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INVENTARIZACIJA KMEčKIH GOZDOV PO NOVIH
ENOTNIH TARIF AH
Ing. Martin

čo

k 1 (Ljubljana)

Pri mer~tvi sestoj ev lahko uporabljamo d:ve vrsti deblovnic, t. j. takoimenovane
dv;ovhodne ·deblovnice, kjer sta nam za čitanje volumena (le·s ne mase) drevesa potreb na ·dva poda·tJka, premer in višina drevesa, ali ,p a enovhodne deblovnice, v .k aterih naj.demo volumen dr evesa na podlagi enega samega podatka, t. j. drevesnega
premera. Te .z adnje deblovnice imenujemo tudi tarife.
Tarife imajo bo veliko prednost pred dvovhodnimi .deblovni cami, da lahko
pri njihovi uporabi kar najbolj skrčimo zamudno merjenje ·drevesnih višin. Dovolj
je izmeriti l e toliko drevesnih vi-šin, da lahko z njiho vo pomočjo ugotovimo bonitetni razred sestoj a in s tem tarifni razred tablic. Pri nekaterih tar ifah (n. pr.
Biollejevih) pa m e•ritev drevesnih višin .sploh odpade. P([i vseh teh tarifah je
odveč tudi izdelava višinskih krivulj in .sestava krajevnih deblovnic, kar močno
poenostavlj a, pocenjlllje i-n pospešuje tu.di računska dela pri urejanju gozdov.
Slaba stran tarif pa je nekoliko manjša natančnost, ki pa je pri njihovi pravilni rabi še vedno za.dos'tna.
:Poznamo več vrst tarif. Med sabo -se razlikujejo po d.ognanjih. ki ·so bila
uporabljena za .podlago pri njihovem sestavljanju. Nekatere teh tarif so zgrajene na spoznanju, da .dobimo pri isti .d revesni vrsti, isti boniteti in pri isti
goz·dnogo s;podars.ki obliki sestaja (1prebiralni, enodobni) vselej tu.di skoraj iste
viširu.ke ·k rivulje in s tem tudi iste volumne krivulj e oziroma d eblovnice (n. pr,....
šušteršičeve, Šuričeve in ,druge deblovnice za ožja ali širša področja) . Druge tarife
pa upo•š tevajo dejstvo, .da imajo sestoji različnih drevesnih vrst pri isti .s rednj i
višini sestaja tudi približno isto volumno krivuljo (Knllsch-Loetscheve tarife
za jelko, smreko in bukev). Najdalje gredo tarife, ki predvidevajo za vse drevesne vrste in vse bonitete sestoj ev eno in .isto volumna krivuljo {n . .pr. Biollejeve
ter razne padobne tarife). Posebno vrsto pomenij o tarife, ki slone na .d,o.gnanj.u, da
z rastenjem premera narašča volumen drevesa po nekem zakonitem redu (Alganove
in Schaefferjeve •tarife).
Doslej ,znane tarife pa imajo tudi svoje pomanjkljivosti in povsem ne ustrezajo potrebam urejanja gozdov. Tako predvidevajo nekatere tarifne tablice premalo boni te t ali tarifnih (bonitetnih) razredov, tki so pri njih zato zelo šir·oki in
morejo zaradi te ·Širine pri njihovi upora,b i nas.taoti tudi večje napake v lesni masi
sestoja. Nasprotno pa s·o druge tarifne tablice razdeljene na nepotrebno veliko
tarifnih razredov, kar po nepotrebnem kvari preglednost tarif in otežkoča delo
(n. pr. Algano·v e in Schaefferjeve tarife). Med raz.nimi tarifami so tudi ·takšne, k i
veljajo aJi samo za prebiralne sestoje (n. pr. Biollejeve tarife, Šuriceve deblovnice) ali pa samo za eno.d<>bne sestoje (n. pr. Kmtsch-Loetscheve tarife). Vse te
tarife .so pri različ-nih drevesnih vrstah in različnih bonitetah tudi raz lično natančne. Biollejeve tari.fe. ki so sicer na1jbolj praktične, razen tega ne dajeio lesne

mase v kubnih metrih, temveč v posebnih enotah, tako imenovanih silvah; vrednost teh enot v kubnih metrih moramo šele n aknadno ugotavljati, {:e hočemo dognati resnično lesno maso sestoj a v lrubnih metrih.
Zaradi teh pomanjkljivosti doslej znanih tarif so bile po naročilu Uprave za
gozdarstvo LRS in v .okviru Inštituta za g-ozdno in lesno· gospodarstvo Slovenije
izdelane nove tarife po vzoru Alganovih in Schaefferjevih tarif,* ·t. j. po Alganovem in Schaefferjevem <>brazcu za volumen drevesa (v)
Vd = V 45 ~d -5). (d- 10) (Algan), oziroma
1400
Vd- V,s .d.-(d-5)
- 1800

(Schae!fe1·)

Te tarife velj ajo za vse drevesne vr.ste. Sestavlja j.i h dvoje tablic, t. j . tablica .P
(za prebiralne go2ldove) in tablica E {za enodobne gozd-ove). Vsaka ·od teh tablic je
razde.ljena n a 10 tarifnih {bonitetnih ) ranedov. Ti razredi si slede v odstotno enakih •p resledkih in sicer tako, da more zaradi širine razredov nastati .napaka največ 5%. Poleg tarif ali drevesnih volumenov (.d ebelo tiskane .številke pod števil•kami tarifnih razredov) so v tabelah izkazane tudi meje tarifnih razredov (tanko
tiskane številke med tarifami), ki nam olajšuj ejo izbiro .tarifnih razred-ov. Tablice
izkazujejo tarife za naše dekadne S-centimetrske •debelinske st-o.pnje in to od tretje
pa do dvajsete (za premere od 10 do 100 cm). Po tem, kako izberemo tarifni
razred, nam dajo drevnino, debelj ad ali pa netto lesno maso (izdelke).
Tarifni (bonitetni) razred ugotavljamo v teh tablicah po volumenu drevesa
srednje debelinske stopnje. če izberemo ta razred po drevnini drevesa .s rednje
·debelinske stopnje, n am da jo tako najdene tarife drevnino (kar pa v naši praksi
ni običaj) . Ce ga izberemo po debeljadi tega ,drevesa, nam dajo. te tarife debeljad.
Če pa tarifni razred izberemo po netto lesni masi drevesa srednje d ebelinske stopnje, nam tako najdene tarife d aj.o nett.o lesno maso.
Tarife uporabljamo ·t ako p rj meritvi sestojev kakor tudi pri odkazovanju lesa
za sečnjo. Pri odkazovanju lesa mo ramo upore!!bljMi vselej isto tablico {P ali E) in
isti tarifni razred (1-10), po katerem smo pri meritvi sestoj ev izračunali lesno
maso sestoja. če želimo ugotoviti prirastek .p o kontrolni metodi, moramo pri ponovnih meritvah prebiralnih sestojev uporabljati isti tarifni razred k-ot pri prvi
rneritvi; -odpade torej ponovno merjenje drevesnih višin. Nasprotno pa moramo
pri enodobnih sesto jih ob vsaki ponovni meritvi (reviziji) znova izmeriti .potrebno
število drevesnih višin in ugotoviti pripadajoči tarifni razred. Ti sestoji se namreč pomikajo iz enih tarifnih razredov v .d ruge tarifne razrede in izbrani tarifni
razred ustreza le za določen čas. Zato teh tablic ne moremo upo rabljati za ugotavljanje .p rirast.ka po kontrolni metodi v enodobnih sestojih, kjer je treba v ta
namen izračunati lesno maso po Krennovi.h tarifah {l.).
Pri uporabi teh tarif moramo najprej ugotoviti, katera od ·obeh tablic {P .ali E)
ustreza, ot. j. v glavnem .dognati, ali gre za prebiralni ali za enodobni sestoj. Dalje
moramo najti srednj o debel,insko stopnjo, izmeriti nekaj dreves-nih višin v tej
'~ Podrobnejša strokovna obrazložitev in utemeljitev teh tarif bo obj avljena v posebni
razpravi Zbornika št. 2 Inštituta za gozdno in lesno gospodarstvo Slovenije, na katerega že
sedaj opozarjamo či tatelje. Ker pa je povpraševanje po teh tablicah zelo veliko in se zlasti
urejanj e nedržavnih gozdov že sedaj povezuje z njimi, je avtor pripravil posebna navodila
za uporabo teh tarif pri urejanj u gozdov s posebnim ozirom na nedržavne gozdove in nam
jih dal v objavo.
Ure dni š t v o

2

stopnji, poiskati v-olumen drevesa za io stopnjo ter s pomočjo ·t ega volumena
izbrati ustrezen tarifni razred v ustrezni tahlici (P ali E). S tarifami iz <tega razreda
izračunamo les.n.o maso sestaja.
l. Izbira tablice

Dognano je, da se prebiralni i~ eno.dobni sestoji med seboj razlikujejo tako
po svojih višinskih krivuljah ·k akor po volumnih krivuljah. V prebiralnih sestojih
je tamjše drevje 1precej nižje kakor debelejše drevje, ker je tudi mlajše. Pri enodobnih sest-ojih pa so med višinami tankega in debelega drevja dokaj manjše razlike. Tu je namreč V'Se ·drevje približno enako staro in je manj žilavo drevje .p ričelo v višinski rasti zaostajali šele v višji starosti. Zaradi tega so tudi višinske
krivulje pri enodobnih sestojih manj strme ka.kor pri prebiralnih. Zato, deloma
pa tudi zaradi večje polnolesnosti tanjšega drevja, so p ri enodobnih sestojih
volumne krivulje manj strme ·k akor pri prebiralnih sestojih. Ne .b i obilo torej pravilno za obe vrsti sestoj ev uporabljati ene in iste deblovnice a li tarife. Upoštevaje
•t-o, je bila pri novih tarifah izdelana posebna tablica za p rebiralne sestoje {P po
Alganovem obrazcu) in posebna za enodobne sestoje (E po Schaefferjevem obrazcu) ter mo ramo pri uporabi novih tarif najprej ugotoviti, ali gre za prebiralni ali
enodobni sestoj.
Ali je neki sestoj prebiralen ali enodoben, nam ·p recej zanesljivo pokaže (frekvenčna) krivulja števila dreves po debelinskih stopnj ah. Pri prebiralnih sestojih
je v nižjih debelinskih stopnjah zelo veliko .d reves, proti višjim debelinskim stopnjam ,p a se njih-ovo .število manjša v začetku zelo nagl-o, pozneje •p a počasneje.
Nasprotno pa je ·p ri eno.dobnih sestojih največ dreves v srednjih debelinskih stopnjah, proti ni>žji.m in V'išjim stopnj am pa število le-.teh vedno bolj po,j ema. Že
pogled v klupacijski manual nam torej več ali manj pove, ali g re za .prebiralni ali
enodobni sestoj in ali naj uporabimo tablico P ali E.
Frekvenčna krivulja števila dreves ,p o debelinskih stopnjah pa ne sme biti
edino merilo, ipO .katerem presojamo, ali gre za prebiralni ali enodobni sestoj, oziroma edini kriterij za iz.b iro tablice. Ta ·krivulja nam namreč večkrat odpove, zlasti pa 'Pri mladih enodobnih sestojih na .dobrih rastiščih, pa -tudi pri starejših enodobnih sest<Ojih, če niso enotni in so vanje povzete večje 'POv~ine, zarasle (/. mlaj šim .drevjem . .Pri takih sestojih lahko namreč .dobimo frekvenčno krivuljo števila
dreves, ,ki je močno podo·b na frekvenčni .krivulji za prebiralne g·ozdove, čeoprav ti
sest-oji nimajo s prebiralnimi gozdovi ničesa r skupnega. V dvomljivih primerih
bomo morali u,porabiti k·o t merilo prav .d revesne v išine in bomo tablico P upora:.
bili tam, kjer so razlike v višinah med <tankim in debelim drevjem zelo velike: v
nasprotnem primeru, kadar med višinami tankega in debelega drev-ja ni velikih
ra~lik, p a .bo bolje ustrezala ta·blica E. Pri sestojih ·d vomljive ,gozdnog~jitvene
obli·k e,. s katerimi nameravamo v .bo.doče g•ospodariti prebiralno, je ·treba, ne ozii aje se na razli.ke v drevesnih višinah, uporabiti tablico P, da ne bi bilo potrebno
kasneje spreminjati tarif.
V opisu sest-ojev m-ora hiti gozdnogospodarska oblika vselej opisana tako, .da
bo iz njega razvi·d no, katera ta.blica naj se uporabi.

2. Izbira tarifnega razreda
Vsaka na'ših tablic (P in E) je, .kak-o r že rečeno, razdeljena na 10 tarifnih
(bonitetnih) razre·dO'V. Ko smo ugotovili, .k akšen je .sestoj in .kaotera obeh tablic
bo ustrezala, moramo še dognati, katerega ·Od 10 tarifnih razred-ov naj uporabimo.
V ta namen moramo vsaj pri eni ·debelinski stopnji izmeriti nekaj drevesnih višin,
izrač-unati iz njih srednjo višino drevja v tej stopnji, najti v dvovho dnih deblov-
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nicah te j debelinski stopnji in drevesni v iš ini pripadajoči volwnen ter ,po•iskati
v ustrezni tablici {P ali E ) tisti tarifni razred, pri katerem je tar'ifa za isto d ebelins·k o stopnjo najbližja volumenu, najdenemu na pravkar opisani način. S tarifami iz t ega tarifnega razreda izra.čunamo lesno maso sestaja.
če bi volumne krivulje, ki jih dobimo z izmero drevesnih v išin v vseh d ebelinskih stopnjah, v resnici p otekale tako, kakor potekajo naše tari fne krivulje, bi
bilo vseeno, pri kateri d ebelinski stopnj i merimo tdrevesno v išino in po nj ej določimo tarifni razred. Vselej bi mo rali dobiti -isti tarifni razred, ne glede na to,
katero .debelinsko stopnjo bi up orabi li. V resnici pa se resnična (v.o lumna) krivulja le malokdaj ,p ovsem ujema z našo (tarifno ) krivuljo, bodisi da je b olj strma,
ali bolj položna a li bolj vzbočena ali bolj stegnjena. Zato j'e treba srednjo -debelinsko stopnj o izb rat i ta·k o, da .se bos ta o•b e krivulji čim bolj ujetna·li vsaj v tistih
debelinskih stopnj a h, katerim ~pripa.da n ajveč lesne m ase.
Tako pri prebiralnih kakor pri enodobnih sestojih so na lesni masi najbolj
bogate srednje ·debelinske stopnje. čim bolj se oddaljujemo o d teh stopenj navzdol
ali navzgor, tem manjše so lesne. mase debelinskih stopenj . Najbolj pravilno bi
torej bilo določati tarifni razred po tisti debelinski stopnj i, -kjer se lesna masa
ses t o ja razpolavlja in 01koli ka•t e re so razporejene debelinske sto.pnje z največjimi
lesnimi masam i. V tem prjmeru more priti do večjih napak le pri najnižjih in
najvišj ih debelinskih stop nj a h, ki so na lesni ma.s i najbolj revne in v celo•ti ne
pomen ij o mnogo.
Ker pa lesno maso sestaja šele i ščemo, ne moremo vnaprej vedeti, pri kateri
debelinski stopnji se ta razpolavlja. Zato moremo to stopnjo le približno dognati
in to na podlagi števila dreves .po debelinS'k ih stopnjah . Dognano je namreč , da
se lesna masa prebiralnega sestaja ra~polavlja nekako pri oni debelinski stopnji,
do katere j e zajeto 80% vseh dr~ves v sestoju, oziroma od .katere dalje je le še
20% dreves. Pri enodo.b nih sestoj ih lem ta stopnja nekoliko niže in .je d o nje
le 70%, oa nje dalje pa 30% vseh dreves v sestoju. Srednj o debelinsko stopnjo
ugotovimo pri prebiralnih sestojih torej najpreprostej e na ta način, d a .pričenši
z najvišjo debelinsko stopnjo in gredo č proti n~žjim stopnjam seštevarno števila
dreves vse dotlej, dokler ne dosežemo števila, ki pomeni 20% vseh dreves v sestoju. Debelinska stopnja, ob Lkateri se pri tem ustavimo, j e naša srednj a debeli-nska stopnja. Pri enodobnih sestojih moramo v ta namen na isti način našteti
30% vseh dreves v sest<>ju.
V•zemimo za primer, da nam je meritev nekega j elovega prebiralnega sestaja
dala naslednja števila dreves po debelinskih stopnjah :
Stopnja:
4
Dreves: 1 19

5
85

6
79

7
67

8
80

9
56

10
43

Il

12

13

22

17

1

skupaj
569

Ker gre za prebiralni sestoj, moramo od najvišje, t. j. 13. debelinske stopnje
navzdol našteti 20% od 569 dreves, t. j. 569 X 0:2 = 11-! dreves. Da naštejemo
teh 114 dreves. moramo sešteti vse drevje 13.-10. debelinske stopnj e in še prišteti 41 od 56 dreves 9. debelinske stopnje (1 + 7 + 22 + 43 + 4 1 = 11 4). Ker
smo se pri seštevanju ustav-ili pri 9. debelinski stopnji, se bomo odloči l i za to
stopnjo kot srednjo debel insko stopnjo, pri kateri se lesna ma•sa .sestaj a običajn o
raZipolavlja. V tej sto.pnji borno izmerili nekaj drevesnih višin in po njej bomo
do ločili tarifni razred tabl ice P.
Vzemimo dalje, da smo pri klupatCiji enodobnega smrekovega gozda dobili
naslednja števila dreves po debel inskih stopnjah :
Stopnj a:
Dreves

4

5

5

22

6
58

7
99

8
107

9
50

4

10
38

11
20

12
9

13
2

Skupaj
4 10

Ker je to enodobni sestoj. moramo od najvišje debelinske stopnje navzdol na5teti
30%, t. j. HO X 0,30 = 123 dreves, da pridemo do srednje debelinske stopnje.
Za t.o število nam je potrebno vse drevje debelinskih stopenj 13- 9 in še 4 od
107 dreves osme debelinske stopnje (2 + 9 + 20
38 + 50+ 4 = 123). Pri na,števanju smo se torej ustavili pri 8. debelins·ki stopnji in bomo to stopnjo izbrali
za srednjo debelinsko stopnjo pri določanju tarifnega razreda.
Ko smo na ta način dognali srednjo debelinsko stopnjo sestoja , t. j. ono
stopnjo , kjer se lesna m·asa sestoja (ob i čajno ) razpolavlja. izmerimo v sestoju
ok. 15 .drevesnih vi5in te stopnje, iz n jih pa iz r ačunamo srednj o višino drevja
za to stopnjo. Nato 'poiščemo v dvovhodnih deblovnicah vo lumen .d revesa te
drevesne vrste, debelinske stopnje in wši ne ter pogle.damo v ustrezajoči tablici
(P a li E), v katerem tarifnem razredu j e tarifa za isto debelinsko stopnjo najbližja tako n·ajdenemu clrevesnemu volumenu. Ta razred je iskani tar ifni razred
in po tarifah i,z tega razreda bomo obračuna li lesno maso sestaja.
Vzemimo za primer, da smo v našem jelovem prebiralnem sestoju izmerili
višine 18 je1k 9 . .debelinske stopnje in da so te višine dale kot srednjo višino drevja
v tej stopnji 30,4 m. Po dvovhodnih deblovni cah ima jelka te debelinske stopnje
in te višine volumen (clebeljad) 2, 15 m 3 . C:e ,pogledamo v tabli co za prebiraln'e
gozdove (P), poiščemo v njej 9. debelinsko stopnjo in gremo po najdeni vrstici
od leve v desno , vid imo, da je volumenu 2,15 m~ najbližja tarifa 8. tarifnega
razreda, t. j. tarifa 2,11 m 3 . To nam dokazujeta tudi številki levo in desno od
te tarife, ki pomenita mejni vrednosti ali o·k vir za S. tarifni razred v 9. debelinski _..topnji. Po tem okviru velja ta tarifni razred v vseh primerih. ko je volumen
d revesa 9. debelinske stopnje večji od 2m 3 in manjši od 2,22 m3 • Volumen naše
jelke znaša 2, 15 m:1 ter torej pada v ta okvir. Za izračunavanje lesne mase jelke
v našem prebiralnem sestoju bomo torej uporabili tarife iz 8. tarifn ega razreda
tablice P {P 8).
V prednjem primeru smo poiskali tarifni razred tablice P po debeljadi jelke
9. 'debelinske stopnje in 30,4 m višine in tako določili 8. tarifni razred te tablice.
S tarifami ,iz tega, 8. tarifnega razre.d a i.zračunana lesna masa nam bo torej
p redočevala debeljad sestaja. Lahko pa bi poiskali tarifni razred tudi po drevnini
jchke 9. debelinske stopnje in 30,4 m višine, ki meri (po Boelmzerlejevih dvovhodni h deblovnicah za drevnino) 2,38 m 3 . v tem primeru bi dobili 9. tarifni razred.'
Lesna masa jelke, izračunana po tarifah 9. tarifnega razreda, bi torej predoče
vala 1drevnino. ·
Končno bi lahko poiskali tarifni razred tudi po netto lesni masi (izdelkih)
jelke 9. debelinske stopnje in" 30,4 m v išine, če bi imeli podatke o tej masi. Pa
vzemimo, da se pri jelki s to debel ino in višino izkoristi 85% debeljadi in da je
njena netto lesna masa torej 1,83 m 3 . Če iščemo tarifni razred po tej lesni masi
jelke, ·dobimo 7. tanifni razred. Lesna masa, izračunana po tarifah iz tega razreda,
bi pomenila netto lesno maso sestaja.
Vzemimo dalje, da smo pri našem enodobnem smrekovem ses toju izmerili
višine 15 smrek 8. debelinske stopnje in da so te višine dal e p ovprečno vi šino
drevja v tej stopnji 28,2 m. Po dvovhodnih deblovnicah ima smreka te debelinske
stopnje in te višine volumen (debeljad) 1,4 7 m 3 . C:e u porabimo t a blico E, poiščemo v njej 8. debelinsko stopnjo in g rem o p o najdeni vrstic i od leve v desno,
vidimo, da je temu volum enu najbližja tarifa 7. tarifnega razred a, t. j. ta rifa
1,48 m 3 . Volumen 1,4 7m 3 tud i {)Čitno pa,da v okvir za ta tarifni razred, iki g a
3
pred·očl\ieta sosedni številki in ki znaša 1.41 do 1.56 m •
Ker smo v danem primeru poiskali tarifni razred po debeljadi smreke 8. debelinske stopnje in višine 28.2 m, bom o pri izračunavanju lesne mase po tari-
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fah najdenega 7. tarifnega razreda .d obili debeljad sesto ja. Podobno kakor prej
bi tudi pri smreki mogli dobiti drevnino sestoja, če obi tarifni razred poiskali po
drevnini smreke 8. ·debelinske stopnje in viš ine 28,2 m, ali pa netto lesno maso,
če bi ga poiskali p a nett·o lesni masi te smreke.
Navedeni primer nas zavaja k J;llisli, da bi bil.o mogoče z izračunavanjem
drevnine, debeljadi in netto lesne mase na O'pisani način izračunati tudi drobnjad (.drevnina manj debeljad) ozir-oma lesne odpadke (drevnina ali debeljad
manj netto lesna . masa). To izračunavanje pa bi vsebovalo preveliko napako.
Pri računanju l esnih mas moramo namre'č zara-d i širine tarifnih razredov raču
nart:i z absolutno na•p ako (v kUJbnih metrih), ki je v odnosu do l esne mase sestoja
lahko zelo majhna (do 5%), v odnosu do drobnjadi a li lesnih odpadkov pa zelo
velika {do 30 % - ali več.) Lahko se tudi .zgodi, da poteka resnična krivulja
debeljadi v gornji polovici tar ifnega razreda, resni čn a krivulja netto lesne mase
pa v nj egovi spodnji .p olovici ali obratno. V tem primeru dobimo raznosmerni
napaki, t. j. debelj ad ibomo izračunali prenizko, netto lesno maso pa previsoko,
rezultat tega p a bo p rema jhna ko ličina lesnih odpadkov.
Doslej smo zaradi ·l ažjega razumevanja predpostavljali, da je sestoj sestavljen iz ene s ame drevesne vrste. V resnici pa bomo imeli povečini ·op ravka s
sestoji, ki jih tvorita dve ali več drevesnih vrst. Za razne drevesne vrste lahko
velja isti tarifni razred, morejo pa veljati tudi različni tarifni razredi, zato
moramo na opisani način dolo čiti tarifne razrede za vse o.ziroma za vse g lavne
drevesne vrste. Za postranske drevesne vrste ne bomo pQsebej ugo tavljali tarifnih
razredov, ·temveč b omo njihovo lesno maso izračunavati po tarifnem razredu ene
od glavnih drevesnih vrst.
3. Posebna navodila za uporabo tarif pri ureja01ju nedržavnih gozdov

Opisani nači n inventarizacije sestoj ev z enotnimi tarifami je dokaj preprost
in lahko izved•l j iv pri državnih go~dovi h z velikimi oddelki ali odseki. Lahko bi
.ga uporabili tudi pri inventarizaciji kmečkih gozdov kot celote (n. pr. vsega
oddelka), ne p a tudi p ri inventa rizaciji vsakega kmečkega gozdnega posestva zase.
Teh posestev j e n amreč zelo veliko in bi to pomenil·o preveliko delo, ,p ri zelo
majhnih posestvih !pa na ta način tudi ne b i .dobili dovolj natanč nih podatkov o
njihovih lesnih masah. Za seč na d ovolj enja pa so nam potrebni prav potia·tki
za vsako gozdno posestvo .zase in bo mo morali ubrati pot, ki n a m bo dala
potrebne podatke brez preveli·kega dela.
Predvsem moramo ugotoviti, d a ni p·o trebno izbirati ta~bli ce in tarifnega
razreda za vsako kmečko .gozdno .posestvo zase. Res je, da bomo n ašli v sklopu
kmeokoih gozdov vselej tudi posestva, k i se po svojih sestojih močno razlikuj ejo
od osfalih kmečkih gozdov. Po večini pa med kmečkilmi goz·dovi v nekem ožjem
gozdnem predelu ne bo tako velikih razlik v n ačinu gospo·darjenj a in boniteti
ses tojev, da ne bi bilo mogoče za ves oddelek ali vsaj za večje število posestev
v oddelku UipOdabiti ene in iste tablice ter enih in i\'>tih tarifnih razredov. P·odobno
že danes pos topajo, ko izdelujejo krajevne deblovnice .za večje predele kmečkih
gozdov in po teh deblovni·c ah iz računavajo l esne mase za vsako posestvo v tem
oddelku zase. Uporaba tarif bi del.o še .pospešila, ker bi se .pri tem lahko zad ovoljili z mnogo manjšim številom .drevesnih višin .in bi odpadla izdelava višinskih
k rivulj •ter krajevnih ·d eblovnic. Tam, kjer krajevne deblovnice izdelujejo na
po.dlagi premajhnega števila d revesnih viši n, hi uporaba ta rif pomenila tu di večj o
nat ančnost pri izračunavanju lesnih mas. Postopek pri inventarizaciji kmečkih
goz·d.ov s temi •tarifami pa bi bil v g lavnem ta le:
fi

Po končani meritvi nekega oddelka kmečkih gozdov napraV'imo pregled števila dreves po drevesnih vrsta h in debelinskih stopnjah. Pri vsaki drevesni vrsti
ugotovimo tudi število vseh .dreves (zaradi izračunavanja srednj1ih debelinskih
stopenj) ter število dreves, debelih nad 25 cm (zaradi zanesljivej.šega ug·o tavljanja
deleža .drevesnih vrst v oddeLku).
Na po.d lagi tega številčnega pregleda i~beremo drevesne vrste, za katere bomo
posebej določali tarifne razrede. V ta namen upoštevamo vse one drevesne vrste,
ki so v oddelku zastopan~ vsaj z 10% (po številu dreves, debelih nad 25 cm) in ki
jih bomo odslej imenovali glavne drevesne vrste.
Po tej Lz,biri ugotovimo, kakšne sestoje {prebiralne <'.li enod.obne), tvorijo te
glavne drevesne vrste in katero tablico (P ali E) bo potrebno pri posameznih drevesnih vrstah uporabiti. Taksatorju, ki je opisal gozdove v oddelku, bo to več ali
manj znano. V kolikor je v dV'omu, mu bodo v pomoč opisi sestojev ter frekvenčna
knivulja števila dreves te !lrevesne vrste. Po tem, ali sestavlja ta drevesna vrsta
pretežno prebiralne ali pretežno enodobne sestoje, se bomo od ločili za tablico
P ali E.
·
Ko .smo to dognali, preidemo k izra čunavanju srednjih debelinskih stopenj za
vsako glavno drevesno vrsto zase. Pri drevesnih vrstah, ki tvorijo pretežno prebiralne sestoje, jo poiščemo tako, da naštejemo -o d najvišje debelinske stopnje navzdo·l 20% ·dreves. Pri •drevesnih vr.stah, ki gradijo pretežno enodohne sestoje, naštejemo v ta namen 30% dreves od najvišje debelinske stopnje navzdol.
Po tem računu srednj ih debelinskih stopenj gremo v oddelek in izmerimo pri
vsaki glavni drevesni vrsti višine ok. 15 .dreves izračunane .srednje debelinske stopnje. Pri tem ne smemo izbirati dreves po volji , temveč po nekem redu ali po načelu
si učajnosti.
Pri prvem primeru, to j e pri meritvi dreves po nekem redu, dol<Očimo smer, v
kateri bomo merili višine. Ta smer mora pO'tekati tja, kamor višine .drevja padajo
a li rastejo, t. j. n. pr. na strmih terenih od spodaj navzgor (še bolje v smeri diagonale), v gričevnatem svetu pa preko dolin in grebenov. Vsakih toliko in toliko
korakov {n. pr. vsaki.h 50, 100 korakov iDd.) .se ustavimo, poi~čemo po 3-5 najbližjih .dreves glavnih drevesnih vrst, ki po svoji debelini padajo v izračunane
srednje .debelinske stopnj e, in jim izmerimo višine. Oddaljenost .stojišč in število
mer~tev na vsakem s tojišču določimo tako, da bomo nabrali potrebno število drevesnih višin za vsako glavno drevesno vrsto.
V drugem pr<imeru (ki bo prišel redkeje v poštev), t. j. pri meritvi drevesnih
v išin po načelu slučajnosti , potegnemo iz šopa posestnih kartonov 5--10 kartonov,
ki nam pri.dejo slučajno .p od roko, t. j. n. pr. vsakega 10., 15., 20. itd. Na vsakem
od tako izbranih posestev izmerimo po 3-5 drevesnih višin za vsako glavno drevesna vrsto. Pri tem se na teh posestvih postavljamo na mesta, določena že vnaprej {n. pr. toliko in toliko korakov od ·te točke v smeri proti tej ·točki), p<Oiščemo
po 3-5 najbližjih dreves glavnih drevesnih vrst, ki spadajo v izračunane .srednje
debelinske stopnje, in jim izmerimo višine.
Na podlagi ta•k·o izmerjenih drevesnih višin izračunamo srednje višine drevja
v srednjih debelinskih stopnjah za vsako g lavno drevesno vrsto zase, poiščemo v
dvovhodnih deblovnicah tem drevesnim vrstam, debelinskim stopnjam in srednjim
višinam pripadajoče volumene, po nj•i h pa določimo v ta.b lici P ali E tarifne razrede na način, ki je .b il že opisan. Tako najdene tarifne razrede uporabljamo potem
pri obračunavanju lesnih mas za vsako .goodno posestvo zase.
Vzemimo za .primer, da smo izmerili oddelek mešanih, pretežno .prebiralnih
kmečkih gozdov smreke, jelke, bora in bukve z večjo površino enodobnih hrastovih
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gozdov ter da smo po meritv.i oddelka dobili tale
vesnih vrstah -in ·d ebelinskih stopnj ah:
Debel.
stopnja
4
5

6
7
8
9
10
Il

12
13
14 ·

številčni

pregled drevj a po dre-

srn reka

jelka

bor

macesen

bukev

hrast

javor

940
731
528
318
209

207
158
96
53
36
19
91
7

312
228

15
19
18
18
13
8
7
4
2
3

721
583
442
297
186
107
87
54
31
19

9
18
15
16
8
8
7

5

28
42
76
89
94
85
66
31
24
15
7

2532
1228

567
497

88
61

Ili

76
42
21
5

5

2

177

115
88
62
41
27
13
6
3

107
Skupaj
2982
594
1072
73
6-14
I31l
229
532
{v.sega torej 4921 dreves. debelih nad 25om).

jes~:n

4
3
6
7
5

4
2

5

2

32
25

PQ tem pregledu bi bilo treba posebej določiti tarifne razrede za smreko , bor,
bukev in hrast, ,ki so (!po številu dreves, ·d ebelih nad 25 cm) v oddelku zastopani
z več kakor lO%. Lesno maso •p ostranskih drevesnih vrst, t. j. jelke, macesna,
javora in jesena bomo izra·Čunaval i po •t arifnih razredih ene izmed naštetih glavnih
drevesnih vrst.
Smreka, bor in bukev tvo•r ijo v oddelku prebiralne sestoje, kakor je to razvidno tudi iz frekvenčne krivulje števila dreves za te drevesne vrste. Lesno maso
teh drevesnih vrst bomo torej izračunavali po tablici P, srednje debelinske st·opnje
pa ugotovili z naštevanjem 20% dreves od najvišje debelinske stopnje navzdol. Nasprotno tvori hrast enodobne sestoje in bomo njegov'() lesno maso izračunavali po
tablici E, srednjo debelinsko stopnjo zanj pa ugotovili z naštevanjem 30% dreves.
od najvišje debelinske stopnje navzdol. Na ta nač in dobimo pri smreki sedmo, pri
boru osmo, pri bukvi sedmo, pri hrastu pa deveto stopnjo kot srednjo debelinsko
stopnjo .
Vzemimo sedaj, da smo v oddelku izmerili po 18 drevesnih višin smreke
7. debelinske :stopnje, bora 8. debelinske sto.p nje in bukve 7. debelinske sto.p nje ter
15 drevesnih višin hrasta ·9. debelinske stopnje in da nam je ta meritev dala tele
pov,prečne ·drevesne višine in s tem tele drevesne volumene:
23.2 m , 0.93 m 3
22,6 m, 1,12 m 3
22,0 m, 0,90 m3
2 1,8 m , 1,64 m 3

smreka 7. debelinske sto.pnje
bor 8. debelinske stopnje .
bukev 7. debelinske stopnje
hrast 9. debelinske stopnje

Tem volumenom pripadajo po tablici P oziroma E tile tarifni razredi: smreka 7
(P 7), bor 5 (P 5), bukev 6 (P 6), hrast 5 {E 5).
Na ta način smo pravzaprav dobili tarifne razrede za oddelek kot celoto. Ti
razredi pa veljajo tudi ,z a vsa•ko posamezno g.oz.diw posestv·o, ki tvori oddelek.
Tarife iz teh tarifnih razredov bomo torej uporabili, ko bomo izračunavali maso
v.sakega go.zdnega posestva .zase. Lesno maso postranskih drevesnih vrst (jelke,
8

macesna, javora, jesena), za katere nismo posebej ugotavljali tarifn ih razredov,
bomo pri tem .izraču navali po tarifnem razredu ene izmed glavnih drevesn ih vrst,
ki ji je postranska drevesna vrsta najbližja. Tako bi mogli drevesne vrste, ki imajo
za enako debelo drevje tudi približno enake volum ene, razdeli ti v tele skupine:
smreka, jelka ;
rdeči bor, zeleni bor, macesen , duglazij a;
črn i bor;
bukev, li.pa, domači kostanj;
hrast, di vji kostanj, di vje sadno drevje. maklen;
breza, gaber, robinija;
jesen, brest, javor, topol, vrba. platana, .d ivji oreh, rdeči hrast ;
jelša.
Teh skupin drevesnih vrst se seveda ne bomo togo držali. Včasih se bo zgod ilo, da bo ena ali druga drevesna vrsta neke skupine po svojih volumenih bl ižj a
kakšni drugi skupini , pa bo treba to p ri določanju tari fnega razreda zanjo
upoštevati.
Ta način inventarizacije gozdov je mogoč tam, kj er tvorijo oddelek koli.kor
toliko enotni sest<oji ali vsaj , kj er se ena in ista drevesna vrsta ne pojavlja na različnih b onitetah in v različni h sestojih (prebira1nih in enodobnih).
P ri vel ikih oddelkih kmečk ih gozdov pa se bo večkrat zgodilo, da bo ena in
ista drevesna vrsta poraščala boljša in slabša zemlj išča, zato bi nastala prevelika
napaka. če bi pri vseh rposestvih v tem oddelku uporabili za to drevesno vrsto eden
in asti tarifni razred. Tudi če bi v tem primeru vzeli neki srednji tarifni razred,
bi dobili ·p ri boljših posestvih premajhne, pri slabših pa prevelike l esne mase, to
pa bi otežkočal o pravilno odmero posekov po gozdnih posestvih. Takšen primer bo
nast-opi l zlasti rprj velikih oddelkih kmečki h go zdov, ki se vlečejo iz plodnej ši h
doli-n v slabo rodovitno hribovje ali. kjer so bili močno steljarjen i in izsekani
gozdovi v bližini naselij vk lju čeni v isti od delek .z oddaljenejšimi, dobr-o ohranjenimi gozdovi. Na mo čno razgibanem terenu vč<Ls ih kljub razlikam v boniteti ras t išč
ne bodo nastopile večje raz like v tarifnih razre dih , ker se bo ena in ista drevesna
vrsta vselej pojavljala na enakih rastiščih (n. pr. j elka, smreka in bukev v plodnejših dolinah, bor in hrast na slaborod nih grebenih).
V oddelkih z razno likimi kmečkimi gozdovi se bo zgodilo tudi to. da se bo
ena in ista drevesna vrsta pojavljala v obeh vrs·t ah ses tojev, t. j. v prebiralnih
in enodobnih ses tojih. Do tega bo pri.šl o zlasti tam, .k jer .se enodo bni smrekovi
ali bUikov.i sestoji menjavajo s prebiralnimi sestoji teh dveh drevesnih vrst. Če v
teh primerih uporabimo za eno in isto drevesno vrsto eno in isto t ablico ter eden
in isti tarifni razred, bo pri eni ali drugi vrsti ses tojev napačno prikazana višina
lesne mase, zlasti pa nj ena sestava po debelinskih stopnjah.
V obeh opis·anih primerih si lahko pomagamo na dvojni način.
Prvič bomo že pri snovanju oddelkov v kmečkih gozdov ih gl edali na to , da
ti oddelki ne bod o preveliki. Manjše od-d elke bo po navadi možno oblikovati tako,
da bodo njihovi sestoji koliko r toliko enotl)i; posebno še, če bomo že pri nj ihovem
snovanju imeli pred očmi potrebo po enotnosti sestojev.
Vselej pa tudi z manjšimi oddelki ne bo mog-oče dobiti dovolj enotnih oddelkov in se bo ena in ista ·d revesna vrsta pojavljala ali na preveč raz ličnih bonitetah
al·i •pa v obeh vrstah sest-ojev (prebiralni, enodobni). T u sr. bomo morali ~ateči k
r azvrŠČ!lnju posestev z več ali manj enaJkimi sestoji v posebne odseke. Ti -odseki
se · n a terenu seveda ne bodo izločevali in označevali , saj so lahko posestva enega
in !istega odseka razmetana po vsem oddelku . Potrebno pa bi bilo, da se za vsak
odsek napravi seznam poses·tev, ker bomo lahko te odseke kasneje koristno upora 9

TABLICA: »P«- TARIFE ZA PREBIRALNI GOZD

Debelinska

Tarifn

stopnja
št.

3

2

cm

47,5
52,5
57 ,5
ti2,5
n7,5
72,5
77 ,5
"82,5
87,5
92,5

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

0,04
0,10
0,1 8
0,32
0,5 1
0, 73
0,99
1,30
1,65
2,04
2,46
2 ,93
3,44
3,99
4,59
5,22
5,89

0,04
0,10
0,19
0,34
0,53
0,77
1,04
1,37
1,73
2,14
2,59
3,08
3,62
4,19
4,82
5,48
6,19

0,05
0,11
0,20
0,36
0,56
0,8 1
1,10
1,44
1,82
2,25
2,72
3,24
3,8 1
4 ,42
5,07
5, 77
6,51

0,05
0,12
0,21
0,37
0,59
0,85
1,15
1,51
1,91
2,36

0,22
0.,39
0,62
0,89
1,22
1,59
2,01
2,49

2,86
3;40
4,00
4,64
5,32
6,06
6,84

3,01
3,58
4,21
4,88
5;60
6 ,38
7,20

97,5

20

6,61

6,94

7,30

7,67

8,07

12,5
17,5
22,5
27,5
.32,5
37,5
42,5

3
4
5
6

2.

TABLICA: >>E« -

0.,05

o,12

0,06
0,14
0,26
0,46
0,72
1,03
1,41
1,84
2,34
2,89
3,49

0,05
0,13

0,06
O,Ji)

0,23
0,41
0,65
0,94
1,28
1,67
2,11
2,61
3,16
3,76
4,42
5,12 .

0,25
0,43
0,>68
0,99
1,34
1,76
2,23
2,75
3,33
3,96
4,65
5,39

5,88

6,19

5,66
6,50

6,69
7,56
8,48

7,05
7,96

8,92

27 ,5

32,5
.37 ,5

42,5
47,5
.52,5
.5 7,5
"62,5
67,5
72,5
77 ,5
82,5
8 7,5
92,5
97,5

12
13
14
15
16
17
18
19
20

4,58
5, 14
5,73

5
6
7
8
9
10
11

O,o7'

0,50
0,79
1,14
1,56

0,53
0,83
1,20
1,64
2,15
2,72

7,40
8,35

5 ,96
6,85
7,79
8, 79

9,37

9,86

10,35

4,16
4,88

0.16
0,30

3,36
4,06
4,84
5,68
6,59
7,57
8,61
9,72
10,90

ZA ENODOBNI GOZD ·

2
0,06
0,14
0,25
0,39
0,5 7
0,71
1,01
1,28
1.58
1,92
2,28
2,68
3,11
3,57
4,06

3
4

0,07
0,16
0,29

Tarifn

stopnja
št.

cm

17,5
2 2 ,5

0,06
0,15
0,27
0,48
0,75
1,09
1,48
1,94
2,46
3,04
3,68
4,38
5 ,14

2,04
2,58
3,19
3,86
4,60
5,40
6,26
7,19
8,18
9,23

Debelinska

12,5

5

4

0,06
0,15
0,26
0,41
0,60
0,81
1,06
1,35
1,66
2,01
2,40
2,81
3,26
3,75
4,26
4,81
5,40
6,01

4

0,07
0,16
0,29
0,46
0,66

0,07
0,17
0,31
0,48
0,69

2,96
3,43
3,94
4,49
5,07

0,98
1,17
1,49
1,84
2,22
2,65
3,11
3,61
4.14
4,71
5,32

0,95
1,24
1,5 7
1,93
2,34
2,79
3,27
3,80
4,36
4,96
5,60

5,68
6,33

5,96
6,65

·6,28
7,00

0,07
0,15
0,28
0,43
0,63
0,86
1,12
1,42
1,75
2, 12
2,52

JO

0,08
0,18
0,32
0,50
0,73
0,99
1,30
1,64
2,03
2,46
2,93
3,44
3,99
4,58
5,21
5,88
6,59
7,34

0,08
0,19
0,34
0,53
fJ, 77
1,04
1,3 7
1,73
2,14
2,59
3,08
3,62
4,20
4,82
5 ,48
6,19
6,94
7,73

5

0,08
0,20

0,09
0,21

0.35
0,56
0,80
1,10
1,43
1,82
2,24
2,72
3,24
3,80
4,41
5,06
5,76

0,37
0,59
0,85
1,15
1,51
1,91
2,36
2,86
3,41
4,00
4,64
5,32
6,06

6,50
7,29

6 ,84
7,67

8,12

8,55

0,09
0,22
0,39
0,62
0,89

0,10
0,23
0,41
0,65
0,94

1,21
1,59

1.28
1,67

2,01
2,48

2,11
2,6 1
3,16
3,76
4,42

3, 0~

3,58
4,20
4,87
5,59
6,36
7,18
8,05
8,97

5,13
5,88
6, 70 .
7,56
8,48
9,45

(prirejene Alga nove tarife)

Debelinska
stopnja

r a z r e d
10

9

8

7

6
0,07
0, 16

0,07
0,17

0,08
0,19

0 ,08
0,20

0,09

0,09'

0,10

0,10

0,11

0,11

0, 18

0,21

0,26

0,27

0,32
0,56

0,33
0,59

0,35
0,62

0,37

0,39

0,23
0,43

0,24

0,30
0,53

0,22
0,41

0,45

0,47

0,50

0,65

0,87

0,97

1,02

1,24

1,31

1,37

1,20

1,26

0.92
1,33

0,15
1,18

0,83

0,87

0,72
1,12

0,79

0,83

0,68
1,07

1,99

2,45

2,57

2,7 1

2,62
3,32

2,15
3,49

3,20

3,36

3,54

2,85

2,49
3,15

2,90

2.72

2,37
3,00

1,71
2,33
3,04

1,89

1,8 1

1,62
2,22

1,80

1,72
2,25

1,47
2,00

1,54

1,64
2.15

1,40
1,90

3,67

3,85

4,06

4,26

4,48

3,36
4,06 .

3,53
4,27

S.i 1

3,90

4,10

4,31

4,53

4,76

5,01

5,26

5,54

'4 ,49

4,72

4,97

5,21

5,49

5,16

6,07

6,37

6,70

4.8-1
5.68

5,08
5,96

5 .35
6,28

5,62

5,9 1

6,21

6,86

7,22

7,29

9,3 7

7,28
8,56

8,05
9,34

8,48

6,92
7,94

6 ,94
8,05

1,58
8,90

6.59
7.57

6,59
7,65

6,53
7,67

8,78

9,24

8,61
9. 72

9,04
10,21

9,52
10•,74

9,99
11,28

10.90

11,44

12,05

12,65

0,08

2,1I

8,45

8,90
10,22
11 ,62

10,73

10,52

9,70
11,04

11,87

12,47

13,31

13,98

13, 12
14,72

13,78
15,45

12,21

7,98

9,83

10,33

10,87

11 ,29
12,85

11,86
13,49

12,48
14,20

15,23
17,08

16,03
17,98

14,5 1
16,26

št.

cm

3
4

17,5

12,5

5 22,5
6 27,5
7 32,5
8 37,5
9' 42,5
10 4 7,5
11 .52,5
12 57,5
13 62,5
14 67,5
15 72,5
16 77,5
17 82,5
18 87,5
19 92,5
20 97,5

(prirejene Schaefferjeve tarife)

Debelinska
stopnj a

r a z r e d
6

8

7

9

10

št.

cm

0.11

0,11

o, 12

0,13

0, 13

0,14

0, 15

0,15

0, 16

3

12,5

0.25
0,46
0,72

0,27

0,28

0,29

0,50
0,79

0,53
0,83

0,32
0,58
0,92

0,34
0,62

0,36
0,65

0,38

0,48
0,75

0.31
0,56
0,88

4
5

17,5
22,5

0,97

1,02

1,14

1,20

1,26

1,33

1,34

1,09
1;48

1,84
2,34

1,72
2,25

1,81
2,37

2, 11

1,75
2,22

1,64
2,14

1,47
2,00

1.67
2.11

1,56
2,04

1,40
1.90

6
7
8

27,5

1,03
1,41

2,49

2,58

2,71

42,5
47,5

2,74
3,32

3, 19
3,86

3,35
4,06

4,3 1

3.76
4.42

3,95
4,64

2,89
3,49
4, 16

2,62
3,31
4,09
4,95
5,90
6,92

9
10

2.6 1

11
12
13

52,5
57,5
62,5

14

67,5

5,13

5,38

8,45

15

i 2,5

6,18
7,03
7,94

7,65
8, 78

8 ~03

5 .88
6,70
7,56

9,22

9,7 1

9,99

10,49

16
17
18

77,,5
82,5
87,5

8.48
9.45

l,OO
3,70
4,48
5,34
6,26
7,27
8,34
9,49
10,72
12,02
13,39

2,75
3,49

2. 16

2,85
3,53
4,27

0.10

0,10

0.23

0,24

0.4 1
0.65
0.94

0,43
0,68
0,98

1.28

1,94
2,45
3,03
3,67
4,37

4,60

4,83

5,08

5,40
6,26

5,61
6,51

5,97

7,19

1,55

8,77
9,84

8,18
9,24

8,59
9,70

10,21

10,36

10,87

11 ,45

10,96

11 ,54

12,12

12,75

4,88

5,13

5,66
6,50
7,40

5,95
6,83

8,90

8,36
9,37

9,92

10,44

7,77

6,92
7,95
9,04

1L

3,16
3,90
4, 72
5,62
6,59

0,68
1,07
1,54

5,2 1
6,21
7,29

32,5
3 7,5

11 ,28

11,85

11,05
12,47

12,65

13,28

13,98

19

92,5

14,10

14,80

15,58

20

97,5

bili za razne druge namene, kakor za planiranje gozdnogojitvenih ukrepov, za
etata, za razne statistične namene itd. Ta,ko bomo v oddelkih, kjer so
poleg enodobnih .s mrek<>vih sestojev tudi večje površine prehiralnih gozdov, v
katerih zavzema smreka vidno mesto , uvrstili enodobne smrekove sestoje v poseben
-odsek in jih ne bomo obravnavali skupaj s prebiralnimi. Prav tako bomo čiste,
steljarjene borove ,g nzdove z nizko drevesno rastjo ločili od mešanih, nesteljarjenih
boPovih sestojev s povsem drugimi drevesnimi višinami. Pri delitvi oddelka v odseke pa ne bomo šli predaleč. Posestev, ki se po svoj ih sestojih sicer močneje razlikujejo od ostalih ·posestev, ne dosegajo pa 20% <Jddelčne površnne, ne bomo uvrščali
v poseben odsek, pač pa jih bomo pridelili odseku z najbolj sorodnimi sestoji.
·
Pri inventanizaciji sestojev v teh odsekih bomo postopali podobno kakor pri
oddelk·ih. P.o meritvi o,ddelka in po opisu sesto~jev bomo ugotovili, kakšni sestoji se
v oddeLku .p ojavljajo in v katere sestoje oziroma odseke bi bilo potrebno oddelek
razdeliti. Nato sortira.mo terenske posestne kartone po teh · odseh.-ih, nap ravimo
š tevilčni .p regled drevja po drevesnih vrstah in debelinskih stopnjah za vsak odsek
zase, ~zračunamo srednje debelinske stopnje za glavne drevesne vrste, izmerimo v
't eh stopnjah potrebno <Število drevesnih višin, ugotovimo -tem drevesnim vrstam.
debelinskim stopnjam lin višinam drevja pripadajoče v<>lumene ter po teh volumenih poiščemo v primerni tabli ci ('P al~i E) ustrezne tarifne razrede. S tarifami iz
tako dognanih tarifnih razredov bomo ~obračunali lesno maso vsakega posameznega
posestva v odsekih.
Z uporabo opisanih tarif je moči nele reducirati zamudno meritev drevesnih
v•išin na najmanjšo mero ter s tem poopešiti, !pOenostaviti in poceniti terensko delo
pri urejanju gozdov, temveč je z nj.imi možno močno poceniti in pospešiti tudi notranje računsko delo, ker odpade izdelava višinskih krivulj in sestava deblovnic. Glavna računska dela lahko razen tega opravimo na sodobnem elektronskem (Holerit)
računskem stroju ter s tem tudi ta dela zmanjšamo na mri•n imum. Z uvedbo teh
tarif v praksi bi prišli tud i do enotnega tarifnega sistema in s tem do boljše preglednosti in večje uporabnosti ureditvenih poda-tkov, lahka pa bi bila tudi medsebojna primerjava sestojev, Ici je· !Pri uporabi krajevnih deblovnic dokaj težavna.
določanje

Uporabljeno slovstvo:
l. čok! , M.: H kontroli gospodarjenja v enodobnih gozdovih, Gozdarski vestnik
1-2/1955, Ljubljana.
2. Emrovic, B.: O konstrukciji lokalnih jednoulaznih drvnogromadnih ta blica (tarifa).
Sumarsk i !i'st 4-5/53, Zagreb.
3. Klepac, D.: Uredjajne tablice, Sumarski list 4-5/53, Zagreb.
4. Knuchel , H.: P lanung und Kontrolle im Forstbetrieb, Aarau 1950.
5. Kreon, K.: Tarife zur Massenberechnung von Bestaenden, Freiburg, Br. 1948.
6. Loetsch , F.: Der Einfluss von Hoehenstufen und Holzarten auf cin en einheitlichen
Massentarif bei mitteleuropaeischen Waldvorratsinventuren, Zeitschrift fiir Wel tforstwirtschaft, 5/52, Reinbeck b. H.
7. Mlinšek, D. : Poizkus uporabe francoskih tarif v naših gozdovih, Gozdarski vestnik
6/55, Ljubljana.
8. Prodan, M.: Messung der Waldbestaende, Frankfurt/M 1951.
9. Su~teršič, M.: Tablice za enomerne sestoje, Ljubljana, 1956.

12

SODOBNA VPRASANJA
ALI NAJ RESIMO NARAVNI POMLADEK?
O nacmu goj enj a in izkori šč anj a enodobnih gozdov nam govore mnoge knjige. Za
vsa opravila. od nege pomladka in č iščenja kultur, preko redčenja drogovnikov itd. do
končnega poseka, imamo stara preizkušena navodila, kako ob zagotovitvi traj ne proizvodnosti tal dosežemo na določenem zemljišču maksimalni donos. Teoretično so vsa ta pravila
pravilna in tudi v praksi bo lj ali manj izvedlj iva , s.amo če ... ne posežejo vmes sile,
katerih delovanje ne moremo obvladati .
Primer iz prakse. Lep, mešan smreko ~j elov enodoben sestoj, star okrog 50 let,
rastoč na dobrih tleh, j e veter močno poškodoval. Sklep se j e odprl na 0,5-0,6. Nenaden
v ečji dostop svetlobe je povzroč il , da je po prvem semenskem letu pognal gost pomladek.
Cez nekaj let je že dosegel višino 80---.100 cm, tedaj pa je nastalo vprašanj e, kaj storiti?
Vsekakor bomo dosegli večji pri rastek in torej tudi izdatnej šo korist, če pustimo dozoreti
drevesa, ki so preosta la iz prejšnje obhodnje. Potrebno jim je le še 30-40 let. da nam
bodo dala najvrednejše sortimente. Toda kaj bo med tem s porolad kom? Ze sedaj se na
njemu kažejo prvi znaki zastoj a v rasti. Posebno pri smreki. Nekaj časa bo pomladek še
nekako uspeval, nato pa bo zaradi pomanjkanja svetlobe začel vedno· bolj pešati in se
bo počas i izpremenil v gnečo kapnikov, neprimerno za nadaljnje gojenje. Z jelko morda
niti ne· bo tako h udo, saj se bo po končnem poseku popravila, teže pa bo s smreko. Ko
bodo torej stara drevesa zrela za posek, bo pod nj imi že prav.c ata kultura, sestavljena iz
več ali manj dobrih edink. Tedaj pa se bo začela težava s sečnjo. Križem po dva do tri
metre visoki gošči podirati drevje, pomeni skoraj toliko, kot unič i ti j o. Ko bodo sortimenti
izdelani, bo še spravilo prispevalo svoj škodljivi delež. Tako bi nam po opravljenem
spravilu ostalo za nadaljnje gojenje le še malo d revesc, in še ta so večinoma že spremenj ena v kapnike in imajo zato slabe izglede za uspešen razvoj.
Morda bo kdo rekel : »Izognimo se vsemu temu in posekaj mo takoj stari sestoj ter
vzgoj imo lepo ku lturo, ki se nam tak o reko č ponuja! « Toda, kaj pa donos? Ali ni škoda
posekati drevja. ki bi že po 20 letih t. j. po preteku še petine do čet rtine obhodnje, dalo
maksimalno lesno gmoto in obenem tudi najvrednejše sortimente"? Sedaj pa, ko so prsni
premeri šele od 25 do 32 cm, in je drevje v najlepši rasti ter prirastek maksimalen, ne bi
bilo razumno, če bi se odločili za sečnjo. Morda bi bilo to še dopustno v kakem obširnem
gozdnem kompleksu, kjer nekaj kub ikov ne igra velike vloge in jih laže žrtvujem o zah tevam smotrne go jitve. Nikakor pa tega ne bo storil zasebni gozdni posestnik-kmet, kateremu
njegova gozdna parcela veli ko pomeni. Ker jo želi čim bolj izkoristiti, ne bo pristal na
tako predča sno sečnjo.
Najbolj še bi po moj em ukrenili , če bi pomladek posekali, in sicer v času, ko g redo
drevesca za novolet ne jelke dobro v denar. Sestoj pa bi pustili dozoreti. Tako bi dosegli
večstransko korist. Drevesca bi prodali po razmeroma visoki ceni, izkoristili bi prirastek
sestoja v ... najlepših letih<,. po zopetn i se meni~vi pa bo zrasel nov pomladek. ki ne bo
zastarčen ter bo boljš~ od sedanjega. Pomladek ob končnem poseku še ne bo tako zelo
visok in bo zalo zaradi sečnje in spravila manj trpel. Obenem pa bo mogoče z umetni m
vnašanjem listavcev vzgoj iti mešan sestoj, ki bo pozneje odpornejši proti vetru in vsem
drugim nevarnostim, ki gozdu pretijo.
Primer. ki sem ga opisal. ni edini v mojem okolišu in prep ri čan sem, da podobne
lahko najdemo tud i drugod. Cezmernega odpiranja ne povzroča vedno le veter, ampak
pogosto tudi sneg. lubadar ali kak drug gozdni škodljivec. neredko pa tudi nesmotrna
seč nja v prejšnj ih l etih.
Zato se na} ne zahteva od gozdarjev v privatnem sektorju, da bodo le davkarji. ki
budno paz ij o, da posestnik ne uide s kakim kub ik o~ mimo žigosanja in s tem tudi mimo
plačila prispevka v SOG, temveč naša naloga mora biti predvsem, s svojimi strokovnimi na-
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sveti pomagati, da bodo gozdna zemljišča čim bolj smotrno izkoriščan a, s pravšnimi ukrepi
izbolj ševati gozdove ter jih gojiti v najbolj ši, torej taki obliki, da bodo posestniku m
Milan Dra k s 1 er
s tem tudi skupnosti daj ali kar n ajveč koristi.

0(
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PROBLEMI GORATIH POKRAJIN

1

V Številnih deželah, katerih razvoj je že precej napredoval, so še pokr ajine, ki so
ekonomsko nerazvite. V Evropi je ekonomsko zastalo območje A lp. ki zavzemajo del
Avstrije, Francije, Nemčije , italije, Svice in Jugoslavije. Ti gorati predeli imajo svoje
posebne probleme in navedene dežele se trudij o, da bi jih rešile in da bi prebivalcemgorjancem olaj šale življ enj e ter zavrle padanj e števila prebivalstva v teh krajih.
Od sestanka, ki ga je FAO leta 1952 organizi rala v Avstrij i, so se predstavniki a lpski h
dežel z ačel i zavedati, d a sloni načrt kmetijskega izbolj šavanja na dejanjih in so priporočali, da prosij o FAO za pomoč ter si tako pridobijo strokovnjake, ki bi p r oučev ali
gorate predele. Tako j e bil leta 1953 organiziran tečaj v Hondrichu (Svica). Sestavili so
tudi vprašalne pole glede na kmetijsko življenje in v petih deželah je bila izvršena anketa.
Od 15. do 19. februarja 1955 se je v Miinchenu vršil drugi sestanek. Primerjali so
rezultate ankete in ponovno proučili vprašalno polo ter jo spremenili. Delegati so tudi
ugotovi li sredstva za analizo rezultatov te ankete in za pripravo mednarodnega prouče
vanja življenjskih pogojev v alpski h predelih. Prav tako so sestavili priporo či la in j ih
poslali vladam , da bi ukrenile, kar je potrebno za izborjhnje življenj skih pogojev prebivalstva goratih pokrajin.
FAO j e prejela čest i tke za svojo dejavnost te vrste. Zdi se, da j e bila metoda. s
katero so se lotili dela, prav dobra. Odkrili so dejstva in na ta način omogoč ili ustrezna
ukrepanja.
T i sestanki in tečaji niso samo v pomoč državam, ki na j bi smotrno pristopi le k rdevanju problema goratih predelov evropskih dežela, temveč dopuščajo vzpostavitev osebnih.
stikov in izmenj avo nazorov ter znanja med strokovn jaki.
( Iz »Revue internationale du Bois« št. 209/ 1955)

J.

S.

IZ PRAKSE
STROKOVNI IZPITI ZA LOGARJE V DOLENJSKIH TOPLICAH
Po objavi »Navodil o opravl j anju strokovnega izpita za naziv logarja in gozdnega
nadzornika v LRS«, ki jih je izdala Uprava za gozdarstvo LRS pod št. 2000/ 195-i , je
novomeška sekcija DIT GLI takoj začela s pripravami za strokovne izpite. Kakor smo že
prej predvidevali, da bodo morali logarj i opravlj ati strokovne izpite, smo bili prepričani .
da nekateri skušnje z ozirom na pomanjkljivo strokovno znanje ne bodo mogli opraviti.
V izogib očitkom , da sekcija kot strokovna organizacija ni storila ničesa r za izpopolnitev
strokovnega znanj a svojih čl anov, smo že leta 1954 priredili dva zaporedna tritedenska.
tečaja, ki ju je obiskovalo 122 logarjev. L ani smo ponovno organizira li dva enom esečna
tečaja ob zopetni udeležbi 120 logarj ev z Dolenj ske. Na ta nači n smo vsem logarjem
omogočili vsaj nekoliko izpopolniti strokovno znanje in se pripraviti na izpit.
Pri organizaciji in izvedbi strokovnih izpitov za logarski naziv, ki so bili vsekakor
prvi v Sloveniji , smo prišli do zak lju čka, da bi bilo primerno seznaniti z našimi izkušnjami
člane izpitnih komisij pri drugih okrajih zaradi enotnega načina dela - hkrati pa.
tudi kandidate, da bi se lahko tem bolj temeljito pripravili na izpite. Tako nam j e predlagal tudi zastopnik Uprave za gozdarstvo LRS inž. Beltram, ki j e sodeloval na izpitih.
V članku bom skušal kolikor mogoče na kratko venda r pa i zčrpno opisati celoten potek
izpitov, v prepričanju, da bo m ~rsikaj od tega koristilo.
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Na predlog tukajšnje sekcije DIT GLI je OLO Novo mesto imenoval sedem člansko
strokovno izpitno komisijo, ki je na svojem prvem sestanku razdelila izpitno snov med
č l ane komisije-izpraševalec takole:
Gojenje gozdov {inž. Igor Kraut); varstvo gozdov (inž. Dušan Butara); izmera lesa
in zemljišč (inž. Janez Penca); izkoriščanje gozdov (glavni proizvodi - Valentin Carman;
stranski proizvodi, predelava lesa in tehnična zaščita dela - inž. Saša Cvetko); gozdna
zakonodaja (inž. Anton Setinc}; splošna zakonodaja {dr. Bogdan Skerlj}; upravno poslovanj e (Valentin Carrnan}. Na istem sestanku je bil določen naslednji razpored izpitov :
Prvi dan : od 8. do 12. ure pismeni izpit iz izmere lesa in izmere zemljišč - po dve
vprašanji ozi roma nalogi iz vsakega predmeta. Od 14. do 18. ure pismeni izpit iz upravnega
(administrativnega) poslovanja.
Drugi dan: dopoldne in popoldne ustni izpit iz gojenja in varstva gozdov - eno
vprašanje iz semenarstva, drcvesn ičarstva ali pogozdovanja, eno vprašanje iz tehnike
gojenja gozdov in gozdno vzgojnih lastnosti ter eno vprašanje iz varstva gozdov.
Tretji dan: od 8. do 12. in od 14. do 18. ure praktični izpit na terenu iz gojenja in
varstva gozdov; razdelitev vprašanj podobna kot pri ustnem izpitu. Predhodno srno izbrali
terenske objekte.
Cetrti dan: dopoldne in popoldne ustni izpit iz izkori šč anja gozdov, izrnere lesa in
izrnere z emlji šč , eno vprašanje iz izkori šča nj a lesa, eno vprašanje iz izmere lesa ali
izmere zemljišč in eno vprašanje o postranskih gozdnih proizvodih, predelavi lesa a li
tehničn i zašči ti dela.
Peti dan : ves d an praktični izp-it iz i zkor iščanja gozdov, izrnere lesa in zemlji šč na
predhodno izbranih terenskih objektih.
Sesti dan: dopoldne in popoldne ustni izpi t i.z gozdne in splošne zakonodaj e. f' O
dve vprašanji iz gozdne in eno vprašanje iz splošne zakonodaj e.
V zvezi z navedenim programom smo nadalje sklenili, da v vsakem izpitnem roku
pripustimo k izpitu naj več do 24 kandidatov, da bi mogli tekom 8-urnega izpraševa nja
posameznemu kandidatu posvetiti povprečno po 20 minut. Vsak č lan komisije-izpraševa lec
je moral pravočasno pripraviti primerna vprašanja in to najmanj 24 oziroma 48 vprašanj
glede na važnost predmeta.
Takoj nato je bila poslana okrožnica vsem prizadetim ustanovam in podjetjem s
prošnjo, naj obveste svoje logarje glede prijave k izpitu. Obvestilu so bila priložena
tudi potrebna navodila, kaj je treba prijavi priložiti in hkrati tudi določen rok za
njeno vlaganje. Po preteku prij avnega roka se je komisija ponovno sestala in pregledala
ves predloženi material ter za vsakega prosi lca ugotovila, a li izpolnjuje pogoje za pripustitev k izpitu ali ne. Na podlagi te odločitve so kandidati ki so izpo lnj evali pogoj e;
prejeli po nadrej eni ustanovi ali podjetju pismem poziv na izpit z navodili, kaj morajo
prinesti s seboj ; kandidatom pa, ki so bili zavrnjeni, je bilo poslano obvestilo o vzroku
zavrnitve.
Izpiti so se v ršili v prostorih Invalidskega zdravilišča v Dolenjskih Toplicah, kjer
so bili prej tudi vsi logarski tečaji. Ta rešitev je bila primerna zlasti zato, ker so imeli
kandidati v zdravilišču skupno hrano in stanovanje ter so tam primerni prostori za
pismene in ustne izpite, razen tega pa so v neposredni bližini Toplic raznovrstni gozdovi ,
ki so zelo primerni objekti za praktični del izpita.
V prvem roku je prišlo na izpit vseh 24 kandidatov . Na pismenem izpitu iz izmere
lesa in zemljišč sta bili določeni dve skupini vprašanj tako, da je - v izogib možnosti
prepisovanja - eno skupino reševala prva, tretja in peta vrsta, drugo skupino pa druga,
čet rta in šesta vrsta po razporedu sedežev. Tako je imel vsak kandidat na svoji levi
ali desni strani soseda z drugačnimi vprašanji in si je pri reševanju pač moral pomagati
sam. Kandidati so z žrebanjem določi li, katera skupina vprašanj naj pripade posamezni
vrsti. Navajam vprašanja, ki so bila zadana na pismenem izpitu iz izrnere lesa in zeml jišč .
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Prva skupina: l. Izra č unaj kubaturo 124 desk, ki so dolge po 6 m. debele
po 1,5 cm in široke takole:
25

cm
kosov

5

26
16

2
12

22
4

20
3

21
56

29
8

30
7

31
13

2. V oddelku, čigar površina znaša 32,5 ha, sem na primerjalnih krogih, ki obsegajo
3 ha, ugotovil naslednjo lesno maso: 240m3 bukovine, 30m 3 javorovine, 150 ma smrekovine
in 170m3 jelovine. Iz računaj , koliko lesne mase je v vsem oddelku!
3. Čist smrekov sestoj, star 80 let, na II. bonitetnem razredu ima zarast 0,6. Koliko
je v sestoju lesne mase (drevesnine in debeljave), če zavzema sestoj površino 6,20 ha?
4. Na karti v merilu 1 : 10.000 je označen oddelek pravokotne oblike, čigar stranice
merijo na karti: a = 7 cm, b = 5,5 cm. Skupna lesna masa v tem oddelku je 9860 m8 .
Koliko lesne mase je na 1 ha?
5. lzračun aj po Denzinovi formu li lesno maso dreves. ki imaj o prsne premere: 22 cm,
28 cm, 35 cm, 42 cm!
D r u g a s k u p i n a : l. V prebiralnem gozdu smo na površini 4,43 ha našteli naslednj e
število dreves po debelinskih stopnjah :
deb. št.
št. dr.

4
163

5
209

6

7

120

115

8

9

100 89

lzračunaj

10 11
73 55

12
36

13
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vsoto temeljnic za vsa drevesa m ugotovi , kakšna je zarast, če je normalna
temelj nica na ha 32,50 m2 !
2. Na karti v merilu 1 : 2880 je narisana parccla, ki ima obliko pravokotnika. Daljša
stranica meri na karti 5,5 cm, krajša pa 4,2 cm. Izra č un aj površino parcele v naravi in to
v m 2 in ha !
3. Pri sečnji bukovine je napadlo: 32 m 3 hlodo vine za lu ščenje, 420m 3 hlodovine za
žago, 140 normalnih železniških pragov, 130 prm celuloze, 620 prm drv za kurjavo, poleg
tega pa se je skuhalo 25 ton oglja. Izračunaj , koliko m=1 lesa v okroglem je vrgel celotni
posek ! Prištej k skupni masi še 150/o odpadka!
4. Izračunaj , koliko lesa v okroglem rabi š za 25 ostrorobih tramov: 5 tramov
10/ 14cm, dolžine 6 m, 12 tramov 15/20 cm , dolžine 4 m, 8 tramov 20t28 cm, dolžine 4 m.
Poišči najmanjši premer za te trame in upoštevaj, d a znaša padec premera na 1 tekoči
meter 1 cm!
5. lzračunaj lesno maso jelke. ki ima prsni premer 50 cm, višino 30m, oblikovno število
pa je 0,52!
Vsak ka ndidat j e dobi l listek. na katerem so bila s strojem napisana vprašanja,
razen tega pa še dve poli papi rja , eno za r ačunanj e in eno za rešitev naloge. Ob razdelitvi
nalog so bila dana še potrebna p ojasnila. če pa je kdo želel , tudi med pisanj em naloge•.
Vodili smo evidenco, koliko časa j e vsak kandidat reševal nalogo ter smo na vsak izdelek
vpisali zaporedno številko in čas. kdaj je bila oddana. Dovo ljena je bil a upora ba gozd arsko
lesnoindustrijskega prir očnika a li drugih primernih tablic.
Podobno je popoldne potekal pismeni izpit iz upravnega poslovanj a , pri katerem
sta bili do l očen i naslednj i skup ini vprašanj :
Pr va sk upina. Pr v o vpraša nj e : Sku pi na 5 delavcev j e podsajevala jelove
sadike iz naravnega pomladka na območj u Gozdne uprave Straža v logarskem okolišu
Soteska, odd. 19 a , v čas u od I. do vklju čno 26. ap rila . Prvi in drugi delavec imata vse
delovne dni , tretji in četrti sta izostala z dela 25. in 26., peti pa 23., 25. in 26. aprila.
1. Koliko delovnih dni in ur ima vsak delavec in koliko j e zaslužil , če ima prvi 39 din ,
druga dva po 36 din in zadnja dva po 32 din na uro?
2. Koliko sadik je posadi l vsak, če j e znaša 8 urni delovni učin ek 11 5 sadik na delavca ;
koliko sadik je bilo vsega posajena?
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3. Koliko ha površine je bilo posajeno, če se je porabilo povprečno 5500 sadik na ha
in koliko so znašali stroški za ha, če je vrednost sadike 4 din?
4. Koliko so znašali stroški dela za eno sadiko in koliko skupaj z vrednostjo sadik?
Drug o vprašanj e : Trije delavci so popravlj ali gozdne poti na območju Gozdne ~prave Straža v logarskem okolišu Soteska, odd. 7 a, v času od 5. do 24. aprila. Prvi
delavec je delal po S ur vse ·delovne dni, drugi 20% in tretji 25% manj od prvega.
l. Koliko delovnih dni in ur ima vsak in koliko je zaslužil na uro in skupno, če so
vsi trije zaslužili 15.912 din?
2. Koliko gramoza je napravil vsak in koliko tekočih metrov poti je popravil, če je
znašal delovni učinek na posameznika 0,8 m 3 gramoza in 207m2 poti {široke 3m)?
3. Koliko so znašali stroški za 1 m3 gramoza in 1 dolžinski meter poti, če od skupnih
stroškov odpade na gramoz 60%?
Opomba: Vse podatke razen povprečij je vpisati v ustrezne stolpce obrazca za obračun opravljenega dela in jih sešteti!
Druga skupina . .Pr v o vprašanj e : Skupina 5 delavcev je posekala in izdelala na območju Gozdne uprave .Poljane v logarskem okolišu Podstenice, v času od
]. do 30. aprila naslednje količine lesa:
18,40 m3 bukovih hlodov za luščenje
117,60 m3 bukovih hlodov kakovosti AlB
43,30 m 3 bukovih hlodov kakovosti C
16,00 prm bukovega celuloznega lesa
90,00 prm drv AlB
33,00 prm drv C

po
po
po
po
po
po

210 din
195 din
180 din
180 din
165 din
160 din

l. Koliko dni in ur je delal vsak delavec, če sta delala prva dva vse delovne dni,
druga dva po tri dni manj in peti 4 dni manj od prvih dveh?
2. Koliko je zaslužil vsak delavec na uro in ko liko vsi skupaj? Vpišite te podatke
v ustrezne stolpce, obračun izvršenega dela pa v stolpec o, 7 in 8!
3. Ko.Jiko m 3 lesa je bilo izdelano in koliko so znašali stroški za m3 ?
4. Koliko znaša odškodnina za obrabo orodja na delovno uro in za posameznika,
če se od hlodovine računa 8%, pri prostorninskem lesu pa 5% od akordne postavke?
J) ru go vpraša nje: Trije vozniki so izpeljali že omenjeni les v Stražo in sicer
prva dva 80%, tretji pa 20% celotne količine.
l. Koliko je zaslužil vsak, če je znašalo plačilo za hlode po m3 500%, za prostorninski les pa 400 % več kot za posek in izdelavo?
Napravi obračun z vsemi podatki o količinah in zaslužku!
Opomba: Vse podatke razen povprečij vpiši v ustrezne stolpce obrazca za obračun
izvršenega dela in jih seštej!
Pri teh nalogah j e dobil vsak kandidat razen papirja tudi tiskovine ,. Obračun izvršenega dela štev...... «, ki je v uporabi na območju Gozdnega gospodarstva Novo mesto.
Pismene naloge so bile ocenjene s točkovanjem vsakega vprašanja tako, da je bilo
mogoče doseči največ 12 točk. Točke smo preračunali v rede takole:

12
11

10
9
8
7

točk

=
5 (od lično)
= -5
= +4
4 (prav dobro)
= -4
= +3

6 točk= 3 {dobro)
5
=-3
"
4
= -t-2
3
2 (zadostno)
= -2
2
"
(nezadostno)

Ko so bile naloge pregledane in ocenjene, smo kandidate na skupne~ sestanku seznanili z
napakami in doseženimi ocenami.

17

Drugi dan j e bil ustni izpit iz prve skupine predmetov t. j. gojenja in varstva gozdov.
Polovica kandidatov je bila izprašana dopoldne od 8. do 12. ure, druga polovica pa
popoldne od 14. do 18. ure. Pripravljeno je bilo 24 listkov, na vsakem po tri v.prašanja
tako, da se ni nobeno vprašanje ponavljaJo. Kandidat je potegnil listek z vprašanji , nakar
je odšel k posebni mizi , kjer je imel 15 minut časa, da se pripravi. Po preteku tega č asa
je stopil pred izpitno komisijo , kjer je odgovarjal na vprašanja, navedena na listku.
Med tem pa je naslednji kandidat vzel svoj listek. Tako je vedno t:den kandidat odgovarjal, drugi pa se je medtem pripravljal. Ko je posameznik opravil izpit iz ene skupine
predmetov, je bil za tisti dan prost. V izpitni komisiji so bili navadno le po trije čl ani, t. j.
predsednik, tajnik in 1 član-izpraševalec; le pri nekaterih predmetih sta bila po dva
izpraševalca. Redovali so v glavnem le izpraševalci.
Navajam nekaj vprašanj iz ustnega dela izpitov po posameznih predmetih in to:

I. Go j enj e i n v ar s tv o g o z d o v.
l . a) Osnovanje gozdne drevesnice oprema.
b) Obhodnja, obhodnjica - od katerih faktorjev sta odvisni?
c) Glivične bolezni na smreki.
3. a) Zaščita posevkov v drevesnici pred škodlj ivci.
b) Srednji gozd - način gospodarjenja.
c) Glivične bolezni na kostanju.
5. a) Jesensko delo v drevesnici - oddaja sadik.
b) Prebiralni gozd - njegove prednosti in slabe strani.
c) Glivične bolezni na hrastu.
7. a) Jesensko ali pomladansko sajenje - prednosti in slabe strani.
b) Načini gospodarj enja v enodobnih gozdovih.
c) G li vične bolezni na macesnu.
9. a) Načini sajenja.
b) Prebiralna sečnja - odkazovanje.
c) Skodljivci na hrastovem listju.
li. Izkoriščan j e gozd o v, prede 1 ava 1 esa, tehn i č na za š č i ta de 1 a,
i z m e r a 1 e s a i n i z m e r a z e m 1 j i š č.
l. a) Sestavine lesa, kaj vidimo na prečnem prerezu debla in lesa?
b) Kako ugotovimo oblikovno število drevesa?
c) Zaščitni ukrepi pri podiranju drevja in izdelavi raznih sortimentov.
3.. a) Nastanek črnj ave v lesu; razlika med beljavo; nastanek letnic.
b) Kaj nas uč.i veda o izmeri lesa?
c) Predelava lesa; razdelitev; spremembe, ki se izvrše na lesu pri predelavi.
5. a) Delovanje in nega žage amerikanke.
b) •K ako merimo izdelan okrogli les?
c) Gozdni proizvodi za potrebe živinoreje (paša in stelja).
7. a) Kaj vpliva na določitev časa za sečnjo?
b) K~j je zarast in kako jo določimo?
c) Zaščitni ukrepi pri nakladanju sortimentov na prevozna sredstva.
9. a) Oddaja sečišča v sečnjo; od česa je odvisen uspeh dela pri sečnji?
b) Kako merimo višino stoj ečega drevja?
c) Vrste pogonskih sredstev in strojev za žagarsko predelavo lesa.
III. G o z d n a i n s p 1 o š n a z a k o n o d a j a.
l. a) Kdo vse izdaja sečna dovoljenja?
b) Kaj določa zakon glede spravila lesa čez tuje
c) Kaj je FLRJ in kdo jo sestavlja?

18

zemljišče?

•

S. a) Kako se plačuje prispevek v sklad za obnovo gozdov za les iz privatnih
b) Kaj določa naš republiški zakon glede g rabljenj a stelje?
c) Agrarna reforma ; zasebna lastnina v FLRJ.
5. a) Kdaj lahko pride privatni gozd pod držav11(;" upravo?
b) Kaj določa zakon o omejitvi predelave lesa iglavcev?
c) Osebne in poli tične pravice državljanov.
7. a) Kdo dovoljuje krčenje gozda?
b) Kdaj se mora izdati spremnica za prevoz lesa·?
c) Upravno-teritorialna razdelitev FLRJ.
9. a) Kakšne predpise poznamo za varstvo gozdov pred požarom?
b) Kdo sme kupovati les in kdo prodajati?
c) Odgovornost uslužbencev za škodo.

gozdov·~

Pri ustnem izpitu iz gojenja gozdov je vsak kandidat odgovarjal na vprašanja z
]istka, razen tega pa tudi na prakt i č na vprašanja iz poznavanja semen raznih drevesnih
vrst v zbirki , ki je bila komisiji na razpolago (nad 20 vrst semen). Tudi pri ustnem izpitu
iz varstva gozdov je bila na razpolago lepa zbirka raznih gozdnih škodlj ivcev. Vsak kandidat je razen g lavnega vpraš~nja mora l vedeti o posameznem škodljivcu: ime, razvoj,
kateri drevesni vrsti je nevaren, kakšno škodo povzroča, način zatiranja itd. Na razpolago so bili tudi razni vzorci poškodb , za katere so morali kandidati pojasniti", kdo jih
povzroča in vse ostalo o dotičnem škodljivcu. Ta nači n je zelo pripraven, da kandidat
pokaže svoje znanje, zato ga priporočamo komi sij am pri drugih okrajih.
Naslednji dan j e bil na terenu praktični izpi t iz gojenja, varstva in izkoriščanja
gozdov ter izmere lesa in zem lji šč. Iz goj enj a gozdov je vsak kandidat napravil opis
gozda in predlog za sečnjo z vsemi potrebnimi podatki, kot se zahteva v praksi pred
izdajo sečnega dovoljenja. Potrebno j e bilo zajeti:
l. Opis sestoja: tip, gospodarska oblika, zmes, bruto masa in prirastek na ha, zarast,
sklep, povprečna starost, opis mladja, (vrsta, starost, gostota, zdravstveno stanje itd ),
gojitveni ukrepi.
2. Reli ef: nadmorska višina , ekspozicija, nag ib, d revesni pas.
S. Opis tal: geološka podlaga, humus, stelja, boniteta tal.
Razen tega je bilo treba op isati še stanje gozda in njegove z n ači lnos ti ter podati
strokovno mnenje o tem, ali je up rav ičena sečnja zaprošene koli či ne lesa ob upoštevanju
pravilne goji tve in varstva gozdov (strokovna obrazložitev). Končno je bilo treba določiti ,
koliko lesa posamezne drevesne vrste se l; hko poseka in· zakaj je sečnja dopustna oziroma potrebna.
Po končanem opisu je vsak kandidat v istem objektu po lastni presoji odkazal določeno količino lesa, na podlagi sečnega dovoljenja ter podatke in izračun predvidoma
napadlih sortimentov vpisal v številnico za odkazovanje. Pr edhodno smo na teh objekt ih oštevilč ili vse drevje, zato j e moral vsak kandidat vp isati razen drugih izmerje"nih
podatkov tudi številke dreves, ki jih je dolo čil za posek. Na ta način smo la hko za vsakega posameznika presodili, ali zna ·pravilno odkazovati, zlasti ker je komisija predhodno
že dolo čila , katera drevesa j e iz določenih razlogov možno posekati, j ih i merila in
določila lesno maso. Vse podatke praktičnega dela iz gojenja gozdov so kandidati vpisali
v ustrezne obrazce, ki so jih po kon čanem delu oddali komisiji v oceno, nakar so bili
priloženi ostalemu izpitnemu materialu.
Pri izpitu iz varstva gozdov so bili določeni razni vzorci poškodb gozdnega drevj a
in smo na njih preizkusi li praktično znanje kandidatov, n. pr. poznavanj e bolezni in škodljivega mr čes a na gozdnem drevju - ·rak, vražj e g nezdo, osip iglic, rd eča gnilo ba, smrekova uš, pokvarjena gozdna tla, ugotavljanje zalul:nikov itd. Pri tem je bilo treba poznati
vzroke bolezni, njen razvoj , posledice in ukrepe za zatiranje, kar j e velj alo tudi za
zalubnike in druge gozdne škodljivec.
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Pri izpraševanju izkoriščanja gozdov je moral vsak kandidat izmeriti nekaj izdelanih
gozdnih sortimentov, vpisati ugotovljene podatke v številnico za prevzem lesa ter izračunati lesno maso za vsako vrsto sortimentov posebej. Pri vpisovanju so morali biti zajeti
zlasti naslednji podatki: gozdna uprava, logarski okoliš, številka parcele, katastrska občina,
vrsta drevja, način sečnje, številka sečnega dovoljenja, podatki o lastniku gozda, vrednostni razred, datum prevzema, premer, dolžina in označba sortimenta, izračun lesne mase,
seštevek in rekapitulacija, kdo je les prevzel, kdo ga je izdelal itd. Kakor pri gojenju
tako tudi pri izkoriš čanju gozdov na oceno ni vplivala le praviln~st izračuna, marveč
tudi način in pravilnost ugotavljanja posameznih podatkov, ter na čin in oblika izražanja.
Pri izmeri lesa in zemljišč so kandidati posamez ali skupno ugotavljali višine dreves,
lesno maso, starost, letni in periodični prirastek, merili parcele, zakoličili parcele in
prave kote, izračunavali površine, uporabljali višinomer, Presslerjev sveder, razne tablice itd.
·
Cetrti dan je bil ustni izpit iz izkoriščanj a gozdov in izmere lesa ter zemljišč, pre'delave lesa ter tehnične zaščite dela. Na razpolago so bili lesni vzorci za posamezne drevesne vrste, ki so jih kandidati morali poznati in opisati tehnične lastnosti, uporabnost itd.
Sicer pa je izpit potekal podobno, kot sem že opisal za p~vo skupino predmetov.
Peti dan so bili z izpraševanjem iz gozdne in splošne zakonodaje izpiti zaključeni. Se
med izpitom smo na posebnih sestankih seznanili kandidate z uspehi ali neuspehi praktičnega' dela izpita odnosno z napakami, ki so bile ugotovljene pri pregledu pismenih
izdelkov. To je bilo za posameznike vsekakor poučno, poleg tega p a tudi zelo primerno,
da bi se na ta način izognili morebitni poznejši neupravičeni kritiki.
Po končanem izpitu se je sestala celotna izpitna komisija zaradi dokončne ocene
kandidatov. Vsak član komisije je vpisal svoje ocene v poseben obrazec, nakar j e bil s
ponderacijo iz posameznih ocen določen povprečni red za posamezno skupino predmetov,
iz tako doblj enih ocen pa ~a enak način dolo čena dokončna ocena .. Vsi ti podatki. so
bili vpisani v zapisnik o opravljenem izpitu, ki so ga za vsakega kandidata podpisali vsi
člani izpitne komisije. Nato so bila napisana spričevala ter naslednji dan razdeljena
kandidatom.
Vsi podatki o kandidatih in uspehu oziroma oceni posameznika so bili vpisani tudi
v evidenčno knjigo opravljenih strokovnih izpitoV' za logarje in gozdne nadzornike. Ta
knjiga in ves ostali izpitni material sta shranjena na OLO Novo mesto.
Menim, da bo marsikoga zanimalo, kakšni uspehi so bili doseženi na teh izpitih, zato
navajam tudi o tem nekaj podatkov:
V razpisanem roku se j e priglasilo k izpitu 80 kandidatov, od katerih je komisija
pripustila k izpitu le 70, ostali pa so bili zavrnjeni iz raznih vzrokov (prekratek staž.
slabo vodena logarska knjiga, slaba strokovna ocena itd.). Kandidate smo razdelili v tri
skupine, prva (24 udeležencev) je opravljala izpit od 18. do 23. aprila 1955, druga (24
kandidatov) od 25. do 30. aprila m tretja (22 logarj ev) od 9;. do 14. maja 1955. Doseženi so bili tile uspehi :
Ocena
a) odlično
b) prav dobro
c) dobro
d) nezadostno

l. skupina

6
16
2

2. skupina

3. skupina

3
18
3

7
9
6

Od l. skupine eden udeleženec ponavlja ves izpit, eden pa samo IZ zakonodaje. Od
2. skupine eden ponavlja ves izpit, dva pa le iz druge skupine predmetov t. j. iz izkoriščanja gozdov, izmere lesa in zemljišč itd. Od 3. skupine ponavljata dva kandidata ves
izpit, dva iz prve skupine, eden iz druge in eden iz tretje.
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če pri presoji gornjih uspehov upoštevamo, da so se v prvem izpitnem roku k izpitom
priglasili najboljši logarji s tega območja, ki so vsi šli skozi dvojni pripravljalni tečaj,
vidimo, da je bil izpitni kurz zelo oster. Zato poudarjamo, da bi se logarjem, ki izpita niso
z uspehom opravili, zgodila velika krivica, če bi druge izpitne komisije uporabljale milejše
in blažje merilo. Zato predlagamo, naj Uprava za gozdarstvo LRS po svojih zastopnikih
kontrolira potek izpitov pri drugih okrajih in naj v tem pogledu ne dovoljuje nikakih
popuščanj. Razen drugega ima izpit tudi namen izvršiti selekcijo logarskega kadra, tako
da bodo ostali v tej odgovorni službi res le primerno strokovno sposobni logarji. če na
strokovnih izpitih . od vsakega udeleženca ne bo dosledno zahtevano določeno znanje, bodo
izpiti praktično brez pomena in bodo postali zgolj formalnost za pridobitev višje kvalifikacije in s tem v zvezi višje plače.
Končno bi priporočali vsem okrajnim izpitnim komisijam, da pred izpiti priredijo za
svoje logarje vsaj kratke seminarje ali tečaje, sicer bo po naših kriterijih le redkokdo mogel
uspešno opraviti strokovni izpit. Mislim, da j e to ena najvažnejših nalog terenskih sekcij
DIT, da ob sodelovanju svoj ih član ov in odločilnih forumov ukrenejo vse potrebno za
izvedbo tako seminarjev kot tudi izpitov. Vsekakor pa bo moralo tudi naše matično društvo posvetiti temu vprašanju v bodoče več pozornosti, za kar mu bodo naši logarji prav
gotovo iz srca hvaležni. Priznajmo, da smo za zboljšanje strokovne sposobnosti naših logarjev doslej še dokaj malo storili, čeprav so logarji razen gozdnih delavcev najštevilnejši
oskrbovalci naših gozdov ter neposredno vodijo ter nadzirajo izvrševanj e večine gozdnih
strokovnih del - svojim strokovnim sposobnostim primerno - včasih v prid, dostikrat pa
tudi v škodo.
Valentin čarman

*
Pripravljalni tečaji pa tudi sami izpiti v Dolenjskih toplicah so pokazali izredno prizadevnost kandidatov in predavatelj ev oziroma izpraševalcev, članov izpitne komisije.
Predvsem gre priznanje organizatorjem, v prvi vrsti tov. Val. čarmanu ..
Izpiti so bili na strokovni višini, obenem pa tudi močno življenjsko povezani z vsakodnevnimi potrebami prakse, zato jih lahko postavimo kot vzgledno sredstvo za kakovostni
strokovni dvig našega logarskega osebja.
Razen na področju novih okrajev OLO Kočevje in Novo mesto še niso priredili strokovnih izpitov in povečini tudi ne pripravljalnih tečajev , brez katerih j e opravljanje izpitov praktično nemogoče.
Nedvomno so za izpit potrebni predavatelj i-strokovnjaki, ki imajo za to posebno
veselje, razumevanje, sposobnost in tudi čas. Z ozirom na lepe uspehe seminarjev in strokovnih izpitov v Dolenjskih Toplicah prihajamo do sklepov, ki jih predlagamo:
Za posamezna večja območja LRS Slovenije, kjer so gozdarske razmere več ali manj
podobne, naj bi se po predhodnem medsebojnem sporazumu med posameznimi izpitnimi
komisijami (v Celju, Ljubljani, Mariboru , Kopru in .Novem mestu) priredili seminarji za
strokovne izpite z uporabo izkušenj pri seminarjih in izpitih v Dolenjskih Toplicah. Seminarje naj bi vodili več a li manj stalni predavatelji po enotnem programu ob upoštevanju
posebnosti dotičnega območja.
Izpiti naj bi se prav tako opravljali pred izpitno komisijo, v kateri naj bi bili tudi
predavatelji s seminarjev.
Seminarji naj bi bili prirejeni sredi gozdov, kar je za terenski pouk in za izpit še
posebno potrebno. V takih krajih je izven letoviške sezone popoln mir, oskrba pa dobra
in poceni.
Ta predlog opiramo na naslednjo utemeljitev:
a) za vse kandidate se izpitna snov prilagodi krajevnim razmeram, na izpitu pa se
doseže največja mogo ča objektivnost;
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b) omogočeno je racionalno orgamz1ranje seminarjev in izpitov z izkušenimi predavatelji oziroma izpraševalci, ker bi bilo drugače marsikje zaradi morebitnega premajhntga
oziroma neracionalnega števila kandidatov ali tudi predavateljev otežkočeno;
c) zmanjšali bomo število potrebnih predavateljev in izpraševalcev - članov izpitnih
komisij ;
č) stroške seminarjev in izpitov bi so razmerno številu tečajn i kov ozi roma kandidatov
nosili delodajalci.
Tako poenotenje priprav za izpite, samih izpito v ter medsebojna pomoč glede predavateljev in članov komisij bi močno razbremenila prizadevanje za izpolnjevanje te velike
in težke naloge. Predlog tudi ni v nasprotju z »Navodilom za opravljanje strokovnih izpitov za n aziv l ogarja in gozdnega nadzornika« Uprave za gozdarstvo LRS št. 2000 od
15. oktobra 1954, katerega 12. čle n predvideva možnost, da kandidat ob pismenem pristanku predsednika pristojne komisije lahko opravi izpit pri drugi komisiji.
Tudi kot č lani DlT smo dolžni ukreniti vse, da č l anom in svojim neposrednim terenskim sodelavcem omogočimo strokovno utrjevanje in s tem tudi napredovanje v službi , ki
ga brez izpita ne morejo doseči .
U redni št v o

Q?/2 '

GOZDNE DREVESNICE IN PRODAJA SADIK BI MORALE SLONETI NA BIOLOSKI
\
NE NA TRGOVSKI PODLAGI
1
Pred našim gozdarstvom stojijo velike in težke naloge: meliorirati moramo ogromne
površine opustošenih gozdov in ogolelih ter podivjanih gozdnih zem lji šč . Ker rastiščne
razmere niso povsod ugodne za prirodno pomlajevanje, moramo pogosto uporabljati
umetno pogozdovanje s saditvijo.
Uspevanje gozdnih kultur in kakovost bodoči h gozdnih sestojev sta odvisna predvsem od kakovosti sadik, k i smo jih vzgoj ili v drevesnicah. Zato bi morala biti proizvodnja
dobrih gozdnih sadik prva in najvažnej ša skrb gojenja gozdov. Jedro drevesničarske
službe je biološke narave .i n biološki problemi so pri drevesničarstvo najbolj pereči , ker
v najve čji meri odločajo o nadaljnji usodi bodočih sestojev; kajti kakovost in količina
gozdne proi zvodnje sta v prvi vrsti odvisni od kakovosti sadik. Od sadike sta odvisna
razvoj d revesa in njegova vrednost; od kvalitete sadike zavisi, ali bo moglo poznej še drevo
uspešno kljubovati ~ko dljivim vplivom in ali bo uspešno izkori šča Jo določene ugodne
rastiščne razmere in s pridom po večava l o svojo vrednost.
Teoretično pri nas že dalj časa obravnavamo biološke osnove drevesni č arstva , v praksi
pa smo še vedno pri starem in ponavlj amo stare napake. Pri drevesničarstvo trgovskogospodarske težnje še vedno zmagujejo nad biološkimi zahtevami. To na m potrjuj ejo
državne drevesnice, ki s tem, da pošiljajo in prodajajo neustrezne in za pogozdovanje neprimerne sadike, ne upoštevajo niti najosnovnejših bioloških zakonov (glej sliki : smrekove
sadike, ki jih je drevesnica v Mengšu prodala kot triletne sadike za pomladansko pogozdovanj e Upravi za gozdarstvo OLO tPostojna in Gozdnemu gospodarstvu Postojna, so
imele po šest in tudi več vršičkov brez pravilno razvitega koreninskega sistema).
Takega početja ne more opravičevati nikakršna gospodarsko-trgovska nujnost. Zato
ne bo odveč, če ponovno opozorim o, da moramo tež i t i z a te m, d a s e o s n uj e č i m
v e č 1o k a 1 n i h d r e v e s n i c, k e r n a m b o d o 1 e t e d a 1e n a p r i m e r n e j š e i n
naj 1 ep še sadi ke za pog o z dova nje. Tako se izognemo tudi vsem škodlj ivim
posledicam prevoza itd. Brezpogojno moramo prekiniti s staro prakso, da nekje na Gorenjskem vzgojene sadike uporabljamo za pogozdovanje na Krasu in obratno. To so težki
primeri grobe kršitve naravnih zako.nov, kakršnih žal ne manjka v naši gozdarski praksi.
Čemu vsa gozdarska literatura, če preziramo in zavračamo vse, kar je že zdavnaj ugotovljeno in dokazano? Boljše je opustiti sleherno pogozdovanje, kot pogozdovati s slabimi
sadikami ali pa s takšnimi sadikami, ki so bile vzgojene v popolnoma drugačnih klimat-
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»Gozne semenarne in drevesnice, Mengeš« so poslale lani Gozdnemu gospodarstvu in
Upravi za gozdarstvo v tP ostojni smrekove sadike, k i so imele po šest in tudi več vršičkov
in nepravilno razvito koreninje
skih in terenskih razmerah. Ce nimamo sadik, ki so bile vzgojene v lastnih lokalnih
drevesnicah, je bolje odložiti pogozdovanje na poznejšo dobo, ko bomo vzgojili dovolj
ustreznih sadik.
Kdor vodi drevesnice, mora imeti to liko gozdarske zavesti in ponosa, da nudi potrošnikom le dober material in da jamči za provenienco sadik, n e pa da mu je zadovoljitev
trgovske plati edini cilf rDrevesničarska služba ne sme biti golo pridobitništvo, ampak
mora stremeti k višjim ciljem. Zato bi bilo želeti, da se primeri , ko trgovska miselnost
zmaguje nad strokovno zavestjo, ne ponavljajo več .*
Viljem Kin d 1 er

KNJIŽEVNOST

\111 ;f

KRUSSMANN, DIE NADELGEHOLZE
.Pred kratkim je izšla pri Pareyu v Berlinu nova Kriissmannova knjiga o koniferah.
Kriissmann, dendrolog botani č nega vrta v tD ortmundu, urednik strokovnega časopis a
<' .-!:>eutsche Baumschule<<. in glavni tajnik mednarodne dendro loške unije (lrDU), je znan
tudi pri nas kot avtor odličnih knjig »Die Baumschule<< (2. izdaja 1954) in >>Die Laubgehiilze« (2. izdaja 1951).
Beissnerjev »Handbuch der Nadelholzkunde« (3. izd. 1930) in Tarouca-Schneiderjeva
knj iga .. unsere Freilandnadelholzer<< (2 . izd. 1923) sta razprodana in tudi Schenckovo
»Fremdliindische Wald- und tP arkbiiume<< (2. del: Nadelholzer, 1939) je težko še kje dobiti.
Zadnje čase niso v Nemčiji mimo manjših knjig izdali nobenega temeljitejšega priro čnika
posebej o iglavcih. že zaradi jezika j e pri nas skoraj neznana knjiga »Coniferen, Ephedra
en Ginkgo<< (1949), ki jo je napisal holandski specia list v koniferah Den Ouden; še malo
znana je pa tudi ameriška Bailey, The cultivated conifers in North Amerika (2. natis iz
l. 1948).
Zato bo tudi pri nas zelo dobrodošla nova Kriissmannova publikacij a , ki obsega nad
300 strani (v platno vezana DM 39,60). Ta knjiga opisuje tudi mnoge novejše vrste in
oblike konifer ter upošteva pri nomenklaturi vsa važnejša novejša preimenovanja. Obde-

* Zares bi bil že čas, da se v tem oziru napravi red. Pokler je zaradi pomanjkanja
zakonskih predpisov še nemogoče prisiliti proizvajalca po oblastveni poti k redu, naj bi
kupci z osebnim prevzemom sadik pri proizvajalcu tako blago odklanjali in si pomagali
z lastno (>_roizvodnjo.
U r e d n i š tv o
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Jano je po abecednem redu ca. 1300 različnih tipov konifer (n. pr. samo od vrste Picea
abies = Picea excelsa 110 različnih tipov in od lavzonije preko 100 karakterističnih oblik).
Knjiga ima 256 fotoslik in 120 risb. Mnoge slike prikazujejo habitus iglavcev na izvirnem prirodnem rasti šču in v gojitvah. Risbe pa ilustrirajo morfološke značilnosti mladik
in iglic, storžev in semen, rastiščne areale posameznih rodov itd. Posebno lepo se nam v
tej knjigi predstavlja naša pančičevka (.Picea omorika), za katero j e prispeval odl i čne
fotografij.e ing. Kolarovic iz Beograda. Seveda je opisana tudi Metasequoia glyptostroboides, taksodiju podobna konifera, ki so jo našli v živi pri rodi šele l. 194 7 na Kitajskem
in od katere ima naš Arboretum Volčji potok že nekoliko sadik na razpolago. Bogato
vsebino knjige j e avtor obvladal z jedrnatim stilom; vsekakor je preglednost za tak priroč
nik važna odlika. Posebni marginalni znaki pri opisih posameznih konifer označujejo nj ihovo odpornost in hortikulturno vrednost. Ob zaključku knjige je tudi v popisu dendroloških kolekci j zastopana Jugoslavija : omenjeni so Opeka, Trsteno, Volčji potok in Zagreb.
Žal pa ni omenjen - zaradi naglice, ko smo šele zadnji trenutek na željo avtorja sporočili podatke iz naše države n. pr. Rovinj, ki ima ob svoji obali odlično starejšo revijo
sredozemskih iglavcev.
Nova Kriissmannova knjiga bo torej razveselila tudi mnoge naše interesente, katerim
so dendrološki priročniki v drugih tujih jezikih (n. pr. Rehderjev Manual, Beanov »Trees
and shrubs« in Boomova »Nederlandse Dendrologie«) teže pristopni.
Prof. Ciril J eg 1 i

~
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>>KLA V žE NAD IDRIJO«

V založbi Tehniškega muzeja Slovenije, z natiskom tiskarne Toneta Tomšiča v Ljubljani je v drugi polovici leta 1955 izšla naslovna brošura kot šesti Vodnik tega muzeja,
avtorja gozd. inženirja Stanislava Mazija, ravnatelja nižje gozdarske šole v Idriji. Sreč no
naključje z ozirom na to delo, je zaneslo v Idrijo mlajšega gozdarskega strokovnjaka, ki
ima smisel in razumevanje za zgodovino gozdarske tehnike, da nam je s temeljitim študi jem snovi in vsestranskim opisom in orisom prav ob dvanajsti uri rešil enega najmogoč
nejših gozdnotehničnih spomenikov.
Brošura obsega 70 strani manjšega formata in na teh 30, tudi celostranskih fo tografij ,
risb, načrtov, grafikonov klavž, grabelj in detajlov teh naprav, ki se pogrezajo v zgodovino.
Poleg tega je v skici podano povirje reke Idrijce in na ko.ncu dolžinski prerez njenega
toka od izvira do grabelj v mestu Idriji.
Po obsegu skromna brošura ima izredno bogato vsebino, ki jo avtor nad vse živo in
zanimivo podaja. Vrednost večajo vseskozi dokumentirani podatki. V uvodu avtor navaja,
kje je iskal in našel vire za svoje d~lo. O pravem času je poiskal tudi še živeče klavžarje,
ki so mu v originalni besedi izpred tri četrt stoletja opisali potek dela pri klavžah in
grabljah. Pri tem je rešil sicer že izumrle dragocene domače izraze v zvezi s temi napravami in delom, ki jih ni več . •Poslednja klavža je prinesla les leta 1926. v {Idrijske
grablje, ki so leto kasneje prešle v zgodovino.
Nadaljnja zasluga avtorja je, da je dal tehnično podlago za izdelavo maket teh zgodovinskih objektov, ki bodo v bodoče posredovale pravilne predstave o teh mogočnih, t ri
sto let aktualnih gozdno tehni čn ih napravah, ki so živosrebrnemu rudniku omogočile obratovanje, obst'!-nek in razvoj. V opisu je hkrati zaj eta gospodarska problematika Idrij skih
gozdov v dobi klavž in grabelj, z rentabilitetnim računom, ki je konč no narekoval
opustitev teh naprav.
Delo zasluži vse priznanje in pozornost, zlasti vseh poklicnih avtorjevih tovarišev,
ki jim je razprava lahko vzor, predvsem mlajšim, kako uveljaviti naš kulturni doprinos
pri raziskovanju zgodovine naše zemlj e.
Strokovno od l ično obdelani snovi bi ustrezal jezikovno nekoliko bolj prečiščen tekst.
Ing. Mirko Su š te r š i č
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DRUšTVENE VESTI
STROKOVNE EKSKURZIJE NA KRASU IN SNEžNISKEM POGORJU
Razveselj ivo j e, da smo imeli v lanskem letu na področju snežniških gozdov štiri
strokovne poučne ekskurzije. Prvo ekskurzijo je priredila gozdarska fakulteta iz Lj ublj ane,
in to 20. in 2L. maja, drugo Srednja šumarska škola iz Banjaluke dne 9. junija, nato DIT
GIL iz Ljubljane 8. julija in končno DIT GLI iz Kamnika dne 11. in 12. julija.
Udeležence ekskurzije gozdarske fakultete iz Ljubljane sta vodila profesor ing. Ivan
Klemenč ič in asistent ing. Stanislav Cvek, Gozdarsko srednjo šolo iz Banjaluke pa direktor
tamkajšnj e šole in predavatelj šole ing. Vojislav Jovanovic. Namen teh poučnih ekskurzij
je bil, da se z ogledom zanimivih objektov in z diskusijami na kraju samem nazorno
predoč i jo študentom, kar so dojemali pri predavanjih, posebno glede gojitve gozdov, ter
da se jim pokaže pravilna in nepravilna prebiralna struktura gozdov, ki jo tako čestO<
srečujemo širom Slovenije. Udeležencem obeh ekskurzij je bilo omogočenp vtise s tega
poučnega potovanja razmotriti in pozneje pri svojem strokovnem delu uporabljati pozitivne
strani, ki so j ih videli in ugotovili.
Studentom gozdarske fakultete je asistent Cvek pred vsaki m objektom razložil njegovogojitveno problematiko; univ. profesor Klemenčič pa je pojasnil spravilo lesa, gradnjo
cest, prometnih naprav, stavb itd. Vodilna misel ekskurzije j e bila, da se pri obhodu
objektov ne samo razlaga, temveč da se dajejo kratka in j edrnata pojasnila ter izprašujej()
udeleženci po njihovem mnenju. Med prisotnimi se je razvila diskusija; iz živahnega !'az-

Kosmata dolina v 28. oddelku revirja Okroglina je
mraz i šče, kakršnih je
mnogo v snežniških gozdovih (Foto: V. Kindler)
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pravlj anja se je lahko posnelo veliko zanimanje udeležencev. Razpravljanje ni bilo le
se je iz njega zrcaliJo tudi znanje posameznikov v stroki, kar lahko služi
kot ocena sposobnosti in znanja.
Razlago študentom Gozdarske srednje šole iz Banjaluke je podal ing. Jovanovi č s
pomočjo pisca tega članka .
Pred odhodom v gozdove Snežniškega pogorja so si č lani gozdarske fakultete ogledali
Osojnico pri Pivki, kjer jim je asistent Cvek pokazal nasad črnega bora iz časa AvstroOgrske (pogozditev v l. 1888), kjer je bila delno že izvršena premena z -jelko. Razlagalec
je študentom povedal, da predočuje Osojnica veliko, sistematično in vztrajno delo naših
prednikov-gozdarjev, slavolok njihove zmage nad pustimi kraškimi goličavami. Pouda ril
je, naj bi v bodoče gozdarji stremeti za tem, da se zaradi prirodnega ravnotežja uvaJaJO
za kraške terene ustrezne naravne rastlinske združbe po n ačelih fitosocio logije, kakršne
je priroda izoblikovala, in da se ne pogozduje izključn o s črnim in rdečim borom, s či mer
se ustvarjajo neodporne čiste kulture.
Fitosociologija je pri nas še zelo mlada veda ter zadeva zaradi tega še vedno na
odpor in nezaupanje pri preveč koservativno mislečih ljudeh. To je tudi razlog, da se v
gozdarstvu še vedno išče rešitev za ponovno pogozditev krasa le s črnim borom, ki ga je
že pionir pogozdovanju našega krasa, gozdar J ože Koller, spoznal za najprikladnejšo drevesno vrsto. Ker pa mora gozdarstvo - kot vse druge vede - stalno iskati novih poti in
načinov za svoj prospeh in razvoj, nikakor · ne sme prezirati domačih avtohtonih) drevesnih vrst in mora le-tem dajati prednost pred eksotami. Pri tem pa moramo paziti, da ne
zapademo v ekstreme. Po mojem mnenju je trditev, da je črni bor za kraške kraje t ujec
in da naj bi ga pri pogozdovanju krasa popolnoma i zločili, ker da je - kot monokultura
- izpostavljen napadu škodljivcev in nevarhosti pred ognjem ter nagnjen k snegolomom,
povsem napačna.
Iz izkušnje vem, da je · v mnogih primerih samo pod okriljem črnega bora uspela
obnovitev avtohtonih listavcev. Zaraščanje kraških goličav z domačimi listavci se ima v
veliki meri zahvaliti prisotnosti pionirja in zaščitnika - č rnega bora in ne samo metodi
dela pri tehni čni izvedbi. Naj bo črni bor domača, t. j. avtohtona drevesna vrsta ali ne,
znano je, da se povsod, kjer ga paša in .kosa ne uničujeta brezobzirno, bujno naravno po mlaja. Tudi trditev, češ da slab finančni uspeh, ki nam ga nudi črni bor, narekuj e, da
ga opustimo in zamenjamo z avtotohtonimi listavci, ne drži. Finančni uspeh zrelega borovega nasada vsekakor presega vrednost, ki j o dajejo pionirski gozdovi domačih listavcev.
Kreniti moramo zato po srednji poti: pod nobenim pogojem ne smemo prezirati domačih
vrst, ki so nekdaj sestavljale kraške gozdove in ki so kljub stalnemu uničevanju ohranile
svojo življenjsko si lo; z druge strani pa ne smemo biti slepi za uspehe in koristi, ki nam
jih nudij o že dozoreli nasadi črnega in rdečega bora. Ako bomo smotrno sledil i smernicam
fit osociologije, ne da bi zahajali v svet domnev, bomo gozdarstvu najbolj služili. Kakor
se je v preteklosti gozdarstvo vse preveč oziraJo na gospodarsko-trgovske- vidike in izgub lj alo izpred oči biološke osnove oskrbovanja gozdov ter zašlo na krivo pot pretiranega
pospeševanja in goj enja monokultur, tako sedaj ne smemo iti mimo potreb gospodarskotehn ično-trgovskega -z načaja.. Ako bomo trezno mislili in ne bomo tvegali nespametni h
nasilnosti, se priroda ne bo maščeval a in bomo lahko dosegli uspeh i z domačimi i s
tujimi drevesnimi vrstami. Prevlada naj spoznanje, da se more gozdno gospodarstvo
uspešno razvijati le v skladu s prirodnimi činitelji proizvodnje.
Cane DIT GLI iz Ljubljane in Kamnika sta vodila po območju Snežniškega pogorja
ing. Franc Oblak in ing. Saša Bleiweis v spremstvu pisca tega č l anka.
Pisec članka je udeležence vseh štirih ekskurzij opozoril na to, da bi bilo n apačno
predstavljati si snežniške gozdove kot nepregledne, neizčrpne predele lesnih zalog. Vedno
je treba misliti, da so to že desetletja gospodarski gozdovi, bolj ali manj podvrženi spremembam ekonomske, po litične pa tudi strokovne gospodarske narave. Zato je treba posapo učno , temveč
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Največje snežniško mraz1sce
rdečega bora, smreke, sive

je Velika Padežnica, kjer je bilo pogozdovano s sadikami
jelše, trepetlike in bora posebne zvrsti (Foto: V. Kindler)

Na mraz1scu Veliki Padežnici so poskušali obnov iti gozd tudi s setvij o. S tablicami so
označene proge, kamor je bilo posejano smrekovo, brezovo , borovo, trepetlikovo in jelševo
seme (Foto: V. Kindler)
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mezne revirJe tega področja razmotrivati s pravega stališča, opazovati jih in ugotavljati,
kakšni so bili, kako so se spreminj ali in v kakšnem stanju so dandanes. Edino na ta način
lahko ugotovimo realna dejstva in ustvarimo objektivno sliko o snežniških gozdovih. Ta
slika je vedno odsev energije, strokovnosti, skrbi in veselja do gozda bivših in sedanjih
gozdarskih generacij.
Ne da se zanikati močan strokovni značaj gospodarjenja v teh gozdovih - in kar je
najbolj važno - močna gozdarska tradicija, kateri gre v veliki meri zahvala, da so osta li
gozdovi taki , kakršni so: strnjeni masivi, sposobni za trajen donos lesa in istočasno trdna
podlaga za izboljšanje kakovosti in prirastka ter za prehod v normalno stanje.
Z eksploatacijskega stališča naši gozdovi niso preveč mikavni, imajo pa dobre perspektive za bod oči razvoj, seveda le pod pogojem umerjenega in treznega gospodarjenja.
Da je temu tako, nam najbolj e dokazujejo podatki urej anja gozda iz let 1951-1955. Na
podlagi izvršenih klupaci j skih in ostalih taksacij skih del se je dalo izpodbiti mišljenje,
da so tukajšnji gozdovi v fazi degradacije, zmanj ševanja lesne zaloge in prirastka .
Naj navedem le nekaj podatkov:
Revir Javornik: povprečna lesna zaloga za ves revir na ha .
258m3
Revir Jurjeva dolina: povprečna lesna zaloga za ves revir na ha 180m3
Mašun: povprečna lesna zaloga za ves revir na ha .
Leskova dolina: povprečna lesna zaloga za ves revir na ha
Gomance: povprečna lesna zaloga za ves revir na ha .
Okroglina: povprečna lesna zaloga za ves revir na ha .
V predočitev približne slike in strukture opisanih gozdov podajamo
podatkov za revir Mašun.
Revir
Revir
Revir
Revir

Revir Maš un
Lesna zaloga na ha v
Oddelek
10

cm
cm
cm
cm
cm
cm
10-21 22-30 31-40 41-50 51--60 61-70
13
Il

33
9

74
8

90
4

40

5

227m3
236m3
103m 3
106m3
v tabeli nekaj

m3

nad
cm
71

Skupaj
256 iglavci
33 listavci

let. prirastek
na ha 6,7 m3

289
16

JO
9

26
9

68

99

76

5

5

4

15
2

295 iglavci
35 li stavci

let. prirastek
na ha 7,3 m3

330
15

15
13

37
12

77
Il

80
4

31

3

243 iglavci
41 listavci

let. prirastek
na ha 7,4 m 3

284
17

23
7

39
6

74
4

81
3

46

5

268 iglavci
20 li stavci

let. prirastek
na ha 7,7 m3

288
36

4
14

11
40

21
47

20
22

9
8

2

67 iglavci
132 listavci

let. prir astek
na ha 2,9m3

199
revirju Mašun ima naj višjo lesno zalogo odd. 16, in to 330m3 na ha, v revirju
Leskova dolina odd. 34 s 350 m3 , v revirju Gomance odd. 42 s 174m3 in v revirju OkrogJina odd. 1 s 161 ms.

v
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Revir Jurj eva dolina, ki je bil vse do leta 1930 eden najlepših bivše gr aščine Snežnik,
ima sedaj zelo nizko lesno zalogo, kar je pripisati prekomernim sečnjam že pred drugo
svetovno vojno in v letih 1947 do 1950. Da imata revirj a Gomance in Okroglina tako malo
lesno zalogo, ni pripisati zgolj južni in jugozahodni ekspoziciji, ki ju zavzemata na
pobočj ih snežniškega pogorja, temveč prekomerni in večkrat brezobzirni eksploataciji, ki
sega dale č nazaj v č as pred prvo svetovno vojno, med prvo in drugo svetovno vojno in pa
v leta 1947-1950, ko se je z bukvijo ravnalo neracionalno in negospodarsko.
Pripomniti moram, da j e revir Mašun, gledan v celoti, najlepši in najboljši revir
snežniških gozdov. Pozabiti ne smemo, da imata revirja Gomance in Okroglina s skupno
površino 6,267 ha oddelke z zelo majhno lesno zalog.o•, kot n. pr. odd. 66 z 52m3 (Gomance) in odd. 54 s 56m3 (Okroglina ) po ha. Sele ako imamo pred sabo zmogljivost vseh
pet revirjev snežniškega masiva, lahko sklepamo o lesni zalogi celotnega področj a.
Za revirj a Gomance in Okroglina še ne morem poda ti to čnih podatkov, ker nam bo
te nudila šele taksacija 1954- 1955. Po podatkih taksacije, katero sem izvršil v letih
193 4~1 935 , pa dobimo ravno za ta dva revirJa, up o š tevajoč vse sečnje v razdobju
1936-1954, približno sliko, kot nam j o daj e tabela .
Revir Gomance
Lesna zaloga na ha v m3
Oddelek

lO

cm
cm
cm
cm
cm
cm
10-21 22-30 31-40 41-50 51--60 61- 70
8
7

9
9

4
3

4

4

3

nad
cm
71
4

2

Skupaj
36 iglavci
24 listavci

let. prirastek
na ha 1,8 m3

60
39

18
4

25
12

18

lO

9
12

8
8

6
6

6
12

64 ig lavci let. prirastek
90 listavci na ha 2,10 m
154

42

10
4

26
6

21
3

26
3

28
3

18
4

15
7

12

19

8

5

3

2

2

66

144 iglavci
30 listavci
174

let. prirastek
ua ha 4,69 m

- iglavci
5 1 listavci

let. prirastek
na ha 1,3 m3

51

N a južnih snežniških poboč
jih sta č lovešk a lakomnost in
l ahkomiselnost uničila gozdove. Gole haške r ebri čakaj o ,
da jih gozdarjeva roka odene
z zelenim pla ščem . (Foto :
V. Kind ler)
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Re vir Okroglina
Lesna zaloga na ha v ma

Oddelek

cm
cm
cm
cm
cm
cm
10-21 22--30 3 1--40 41--50 5 1-60 61--70

5
14

21
24

!5
8

18
6

14
4

19
6

nad
cm
71
14
3

Skupaj
106 iglavci
65 li stavci

let. prirastek
na ha 4,5 m3

171
32
20

2
30

1
6

2

5

2
3

2
2

2
10

12 iglavci
76 li stavci

let. prirastek
na ha 2,0 m3

88

54
24

4
20

3
3

2

2

2

10

15 iglavci
58 li stavci
73

let. prirastek
na ha 1,6 m 3

Med ogledovanjem snežniških gozdov je bilo udeležencem ekskurzije obrazloženo,
da je (po dr. irig. Vladimiru Tregubovu) osnovna naravna združba teh gozdov AbietoFagetum dinaricum, ki se zopet deli v subasociacije:
l. Abieto-Fagetum dinaricum-omphalodetosum, ki zajema v glavnem valovite, boij
južne ekspozicije z odličnimi tlemi. Prirastek je tu 12 do 16m3 na ha. Značilna vrsta je
pomladanska torilnica (Omphalodes verna). Raziskovalna ploskev št. 98 Gozdarskega
inštituta v revirju Leskova dolina, odd. 36 b, ima omenjen e z nači lnosti.
2. Abieto-Fagetum homogynetosum, ki jo najdemo v najbolj strmih legah; tla so
bolj kamenita z značilno vrsto goz'dni p l a ninšček (Homogyne silvestris). Gozd je slabši
kakor v prejšnjem tipu: prirastek 8m3 na ha. To značilnost ima raziskovalna ploskev
v revirju Mašun, oddelek 11, »Skornje«.
3. Abieto-Fagetum dinaricum lycopodietosum, ki jo najdemo na dnu dolin-kotlin.
Tla so tu zakisana, bukev uspeva slabo, medtem ko smreka odlično. Značilni so mahovi
in brinolistni li s ičjak (Lycopodium annotinum). J>rirastek od 8 dolO m 3 na ha: raziskovalna
ploskev št. 99 revirja L eskova dolina, oddelk 36 a.
4. Abieto-Fagetum dinaricum mercurialetosum z značilno v rsto trpežni golšec (Mercurialis perennis) na strmi h, precej kamnitih južnih pobočjih, kot »Obramoc«. Prirastek
6 do 7m3 na ba. Po kamenitib vrhovih je druga asociacija iglastih gozdov, kjer ni
bukve; Abieto-Calamagrostidetum. Ti gozdovi so slabe rasti, teren je kamenit in pokrit
z mahovj-em; gozd ima zato bolj varovalen značaj; raziskovalna ploskev v revirju Jurjeva
c.!Dlina, odd. 26. Omeniti moramo še, da najdemo v globokih kraških dolinah pravi J?iceetum subalpinum.
V. Tregubov je označil dve rastlini kot važni za naše področje: pomladansko torilnico
(Ompbalodes verna) in gozdni planinšček (Homogyne silvestris). Kot značilne vrste za
asociacij o Abieto-Fagetum dinaricum pa navaja tele: deveterolistno konopnico (Dentaria
enneaphylos) , trilistno konopnico (Cardamine trifolia), oskorico (Aremonia agrimonioides)
in kranjsko krhliko (.Rhamnus fallax) .
Za nekatere udeležence ekskurzij e je bil zelo zanimiv ogled našega največjega mrazišča »Velike Padežnice« (164 ha) , ki leži v nadmorski višini 1050 do 1150 m in ki se razteza
v severozahodni-jugozahodni smeri. Tu vladajo ostre mikroklimatične razmere, gozd se
zelo slabo naravno pom\aja; na velikem delu površine znaša drevesna rast komaj 0',3 do
0,4, poleg tega pa zijajo še praznine. Glavni in najtežji gozdnogojitveni problem Velike
Padežnice je obnova gozda. Zaradi pomanjkljivega prirodnega pomlajevanja smreke, ki
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Sndniški gozdovi so bili s
pretirani mi in · nepravilnimi
sečnjami močno devastirani.
Tudi v 45. oddelku revirja
Gomance je leta 1930 in 1931
sečnja povzročila hudo razdejanje (Foto: V. Kindler)

ponekod sploh odpoveduje, je bila leta 1950 osnovana v Vel ik i Padežnici gozdna dre•, esnica, kjer je uspelo vzgojiti posebno borovo zvrst, sivo jelšo {Alnus incana) in ruševje
Winus montana var. mughus). Tu vzgojene sadike se pogozdujejo na tem izrazitem mrazišču do sedaj z zelo zadovoljivim uspehom.
Nekaj udeležencev ekskurzij se je povzpelo tudi na vrh Snežnika. Ob tem vzponu
so si ogledali sestoje planinskega bukovja {Fagetum subalpinum). in ruševja (Pinetum
mughi).
Ob zaključku naj še omenim, da je Gozdno gospodarstvo Postojna izkazalo udeležencem in gostom z gozdarske fakultete iz Ljubljane in Gozdarske srednje šole iz Banjaluke vso pozornost in gostolj ubnost. Zbližanje v duhu izmenjave idej in izkušenj med
operativnim vodstvom na terenu na eni strani ter fakultetnim in srednješolskim gozdarskim
v odstvom in mlado generacijo bodočih gozdarskih strokovnjakov na drugi 5trani je pri šlo
do izraza ob slovesu s poudarjanjem potrebe, naj bi gozdarska fakulteta, Gozdarska
srednja šola in strokovna društva še večkrat obiskali naše gozdove, se seznanjali z naprednim gospodarjenjem ter na terenu ugotavljali napake in pomanjkljivosti, iskali pravilnih
poti za rešitev gozdarskih vprašanj ter postali tako vredni nosilci naprednega gozdarstva
in gospodarstva.
Vilj em K i n d 1e r

PREDPISI
ODREDBA O SECNJI TISE V LR SLOVENIJI
{Uradni list LRS št. 20 z dne 2. 6. 1955)
l. Tisa (Taxus baccata) se sme kot redko gozdno drevo sekati samo po predpisih te
odredbe.
2. Za. sečnjo tise je potrebno seč no d ovoljenje, ki ga izda Uprava za gozdarstvo LRS.
Dovoljenje se izda v upravnem postopku.
3. Splošni predpisi o odkazovanju in žigosanju gozdnega drevja velj ajo tudi pri
sečnji ti se.
4. Okrajne in mestne uprave za gozdarstvo so pristojne za nadziranje seče nj po tej
odredbi, obenem pa vodijo tudi evidenco stoječega in posekanega drevja tise.
5. Ta odredba velja od dneva objave v >>Uradpem listu LRS«.
St. I -29411-55
Ljubljana, dne 6. maja 1955.
Državni sekretar za gospodarstvo LRS
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UREDBA
O SPREMEMBI IN DOPOLNITVI TARIFE PRISPEVKOV V GOZDNE SKLADE
(Uradni ljst LRS, št. 9 z dne 10. 3. 1955)
l. člen

V ta.rifi prispevkov za gozdne skla.de, ki je kot priloga sestavni del uredbe o vplačevanja oprispev~ov v s-klade za -o bnovo, goj itev in varstv-o gozdov, ter o upora:bi teh
skladov (Uradni list LRS, št. 26-100/54), se spremenijo oziToma dopolnijo tele tarifne
.številke:
l. Za ta.rifno številko 45 se doda nova tarjfna številka 45 a, ki se glasi :
Sortiment

45 a

oblovina za •p>roi·Z'Vo.dn jo
s kih klin cev

znaša prispevek
za vrednostni razre.d
l.

IL

III.

IV.

v.

1200

900

600

300

100

čevljar-

7000

2. Tarifni številki 82 in 83 se spremenita in se glasita:

..,

Sortiment

-'"
...;

o

-2l

znaša pri~pevek
za vrednostrri razred

•
l.

Il.

III.

IV.

v.

850
650

700
500

550
350

400
200

200
50

u;~~uocd

..;

v ·;::

t-<

82
:83

.S!
..><:
"'
"d
:::-o~ .
~ ...i<
...... ~ d

>LJ

tanim-ki les, kos-tanjev
ta.nms.ki les, hrll's-tov

Q

5U :>>N
~ :'t

2600
2300

2. člen
Ta -u redba velja .i n se _uporablja od dneva objave v »Uradnem -l istu LRS«.
St. U 33/55
Ljubljana, ,d.ne 5. marca 1955.
Izvršni svet Ljudske

s-kupščine

Ljudske republi•k e Slovenije
Predsednik:
Boris Kraigher l. r.

PRISPEVEK K POSPESEVANJU TOPOLOVIH NASADOV
Ing. Igo O r a š (Mengeš)

V spomladanski sezoni pogozdovanja in sajenja raznovrstnega drevja v sadov~
njakih, paDkih, .drcvoredih, okrasn~h nasadih itd. ne bo odveč , če rpomisJimo tudi
na snovanje topolovih nasadov.
Začnimo z v•p rašanjem: »Zakaj , kje, kako in kakšne topo le naj sa·d•imo?« Kot
je splošno znano, Taste iz .dneva v dan potrošnja lesa za kemično industrijsko predelavo, za gradbene in ·d ruge .namene; s potrošnjo pa rastejo tudi potrebe po lesu
tako, .d a se s hitrimi kmaki bližamo času, ko teh potreb ne bomo več mogli oskrbovati iz prirastka gozdov in drugega drevja. Ne smemo pa sekati več kot znaša
letni prirastek go.zdov, če nočemo uničiti .g ozdov in prirastek še bolj zmanjšati.
V marsikateri dr.žavi že sedaj potrebe po lesu presegajo le-t ni prirastek goz.d-ov
in zato morajo les uvažati .od drugod. Mednarodna statistika ugotavlja, da je
svetovna poraba lesa že sedaj veliko večja o.d prirastka vseh gozdov in drevja,
zato je povpraševanje .p.o lesu v svetovnem merilu splošno večje od ponudbe ter
-.:ene lesa neprenehoma rastejo.
Spričo nenehnega pojemanja prirastka ob istočasnem naraščanju porabe lesa
moramo neiz<J.gibno sprevideti, ·d a je že sedaj prepotrebno ukreniti vse, · da bi
takšen razvoj pravočasno preusmerili in prehiteli, ker bo drugače morala nastati
na lesnem trgu svetoVIlla kriza. Učinkoviti ukrepi so tem bolj potrebni, ker g.ozd
kot proizvajalec lesa raste zelo doJ.go do svoje gospodarSike zreJ,osti oziroma
uporabnosti.
Strokovnjaki, ki se poklicno ukvarjajo s takimi v.p rašanji, so uvideli, da je
za preprečenje takšnega kri.tičnega razvoja na lesnem trgu potrebno:
l. povečati gozdno površino s pog.oz.ditvijo ogolelih gozdnih in nep roduktivnih zemljišč;
2. zvišati s p l"imernimi gojitvenimi ukrepi povpreč ni hektarski prirastek lesa
v gozdovih ipO koJ,ičini in kakovosti;
3. poSJpešiti uvajanje hitrorastočih drevesnih vrst na gozdnih in drugih prirnemih zemljiščih.
Zakaj naj sadirno· topole?
Posebno moramo ,poudariti , da so že zdavnaj minuli čas i, ko so bile vse druge
kulture rentabilnejše od g.ozdne in so &novali .g ozdove le tam, kjer nobena druga
kultura n i uspevala. Dandanes pa je postala .go.z dna, bolje rečeno l esna proizvodnja že zelo rentCllbilna. S saditvijo hitr-o rastočih drevesnih vrs·t, sem sodijo zlasti
topo le, bomo odvngli zadnje pomisleke .g lede donosnosti lesne proizvodnje, ki so
sloneli na -dejstvu, da so se delo in !Stroški, vloženi v .pogozdovanje in saditev
drevja, izplačal· i šele v drugem č loveš-kem pokolenju . Pri topoli in d-r ugih hitro
rastočih vrstah ta pomislek ne ·drži, kajti ob pravilni negi in na ust reznem rastiš ču
jih l ahko sekamo v eni človeški generaciji po dvakrat, · ne ozira je se na vmesne
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užibke, J<i so tudi lahko dokaj i~datni. Za primer lahko navedemo top ole, ki jih
je .dal bivši la.stni·k parcele št. 1501 k. o. Mengeš leta 1934/35 p osaditi n a obrežj u
potoka P-šata, in s icer sredi med obrežnim grmovjem. Seda j so že 25m visoke in
imaj o p ovpr ečno 25 cm v prsnem p remeru. V 20 letih je torej po:S ame~no drevo
p r irastlo za 1,25 ma deblovine, t . j. približno za 1 ma lesa, primernega za kemično
p redelavo v vrednosti 7500 din. če predpostavimo, da na 1 ha ·p rimernega zemljišča lahko zraste približno 300 takih d reves, pomeni to po 20 letih .donos lesa v
v rednosti 2,200.000 din po ha, brez vmesnih u žitkov, .ki napa·dejo pri re·dčenj u in
lahJ<o dosežejo 'POlovico tega zneska. Smrekov .go~d bi n. •p r. dal enako vrednost
šele neJ<ako po 40 letih, pribli žno enako lesno maso p a šele po 50 letih. če pri tem
še upo števam o okolnost, da bi topole najbolje uspevale ravno tam, kjer danes nič
koristnega ne raste,· ·t. j . ob potokih, rekah, kanalih, poteh in cestah, na na.s ipih.
mejah in raznih tCIJkih zemljiščih blizu vasi in mest, ki .danes nič ne donašajo.
menimo, da je rentabi lnost saditve in g.ojitve topol dovolj trdno .d okazana.
Kje naj sadimo topole?
Ne smemo pričakovati , da nam bodo daj ale topole povsod, kjer koli jih b omo
sadili in katere koli v·r ste bomo sadili, enake ali približno enake dohodke, tako
velike, .k ot sem jih navedel. Mnogi so s topolovimi nasadi že do živeli ra~očaranje
in neuSJpehe, ki so nato J<varno vplivali na zamislek o pospeševanju goj enj a topole.
Vendar pa so ti neuspeh i, kot se je pozneje pokazalo, nastali več i noma zato, ker
niso hile dovolj znane ·oziroma U!pOŠtev·ane naravne zahteve po rastišču, ki j e top olom potrebno za dobro uspevanje.
Kakšna rastišča topoli .na splošno in nj enim posameznim vrstam . najbolje
ustrezajo, .spoznamo najlaže po razmerah na tistih zeml jiščih, kjer topole samorastno .d obr o uspevajo. če taka ·rastišča pregledamo, v idimo, da .so to pretežno
n aplavine vodotokov, obrežne nižave, vlažna tla ob gozdovi h, ob p otokih in vrelcih ter na podobnih terenih. S pospeševanjem in um etnim kultiviranjem topo lovih
nasadov, kakor to delaj o v pekaterih .državah že nad 100 let v neprimerno večjem
obsegu kot sedaj pri nas, so ugo tovili p osebnost ras tišč za topolo na podlagi določenih raziskovanj in preizkušan j.
Z i~ku šnjami in z raziskovanji jr. bilo .d ogn ano, da je določeno rast.jšče p rimerno za topole pod nasl ednjimi pogoji in 'P ri tehle razmerah :
I. Vse vr.ste topole so si glede zahtev po rastišču bolj ali manj p odobne ; edino
s križanjem in izbiranjem klonov si lahko vzgojimo zvrsti in oblike, ki se ne ravnajo po osnovnih pravilih:
II. Topole glede klime niso posebno .zahtevne; prija jim č im daljša vegetacijska d oba ; s skrajševanjem l e-te s poveča njem na dmorske višine in zemljepisne
šir.ine se sicer zmanj.šujeta ,p rirastek in donos, vendar pa ne toliko, .d a bi postala
donosost dvomljiva. P roti vetru so topole razmeroma zelo odporne.
III. Glede lastnosti tal, kjer topole dobr.o uspevajo, najdemo v naravi j ako
različne razmere, vendar p a lah k-o bistvene talne zahteve topole združimo· in omejimo na naslednje činitelje:
a) Z izjemo trepetlike, bele in .sive topole, porabijo vse os.t ale vrste topole za
normalno rast velike kol·ičine vode. Za primer navajamo, da porrubi bor za tvorb o
1 ,kg suhe snovi 'Približno 170 1, bukev okoli 350 1, topola pa nad 500 l vode. če
• Posamezna drevesa iste topolove vrste a li zvrsti se včasih odlikujejo s posebno dobro
in naglo rastJo. Ta izbrana drevesa uporabljamo za razmnoževanje, da dobimo enotno
potomstvo izbranega drevesa, 'ki ga imenujemo »klon«.
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preračunamo ·p orabo vode v vegetacijski dobi, porabi lO-letno topolovo drevo
dnevno .povprečno 100 l vode, starejša .d revesa pa seveda sorazmerno z večjim
pritastkom še veliko več.
b) Topole imajo svojevrstne in značilne zahteve g lede tal in j ih zaradi medsebojne odv·isnosti osnovnih zahtev ne moremo posplošiti oziroma podrobno opre·deliti. Zato navajamo le osnovne zahteve, .ki so pri vseh vrstah topol bolj ali manj
enake:
Q) tla mo rajo biti bogata mineralnih snovi, posebno apna ne sme manjkati;
'i. 'To;ole ne tr.p ijo tal s kislo reakcijo in podzolastih ta l;
3. v tleh mora biti obilo prostega kisika.
Te tri osnovne 'Pogoje moramo imeti pred očmi pri ,presoji, ali so tla za topolo
primerna. Vendar pa ne moraj o biti vedno vsi trije pogoji stoodstotno izpolnjeni ,
ker so med seboj odvisni. T ako je lahko n. pr. pri o bilju a'Pna manj .kisika, p ri
.obilju kisika in mineralnih snovi v tekoči ali odcedni vod i manj mineralnih snovi
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PRSNI PREMER!

..•

PRI 30 LI:TNI STAROSTI
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PRI 30 LETNI .5TARO.STI

~
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DONOS
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TOPOLA
soc.m
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NA ~A
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1!l1 m'
8~m•

@1.

54-m•

BUKVA llRAST JMR~KA BOR
10,b m 11,2 m 11,6m

TO POLA
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12. m

BOR

TOPOLA

v •t leh itd. N ikakor •p a ne pri.d ejo v poštev za top ole težka g1inasta tla, dwbno
koloidna in gosto Zibita in usedla tl a, ter tla, ki so pod v1plivom zagačene vode.
Posebna območja z zagačenim vo:dnim režimom, ·k j er voda ne more odtekati niti
navpično niti površinsko, p:rvo zaradi goste stru~ture tal, drugo pa zaradi kotla.ste
o.blikovitosti terena, so za gojitev topole neprimerna. Kljub temu, d a so morda vsi
pogoji i:llpolnj eni, ni iZipolnjen najvažnejši: v takih .tleh namreč ni d ovolj kisika.
foseb.no primerna rastišča za .g ojitev topole .pa .so:
l. Tla z odcedno ali tekočo· taLno vo do v taki globini, da jo korenine dosegajo. če je taina voda, iki se v tleh premika in ne stagnira, bogata apna in ostalih
mineralnih snovi, tedaj bo topola tudi na revnih tleh (1g ramoz, prod itd) dobro
usp evala. če pa je taina voda siromašna na mineralnih snoveh in apnu, tedaj
topola na siromašnih tleh kljub hitremu p remikanju vode ne bo dala dobrih
rezultatov.
2. Tudi tla, !kjer sicer ni dosegljive talne vode, vendar pa je v njih mogoče
dviganje kapilarne voQde, a li nagnjena pobočja, k jer korenine lahko d<>.sežejo
odcedno vodo, so ob primernih ostruih razmerah lahko prav dobra za topolo.

35

3. Celo nasipi gramoza in peska so lahko dobra rastišča ~a topola, kljub temu,
da so siromašni na hranljivih snoveh in podvrženi celo suši. Ker so taka tla rahla
in 1prepustna, lahko korenine brez težave :prodirajo v globino in na vse strani ter
si iščejo hrano in vla,g.o v večj i h globinah, kjer je tudi v suhih poletjih dovolj
vlage.
4. če so nam znane osnovne zahteve topole gle.d e na talne razmere, bomo
lahko mars·i katero zemljišče, ki po naravi ·ne bi bilo ,primerno za gojitev topole,
pri.dobili za .ta namen s pomočjo raznih agrotehnični.h ukrepov in melioracij. Tako
bomo n. pr. previso·k o taJno vodo lahko marsikje znižali , nizko talno vodo dvignili,
zagačeno vodo z drenažo odstranili, kisla tla z apnjenjem popravi li itd. Prav tako
bomo l ahko pomanjkanj e določenih mineralnih snov·i dopolnili z umetnimi gnojili.
Poizkusi so pokazali, .d a topole močno ·r eagirajo na ·dodatek umetnih gnojil, posebno dušičnih, fos·fornih in apneni h. To pa .s eveda le takrat, kadar so zadostno
preskrbljena z vodo.

Kako naj sadimo topolo?

A. M ed s e b o j n a r a z d a 1 j a
Sajenje topolov·ih sadik oziroma drevesc se močno razlikuje od navadnega
sajenj a pri .p ogozdovanju; podobno je bolj sajenju drevorednih ali sadnih
drevesc kot saj enju pri po.g ozdovanju. P.redvsem j e osnovna razli ka v rooalji
oziroma v medsebojni razporeditvi posajenih drevesc. Vzroki za to posebnos-t so
.na.slednj•i:
l. Topola hitro raste in .doseže <povprečno 1 do 1,5 m višinskega prirastka
na leto.
2. Topola je izrazito svetlobna drevesna vrsta 1ter je občutljiva za zase n čenje
in .za dotikanje vej v krošnji.
3. Način saditve ni vedno odvisen 2lg.oJj od naj večje mo.~ne proizvodnje lesa,
temveč se mora često ozirati tudi na druge namene, ki jih določa posamezni pr-imer: drevoredi, protivetrni pasovi, saj enje O<b poteh, jarkih, kanalih, mejah in
podobno, sajenje v vrs-tah ,z i skoriščanjem proSitora med vrstami, bodisi z drug.imi
ku lturami ali s podsaditvijo .zašči tnih ali tpospeševalnih vrst; s lednjič sajenje na
redko na pašnikih .o,zioroma na gos to v sestoj ih. Z ozirom na tako raz l ične namene
saditve je tudi medsebojna razdalja drevja zelo razli čna in se giblje med 3 in 4 m za posamezna drevesca .i n med 3 in 6 m med vrstami. Pri 3 in 4-<ko.t ni razpo reditvi je razdalja posameznih drevesc od 2 do 6 m, 1ldvisno pač od tega, če raču
namo na predhodni donos od redčenj , ·ki pri hitro rastoči topoli lahko začne ·dotekati že 5 do 10 let po saditvi.
Na splošno se v vseh državah, kjer v večjem obsegu gojijo topolo zgolj za
pr.o izvodnjo lesa, vračajo zadnja leta h gostejši sadi.tvi .p rav zaradi medužibkov od
redčenj, <
k i daj ejo zelo dobro s urovino za kemijsko predelavo (celuJo.zni les).
Pri .p resoji ·glede gostejše ali redkejše sa·d i·tve topole moramo zlasti upoštevati
topol.ovo lastnost, da ne .trpi gostega .skl~a v sestoju, ker ,potrebuje mno.g.o svetlobe
in~r je obč utljiva za poškodbe, ki nastajajo zar~di medsebojnega dotikanja krošenj. Teh vzrok·ov pa v mladem sestoju še ni, pozneje pa so odvisni od oblike
k'fošnje, ki je značilna za posamezne topolove vrste. Če so bili topo.Jovi nasadi
s·t rokovno pravilno negovani, t. j. pravočasno trebljeni in redčeni , tedaj ocLpadejo
vzr.o,ki, ki sicer zahtevajo redko sad itev; pokažejo pa se naslednje prednost·i sajenja v gostej ši ra ~poreditvi:
l. .laže dosežemo selekcijo dTevja p-ri čiščenju in redčenj u ;
2. vzgojimo lahko lepše oblikovana čista debla;
načina
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3. izognemo se razmeram, ki povzrocaJO tvorbo tako imenovanih divj ih poganjkov, ·ki so pri topola•h sicer močno razviti;
4. rasti.šče je bolj e izkoriš·čeno in zaščiteno;
5. prirastek lesne mase na p ovršinsk·i enoti je večji , prili v donosov enakomernejši;
6. morebitnih neuspehov po sad itvi ni treba popravljati.
B. P o s t o p e k s •P r es a d n i m m a t e r i a l o m
Razlikujemo več načinov pomlajevanja topole. Gen erativni način , t. j. uporaba
sadik, iki so bile v1.gojene iz semena, je primema le ta m, kjer vegetativni način
ne bi bil uspešen, kot n. pr . .p ri beli topol i in delno tudi pri trepetliki, medtem ko
je pri vseh os·talih to•p olah vegetativni način, t. j. uporaba ipO taknjencev, pravilo
za pom1aj evanje. Ker iz potaknjencev vzgojeni potomci obdržijo ne le lastnosti
matičnega drevesa ampak .tudi značilnosti onega dela d revesa oziroma poganjka,
s katerega smo narezali potaknjenec, moramo •p ri izbiri primernih dreves za rezanje
potaknj encev paziti ne le na .d obre lastnosti drevesa, ampak tudi na pravilno in
ravno rast šib in poga.njkov, namenjenih za rezanj e potaknjencev. Iz taki h kvalitetnih potaJknjencev se b odo razvile do.b re sad·ike, ki jih bomo v drevesnicah
vzgajali v drevesca, različna po velikosti, sta rosti in obli•ki, r avnaj e se p ač po
zahtevah bodočega rast i šča oziroma namena.
Dosedanja praksa je potrdila pravilo, po katerem n aj se uporabljajo enoletne
topolove sadike pri p ogozdovanju zemljišč -z dobrimi taJnimi razmerami, sadike
z dvoletno korenino in enoletnim poganjkom p a n a slabših zemljiščih. Pri sajenju
v enojnih vrstah na n as ip ih, pašnikih itd. uporabljamo le dobro razv ita dve in
tri letna drevesca, ki s pomočjo zadostnih •rezervnih snovi iz debla in korenin l a hko
zdržij-o krizo, nastalo pri 1presajanju.
U po zoriti moramo na pogosto zmotno mnenje delavcev, ki so zaposleni pri
izkopavanju topolovih sadik v ·d revesnicah, češ .d a se topola prime tudi brez k oren in, če l e pota knj emo njeno šibo ali prot, zato pa č n i važno, če se korenine pri
izkopavanju ·b olj ali manj poškodujejo. Tako mnenje je tem bolj neva rno, ker je
za neukega delavca precej prepr:ičlj·ivo. Razumljivo je, da pri tem ni b istveno, al i
se bo sadika prijela ali ne, ampak je v prvi vrsti važno, da porabi sadika, ki ima
poškodovane korenine, ,po nepotrebnem veliko ener.g ije in rezervnih snovi za tvorbo
nov·i h korenin, namesto, .da bi jih izkoristila za prirastek in izgradnj o novih asimilacijskih organov.
Druga na•p arka, ki se često dogaja, je nepravilen postopek s sadikami pri prevoz u od .drevesnice do kra ja saditve. Ne upošteva se v zadostni meri osnovno •p ra v.ilo, da se mora p ri· presajanju sadik -'lOk čim bolj ohraniti in skrbno ,prepreči.t i ,
da sa·d ike n e uvenejo. Zato •t udi ukrepi, ki so potrebni .za izvajanj e tega pravila
pri prev;ozu, niso vedno dovolj učinkovit·i. P osebno, ko sadike na vel iko prevažamo
s kamioni, lahko ·opazimo velike n apake.
l. Sa.d ike morajo b iti povezane v snope. Velike sadi.ke na j bodo povezane
tudi pri vrhu, tako preprečimo medsebojno dngnjenje in bičanje, ki poškoduje
popke in lubje.
2. Pri na kladanju in razkla danju sadik ne smemo metati, temveč rah lo polagati ; ,geveda tudi hoditi po sadikah ne smemo.
3. Sadike naj bodo brezpogojno z ,avarovane proti vetr u in
soncu. Zato moramo uporabljati zaprta vozila, če pa to· ni mogoče, morajo biti
korenine vsaj ovi.te z mahom, slamo ali listjem ter obi 1no po š kr o 'P lj e ne.
4. Prekladanje z enega vozi la na .d rugo n i priporočljivo.
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5. Na splošno naj velja za prevažanje sadik pravilo, da mora priti sadika
c1m prej iz zemlje v .zemljo. Ob upoštevanju tega pravi la, bodo morebitni večj i
stro.ški transporta bogato rpovrnj eni zlasti pri večj ih pošiljkah.
6. V .snope povezane sadike moramo taJ.<aj ko prispejo, razvezati ·i n razrahlj ati.
če sa.dik ne moremo posaditi takoj, ko j.i h pr~peljemo, ali pa če tega ne zmoremo za vso količino naenkrat, tedaj moramo sadike začasno vkopati. Tudi pri
tem se v praksi pogosto greši, ker ne upoštevajo naslednjih osnovnih pravil:
l. Pwstor, :kjer bomo· sadike zagrebli, naj bo .senčen in v zatišju.
2. T la naj bodo rahla, rnrvičasta in brez zagačene vode.
3. Pri vkopavanju tak·ole postopamo: Za l d o 2 letne sadike naj bo jarek 50
do 60 cm širok in 40 .d o 50 cm globok, za sta-rejše in večje .sadi.k e pa primerno
večj i ; sadike postavimo v ja.rek pokončno in jih naslonimo ob V·odoravno letev,
pol•oŽeno na dve leseni rogovil i ; po-končna l ega vko,p anih sadik je boljša kot ležeča;
izkopano prst vrnemo v jarek .t ako, .d a pridejo vse korenine v dotiko s prstjo in da
med koreninami ni praznin. Na korenine nasujemo •prst, jo poteptarno in dobro
za1ijemo, da se uleže.
4. Kadar sadimo ·k malu potem, ko so bile sadike pripeljane, in če j e v b li žini
tekoča voda, je zamudno vkopavanje sadik odveč, ker jih lah ko položimo v tekočo
vodo. Za to.polove sadike, kakor tudi za nekatere druge listavce ta način shranjevanja ni .škodljiv,· ampak celo kor isten, ker tako na jbolj preprečimo , da .sa.d ike
ne uvenejo in ohranimo notranji pritisk soka. Seveda ne velja to za st-oj eča vo do,
in tudi ne .s me trajati nad 24 ur.
5. Namakanje korenin v .blato pred .saditvijo ali pred prevozom se j e tudi obneslo, •posebno tam, kjer zaradi terenskih razmer sadik pri sajenju ni mogoče
prenašati v posodah z vodo ali blatom.
C. Sajenje
Predvsem moramo upo števa ti osnov·no pravilo, ki velja za vse vrste listna·tega
drevja pri presajanj u, da zmanjšamo pri izko.pavanju krošnjo v sorazmerju z
redukci jo korenin. Kadar bi bila redukcija krošnje na 5kodo njeni ·o bliki in b i z
obrezovanjem vej težišče vetrovega pritiska preložili previsoko v zgornja .del
krošnje in kadar bi morali takorekoč vse veje obrezati razen vrhnjega poganjka,
se tega pravila rajši ne bom(} držali, ker se bo pokvarjeno ravnovesje med krošnjo
in koreninami izravnalo delno z večj o asimilacijsko površino, delno pa z izredno
regeneracijsko močjo topolovih korenin. Obrezovanje naj bo načelno omejeno l e
na poškodovane korenine in na debe lejše veje iz krošnje. Rez naj bo vselej obrnjen
navzdol. Srednje veje bomo samo prikrajšali, vse tanke veji ce pa pustili . Vršnih
poganjkov ne smemo kraj.šati oziroma obrezovati, razen če so poškodovani, ker s
tem pokvarimo ravno rast debla. Prav tako· ne smemo O<brezovati vej tik ob deblu,
ker s tem povzročimo večjo rano in poškodujemo vejno nabreklino. Pri obrezovanju
korenin moramo upoštevali. da regeneracijska moč korenin raste od debla proti
koreninskim k(}ncem. čim daljše so torej zdrave korenine, tem močneje bodo pognale, .seveda pod pogojem, da so jame dovolj velike.
Brezpogojno pa moramo obrezati poškodovane, nalomljene, odr'g njene ·i n
zmečkane korenine in sicer tik nad poškodbo. Rez na •k.oreninah naj bo, ·k ot rečeno ,
vselej obrnjen navzc1ol. Najprimernejši ča.s za sajenje topol j e zgodaj spomladi, in
sicer v jame, ki so bile izkopane že jeseni. Jame na•j bodo za 1,5 m visoke sadike
50 X 50 X 50 cm, za večje sad:ike pa do 100 X 100 X 100 cm. Kopanje manjših
jam se zlasti pri topoli maščuje na ta način, da prirastek zaostaja. Pri kopanju j am
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moramo ločiti rušo od ;pnti in od mr•tvi ce, ter vsako od l.e-teh nakop i·č iti posebno
ob jami, ker pri saj enju te sestav1ne tudi ločeno uporabljamo. Dno j ame moramo
temelji,to razrahljati, .p rav tako tudi stene jame, ker bi sicer zaradi različne strukture nasutih in neobdelanih .tal nastalo škodljivo delovanje kapilarnega sistema.
Na poplavnem obmo čju in na zemljiŠČ·ih z visoko .srednj o• talno vodo (nad 50
do 80 cm) topolov ne s adimo v jame, ampak na gomile ali holme ali še bolje na
vzvišene ozke gredice (nasipe, rabate), ker s tem izkopljemo hkrati tudi odvodne
kanale.

+
P r a v i 1 n o v k o p a v a nj e s adi k. Takoj , ko sadike pripelj emo.
moramo snope razvezati ter sadike
postaviti v izkopani jarek pok o nčno
in za '20 cm globlj e ter jih dobro
zasuti s prstjo.

N e p r a v i 1 n o v k o p a v anje. .Sadike se naslanj ajo in
drgnejo ena ob drugo. Koreni ne so prepli tko zagrnj ene
ter jih lahko mraz poškoduje.

K pr ipravi tal za saditev top.o le sodi brezpog ojno tudi uporaba potrebnih
gnoji l. Za b oljši in hitrejši splošni razvoj sadik je zelo koristno .g nojenj e pri samem
sajenju . Pri saditvi na siromašnejših tleh, kjer primanjkuje miqeralnih snov i, pa
j e v prvem letu naravnost nujno. Posebno· apnena in du šična umetna gnojila, ki
jih dodajamo bodisi pomešana s prstj o, s ·k atero zasi·p amo sad ike, bodisi površinsko 1po končan i saditvi, topolom zelo prijajo. D aj ati jih moramo v precejšnjih
ko lič ina h in sicer: s peskom pomešanega apnenega prahu, s tarega ometa, cestnega
blata, ap nenčevega peska itd. po neko liko lopat za vsako jamo, dušičnih gnojil pa
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od 50 do 100 gr na jamo. če takšno gnoj enje prvih nekaj let ponavljamo in razen
tega pa še d evesni kolobar enkrat letno razrahljamo in okopljemo, nam bo ta trud
in strošek s povečani m -prirastkom desetkratno povrnjen.
Glede letne d obe smo že rekli, da je za naše razmere najprimernejše zgodno
spomladansko sajenje, neposredno pre-d lista-njem. 1\oot znano , listajo to-pole zgodaj,
vendar različno po vr.s.t ah in zvrsteh, tako n. -pr. lista .P op ulus semtina tr i tedne
za našim j agnedom, •p a je zato tudi najprimernejši čas za saditev za razne topol ove
vrste različen. J esensko saj enje n a spl~.šno za topole ni priporočljivo, ker zgodnja
jesenska saditev zaradi pozno zaključene vegetacije ni mogo ča, pozno jesensko
sajenje pa zaradi ·zi mskega del ovanja škodljivcev, vetra, mr aza in vode ni uspešno.
'Bopole sadimo za razliko od ostal ih drevesnih vrst globlje v •jame, kot so
rasle saod•i•ke v drevesnicah pred presajanjem. Na ta način se korenine globlje,
torej .stabilneje zasi.dr.ajo v -tleh. Prvi pogoj za uspešno sajenje je, da sadike trdno
in stanovitno stojijo v zemlji, da se korenine čvrsto poveže':Jjo z zeml jo in da se v
vet·ru ne premikajo. Ker pa so topolove sadike tudi že po več metrov viso-ke, se v
nje veter mo čno upira, jih šiba sem ter ttja in tako ·ob plitvi sadi.tvi ,p remika tud i
k·orenine v zemlji in s proti trga lasaste koreninice, .ki po sajenju pričnejo poga njati.
Ob globl ji sa<1itvi pa pride tudi precejšen odel debla v zemljo , tako se skraj ša
ročica vzvoda, na ka tero deluje veter ter na ta nači n preprečimo škodljivo premikanje korenin. '?ri gl obokem sajenju vkoplj emo v zemljo razen .t istega .d ela debla,
ki izvira iz bivšega potaknjenca ttudi še del ~dravega, pouneje zraslega debla, na
ta na·čin se izo·g nemo gni tju in omogočimo, .d a iz zdravega debla poženejo mlade
korenine.
K pravilom, •ki veljajo za vse drevesne vrste, ne bi bilo :potrebno, kadar gre za
topolove sadike, nič bistvenega dodati, če bi ta ·o bi čajna pravila v praksi res tudi
izvajali, toda žal moramo največ neuspehov pri saditvi pripisati ravno takim
.napakam, ki naspro tujejo osnovnim pravilom.
~apolo sadi,ta vedno dva delavca, prvi drži debelce in ga· potresa, drugi pa
zas~pa in ravna zemlj.o okoli korenin. Kot rečeno , sadimo 1,5 .do 2,5 m visoke
sadike za 20 .do 30 cm glo·b lje tk•aot so ras le v drevesnici, ta•ko da segajo S<Vdike -1-0
do 60 cm globoko. V izko pani jami še enkrat pregmbimo dno, postavimo sadi ko
n a sredino jame, razgrnemo in poravn amo k orenine v normalno lego te·r jih zasu jemo s posebno pripravljeno sprstenino in zemljo, ki izvi ra iz zgornjih plasti j ame.
Prvi delavec pri zasipanju korenin rahlo privzdiguje in potresa sadika, tako
·da se zemlja dobro uleže in tako pritis ne h koreninam, .d a med njimi ni praznin.
Ko so korenine zagrnjene, moramo zemlj o dobro potlačioi z rokami ali pa previdno
potep.tamo z nogami. Nato na.sujemo ostanek izkopane zemlje d o vrha jame in jo
znova .d obr-o potla-čimo. Na koncu zgrnemo vso še preostalo zemljo okoli p osa jenega drevesca, nato· položin1o zvrha še narobe ·o brnjeno rušo .j.n vse skupaj še
enkrat poteptamo. Po -obilnem dežju je .p riporočljivo teptanje še enkrat ponoviti.
Pri sajenju topole na poplavnih območjih in na terenih z visoko taJno vod o,
.k jer b omo sadili na ,g omile ali ozke gredice, moramo seveda p ravilo o g loboki
.sad-itvi preudarno tako uporablj ati, da bomo gomile in ozke gredice za toliko više
nasuli, da bodo sadike približno za 20 cm globlj e v zemlji, kot so rasle v
drevesnici.
Pri glo·b oki .saditvi ni potrebno privezovati sadik O<b kole. če bi venda·r po ne·k1od bilo potrebno ·n uditi sadikam posebno oporo, zl asti pri uporabi veli.kih sad ik,
si ob pomanjkanju primernih kolov lahko pomagamo na ta način, da na vrhu jame
.p oložimo navzkriž tri manj še kole in jih nepremično zasujemo ta.ko , da obdajajo
spodnji del debla in ga utrjujej o.
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Kakšne topole naj sadimo?
Pospeševanje -topolovih nasadov ima, kot smo že rekli, predvsem namen, da z
uvajanjem hi,tro rastočih 'drevesnih vrst čim .p rej dosežemo povečano proizvodnjo
lesne mase. Potemtakem ni vseeno, katere vrste topol bomo sadili, ker ne rastejo
v.se vrste enako hitro , oziroma ker les vseh vrst ni enako primeren za mehanično
in kemično predelavo. Sem sodijo predvsem okrižanci, ki so nastali z umetnim
oprašenjem hitro '!'astočih staršev in so bili nato vegetativno razmnoženi, ·d a bi
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m o r a b i t i g 1 o b o k a i n s Ir o ka, dno in stene zrahljane. Sadika naj
bo za 20 d o 40 cm globlje posajena, kot
je rasla v drevesnici. Ranjene a li predolge korenine obrežemo z ostrim nožem ali
škarjami. Rez mora biti obrnjen k tlom.
Korenine zagrnemo z najbolj šo prstjo

Saj enj e na kupe. Kjer zaradi višje
talne vode ne moremo posaditi sadike dovolj globoko, jo po saditvi zagrnemo s
prstjo, tako da je v zemlji vsaj za 30
do 40 cm globlje, kot je rasla v dreYesnici

se ohranila s kri~anjem dosežena hitra rast. Od vseh doslej izvršenih križanj med
posameznimi vrstami in zvrstmi so se najbolje obnesli križanci med evropsko in
ameriško črno topola ter delno tud:i križanci med črno in balzamsko t01polo.
Ne bomo se spuščal i v podrobno razčlenjevanje posameznih topolovih vrst.
kajti le~teh •je okoli 30, še več pa križancev ali hibrido·v, pač pa moramo .o pozoriti
še na neko posebnost. Osnovna značilnost rtopol namreč ni le hitra ras t ampak tudi
velika poml ajevalna moč. Razmnožujemo- jih namreč lahko tudi s 'POtaknjenci, t. j.
na vegetativni nač in; to nam .omo.goča utrditi in razmnožiti razen vrste, spola in
ostalih dednih lastnosti tudi ·p osebnosti posameznih individuov, posameznih dreves,
njihove morfološke značilnosti ter prilagojenos·t na določeno rastišče v okvi-ru ene
in iste vrste, forme ali tipa. Razmnoževanj e tako utrjenih posebnosti imenujemo
kloniranje, uspeh oziroma !proizvod kloniranja pa so tako imenovani »kloni «. Kloni
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so vegetativno razmnoženj .pota>knjenci eneg.a .samega drevesa. Ker pa .so topole
dvod·omne rastline, nam da>je klon le enospolno po·tomstvo, <t. j. le moško ali žensko.
Pr1 nas v Sloveniji sicer še nismo .začeli sistema·tično pridobivati i.n gojiti ·k lanov,
imamo pa p-recej zanesljive podatke •O izv.o ru nekaterih križancev evropske in ameriške črne .tupole, ki so se v naših razmerah .dobro o·bne.sli.
Na prvo mesto sodi križa•nec med ameri·ško črno topol a (Populus dehoides
Mar.sh.) po moški liniji in evro1psko· hno topola (Po2ulus nigra L.), po ženski lin iji,
ki je nastal že pred 200 l eti v Franciji J22._d imenom ~kana.ds·k<L tqpola«. Ker ta
križanec s Kanado nima nič skupn~a, od tam niso ne starši ne avtor, je sklenila
Mednarodna komisija oza topole, naj se imenuje: ~ ul us e ur o american a
forma ser o ·tin a (Har ti .g). Pota•k njence te topole so še v stari Jugoslaviji
prinesli iz Franciue v gozdno drevesnico v Račah pri Mariboru, ki jo je upravljala
Jugoslovansko gozdarsko .društv.o. Odtod izvira tudi presadili material, ki ga gojima še danes v drevesn icah v Mariboru, Tišini in Mengšu. Od drugih evroameri·Ških SO•ro.dni:kov -se razli•k uje po ·t eh znakih: enoletne vejice so rjave in gol e, torej
niso dlakave. List je triogla<t, šir.š i kot daljši, spodnji rob lista je Taven ali za
spoznanje zaobljen ali udo lben .ter tvori s pecljem 1p ravi kot. List je temno zelen,
na vrhu je kratko ,š ilast; pecehj je na sonc u bolj , v senci manj rdečkast. Veje so
odklo.njene od debla pod ostrim kotom; krašnja je v mladosti pribli žno s to,žčasta,
v starejši dobi pa postane okmgla in precej širok.a . Listati začne pozno, 3 do 4
tedne ,p ozneje kot naš . domači jagned, zato jo Nemci ·i menujejo »pozna topola«.
Spola je moškega.
Drugo mes.to glede na uvelj avljanje v naših razmerah pripada kri.žancu med
evropsko va·r iacijo črne topol e (.Populus nigra var. plantierensis - Schneider) po
moški liniji in ameriško variac·i jo čme topole 1(Populus deltoide.s Marsh. var. Missouriensis Henry - ali P. a ngu la<ta A iton) po ženski liniji ter se imenuje: P opulJ!.§.. eu r g_a mer i ca na forma robu sta (S c h ne ide r). Starša sta to·r ej
pr·i obeh :križancih (lP. •robusta in P. serotina) evrops.k a in ameri·ška črna t-opola,
vendar ne navadne ali tipične vrste, .temveč njihove .zvrsti al i variacije, zato tudi
imata potomca teh ·k rižanj lastnosti, ki so z n ači ln e za te zvrsti. Tako rabi P. rohusta
več toplote in svetlobe kot P. seroti.na; to las.t nost je podedovala po amer·i ški
materi. Habitus pa ima izrazito stožčast. Deblo je razv ito do vrl1a , veje so razvrščene po prav·okotnih vretencih in tež~jo za navp i čno rastjo; to je podedovala po
svoj em evrop.s·k em ·OČetu. Nadalje se razlikuje od P. serotine še po nasl ednjih
znakih: enoletne vejice in poganjki so Ibo lj ali manj .dlakavi, dokler so .še neoleseneli, so rdečkast i . List je pravtako kot ,p ri .P. serotini tri·o glat z ravnim spodnjim
robo m, vendar pa so listi večji, debelejši, temnozeleni, kožnati in prehajaJjo na
vrhu v blago •konico. Dve ali večletne veje imajo številne precej kra•t ke štrleče
vejice. Listje razvij e prej kot .P . serotina, 8 do 10 dni po jagnedu, mladi listi so
bakrenaste barve. Spola je moškega.
V Slovenij:i, posebno na Primorskem je P. robusta precej razširjena, ker so
jo ·I talijani uvajali med okupacijo teh :krajev. Od tod imamo na.š presa·dni m
matičn i ma.t erial za razmnoževanje te topole.
Tretji evroameriški križanec, ki se je v naših ·razmerah uveljavil, Je P-opul us euro american a f o r ma mari 1 and ica (B •O s c.), ki j e pravzaprav d.VIOjni križanec, ker rDU j e mati navadna evr.opska Črna to;pola, OČe pa križanec, namreč že omenjena P. ser.otina. Enol etne vejice so gole in sive b arve, listi
so .daljši ·k ot pa so Ši·r.oki, na .osnovi kJi.nast·i, na vrhu pa s·o podaljšano šilas-ti.
Listni pecelj je vedno zelen! Krošnja je okrogla in široka, veje pa rastejo i.z debla
sko.r.a j pod pravim kotom. Deblo ni posebno ravno in se v hošnji razveji. Veje in
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poganjki sn prožni ter se ne lomijo lahko. Presadni in matični material , ki ga pri
nas uporabljamo, izvira od dreves v Veliki Nedelji pri Ormožu. Spola je ženskega.
Razen opisanih bi lahko navedli še mnogo križancev, •ki bi se lahko uveljavili
v naših .razmerah, vendar z njimi še nimamo zanesljivih izkmšenj. Poleg črnih
topol in njihovih križancev !Pridejo zaradi hitre rasti v poštev tudi nekatere balzamske topole ·i n n.j ihovi križanci s črno topola. To so zlasti azijske vrste: P. Simonii, P. laurifolia in P. cathayana, od ameriški h pa: P. candicans in 1P. trichocarpa ter njihov i križanci s črno topola: ,P. bem linensis in P. generosa. Posebno
glede uporabnost·i lesa balzamskih topol za tehnično in kemično pre.d elavo nimamo
še dovolj zanesljivih podatkov in je zato še prezgodaj o tem podrobneje razpravlja•ti.
Na splošno lahko rečemo, da topole v enakih ali podobnih razmerah :ponekod
bolje uspevajo, dTugod slabše. Zato ne moremo navesti splošno veljavnih podatkov ,za posamezne vrste, zv·r sti i.n fo·rme, temveč jih je treba predhodno preizkusiti v posebnih ekoloških razmer·a h lin šele na.to ·s i bomo mogl i ustvariti sodbo o
gospodarski vrednosti posamezne topole za določeno območje o:airoma rastišče.
Lastnosti . in primernost različnih topol bomo spoznali tako, da bomo od matičnega drevesa d·oločene vrste, zvrsti ali križanca, ki v določenem kra~ju oziroma
določenih ekoloških razmerah d.obro raste in uspeva ter da~je bodisi glede
kakovosti ali pa količine les velike gospodarske vrednosti, r a z m n o ž i 1 i na
vegetativni način čisto linijo .t ega matičnega drevesa in jo razmnoževali za potrebe
oko-lja, ki ima enake ali podobne razmere, kot so na rastišču mati čnega .d revesa.
Samo :ta pot je pravilna ·i n zanesljivo •p elje skozi labirint topolovih vrst, zvrsti,
variacij in oblik, ki imajo to skupno z.nač·ilnost, da se lahko prilagodijo določenim
razmeram. Odtod izvira tudi pojav, da ena in ista vrsta ponekod v istih razmerah
dobro uspeva, drugod .pa hira ali sploh ne raste.
Za podkrepitev navajam primer iz prakse: V drevesnici v Skofji Loki smo leta
1951 narezali potaknjence s topole P. robusta, ki raste blizu drevesnice ob Sori.
Mati čno d<revo je zdravo in hitre rasti ter ima vse pogoje za razmnoževanje. Leto
pozneje smo imeli dovolj potaknjencev s tega izbranega drevesa, ker ·so bili enoletni poganjki nad 1,5 m dolgi. V treh letih smo z enkratnim presajanjem vzgojili drevesca, namenjena za drevorede, v isoka nad 5 m, debela 2 do 9 cm v prsnem
premeru, tako da je član republiš•k e komisije za pregled drevesnic hudomušno
vprašal, če se drevesnica ukvarja tudi s pr oizvradnjo celuloznega lesa. Res je, da
ima ta .d reves·n ica v Skofji Loki vse osnovne pogoje za gojitev topole, res pa je
tud i, da je bil uporabljeni presadni material že prilagojen tamkajšnjim razmeram.
V zvezi s rtem želim poudariti, da pri raz iskovanju pogojev za uspevanje .t opole v
Sloveni~i ni toliko važno ugotoviti primerna rastišča za 1
gojitev topole, .kajti ta so
povsod lin za vse topole več ali manj enaka in že ugotovljena, važneje pa je za
ustrezna rastišča ·doJočit1 in vzgojiti naprimernejše zvrsti in križance ozi!foma klone.
Literatura:
Ing. Igo Oraš: Skripta iz dendrologije.
Ing. Ivo Podhorski: Uzgoj topola, Zagreb 1951.
Prof. dr. H. Hesmer: Das Pappelbuch, Bonn 195J.
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POIZKUS PRIMERJAVE RAZVOJA GOZDNEGA GOSPODARSTVA
PRI NAS IN V šVICI
Martin .Po

točni

Ic (Slovenjgradec)

VZ1poredno z razvojem človeške kulture so se razvijale tudi oblike goz.dnega
gospodarjenja. Gozd, ki je bil razvoju človeštva ,povečini v napotje, je v neposredni bližini prvih -kulturnih centrov kaj kmalu postal predmet smotrnega gospodarskega ukrepanja. Po obdobju, v katerem so pomenili v g-ozdarstvu g lavno vrednost taiko imenovani postranski goz.dni proizv,odi : ži.rjenje, lov, smolarjenje in
podobno, nastopi čas , ko dobiva les kot glavni pro-izvod vedno večjo važnost m
vrednost. Tudi političnozgodovinski razvoj in zemljepisni rpoložaj pokrajin m
dežel je do neke mere v,plival na začetni razvoj gozdne·g a gospodarjenja.
Napredek znanosti in tehnike ter drug-i h takrat pomembnih gospodar.s kih panog, .k akor: rudarstva, plavžarstva in steklarstva, je pripeljal s seboj tudi •razvoj
goz.darstva ·k ot posebne gospodarske .p anoge, ki se je sprva kazal le v uravnavanju
sečenj glede na prirastek, v •poznavanju osnovnih fizioloških lastnosti posameznih
drevesnih vrst in podobno. Razvoj tehnike gojenja gozdov pa je veliko mlajši in
je začel šele v d·rugi .polovici devetna.j.s tega stoletja, ko po.s.taja les vedno važnejša
surovina. Z o.snovanjem v isokih šol -o dnosno .g ozdarskih akademij j.e dosegla ta
panoga določnejšo smer in osamosvojitev. P.ri tem se je pojavljalo vedno več nerešenih vprašanj .
Medtem so nastajala in se vedno bolj utrjevala načela usmerjanih gospodarskih oblik, ki so prodirala v miselnost takratnih str-okovnjakov. Ceprav so bile
botani čne in fiziološke l astnost·i drevesnih V1rst takrat že precej znane, jih še vedno
niso povezovali v organsko celoto kot rastlinsko združbo. Sabloniziranje gozdov
so krC'Pko podpirale tudi .takratne splošne gospodarske in prometne razmere. saj
je imel les takrat le ožjo gospodaTsko vlogo.
V Slovenij i, ki je bila ta.krat pod gospodarskim vplivom bivše Avstro-Ogrske,
se je takšen razvoj gozdarske vede m očno občutil, .saj so se skoraj vsi visokokvalifi.c irani gozdarji šolali na Dunaju. Gozdni ve~eposestniki, po večini nemškega
po rekla, .so sredi mozaika male kmečke posesti vneto oblikoval i enodobne č i s te
sestoje nglavcev, v glavnem sm rekove. Gozdarska akademija v Zagrebu, osnovana
leta 1899, k·i se je razvila iz nekdanje srednje gozdarske šole v Križevcih (osnovane
1861) na slovensko gozdarstvo ni imeli posebnega vpliva.
Medtem ko so vcleposestniki in .šoJani gozdarji ,š li v gospodarjenju z gozdovi
šablomko pot, si je kmečki gozdni •p osestnik po svoje, le na podlagi tradi cije,
izkušenj in praktičnih gospodarskih potreb oblikoval svoje gozdove. Sicer je
vpeljava gozdnopolicijske službe tudi vplivala na gospodai'jenje v kmečkem gozdu,
vendar pa ga bistveno ni izpremenila. Ta,ko so ti gozdovi obdržali svojo pestrost
.g lede na zunanjo •Obliko, kot tudi na notranjo strukturo. Ostali so v bistvu z.dravi,
prirodni, ,ker so drevesne vrste obdržale položaj , ki jim po na•r avi rpripada. Ker
zavzemajo v naši republiki rti gozdovi ok. 63% vse gozdne površine, je to v določenih okoliščinah zelo pozitivno za bodoče obli·k ovanje gozdov po sodobnih
načelih.

Državne uprave so že razmeroma •zg-odaj začele skrbeti za ohranitev gozdov,
ker so spo-z nale tudi posredne ·k oristi, ki jih nudijo gozdovi. že leta 1745, je izšla
prva tako imenovana tereZlijanska ,g ozdna naredba, leta 1852 pa je bil objavljen
avstrijski goz.dni zakon, ki je do neke mere urejal razna zamotana v,p rašanja
gozdarske prakse tudi !pri nas. Glavni namen teh predpisov pa je bil, da se gozd

zašč irti pred ur11cenjem po člov.eku, ki je videl v g<Pzd u ·Še vedno nepremaganega
gospodarskega tekmeca.
Razmere po prvi svetovni vojni se tudi pri nas niso bistven<P spremenile. Za
območje ·takratne Slovenije je začel leta 1922 veljati za.k on o prijavi sečenj , po
ka.terem so bile podvržene prijavi vse sečnje (·razen onih , ki so se vršile na podlagi
gozdnogospodars:kih načrtov) in sicer, če se je nameravaJo sekati 1 h a in več ,g ozda
na golo, a li pa, če .se je .pri prebiralni .sečnji in na površini l h a in več nameravaJo
posekati več kot polov·ico .d reves, ki ·t vorijo gl avtni sestoj. Medtem ko so si veleposestniki več ali manj že •Osnovali svoje strokovne uprave, so ostali številni
kmečki gozd-ovi le pod rahlim nadzorstvom maloštevilnih okrajnih goz darjev.
Z bistvom naprednejšega in intenzivnejšega go•zd ne ga.
go .s .p od a r j enj a, ki i ma z a c i 1 j i z bo 1 j š a .t i ·k va 1 i te t n i p r iras tek pr i d ·o lo č en em lesnem fondu, pa se takrat stroka
ni ukvarja l a.
·
Enotni gozdn~ zakon iz leta 1929, veljaven za vse območje predaprilske Jugosl avije, v h istvu ni popravil <>menjeni h pomanj-kljiv.osti. Omejeval je sicer gole
sečnje, krčenje g.o.zdov, pustošenje gozda, kleščenje ·drevja, pašo živine in podobno,
vendar .so bili sp ričo ta.kra tnega kapitalistionega gospodarskega sistema vsi ti
;predpisi le na papirju, ker ni bilo dru!benih pogojev za njihovo izvajanje. Tudi
takratni .sistem trgovanja z lesom je v veliki meri negativno v·plival na .g ospodarjenje tako v kmečkih kakor 'tudi v veleposestni·ških gozdovih. Prav tako je tudi
11ih atnje &p lošne gospodarske konjunkture moč-no vplival o na obseg izkoriščanj a
gozdov.
Ugodna lesna konj unktura, -ki je brajala po vojni do l eta 1929/1930 in nato
kritična doba .do leta 1936, sta močno vplivali na posek lesa ter s tem v zvezi tudi
na .s t·rukturo sesto•jev. Sp rva so izvajali velike sečnje, pozneje se je njihov obseg
s icer zmanjšal, toda izkoriščali so le .dra.gocene sor·t imente: macesen, jesen, .oreh
itd., medtem k-o so se sečnjam drevja, ·k i daje slabše oziroma manj vredne sortimente {v glavnem drva), iz.o.gibali. Tržišče je torej na;rekovalo sečnj.o ne g lede na
str ukturo sestoj ev. L esni tPg(}vci in pr ekupčevalci so z nakupom »na panj u počez<<
posredno vplivali na go.s<poda·rj enje v kmečkih gozdovih.
Spričo nezainteres·i ranosti takratnega državnega v<>.dstva ni bilo poskrbljeno
za potrebna finančna sredstva za .goz.dnogoj itveno .in investicijsko dejavnost.
Gozdarska služba, ki j e bila sicer urejena, zaradi svoje številč ne šibkos ti ni mogla
v zadostni m eri zaJjeti •ta kratnih •gozdnogoSipodarskih problemov. Gozd je rastel
.sam od sebe, v koliko·r ga človek še nadalje ni uničeval ; smernice naprednega
gozdnega g10spodarjenja se v njem v širšem ob segu niso izvajale.
Doba .za časa okupacije, v kolik·o r se ni illprevr.g la v ropar.ske sečnj e, ni storila
za izboljšanje na.ših gozdov nič pozitivnega. IP·rev.ladova.Ie so gole sečnj e, iskali so
l e V'rednejše .sortimente. Na našo deželo sta hkrati pritisnili na lesu mo čno deficitni
<>kupa torski državi Nemčija in lt.al·ija. Les je bil uvrščen m ed strogo• racioni rano
blago. Okupa.torj evi gozdarski str.okovnj aki so bili le eksploatatorji, medtem k o se
z drugim i g·o·z dnogospodarskirni problemi niso ukvarjali.
V g<>zdnatih 'Obm<>čj ih je narodn.oosvobodi lno gibanje v velika meri prepre-čevalo eksploatacijo go.zdov. Vedno več lesnih obratov je bilo O•nesposobljenih,
gozdni delavci pa so odhaja li v p arrtizane. Dotok lesa iz gozdov je slabel. Prirastek na lesnih masah se je začel .kopi č iti kot prihranek za povojno dobo, pašna
zemlji šča v planini pa so bila prepuščena prodiranju .g ozda.
Leto osvoboditve 1945 pomeni tudi za goz.dno gospodarjenje v novi LRS
revolucionarni preobrat. Sporemenili so se odnosi in posestniške razmere. Bivši vele-
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posestniški gozdovi, zaplenjeni gozdovi narodnih izdajalcev in po zakonu o
agrarni reformi razlaščeni go.zdovi so postali s-plošno ljudsko premoženje. Tako
se je že v .začetku za te površine (t. j. ak. 329.000 ha ali 36,3% vseh gozdov)
o·s novala potrebna str·okovna go·zdarska uprava. Ker je bilo takrat naše gos-podau-stvo v razvalinah, razen tega pa se je hotelo otresti tujih kapi·talističnih vplivov,
je bil les naša glavna gospoda rska o.pora, ·k i je bila p otrebna tako .doma kot tudi
za izvoz.
Pri tedanjih razmerah ni bilo mis.l iti na normalno urejeno gospodarjel1lje z
gozdovi. Manjkalo je .stmkovnega ,g·o zdarskega kadra, ni bilo logarjev ·i n gozdnih
delavcev, primanjkovalo je tehni čn ih pripomočkov., p rimernega ·O rodja in stroj ev,
da ne .gc·v orimo o slabih gozdnih ces ta h in pomanjkljivih drugih pr·ometnih
napravah.
·
Zak.o n o petletnem planu iz leta 1947 je začr·tal temeljne smeri bodoče g·ospo·d arSlke polititke, zasnovane v največji meri na povečani eksploa,taciji lesa. Načrto
vani letni sečni etati so bili z vso žilav·ostjo reali zirani. Koliko j e bila pri tem
p orušena struktura sestoj ev, je bilo odvisno od stroko-vnega terenskega .oseb ja. Ce
so ,gozdarji imel.i primerno izobrazbo, ·občutek ·do gozda in dovolj prakti čne
sposobnosti, so usmerjali sečnj o .na večj e površine in se tako izogibali .p rehudim
posegom v lesno zalogo lahko dostopnih .g ozdov.
Vzporedno z eks.ploatacijskimi nalo.gami pa so bile v petletnem planu začrtane
·določene smernice tudi glede p ravilnega ,g·o·zdnega gospodarjenja in varstva
.g ozdov. Za dos ego .teh ciljev so bi.Ii izdani razni zakonski predpis•i, k i so naše
gozdarstvo vsklajali s sodobnim go,s.po darstvom. T ak,o j e bila n. pr. že v
začetku v s ak a .s e č n j a pod vržena ·p osebnemu ·d o v ·O 1 j e nj u oblasti, splošni
gozdni zakon pa j e že nwtančneje p redpisoval omejitev seč enj , obvezno odkazilo
.drevja ·za .p osek, žigosanj e l esa v prometu, čas ·Za sečnj o, čiščen je kultUJ· in re.dčenje .
Nada1je so obstajali predpisi .g lede obv ezne sestave g--ozdnogospodarskih ela·b oratov za vse območje LRS. Vendar tatk:ratni pogoji še niso v polni meri omogoča li
izvajanja vseh teh določi l zlasti , 4<er v g.ozdovih nedržavnega .-;ektorja ni bi lo
str·okovne uprave.
Poznejši predpisi so že natančneje urej ali gozdno gospodarjenje v nedržavnih
gozdo·vih. Ko j e .spri čo sprostitve cen obs-tajala nevarnost, da bi km eč·ki gozdovi
.p ostali žrtev nujnih potreb p o denarju v podeželju, je bilo potrebno izdati nove
.p redpise.
Leta 1949 je novoosnovano Ministrstvo za gozdarstvo LRS začelo na novo
•OT,ganizirati gozdarsko službo, ki je imela izrecen namen čim prej popraviti stanj e
v ,g ozdovih ter privesti gospoda rj enj e v njih na sodobno raven. Utrjevala se j e
orgwnizacijska oblika gospodarjenja v g ozdov ih socialishčnega sekto·nja, na drug i
·strani pa smo iskali primerno· obli-k o us-pešnega na.d zorstva za gozdove nedržavnega
in za-družnega sekto·r ja. Gozdarski stroJwvnjaki so pod vodstvom p olitičnih forumov pri izvajanj u gozdno.go.spo.darskih ukrepov uveljavljali strokovno· linijo.
Gozdni zakon LRS iz l eta 1953 je v sv·o jih predpisih in z dopolnil'Il!imi uredbami predvidel osnovanj e okrajnih uprav za gozdarstvo s funkc~jo oblastvenega
organa ·tako za gozdove .d ržavnega .kakor tudi nedržavnega sektorja. Nadalj e so
se na podlaJgi posebnih predpisov v gozdnem fondu zbi·r ala finančna sredstva, k i
naj omogočijo n aprednej še gospodarjenje v gozdovih. Z Iimitirillnjem 1posekov se
-Bikuša sčas.oma vskla!Clriti letni ,p osek s prirastkom. Na ta način bomo dosegli v
našem gozdarstvu velik uspeh. Ureditev .gozd ov je zajela ·t akorekoč že vse go:z.dove
SLP. Skrbimo za gra.d njo g.ozdnih cest v tako imenovanih do sed aj še neodpr.t ih
območj ih. žičnica kot pomožno eksplo atacijsko sredstvo p očasi izginja iz naših
46

gozdov. Z zmanjšanim obsegom eks.ploatacije ob istočasnem :pritoku novih strokovnih kad·r ov vedno b olj iprehaj amo na urej eno gospodarjenje z gozcdovi. Gozdar.ska fakulteta, gozdarska .srednja in logars-k a šo1a v polni meri skrbij o za
iwbra:obo potrebnih gozdarskih s·tr·o kovnjakov. Tudi z ustalitvijo poklianih gozdnih
delavcev us.tvarjamo vedno boljše !pOgoj e za urejen o g;ospodarjenje, kateTega najvažnejši cilj je, dvigniti prirastek in vrednost osnovne lesne glavnice ob istočasnem
zb oljšanju rgoz dnih <tal.
Iz te na kratko op isane razvo jne poti našega gozdars tva je razvidno, da je
bilo od vseh ·d osedanjih obdobij najbolj revolucionarno in najbolj perspektivno
zadnje obdobje, ki nudi vse ·objektiv.n e pogoj e za smotrno d elo za izbolj šanj e
g.o,z·dne .p roizvodnje. š tevilni, sicer razcdrobljeni gozdni objekti, zahtevajo v tak-šnih
r•azmerah od nas, d a se do potankosti poglobimo v njihovo gos podars·ko vsebino.
Zato je prav, da se v naslednjem .p oglavju seznanimo z naprednim ·razvojem
gozdarstva v švici, da bomo znali pravilneje vredno•titi biol o.ško v eljavo naših
gozdov, k jer lahko najdemo še veliko neizkoriščenih gospod arskih vrednot.
Razvojne smeri gospodarjenja s švicarskimi gozdovi

švico v klimatičnem in orografs.kem oziru ·r a.di primerjam o s Slovenijo. Po
hribovitosti :in goratosti sta si d eželi r es precej podo·b ni, vendar .s .to razlilw, da
v švici prevladuj e razmero ma ve·Č ja goratost. Tudi .k,limatične sprem embe so tam
pogostej še. Geološki značaj hribin, s •tem v zvezi tudi tal, .s ta zelo ugodna. Lapor,
ledeniš·ke morene, bogate na apnencu, rečne n ap lavine ter usedline vs ihajoč·ih
jezer so dale zelo d obro osnovo današnjim kulturnim tl em. Prav tako nudijo klimatične razmere z obilnimi padavinami in zmerno letno temperatur o vse pogoje
za optimalno gozdno proizvodnj o.
Iz s.tat ističnih podatkov povzamemo , da je švica razmeroma .siromašna na
gozdovih. Komaj 24,5% celotne površine je <pod gozdovi. Zdi se, da j e .Ho nekoč
v švici krč enje go2idov in njihov·o .sp reminjanje v p ašnike in t-ravnike veliko predaleč. Do neke mere j e to .razumljivo, kaj ti rela•t ivno dobra ro dovli,tnost je omogo čila ureditev ,p ašnikov in travnikov in p ostavi.tev temeljev dono.snejši živ,ino'feji.
če pomislimo· na rela•t ivno majhno vrednos t lesa pred IOO leti, je razumljivo, d a
j e g•o.spodars.k i razvoj v smeri živinorej e prinesel švicarskemu kmetu in deželi
prvo blagostanje, k i se j e kasnej e z razvo1jem lahke industrije in tujskega pr·o meta
stopnjevala .
To prvotno blagostanje pa so Zli!Čele rušiti razbesnele naravne sile, ki so
spri·čo velikega skrčenj a gozdnih povr.š in prihajale vedn o bolj d o izraza. V poletn.em ·Č as u razdirajo .števi.l ni hudourniki naselja, ceste in železnice ter o.groža:jo
donosnos.t kmetijskih zemljišč v dolinah. številne drage hudourniške pregrade ter
z v.elikim trudom pono vno pogozdena hudourniška območja pričajo , da s·o šli
v švici z zmanj.š evanjem .g ozdnih .p ovršin predaleč.
Druga, nič manjša nevarnost pa je zima. Ker j e napredovalo ·krčenj e gozdov
v dveh smereh, kot povečevanj e travnikov iz .do-l in v hribe in kot širjenje pašnikov
od zgornj e gozdne meje navzdol, so ostali le ozki pasovi gozdov, ki pa JPOnekod
niso mogl·i več op ravljati varovalne vloge. Zato so na nevamih mestih plazovi
n a:pravili prodore d o neposredne bližine n aselij . Taka snežna plazišča se z leti
razširi.jo, ozir oma nastajajo nova. P!Tekomeren pojav takih nevarnih pr ir·odnih
činiteljev, t. j. snežnih plazov in hudournikov, škodljivo vpli va na gospodarjenje
z gozdovi v švi-ci. To ·se kaže že <v' tem, .da je 81% v·seh go.lJdo v pw.glašenih za
varovalne, kar v večji al[ manj·ši meri omejuje nor malno .gospodarj enje v njih .
Za-ščitni g ozdo.v i vaTuj ej.o tud i razmeroma .g osto mrež.o avtomobilskih ces't in gor47

skih železnic, ·ki se vzpenjajo viso·k•o v goro.vje. Prav rt:ako poizkušajo z zaščito
,goz.da do neke .mere <Obdržati prirodno sli·ko pokrajine, ka.r j e važno za tujsk<i
promet. Clo·vek, ki ;prihaja tja iz naših goZidnatih pokrajin, dobiva vtis, d a je
prehudo Zimanj-šanje gozdnatih ;po.v ršin sredi močne obljudenosti povzročilo že
precejšnje i zumetničenje g<>Zidnogojitvenih ukrepov.
Ce žel imo primerja.ti dosežene gospodarske uspehe v švicarskih in naših gozdovih, morramo upoštevati dejstv.o·, ·da švica že nad 150 let ni imela vojne in si je
svojo demokratično .državotvorno zasnovo '•prido·b ila že leta 1291, ko so se .združili
k<O.t enakovredni partnerju prvi trije kantoni: Uri, Schwytz in Unterwalden, k njim
so se v teku s-toletij pridruževati še drugi kantoni, dokler ni leta 1815 zadnji
zaključil .število 22.
P·olitično gospodarska stabilnost dežele je zvabila k .sebi finančni kapital
tako v evropskem kako•r tud·i v sveto·v nem merilu. švicarski kmet oziroma državljan ni bil - kot j e to bilo v ostalih državah - podložen fevdalni gospod i, temveč se je že v srednjem veku do neke mere lahko samost<Ojno razvijal v demokratičnem duhu. Tudi to je eden izmed vzrokov, da v švici že od nekdaj gozdovi niso
bili glavni vir narodnega dohodka, temveč so poleg varova.lne funkcije igrali le
vlogo finančne in materialne rezerve, pa naj·si bo to v •o kviru države, občine ali
kmečkih gospodarstev.
Nasle·dnji činitelj , ki je silil Šv·ico k iskanju boluših po ti v gospo.da·rjenju z
,gozdom, pa je bilo dejstvo, da je švica defi citna z lesom. Sedaj klfijejo švicarji
z la.stno ;proizvodnjo le 75% sv.ojih potreb, ostali les uvažajo. Pereč p roblem v
ŠY.ici so drva, ker nimajo lastnih premogovnikov in drugih primernih surovin,
poraba el ektrične energije v tej smeri pa je omejena le na večj a mes.ta. Da bi
krili lastne portrebe po lesu, so· p·os·k ušali švica•r ji že v prejšnjem stoletju povečati
1J>ro.duktivnost gozdov do najve6je možnosti.
Značilne so tudi švicarske posestniške razmere v goZidarstvu. Od celotne
goZidne površ·ine pripada občinam in korporacijam 67%, ·d ržavi oziwma kantonom
5%, zasebnim gozdnim posestnikom pa 28%. Občina kakor .tudi država si navadno
še povečujeta gozdno pov.ršino z .O·dkupom od zasebnikov. Razen maloštevilnih
<državnih so najbolj urejeni in oskrbovani številni obč-inski gozdovi, ki pomenijo
jedro urejenih -švicarskih gozdov. Nekatere občine imajo že nad pol stoletja vpeljane goz.dnog.o.spodarske operate in zavi·danja vredne l esne zaloge ter prirastek.
Zna.čilno za te .g(}zd.ove je, da so gospodalfsko že povsem odprti. Potreba in čas
sta izoblikovala m iselnost švicarskega občana .t ak·o, da gleda danes na obči nski
gozd tako, kot na SV{) jega ter je por~:osen na nj egovo urejenost. Gozdarrski str.okovnjaki skupno s predstavniki občine v.odijo in nadzoruj ejo gospodarjenje v občinskih
goZidovih ter odločajo o vseh finančnih vprašanjih, o pr.odaji lesa, investicijskih
gradnjah itd. Del izkupička gre ;po kantonalnih predpisih v rezervni sklad, del se
-po:rabi za obvezne gradnje gozdnih cest, OSttali manjši del pa služi s·p lošnim {)b·Činskim potrebam. Občanom iz.kupička individualno ne delijo.
V drugem najmoč nejšem sektorju, t. j. v zasebnih gozdovih go.s;podarijo posestniki sami v okviru zakonskih predpisov, ki veljajo za področje vsakega kantona
posebej. S temi p redpisi so določene sečnje na oQsnovi službenega odkaz<Ovanja
drevja po rev·ir.n ih goz,darjih. Merjenje lesa po poseku pa ni obvezno. Ravan
gospodarjenja v teh gozd·ovih seveda ni n a taki viši·ni, kot je v občinskih in
državnih gozdovih. Pri tem pa velika razdrobljenost go·zdne posesti otežkoča
urejeno gosopodarrjenj e. Prevladuje mala posest le ;po nekoliko hektarov goz,da.
Povprečno odpade na kmetijsko gospodarstvo po 1,5 1 h a gozda, največ 4,44 in
najmanj po 0,57 ha. medtem ko meri povprečna gozdna parcela le 0,52 ha. Zadnje
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čase

delajo na ok oma§aciji gozdnih pa·rcel, ki 50 last .privatnikov, ter s podporo
kantonalne oblasti 1poskušajo snovati zasebne kor.p oracije, ki naj hi imele javnopravni značaj.
Neika,terim posestnikom (n. pr. v doJtinj Emmenthala) se je ·posrečilo s pravilnimi rpo.segi do-seči i-d ealno gos.podar.s ko stanje v svojih gozdovih. T9 velja p redvsem g lede obl·ikova nja viso•k{)·v redn ih »pr·e biralnih ,g-oz,dov<<.
Potrebno j e poudari ti okolnost, ki bistveno vpliva na .gospodarjenje v zasebnih gozdov·ih, ·d a v glavnem vsa dela v občinskih .g·ozd ovih opravlj aj o o•k olišni
posestniki sami in se tako dodobra seznanjajo s tehn iko sečnje, spravil a, k-rojenja

Mattstock v kantonu St. Gallen sodi med značilna švicarska območja snežnih plazov.
V obrambo gradijo pregradbe iz aluminijevih elementov, ki jih vidimo na sliki
(Foto: F. Lehner)

1esa ka,kor tudi gojenja gozdov. Kvaliteta teh del ne zaostaJja za delom poldicnih
g-ozdnih delavcev, ki jih je razmeroma še maJ.o in jih švica v gozdnem gospodarstvu šele uvaja. V kritičnih al•pski.h območjih o·p ravljajo dela v gozdu sezonski
delavci iz J,taltije in Avst·rije. Okoli.ško p rebivalstvo pa gra-d i goz-dne ceste v času,
·ko v kmetij stvu nimajo dela. Tako ostane glavni .del izkupička za les okoliškemu
prebivalstvu v -obli·ki zaslužka.
Gos.podarj enje v .državnih (tkantonalnih) g·ozdovih vod•ij o viso~Gkvalifi
cirani goz.d arski str-o kovnjaki pod nadzo·rstvom ka·ntonalne oblasti, preko katere
teče tudi vse finančno poslovanje. Dela opravljaj·o na osnovi o-dobrenih go·z dnogospodarskih elaboratov. Večje količine lesa prodajajo ob kamionskih cestah na
oblastveno odobrenih licitaciljah. Intenzivno gospodarj enje omogočajo zlasti
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majhne .gospodarske enote s sko raj n or.malnimi lesnimi zalog ami in pri rastki.
Povprečne zaloge in .p ri rastki so zelo .različni ter ponekod močno presegaj o 200 m 3
na ha, pri rastek pa. se giblj e od 4,5 do 7 m 3 na ha. Držav-ni in občinski gozdo vi
igrajo v gla vnem vlo.go g ospodrurske rezerve in v njih sekajo l e etat, čigar višina
je določena tako, da j e z njo zagotovljen maksimalni kvantitativni in kvali tativni
do!Ilos g o~d ov.
Velike uspehe, .ki so jih -dosegli švicarski gozdarji , moramo .p r ipisati med
drugim razmeroma hitr·i osamosvoji·tvi izpod vpliva tedanj e nemške šole. Temu j e
v največji meni pripomoglo osnovanje tehnične vtisoke š.ole za gozdarstvo leta 1855
v Zurichu, ki je skupno z znanstvenim zavodo;m za poskuse (•o snovanim leta 1885)
utrola lastno pot v gledanj u na gozd. Znani :švicarski strokovnjaki svetovnega. slovesa kakor: Landolt, Biibler, Engler, Ammo!Il, Schiidelin, Knuchel, Leibundgut in
drug·i so z vstrajnostjo in povezano znanstveno miselnostjo zgradili načela in
pokazali p ot do večje proizvQdnosti go ~da .t. j., kako povečati v .g ozdu donose in
ist-očasno ·oh ran iti in i:nboljšati rodovitnost gozdnih tal. To pot so začeli ut irati
~e ·ta:krat, ko s·o bila še na vrhuncu načela n emške šole o najvišji zemljiški renti,
·doseženi p ri sestojih či ste smreke. Sicer je to s ta lišče tudi v Svici do neke mere
·p ustilo manlj.še posledice, vendar .pa še zdaleč ne v ·toli.kem obsegu kot .drugod po
srednji Evropi.
'
V 1P r a š a nj u .p o v e č an j a p r i r a s t k a i n n o r m a 1 i z a c i j i o s n o vnega le s ne ga fon .da so k.o ·t osrednjem ,g osp(}dau·ske.m prob lemu d aja li .šv i ca r sk i gozda ·r ji kot praktiki in kot znans ·t v en i k i n a j v e č j ·i p o u ,d a r ek.
Praktično izvajanje del za povečanje .p rj.rastka sloni n a trdno ·postavljenih
znanstvenih temeljih. V go~du oziroma v sestojih vi·dLmo orogansk o povezanost
rastlinskih in živalskih b.itij , ki v medsebojni tesni povezavi v odvisnosti od edafskih in klimatičnih faktorjev ust varjajo o r gan s k o s n .o v - l es n .o g m o t o.
Za pr.onicanje v bistvo teh zakonitosti nn za njihov.o uvajanje v prakso so b ili potrebn i čas in dol očeni pogoji. Na podlagi teh principov so švicarski g>O zdarji med
prvimi prisluhnili utr~pom .pr irodnega dogajanja v gozdovih, zavr.li neupoštevanje
naravnih zaJkonito&ti, hkrati pa so obravnavali gozd •kot ekohomski faktor, pomemben za nrurodno .g ospodarstvo.
Potrebe po lesu presegajo spričo· ustaljeni-h go~dnih površin pr.oizvodnjo,
zato imajo vsi ukre:pi v švicarskem .g oroarstvu jasen cilj, povečati lesni prirastek.
lesno zalogo in njeno vrednost ·t er izboljšati biološke lastnosti .g ozdnih tal.
S teoretične strani igra v proizv·odnji lesa 111ajvečjo vlogo asimilacija v zelenih
listih oziroma iglicah. V klo·ro.ftilnih zrncih lri.stnatega .staničja se vrš i čudov it
fiziološko-kemični proces, ki v končni fazi us tvarja lesno substan co. Nabira nje
lesa n a obstoječi lesni gmoti se začne spomladi in ko·n Ča v jeseni ob kon cu vegetacije. Med tem časom več ali ma nj .debela plast l esa obla.ga dreves·n a debla in
veje. Ce je drevo raslo ves ča-s do gospodarske zrelosti v optimalnih okoliščinah,
je širina branik dokaj enakomerna in s tem tudi s truktura lesa boljša.
Ker .so glavni nosilici in proizvajalci listja drevesne obrše, njihovemu razvoj u
pripisujemo ·naj večjo važnost. L epo razvite obrše, kjer so veje in vejice razv rščene
ta.ko , da j ih zamorejo ra:npr.šeni sončn i žarki •k ar najbolj zajeti, so predpogoj za
intenzivno asimilacij<>. ·Cim večja •je skupna .p ov·r šina asimilacijske 1ploskve na
enoti gozdne povnšine, tem primerneje je izposta vljena ugodnemu vplivu razpršene
sončne svetlobe, tem večj i je ·t udi p riras tek n a masi. V to smer so švicarski znanstveniki uravnali svojo razisko·v alno delo. Na podlagi številnih poizkusov so
ugotovili, da je za 1 m3 prirastka na smrekovem gozdu potrebno ok. 2400 kg zelenih
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iglic, oziroma 12.000 m2 asimilacijske površine. Nadalje si zastavljajo vprašanje,
s kakšno gospodarsko obliko gozda se je mo-goče temu cilju ka·r najbolj približati.
Pri enodobnem gozdu, vzgojenem z nizkim redčenjem, se vrši asi]llilacija le v
·določeni površinsko mali horizontalni ·p lasti strnjenih obrš, medtem ko sončni
žarki ne morejo prodreti .g l-oblje v notranjost sestoja ali celo ·do rt:al.
Na podlagi študija in prraktičnih izkušenj, nabranih v teku ·dobrega pol .stoletja,
so švicarski gozdarji poskušali izoblikovati takšen tip .g ozda, v katerem bi bili
·opbimalni pogoji za asimilacije. To .se jim je posrečilo doseči deloma v njihovem
značilnem »gozdu s skupinskim gospodarjenjem<< (Femelsohlagwald) in v negovanem prebiralnem go.z.du. To sta danes glavni obliki gospodarjenja v švicarskih •g ozdovih.
Skupinsko gospodarjeni goz·dovi so se razvili iz prvo·t nih enodobnih sestojev
na ta način, .d a so v njih osnovali pomlajevalna središča, ka-tera so pozneje na
zunanjih robovih hitreje ali p.očasneje razši·r.jali, pač gle.d e na razvoj mladja

V gozdu s skupinskim gospodarjenjem švicarski gozdarj i
zavarujejo pomlajevalno žar i šče z ograjo (Foto: Tanner)

določ enih drevesnih vrst. Začetna velikost pomlajevalnega središča j e navadno
ok. 8 do 40 arov in jo pozneje širijo, dokler s led nji č ne do.seže oboda sosednjega
pom]ajevalnega središča. T<llko pretngajo sklep enodobnega sestoja, ustvarijo
valovirt.o oblikovani !Sklep ter s številnimi po:mla jeva.lnimi ploskvami izp9stavljajo
sestoj ugodnemu delovanju ra21pršene sončne svetlobe.
Pomlajevalna s-redišča lahko nastanej o rt udi po naključju v naravi (lubada·r ,
vetrolom, rdeča gniloba), v glavnem pa jih ustvarjajo lliiletno na ta način , da na
omenjeni začetni površini posekajo dobro polovico slabših dreves glavnega sestoja,
drugo polovico pa pustijo ko t -semenjake QZiroma drevesa, od .katerih pričakujej o
povečan svetlobni prirastek. Na strmih legah začnejo s sečnjo na pomlajevalnih
cent·r ih na zg·o rnji strani transportne meje, .d a bi tako pozneje pri spravilu lesa
obvarovali mladje. če tla niso za nasemenitev primerna, jih predhodno temeljito
obdelaj.o, odstranijo plast .k.i·s lega humusa ter p rekopljejo do z.d rave !Prsti. če
žehljo primešati še .k akšno drugo drevesno vrs to, ki je ·ta.m ni, jo vnašajo v sestoje
s sad~tvij.o sa·dik. Po.mla.jevalna sredi·ŠČa takoj v začetku zaradi zaščite ,p red divjadjo ogradij o z žico.
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Velikost pomlajevalnega sredi-šča je v omenjenih mejah odvisna od drevesne
vrste in rastišča. Svetlobne drevesne vrste zahtevajo širša pomlajevalna sred išča
in tudi pozneje hitrejše širj enje krogov. Sorazmerno zahtevajo svetlobne Virste tudi
redkej-ši celotni obratovalni sistem pomlajevalnih STedišč kakor senčne vrste. Po
po.datkih •profesor ja dr. Leibundguta se vel~ kost ta1kih obratovalnih ploskev giblje
med 16 in 30 ha.
Nap loditev in vraščanje 1pomladka v prvotni, t. j. glavni drevesni sloj, prepuščajo času; švica·rjem se v tem pogledu s sečnjt() nikamor ne mudi. Sklep nad
mladjem le počas i, sko•raj neopazno z izsekom rahljaj o, pri senčnih vrstah počas
neje, pri sončnih pa hi.treje. Pomlajevalno obdobj e se na ta način v skupinah lahko
ra2>tegne tudi na dobo 20 do 50 let, pri ·Čemer se gozd že precej približa obliki
prebiralnega gozda.
V es čas pomlajeval.ne dobe ostane torej na 1pomlajevalnih ploskvah starejše
drevje, v glavnem iz zadnjega debelinskega razreda, ki je kvalitetno najboljši in
z ozirom na ugodne pogoje še .dobro prirašča. Taka, sicer maloštevilna, toda glede
na .maso in kvaliteto· dobra drevesa, so glavni nosilci prirastka na zmerno osvetljeni
površini, saj 10-L5 .dreves pogosto letno priraste za 1m3 . Glavnino prirastka ves
čas vzdrž ujejo z raztegnitvijo pomlajevalne dobe in s .pomočjo drevja preostalega
,g lavnega sestaja, medtem ko se drevje pomlajevalnih središč polagoma vrašča in
ta:korekoč .neopazno prevzema vlogo glavnega sestaja.
S končnim izsekom semenjakov pričnejo sredi .p omlajevalnega žarišča ta.k rat,
ko je mladje Že doseglo s-t01pnjo koljeseka in iko prirastek glavnega drevja pojema.
Drevje sekajo zelo previdno, da se mladje ne ·p olom i. Običajno drevje pred padiTanjem oklestijo.
Gozdnogospodar.sk'O je najprimernejša kombinacija senčnih in .sončnih vrst,
tako n. pr. pod .g lavnim slojem bora, macesna, ter hrasta mladje senčnih vrst: jel.ke,
bukve, smreke. V tem p•r imeru lahko pustimo glavno drevje neprimerno dalje časa
v sestoj u, da prirašča in varuje mladje. švicarski gozdarji na· ta način uravnavajo
tudi višinsko 1priraščanje m ladja določenih drevesnih vrst. Iz praktičnih izkušenj
so ugotovili, da za kvaliteto bodočega sestaja ni najbolje, če mladju v njegovem
začetnem razvoju dovajajo popolno svetl'Obo. Mladje namreč v prvih letih bohotno
prirašča v viši•no, ne more pa istočasno graditi zunanje kvalitetne oblike in ·t ako
pridobiti .odpornost proti elementarnim silam, s katerimi se mora pozneje ·PO poseku
glavnega sestaja boriti. Smrekovega ali borovega mladja, ki pa:gosto priraste v
višino po 70- 100 cm letno, ne c-enijo in jim to ni v ponos, kot se ·to pri nas često
čuje . Ves čas vraščanj_a regulirajo .dosto.p svetlobe k mladju s pomočj o glavnega
sestaja ter s ·tem uravnavajo njeg.ovo rast, da se zmerno in enakomerno razvija.
Isročasno z izsekom glavnega sestaj a s pomlajevalnih žarišč se začne .t udi
nega pomlajevalnih žarišč. To .delo je potrebno začeti razmeroma z.godaj in ga
nadaljevati z •nego mladja in viso·kimi ·redčenji vse .d o oblikovanja .g lavnega sestoja.
Schiidelin, profesor na ETH (Tehnični visoki šoli v Zurichu), je .po dolgotrajnih
praktičn~h poizkusih, podprtih z znanstvenimi izsledki, izdelal svojo metodo za
nego •p omladka, .mladja, ozi·r oma sestojev, ·ki jo uporabljaj'O v praksi že -dolgo vrsto
l et njegov naslednik prof. ·d r. Leibundgut in ostali goz-darji. Osnovni principi te
metode so, da že v prvi mladosti IP r es o j a m o k ak o v •o s t m 1 a ·d j a glede
na zunanje zna:ke (s tegnjenost in enojnos t debelca, drobnovejna.tost, nagnjenost k
razvoj u lepo .o.b likovanega vršička, zdravje, zasukanost lesnih vlaken in podo·bno) ;
iz gornjega sloja postopoma izsekamo manj vredne toda razbohotene tekmece v
iko·r·ist razvoja morebiti slabo•tnejšega, t<>da kvalitetno boljšega drevja. Pri tem se
tudi primerno uravnava zmes bodočega sestaja.
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Z nego z.gornjega sloja, v katerem so kandidati bodočega glavnega sestoja,
skrbijo tudi za .s.podnji t. j. bodoči polnilni sloj , ki je prav tako važen. Tako izg ublja sČaiSoma pomlaj evalna skupina oziroma sestoj videz enotnosti, ker je sklep
tudi v vertikalni smeri razvit. Vloga polnilnega sloja postaja posebno važna
poznej e p r i visokem redčenju , katerega cilj je, dati obršam vi·sokovrednih izbranih
kandidatov vedno ta·k položaj, da l ahko najkori.stneje izrabljajo so nčno svetlob o,
k i blago pro dira 'V sestoj . Drevesne vrste mešajo švica"Tski gozdarju le v manjš ih
skupinah, ker je le .tako mogoče obdržati pravilno razmerje vse do zrelosti ses toja.
Prvemu obl ikovanju bodočega sestoja posvečajo švicarji izredno važnos-t in
na ta način koristno pomagajo naravni selekci ji, ki sicer prepuščena sama sebi
navadno ne oblikuje ·d"Tagocenih :sestojev. Ta negativni pojav opažamo zelo pogosto
v naših srednjedobnih sestoji•h , ki so vz rastli in se razvijajo b rez člo veške pomoči.
Zlasti zanemarjeni .s estoji listavcev t. j. bukve nim aj o vrednosti, •k er glavni sloj
g radij o sihiki, o ziroma kot jih [>Onekod ljuds·tvo imenuje, bahači, k i izpodrivajo
kvalitetnejše drevj e, oziroma rd ušijo gojitveno manj žilave toda vrednejše sosede,
medtem ko sami ne pomenijo in ne •o betajo prave vrednosti.
Druga, nič manj važna in razširj ena oblika švicarskega v isokega gozda, je
prebiralni gozd. Prebiralno gospodarjenje se je prav tako kot drugod prvotno razvij alo v kmečk ih gozdovih in so· ga šele poznej e strokovno preuči li in znanstveno
obdelali. Najpog.ostejši pri rodni prebira lni gozdovi SO· mešani sestoji j elke in
sm reke, ter smreke, jelke in bukve v dolini Emmenthal, ki pri normalnem razp.oredu
in zados.tni osnovni lesni glavni ci izredn o· močno priraščaj o. Skrb za vertikalno
•p ravilno razvit .sklep in za gojenje .pomlad·k a je p ri tem g.ojitelju .g lavna skrb.
Prav tako v prebiralnem goudu posvečajo p osebno pažnjo gojenju tanjših in
mlajših vras tnih razredov, ki jih o bčutno primanjkuje; pri tem se ravnajo po
načelu prevajanja najlepši h drevesc iz majhni h .p omlajevalnih skupin v gl a·v ni sloj.
Pri eksploataciji izredno skrbno pazijo , da se stoječe drevj e ne poškoduje. Teh-

Dobro negovan prebira lni sestoj
Landegg v kantonu St. Gallen
(Foto: Tanner)
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nična

oprema in izurjenost gozdnih delavcev sta že tako popolni, da so tej nalogi
popolnoma kos.
2e ta površna opažanja nam potrjujejo, ,d a so švicarska gozdarska načela in
praksa že zdavnaj prešli od šabloniziranja -k upoštevanju prirodnih zackonitosti,
ki vla.dajo v sestoj ih. Pri tem pa ne :pozabljajo na glavni t. j. go sp odar 1> J<: i
c i 1 j gozda. Povprečna Jesna zaJoga nad 200 m3 na ha, l etni pri•ra1>tek od 4,5 do
7m3 na ha ter skrb za oplemenitenje lesne ma1>e .pričajo o to-vrstnih uspehih.
Spričo usfalj~ne valutarne vrednosti igra v švici finančna :primerjava stroškov in
dohodkov v gozdnem gospodarj enju po:sebno važno vlogo. To se vidi tudi pri
reviziji gozdnogospodarskih operatov, ki prikazujejo finančne nakazovalec tudi po
več desetletij nazaj. Na podlagi teh v>rednostnih podaJtkov odk·rivajo visoko aktivnost te .g ospodarske panoge.
Pra:ksa švicarskih gozdnih. strokovnjakov, ki sloni na naprednih teoretičnih
osnovah, na ukrepanju po <Svobodni presoji in na občutku pri gojenju gozdov, je
pripeljala gospodarjenje do izrednih uspehov . .Po.g labljanje ,strokovnj akov v bistvo
funkcije gozda kot proizvajalca lesne gmote je ob istočasni odstranitv'i nepotrebne
administrativne navlake dobilo svoj p·ravi gospoda,r.ski "izraz.
Dandanes švicarska gozdar.ska služba deluje dosledno in urejeno ob medsebojni povezavi univerzitetnih profesorjev, šefov okraj!Ilih in kantonalnih gozdarskih uradov, logarjev in kmečkih posestnikov ter tako ure1>ničuje enotno utrjcne
principe. Gojitelj gozdov je s svobodno presojo, ki mu je zaupana, postavljen pred
il'jredno odgovorno nalogo, s pravimi ukrepi skrbeti za gozdno pro·izvodnjo. Gozdnogospodarski operati sicer predpisujejo glav•n e smernice za gospodarjenje, hkrati
pa imajo namen občasno kontrolirati goji,t elja, ali so njegovi ukrepi primerni ali
ne. Gospodarski uspehi, doseženi pri tem načinu g,ospodarjenja, nam v polni meri
:patrjujejo pravilnost .tega gledanja.
Nadaljnji važen činitelj, ki omogoča opisano stopnjo intenzivnosti gospodarjenja y švicarskih gozdovih, je gosta mreža gozdnih cest. Na mrežo avtomobilskih
cest, ki :so posledica splošno visoke gospodarske ravni in razvite.ga turizma, so
priključene gozdne ceste, k i jih grade postopno v vseh gozdnih okoliših. Gradnja
cest je obvezna že tp o predpisih gozdnogospodarskih operatov. Pri ,p rodaji l esa
gre del izkupička v rezervni sklad, iz katerega finansira jo novogradnje. V saka,
ttudi manjša gradnja cest pa mora biti perspektivna, t. j. v skladu z gener alnim
projektom cestnega omrežja za vse območje.

Iz švicarskih izkušenj za našo prakso
Iz primerjave razvojne poti gozdarstva .pri nas in v Svici ter pogojev, k<i nam
razvoj, lahko povzamemo koristne zaiklju&e.
P·r imerjava nas pripelje do osnovne ugotovitve, da je večina naših gozdov
po svoji zasnovi, zdravju in prirednosti takšna, da je iz njtih v razmeroma kratkem
obdobju mogoče oblikovat-i močno P'roduktivne sestoj e, kjer naj bi .se uveljavljalo
najboljše drevje. Ce pomislimo, s kakšno skrbjo in stroški (ograditev pomladka,
oraga zavarovanja posameznih dr evesc in podobno) švicarski gozdarji snujejo
skupine naravnega pomla,dka, in koliko dragocene zasnove po naših gozdovih
zaradi naše brezbrižnosti propade oziroma podivja, je očitno, v čem so naše napa,ke in kakšne so naše nalo,ge.
Nenehno opazovanje in skrb za drevje bodočega glavnega sestaja, .o d čiščenja
mladja do redčenj in pomlajevalnih sečenj, je načelo, ki ga moramo tudi rpri nas
vedno in povsod uvajati v prakso. Kajti zlasti temu važnemu vprašanju se pri nas
v praksi posveča premalo pažnje. Po gozdovih puščama drevje najslabših oblik,
omogočajo bodoči

da se škodljivo ko•Šati in z genetsko slabim semenom pomlajuje naše gozdove.
Stegnjena, polnolesna, •tankolubna debla z lepo oblikovanimi kr·ošnjami in drobnimi vejaJlll.i, ki dajejo ~ortimente najve čje vrednosti istočasno pa zdrav in krepak
naraščaj, v švicarskih gozdovih niso zrasla s lu čajno ali pa zaradi boljših rastiščnih
razmer, ampak so rezultat smotrne in vztrajne selekcije.
V koliki meri naj bi ~e ravnali po švica!fSkih vzo·rih glede gospodarskih oblik
gozdov, bod{) pač odločale na5e splošne in posebne ra=ere, vendar pa moramo
dosledno zavračati 's novanje eno.dobnih ,g ozdov na večjih površinah, ker taki
gozdovi ne nudijo optimalnih pogojev za maksimalni prirastek, zlasti pa so neprimerni za malo kmečko posest.
Povsod, !kjerkoli so za to ipOgoji i(drevesna vrsta, struk,t ura sestojev, tla), je
treba skrbeti za pravilno oblikovanje prebiralnih gozdov, ki na eni strani ohranjajo

Xlavrna slika je posledica snegoloma v zim i 1950/51 v č i stem smrekovem na'!>adu na Tolstem vrhu na
Pohorju (Foto: Tehnični muzej)

g ozdna tla trajno rodovitna, na drugi strani pa imajo ob pravilnem sklepu večj i
prirastek.
Glede strukture švicarskih prebiralnih go-zdov in naših prosto oblikovanih
kmečkih gozdov je poglavitna razlika v tem, ·d a so v prvih najvišji debelinski razredi {nad 40 cm) zelo močno zastopani (ok. 30 %), medtem ko se njihov delež pri
nas suče ok·rog 15%. Ker pa so .r avno ti višj i debelinski razredi glavni nosilci
prirastka, je razumljivo, zakaj imajo •Švicar·ski gozdovi v primerjavi z našimi tako
velik priras·tek. P-ri tem pa n e smemo podcenjevati biološke vrednosti naših kmeč
kih prebiralnih gozdov, ki v mnogočem prekašaj·o švicarske.
Snovanje goz.dov ~ ~kupinsko seČil!jo bi bilo v doJ.očenih o·koliščinah zelo pri merno in gospodarsko ·k oristno tudi za naše •razmere, saj je po gozdovih že od
narave dovolj pomlajeva1nih ·Žarišč, ki naj bi jih le še sistemrutično razširili in
podprli naravo ,pri snovanju novih. Pri urej enem tovrstnem gospodarjenju bi bila
na ta način zagotovljena visoka proizv·odnost gozdov, zlas,ti na hribovitem svetu in
v sredogorju.
S kakšnimi ukrepi dosega gospodarjenje v švici zav·i danja vredne višine v prir astku in lesni ma.si osnovne glavnice, smo deloma že navedli. Razen navedenega
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pa je še prav posebni činitelj , ki gozdarski praksi v švici in pri nas pelje v razkorak, ki odloča o različni stO\pnji gospodarskega uspeha. Predno namreč švicar5ki
g·ozdar odkaže .drevo za posek, ga vsestra.nsko presodi, aJi še prirašča ali ne. S .seč
njo drevja odlašajo nam reč v švici do skrajnosti, zato so pogosti primeri, da sredi
skupine sedem ali več metrov visokega mladja še vedno raste drevo iz zadnjega
debelinskega razreda, ter se jim s posekom nikamor ne mudi. Tudi pri nas bi
morali odkazovanje letnih sečenj raztegniti na večje površine in usmeriti tudi na
nižje debelinske razrede marsikje pregostih sestojev oziroma skupin, drevje višjih
·d ebelinskih razredov, ki še dobro 1prirašča, pa je treba zaščititi do skrajnosti.
P·o gled na naša lesna skladišča, zlasti na tista, na katera se steka les iz nedržavnih
gozdov, nam očitno dokazuje naše naJpa.ke: .široke branike zadnj·ih let kažejo. da
je bilo drevo posekano v najlepši rasti in da bi lahko še desetletja s pridom priraščalo, če ne bi postalo žrtev neg·o spodar.n e sečnje.
SpriČ·o želje, da bi jim gozd dajal čim večje gospodarske koristi, švicarski
gojitelji go:~;dov niso sentimentalni, ter puščajo rasti razne drevesne vrste tudi
izven njihovega optimalnega rastišča, čeprav jim le-to s fitosociološkega stališča
povsem ne ustreza. Na rastiš ču hrasta in gabra so se naseliE zelo lC!PO raščeni
macesni in smreke, na ravnini ob Renu izredno l epe smreke .dobro uspevajo takorekoč tik ob hrastih izrednih dimenzij . Smbno pa se iz-ogibajo monokultur na neprimernih rast iščih ter te drevesne v.rste že v naprej označuj ej o ko.t »g ·o s t e«.
pri tem pa glavnim vrstam, ki ustrezajo rastišču, dajejo prednost. Na ta način
dosežejo skl·adnost obeh .stališč, da ostane pri tem gospodarski cilj neokrnjen ; to
pa je dosegljivo š ele po 1preteku daljšega 0\bdobja. S tega stališča moramo tudi
pri nas presojati in obravnavati dol očene neustrezne drevesne vrste in j im pod
dolo čenimi pogoji prizanašati.
Uravnavanju cen lesa oziroma gozdnih .sortimentov, ki posredno vplivajo na
intenzivnost in rentabilnost gozdnega gospodarstva, prisojajo tudi v švici doJočen
pomen. Za ozemlje vse države, vse republike velja orientacijski cenik in standardi s posebnim poudarkom na v.rednost dolgega lesa ('tudi 18 m) in na .debele
sortimente. iPri smrekovini je n. pr. razmer.j e med hlodovino, celulozo in jamskim
lesom 1 : 0,66: 0,59, medtem ko· je to razmerje ,p ri nas 1 : 0,80: 0,7 7. Na podlag i
doseženega finančnega uspeha skrbijo za razvoj postranskih investicijskih gradenj.
predv.sem n. pr. zagradbe hudouri1Jikov, gradnje snežnih zaustav in podobno.
V želji, da se čimbolj približamo švicarski idealni cestni mreži, bi bila za
enkrat pri nas zelo pomembna smiselna izgradnja običajnih vlak, ki pa morajo
pO>tekati v okviru generalnega ces tnega omrežja, izdelanega za širša območja z
daljšo časovno 1porspektivo.
Do podrobnosti povezano· in harmonično v.sklajeno strokov no pr izadevanje
švicarskih gozdarjev od znanstvenikov in gozdarskih inženirje!' do logarjev, neposredno vklju če no v .Q.elo, nas o·pominj a, da bi bilo pri sedanji precejšnji normalizaciji naše goz.cLarske službe nujno potrebno od ·s edanjih močno posrednih ukrepov
preiti k neposrednim posegO>m v go:~;dove. Pri tem •p a nam bodo .stopnjo nujnosti
dolo čale gosp9darske zahteve. Naša družbena ureditev nam v polni meri omogoča
uspešno 1zvajanje takih ukrepov, dotok novih str·okovnih kad.rov v gozdarstvu
pa bo te ugodne okolnosti še poboljša!.
Ob primerjavi naših gozdov s švicarskimi l ahko z zadovoljstvom ugotovimo,
da nam priroda z njim i daj e veliko bogastvo, iz katerega lahko v razmer.oma
kratkem času vzgojimo pl'3.V tako .donosne in lepe gozdove, s kakršnimi se ponaša
švica. Za čimprejšnjo dosego teh ciljev •p a moramo pospešiti tempo našega strokovnega dela.
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O ZNACAJU SODOBNEGA ARBORETUMA
Prof. ing. Ciril Je g 1 i

č

(Ljubljana)

ATboretum Volčji potok pri Radomljah, ki je bil ustanovljen pri agronomski
in goz.d arski fakulteti leta 1952, je namenjen strokovnim krogom in 1tudi šir.oki
javnosti. Hoče postati sodoben a·rboretum. ~oda sodobnem u arboretum u ne ustreza
več pojem nekdanjega, saj je arboretum sčasoma pridobiva•! vse več nove vsebine
in vse bogatejši vsebini se je morala prilagojevati tudi njegova oblika. Stopnjema
se je širilo področje njegovega deJa in območje njegovega vpliva, ki se danes očitno
pozna v kulturnem življenju vsake napredne dežele.
Katere naloge mora opravljati s(}dobno usmerjen arboretum? Vsekakor j e
bistvena naloga arboretske zbirke v tem, .da služi p r i m e.r j a ln em u o p a z o va nju živih .d,reves. Zato nekateri strokovni pisci poudarjajo .š tudijski namen
arboretuma, nalogo znanstvenega raziskovanja in pouka. Toda ne gre le za botanično proučevanje ter za informacije o bioloških, tehničnih .i n ekonomskih čin i.teljih
gojitve in uporabnosti drevja, ki zanimajo n. pr. gozdarstvo. Dandana.šnji arboretum mora biti ·n amenjen mnogim in premnogim. Ne določa torej merila za sodobnost ar-boretuma le sistematična popOllnost rastlinskih izborov, ki znanstveniku
sicer lahk·o nudi obilo zaželenega gradiva, ni ·pa dovolj umljiva in zanimiva za
nava.d ne ljudi. Moderni ar.boretum hoče .tudi nas:ploh širiti znanje o živem drevju;
mora biti :mikaven ·i n harmonično pregleden, da lahko vsakomur približuje življenje rasltioskega sveta.
Arbo·retum , kakršnega potrebujmno ·dandanes, upravičeno primerjajo modernemu muzeju, ki s tehniko preglednega razs·tavljanja in organske povezave predočuje ·obiskovalcu mnogotere znanstvene in kulturne vrednote. Va.ž en je to·rej tudi

Arboretum Volčji potok. Na prej zanemarjenem prostoru · je sedaj urejeno mikavno poči
vališče, kjer se pod drevjem razcvetajo pritlikave sencoljubne rastline. (Foto: C. J eglič)
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nacm, .k a k o za arboretum r as t 1 ine ra z p o re d im o. Arbo·r etska zbirka
.rlivih rastlin mora biti po sodobnih na·Čelih urejena z bi·o loških in estetskih vid.ikov.
Znanstveno delo se naj v srečnih k ombina·cijah .druži z iskanjem in ustvarjanjem
lepotnih v.r ednot. Seveda pa tak ra.o;tlimki vivarij, ki hoče tolmačiti pesh'O raznolikost in biološke značilnos.ti rastlin z Taznih .d elov sveta ter prikazovati tudi lepo·t-o
narave v koncentriranih prizorih ·r astlinskega življenja, zahteva ustrezne lege na
dovolj obsežnem teritoriju ; lin tudi tedaj, če hoče le z manj.š imi formacijami tolmačiti fiziognomsko-ekološki sestav rastlinske •združbe, pot•rebuje več pr.os•tora ko.t
botanični vrt z zgolj sistema·tskim pregled.om rastli·n. V arboretumu želimo s.poznati
·drevo ta.k•o, ikot vzraste v svobodni prirodi. Da bi mogli čim b olj temeljito razlikovati lin prepoznati razne drevne tipe, je seved a potrebno, da vidimo , ka·ko se
rastlina razvija, kjer ima za.se obilo pro.s tora, in kakšne so njene značilne navade,
kjer se mo.ra razvijati v stmjeni skupini z dmgjm .drevjem.
Obli.k a modernega arboretl!Jma povzema izraze in motive priro.dne krajine,
posnema mikavno.s t na•r.avne krajinS'ke .slike. Obli·k ovanju arboretske zbirke živih
nstlin na.<jholje ustrezajo pejsažna načela; kjer je le mogoče, na.j se vegetacijske
kon1rpozicije razvijaj.o spro.ščeno. Zato ni čudno , da se v nekaterih •orpisih modernih
dendrološ·k ih ustanov pojem arboretuma približuje pojmu pejsažnega parka. Toda
ne smemo •p ozabiti: rastline same ne tvor.i jo arboretuma, čeprav jih v.rtna.rj i še
tako oskrbujejo; bistvena komponenta za pojem ar·bo•retuma je tudi delo str-okovnjakov, ki smotrno urejaj•o razvoj arboretwna, vodijo ra·z iskovanja in pouk ter
povezujejo bližnje in daljnje interese n a •to .botani·čno in hortikulturno središče. Vsekakor utegne biti arboretum torišče sodelovanja raznovrstnih stro·k Qvnjakov in
pr-irodotl jubov, oblikovanje arboretuma pa naj bo ho r.tiikulturna naloga katek.sohen.
(Ob tej pril·o žnosti IDe bo odveč sledeča pripomba. Pojem »hortikultura« ni
istoveten s pojmom našega »vrtna rstva<< in seveda tudi ne s pojmom ok·r asnega
ali .d ekora.tivnega vrtnarstva. Novo besedo, Čeprav ,iz tujih korenin, potrebujemo in
je v slovenščini •Opravičena l e .z ato, da z no·v im imenom obeležimo tudi nov pojem.
Ime hor.ti.kultura naj vnaŠq v nacŠo predočbo asociacija pojma kultu re. Spomnimo
se: prvi začerki •Človeške ku lture .da.ti raj.o iz tis•t ih časov, ko se je začelo kultivi·r anje
zemlje, ko so začeli ljudje rashline gojiti. HO<rtikultura pa n~j bo priča o kulturnih
odnosih ·dandanašnjega človeka do narave! Z nazivom >>ho·r tikultura<< želimo torej
obeležiti Je 1tisto dejav•n ost, ki z vrtnarslcimi saditvami rešuje vpra~anja, povezana
z na.šo duhovno kulturo. Zato govorimo danes ne samo o hoTtikulturni umetnosti,
ampak tudi o hortikulturnem obli·k ovanju , o urban.istični ho.r tikulturi, o hortikul,tumi uredi•tvi !pokrajine ali ,p ejsaža itd.).
V Enciklopediji Leksikografskog zavoda (Zagreb 1954) beremo definicijo :
>>Arb o·r etwn je nasad 1:aznovrsnog domaceg ti stranog .d rveca i grmija, koj i služi
za naučne, odgojne i dekorativne svrhe. U njemu se proučavaju biološka svojstva
i ekolo~ki odn'osi .drveca i .g rmlja, što je od važnosti ·s .obzirom na njihovu primjenu
u šumarstvu i ar'borikulturi. Podiže se u obliku javnos- parka ili kombini rano s
botaničkinn vr.t om, ali i kao isključivo škoJski i naučni objekt. <<
S·kladno s sodobnim pojmovanjem anboretuma bi bilo rprav, če navedeno definicij.o ·r azširimo in pojasnimo takole: arboretum j e >bo· tani čna in hortikula ·rna ustanova, ki z revijo živih ·dreves in drugih
ra st lin k .o· m rp\al r a V;i v no pre d s t a v 1 j a. r a zn e 4 r ev e s ne tip e
k o •t p o ~ a m e z n e i n .cl i v 1 d u e i n v v e g e t a c i j s k i h z d r u ž b .a h ,
tako da .l ahko presojamo njih karakteristične obUke in
.druge biološke znači l nos •ti bod ·i si p ·o zgolj znanstven ih
mer il ih a li z v id ik o v, ki us tre za j o pr akti čni up o" abi r a s tJ in za util .i;tarne in estetske namene. Je to sicer nekoliko obširna
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definicija, ki pa zajema bistvene značilnosti sodobnega arboretuma. Posebej moramo omeniti še to, da hoče današnji arboretum pri.kaz~ti drevje tudi v d~Tužbi dTugih
rastlin. Pač uprav·iČeno je dr. Verdoorn ob nedavni ustanovitvi Los Angeles State
and County Arboretum pouda·r il, .da v modernem arboretumu ne smejo biti čez
mero zastopana le drevesa in da naj bo taka zbirka živih rastlin urejena po pejsažnih načelih.
Tudi sodobni arboretum je predvsem študijska ustanova. Toda njegov rastlinski vivarioj z revialno zbirko žwega drevja in drugega lesnatega rastlinsbva mora
nuditi širšim krogom obiskovalcev več kot botanični vrt starega hpa, ki je bil
usmerjen predvsem na rastlinsko sistematiko. Sodobni arboretum vse bolj povezuje

Arboretum Vo lčji potok - »Na prisojah« . .Prvotni obrisi vegetacijskega ogrodja, ki določajo obliko parkovnemu prostoru, njegovo raz členjeno st in tudi vsebinsko zmogljivost,
se marsikod občutno spremene, kjer namre č si li iz gozda na travniško preprogo samosevno
zaraščevanje. Tu morata ob pravem č'asu obzirno interveni rati tudi sekira in kopača . .Ziva
narava neprenehoma snuj e, ustvarja nove možnosti, katerim mora oblikovalec veduo znova
prilagojevati elemente parkovne zasnove

rastlinsko sistematiko s splošno biologijo in s prizadevanji · hortikulture. V saj tu
in tam naj bodo prizori rastlinskega življenja organizir3Jili tako, da lahko vsakomur pojasnjujejo kompleksnost okolja, ki je znači.lno za dotične rastline na prirodnih rastiščih. Kjerkoli ~o razvojne možnosti arboretuma omej ene, bi bilo napačno razpredati sistemati.ko na čim več rastlinskih rodov; bolje je tedaJj večj o
skrb 1p osvetiti le nekaterim. rastlinskim rodovom in njihove predstavnike prikazati
v biološko, ekološko utemeljenih prizo-rih te ali one regi·onalne flore ali pa take
hortikulturne formacije, Ici je učinkovita po svoji fiziognomski skladnosti. Zato je
za sodobni arboretum tako važna njegova oblika. Tudi prepr.osti obiskovalci morajo v a:rboretumu videti in spoznavati obraz žive pokrajine.
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Arboretum ima svojo zgodovino. Sprva so manjšo ali večjo drevesno zbirko
prik ljučeva li botaničnemu vr.tu, pozneje so se tudi samostojne aboretske zbirke
ravnale po načelih , ki so tedaj veljala za ureditev botaničnih vrtov. Gol•i sistemati<ki in stat·ičnemu gled anj u pri spoznavanju rastlin je tedaj ustreza•l a zgolj
geometrična razdelitev vrta. Bota•ni čno znanstvo se je pa v drugi pol ovici 19. stoletja močno razmahni.lo; napredoval e so rastlin-ska geog.r afija, ekol ogija, sociologija
in seveda tudi genetika. Vse te razvijajoče -se ved e so vplivale tudi na razvoj
botaničnih vrtov. Posebno zanimivost so dale n. p r. novemu botaničnemu vrtu v
Berlinu (Dahl em), zasnovanemu ob koncu minulega stoletja, geografske grupacije
rastl in. Po čisto geografskih vicLikih spoznavamo predvsem geografsko razširjenost

Arboretum Volčji potok. Ob poti, ki je imenovana po domačem botaniku •P auli nova pot,
smo zgradili na nekoliko preoblikovanem relief u zapuščenega peskoloma preprost skalnjak.
Tudi semkaj prihaja pestra revija pritlikavih rastlin. L evo v breg je spelj ana nova,
ovinkasta steza (Seidlove serpentine) do starih g ra jskih razvalin, od tod pa je zveza po
slemenu Volčjega potoka na Pančičev .v rh. - (Foto: C. J egli č)

razstl in. Geografske g rupacije hočejo s •prikazovanj em rastlinstva, k i j e značilno
za določene areale, nuditi p rimerjavo vegetacijske podobe po raznih d ežeJah in
·k rajinah; a v ekoloških grupacijah j e mog-oče družiti tudi .rastline iz raznih dežel
in z vseh kontinentov, če uspevajo v enakih razmerah.
Ko so torej začele biološke vede vse bolj vplivati na vsebino botaničnih vrtov,
se je začelo razvijati tudi novo pojmovanje al'boretuma. Danes imajo nekateri
znameniti bo.tanični vrto>Vi (n. pr. rn iinchenski botaničrui vrt v Nymphenburgu)
velikopotezno zasnovane d endrološke oddelke, ki v zvezi z inštitutsko -dejavnostj o
.pač z.asl uži•jo ime arbo retum; ali pa so v celoti urej eni tako, .da j im upra•VIičeno
pripad a tu di naziv arboretum, in sicer docela v sodobnem smislu •te besede (Kew
Gardens pri Londonu, Dahlem v Berlinu). Drugod .s pet pa napačno pr it i čejo ta
naziv n. pr. raznim poskusnim .gozdaTSkim postaj am, kj er so na priliko orga nizirani
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v g-ozdu le neki poskusni in ogledni nasadi eksotičnih borovcev, lavzonije ali kriptomerije - to danes še ni arboretum! Toda ne moremo odrekati naziva >>arboretum<< tistemu parku, ki prvotno .s.icer ni bil zasnovan za arboretske namene, a je
sčasoma postai zaradi karakteristitnih ·dreves in dendrološko pomembnih grupacij - važen ·o bjekt botaničnega in ho rtik u1turnega pr.oučevanja.
Vsekakor pojmovanje arbo retuma marsikod ni dovolj jasno. Naše razmišlja11lje, .kaj je arboretum, se ne sme opirati le na sk.romne definicije iz strokovne
literature, katere so večinoma pre.skope, a včasi tudi zastarele ali površne. Kaj je
a rboretum in k ak šen naj bo dan dana š nj i, najbolje povedo že ootvarjeni vzori .sodo•b nega arboretu ma. Zato mo ramo in som s'kušal po lastnem o·p azovanju in razrnotrivanju dobrih in .s labih primerov dognati .značaj :in naloge arboretuma .d o ,!Jiste jasnosti, ki j·o ustanova v Volčjem potoku že takoj spočetka pot•rebuje
za uspešno usmeritev svojega razvoja.
En ·s am a<r·boretum ne more nuditi vsega vsem. Posebne razmere določajo tudi
ustanovi v Volčjem potoku poseben značaj in vsebino. Arboretum Volčji potok
ima sedaj že izdelan osnutek generalnega ureditvenega načrta, ki obsega 73 ha
arboretskega teritorija. Morda bo Gozdal'\Ski vestnik ob prvi priliki še podrobneje
ilustriral nekatere posebne zanimivosti iz našega Arboretuma. Med dendrološkimi
novostmi imamo še mnoge introdukcije, ki niso samo za Ju goslaviJjo docela nove,
marveč jih je tudi Evropa dobila šele pred kratkim. Ta<kšna pridobitev je Metasequoia glYJPtostroboide.s, ki so jo odkril i na -Kitajskem živo šele l. 1947 {prej so jo
poznali. le iz fosilij) in sedaj že •tretje leto lepo uspeva tucLi pri nas.
Upravičeno smemo upati, da bodo zlasti \udi mnogi prirodoljubi iz go·zda<rskih
krogov podprli delo in težnje te mlade ustanove, ki se mora boribi .seveda šc z
.mnogimi začetnimi težavami.

Popravek

V našo lans:ko.letno številko 9-1 0/1955 so se vrinile- bodisi zaradi nepopoln osti rokopisov bodisoi pri urejanju člankov - naslednje pomanjkljivosti in napake:
K prvemu odstavku članka inž. V. Bel .trama: »Gojenje goz do v v
prvem pov .ojnem desetletju << je potrebno pojasnilo: »V času od 1932.
do 1937. leta je bilo vsekoletno ·povp.rečno po 702 ha novih posek, povečini manjših. Obvezni •r-ok za pogozditev je bil 3 leta, vendar so gozdni posestniki to ob-veznost izvr.š evali nava-dno .že pred !iztekom roka. Te poseke so ostale v evidenci
pri okrajnih ,gozdajih še 3- 5 let po opravljenem po.g ozdovanju t. lj. do zagotovitve
p()polnega uspeha. Iz tega sledi, da j e od evidentiranih 6000 ha bila. nepogozdena
približno le čotPtina.
V članku inž. M. S uš te r š iča : »S 1o ven s k i 1 o V<< mora konec prvega
odsta vka g laS\iti: » ... ta zakon uveljavljen 13. III. 1935«.
V drugem odstavku na str. 346 ni 01pravičena primerjava predvojnih in sedanjih ·rezervatnih lovišč, ker je bil značaj predv.o jnih drugačen od sedanjih. Pred
vojno so namreč »•r ezervatna« imenovali Jovišča na tistih .zem lj liščih , ki so jih veleposestniki odstopili up ravičencem kot ekvivalent za odkup služnostnih pravic, vendar so si na njih •p ridrža.hi. lovno p.ravico.
V •ta•b eli na str. 3-l8. je 1pod »Primorsko« razumeti vse ozemlje, ki je bilo med
obema vojnama okupirano po Italiji.
Uredništv o
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SODOBNA VPRAšANJA
RAZšiRJENOST IN ZATIRANJE KOSTANJEVEGA RAKA V SLOVENIJI
Pomen

domačega

kostanja

Po podatkih inventarizacije gozdov iz leta 1947 odpade v Sloveniji od celotne lesne
zaloge okoli 1 milijon m 3 na domači kostanj. Med listavci pripada bukvi prvo mesto,
drugo gradnu, dobu in puhavcu, tretje belemu gabru, čet rt o pa domačemu kostanju. P o
najnovejših podatkih, ki jih je zbral dr. Wraber, zavzema kostanjev area! približno Y. vse
naše gozdne površine, t. j. okoli 200.000 ha. Reducirana površina, ki j o zavzema domači
kostanj v naših gozdovih, je le 20.000 ha. l:e k femu prištejemo še površino , ki jo stvarno ·
zavzema kostanj izven gozda, t. j. okoli 5000 ha, dobimo za domači kostanj na Slovenskem 25.000 ha reducirane površine. Kostanjevo rastišče se razprostira v glavnem v lahno
hribovitih predelih rek Soče, Vipave, Save (od Jesenic do Brežic), Krke (od Novega mesta
do izli va), ob srednjem teku Kolpe, Drave (od Fale do Središča ob Dravy, Mure in Ledave.
Kostanjevo območje se deli na submediteranski in kontinentalni area!. Čeprav je
kostanj drevo submediteranskega podnebnega pasu, pokriva v Slovenskem Primorju
le ok. 2500 ha površine, dočim odpade na kontinentalno območje 22.500 ha. V pretežni
večini rastejo pri nas mešani gozdovi domačega kostanja, v katerih prevladuj ejo v kontinentalnem arealu graden, gaber, smreka ali rdeči bor. Na rS lovenskem Primorju pa so mu
primešani poleg, gradna in puhavca še črni gaber in mali jesen, robinija in črni bor.
Pestrost drevesnih vrst, ki so primešane domačemu kostanju, se j avlj a zarad i razli čnih
ekoloških razmer, pa tudi zaradi različnega načina gospodarjenja. čistih sestojev domačega
kostanja je prav malo.
Geološka podlaga, na kateri je razsuJen doma č i kostanj j e: granit, tonalit, gnajs, gli. nasti škri•l avci, na Primorskem pa jerovica in fliš (to so eocenski peščenjaki in škrilavci ).
Pogosta je gozdna združba domačega kostanja, gabra in gradna ter bukve, ki obrašča
ravnice in gričevje v nadmorski višini 80-600 m. Mnogo svojih ras tišč je moral domači
kostanj odstopiti robiniji, boru in smreki. Po prisojnem gri čevj u rastejo še manjše skupine
in posamezna drevesa med drugim drevjem kot ostanki nekdaj večjih kostanjevih sestojev,
ki so bili zdesetkani z nesmotrnimi sečnjami. Naletimo pa tudi na gozdiče ali posamezna
drevesa domačega kostanja, ki služijo med kmetijskimi kulturami za pridobivanje kolja,
plodov, stelje in drv. Zaradi intenzivnega izkoriščanja navadno gojijo ta gozd kot panjevec - nizek gozd s kratko obhodnjo; čistega panjevca je okoli 360 ha, mešanega pa ok.
4300 ha. Le ponekod obstojaj o še srednji kostanj evi gozdovi na površini 8400 ha; visoki
kostanjevi gozdovi pa rastejo na površini 6940 ha, od te odpade na čiste semenovce 240 ha,
ostalih 6700 ha pa je mešan semenovec.
Domači kostanj je nesporno ena izmed najkoristnejših gozdnih drevesnih vrst. Odlikuje se po tem, da nam daje kot dragoceno gozdno drevo že v zgodnj i mladosti material
za vinogradniško kolje, kovaško oglje in za kurjavo . .Porablja se tudi kot tehnični les
odlične kvalitete. Visoko vrednost ima kostanjevina za kemično industrijo, ker pridobivajo
iz nje tanin. Pri nas gojimo domači kostanj tudi kot sadno drevo, ker daje sladke in
okusne plodove, ki so vsadanji kruh prebivalstva zlasti v zahodnih Goriških Brdih. Navedena svojstva nas navajajo, da gojimo domači kostanj povsod, kjer to dopuščajo ekološke
razmere.
domači

Pojav kostanjevega raka
V zadnjem desetletju so gojitelj i gozdov zelo zaskrblj eni , ker se v Slov. Primorj u
t. j. v nj egovem optimalnem rastiščnem območju domači kostanj suši in propada na pov.ršini 2500 ha. To sušenje povzroča zajedavska glivica Endothia parasitica Anders. Redko
katera bolezen, ki jo povzročajo zajedavske glivice, je v toliki meri vznemirila svetovno
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gozdarsko in kmetijsko javnost, kot je to storil kostanjev rak. To j e razumljivo, če pog ledamo njegovo patogeno delovanje. V različnih območjih Evrope kot v Italiji, Svi ci.
Spaniji, pri nas pa predvsem v goriškem okraju je domači kotanj v čisti h in mešanih
nasadih že popolnoma ali skoraj popolnoma uni čen. Tako intenzivno in h itr o epidemijo
kostanjevega r aka v Evropi moremo primerjati z enako intenzivno epidemijo in z žalostn o
usodo kostanjevih n asadov v WA. Ker d o sedaj še ni znano, kako zdraviti bolezen z
učinkovitimi in uspešnimi zatiralnimi sredstvi, j e upr avi čena zaskrbljenost gozdarskih
strokovnjakov , da tudi pri nas preti konec tej dragoceni drevesni vrsti.
Domači k ostanj se j e zače l sušiti p r i n as na Goriškem istočasno kot v videmski
pokrajini t. j. leta 1940. Ven dar ni to izzvalo posebnega zaskrbljenja, ker b olezen še ni
pokazala mo čne virulence. Sele leta 1950 je ing. M. Sebenik takratni šef Sekcije za pogozd ovanje in melioracijo krasa in vodja raziskovalne postaje GIS v Pan ovcu , opazil,
kako se je bolezen nepričakovano razmahnila n a d o mačem kostanju v državnem gozdu
Panovcu, ki meri 394 ha in kjer na domač i kostanj odpade 70 ha površine. Okuženi
kostanjev material smo poslali dr. ing. M. Krsticu, fitopatologu v .Inštitutu za naučna
istraživanja u ~um a r stv u .NR Srbije. Ta j e 27. X. 1950 ugotovil, da sušenje doma čega
kostanja v Slov. Primorj u povzroča zajedavska glivica Endothia parasitica.
2e 6. in 7. decembra 1950 je Svet za kmetijstvo in gozdarstvo pri zvezni vladi (r azpis
št. 8892/50 z dne 16. X.I. 1950 ) organiziral ekskurzijo gozdarskih strokovnjakov za varstvo
gozdov, ki so bili zaposleni pri ministrstvih za gozdarstvo ali pa p ri gozdarskih inštitutih
vseh ljudskih republik in jo usmeril v glavno žarišče endotioze v Panovec pri Novi Gorici.
Ekskurzij a je imela namen , fitopa tologe iz vse države na terenu seznaniti s simptomi
kostanjevega raka in, da bi potem tem zanesljiveje pregledali kostanj eve sestoje v svojih
LR in ugotovili, če se je mogoče tudi tam že pojavila kostanjeva kuga. Na naslednji
konferenci, ki j e bila 7. in 8. XII. 195 1, so predstavniki posameznih republik poročali o
zdravstvenem stanju pregledanih nasadov domačega kostanja. Zastopniki vseh r epublik
razen Makedonij e so poročali , da so pri nj ih vsi kostanjevi gozdovi še zdravi. Avtorica
tega čl anka pa j e imela na tej konferenci referat »Sedanje stanj e in rezultati enoletneg a
raziskovanja kostanj evega raka v LR Sloveniji«.
Leta 1950 in n aslednj e leto smo takoj z a č eli s s i stemati čnim i pregledi postopom a
prijavljenih žar·išč »raka Endothia« v Slovenskem Primorju. V teh d veh letih je bilo
ugotovlj enih 15 žarišč k ostanjevega raka v goriškem in l žari šče v bivšem sežanskem
okr aj u n a površini 212 ha. Do konca leta 1952 je bilo odkritih že 30 žariš č na površin i
610 ha , do junija 1955 pa smo ugotovili in pregledali že 46 žarišč v goriškem in 4 žari šča
v bivšem sežanskem okraju ter 3 žari šča kostanjevega raka na gradnih oziroma gradnovih
križancih z d obom in na puhavcu v goriškem okr a j u , torej skupno 53 žari š č end otioze na
površini 1813 ha.
Karantenski ukrepi
D a bi vsaj delno zaustav.ili ši.r jenje bolezni v okuženih okr ajih in preprečili prodiranj e
kostanj evega raka v kont inentalni, še zdravi area] domačega kostanja v Slovenij i in ostale
republike ter da bi obvarovali narodno gospodarstvo težkega udarca, j e bila takoj vzpostavljena karantena in storjeni u krepi za nj eno pravilno izvajanje. Prvo okrožnico o simp tomih bolezni in o njenem pravilnem mehaničnem zatiranju je izdalo M inistrstvo za
gozdarstvo LRS (št. 4 700/2) dne 3. Xl. 1950. Prva od redba o zatiranju kostanjevega r aka,
obj avljena v Uradnem listu LRS, št. 3 z dne 15. l. 1951, je obsegala ukrepe o pravilnem
zatiranju endotioze (pr.ij ava bolezni inštitutu, takojšen posek okuženih dreves tik nad
zemljo, beljenje kostanjevih hlodov in p anj ev, sežiganje iveri, drobnega kostanjevega
materiala in okužene kostanj eve skorje na mestu samem v gozdu in prepoved izvažanj a
kostanjevega lesa in sadik ter cep ičev iz okuženega goriškega okraja. Ta odredba pa ni
vsebovala karantenskih predpisov za sežanski okraj in tudi ne prepovedi izvažanja kosta-
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njevih plodov iz okuženega območja v Slov. Primorju. Zato je izšlo v Uradnem listu
LRS, št. 9 z dne 27. II. 1951 dopolnilo k prvi uredbi, ki j e zajelo karantenske predpise
za sežanski okraj in prepoved izvoza kostanjevega: semena iz obeh okraj ev. Vsi zatiralni
ukrepi in prepoved izvoza sa dik, lesa, semenj a in cepičev, so bili istega leta razširj eni tudi
na vse vrste hrasta v Slov. Primorj u (sežanski in goriški okraj), ker smo ugo tovili tudi
»rak Endothia « na treh vrstah hrasta. Ti ukrepi so bili obj avljeni v tretji odredbi o zatiranju kostanj evega raka, ki je izšla v Uradnem listu LRS, št. 33-191-1952 z dne J,8 . XI.
1952. Namen omenj enih odredb je bil predvsem zavarovanje javnih interesov, ne pa morda
šikaniranje prebivalstva ali podjetij , ki si hočejo z odkupom in prodajo kostanja p o večati
redne dohodke. Toda naša skupna dolžnost je, izvajati karantenske ukrepe, če druga če ne,
vsaj v svojem lastnem interesu.
Za pravilno izvedbo in kontro lo karantenskih ukrepov in za pospešitev m eh a ni čn ega
zatiranja in kontrol e kostanjevih žarišč na Goriškem in Sežanskem j e bila z odredbo
Predsednika Sveta za kmetijstvo in gozdarstvo LRS, št. G-II-388/3-52 z dne 17. HI. 1952
osnovana Stalna mešana republiška komi sij a za zatiranje kostanjevega raka.
Da bi prebiva lstvo v Slov. Primorju seznanili z glavnimi znaki bolezni in načini
njenega zati ranja, je Republiška komisija za za t iranje kostanjevega raka razpeča la samo
v Slovenskem Pri morj u 1500 barvnih letakov, ki nazorno prikazujejo g lavne simptome
bolezni, podgobje in razmnoževalne organe zajedavke. Besedilo k slika m na letakih in
ukrepe za pravilno zatiranje kostanjevega raka je napisala avtorica tega članka, ki je
sestavila tudi poljudno brošuro o biolog iji , zgodovini in spoznavnih znakih bolezni ter
opisala njene posledice, prenašalec in raznašalec in način zatiranja . Pod naslovom »Kaj
bo z dom ačim kostanjem v Slov. Primorju« je brošura izšla koncem 1952. leta v 4000
izvodih. Stalna mešana republiška komi sij a za zatiranje kostanjevega raka jo j e brezpla čno razdelila med državne in privatne posestnike kostanj evih gozdov v vsej Sloveniji.
Da bi preprosto lj udstvo čim bolj seznanili s »kostanj evo k ugo«, so gozdarski strokovnjaki
- č lani komisij e imeli več predavanj na terenu, predvsem v bivšem sežanskem in goriškem okraju. Logarsko osebje v Slov. P rimorju pa se neprestano seznanja z žarišči endotioze, z razpoznavnim i znaki bolezni, ker je predvsem njim poverjena naloga, da pregledujejo kostanj eve nasade in svojim predpostavljenim spo ro čajo nova žarišča kostanjevega
raka. Obveščen i smo bi li , da bomo dobili iz Z DA propagandni film o kostanjevem raku,
k i ,bi ga s pridom predvaj ali predvsem v Slov. Primorju, toda to se žal še do dan es 11\i
zgodilo.
Republiška komi sij a j e dosegla, da je Zvezni svet za kmetijstvo in gozdarstvo izposloval pri G lavni direkciji JDZ prepoved prevzema in prevoza sadik, plodov in l esa kostanja ter hrasta iz goriškega in sežanskega okraja. Zelezniške postaje v teh okraji h ~o
že prejele tovrstna navodila.
Ze na svoji l. seji, ki je bi la 25. in "26 IV. 1952, j e komisija ugotovi la , da stanj e na
seč i ščib , kjer delajo zasebniki, ni zadovoljivo. Prepo časna in površna likvidacija ža ri šč,
previsoki in neobelj eni panji s p ušče nimi števi lnimi okuženimi poganjki , neobelj ena
kostanjeva hlodovina ob gozdu', ob kamionskih cestah l'n na dvor i šči h posestnikov, neod premljeno oziroma nepožgano , v butare povezano drobno vej evje v gozdu , so dokaz
go rnji trditvi. Na podlagi takih ugotovitev je bila komisija mnenja, da je do sed aj na
zatiranju kostanjevega raka opravlj eno delo le po lov i ča r sko. Zato je predložila za uspešno
borbo proti kužni bolezni organiziranje šti rih specialnih delovnih ekip po 5 izkušenih
gozdnih delavcev, ki bi sami opravljali sečnjo okuženih kostanjevih dreves v obeh okuženih okrajih na ta nčno po p redpisih karantenske službe ne g lede na sektor lastništva.
Ekipe bi nadzo rovali logarji in vsaj en gozd arski tehnik. Ta bi na terenu izvrševal vsa
strokovna navodila, ki bi jih dobival od republiške komisije za zatiranj e kostanj evega
raka, vršil propagando, instruiral logarje, pregledoval sestoj e do m ačega kostanj a, ugotavlj al nova žarišča ter o delu poro ča l Upravi za gozdarstvo pri OLO Gorica in Koper,
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ki operativno vodita zatiralno akcijo. Potrebna bi bila izredna denarna pomoč , ki bi jo
morala prispevati ne samo republiška, temveč tudi zvezna uprava za gozdarstvo in bi bi la
nam enjena le zatiranju endotioze. To predvideva tudi l3. sklep medrepubliške konference
za zatiranje kostanjevega raka , ki je bila v Ljubljani 7. in 8. decembra 195 l: >>Za borbo
proti kostanj evemu raku naj da država na razpolago potrebna denarna sredstva« - brez
tega uspešna borba n i mogoča. Republiška uprava je prispevala doslej v vseh petih letih
1.000.000 din, od zveznih organov nismo dobili ničesar. Zato tudi stanje na sečiščih še danes
ni tako, kot bi moralo biti. še mnogo je žarišč, ki jih sploh še niso začeli sekati. ,Posv eča li
smo največ pažnje žariščem, ki meje še na zdrave kostanjeve nasade, pr edvsem v bivšem
sežanskem okraju.
Kostanjevo seme in rak
Veliko preglavic prizadeva komisiji kostanjevo seme, predvsem ob velikem obrodu .
Kljub temu, da so bila vsa trgovska podjetja obveščena , da se kostanjevo seme ne sme
iz važati iz Goriškega in Sežanskega, so se vsako leto našli črni kanali, ker Ljudska milica
ni dovolj kontrolirala kam ione in ostala prevozna . sredstva, po katerih so prevažali gori&ke
in sežanske maronij e v industrij ske centre, kot v Ljubljano, Kranj , Jesenice, Celje. Zgodilo
se je, da so ta kostanj s kamioni transportirati celo v druge republike kot v Zagreb ali
Reko. Da bi preprečila izvoz kostanjevega semena iz okuženih okrajev v zdrave, j e komisija že na prvi svoji seji sklenila, naj se predela v moko ali v marmelado. Za predelavo
pa so potrebni lu šči lec, suši lnica in ml·in za ml etje kostanja v moko. Komisiji pa ni u spelo
dobiti f inančnih sredstev za nabavo luščilca , mlina in sušilnice niti iz Beograda od zvezne
vlade niti v Ljubljani iz republiškega sklada za obnovo gozdov. Tovarna likerjev v Aj dovšč ini pa je odklonila predelavo kostanja v marmelado, češ da podjetje ne more prevzeti
riziko predelave nase, če od države ne dobi regresa in če nima vnaprej zagotovljenega
trga za prodajo oziroma konzuma. Tako se je komisija znašla v težki situaciji. Kam s
-!50 tonami kostanjevega plodu? Odkup plodu pa je življenj ske važnosti za nekatere
predele Goriške (Zahodna Brda). Na svoji drugi seji 23. IX. 1952 je komisija poverila
S\'Ojemu predsedniku prof. Fra nju Janeži ču, da v svojem laboratoriju dožene, katera
kemi čna sredstva uni č ujejo spore kostanjevega 1·aka na kostanjevem semenu. Zadružno
podj etje »Rastlina«, sedanje podjetje »Flores« iz šempetra pri Gorici je bilo namr eč
pripravljeno odkupiti ves debelo in drobnop lodni kostanj . Debeloplodni kostanj (okrog
200 ton) bi izvozi li v Italijo, Trst, Anglijo in Avstrijo, drobnoplodni razkuženi plod
(250 ton) pa bi plasirali na domačih trgih. S prodajo nerazkuženega kostanjevega plodu na
do~ačem trgu pa bi lahko razširili kostanj evo kugo po vsej državi in še preko njenih
meja. Komisija je upoštevala izredno gospodarsko važnost problema za nekatere predele
goriškega okraja ter je bila mnenja, da je potrebno rešiti vprašanje tako, da ljudstvo n e
bo prizadeto. Sicer pa je to vprašanje vsedržavnega pomen~, naj se zanima zanj Gospodarski svet tFLRJ, in ga ni mogo če obravnavati kot interni problem OLO Gorica in K oper.
Na četrti seji komisije t. j. 17. VliJ. 1953 je prof. dr. J anežič že sp oro č il , da je najboljše razkuževalno sredstvo za kostanjev plod 40 % trgovski formalin. Kostanjev plod
je potrebno namakati !!:! ure v !!:! % raztopini 40% formalina. Na ta nač in se 100% uni čijo
zajedavkine spore. Zadružn o odkupno podjetje »Flores« v Šempetru pri Goric i j e že
v letu 1953 zgradilo r azkuževalni bazen . Odkupovalo je debelo in drobnoplod ni kostanj
v zbirnih bazah pri KZ in ga odvažalo v Šempeter pri Gorici, kjer ga je razkuževalo s
formal inom v za to pripravljenih bazenih. Vsa inozemska trgovska podjetja pa zahtevajo
certifikat, da so bili kostanji razkuženi. Izdajanje c~rtifi katov in kontrola razkuževanja
v zbirnih centrih sta poverj eni tajniku komisije ing. Tonetu Prešernu, ki je o.benem tudi
okrajni kmetijski inšpektor. Komisija pa si je po svojem zastopniku pridržala tudi pravi co
kontrole odkupnih in prodajnih cen kostanjevih plodov, ker je višina odkupne cene
odloči lna za dober potek zatiralne akcije in za preprečevanje izvažanja kostanj a po
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prepovedanih kanalih. Okraj Gorica pa 111 dovolil, da bi podj etje »Flores« dobi lo monopol
nad odkupom in prodajo kostanjevih plodov, zato je dovolilo odkup še dvema balama
podjetja »Slovenija sadje<< v Kanalu in Vo lčji Dragi, kjer imata razkuževalne bazene
ter odkupnemu podj etju iz Kranja, ki ima razkuževalni bazen na Koj skem. Vkljub temu
pa se še vedno primeri , da zasebni posestniki in KZ prodajo večj e ali manj še količine
nerazkuženega kostanjevega semena kot prodajo na drobno in jih prepeljejo s kamioni,
skrite pod zelenjavo v L jublj ano, Kranj , J esenice in v druge industrijske k raje. Komisija
je ugotovila, da karantenski predpisi g lede prevažanja kostanj evega semena niso uspeli
nikjer drugod kot pri ieleznici. Zato je komisija na svoji peti seji 22. III. 1954 sk lenila :
l. da naj se organizirajo razkuževalni bazeni (za kostanjevo seme) pri posameznih
KZ, ki odkupujejo kostanjeve plodove;
2. da naj se osnujej o večji razkuževalni bazeni v bližini postaj Vrtojba, Kanal, Plave,
Dutovlje in Sežana, kj er bi imeli možnost razkuževanja poleg odkupnih podjetij tudi
priva tniki ;
3. da bi se tik pred in v sezoni odkupa kostanjevega semena obvestilo vse postaj e
LM v Slovenskem primorj u, naj poostre preglede kamionov, če se na njih prevaža nerazk užen domači kostanj;
4. naj se izdelajo stalni javni napisi (table iz p loč evine in na nji h barvaste parole).
da zad ružna podj etje »Rastlina« odkupuje in prodaja tudi na d robno domači kostanj.
Na teh tablah naj bodo napisani tudi drugi ukrepi iz karantenskih predpisov. Te table
na se obesij o na cestnih križi šči h, v vaseh, zlasti v onih, kjer so postaje L M.

Zatiralni ukrepi
Na težke ovire je komisija naletela tudi pri zatiranju kostanjevega r aka na kostanjevih panjih. Samo belj enje panjev ne zadostuje, ker se razvij e na milijarde peri tecijev
in p iknidij ev glive Endothi a parasitica tudi na panjih, ki so po predpisih požagani in
obeljeni, in sicer ob straneh in na njihovi površini do 5 cm globoko. Ker je dom ači
kostanj zel.o vitalen, požene če ne iz panja, pa neposredno iz korenin številne poganjke.
ki so nova podlaga za razvoj bolezni in pomenijo žarišča za širj enj e kostanjeve kuge v
neokužene kostanjeve sestoj e. ·Po preizkušanju različnih načinov zatiranj a kostanj evega
raka na panjih (obžiganj e panjev z varilnimi svetilkami, razstreljevanj e z d inamitom
predvsem t istih panjev, ki imajo premer več kot 1 m ; premazovanj e z različnimi kem i č nimi
sredstvi), je ugotovila komisija, da j e najceneje in najbolje, če se obeljeni panji, ki niso
višji od 10 cm, prekrijejo z zem lj o in rušo, da ta preraste okužene panje. Poganjke iz
panjev pa najlaže uničimo , če jih obenem s panji premažemo v T ormonom 100, ali pa
njihove liste poškropimo s T ormonom 80, da se posuše ·in panji ne odženejo več , na
samih posušenih poganjki h pa gliva Endothia parasitica ne bo več živela.
Zadnja odredba, ki je izšla v Uradnem listu LRS, št. 33 z dne 18. Xl . 1952 je pomanjkljiva , ker ne prepoveduj e prevažanja čeb e lnih panjev iz goriškega in sežanskega
olcraj a n. pr. v Belo krajino, na Štajersko a li celo v Bosno, t. j. iz okuženih ko5tanjevih predelov v zdrava območja kostanj evih sestojev kontinentalnega areala Slovenije in zlasti še
dalje. Veliko čebel n ih panjev prevažaj o tudi iz Ljublj ane in okolice, iz Kranja in Trž i ča na
Gori ško na robinij evo in kostanjevo pašo. Ko na Goriškem v začetku junija preneha
kostanjeva paša, prepelje ok. 10 če belarj ev svoje panje z Goriške in Sežane v Belo k rajino
in na Štajersko na kostanj evo pašo. To prevažanje čebeln ih panjev iz okuženih kostanjevih
nasadov v zdrava kostanjeva območja v osrčju Slovenij e pomeni veliko nevarnost za
prenašanj e spor kostanj evega raka na čeb eln ih krilih in nogah, in omog oča okužbo zdravih
kostanjevih sestoj ev s to zajedavko. Zato je bila tudi za čebele odrejena karantena.
Državni sekretariat za gospodarstvo LRS je v soglasju s Cebelarskim društvom v Ljubljani izdelal dodatno prepoved o prevažanju čebel iz okuženih kraj ev v zdrave kostanjeve
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predele LRS in obratno z določilom, da morajo čebelarj i svoje panje, ki jih pripeljejo
iz osrčja Slovenije na Goriško oziroma v Sežano, z robinijeve paše vrniti še pred l. junijem, in jih tam ne smejo p u ščati do kostanjeve paše. Z Goriškega in sežanskega okraja
pa ni dovo lje.no voziti čebel v kontinentalni del Slovenije pred l. avgustom. Predsednik
komisije prof. ing. dr. Janežič je začel s pregledi čebel glede prenašanja spor kostanj evega
raka pred in med kostanjevo pašo . Tozadevna raziskovanja so še v teku.
Bodoče

naloge

Potrebno je pregledovati kostanjeve nasade ne le v okuženem območju, temveč tudi
v kontinentalnem, še zdravem a.r ealu domačega kostanj a v Sloveniji. Zato je komisija
pred lagala, naj Uprava za gozdarstvo LRS sesta vi ekipe gozdarjev in kmetijcev iz sežanskega in goriškega okraja, ki že temeljito poznajo vse znake kostanjeve kuge. Te skupine
bi dvakrat na leto (od 20. do 30. maja in od 20. do 30. septembra) pregledale vse kostanj eve
sestoje na območju občin Kostanjevica, Vipava, Ajdo všč in a, Branik, Zali hrib , Sempas,
Grgar, Podnanos, Kal nad Kanalom, Goriška Brda, Dutovlje, Avber, Kopriva, Rodik,
B rkini, Ljubijana mesto in okolica, v Be:i krajini ter na obmo čju obči~ Maribor mesto
in okolica, Kočevje, Ortnek, Celje okolica, Rudnica, Podčetrtek , Krško, Brežice, Kranj
okolica. Vsako sumljiyo sušenje domačega kostanja naj bi te skupine sporoči le Republiški
komisiji ali ,lnštitutu za gozdno in lesno gospodarstvo Slovenij e, ki bi ugotovil, ali sušenje
povzroča zajedavska glivica E. p. ali kakšna d ruga g l ivična bolezen oziroma škodlj ivec.
Državni sekretariat za gospodarstvo LRS naj bi zainteresiral poleg Zveznega državnega
sekretariata tud i zvezno upravo za varstvo rastlin, ki bi vzpodbudil a ostale republike,
da neprestano pregledujejo kostanjeve sestoj e na svojem območju in da si pPiskrbijo
plodove kitajske kostanjeve vrste, ki so odporni, d a z denarnimi sredstvi podpreta Slovenijo pri nakupu plodov kitajskega kostanja in pri plačilu dela na akcijah za zatiranje
kostanjevega raka.
·
Komisija ne preučuje samo me haničnih in kemični h zatiralnih ukrepov, tem več raziskuje tudi biološke načine borbe proti kostanjevemu raku. V največjem in najhujšem
žarišč u kostanjevega raka, v Panovcu, komisija inventarizira rezistentna kostanjeva drevesa. Tam je osnovala tudi posebni arboret um , kjer je posadila 400 sadik domačega
kostanja in sicer 100 sadik iz NR BiH, 200 sadik iz NR Makedonije in 100 sadik iz NR
Srbije. ·Poleg omenjenih sadik je komisija posadila v drevesnico Panovec I. tudi 42 kg
kostanjevega semena iz NR Makedonije, Srbij e, Hrvaške in Bosne ter Hercegovine. V poskusnem arboretumu nameravamo ugotoviti odpornost proti endotiozi za različne rase
domačega kostanja iz drugih republik. Tri do štiriletne sadike domačega kostanja iz
drugih republik smo umetno infici·rali z micelij em in piknosporami zajedavske glivice
Endothia parasit·ica, in vse so podlegle okužbi. >
P rejeli smo že tudi 4 pošilj ke semena
kitaj skega kostanja (Castanea mollissima) iz Chico-Kalifornij e, ki jih je poslal dr. G ravatt
in smo jih posadili tudi v drevesnico ..Panovec I . Od teh sadik (3-letnih) kitaj skega kostanja
smo že 300 posadili na terene v 17. oddelek revirja Panovca.
Tretja medrepubliška konferenca o kostanjevem raku
Zaključki ,

sprej eti na drugi konferenci o kostanjevem raku so se izvajali v o·bdobju
od 1951 do 1955. Sele 7. XI. 1955 je Zvezna uprava za varstvo rastlin ,(z dopisom št. 690)
sklicala za 7. in 8. X II . 1955 v Ljubljani na Državnem sekretariatu za gospodarstvo
Slovenije teoretični del konference, za 9. in 10. XII. 1955 pa ekskurzijo po žariščih endotioze na Slovenskem Primorju. Na to konferenco so bili povabljeni vsi gozdarski in kmetijski fitopatologi, člani gozdarskih, kmetij skih in sadj arskih inštitutov, uprav za gozdarstvo ali uprav in postaj za varstvo rastlin iz vseh republik. Konference se je udeležilo
49 fitopato logov in gozdarskih ter kmetijskih strokovnj akov ter delegati taninskih tovarn
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iz Sevnice in Majšperka. Iz LR Slovenije je prisostvovalo konferenci .30 strokovnj akov,
iz LR Hrvatske eden, iz LR Srbije trije, iz LR BiH pet, iz LR Makedonije devet in iz
LR Crne gore eden.
Prva dva dneva sta bila posvečena čitanj u referatov in diskusiji. Tretji _in četr ti dan
pa smo si s Putnikovim avtobusom ogledali žarišča endotioze v Planini pri Ajdovščini.
Stari gori. ,P anovcu in Go riških Brdih. V Panovcu dela inštitut poskuse v zvezi s kostanjevim rakom. Namen konference je bil razmotriti rezultate, ki so b ili d oseženi v petih
letih pri proučevanju in zatiranju kostanjevega raka v FLRJ.
Konferenca je potekala p o naslednjem dnevnem redu:
l. O važnosti domačega kostanja za gospod arstvo FLRJ (ref. inž. Jakov Sučic, direktor
Gozdarskega inštituta BiH v Sarajevu).
2. Stanje razširjenosti in zatiranja kostanj evega raka od 1950. do 1955. leta (referenti:
predstavniki uprav za varstvo rastlin iz posameznih republik a li uprav za gozdarstvo) .
.3. Gozdnogospodarska problematika v žariščih endotioze v goriškem okraju (referent:
inž. Marjan šebenik, šef Uprave za gozdarstvo pri OLO Gorica).
4. Ukrepi za zatiranje kostanjevega raka (ref. dr. inž. Mihailo Krstit, znan. sodelavec
Gozdarskega inštituta Srbije v Beogradu).
5. Razno.
Hri l. točki dnevnega reda sta bi la podana poleg glavnega referata inž. Su čica še dva
koreferata in sicer: »0 ekologiji domačega kostanja v LR Makedoniji «, ref. inž. Trajče
Nikolovski ter »0 ekologiji in fitosociološki pripadnosti domačega kostanja v LR Sloveniji «, ref. dr. Maks Wraber, član Biološkega inštituta Akademije znanosti in umetnosti.
J>ri 2. točki dnevnega reda so predstavniki vseh republik, razen Slovenije in Makedonije, izjavili, da so vsi sestoji in nasadi ter posamezna kostanjeva drevesa zdravi.
V Makedonij i predvidevajo, da povzroča sušenje kostanjev zajedavska glivica (Phytopht hora cambivora Dc Buism.). ki j e znana pri nas pod imenom črnilovka , v Italiji ji pravijo
»Il mal dell'inchiostro« , v Franciji pa »Le mal de l'cncre«. Pri nas je tudi ugotovljena
črnilovka v Hotemežu pri Radečah in v raznih krajih mariborskega okraja, kot: Pohotski
Dvor, Pekre in Limbuš.
Predstavnik Slovenije je imel v tej točki dnevnega reda referat z naslovom: >>Stanje
razširjenosti in zatiranja kostanjevega raka v Sloveniji«. Kot je razvidno iz dn evnega
reda, je bilo podanih v obeh dneh 6 referatov. J'o referatih se je razvila diskusija. Med
njo je dr. Krstit prečita l oziroma prevedel iz francoščine odlomek o uporabnosti kostanjevega lesa za izdelavo parketov, ki jih že izdelujejo v Grčiji in Franciji. Pri tem je
uporabil poročilo III. mednarodnega zasedanja za domači kostanj, ki je bilo od 19. do
25. IX. 1955 v Rimu.
Dne 9. XII. 1955 so se ekskurzisti, posebno novi, seznanili z znak i in biolog ijo kužne
bolezni »rak Endothia« v Planini pri Ajdovščini, v Stari gori in P anovcu. Tu so si ogledali mehanično , kemi č no in biološko zatiranje kostanjevega raka, poskusni arboretum
kostanjevih ras iz vseh ljudskih republik, premeno izkrčenih sestojev domačega kostanja
z rdečim hrastom (Q uercus rubra), navadnim orehom (] uglans regia), himalaj sko cedro
(Cedrus deodara), z atlantsko cedro (Cedrus atlantica) in zelenim borom (Pinus strob us),
ter nasad triletnih sad ik kitajskega kostanja (Castanea rnollissima) v 17. odd. revirja
Panovca.
Naslednj i dan so si ekskurzisti ogledali žarišča kostanjeve kuge v Goriških Brdih,
kjer so prebivalci socialno in gospodarsko najbolj ogroženi zaradi propadanja domačih
kostanjev, saj je v teh kraji h domači kostanj pretežni del leta skoro edina hrana prebivalstvu in živini.
Zvečer po povratku s terena je komisija · za zaklj u čke predložila prisotnim strokovnjakom v Solkanu na osnovi diskusije in ugotovitev na pregledanih terenih nasle~nje
sklepe:
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l. V vseh ljudskih republikah je potrebno do l. VII. 19.56 pregledati natančno vse
sestoje, nasade in posamezna drevesa domačega kostanja, če so zdrava ali pa se je morda
na njih že pojavila zajedavska glivica Endothia parasitica. Za ta in za naslednj e preglede
se mora osnovati stalna opazovalna služba . Takoj po pregledu zdravstvenega stanja domačega kostanja v posameznih republikah j e treba poslati Zvezni uprav i za varstvo rastlin
poroč il o. Da bi se pregledovalci kostanjevih sestoj ev iz ostalih republik strokovno usposo-bili in seznanili z značilnimi znak i endotioze, j e treba organizi rati v Panovcu pri Novi
Gorici semin ar v marcu a li aprilu 1956. V primeru, da se bodo ugotovi la nova ža ri~ča
raka Endothia izven Slovenskega Primorja, jih je treba takoj zatreti.
2. V okuženem goriškem in koprskem okraju naj se rigorozno izvajajo karantenski
predpisi, ki jih predvideva Osnovni zakon o varstvu rastlin v borbi proti boleznim in
škodljivcem. V zvezi z 19. č lenom omenjenega zakona, bodo strokovnjaki republiške komisij e v S loveniji preuč il i in preizkusili ter nato po Zvezni upravi za varstvo rastlin
predložili Zveznemu sekretarju za gospodarstvo v potrditev pogoj e, pod kater imi bi se
mogel dovoliti p romet s kostanj evimi plodovi in lesom z okuženih območi j .
3. Ne sme se dovoliti uvoza kakršnegakoli materiala domač ega kostanj a iz d ržav.
kjer razsaja »kostanjeva kuga«, razen plodov in cepi lnega materia la, ki bi služil v znanstveno-raziskovalne namene.
4. V okuženih okrajih se mora intenzivneje nadaljevati zatiranje endotioze, to se
pravi, uničevanj e okuženih d reves in poganj kov iz panjev, a izgubo pa , ki bi nastala pri
izvaj anju teh del , naj d ržava nadomesti po o b stoječ ip predpisih.
5. Republiška komisija za zatiranje kostanj evega raka v S lovenij i naj na redi načrt
za zati ranje kostanjevega raka v letu 1956, kjer na j predvidi vsa potrebna fina n čna sredstva. Nač r t naj predloži Državnemu sekretariatu za gospodarstvo LR S in Zvezni upravi
za varstvo rastlin, da bosta ti ustanovi zagotovili fina nčna sredstva iz fo ndov in od prizadeti h ind ustrij. Ta komisija mora do l. IV. 1956 napraviti tudi perspektivni plan li kvidacije žarišč kostanj evega raka v goriškem in koprskem. okraju.
6. Raziskovalne ustanove moraj o v večjem obsegu pro učit i vnašanje in pri lagoditev
odpornih kostanjevih vrst in križancev. Fin ančn a sredstva za ta dela je dala na razpolago
Zvezna kmetij ska zbornica.
7. Komi sija predlaga, da se osnuj e pri Zvezn i upravi za varstvo rastl in zvezna kom isij a za koord inacijo vseh del v zvezi z endotiozo; nj en sestav in delovno področj e bo
od red ila Zvezna uprava za varstvo rastlin.

Sklep

Ce bo borba proti širjenj u kostanjevega raka prepuscena samo peščic i strokovnjakov,
vsi ostal i pa bodo stali ob strani ali pa celo ovirali delo , ni upanja na uspeh. Vsekakor
imamo opravka s kužno boleznij o, ki ni nevarna samo LR S loveniji , temve č vsej državi.
zato moramo ukreniti vse, kar je potrebno in uporabi ti vsa razpoložlj iva sredstva , da
epi demi jo zaj ezimo ozi roma prepreč imo. S tem v zvezi moramo skrbeti za omejitev ok uženega podro čj a , d a onemogočimo kostanjevemu raku prehod preko bivše državne mej e. Saj
so postojnski in snežniški hribi brez kostanjevih gozdov, kot vidimo na karti , in predstavljajo dovolj široko naravno zapreko. Ne smemo dovoliti, da bi zajedavska g livica E. p.
vdrl a čez ta branik v notranjost republike na kontinentalni area! domačega kostanja.
To pa bomo dosegli le tedaj, če bodo vsi še neokuženi kostanjevi sestoji pod stalnim
nadzorom in če bo na razpolago dovolj fin a nčni h sredstev za krčenje okuženih kostanjevih
dreves. Denarna sredstva naj oskrbita republika Slovenij a kakor tu di zvezni organi. ker
endotioza ni problem samo enega kraja , te m več vse države. Za okuženo pod r očje pa naj
se nastavi gozdarski tehnik, kakor je komi sija to že leta 1952 predlagala , ki bi bil
zadolžen samo z zatiranjem kostanjevega raka v Slovenskem Primorju.
Stana H o če v a r
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IZ PRAKSE
USTANOVITEV JUGOSLOVANSKE NACIONALNE KOMISIJE ZA TOPOLE
Po potrebnih pripravah je Zveza kmetijskih zbornic 23. II. 1956. sklicala v Beogradu
20 imenovanih članov jugoslovanske nacionalne komisije za topole iz vse države (S iz
Slovenije). Zastopani so bili gozdarstvo (fakultete, inštituti, operativa), kmetijstvo, vodno
gospodarstvo, lesna industrija, industrija celuloze in papirja ter izvoz lesa.
Odlok o ustanovitvi nacionalne komisije se glasi:
l. •Za pospeševanje gojenja in izkoriščanja topolov v FLRJ in za strokovno sodelovanje z Mednarodno komisijo za topole se ustanovi pri Zvezi kmetijskih zbornic FLRJ
jugoslovanska nacionalna komisija za topole.
2. Naloge komisije so:
a) pospeševati sodelovanje državnih organov, gospodarskih in družbenih organizaCIJ
ter posameznikov za gojenj e topolov in izdelavo programov za sajenj e in gojenje ter izkorišča nje topolov;
b) pospeševati, pomagati in vsklajevati znanstveno raziskovalno delo pri sajenju,
gojenju in izkoriščanju topolov;
c) organizirati sestanke in kongrese za topo le ter propaganda kultiviranja topolov na
gozdni h in negozdnih tleh;
d) zbirati podatke in material, ki se nanaša na gospodarjenje s topolovimi gozdovi
in izkoriš čanje topolov, za delegacije, ki pojdejo na sestanke Mednarodne komisije za
topole;
e) sodelovati z Mednarodno komi sijo in nacionalnimi komisijami za topole v vseh
strokovnih vprašanjih , s katerimi se te komisije pečajo.
Komisija se lahko peča tudi z vprašanji sajenja, gojenja in izkoriščanja ostalih hitro
rastočih listavcev.
3. Organizacijo in način dela komisije ureja pravilnik o organizaciji in delu komisije
za topole, ki ga sprejme upravni odbor Zveze kmetijskih zbornic FLRJ.
4. C:lane komisije za topole im enuje 'p redsedstvo Zveze kmetijskih zbornic FLRJ.
5. Za opravljanj e administrativnih in tehnični h del komisija lahko postavi tajništvo.
Z delom tajništva upravlja tajnik komisije. T ajnika in uslužbence komisije za topole
postavlja Zveza kmetijskih zbornic FLRJ.
6. Osebni in materialni izdatki komisije g redo v breme predračuna Zveze kmetijskih
zbornic FLRJ.
7. Izpolnjevanje nalog komisije za topole se bo finansiralo iz skladov za pospeševanje
g ozdarstva in ostalih sredstev. določenih v ta namen.
8. Komisija se lahko včlani v Mednarodno komisijo za topole.
Po daljši diskusiji je komisija sprejela pravi lnik ter izvolila iz svoj e sredine predsedstvo : predsed nik ing. J. Jeremič, tajnik gozdarskega odseka Zvezne kmet. zbornice,
podpredsednik ing. A. Lovrič, direktor Uprave za gozdarstvo LR Hrvatske, člani : prof.
ing. F. Alikalfic, preds. Zveze gozdarskih društev FLRJ, D. Bajalica, predsednik Glavne
zadružne zveze FLRJ , ing. V. Beltram, nameščenec Združenja industrije papirj a FLRJ.
Ing. Dj. Jovic, uslužbenec Zveznega zavoda za gospodarsko planiranje, je priporoč il ,
naj bi pri bodo čem delu izkoristili bogate izkušnj e s topoli na Hrvatskem. Tam je izdelan
podroben elaborat za gojenje topolov v 9 okrajih ter ponekod že poslujejo okrajne komisije za topole. Clani komisije so si ogledali izdelani elabo1 at za zasajanje topolov za okraj
Osijek. Okrajna ljudska skupščina Osijeka je sprejela elaborat in· p otrdila 10 letni plan,
po katerem bo prirastek topolovine na negozdnih tleh sčasoma znašal 400.000 m 3 letno,
kar pomeni letni dohodek od nepredelanega lesa 3-4 milijarde dinarjev. V tem okraju
tudi: že delujejo občins ke komisije za topole v tesni povezavi s kmetijskimi zadrugami in
kmetijskimi posestvi. Na Hrvatskem imajo za spomladansko sad itev 1956 priprav ljenih

70

2 milijona 3,50 m visokih topolovih sad ik {enoletni poganjki na dvoletni korenini).
(Ti lepi rezu ltati pa niso priš li čez no č m arveč so uspeh 8 letnega solidnega, vz.trajnega in
požrtvovalnega dela specialista za topole ing. I. Pohorskega, čla na gozdarskega inštituta
v Zagrebu. Op. V. BY
Sprejet je bil tudi sklep, naj se nacionalna komisija vč lani v mednarodno komisijo
za topole.
Predsedstvo komisije bo sestavilo delovni program za:
l. gojenj e, varstvo in znanstveno raziskovalno delo,
2. vprašanje napredne predelave topolovine,
3. usposabljanje in specializacijo kadrov -ter propagando.

Predvsem~ bo treba poskrbeti za predpise za proizvodnjo kvalitetnega sadnega
materiala, obvezen popis zemljišč za zasajanje topolov; ustanovitev republiških, okrajnih
in obč in sk ih komisij za topole s posredovanj em republiških zbornic za kmetijstvo; izdajo
posebnega biltena o jugoslovanskih in tujih uspehih v gojenju in i z ko riščanju topolov ter
o tozadevnih problemih; izda j o majhne enciklopedije o topoli h za strokovnjake; posneti
dokumentarni propagandni film z domačega terena.
Komisija je sprejela predračun za leto 1956, ki predvideva 20 milijonov , dohodkov
( prispevki Zvezne zbornice za k metijstvo, sklada za pospeševanje gozdarstva, prispevki
k metijstva, industrije in zainteresiranih gospodarskih panog). Iz predračuna naj bi se krili
izdatki za postavljene naloge.
Ob z a klju čku je Slavko Komar, ljudski poslanec iz Osijeka in č lan Zveznega izvršnega
sveta izjavil, da on sam kakor tudi č l an Zveznega izvršnega sveta tov. VukmanovicTempo pripisuj eta komisij i za topole v razvoju našega gospodarstva največjo važnost.
V l. Be 1 tram
ZVEZNO GOZDARSKO ZBOROVANJE O TOPOLIH V SREMSlriH KARLOVCIH
Zveza gozdarskih društev Jugoslavije je sklicala in vodi la 26. in 27. septembra 1955
zborovanj e o vprašanju topolov. Predsednik zveze prof. ing. F. Alikalfi c je poudaril, da
bo to zasedanje imelo za b o d oči razvoj gojenja topolov v naši državi zgodovinski pomen,
saj se ga je udeležilo nad 120 strokovnj akav iz vse države, med njimi j ih j e bilo 6 iz
Slovenije.
Zborovanje je pozdravil t ud i ing. Orlandi , asistent prof. Piccarola iz inštituta za
topole v Casale Monferrato, agronom, ki se že 20 let ukvarja s topol i. I nštitut je svojčas
ustanovila zasebna industrija papirja, poznej e pa ga je prevzela država. V njem dela ob
številnem pomožnem osebju 7 inženirj ev. Z izbranim topolovim sadnim materia lom zalaga
inštitut nekatere države Južne Amerike. V Italiji so agronomi največj i propagatorji gojenja topolov, ki jih ponavadi gojijo v obhodnji 15 let, sprva z vmesno kulturo pšenice in
koruze, poznejša leta pa lucerne in trave. 70% proizvodnj e topolovine v Italiji poteka s
kmetijskih površin in le 30% iz sklenjenih nasadov.
U deleženci so obravnavali šti ri referate, katere so dobili razmnožene še pred prihodom na zborovanj e. ·
,., Iz glasila goz dno tehnične ga osebja LR Hrvatske »Sumarske novine« št. 1-2/ 1956
povzema mo proizvodnj o sadik v gozdnih drevesnicah v 27 okraj ih Hrvatske, kj er je bilo
v jeseni 1955 2.317.000 za sajenje sposobnih topolovih sadik. Pri zasajanju v kvadratni
razdalji 5 m X 5 m bi se s temi sadi kami lahko zasadi lo skoro 5800 hektarov. V proizvodnji topolovih sadik vodijo okraj i Vinkovci, Osijek in Virovitica, katerih sleherni je
dal nad 300.000 sadik. Ogromna več ina sadik j e močn o in pravilno razvita, kar je pri
topolih glavni pogoj za uspeh .
Uredništvo
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Iz referata ing. V. Vasilica ,,.Pomen topolov in ostali h mehkih listavcev za jugoslovansko gospodarstvo« posnemamo nekatere zanim ivosti. Važnost gojenj a topolov j e v
svetu narasla v toliki meri, da je privedla do tesnega mednarodnega sodelovanja v obliki
Mednarodne komisije za topole pri organizaciji FAO, ustanovljene leta 194 7, v katero
je vč l anjeno mnogo držav oziroma tako imenovanih nacionalnih komisij za topole. Prvo
tako komisijo so ustanovili Francozi leta 1943. Južnoameriški državi Ci le in Argentina
predvidevata zasad itev vsaka po 1 milijon hektarov površine s topoli , predvsem v obliki
poljskih protivetrnih pasov. Tudi Turčija, Egipt, Libanon, J ordanija. Izrael, Sirija in Irak
so intenzivno :tačele z gojenjem topolov.
J ugoslavi j a ima okrog 28.000 ha zemlji šč pod topoli ter 20.000 ha pod v rbo, od tega
je 90% površine v Vojvodini . 2e pred 140 leti j e Fr. Bachofen uspešno vnesel mnogo
evroameriških topolov v Banat. ,prvi evroamerišiki topoli, ki so jih zasadili na Dunaju,
so bili prinešeni l. 1875 iz okolice Osij eka. Leta 1953 je imela Vojvodina 4755 ha nasadov
evroameriških topolov, ostalo so pri rodni sestoji domačih vrst topolov. Z intenzivnejšo in
pravilnejšo goj itvijo so začeli šele pred nekaj leti. Medtem ko so bili starejši nasadi
zasajeni zelo pregosto in niso b1 li negovani s pravilnim intenzivnim redčenjem ter zaradi
tega dajejo le po 10 do 15m3 /ha povpre čnega letnega pri rastka, kažejo mlaj ši nasadi
15 do 20 ~ 3 / ha prirastka, na lioljših tleh pa celo 25 m3 /ha. To dokazuje, da bi naše evroameri ške domače vrste z intenzivnej šim gojen j em (nego in gnojenjem) glede prirastka
lahko šle v korak z inozemskimi.
Možnosti za povečano proizvodnjo lesa mehkih listavcev so v Jugoslaviji velike.
Računajo, da v celoti lahko zasadimo novih 150.000 ha površin samo s topoli (od tega -tO%
kot sklenj ene nasade, 40% ob kanalih in vodnih tokovih, 13°/o ob poteh in cestah ter i %
ob železnicah in v obliki protivetrnih pasov na poljih). Tako bi s komaj za 2% p ovečano
gozdno površi no pridobili letno najmanj 2 milijona m 3 topolovine ali za 10°/o večji
letni sečni etat. P~av toliko pozornost pa moramo posvetiti tudi ostalim hitro r asto č im
drevesnim vrstam (lipi, jelši, brezi in trepetliki).
Znani topolov strokovnjak iz Vojvodine, ing. Sl. Jovanovic, je opozarj al, naj se zasajajo topoli le na najboljša rastišča , da ne bo nepotrebnih neuspehov ter naj se zasaJaJO
poljski protivetrni pasovi kot vzorni, propagandno učinkovit i nasadi . Ni treba preve č
pričakovati od uvoza tujih klonov, ko imamo dovolj d obrih doma, le poiskati in izbrati
j ih j e treba.
Na velikih pogoriščih v severni Bosni so začeli uporabljati trepetliko kot predkulturo.
kar je vsekakor v naši državi pravo pionirsko delo, ki bi bilo la hko tudi drugod zel o
uspešno in koristno. Sarajevski gozdarski inštitut je z uporabo posebnih kemijskih preparatov dosegel 98% uspeha pri zakorenitvi trepetlikovih potaknjencev.
Referat dr. M. Krstica, ing. M. Maksimovica in dr. S. 2 ivojinovica »Problemi varstva
topolov1 h nasadov« obravnava prirodne škodlji ve vplive, škodo po divjadi, glodavcih in
žuželkah ter boleznih. Cim večja je površina pod topoli , tem bolj je potrebno njihovo
varstvo. Posebno težaven j e postal problem varstva topolov pred jelenjadjo in srnjadjo v
Vojvodini, kjer so nastale ogromne škode v topolovih nasadih zaradi objedanja poganjkov
in gu lj enja luba. Na območju gozdnih uprav je število j elenjadi 2-3 krat, srnjad i pa
3-6 krat preveliko (nad normalo). Skodo p o divjadi pa lahko v veliki meri ublažimo. č e
podiramo drevje, ki pride v poštev za redčenje, že čez zimo in ga pustimo ležati, da ga
divjad brsti. Tudi voluhar in bizamska podgana sta huda škodljivca, pokončevati ju moramo z zastrupljeno pšenico. Veliko škode j e že povzroč il v nasadih mali topol ov kozliček.
predvsem zaradi neprevidnosti gozdarjev, ki ga niso v drevesnicah in ma tičnjak i h dovolj
zatirali. V M alem ritu pri Vršcu so n. pr. morali posekati 137 ha velik 6-leten nasad , ki
j e bil brez prave uporabne vrednosti. V začetk u napada pa bi se bi la dala škoda pravočasno preprečiti. Pojavljaj o pa se še drugi števi lni škodljivci. Vse to narekuje posebno
skrb za varstvo topolovih nasad ov, začenši že pri potaknjencih in v drevesnicah . T1 ij e
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Topolov nasad 5 X 5 m iz leta 195.3 z vmesno kulturo
pletarske vrbe. Desno 16-letni topolov sestoj (pod upravo tovarne vžigalic »Drava «).
Nemetin pri Osijeku. (Foto:
V. Beltram)

specialisti so nedavno imeli v Vojvodini praktične seminarje. Vsako vojvodinsko gozdno
gospodarstvo pa je že postavilo posebnega strokovnj aka izklju čno za varstvo.
Ing. F. Stajduhar je v referatu »Topolovina v mehan i čni predelavi« dal podatke o
uporabnosti lesa raznih topolovih vJ'st. Tova·r na vžigalic >>Drava« v Osij eku je prva v
državi začela uporabljati topolovino in je porabi letno 9000 m 3 . Sedaj pa uporabljamo
topolovino tudi za izdelavo furnir jev, ve: mih plošč, pohištva, galanterije, zaboj ev, sodčkov
za embalažo, lesno volno in celo Vil'sto ivernatih plošč. Na Hrvatskem porabijo že sedaj
letno 1.3.600 m 3 topolovine za luščenje, predvidevajo pa potrebo 20.000 m3 .
Za naše slovenske razmere, kjer imamo obilo terenov, ki ne ustrezajo evroameriškim
temveč sivim topolom, je zanimivo mnenj e Angleža Howarda: »Les sivega topola j e zelo

Lepo razvita, 3,-10 m visoka JI:! letna
topolova sadika (enoletno debelce
z dveletno korenino) v drevesnici
pri Osijeku. {Foto : V. Beltram)
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fin ter ima veliko veCJO vrednost, kot se splošno misli. Obdelana povrsma je zelp gladka,
l es je žilav, gost in ima teksturo podobno javoru. Ta les bi še bolj uporabljali, če bi bil
bolj znan, saj je eden najbo ljših materialov za vezani les<<. Zato referent priporoča
gojenje ne le evroarneriških temve č tudi sivega topola.
Ing. Dj. Maširevic j e obdelal >>Lastnosti in uporabnost mehkih listavcev za proizvodnjo
celuloze<<, v precejšnji meri kot rezultat lastnih raziskovanj. Določene v rste papirja ne .Je
dopuščajo temveč celo zahtevajo za dobro kakovost primes topolove celuloze. Na splošno
prenesejo razne vrste papirja primes 40-50% topolove celuloze, dasi ima le-ta krajša
vlakna kot smrekovina. Evroameriški in črni topoli so za predelavo v celulozo najbolj ši.
Upoštevati moramo veliko potrošnjo papirja v bližnji bodočnosti , saj trošimo danes letno
l e 4,3 kg papirja na osebo, medtem .ko znaŠa evropsko povprečje 23 kg.
Zborovanje je pozdravi l tudi ing. agr. M: I vanovic, zvezni podsekretar za gospodarstvo, ter poudaril potrebo zasajanja topolov ob cestah, progah in kanalih ter v obliki
protivetrnih paso·v, posebno na pašnikih, ki jih je v sami Vojvodini 223.000 ha. V imenu
zvezne zbornice za kmetij stvo je pozdravil njen predsednik ing. V. ,P opovic.
•P redstavnik >> Jugodrva<<, največjega lesnega izvoznega podjetja v državi , je v imenu
podj etja ob ljubil topolovi akciji denarno podporo.
Ob zaključku so tri posebne komisije pred ložile sklepe dvodnevnega zborovanja, ki
jih je skupščina sprejela. Sprejet je bil tudi predlog , naj se referati in snov iz d iskusij e
na zborovanju t iskajo.
Sledila j e štiridnevna str<!kovna ekskurzija v obmo čj a mehkih listavcev 1z Sremskih
Karlovcev čez Novi .Sad, Stari Bečej v Molsko šumo ob Tisi v Banatu , čez Sombor. Pri
Bezdanu ob Donavi srno si ogledali številne topolove nasade. iPot je vod ila čez Belje in
Osij ek do Valpova ob Dravi, nato čez Osijek in Vukovar na Fruško goro ter Erdevik do
Sremske Mitrovice, kjer smo se razšli.
Ogled nekaterih objektov je pokazal, da' so bili novi nasadi prva leta po vojni mnogo
p regosti in neredčen i in so zato zaostali v kvaliteti in prirastku celo za 30-50%, razen
tega pa so se j ih lotil-i še škodlj ivci. !Novejši nasadi so v tem oziru bolj ši. Na Fruški gori
so mešani sestoji gradna, ce·ra, lipe in gabra. Na površini 23.000 ha pa je razen mešanih
še 3 1% naravnih lipovih sestoj ev. Za lipo računajo, . da bi dajala tam pri 90letni obhodnji
8~10 m 3 / ha letnega prirastka, seveda ob pravilni negi, kakršne pa ti gozdovi doslej še
niso bili deležni. Sestoji so še iz prej šnjih časov mo č no i zčr pani , mnogo je tu di panjevcev.
Zato gredo vsi dohodki tega 23.000 ha velikega gozdarskega in izl etniškega okoli ša
za obnovo gozdov. Sečni etat za vso površino je znašal le 45.000 rn 3 , vendar so ga morali
zaradi uvajanja [Hepotrebnih gojitvenih redče nj povečat i na 70.000 m3. Ob cestah Vojvodine je vsepovsod videti nove nasade topolov. Uprava za ceste AP Vojvodine je v ta namen
namestila lastnega gozdarskega strok~vnj aka.
Sklepi posvetovanja

l. G 1 e d e g o j e n j a t o p o 1 o v i n o s t a 1 i h m e h k i h 1 i s t a v ce v je
potrebno:
l. Izdelati pr.ograme za razširitev areala topolov na gozdnih in negozdnih zemljišči h.
2. Republiški organi za gozdarstvo naj poskrbe, da se opravi r egistriranje in rajoniziranje topo lov v Jugoslavij i.
3. Gozdarski inštituti posameznih republik naj bi na svojih področjih organizirali
in vodi li pregled vseh mat i čnjakov in drevesnic ter predložili ustrezne ukrepe.
4. Repub liški inštituti naj v sodelovanju z operativo izbirajo matična drevesa domačih in evroameriških topolov, razrnnožijo sadni material in ga medsebojno menjaj o.
Izbrane klone, ki so primerni za široko uporabo, naj po rnedinštitutski komisij i pr i poroč i jo
pristojnim organom.

74 •

5. Pri gozdarskih inštitutih naj se ustanovijo oziroma okrepijo postaje za proučevanje
topolo.v, posebno pa še na področju AP Vojvodine.
6. Znanstveno. raziskovanje topolov naj se praviln o organizira. koordinira ter zagotovi s fin an č ne stra ni.
7. Omogo č i naj se usposabljanje in izobrazba strokovnjakov za delo in naloge iz
go j enj a topolov.
8. Organizira naj se propaganda za gojenje topolov med ljudstvom z vzornimi nasadi, bre zp lačno delitvijo sadik ter s podporami za topolove nasade izven socia li sti čnega
sektorja.
9. Nacionalni komisiji za topole naj se zagotovijo sredstva za o bčasne publi kacije v
obliki obvestil, biltena in raznih drugih publikacij, da se tako o mog<l č i izmenjava izkušenj
s topoli.
10. cPospešuje naj se gojenje topolov predvsem na najbolj ustreznih rastišč ih , pri
tem pa naj se ne zapostavljajo domače drevesne vrste, kot n. pr. j esen in ostale.
l l. U stanovijo naj se čimprej nacionalna (zvezna) in republiške komisije za topole.
12. V bodoče na j se posveti vsa pozornost gojenju in razširjenju area la tudi d rugih
mehkih li stavcev, zlasti lipe.
II. G 1 e d e v a r s t v a t o p o 1 o v i h n a s a d o v i n pr i r o d n i h s c s t oj e v :
l. Varstveno službo je treba tako organizirati, da bo najbolje ustrezala sodobnim
preventivnim in represivnim varstvenim metodam. Varstveno službo je treba ustanoviti

Sestnajstletni topolov nasad tovarne
vžigalic »Drava<< pri Osijeku. tDrevj e je pretanko, ker raste pregosto
(22 cm namesto 30-35 cm prsnega
premera). Nemetin pri Osijeku.
(Foto: V. Beltram)
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in postopno uvajati do osnovni h gozdarski h terenskih enot. Zaradi obč u t ljivosti mehkih
listavcev na mehanične poškodbe, bolezni in škodljivec iz reda žuželk, je nujno potrebno
varstveno organizacijo najprej uvesti v njihovih območjih.
2. Za dosego čim bolj učink ovitega varstva je potrebno zagotoviti potrebne strokovnjake, n::.bavi ti opremo in literaturo ter nenehn o spremljati svetovna znanstvena dognanja. T erenske ustanove, fa kultete in inštituti naj izberejo strokovnjake, njihovo usposa bljanje pa naj bo s po m očj o specializacije. Specializiranemu osebju naj bi bila zagotovljena stalnost pri delu v varstvu gozdov. Za specia lizacijo pridejo v poštev gozdarski
inženirji in tehniki. V raziskovalnih ustanovah je treba kader strokovnjakov, ki se pečajo
z varstvom gozdov, številno in kvalitetno povečat i ter jim omogočiti specializacijo.
3. Gozdarski inšti tuti in fakultete naj prirejajo občasne seminarje iz varstva gozdov
za sfro kovnjake, da j ih seznanijo s sodobnim i varstvenimi metodami.
4. Na obm očjih nižinski h gozdov z mehkimi li stavci, kjer se dogajajo velike škode
po visoki divjadi, je potrebno organizirati posebna posvetovanja gospodarstvenikov gozda rske, !ovne in kmetij ske panoge ter ekonom istov z nam enom , da se to vprašanje obravnava in reši .
5. V zvezi z mehkimi listavci, pa tudi zaradi splošnih interesov, naj se č im prej začnejo
izvajati predpisi o varstvu iz Zakona o gozdoviit in naj se sprejme zakon o prometu s
sadnim materia lom.
6. Za pravilno delo pri zaščiti mehkih listavcev naj se ustanovi center za njihovo
varstvo. pri katerem bi se pretresale in izmenjavale izkušnj e ter dajala priporoči l a za
pereče primere. Center naj bi bil organ nacionalne komisije za topole.

Topolov nasad pri Valpovu j e star
20 let ter je visok 24 m , toda povprečna debelina j e zara di pregoste~a sestoj a le 27 cm.
(F oto: V. Beltra m)
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III. Me h a n i č na i n k e mi

č

n a p r e d e l a v a l es a m e h k i h l i s ta v ce v :

večje važnosti , ker bodo neposredne potrebe po lesnih proizvodih iglavcev nenehno 1in precej naglo naraščale. S poveča njem današnjih arealov in lesnih zalog iglastih gozdov teh potreb ni mogoče zadovoljiti, medtem ko so donosi gozdov mehkih listavcev taki, da lahko v najkrajšem času
pomagajo rešiti problem.
2. V zvez~ s točko l. se nadaljni razVOJ m razširitev kapacitet industrijske predelave lesa ne sme naslanjati na les ig lavcev temveč v prvi vrsti na les mehkih listavcev, kjer so lastnosti celuloze najbližje lastnostim iglavcev.
3. Od vseh mehkih listavcev imajo avroameriški topoli , trepetlika in lipa najboljše lastnosti za mehani čno in kemično predelavo; za njimi veliko ne zaostajaj o sivi
topol, jelša in bela vrba, medtem ko je beli topol na zadnjem mestu.
4. Gozdarstvo naj posveti večj o pozornost gojenju trepetlike, lipe in jelše, gozdna
eksploatacija pa naj tudi najmanjše količine teh vrst izloči za industrijsko predelavo.
5. Za boljše poznavanje dejanskega stanja naj se inventariziranje mehkih listavcev
opravlja po vrstah, kvaliteti in sortimentih.
6. .Dosedanji način predelave topolovine v industriji vezanega lesa ne zadovoljuje
vsestransko, posebno pri izdelavi panelskih sredic ter so v ta namen potrebna natančna
raziskovanja, da bi našli najboljši način predelave ter izdelovali kvalitetne proizvode.
7. Za dober izbor in kultiviranje najboljših topolovih vrst je potrebno raziskati:
a) lastnosti doslej še neraziskanih mehkih listavcev glede na uporabnost za celulozno industrijo;
b) vpliv raznih gozdnogojitvenih ukrepov na fizikalne in kemične lastnosti mehkih
listavcev, v prvi vrsti glede na delež celuloze ter dolžino celu loznih vlaken;
c) morfologijo celuloze mehkih listavcev.
Vl. Beltram

l. Mehki listavci so za industrijsko predelavo toliko

KNJIŽEVNOST
DOMACE STROKOVNE REVIJE
SUMARSKI LIST
Zagreb
~t. 7/8 1955: In g. Boj anin S te van;: Nata n č no st določanja lesne mase
sestojev 's polaganjem primerjalnih prog. Dr. i n g. Dušan K 1epa c: Vpliv omele
na p r iraščanj e j elovih gozdov. Dr. Mir k o Vi da k o vi c : Pomen anatomske gradnje
iglic pri zvrsteh črnega bora.
~t. 9/ 10 1955: r n g . .r v o pod hor ski : o razmnoževan ju topolov s kolci.
Dr. J ura j Krpan : Sušenje lesa pri visoki temperaturi. I n g. Branimir Mari nk o vi{;: Ali je v dalmatinskem mediteranskem območju pravilno do ločen čas za
sečnjo? ln g. Iv o Dekanic: Nekaj podatkov o goj enju gozdov na Francoskem.
1 n g. Marija Lup ret: Prispevek k preučevanju aerobnih bakterij v rastLinski h
asociacijah Fagetum abietetosum in Blechno-abietum v Gorskem Kotarju.
NARODNI SUtMAR -

Sar a j ev o

St. 7/8 - 1955 : Pr of. d r. in g. Franc Hafner : Osnove za odpiranje gozdov
in spravilo lesa s posebnim ozirom na avstrijske razmere. In g. V 1 adi s 1av Be It r am : Lipica dokaz velike proizvodne sposobnosti kraških tal. I n g. P e t a r
Sud ž i c : Vloga in pomen fakultetnega vzornega gozdnega posestva »Igman«. In g.
Drag oti n Luter še k : Življenje in zaščita mravelj. In g. Hu se in Kara b c g :
Kje. so vz roki prekrškov v hercego"skih gozdovih.
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St. 9/10 - 1955: Dr. I n g. ,pa v 1 e F uka r e k : Kartiranj e gozdne vegetacije m
naloge zavoda za gozdno botaniko Agronomsko gozdarske fakultete v Sarajevu. In g.
Raši d Arna u to v i c : Izenačenje zemeljskih mas med vkopom an nasi pom pri gozdnih prometnih napravah. In g. A 1 ek sander 1P an o v : Gozdovi črnega bora in
problem njihove obnove. In g. Hajrudin Buj ukali c: Naša kadrovska politika.
1 n g. Mu sta f a Meh ic : Boljša organizacija in smotrnejše izkoriščanje letnih etatov
za lesno industrijo pomeni pereč strokovni problem. M. Mil oš evi c - Br evina c :
Prispevek k obnavljanju gozdov v H ercegovini.
SUMARSTVO- Beograd
St. 7/8 - 1955: ln g. Rad om ir Lu j ic: Konturni (retenzivni) jarki in njihova
uporaba v Grde l ički Klisuri. 1 n g. Lj ubo mi r Spa si c : Pašniški fond v A.KMO.
In g. Drag o Ra dimi r : O racionalnem smolarj enju naših borovih gozdov. In g.
žar k o Dimitri j. e vic: Obnavljanje ali reambulacija zunanjih mej pri urejanju
gozdov. In g. Ivan S olja ni k: . Lastnosti in klasifikacija ogolelih zemljišč. In g.
Na dežd a Lu k i c- S i rn on o vi c : O poznavanju reaktivnega lesa. In g. Mil ovan Gaj ic : Novo nahajališče rdečega javora (Acer Heldreichii, Orph. in Boiss.) v
Srbiji. Dr. Pa v 1e F uka re k : Nekaj pripomb v zvezi z našo endemično munjiko
(.Pinus Heldreichii, Christ.).
St. 9 - 1955: In g. Drag o Rad imi'!" : Drevesa - spomeniki. Dr. in g. Ro k o
Ben ic : Sirina branik, činitelj kakovosti lesa poljskega jesena (Fra~inus angustifolia ,
Vah!.). In g. Mi 1 uti n Sim on o vic: -Praktični način obračunavanja zemeljskih del
v začasnih situacijah. In g. Ivan S o 1j an .j k : Pomen posku snih ploskev pri umetnem
pogozdovanja. D r. A 1 ek s an d e r L e n a r d : Eukaliptusovi nasadi - zaščita proti
vetru in sredstvo za povečanje pridelka.
St. 10/11 - 1955: .Jn g. Jo van P avi c ; Prispevek k racionalizaciji not-ranj ega
transporta na žagah. In g. Petar S t a nk e vic : Hidrogenacija surovega ekstrakta
spolnega duha pri gobarj evi samici. In g. Mi 1 o van Gaj i c : ·Prispevek k recentni
sukcesiji gozdov na planini .Suvohor. In g. M il oš O brad o vic : Melioracija Cemovskega polja in pogozdovanje hudourniških območij v Crni gori . Dr. Dušan .Sim eu no v i c : Moramo začeti z organizirano, smotrno in sodobno propagando gozdarstva.
Dr. in g. Rud o 1 f Pipan : Planske in proste cene lesa.
SUMAR.SKI PREGLED -

S k op j e

. št. 3 - 1955: I n g. Tra j k o N i k ol o v ski : Domača oljka v dževdželijski okolici.
In g. A 1 ek sander Seraf i mo v ski : Prvo uničevanje gobarja v LR Makedoniji
z uporabo letal. D r. S •r a ni s 1 a v P e j o s k i : Planinski bor (Pinus uncinata, Ramond)
na Pirenejih.
LES -

L j u b 1j a n a

St. 8 - 1955: A 1 oj z Kamni kar: O varčevanju z lesom v gradbeništvu. Stane
Ogrin : O mazilnih s:edstvih ·i n njih uporabi.
št. 9 - 1955: ]. Starčev i c : Tehniška zaostalost naših obratov in pogoji racionalizacije. Vladimir Lešnik : Vtisi z jesenskega Zagrebškega velesejma. In g.
M i 1oš Slo v ni k in Franc Teran : .Sestava, uporaba in prednosti Tegofilma.
Arh. Franc Berlič : Več pažnje pri delu z nitrolaki in politurami.
št. 10 - 1955: Deset let lesnoindustrijskega podjetja »Lipa« v Ajdovščini. Tine
Ravni kar in in g. O ska r Jug : Specializacija v slovenski pohištveni industriji.
]. Starčev ic: Organizacijske hibe majhnih in srednjih proizvodnih podjetij. In g.
Franj o S germ : Problem zaokroževanja pri merjenju žaganega lesa.
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DRVNA INDUSTRIJA- Zagreb .
St. 6/8 - 1955: Dr. Ro k o Ben i c : Kalkulacija ekonomičnosti v izkoriščanju
gozdov. 1 n g. Franj o Staj du h a r: O proizvodnji ivernasti h ploš č . 1 n g. Iv an
Ma 1 či c : Zaščita zdravja pri finaln i obdelavi lesa.
St. 9/10 - 1955: 1 n g. S tj epa n Fr a nčišk o v i c : Metoda injekcije - naknadna
zašč ita impregniranega gradbenega lesa. I n g. Franj o Pa v 1 eti c : Izra ba suro vine
pri proizvodnji parketov.
St. 11/12 - 1955: Jovan Starčev i c : Komplementarni sistem norme in akord a
v lesni industriji . I n g. E š re f Red žic : Nekaj izkušenj s sušen jem lesa. In g. Rika r d Stri c ker : T opolovina v papirni industriji. Mi 1 oš Raši c: O sistemu in pr og ramu praktičnega pouka v šolah za lesno stroko.

DOMACI KOSTANJ V SLOVENIJI
_
Pod zgoraj uporabljenim naslovom je izšla v reviji »Nova proizvodnja« razprava
dr. Maksa Wrabra, v kateri avtor na 27 straneh izčrpno in vsestransko obravnava vprašanje našega domačega kostanja. ,Podatki o kostanjevi razširjenosti in o njegovi h nahajališči h v Sloveniji, razčlenjeno podani in prikazani na karti , navedbe ekoloških razme r
in zahtev, določitev kostanjevega fitosociološkega položaja, preučevanje njegovih gozdnogojitvenih lastnosti in njegove gospodarske vrednosti dajejo tej razpravi značaj pomembne
monografije, ki bo nedvomno pritegnila nase pozornost naših naravoslovcev·, geografov,
botanikov in celo ekonomistov, v prvi vrsti pa se bo z njeno aktuelno in strokovno pomembno vsebino rad seznanil vsak gozdar, saj je razprava v prvi vrsti namenjena gozdarskim strokovnjakom, ker jo je avtor napisal v zvezi z obdelavo naloge našega gozdarskega
inštituta.
Zato menimo, da bo koristno, če naše bratec vsaj na kratk? seznanimo z vsebino te
razprave.
Zaradi pretiranega izkoriščanja in zanemarjenega negovanja je domači kostanj skoraj
v vseh deželah precej nazadoval tako po površini kakor tudi po lesni masi. Razen tega
ga že dalje časa ogrožajo nevarne glivične bolezni, ki so povzročile ponekod katastrofalno
propadanje kostanj evih sestojev. Med njimi sta najhuj ši uni čeva lki domačega kostanj a
črnilovka in rak kostanjeve skorje. To slabo stanje in naraščajoče gospodarske potrebe so
vzbudile večje zanimanje za domači kostanj.
Avtor ugotavlja, da leži večj i del Slovenije v arealu prirodne razšir j enosti dom ačega
kostanja in da tvori slovensko ozemlje v vsej svoji širini njegovo severno mejo. Zaradi
svojega obmejnega položaja ter zaradi menjajo či h se geomorfoloških in klimati č nih pogojev
je p odročje Slovenije izredno ugodno za študij ekoloških pogojev uspevanja in razširjenosti dom ačega kostanja. Pi sec ugotavlj a, da je domači kostanj v Sloveniji avtohtono
in prastaro kulturno drevo. Podrobneje obravnava biološko in ekološko problematiko
gojenja domačega kostanja in njegovo zemljepisno razširjenost v Sloveniji v prepričanju ,
da bodo njegova dognanja koristna podlaga za gozdno gospodarstvo, ki je prevzelo pobudo za intenzivnejše gojenje te biološko tako zanimive in gospodarsko važne dreveme
v rste.
V I. poglavju podaja avtor p r e g 1 ed horizont a 1 ne in ver ti ka 1 ne ra zš i r j en o s ti d o m a č eg a k o s ta nj a v dežela h okrog Sredozemskega morja ter
razprav lja o prirodn ih in umetnih vplivih, ki odločajo o njegovi razširjenosti. Med prirodnimi pogoji razširjenosti domačega kostanja so odloč iln e predvsem splošne k lim at i č ne
razmere, v okviru areala .razširjenosti pa zlasti lokalno-klimati č ni in taJni pogoji. Cim
bolj se oddaljuje domači kostanj od areala svoje pr·irodne razširjenosti, tem bolj je
odvisen od ugodnih krajevnih podnebnih in talnih razmer. Dobro merilo za uspevanje
domačega kostanja in za presojanje njegove spontane a li umetne razširjenosti je frukti-
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fikacija. Ta je v mejah naravnega areala redna in obilna, proti severu pa pojema in
ob skrajni severni meji umetne razširjenosti preneha, drevo samo še vegetira in
samo izjemoma še obrodi drobne, slabe plodove. Pisec opozarj a dalje na dejstvo, da je
domači kostanj i 1 i rs k o- su b med i teran ski f l or ni element, ki se je ohranil ob severnem robu svojega pri rodnega areala marsikje kot re 1 i k t terc i arne
f 1 or e skozi ledeno dobo in se j e iz teh žarišč spontano zopet razširil v mej ah dandanašnje svoje zem ljepisne razširjenosti. V zgodovinskem času je domači kostanj pospeševal
in širil č lovek zlasti iz gospodarskih razlogov. Umetno širj enj e domačega kostanja se j e
vrši lo predvsem zunaj gozda, v obliki nasadov na negozdnih (kmetijskih) tleh. V mejah
pri rodnega areala se pojavlja domači kostanj pretežno kot gozdno dre v o, ki je
v večji ali manjši meri udeleženo pri sestavi raznih gozdnih tipov, vendar v ekoloških
pogojih slovenskega ozemlja zaradi svoje zmanjšane konkurenčne sposobnosti brez č l ove
kovega gospodarskega vpliva ni k j er ne tv ori čistih gozdnih sestoj ev.
Zunaj mej prirodne razširjenosti j e domači kostanj v bi;tvu neg o z dno dre v o, ki
se redkeje pojavlja v gozdu v spontanem stanju. Zaradi nesmotrnega izkoriščanja in po•
manjkljivega gojenja domači kostanj že dolgo časa nazaduje v arealu svoje umetne in
prirodne razširjenosti. Kot ekološko in konkurenčno precej občutljiv element nazaduj e
v gozdu zaradi neracionalnega načina gospodarjenja. Mar!;.ikje ga je izpodrinila smreka,
ki jo je skozi sto let pospeševalo gozdno gospodarstvo v nižinskih legah prav na rastiščih
domačega kostanja.
II. poglavj e je posvečeno podrobnejšemu obravnavanju ek o 1 oš kih pogoj ev,
ki so potrebni za ttSPevanje domačega kostanj a. to je podnebnih. talnih in reliefni h.
Njihovo delovanje je k omple~sno.
Med podnebnimi č initelji sta odločilni toplota in svetloba. Doma č i kostanj je v
glavnem termoheliofilno drevo in prihaja ta njegova lastnost v smeri proti severu vedno
bolj do izraza. Ob severni meji prirodne razširjenosti in zunaj te meje išče domači
kostanj tople in svetle južne lege, ogiblje se kotlinam in zaprtim dolinam, kjer se vlega
megla, in vsem položajem. kjer ga ogrožajo pozni pomladanski in rani jesenski mrazovi.
Kostanju, prij a umerjena in enakomerna temperatu ra , kakršno nudi toplejši del zmerno
toplega pasu; ne prenaša ostrega kontinentalnega podnebja, ugaja mu oceanska klima.
Za bogat semensk i obrod in dobro kako,·ost plodov je zlasti potrebna dolga topla jesen.
Vkljub vegetacijskemu poč i tku mu škodujejo nizke zimske temperature, ki povzročajo
slabšo rast, zmrzline (ozebl ine) in razpoke, zaradi česar trpi tehni čna vrednost njegovega
lesa. Glede potrebe po svetlobi stoj i doma č i kostanj nekako v sredi med bukvijo kot
izrazito se nčn im in gradnom .kot izrazito svetlobnim drevesom. V ugodnih rastiščnih razmerah se zadovoljuje z man j šo mero toplote in svetlobe, nasprotno pa so njegove zahteve
v tem pogledu na neugodnem rastišču večj e. Za donašanje plodov potrebuje več toplote
in svetlobe kakor za rast lesa; zato je gojenje domačega kostanj a v gozdnem sestoju
priporočlj i vo za proizvodnjo tehničnega lesa , zunaj gozda pa predvsem za pridob ivanje
dobrih plodov. G lede zahtev po toploti in svetlobi se domači kostanj do neke mere ujema
z robinijo (Robinia pseudoacacia) in domačim orehom (Juglans regia). Geografski area!
domačega kostanja se krije v glavnem z onim vinske trte, ki pa j e vendar v klimatskem
pogledu nekoliko zahtevnejša. Dejstvo pa je, da je človek že od pamtiveka pospeševal
domači kostanj v zvezi z gojenjem vinske trte zaradi pridobivanja vinogradniškega kolja,
kar velj a zlasti za rimsko dobo.
Glede padavin i n v 1 age velja za domači kostanj , da zahteva za dobro uspevanje zmerno zračno in talno vlago; zato se vkljub svoji termoheliofi lnosti ogiba presuhim
južnim legam. S labo prenaša dolgotrajno poletno sušo, pač pa mu prija suho vreme v
času cvetenja (maj-julij) in zorenja plodov (september-oktober). Na g lobokih, svežih
tleh so njegove zahteve gl ede pada vin in zra čne vlage manjše kakor na bolj plitkih in
s u~ih tleh. V področju optimalncga uspevanja domačega kostanja v Sloveniji znašajo
slednjič
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letne padavine po vp r ečno 1000-1500 mm. V obmo čju subpanonskega podnebja (S lov.
gorice. Go ričko , Haloze) z letno koli či no pa davin pod 1000 mm in z dolgotrajnej šo poletno
sušo je zato domači kostanj na skrajni meji svoje prirodne razširj enosti. Verjetno gre
tod za po sebno geografsko raso d omačega kostanja. - Večje kol ič i ne s ne ga škodujejo
domačemu kostanju, posebno moker južni sneg m!J rad polomi vej e.
Doma č i kostanj je tudi precej ob č u tljiv za vete r, ki mu škoduj e mehanično in
fiziološko. Slabo prenaša zlasti burjo, ki suši in ohlajuje ozračje. Na podro čj u primorskega
krasa izbira položaje, ki so zavarovani pred hudo burj o.

G lede ta 1 ne pod 1 age j e znač i l no za domač i kostanj, da se ogiba bazičnim in
da izbira kisla tla. Zato uspeva p redvsem na silikatni geološki podlagi, na apnenčast i
podlagi pa le tedaj , če ·je plast zemlje dovolj debela in izprana (dekalcificirana) . T akšna
j e n. pr. znana plodna kraška jerovica, ki je bogata z hidroksidi železa in aluminija,
kalcij pa je ves izpran, tako da deluje fiziološko kot kisla podlaga (PH 4-6). U gotovilo
se je, da raste domači kostanj na kraških tleh najbolj e v tistem območju , kjer uspeva
odl ič no vino teran, znano že .iz rimskih časov. Jerovica j e v . tem področju popolnoma
dekalcificirana in vsebuje precej kremenice (Sr0 2 ) . Domači kostanj uspeva ponekod tudi
na bolj plitkih kraških tleh, toda v tem primeru segajo njegove korenine v globoke žepe
in razpoke med apnenčasto skal o, izpolnj ene z dekalcif-ici rano jerovico . Ni d voma o tem ,
da je domači kostanj acidifilna vrsta, ki apnenca v večji meri ne prenaša. Ni izklju čen
obstoj kostanj evih ras, ki prenašajo večjo kol ič ino kalcij a v tleh, toda za Slovenijo to
ni bilo ugotovljeno. Prevladuje mnenje, da j e domači kostanj izrazito kalijeva rastlina,
ki prenaša do lo č eno koli čino kalcij a , č e ima na razpolago dovolj kalija. Naša preučevanja
so ugotovila, da uspeva domač i kostanj zelo dobro na karbonskih peš čenjakih , ki so
bogati s kalij em.
Glede pedoloških pogojev je važno, da zahteva domači kostanj za dobro uspevanje
precej glo·boka, sveža, rahla, zmerno vlažna tla, dovolj bogata s humusom in mine-ralnimi
snovmi, posebno pa mu prijajo peščeno -glin asto -ilo vnata tla, da le niso preveč kompaktna.
D egradirani tereni s plitko, osiromašeno zemljo, ki je izgubila humus, svežino .jn rahlo
str ukturo, niso primerni za domači kostanj , prav tako ne premokri, zamočvirjeni in poplavni tereni; laže prenaša suho kakor mokro zemljišče. Tudi aluvialna tl a rečn ih dolin
in kotlin ni so podlaga za domači kostanj. Kostanjev panjevec j e glede talnih in podnebnih
pogoj ev manj zahteven. Zahteve d o mačega kostanja glede talne podlage so v nekem razmerju do klime. V ugodnih podnebnih pogojih je glede tal manj ob č utlji v, s slabšanjem
klimatičnih ra7;.mer pa naraščajo nj egove zahteve do tal.
Važni za domači kostanj so tudi re 1 i e f ni I ak t orji, to so nadmorska višina,
nebesQa lega, terenski nagib, konfiguracija terena in gorska masa.
V kontinentalnem delu Slovenije uspeva domači ko stanj splošno najbolje v nadmorski
višini 250-700 m. V ugodnih podnebnih, talnih ·i n reliefnih pogoj ih se dviga tudi d o
višine 900 m, izjemno še više. Na severni stra ni Pohorskega masiva uspeva še prav dobro
v višini 900-1000 m ter tvori v ečje in manj še skupine v gozdu ali ob robu gozda. Posamezna kostanj eva drevesa dosegajo tod najvišji položaj p ri 1050 m. Pod 250m nadmorske
višine se spušča kostanj v kontinentalnih predelih le redkokje, pač pa ga naj demo v
submediteranskem področju na flišni podlagi od višine 80-100 m navzgor.
Glede nebesne lege, terenskega nagiba in terenske konfiguracije j e omeniti, da dokostanju ne prijaj o ne ravnine ne hude strmine, ne večje nerazgibane, umirj ene
površine, pač pa zmerno nagnj ena pobočja ter valovit, razgiban svet gričevj a in hribovj a.
Na ostrih grebenih ga ni, pač pa pora šča oblaste, zložne hrbte gričev in hribov ter sedlaste
vdrtine. V toplih submediteranskih predelih uspeva v j užnih in severnih legah, včasih
daje celo severnim legam prednost pred vročimi in suhimi južnimi, medtem ko v kontinentalnem p odročju izbira južne lege. Posebno ugodna so zanj j užna predgorja, vznožja
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in zmerno nagnj ena p o bo čja večjih planinskih masivov. (J ulijske Alpe. Kamniške planine.
Karavanke, P ohorje), ki imajo svojevrstne k limatične in pedološke razmere. Zaradi velike
gorske mase se vzpenja domač i kostanj v teh pogorj ih najviše. Zanimiv in nekam pa radoksen je pojav, da se vzpenja domači kostanj na severni strani >P ohorja znatno više
{800-1000 m) kakor na južni (700-800 m). To višinsko raz liko 100- 200 m si to l ma č im o
z bolj oceanskim značajem podnebja v severni h legah , to je z bolj izravnana dnevno in
letno temperaturo, dasi p o vp rečno malo nižjo. V severnih legah se sneg pozneje stali .
tla pozneje otajajo in vegetacija se pozneje prebudi k življenju, zaradi česa·r ni v tolikšni
meri izpostavljena pomladanskim mrazovom kakor v južnih legah.
III. poglavje obravnava fit o s o ci o 1 oš ki po 1 o ž aj domačega kostanja. Avto r
opisuje glavne vegetacij ske tipe, kjer se poj avlja domači kostanj kot redna sestavi na ,
ter podaja zanje fitosocio loške popise in fitosoc iološko karakteristi ko. Najboljše življ enj ske
pogoje in najv ečjo razširjenost dosega domači kostanj v mešanem gozdu gradna in doma čega kostanja (Querceto-Castanetum), ki j e najbolje razvit na kislih tleh karbonskih
peščenjakov in skrilavcev, miocenskih sloj ev, eocenskega fliša itd. Pod člov e šk i m vplivom
more domači kostanj v tem gozdnem tipu relativno in celo absolutno prevladovati. Med
znači lne vrste te asociacije spadajo: Castanea vesca, Populus tremula, Teucrium scorodoni a.
Genista germanica, G. pilosa, Erythronium dens canis, Gentiana asclepiadea, Cytisus hirsutus, Serratula tinctoria, H ieracium umbellatum , H . sabaudum, Melampyrum vu lgatum,
Luzula nemorosa itd.
V Slovenskem Primorj u se pojavlja na flišni podlagi posebna s .u b me di t er a n s k a
va ri an ta kontinentalnega tipa mešanega gozda g radna in domačega kostanja. - D omači kostanj je da lj e precej reden spremljevalec v kislem tipu mešanega g oz d a
gradna i n gabra (Querceto -Carpinetum). Omenjena glavna gozdna tipa kontinentalnega nižavja sta si florist ičn o in ekološko precej sorodna ter z.družena z mnogimi prehnd i.
ki otežkočujejo njuno razlikovanje. - Da lj e je domači kostanj pogosto primešan go zdovom rde č ega bora na kisli po dla g i (!Pineto-Vaccinietum austroa lpi num
Tomažič), če taJni in kli matski pogoji niso preveč ekstremni. V subpanonskem gr ičevju
P rekmurja in Slovenskih goric uspeva domači kostanj v obeh glavnih gozdnih tipih, namreč v mešanem go z d u grad na, ga bra in rdečega b o r a (Quercefo-Carpin etum
pinetosum) in rn e š an em g o z d u b u k v e, g r a d n a i n r d e če g a b o r a, ki pa še
nista pobliže določena. Mestoma prehaja dom ači kostanj tudi v b uk o v gozd (Fagetum
montanum) in na Pohorju celo v mešan gozd b uk ve in j e 1 ke (Fagetum abietetos um
Horvat). - V submediteranskem podro čju najdemo doma č i kostanj celo v nizkem gozd u
tipa Ostryeto-Seslerietum Horvat.
V IV. poglavju predoč uje avtor važnejše g ozdn o gojit ve ne 1 as t no s t.i doga k o stanj a , ki priporočajo njegovo gojenje in pospeševanje kot gozdno drevo.
Te so: hitra rast, neomejeno debelinsko p rira ščanje , izredna obnovi tvena sila, globoka
zakoreninj enost, močno zasenčevanje in varovanje tal, popravlj anj e tal z ob ilnim li S:tjem,
zaščita gozdnih robov, izredna odpornost proti ognju, zgodnja in obilna rodnost, visoka
starost in odlična kakovost lesa. Domači kostanj je posebno prikladen za konverzij o smrekovih monokultur in bolj a li manj č istih gozdov rd ečega bora ; oba gozdna tipa sta v
slovenskem kontinentalnem nižavju močno razširj ena. Neugodne gojitvene lastnosti domač ega kostanja so: ekološka občutljivost, konk urenčna šibkost in dovzetnost za bo lez ni .
V. poglavj e nas seznanja z glavnimi načini i zkoriščanja domačega k o stanj a. Pisec ugotavlj a, da nudi kostanj tako številne možnosti izkoriščanja kakor malokatera domača drevesna vrsta, kar j e dokaz za njegovo izredno gospoda rsko kori stnost.
Najstarejši in najbolj razširj eni način i zko ri ščanja je brez dvoma nabiranje okusnih
plodov kot dopolnilo ljudske prehrane . .Zal se j e razpasla škodljiva navada, da se nabiraj o
plodovi tako, da se drevo z lomljenjem vej in z udarci ob deblo ob čutno poškoduje. Kot
m ače
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hrana se cemJO predvsem kostanjeve rase z debelimi in okusnimi plodovi (maroni idr.).
Najdragocenejšo gospodarsko korist daje kostanjev les, čiga r uporaba je mnogovrstna.
Izkorišča se za vinogradni ško kolje, kot stavbni les, za domačo obrt (izdelovanje pohištva,
sodarstvo, vozarstvo itd.), kot surovina za pridobivanje kovaškega oglj a in oglja za
smodnik, za izdelavo sprehod ni h palic, za izdelavo brzo javnih in da lj novodnih drogov,
železniških pragov itd. , kot kurivo in še marsi kaj drugega. V novejšem času se posebno
ceni kostanj evina kot odlična surovi na za taninsko ind ustrijo. Kostanjevo listje se uporablja za steljo. Nekateri načini izkorišča nja so povz ro čil i , da je kostanj ponekod močno
nazadoval ali skoraj izginil. Naj vee starejši h kostanjevih sestojev je uničila taninska
industrija.
V VI. poglavj u obravnava pisec podrobno ra z š i r j en o st d om a če ga k o stanj a
v Slo veni j i. LR Slovenij a je razdelj ena na J 7 gozdnogospodarski h področij in za
vsako področj e posebej opisuje avtor razširj enost domačega kostanja v podrobnosti ,
ugotavljajoč, kakšni so prirodni in gospodarski pogoji za njegovo uspevanje, v kakšnem
vegetacij skem tipu se pojavlja, kakšne so možnosti njegovega pospeševanja.
D omač i kostanj tvori v Sloveniji dva samostojna kompleksa (areala), kontinentalnega
in submediteranskega, ki ju ! očita masiv Triglavskih Alp in visoke planote Dinarskega
gorskega sistema. To dejstvo omogoča, da se s strogimi zašč i tnimi ukrepi prepreč i okuženj e kontinentalnega areala z endotiozo, ki j e začel a un ičevati kostanj v submediteranskem arealu. Kontinentalni a;·eal je mnogo obsežnejši in površinsko enotnejši od submediteranskega, oba areala pa se raz likujeta tudi po nastanku (genezi), ekoloških pogojih in
gozdnogospodarski h razmerah. Utemelj ena je domneva, da gre za dve razli čn i skupini
kostanjevih varietet in ras.
O srčje kontinentalnega kostanj evega področja je dolina reke Save s širokim območj em svoj ih pritokov, segajo č od Blej ske kotline do Brežiško-krške kotline, kjer se
spaj a z velikim kostanjevim pod ro čjem sosedne Hrvatske. Iz svojega ilirskega sr edi šča v
severovzhodni Bosni j e doma či kostanj po vsej verj etnosti prodiral preko doline Kolpe v
Belo krajino ter na obeh straneh gorskega masiva Gorjancev dosegel dolino reke Save,
v kateri se j e širil proti severozahodu v o bm očje Vzhodni h Alp. Verj etno je tud i iz
Savske doline dosegel dolino Drave in Mure. V kolikor area! domačega kostanja v kontinentalnem pod r očju ni sklenjen. so vzroki v lokalnih klimatičnih , geološko-petrografskih
in geomorfoloških (reliefnih) pogoji h ter v kmetijskih kulturah, ki so sklenjenost kostanjevega areala marsikje pretrgale.
S red išče submediteranskega areala je v spodnjem delu Soške doline, od koder se širi
kostanj proti vzhodu in jugovzhodu čez Spodnji in Gornji Kras v Istro in proti Reškemu
zalivu. Na zahodu se veže ta area! z velikim konstanj evim področjem , ki obsega predgorje in podnožje Južnih Alp, nada lj ujoč se proti vzhodu v Beneško Slovenijo in v Posočje.
Area! domačega kostanj a meri ok. 560 .000 ha, od česar odpade na submediteransko
področje ok. 40.000 ha. Odštevši veliko površino raznih kmetij ski h kultur in drugih površin, kj er ni kostanja, se s krči njegova površina na bl izu 200.000 ha, kar znaša četrtino
vse gozdne površine v Sloveniji. č isto (reducirano) kostanjevo površino v gozdu ceni avtor
na ok. 20.000 ha , s kostanjevimi nasadi izven gozda vred pa na približno 25.000 ha. Zaloga kostanj evine v Slovenij i znaša nekaj več kakor l milij on m3 , to j e približno 1 %
vse lesne zaloge. Od kakih 20 gozdnih d revesnih vrst, ki so bile inventarizirane, stoji
kostanj po lesni masi in razširj enosti na 7. mestu, od gozdnih listavcev pa so pred njim
samo bukev, hrast (graden, dob, puhavec) in gaber. - Visoka ab solutna udeležba domačega kostanj a pri celotni lesni zalogi in nj egov veliki delež pri gozdni površini dokazujeta,
da je domači kostanj biološko in gospodarsko važna sestavina slovenskega gozda, ki zasluži več pozo rnosti in nege.
J. J.
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DRUSTVENE VESTI
OBCNI ZBOR DRUSTVA INžENIRJEV IN TEHNIKOV GOZDARSTVA IN LESNE
INDUSTRIJE SLOVENIJE
Redni občni zbor DIT gozdarstva in lesne industrij e LRS je bil 4. februarja t. l. v
veliki dvorani Sindikalnega doma v Ljubljani. Področne sekcije so zastopali številni delegati , pa tudi ljubljanski člani so se občnega zbora v velikem številu udeležili , tako so
prisotni bodisi osebno bodisi po pooblastilih od lo čali v imenu 1154 članov. Od povabljenih
so se udeležili občnega zbora Viktor Avbelj , član Izvršnega sveta LRS. Matevž Hace,
ljudski poslanec LRS, inž. Fazlija Alikalfic. predsednik Zveze gozdarskih društev FLRJ,
inž. J anko Torkar, tajnik Zveze inženirjev in tehnikov LRS in inž. Ivan K l emenčič kot
zastopnik Fakultete za agronomijo, gozdarstvo in veterinarstvo v Ljubljani. Razen imenovanih so pozdravili o b čni zbor tudi predstavniki Glavne zadružne zveze LRS, ,r epubliškega odbora Sindikata kmetijskih in gozdni h delavcev, republiškega odbora Sindikata
lesnih delavcev, Društva agronomov, Društva ekonomistov, Uprave za vodno g ospodarstvo,
Kmetijsko gozdarske zbornice LRS , Združenja lesnoindustrijskih podjetij , Društva študentov gozdarske fakultete in Gozdarske srednje šole.
Poročilo

upravnega odbora

Društveni predsednik tovariš inž. Lojze Funk! je v svojem poročilu opisal delo
društva v preteklem poslovnem letu. Pri tem je svoje ugotovitve povezal s sed anjim stanjem v našem gozdnem in lesnem gospodarstvu . .Poudaril je pomembnost izvaj anja ukrepov za uravnovešenje naše lesne bilance. Opozoril je na to, da sečnje v kmečk ih gozdovih
še nismo dovolj obvladali . .Neurejena in stihijska sečnja drevja na negozdnih tleh povzroča neposredno gospodarsko škodo, hkrati pa omogo ča tudi zlorabe in špeku lacije
na r ačun gozdov. Leta 1955 je bilo na negozdnih zem lji šč ih posekano najmanj 300.000 m 3
lesa, ne da bi bilo za takšne sečnje potrebno vlagati prošnje ali prijave in plačevati od
izkupička v gozdni sklad. Govornik je navedel tudi uspehe. ki smo jih lani dosegli pri
goj enju gozdov, pri obnovi gozdne odeje na krasu in pri urejanju goz dov ter je izrazil
zaupanje v uspeh pri uvajanju hitro rastočih drevesni h vrst spri čo lanskoletnega, sistematično začetega dela na tem področju.
Anketa o potrošnji lesa, ki so jo lani izvrši li vsi okraji v Sloveniji , kaže. da j e poraba
lesa za domače potrebe še vedno zelo velika, hkrati pa razčlenjuje ta les po raznovrstnosti
izvora. R evizija lesnoindustrijskih obratov, ki je bil a lani končana , je sicer zmanjšala
kapacitete naše lesne industrije za 27%, vend ar s tem še nismo dosegli potrebne stopnje
redukcije.
Spričo zaostrenega položaja na lesnem trgu, ki je nastal glede oskrbe lesnih obratov
s hlodovino kot posledica maksimiranja cen za žagan les in povečanega povpraševanja
po okroglem lesu iglavcev, je govornik opozoril na društveno uveljavljanje v zvezi s tem
vprašanjem, vendar pa so se tovariši, ki delajo v lesni industriji. za ta problem premalo
zanimali.
V zvezi z lanskoletnim zmanJsanjem investicijske dejavnosti je bil tudi v gozdarstv u
in lesni industrij i zožen obseg gradenj. V svojem poro či lu je v zvezi s tem vprašanjem
predsednik navedel za primerjavo, da so bili pred lansko leto zgrajeni J 04 km gozdnih
cest, lani pa le 53 km. Ker v gostoti gozdne cestne mreže še močno zaostajamo za gozdarsko
naprednejšimi državami, bomo morali v bodoče bolj skrbeti za primerne prometne objekte.
Lanskoletna dejavnost našega društva, zlasti še naloge, ki se jih je lotil upravni odbor, so bile v tesni povezanosti z opisanimi razvojnimi težnj ami našega gozdnega in
lesnega gospodarstva. Izhajajoč iz sklepov lanskoletnega občnega zbora. j ih je upravni
odbor doslej že večinoma izvrši l. Od preosta lih na log pa je govor nik posebno omenil
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ureditev organizacijskega vprašanja gozdarske službe z razmejitvijo delo vnega področja
upravni h in inšpekcijskih organov ter gospodarski h organizacij. Odbor in društvo sla
razvila svojo dejavnost zlasti na naslednjih vprašanjih in nalogah: zakonski predpisi za
prehod na komunalni sistem, osnutek novega splošnega zakona o gozdovih, predpisi o
razmejitvi gozda od paše, v projektiranju v gozdarstvu. o ureditvi gozd no tehnične pomožne
službe ter o hud ourništvu in zaščiti tal. Društvo je priredilo oziroma sodelova lo pri naslednjih posvetovanjih: o topoli v .Sremskih Karlovcih, z izvedenci FAO v Dubrovniku,
o kostanjevem raku v Lj ubljani, o eroziji in o finančnih vprašanjih v Beogradu. Sodelovanje na javnih prireditvah je bilo izraženo zlasti z uveljavljanjem na razstavi predelave
in uporabe lesa v Ljubljani in na r azstavi gradbeništva v Ljubljani. Društvo je pomagalo
strokovnim društvom iz drugih republik pri prirejanju ekskurzij v Slovenijo. Tesno je
bilo društveno sodelovanje zlasti z lovsko organizacijo, z gozdarsko lovskim muzejem v
Bistri in delavskim muzej em v Ravnah. Med strokovnimi vprašanj i je društvo posvetilo
svojo posebno pozornost in nudilo pomoč pri urejanju našega lesnega trga in pri reševanju
problema drobitve lesnoindustrij ski h podjetij. Izpopolnjevanje strokovnega znanja je podprlo s seminarj i za inženirj e in tehnike pripravnike, s pomočjo pri tečajih in izpitih za
logarje in gozdne nadzornike ter s sodelovanjem pri obravnavanju vprašanja kvalifikacije
gozdnih delavcev.
Pri opravljanju teh nalog se je društvo povezovalo z raznimi organi in njihovimi
komisijami, s sindikati, s strokovnimi društvi in njihovimi zvezami ter si je zlasti prizadevalo okrepiti zvezo med sekcijami in upravnim odborom ter je skrbelo za skladno
sodelovanje z našo zvezo.
Razen konferenc, posvetovanj, predavanj, razstav, tečajev itd. smo pri društvenem
delu uspešno uporabljali tudi radijske oddaje ter tisk.
V preteklem poslovnem letu se je števi lo društvenih sekcij sicer zmanjšalo od 14 na
12, ker so se celjska in nazarska ter goriška in tolminska združi le, vendar pa se je število
članstva med tem povečalo, kakor se vidi iz priobčene razpredelnice.
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Sled ilo je poročilo društvenega tajnika inž. Gregorja Kersnika, ki je opisal dejavnost
upravnega odbora, organizirano v šest raznih komisij , in sicer za gozdarske in tehnične
predpise, za kadre in šolstvo, za vskladitev proizvodnje in potrošnje, za mednarodne
zveze, za ekonomsko finan č na vprašanja ter za pripravo kongresa in gozdarske razstave.
Upravni odbor je imel 21 sej , ua katerih je v minulem poslovnem letu gozdarska skupina
sodelova la s povprečno udeležbo 66 %, lesnoindustrijska pa samo z 48% . Ker so se odborniki iz lesne industrije slabo udeleževali sej, sta imeli obe skupini le 6 ločenih sej.
V preteklem letu j e bil sklican društveni plenum, kjer je bilo obravnavano vprašanje
organizacije gozdarske službe v zvezi s snovanj em komun. Sestanek je bi l dobro pripravljen in zato tudi uspešen. Upravni odbor se je povezoval s sekcijami tudi na ta način.
da so se odborniki udeleževali občnih zborov sekcij in ekskurzij , ki so jih sekcij e pri rejale. Društveni predstavniki df lajo tud-i v odborih Centralne tehnične knjižnice, Ljudske
tehnike, muzeja, Gozdarske srednje šole, Tehnične srednje šole in Vajeniške šole lesne
stroke.
Iz poročila blagajnika inž. Draga Kajfeža je bi lo razvidno, da je imelo društvo
1,395.082 dinarjev prejemkov (1 58% v primerjavi s proračunom) in 1,066.159 d inarjev
izdatkov ( 11 9 % v primerjavi s prora čunom). Izkazani višek znaša torej 328.923 dinarj ev.
Poročilo

urednikov

O društvenih revijah »Gozdarski vestnik<< in >>Les« sta poroča la urednika inž. Miran
Brinar in inž. Oskar Jug. Vkljub raznim težavam in prešibkemu sodelovanju sotrudnikov,
zlasti iz prakse, sta reviji i zpolnili svoj lanski deiovni plan in sta izšli v normalnem
obsegu, Gozdarski vestnik pa j e v zvezi z dvoštevilko , posvečeno 10 letnici povojnega
gozdarstva, celo presegel običajni obseg letnika za 16%. Dohodki, ki so bili pri gozdarskem vestnik u ·predvideni z 950.000 din, so bili s pomočjo dotacij preseženi za 585.390 din.
Izdatki, ki so bili določeni v proračunu z 1,433.000 din, pa so bili realizirani le z 1,395.386
dinarjev. Neporavnane naročnine so močno ovirale uravnovešenje fina n čnega poslovanja.
S pomo čjo razumevanja večine naših gozdarskih organov in gospodarski h organizacij je
bilo mogoče letno naročnino za revijo obdržati na 400 din, čeprav stvarni izdatki znašajo
več kot dvakrat toliko. Tovrstne dotacije so lani znašale 797.000 din, toda med podporniki
našega glasila na ža lost še vedno pogrešamo nekatera naša pomembna podjetja. S pomočj o
čim številnejšega sodelovanja gozdarskih strokovnjakov in čim aktivnejšega prizadevanja
naši h sekcij pa bomo prav gotovo dosegli tudi naš glavni namen: še bolj razširiti krog
sodelavcev liJ zvestih naročnikov.

Delo sekcij
Društveni tajnik inž. Gregor Kersn ik je v referatu, setavlj enem iz poroči l društvenih
sekcij, seznanil udel ežence o bčnega zbora z delom sekcij.
Brežiška sekcija je priredila uspešno pou č no ekskurzijo v Prekmurje, trboveljska
podsekcija pa v Gorski Kotar. Nekateri člani so sodelovali pri kartiranju topolovih ra~ tišč
na obmo čju bivšega OLO Krško. Sekcija j e sodelovala z organi oblasti pri organizacij i
gozdarske službe pri novem OLO Trbovlje.
Celjska sekcija se j e 13. XI. 1955 združila z bivšo nazarsko sekcijo, tako da sedaj
zajema vse članstvo z območja današnjega OLO Celje. Organizirala je štiri daljše strokovne tečaje za logarje in seminar za inženirje in tehnike, ki se pripravljajo za strokovni
izpit. Priredila je tudi tridnevno ekskurzijo na Gorenjsko in Goriško in na treh širših
sestankih obravnavala vprašanje razmejitve delovnega podro čja med OLO in občina mi .
Na več sestankih so pretresli ekonomsko-finančno problematiko v gozdarstvu in lesni
industri ji, na raznih predavanj ih pa so preučevali razna sodobna strokovna vprašanja.
V kamniški sekciji je bila najbolj delavna lesnoindustrijska skupina, zato so bi·le
ekskurzije in predavanja, ki so jih prired ili, usmerjena zlasti na pohištveno industrijo.
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Sodelovali so tudi pri izdajanju glasila tovarne »Stok Zaradi razkropljenosti č l anstva in
članov sekcijskega odbora je bilo delo otežkočeno, zato bi bilo primerno, če bi se sekcija
združila z ljubljansko in bi se za kamniško območje osnovali dve podsekciji, ena za
gozdarje, druga za lesnoindustrijce.
Kočevska sekcija je sodelovala pri organiziranju tečajev za logarje v Dolenjskih
Toplicah. Na ta način je do sedaj že 30% logarjev s Kočevskega napravilo strokovne izpite.
Po terenu so prirejali predavanja o pravilnem krojenju bukovine in o pravilnem izkori šča n ju lesa pri izdelavi gozdnih sortimentov. Z ekskurzijami so obiskali tovarno r otopapirja v Vidmu, Krakovski gozd in Mokrice. Na izmenjalnih ekskurzijah z območja enega
na območje drugega krožka so člani lahko primerjali raznovrstne razmere in načine dela ,
hkrati pa so se med seboj bolje spoznali. Clani sekcije so poskrbeli, da je lani bilo izdelano
1000 prm celuloznega lesa topole 1n drugih mehkih listavcev in ok. 3000 prm drv iz jelovih
in smrekovih vej, ki so jih do sedaj puščali v gozdu kot odpadke.
Kranjska sekc ija je v okviru Kmetijske razstave v Naklem zelo dobro uredila gozdarski del razstave. Priredili so tudi ekskurzijo na Stajersko in v Prekmurje ter izvršili priprave za logarske tečaje. Izdelali so študijo o življenjskih razmerah delavcev s stvarnimi
predlogi. Clani sekcije so se uveljavljali v komisiji z.;_ perspektivni plan gozdarstva in
lesne industrij e za kranjski okraj ter pri izdelavi predlogov za organizacijo gozdarske
službe v komunah in okrajih.
Ljubljanska sekcija j e ob številni ud eležb i č l anstva obravnavala ekonomsko finančna
vpra šanja v gozdarstvu, vprašanje ureditve plačnega sistema in organizacijo gozdarske
službe v komunah in pri novih okrajih. Priredili so dve ek~kurziji , in sicer v trboveljski
rudnik in v snežniške gozdove. Sekcija je predložila, naj bi se čla ni iz podjetij »S ilva«,
»Silvaprodukt« in iz podjetja za urejanje hudournikov včlanili v ljubljanski sekciji.
Mariborska sekcija je priredila ciklus strokovnih predavanj za pripravo na strokovne
jzpite pripravnikov inženirjev in tehnikov ter o raznih strokovnih vprašanjih. Organizirali
so tudi petdnevno ekskurzijo v Bosno, kjer so si ogledali razne lesnoindustrijske obrate.
Novomeška sekcija je priredila v Dolenjskih Toplicah več izvrstno pripravljenih in
od li čno uspelih tečajev za logarje . .Pripravili so tudi dvotedenske tečaje za gozdne delavce,
ki pa jih zaradi finančnih težav niso mogli izvesti. Obiskali so Lesno razstavo v Ljubljani, Gozdarski muzej v Bistri in priredili ekskurz ijo na Gorenjsko, kj er so se seznanili
z gozdarskimi problemi Jelovice ia Pokljuke ter si ogledali tudi obrate gorenjske lesne
industrije ter hudourniška dela pri Bovcu. Clani sekcije so v gozdarskih vprašanjih sodeloval i z organi oblasti. Organizirali so tudi dobro uspele akcije za vključevanje novih član ov,
za povečanje števila naročnikov in za izterjatev zaostalih naročnin.
Postojnska sekcija je tudi priredila seminarje za logarje, in sicer v Postojni in Cerknici. Clanstvo se je uveljavljalo pri obravnavanju organizacije gozdarstva in lesne industrije v zvezi z novo upravno razdelitvijo in novim značajem občin in okrajev. !Priredili
so tudi gozdarsko veselico v korist dijakom gozdarske stroke. Mišljenja so, da bi morali
ob prenosu sekcijskega sedeža v Koper ustanoviti več podsekcij. Tudi po odcepitvi član
stva iz Cerkniške doline bo v postojnskem območju dovolj članov za uspešno samosto jno
delo.
Slovenjgraška sekcija je tudi organizirala seminar za logarje in gozdne nadzornike.
Za ta namen so člani sestavili tudi skripta. Priredili so tridnevno ekskurzijo v kočevske
in postojnske gozdove in manjše zame1Jjalne ekskurzije na lastnem območju. Vstrajno
tudi nadaljujejo z izpopolnjevanj em koroške gozdarske zbirke v Ravnah in lastne strokovne knjižnice. Sekcija je omogoči la dvema svojima članoma strokovni študij v inozemslvu. Clani so vključeni v svete za kmetijstvo in gozdarstvo pri občinskih ljudskih odborih
in v gozdarski komisiji pri OLO.
Triglavska sekcija je po dvakrat na mesec prirejala strokovna predavanja, kjer so
zlasti obravnavali posebne razmere gozdnega in lesnega gospodarstva na območju bivšega
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OLO Radovljica. Tudi ekskurzijo v kočevske in dolenjske gozdove so organizirali ter
družabni večer na Bledu. Uspešno so sodelovali z društvi ostalih strok in se uveljavljali
pri organih oblasti zlasti v zvezi z vprašanjem organizacije službe ob snovanju novih
občin in okrajev.
Razprava o poročilih
Kot predsednik nadzornega odbora je inž. Dinko Cerjak po r oča l, da je bilo finančno
poslovanje društva in obeh revij pravilno, delovanje upravnega odbora pa vsestransko
in zelo plodno. Predlagal je, naj zato občni zbor i zreče odboru razrešnico in priznanje
za opravljeno delo. Udeleženci so s splošnim ploskanjem sprejeli ta predlog. Diskutanti
so nato pri razpravljanju o društvenem delu v preteklem letu opozori li na nekatere n epopolnosti, ki bi se jim morali v bodoče izogniti. Iznešena je bila pripomba, da je bila
društvena pozornost posvečana pretežno teoretičnim vprašanjem, premalo pa praktičnim.
Tudi k boljši rešitvi organizacij e gozdarstva društvo ni dovolj prispevalo. Glede uredi tve
razmer na lesnem trgu ni bilo ukrenjeno vse, kar bi za to bilo potrebno. Ponovno so diskutanti opozarjali na pereče in nerešeno vprašanje sečnje drevja na negozdnih zemljišč ih.
Razmere v srednji in nižji gozdarski šo li so zelo težke in terjajo nujno pomoč. Tudi vprašanje enotnega merila pri logarskih izpitih in pri izdajanju spričeva l o le-teh je potrebno
čimprej odločno rešiti.
Pred zaključkom diskusije je član Izvršnega sveta LRS in narodni heroj Viktor Avbelj
podal svoje mnenje v nekaterih obravnavanih vprašanjih ter pojasnil stališče o nekaterih
pereč ih naloga h. Zlas~i je opozoril na to, da se razl ični organi pri nas ukvarjajo s problemi gozdarstva in lesne industrij e; eden med njimi je tudi DIT GLI in pred njim stojijo
važne naloge . .Pri tem bo potrebno vlogo terenskih sekcij močneje poudariti in skrbeti.
da bodo strokovnjaki našli svoje pravo mesto v zaupanem jim delovnem podro čju, upoštevajoč pri tem zlasti naslednja tri najodločilnejša dejstva:· 1 stanj e našega gozdarstva ,
2. iz•r edno močan sektor zasebnih gozdnih posestnikov in 3. disproporce med proizvodnjo in
potrošnjo v lesnem gospodarstvu.
Novejše ugotovitve, da naši gozdovi niso tako zelo izčrpani , da lesne zaloge niso tako
zelo siromašne in da je kmečka poraba lesa manjša, kot 'Smo jo do sedaj presojali, nas
ne smejo zapeljati k morebitni demobilizaciji v skrbi za naše gozdove, prav tako pa tudi
ne morejo opravičiti morebitnih popuščanj pri omejevanju sečenj in nas ne smejo zavajati
k povečanemu izkoriščanju gozdov. V ta okvir moramo uravnati tudi našo lesno industrijo
Ceprav je bila doslej kapaciteta lesne industrije zmanj šana za 27% , to vendar še ne zadoš ča , ker na ta način še vedno nismo dosegli postavljenega cilja, razen tega pa so med
tem nastale še nove kapacitete. Da bi ublažili premočno obremenitev naših gozdov, bo
potrebno še nadaljevati z zmanjševanjem naših pretiranih lesnoindustrijskih kapacitet.
V nadaljevanju svojega govora je tovariš Viktor Avbelj načel vprašanj e zasebnega
sektorja gozdne posesti, ki pomeni področje, v katerem lahko gozda rski strokovnjak najde
tesnejši stik z našim splošnim po l iti čn im razvojem. Sektor zasebne gozdne posesti daje
potuho in zaslombo kapitalističnim tendencam in j e pri tem trdovratnejši kot n. pr. naše
kmetijstvo. Gozd povzroča na vasi diferenciacije, in ne glede na strukturo km ečke posesti
in prirastek, ki ga daje gozdna parcela, smemo posplošiti ugotovitev, da vsakdo skuša
izčrpati iz gozda čim več koristi ne glede na to, kakšen bo njegov gozd jutri. Vsak gozdarski strokovnjak mora pravilno .razumeti prizadevanje ljudske oblasti, omejevati takšne
krepitve zasebnih posestnikov, ki niso zvezane s povečanjem kmetijske proizvodnje. Niso
bili redki primeri, da so dobili kmetje za les po 2 do 4 milijone dinarjev, ter od tega
dohodka niso plača l i nikakršnega davka.
Ker ima gozd sp lošno družbeni značaj , bo v bod oče potrebno zasebnim gozdnim
posestnikom učinkoviteje preprečiti napačno in pretirano izkoriščanje gozda. Uravnavanje
sečenj z doslednim izvajanjem predpisov o prepovedi samovoljnih sečenj nam je ohranilo
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v dolo čenih predelih prav lepe gozdove. Kmetijske zadruge in državna podjetja bodo
morala poživiti in razširiti svojo dejavnost deloma t~tdi glede izkoriščanja zasebnih gozdov
in opravljanja gozdnogojitvenih del v zasebnih gozdovih. Tovrstna mob ilizacija zadružnih organizacij naj bi bila ena poglavitnih nalog gozdarski h strokovnjakov. Potrebno bo
pravilno obdavčit i in določiti primerni prispevek v sklad za sečnje, ki proizvajajo za t rg.
Tudi režim sečenj izven gozda bo treba spremeniti in skrbeti. da nam take sečnje ne
povzročijo škode zaradi erozije in zamočvi rjenja.
G o voreč o disproporcu med proizvodnjo in potrošnjo lesa je tovariš Avbelj opozori l,
da ima reševanje tega vprašanja samo s pomočjo miksimiranja cen svoje pomanjklj ivosti ,
prav tako pa nam lahko povzroči tudi izvedba predloga za načrtno razdeljevanje lesa
nezaželen učinek. Lokalistične težnje, ki se kažejo pri nekaterih okraj ih, so prav tako
n e u činkovite in škodljive, ker z ene strani krepij o povpraševanj e po preostali lesni masi,
ki je močno primanjkuj e, z druge strani pa podpi ra j o nezdrave špekulativne težnje. Terenske sekcij e DIT GLI naj pri tem s či mpr ejšnjo preučitvijo tega vprašanja in z utemeljeno
strokovno razlago potrebnih ukrepov olaj šajo njihovo izvajanj e.
Svoj govor je tovariš Avbelj končal z ugotovitvij o, da dosedanje društveno uvelj avlj anje potrjuje, da j e bila društvena dejavnost uspešna.
Smernice za

bodoče

delo

Iz vse.s transke živahne razp rave, v kateri so udeleženci obravnavali dosedanj e d ruštveno delo in opozarjali na bodoče naloge, je posebna pooblaščena komisija izlušči la naslednje sklepe:
l. Dosedanjemu upravnemu odboru se da razrešnica s pohvalo in s posebnim priznanjem tovarišu predsedniku.
2. V upravni od b or za naslednjo poslovno dobo so bili izvolj eni : predsedn ik:
inž. Lojze Funk! , tajnik: inž. Gregor Kersnik, v pododbor za gozdar 5 tv o : inž.
Bogdan 2agar, inž. Anton Knez, inž. Milan Kucler, Jože Pučko, inž. Saša Bleiweis, inž.
Tugomir Cajnko, inž. Drago Kajfež, v pododbor za 1 es no i ndu strij o : inž. Vlado
Najžar: inž. Zdravko Turk, inž. Jure H očevar, inž. Adolf Svetličič, inž. Viktor Rebolj, inž.
Miloš Slavnik, inž. Duša n Dobnik, v na cl z or ni odbor : inž. Dinka Cerjak, dr. inž.
Rudolf ,Pipan, Fran Malavašič; dopol ni 1 ni č 1 ani p 1 en uma : inž. Anton ,Počiva v
šek, inž. Slavko Gaberc, inž. Franjo Flach, inž. Lojze 2umer in Rudi Kremesec.
3. Delegata za Zvezo inženirj ev in tehnikov LRS bosta oba podpredsednika upravnega
odbora, ki bosta izbrana izmed član ov odbora pri nj egovem konstituiranju.
4. Za delegata društva v Zvezo gozdarskih društev FLRJ sta bila izvoljena inž. Lojze
Funk! in inž. A nton Knez.
5. Glavne društvene naloge za nasled nj o poslovno dobo so: a) proučeva nje probl emov
v sektorju zasebnih gozdov in v zadružništvu, b) ureditev lesnega trga, c) obdelava ekonomsko fin ančnih vprašanj gozdnega in lesnega gospodarstva, č) kong res Zveze gozdarski h
društev FLRJ in d) razstava gozdarstva.
6. Potrebno je pospešeno proučevat i vprašanj e gozdne takse, cene lesa, zlasti hladavi ne v zvezi z maksimirano ceno žaganega lesa in priprav iti ustrezen predlog.
7. V zvez i z nadaljnjim obravnavanjem ekonomsko finančni h vprašanj gozdnega in
lesnega gospodarstva je treba nadaljevati s pr oučevanjem in pripravljanjem republiškega
posvetovanja po izdela nem referatu in ob ustreznem upoštevanju sklepov s podobnega
beograj skega posvetovanja. Hkrati naj seznani to posvetovanje tud i širšo javnost s temi
vprašanji. Društvene terenske sekcij e pa naj za svo je o bm očj e obravnavajo ta vprašanja.
8. Občni zbor pooblašča društveni plenum, da vskladi društvena pravila s štatutom
oziroma s sklepi lanskega Kongresa Zveze inženirjev in tehnikov FLRJ, ker društvo teh
sklepov še ni dobilo.
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9. Na društvenem plenumu naj 5e obravnava vprašanje postdiplomskega študija v
naši stroki.
10. Glede na gospodarsko škodo, ki se dogaja s sečnjo drevja na tako imenovanih
negozdnih zem lj išč ih, bo potrebno pioučiti vprašanje te sečnje in predložiti morebitne
spremembe sedanjih predpisov, k i omogočajo takšne sečnje brez sečnega dovoljenja.
11. Se nadalje si je treba prizadevati , da se ukinejo lesnoindustrijske kapacitete,
kjer se lesna surovina !leracionalno izkori šča , ali pa tiste kapacitete, ki ovirajo oskrbovanje
sodobnej ših obratov z lesom.
12. Potrebno je prou čiti predpise glede izpitov za logarje in gozdne nadzornike in
izdelati primerna navodila za izpite, da bi se izognili nepravilnim ter spornim mišljenjem,
in glede strokovne kakovosti logarjev in gozdnih na dzornikov ohraniti pravilno in enotno
merilo .
13. Poskr beti moramo za šolo ali za tečaje za gozdne delavce, da bi na ta način
dosegli napredek in olajšali ter izboljšali izpite za gozdne delavce.
14. Strokovnim kadrom v lesni industriji , kjer je položaj veliko težji kot v gozdarstvu, moramo posvetiti posebno skrb. ·Posebno pa se priporoča društvenim terenskim
:s ekcij am, da na primeren način vzbudijo lesnoindustrij skim strokovnjakom zanimanje za
.delo v podro čnih društvenih sekcijah.
15. Potrebno je poživiti društveno dejavnost članov lesnoindustrijske stroke, tako da
se z reševanjem vprašanj le·s nega gospodarstva aktivira delo lesnoidustrij skega pododbora
jn lesnoindustrijskega dela terenskih sekcij. V ta namen je potrebno okrepit i strokovnost
kadrov v lesni industriji.
16. Za dosego potrebne organizacijske enotnosti je potreqno poskrbeti , da se izvrši
.svoje časn i sklep društvenega plenuma glede razmejitve delovnega področja gozdnih
.gospodarstev in okrajnih uprav za gozdarstvo.
·
17. iSprejet j e bil društveni proračun za leto 1956 in prorač una za g lasili >>Gozdarski
vestnik<< in >>Les«, ki jih je predložil bivši upravni odbor.
18. Vse vrste društvene članarine in naročnine na društvena g,lasila ostanejo nespremenjene, kakršne so bile v preteklem poslovnem letu.
M. B.

(

RESOLUCIJA
IV. KONGRESA INžENIRJEV IN TEHNIKOV JUGOSLAVIJE

/.
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udeležbi inženirjev in tehnikov in s
inženirjev in tehnikov Jugoslavije.

pomočjo

delovanja organizacij, ki jih združuj e Zveza

Ce v celoti presodimo delo Zveze inženirjev in tehnikov Jugoslavije v obdobju med
III. in IV. kongresom, vidimo, da je bilo uspešno. Inženirji in tehniki so prispevali, bodisi
na svoji h delovnih mestih bodisi v naših organizacijah, k razvoju gospodarskega in družbenega življ enja velik in koristen delež. Dvigni li so našo tehniško vedo in piakso na visoko
raven.
V tem obdobju so naše organizacije na svojem delovnem področju kot družbeni č ini
telj vedno uspešneje delovale.
Organizacije inženirj ev in tehnikov naj v zvezi z bodočo stopnjo našega go5podarskega
razvoja tako usmerijo svoje prizadevanje, da bodo s pomočjo raznih delovnih oblik svojih
.Qrganizacij pomagale odstraniti neizogibno nastala nesorazmerja v sedanj em gospodarskem
razvoju, upoštevajoč pri tem energetsko in surovinsko bazo.
V ta namen bo potrebno:
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- Zveza inženirjev in tehnikov Jugoslavije naj priredi strokovno posvetovanje 6
·k ompleksni h problemih napredka v kmetijstvu, ki zanj skrbijo ne le kmetijski inženirj i
in tehniki ampak vsi tehniški strokovnjaki.
- Naše terenske organizacije naj s strokovnimi posvetovanj i in s pomočjo d rugih
oblik društvenega delovanja sodelujejo pri r eševanju problemov pri "razvoju posameznih
gospodarskih organizacij na svojem območju.
- Za obravnavanje prometne problematike bo Zveza !TJ priredila posvetovanje
prizadetih strok, terenske organizacije pa bodo' obravnavale vprašanja izgradnje loka lne
prometne mreže in napredka lokalnega prometa.
- Naša društva naj med svojim čla n stvo m in v j avnosti popularizirajo uspehe s
po dr očja jedrske energije.
- Strokovne zveze morajo ob sodelovanju z ustreznimi strokovnimi združenji in
zbo rni cami skrbeti za kqoperacijo in specializacijo v proizvodnj~.
- Komisije naših organizacij , ki delujejo na po večanju proizvodnosti dela, naj bolj
jJOgloblj eno nadaljujejo s svojim delom.
- Pričakovani premor v tempu investicij ske grad itve moramo izkoristiti za bolj
vsestranski in globlji študij in priprave ter za bolj vsebi nsko in popolnejše projektiranje
novih obj ektov.
- Naše terenske strokovne organizacije bodo kot strokovni družbeni organi posvetile
posebno pozornost vprašanjem varčevanja s surovinami, materialom in z delom ter z
drugimi elementi proizvodnje v vseh njenih fazah.
- I stočas no bodo te organizacije kar najbolj skrbele za nenehno izboljšanje tehnoloških procesov proizvodnje.
- .Plenumu Zveze IT] se daje za nalogo, da č imp rej preuči snov iz področja tehniških
dejavnosti, ki jo je potrebno urediti z zakonskimi in tehni škimi predpisi in pri tem določ i
ustrezno prednostno razporeditev po času.
- Da bi č im pravilneje izrabili sredstva, ki so namenjena za napredek gospodarskih
panog, je potrebno do seč i , da bodo naše ustrezne organizacije sodelova le pri upravlj anj u
s temi skladi pri zbornicah in pri strokovnih združenjih.
- Prav tako j e potrebno zagotoviti udeležbo naših organizacij pri izdajanj u predpisov, za katere so pristojne zbornice.
- Naše sodelovanje s sindikalnimi organizacijami se mora tudi v bodoče razvijati
z lasti glede vprašanj plačnega sistema, strokovne izobrazbe .delavcev, proizvodnosti dela
in nadaljnjega razvoja delavskega upravljanja.
- .Potrebno je biti v tesni zvezi z Zvezo ekonomistov, Ljudsko tehniko in drugimi
družbenimi organizacijami, ki skrbijo za tehniško vzgo jo.
- Potrebno je skrbeti za vzdrževanje in utrditev mednarodnih zvez , ki jih imajo
naše organizacije.
- Pri šolanju kadrov je potrebno sodelovanje s šolskimi orga ni upravlj anja.
- Učne načrte, programe in metode pou~evanja moramo prilagod!ti praktičnim potrebam, hkrati pa upošteva ti zahtevo, da bo m ogoče šolanje končat i v predvidenem roku.
- Na srednjih in strokovnih šolah in na tehničnih fa kultetah naj se preuči vprašanje
uvajanja postdiplomskega študija.
- Strokovne zveze naj izdelajo program stvarnih ukrepov za izboljšanje strokovnosti
povojni h letnikov z zvišanjem splošne strokovne ravni in s specializacij o. "
- Zveza ITJ naj bo odgovorna za načelno rešitev problema pripravniškega staža
za inženirje in tehnike.
- Strokovne zveze naj izdelajo program in navodila za opravlj anje pripravniškega
staža v svoji stroki. Društva, ki so orgamztrana po območjih, naj skrb ij o in kontrolirajo ,
da bo pripravniški delovni staž pravilno izvajan.
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- Zveza TTJ na · >oskrbi . da bodo zanesljivo izdani predpi si o določanju dejavnosti
1
.
v
•
d e lovm'h mest, v 1oge m
. st ro k o vne
inženirjev in tehnik ov.J Na ta nač in bo ureJeno
vprasanJe
odgovornosti inženirskotehniških strokovnj akov. Na tako določena mesta ne bo več mogoče
razporej ati n estrokovnjakov. .
.
_ Inženi rje in tehnike, k1 so zaposlem neposredno v proizvodnji , j e treba obravnavati
kot neposredne pro izvajalce.
_ Pri organih državne uprave, ustan ovah, šolah in d ružbenih organizacijah naj se
zaposlijo le ti sti tehniški strokovnj aki, ki so položili strokovni izpit.
_ Zveza ITJ naj skupno s Centralnim svetom SSJ poskrbi , da bo vprašanje starejših
tehniških strokovnjakov in delavcev rešeno v korist proizvodnje in v skladu z njihovo
strokovno izobrazbo.
- V zvezi z navedenimi nalogami zahtevamo, da se naše organizacije pooblastijo
ter se jim priznajo pravic-e, dodelj evati p roizvodom kakovostni in zaščitni znak, organizirati in izvajati strokovne izpite za tehn.iške kadre, določat i obvezni spisek revidentov,
predlagati ga organom , ki so pristojni za revizijo investicij ski h p rogramov in projektov
ter sodelovati v komisijah za revizijo po določe nih zastopnikih.
- Vprašanju nagrajevanja inženirjev in tehnikov je potrebno posvetiti posebno skrb
in prejemke vskladiti z vrednostjo dela, ki ga opravlj ajo na svojem delovnem mestu.
Z lasti je potrebno urediti nagrajevanje tehniških strokovnjakov pri opravljanju p ripravn iškega staža.
- Organizacije IT morajo nenehno skrbeti za strokovno zavest svoj ih č l anov in izkazovati priznanj e tisti m, ki tako zavest kažejo, tiste, ki je nima j o·, pa grajati.
- Potrebno j e predpisati načela za en otno ka lkulacijo, da bi bila na ta nač i n mo goča
stvarna cenitev rentabilnosti investicijskih objektov. Plenum Zveze bo izdelavo teh načel
zaupal posebni komisiji, ki jo bo v ta namen sestavil.
- Še posebno je potrebno urediti položaj inženirjev in tehn ikov, predavateljev na
srednjih strokovnih šolah, da bi na ta na č in srednjim strokovnim šolam zagotovili dobre
predavatelje.

PREDPISI
UREDBA
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH UREDBE O SEčNJAH GOZDNEGA DREVJA
(Uradni list LRS, št. 6 z dne 8. III. 1956)
l. č l en

.Prv i odstavek 6. člena uredbe o seč njah gozdnega drevja (Uradni list LRS, št. 30116/54) se spremeni tako, da se glasi:
»Sečni nalog izda okraj na uprava za gozdarstvo, če je to potrebno iz gozdnogojitveni h
ali gozdnovarstvenih razlogov po 12. oziroma 20. čl enu zakona o gozdovih ali po drugih
posebnih predpisih ali če to naroči pristojni v išji državni organ iz razlogov državne
varnosti.«
2. člen
V 9. č len u uredbe o s ečnja h gozdnega drevja se za prvim odstavkom doda nov drug i
odstavek, ki se glasi:
»V sečnem dovoljenju ali sečne m nalog u, s katerim se da dovoljenje za sečnjo ve č je
količine lesa a li za sečnjo lesa pomembnih vrst d revja, se zato, da se zagotovi strokovno
pravilna sečnja , lahko predpiše, da sme izvršiti sečnjo samo gozdno gospodarstvo, kmetij ska
zadruga ali druga gospodarska organizacija, ki jo določi okrajna uprava za gozdarstvo.
V vsakem primeru je treba izvršiti sečnjo po strokovnih gozdnih delavcih. «
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3.

člen

V 12. členu uredbe o sečnja h gozdnega drevja se na koncu prvega odstavka doda nov
o dstavek, ki se glasi: >•V sečnem nalogu se lahko predpišejo tudi ukrepi, našteti v drugem
in tretjem odstavku 9. člena. «
4. člen
Drugi odstavek 17. člena uredbe o sečnjah gozdnega drevja se dopolni tako, da se doda
drugi odstavek, ki se glasi:
>>Okrajni ljudski odbori lahko iz sp lošnih gospodarskih razlogov predpišejo s svoji m
odlokom, da se upora bljajo na območju vsega okraja ali na delu okraja za taka gozdna
drevesa tudi od ločbe te uredbe o sečnem dovoljenju, sečnem nalogu in o odkazovanju
lesa, razen za gozdna drevesa na vodnih zem lji šč ih, ki so pod upravo vodnogospodarskih
organov, na vrtovih , dvor i ščih in v parkih.«

5.

člen

V 18. čle nu uredbe o sečnjah gozdnega drevja se l. točka dopolni tako, da se glasi:
» l. kdor ne izvrši ukrepov, ki se mu predpišejo po drugem ali tretjem odstavku 9. č lena
ali po prvem odstavku 12. člena te uredbe.<<
6.

člen

Ta uredba velja od dneva objave v »Uradnem listu LRS«.
St. U-25/ 1-56

Lj ubljana, dne 6. marca 1956.

Izvršni svet Ljudske skupšči n e Ljudske republike Slovenije
Predsednik:
Bori s Kraigher l. r.

UREDBA
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH UREDBE ZA IZVRšEVANJE ZAKONA
O OMEJITVI PREDELAVE LESA IG hAVCEV
(Uradni list LRS, št. 6 z dne 8. II.I. 1956)
l. č len
l. člen uredbe za izvrševanje zakona o omejitvi predelave lesa iglavcev (Uradni li st
LRS, št. 30- 115/54) se spremeni tako, da se glasi :
;,Srednji premer, pod katerim je po 2 . členu zakona o omejitvi predelave lesa iglavcev
prepovedano žagati hlodovino iglavcev, se določi za vse okraj e na 22 cm•<.
2 . člen

Prvi odstavek 2. člena uredbe se spremeni tako, da se glasi:
»Za izjemo od prepovedi tesanj a tramov iz okroglega lesa iglavcev po 3. č lenu zakona
je dovoljeno za lastne potreb e g·ozdnega lastnika:
l. tesati ustrezni les iglavcev za nap r avo škarnikov oziroma škarjevcev (špirovcev<<);
2. tesati tramove v k r aj ih, kjer bi bilo dru gač no izdelovanje ali predelovanje nesorazmerno dražje zaradi visokih spravilnih a li prevozni h stroškov do žage in n azaj «.
3.

člen

T a uredba velja od dneva objave v »Uradnem li stu LRS<<.
St. U-23/ 1-56
Ljubljana , dne 6. marca 1956.
Izvršni svet Ljudske sk upščine Ljudske republike Slovenije
Predsednik: Bori s Kraigher l. r.
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ODLOK
O NAJVIšJIH PRODAJNIH CENAH SMREKOVE IN JELOVE HLODOVINE
ZA žAGANJE
(Uradni l ist LRS, št. 6 z dne 8. III. 1956)
l. Za smrekovo in jelovo hlodovino za žaganje se dolo č i najvišja prodajna cena.
8500 din. Cena velja za 1 m3 franko sk l ad i šče industrijskega žagarskega obrata ali pa
franko vagon.
Kot hl odovina se razume hlodovina za žago nad 22 cm srednjega premera.
2. Za hlodovino v dolžini od 8 m do 10m se priračuna k najvišj i ceni iz l. točke
dodatek 15%, za hlodovino v dolžini nad 10m pa dodatek 20 %.
3. Kdor prodaja a li kupuje hlodovino za žago nad ceno, ki je predpisana s tem odlokom, se kaznuje za prekršek z denarno k·azn ijo do 10.000 din. Ce stori prekršek pravna
oseba, se kaznuje z denarno kaznij o do 1,000.000 din, poleg pravne osebe pa tudi odgovorni predstavnik oziroma uslužbenec pravne osebe z denarno kaznijo do 10.000 din.
4. Ta odlok velja od dneva obj ave v »Uradnem listu LRS«.
St. U-21 / 1-56
Ljubljana, dne 6. marca 1956.
Izvršni svet Ljudske skupš čine Ljudske republike Slovenij e
Predsed nik: Boris Kraigher l. r.

ODLOCBA
O JUGOSLOVANSKIH STANDARDIH ZA NEOBDELAN IN OBDELAN LES
V Uradnem listu FLRJ št. 23 z dne l. 6. 1955 je bila objavljena od lo čba , iz katere
povzemamo naslednja določila:
I. Zvezna komisija za standardizacijo predpisuje tele j ugoslovanske standarde:
l.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Il.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

vrste lesa . .
struktura lesa
napake lesa
razvrstitev in merjenje neobdelanega 111 obdelanega lesa
okrogel tehničn i les - jambori .
okrogel tehnični les - piloti . . .
okrogel tehn i čn i les - ladijski les .
okrogel tehnični les - rudniški les
okrogel tehnični les - les za predore
okrogel tehnični les - drogovi za odre
okrogel tehnični les - les za lesno volno
drogovi za vode
okrogel tehničn i les
okrogel tehničn i les - droben te hni čni les
o~rogel in klan les kolarski les .
h!odi za furnir F (listavci)
hlodi hlodi - hlodi za furnir F (iglavci)
blodi - blodi za luščenje L (listavci) .
blodi - hlodi za l uščenje L (iglavci ) .
blodi - hlodi za vžigalice S (listavci)
hlodi - hlocli za vžigalice S (iglavci)
hlodi - blod i za pragove P (listavci)
hlodi - kombini rani blodi
blodi - blodi za žaganje (listavci)
blodi - blodi za žaganje (iglavci) .

9-!

JUS.
JUS.
JUS.
JUS.
JUS.
JUS.
J US.
]US.
J US.
JUS.
JUS.
JUS.
JUS.
JUS.
J US.
JUS.
]US.
JUS.
JUS.
JUS.
J US.
JUS.
JUS.
JUS.

D .A0.020
D.B0.020
D.B0.02l
D.B0.022
D.B l.020
D.B J.02l
D.BJ.022
D.B 1.023
D.Bl.024
D.B l.025
D .BJ.026
D ..B2.020
D.B3.020
D .B3.021
D .B4.020
D.B4.021
D .B4.022
D .B4.023
D.B4.024
D.B4.025
D .B4.026
D .B4.027
D.B4.028
D.B4.029

25.
26.
27.
28.
29.
SO.
Sl.

S2.
SS.
S4.
S5.
S6.
S7.
S8.

les za celulozo in lesovin o
taninski les . . . .
les za suho destilacijo
les za kurjavo . . .
tesan ·les iglavcev . .
klan tehnični les - les za doge,
predelava lesa
furnir
vezan les
železniški pragovi
železniški pragovi za kretnice
železniški pragovi za mostove
parket
lesna volna

šče t arske

JUS . D.B5.020
JUS. D.B5.02l
JUS. D.B5.022
JUS. D.B5.0·2S
JUS. D.B7.020
izdelke in držaj e . JUS. D.B8.020
JUS. D.C0.020
JU.S. DlC5.020
JUS. D.C5.021
JUS. D.Dl.020
JUS. D.Dl.021
JUS. D.Dl.022
JUS. D.D5.020
J US. D.D6.020

Gornji jugoslovanski standardi so objavljeni v posebni izdaj i Zvezne komisije za
standardizacije,. ki je sestavni del te odločbe
II. Ti jugoslovanski standardi velj ajo od l. julija 1955.
III . Z dnem, ko začnejo veljati ti standardi, nehata veljati jugoslovanska standarda
- neobdelan les - JS 1001 in JS 1002, predpisana z odločbo o obvezni standardizaciji za
neobdelan les (»Uradni list FLRJ« št. S8 /47).
St. 1785.
Beograd, 2S. maja 1955.
Predsednik Zvezne komisije za standardizacijo:
ing. Slavoljub Vitorovic s. r.
ODLOčBA

O JUGOSLOVANSKIH STANDARDIH ZA žAGAN LES IGLAVCEV IN 'LISTAVCEV
(Uradni list FLRJ št. S4 z dne 27. 7. 1955)
l. Zvezna komisija za standardizacijo predpisuje tele jugoslovanske standarde:
borov žagan les .
jelov - smrekov žagan les
ladijski pod
hrastov žagan les
bukov žagan les .
javorov žagan les
jesenov žagan les
brestov žagan les
gabrov žagan les
orehov žagan les
žagan les sadnega drevj a: kostanjev, jerebikov, oskorišev,
njev, višnjev, hruškov in breskov
j elšev žagan les
brezov žagan les .
lipov žagan les .
topolov žagan les
vrbov žagan les .

JUS .
JUS.
JUS.
JUS.
JUS.
J US.
JUS.
JUS.
JUS.
JUS .

D.Cl.040
D.Cl.041
D.Cl.042
D.Cl.021
D.Cl.022
D.CI.02S
D.Cl.024
D.Cl.025
D.Cl.026
iD.Cl.027

JUS.
JUS.
JUS.
JUS.
JUS.
JUS.

D.Cl.028
D.Cl.029
D.Cl.OSO
D.Cl.OSl
D.CI.OS2
D.CI.OSS

češ-

Gornji jugoslovanski · standardi so objavlj eni v pos!!bni izdaji Zvezne komisije za
standardizacijo, ki je sestavni del te odločbe.
2. T i jugoslovanski standardi veljajo od 15. avgusta 1955.
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3. Z dnem, ko začno veljati gornji standard i, nehata veljati jugoslovanska standarda
za žagan jelov in smrekov les, JS 1003, in žagan borov les, JS 1004, objavljena z odlo č bo
o obveznem standardu za žagan les iglavcev {»Uradni list FLRJ« št. 38/47).
Št.

2626.

Beograd, 18. julija 1955 .
Predsednik Zvezne komisij e za standardizacijo:
ing. Sla~roljub Vitorovic s. r.

ODLOCBA
O UPRAVI GOJITVENIH LOVIšC LRS KOT FINANCNO
SAMOSTOJNEM ZAVODU
V Umdnem listu LRS, št. 8 z dne 3. 3. 1955 je bila objavljena
na vajam o naslednja določila:

odlo čba,

iz katere

l. Uprava gojitvenih lovišč LRS, ki je bila z <Odločbo vlade LRS št. S-70/ 1-53 z dne

<J. i. januarja 1953 ustanovljena kot gospodarska ustanova s samostojnim financiranjem,

nadal juje z delom kot finančno samostojen zavod.
Sedež zav.oda je v Ljubljani.
2. Zavod upravlja in vzdržuje gojitvena {vzorna) lovišča oziroma posamezne izločene
vode a~li dele ribiških ·o kolišev ter goji p lemenito divjad in ribe.
3. Uprava •g ojitvenih
da.rila doslej.

lovišč

LRS gospodari z vsem premoženejem, s katerim je gospo-

4. Zavod ima tele sklade:
l. sklad za nagraj evanje delavcev .in uslužbencev {sklad za nagrade).

2. sklad za nadomestitev in dopolnitev osnovnih sredstev in za velika popravila (sklad
za nadomestitev in dopolnitev),
3. gojitveni sklad.
5. Upravo g·ojirvenih lovišč LRS vodi ·direktor. Direktorja imenuje organ, ki je pristo jen za za•d eve in na1loge zavoda.
6.
l z vr ~ ni

Plače

določijo

uslužbencev in delavcev zavoda se
svet Ljudske skupščine LRS.

i. Za zadeve in naloge Uprave gojitvenih
za gospoda rstvo LR S.
8. Ta

,odločba

lovišč

po posebnih predpisih, k i jih izda •

LRS je pristojen D ržavni sekretariat

velja od l. januarja 1955.

Št. 168/3-55

Ljubljana, ·d ne 26. febvuarja 1955.
Izvršni svet Ljud!>ke skup ščine Ljudske republike Slovenije
Podpredsednik:
Ma.rijan Bncelj l. r.
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-'2S I
VAROVANJE POMLAD KA P\RI

SEčNJI

IN SPRAVILU

Ing. Franjo K or di š (Idrija)
Sečnja zrelega drevja in izdelava g.o.zdnih sortimentov sta končna stopnja
prvotne, hkra<ti pa tudi zatčetna stopnja drugotne gomdne ipL
PO•izvodnje. S sečnjo
dosežemo ekonomski cilj , ker iz .sto let kopičenega lesnega sklada ustvarjamo
uporabno vrednost, obenem pa gradimo temelje za •r azvoj mladega drevja, ki je
doslej rasl·o v varstvu starih ·d reve-s. Zato je za bo·dočo rast mladja .in mladega
drevja odlo·č ilno, kako ·Oprawjamo sečnj•o zrelega drevja in izdelavo gozdnih
so11timento•v.
Ni vseeno, ali nam bo po sečnji ostaLo gosto m1atdje, iz kater ega bo mogoče
vzgoji•t i lepo raščen in kakov·o sten sestoj , ali pa •le redka slaba mlad, kjer bi bi1li
gojitv.eni ukrepi brez prave koristi. Sečnjo moramo opraviti ·t ako, da [pri tem
ohranimo gosto strnjeno mladje, ki nam ob nenehni in pravilni umetni ter z·dravi
naravni selekciji jamči za proizv·o dnjo kakovostnega lesa. To pa bomo dosegli
le takrat, če bomo zrel o drevje rp.rav.očasno i·n pravilno 1posekali. Gozdarski strokovnja:ki, ki bodo skrbno uporabljali pnipomooke so.dobne tehnike in bodo znali
vzgajati .dobre gozdne delavce, voljne izpo~njevati n avodila •g oz·daojev, tbodo zlahka
ikos •t ej na,logi.

čas sečnje

Pri oplodni al.i postopni skupinsiki seč nji je po.trebno o,p ravi•ti posek pravočasno, oziraje ·se pr.i :tem na višino mladja, ki pri bukvi ne sme presegati 50-70 cm,
p•i smreki in jdki pa 1 m. Sečnjo in spravilo - tako iglavcev kRiko r listavcev
" - moramo opravlj-ati izključno tpo .zimi t. j . v 10hdobju med ok1tobrom in marcem, ;ko s·okovi ne krožijo v drevju in je ,}es prožnejši kot dougač e. Mladje se
takrat pr,i sečnj i .in spravilu laže upog~ba in zato pri delu manj ovira, pozneje
-pa .se z01pet samo vzravna v prvotno dego. če zapade razen ·tega še zatd·osti snega,
l<i p.rekrije ·dobršen del mladja, so pač ustvarjeni vsi ·pogoji, da s rpraviJno sečnjo
ohranimo ,p omladek. P·r i tem nam bo delo v veliki meri olajšano in brez posebnih
ukrepov omogočena v ečj a storilnost.
Posebni ukrepi pri

sečnji

in izdelavi

Če secnJe na pomlajenih površinah ne opravimo pravo čas no, bo pomladek
tako .zelo zrastel, da bomo morali pri zamujeni sečnji uporabiti posebne ukrepe.
V ~povojnih letih se je nabralo veliko primerov, da mla.dja nismo pravočasno
osvobodili izpod zrelega dr ev j a.
Pr.i visokem mladju moramo zlasti paziti na smer podiranja drevja. Na nagnjenem in strmem :terenu ne smemo nikoli ;podirati d revja navzdo l, temveč vedno
le navzg.or atli pa v stran, ker udarna mo č d revesa ni odvisna le od njegove teže,
ampak ·t udi od dolžine poti, ki jo nap·ravi drevo pri svojem padcu na tla . Z do·lžino poti se povečuje hitrost padajočega d·revesa. Pri ,p odiranju navzdol je zaradi
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tega udarna moč drevesa nekajkra.t večja, .kot p ri podiranju navzgor, zato drevo
v prvem primeru neprimerno močneje poškoduje pomladek kot v ,drugem.
T.o.da drevo, ki ga na zelo strmem terenu poderemo navzgor ali v srtran, rprav
rado zdr-či po st11mini ·i n .pri tem hudo poškoduje pomladek, bodisi da ga pri
.drsenju poruje, ·b odisi da mu odrgne mlado lubje. Drevo, ki smo ga podrli navzgor, navadno zdrkne ·p o st-rmini 'S spodnjim ·k oncem, t. j. z ritino naprej, ;podrto
v st ran pa zdrkne s spodnim koncem v loku navzdol. Tako drčanje drevja pri
sečnji je toHij za p01mladek .zelo Šlkodljivo, za·to ga moramo rp·reprečiti. To dosežemo
n a ta način, ,da pred sečnjo privežemo krog J<orenič nika jekleno vrv in jo pritrdimo na sosednje višje stoječe drevo.
Prav dobro obvarujemo pomladek, če ga pred .sečnjo razgrnemo. Seveda je
potrebno najprej določiti smer, kamor nameravamo ,p odreti drevo. Delavci morajo biti 'dobro ~zkušeni, ;>)lasti, 1<adar imamo opravi1:i z nagnjenimi drevesi. Po
tleh v ,do,Jočeni !Smeri pa·d ca razgrnej·o delavci mla.dje nav.zven v obe strani, ga
up ognejo in nekoJi.~o p·ovežejo s ISrobotom <~~li ,p a z medsebojnim povezovanjem
vej z dveh sosednih stebelc. Na ta način nam drevo pri padcu .navadno ne bo
•p olomil<O mladi, ampak jo ho le še nekoliko bo·l j upognila k tlom. D revo udari
,pr~ nerazgrnjenem, po konci stoječem mladju po njegovih vrhov.ih in jih ·p olomi.
Ce vidimo, da drevesa pri .sečnji ne bomo mogli podreti v zaželeno :smer, ampak
v gosto mladje, ·b omo škodo ublažili na 'ta način , da .goščo preredčimo in iz nje
izsekamo posamezne mladike, v prvi vrsti rtiste, ki so močno vejnate .in .košate. Ce
raste v smeri predvidenega drevesnega padca močan podrastek, lahko le-ta spremeru smer rpa.dajočega drevesa in ~P-Ovzroči še občtrtnejšo škodo, zaoto ga raje prej
posekama.
Drevje, ki je ·dalj časa rastlo v močno pretrganem .sklepu, n. pr . .pred ·konč
nim rposel(o()m pri opl•odni sečnji , .p ostane zelo k·oŠato, zato ga sko.raj ni mogoče
podira.ru brez 9k.ode, ·Če pri tem o.pustimo določene .izredne ukrepe, t. j. kleščenje
na.jbodj razraščenih vej na drevesu, ki je namenjeno za sečnjo. To delo pa je zelo
nevarno, ,zato ga smejo O>pravlj <!iti le spretni in dobro izurjeni delavci, opremljeni s ,plezalnimi napravami in varnoS>tnimi pasovi. Ta naoirn pa ima tudi svojo
slalbo stran, in sicer v tem, .da ·Okleščeno dnvje udari z večjo .silo po bleh, torej
tudi po mladju, ker za.radi manjšega odpora pri padcu doseže večj10 hitrost. Zato
je pravilno, ,da mo·r amo 'podirati drevje po najkrajši poti, zlasti važno pri okleščenem rdrevju.
V višinskih predelih, kjer zapade velDko snega in le-tta pozneje zmrzne, lahko
opravimo .sečnj o brez šl~ode, če .puščama visoke panje. Ko ,sneg na površj.u zm rzne ,
podiramo drevje ta ko, da napravimo .rez nad snežno površino in puščamo pri tem
do 2m v.iso:ke panje. Kidanje visokega snega se nam pa.č ne .izplača, ker bi na ta
način .dva delavca ·podrla komaj po eno ,drev.o na dan. Razen tega pa je pri jelki
in bukvi s,podnji del debla i·tak bolj !Primeren za celuloze. Pri visokem 'Snegu
drevo ne .poškoduje mladi, ki je pokrita s snežno odejo. Z odmetavanjem snega
pa ibi pomladek več ali manj .poM<od·ovaLi, razen tega pa bi luknje, ki bi jih
napraviE okoli pa.n jev, ovirale spravi,lo po .snežni !POVršini, ko .so razmere za
spraiVljanje lesa iz g!().z.da najprimemnejše. Visoke štore rpa po.sekamo, iko· sneg skopni
in vegetacija še mi·ruje. Pri tem p nidobljeni J.e.s .moramo s prenašanjem ali s previdnim spuščanjem čim IP'rej spraviti iz pomladka. V gospodarSJkti enoti Idrija II.
o.d dol. 70 smo leta 1953 prav Ustf>eŠno uporab~li ta način sečnje in spravila.
V v,isokem in gostem .pomla.d:ku je zelo O•tež.kočena izdelava .p osekanih dreves.
Dela'lci se težko gibljejo, ,za1:o je storiLnost manjša, hkrati .pa pošk-odujej o mladje
vkljUJb temu, da mu skušajo čim bolj •p rizanesti. 'Zlasti je težavno izdelovanje
bukovih sortimentov, med katerimi je največ klanega lesa, ki ga je treba zložiti
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v skJadovnice. V gostem mladju ni mogoče cep~ti in .skJadati, pa tudi ni vedno
blizu manjših jas, kjer bi to· delo laže opravili. Sk.la~dovnice, iki ISO v gozdu le en
meter visoke, zavzemajo večje površine in bi z njimi pokončali zelo veliko mladja.
Tudi .pr,i lupljenju iglavcev nas bo gost in velik pomladek oviral, oziroma bo pri
tem delu močno trpel.
V .gozdu, kjer j e gosta in vi-soka mbd, se moramo torej pri izdelavi posekanega drevja omeji,ti le na naj.p o,t rebnejša dela, t. j. ·na kleščenje vej 1n r-azžag<>vanj e. Deblo najprej razžagamo na standardne in kakovosti ustrezajoče dolžine
v hlode, ostale dele debla in veje pa -r azžagamo na poljubne dolžjne, •ki so za

Nad 2m visoko bukovo mladje po uspešno opravlj enem končnem poseku. V poznem
poletju bo potrebno že čiščenje (Foto: G: U. Idrija)

spravi,lo najb.olj pnimerne. Vse drugo delo, kot žaganje, kalanje, beljenje in skladanje v 1Skla.dovnice pa <>pravimo izven !Sečišča, na mestih, k,jer je za del·o in za
les dovolj p rostora.
Ko srn<> izdelavo konča,li , zložimo veje .p rimerno na kupe, pri čemer pa pogosto
deJla.mo naJPake. To delo moramo včasih oprav.ljati v ni.vkem in visokem mla·d j u, ki
ga pozimi. do-cela pokriva ISnežena plast. Razen tega delavci rad!i. mečej·o veje
na zelo širo·k e kupe, kakor jim je pač priročneje, ker skušaj!() delo čim hitreje in
čim bolj preprosto opraviti. Toda število in veličina kupov sta za rast pomladka
zelo važna in obenem vplivata na plodnos-t gozdnih ·tal. V visO'kem mlad ju mo-ramo
zlagati vejevje v več manjših k.upov, ker je tam to mogoče brez .p osebne škode za
pomladek; v nizkem mladju, ki .s e včasih v snegu ni•t i ne vi·di , ,p a so primernej ši
večji in redkejši kupi, 'k er bi z množico manjših kupov uničili več mJa,d!i.k Tudi
maLoMevillne veje lahko skrivij.o pomla.dek, če •ležijo na njem in ovira~o rast s.o -·
sednjih mladi,k.
Večje veje moramo razsekati in jih nato v:zdo.lž zložiti v :kupe. Ko spomladi
sneg skopni, moramo sečišče pregledati in veje, !ki so morebiti ostale razmetane
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po :mladju, zložiti na kupe. Prav ta'ko moramo sečišče pregledati tud.i poleti in
pripraviti vse .potrebno za prvo čiščenje mlade gošče. Pri tem izsekamo vsa poJomljena aLi močno prepognjena drevesca (ki se niso zravnala, potem ko je b il les
spravljen iz gozda), v kolikor svojim sosedom ovirajo rast. Hkrat,i pa odstranimo
iz gošče nezaželene drevesne vrste, slab predrastek in nekatera manj vredna
drevesca ..
Posebni ukrepi pri spravilo
Spričo skrbi za vars tv.o pomladka naletimo pri spravljanju ·lesa iz gozda še
na hujše težave, kot pri sečnj.i in ,izdelavi. Pri .tem nam navadno delajo preglavice .obsežnost in teža sortimentov, o,bJi.kovitost goudnih tal in prizadevanje, da bi
pri spravilu iZ'koristili samotežno s.i lo. Vse to terja pri sprav.ilu s pomlajenih
površin večjo previdnost in preudarnost ter uporabo sodobnejših naprav:

V idrijskih gozdovih prav uspešno uporabljajo motorne izvleke z gosto mrežo nosilk.
Glavna nosilka (l ) poteka diagonalno preko sečišča . .Po njej vozijo dosegljive lesne sortimente s sečišča neposredno na skladišče (S). Po zbiralnih nosilnih vrveh, ki so radivektorsko razporejene po sečišč u (2, 3, 4, 5, 6), odvažajo les do prekladalne postaje (7), kjer
ga preložijo na glavno nosilko (1) in po njej potegnejo na skladišče (S). - Za izvlek
so zgradili lesen (»idrijski«) voziček izvirne konstrukcije, ki ga vl ačilka, speljana čez
kolesce na lomni točki (7) , lahko vleče po vseh zbiral nih nosilka h. - Ta način spravila
lesa iz gozda je uporaben za privlačenje in spuščanje lesa ter omogoča številne kombi nacije, pač glede na terenske razmere in iznajdljivost.

Z zimskim spravilom lesa iz go.zda bo pomladku zelo prizanešeno, ker je
talkra•t mladje, ··ki ni previsoko, varno shranjeno pod snežno o.dejo. Lesni sortimenti, ki drčijo po snegu, se ne zadiraj o v tla in ne rujejo pomladka, zato pri
zimskem sp.ravilu •p raviloma ne bo treba toliko paziti na mladje, kot sicer. Pri
v~šjem aLi celo prav visokem pomladku, ki št·rli iz snega, pa b omo morali ravnati
skrbneje. Višje mladje je namreč manj prožno in se med spravilom lomi; največkrat se tako zvije, da se .ne more več vzravnati; .pogost<O pa je lubje tako močno
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ranjeno, da se mladike posušijo. To se dogaja zlasti na strmem terenu, kjer lesni
sortimenti drčijo z veliko hitrostjo. V teh .primer.ih se moramo na vsak na čin
izogniti takim načinom ročnega spravil a, ki izkoriščajo samotežno silo .
Najuspešnejše spravljamo l es z gosto pomlajenih površ.in, zlasti kadar je pomladek že visok, z motornim izvlekom, bodisi, da les vlačimo navkreber, bodisi,
da ga s.puščamo navzdol. Pri tem pa moramo na vsak način postaviti gosto
mrežo nosilnih vrvi, da lahko tak·orekoč vsak kos lesa dvignemo neposredno s tal.
Tudi glede na ekonomski račun je ta način spravila primeren. Za montiran je
nosilke, d ()lge 400-600 m je potrebno najv eč 4-8 dnin ; zato lahko žico ;p·restavlj amo .t ak o na gosto, da s posamezno Jinijo zajamemo :IJO 50-70m 3 lesnih sort imentov.
Na .stnminah, kjer s katerega koli vzr.oka .n e moremo 51pravljati lesa z motornim
izvlekom, ~porablj amo vitel za spu šča nje lesa, ki lahko vsaj deloma obvaruje 'POmladek. Na ravnem ali na zmerno nagnj enem ,t erenu, kjer spravJj amo les l e z
živino ali pa uporablj amo ročno spravi·lo, moramo skrbeti, da drče in vlake ne
bodo preširoke. Zato ne smemo dov.oliti, ·da bi se na manjšem p11ostoru nabralo
veliko lesa. P ri množinskem spuščanju l esa drči le-ta v ši r~ki h p·r amenih, močno
razširja . drče in b rez potrebe na široko uničuje pomladek.
Kadar .pri spravilu uporabljamo konje, naj .si bo t o Zi'. izvlačenje ali za prenos, moramo konjem nad eti nago·b č.nike, ker drugače tudi pri delu n eprestano ,
objedajo mladikam v.rši·čke im na ta način delajo veliko šk·od o.

če

Uspešna sečnj a in spravilo 1le.sa na :pomlajenih •p ovršinah sta mogoča le tahat,
pri tem uporaJbljamo, izu rjene in zanesljive delavce in če d elo vo·dijo dobri

Bujna pomladitev z bukovjem. Ostanek starega sestaj a
pred končnim posekom.
(Foto: G. U. Idrij a)
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.stro!kovnjaki . Delavce moramo tu.di primerno denarn~ .spodbuditi, da bodo upoštevali vse ukrepe, ki .so potrebni. Ce bomo obvar·ovali pomladek, bomo močno
zholjšali kakovost g ozdne pr.oi.zvodnje in ·tako posredno ·t udi relativno znižali
proizvodne stroške. Na ta način bomo šLi v kora,k z drugimi proizvodnimi panogami, ki s posebnim nagrajevanjem na različnih delovnih področj .ih skušajo ·p oceniti proizvodnjo. Saj bomo .z varovanjem pornladka pocenili gozdno proizvodnjo,
ker bodo .spr.iČ·o zdravega .pomlad1ka nepotrebna •pogoz-dovanja in z njimi zvezana
druga dela. Bodoči sestoj, ki se 1bo razviJ iz dobro ohranj enega .pomladka, pa nam
bo dal dragocen les. Večj e o·tro·Ške, nastale zar<~Jdi o;pisanih posebnih ukr~pov pri
-sečnji in sprav~ lu , pa bo poplačal material že iz prvih redčenj tako obvarovanih
kvalitetnih sestojev.
Pripomba uredništva
Op isani ukrepi ni·so teoretično razpravljanje, marveč ti'Spešni in hvalevlfedni
prij emi za ·o hranitev mladja, :Ici jih gozdna uprava v l drij,i opravlja že o,d •leta 1953.
Vezanje debele 1pred s ečnjo na strmem svetu, podiranje v izredno visokem snegu
in spravilo Jesa z žičnim vlačilcem v zelo oz-kih pasovih so ukrepi, do katerjh je
prišla •g ozdna uprava s tesnim sodelovanjem celotnega kolektiva. I zredno visoka
m la,d se je •razvila zaradi premočnih redčenj srednjedobnih ses•tojev, ki so j.ih izvršili že .pred desetlet ji.
1 1
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SEčNE

DOBE IN MANIPULACIJE S HLODOVINO
NA KAKOVOST žAGANEGA LESA
Ing. Ivan Juvan (Podvelka)

Vprašanje razmeroma slabe kaJ<.ovosti žaga.n ega lesa iglavcev, ki ga pošilajo naši žagarski obratt:i v izvoz, zlasti na doma·Či trg, ~ostaja .zadnje ča.se zelo
pereče. Občutno pomanjkanje žaganega •lesa na domačem tr•g u sicer omog<Jča prodajo •tudi naj slabšega .blaga, venda·r se nam bo upo·raba slabega lesa v gradnjah
kmalu maščevaJa , ker bodo t<l1kšni obj ekti kratkotrajnejši kot sicer. Brez dvoma
iz,koriščajo inozemski kupci našega lesa nizek odstotek ka,kovostnega žaganega lesa
.kot ~retvezo , da .p onujaj o nižje cene tudi za bolJši les ali pa VJključujejo v isto ceno
dva ali tri :kakovostna razreda žaganega lesa, vse to seveda v šk<Odo našega
1lesnega .trga.
Kupci ali ,p revzemal ci nava;dno dolžijo žagarske obrate, češ da pmizvajajo
sl a:bo hla,go. žagarski obratov·odje ;pa se zgovarjajo zlasti na kakovost hlodovine.
Navadno tičijo vzro.ki za slrube deske v slabi hlodo<vini in v žagarskem obratu.
Pri svojem obravnavanju se bom omejil le na vprašanje, kako ~ahko z razl ičnimi ,p ostopki pri gozdni eksploataciji Vlp livamo na zbolj šaruje J<akov.osti žaganega Jesa. Na žagarske obrate se bom ozrl le glede krli:šč in skla;dišč za žagan les.
Opažanja in ugotovi tve, ki jih navajam, se nanašajo zlasti na pohorsko območje srednj e Drav-ske doline, •k jer so v večini iglavci (7 : 3) . Letne sečnje na
tem območju .nam kažejo, da odpade na hlod<wino kot surovino za žagan les
65 .do 75% vsega tehničnega lesa ~g"lavcev . Prej je bil ta delež večji , v bodoče pa
.se bo mora!! še zmanj šati zaradi večje potrebe po celuloznem in jamskem lesu.
Les i.glavcev na splošno, ;zlasti p<ll smrekovina, je zelo občutljiva in !POdvržena
nagJim spremembam kvalitete, saj je znano, da škodljivci ko0t so razne gni,Joživke,
insekol:i ter mehanične okvare lahko očutno oin h~tro poslabšajo kakovost hlodovine, v skrajnih primerih pa docela spridij o lesne izdelke, ki jih pridobivamo iz
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hlodov. Menim, .da pri go11dni cl<sptloatacij~ najmočneje vplivaj o na kakovost hlodovine sečna doba, krojenje, ležanj e oziroma sušenj e lesa v gozdu in vsklatdišče
nje 1lesa ob kamionskih cestah, zato bom posvetil tem činiteljem največ pozornosti.
Doslej za ta vprašanja nismo zadosti skrbeli, zlashl ne v času veLikih planskih .sečenj, v prv i vrsti iglavcev. Saj tak•r at ni b ilo mogoče za igJavce \Podrobneje določati .časa .sečnje, ki bi bil za dober žagan les najbolj primeren. Se
manj pa smo se takrat utegnili ukvarjati z vprašanjem, kdaj sta spravilo in .p revoz
lesa iz go11da najpr~ernej ša , saj nam naše redko omrežje cest in gozdnih poti,
po katerih bi lahko les p revažali v vseh letnih časih, ni omogočalo tovrstne izbire.
Kr<lišča na žagah so bib skoraj vedno p renapo·lnjena, zato l es ci pr.i.šel pravočas.no pod žago in hlodovine ni bilo mogoče sontirarti, .d a b i tisto, ki ISe bo na~
.prej .pokvarila, čim prej razžaga ti. Sedaj , ko sekamo skoraj normalni etat hlodo vine ·i n ko je žagars·k.ih obratov v izobilj u, •t er .so se tudi izboljšali činitelj i,
k i omogočaj.o prav·očas en izvoz •l esa, j e potrebno ,p odrobneje prouči.ti vse momente,
ki še vpl ivaj o na zmanj šanje kakovosti žaganega lesa ter dolo·či.t i smerruce za
čim prejšnjo dosego normalne kakovosti in vrednosti žaganega Jesa. Saj naši
ig.Javc.i nimaj-o nič slrubši les k.ot iglavci v drugih .srednj eevropskih državah, ki
proizvajajo boljši !Žagan les kot mi in jim ga na. mednaro dnem trgu bo•lje plačuj ej o .
Sečna

doba

Sečna d oba vpliva na kakovos t lesnih izdelkov zaradi neenakosti l<llimati čnih
ra:zmer in razli čno dolgega ležanja -lesa po seonj.i v gozdu in na sk·l adišču ter v
zvezi s tem a:andi različ nih pogojev za razvoj in uvel~aJVlj anj e raa:nih lesnih škodljivcev.
Za preučevanje tega vprašanj a bo gotovo koristna ra.zolenitev poda.t kov, ki
jih navaj<\m v razp redelnici ·O udeležbi kakov.ostnih razredov žganega lesa."' Raz-

Udeležba kakovostnih razredov žaganega lesa
Predlog
Trg. zbornice

Žagan les
0

Of lll razred

Illj lV razred
IV/ V razred
Kratice, letve itd.
Skupaj

/0 1

vrednost

Obrati
LIP Mari bor

S % 1 vrednost S

Povprečj e

Obrati
Brezno-Podvelka
0

/0 1

vrednost

za LRS

S % 1 vrednost S

40
37
10
13

16,00
11 ,47
2,50
4,03

20
10
60
10

8,00
3,10
15,00
3,10

24
36
25
15

9,68
11 ,16
6,28
4,60

25
30
30
15

10,00
9,30
7,50
4,65

1100 1

34,00

1100 1

29,20

1100 1

31,72

1100 1

31,45

Like v kakovosti in vrednosti žaganih izdelkov .so v veliki meri \POSledica različne
kakovosti !Pred'Videne ozli·r oma pora>bljene hlodovine, le~ta pa od raz li.čne sečne dobe.
če upoštevamo k a·k ov.ostno razli>ko med predlogom Trgovske zbo rnice in
uresničenj em v letu 1954 na obratih UP Maribor, ugotovimo, ·da j e bila vrednost žaganih izdelkov (od ok. 31.000 m3 hlodovine iglavcev) pri 67% ,i zkoristku
zarad.i slabše kakovosti za 99.696 dolarjev manjša, kot bi morah biti. Primer,., Ker LIIP Maribor večino žaganega lesa proda v inozemstvo, vrednosti izražam v
dolarjih. Uporabljene podatke sem dobi l pri LIP Maribor, hkrati pa sem uporabil odpremne konsignacije navedenih obratov. Povprečje za LRS sloni na statistiki Trgovske
zbornice.
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java vrednosti žagani h izdelkov z obratov L IP Maribor z doseženo povprečno
vrednostjo žaganega lesa v Slovenij i v letu 1954 nam pokaže izgubo 46.732 do larjev.
Za primerjav!(), koliko se zviša vrednost žaganega lesa, -kadar lesnoindustrij ski obrati predeluj ejo samo hlodovina i.glavcev zimske sečn j e -ter jo razžagajo
kmalu p o sečnji, navajam v razprede-lnici odstotno udffiežbo posameznih razredov .žaganega le.sa, proizvedenega iz hlodovine smreke in j elke, posekane decembra 1954 v okolišu logarije Lehen, prepelj a ne na žago v Podvelki februarja
1955 in razžagane marca 1955. Bilo j e 21.342 m 3 hlo dovine n ormalne kak·o•v osti
ABC, kot je ob ič aj na pri prevzemu. Udeležba posameznih ka.kovo.s tnih razredov
žaganega lesa in dosežena vrednost 1 m3 sta razvidni iz razpredelnice.
Lzkori.stek je bi.l 70%. Na žagaa1em lesu smo o,paziJi nasl ednje napake: i•zpadljive gr-če, v neko liko pr.imerih več močnejših zdravih grč, .tu in tam pa tudi
okrožljivos.t j eJ.ovih desk in l.isičavo.st.
Za ugotovitev, lw l iko se zmanjša vrednost žaganega lesa iz hlodovine
poletne sečnje, k i jo pripeljejo na žago 8 mesecev po sečnji, smo na istem
obratu dali razža·g ati 18.944 m 3 j elove in smrek"()'Ve hlodovine, iki je bila maJja in
Vpliv

sečne

dobe na kakovost žaganega lesa

Les zimske sečn j e,
žaga n kmalu po sečnji

Žagan les

%
O/III razred
111!1V razred
IV/ V razred
Kratice, letve itd.

1

48
30
11
11

Skupaj

100
1

Les poletne seč n je,
žaga n čez 8 mesec.

vrednost S

%

19,40
9,24
2,78
3,28

26
44
20
10

34,70
1

1

S

o/o

10,60
13,64
5,00
2,95

100
1

vrednost

Les poletne sečnje,
žagan po 19 mesec.

21
70
9

S

6,60
17,40
2,82

100
1

vrednost

-

-

32,19
1

1

26,82
1

junija 1954 posekana na suš v okolišu Jogarije Brezno v Kacovem gozdu. Spravilo je izvr5eno .o k•tobra i.stega Jeta. Na žago so bili hlodi ,pripeljani februarj a
1955 in -čez nekaj dni nato razžagani. H lodovina j e hi la .n ormalne -kakovosti ABC.
Udel e~b o posameznih kakovostnih razredov žaganega lesa in dosežen o v-rednost
1m3 nam kaže razpredelnica. Izkor.istek je bil 69,3%. Na žaganem lesu smo
opazili predvsem naslednje napake: izpadljive grče, sledovi r-deče progavosti, delna
okrožljivost in v dveh primerih razca,p los·t (ok.r.ožljivost), pogos•te po'Škodbe od
kJina, lisičavost ter pri deskah iz enega hloda napaike na čel u zara,d i prekratke
nadmere pr.i kroj enj u hJodov. Smreka je bila zastopana 70%, jelka 30 %.
Na istem žagarskem obratu smo dali lfazžag<~~ti končno še 19.342 m3 smrekove
in jelove hlodovine, l(i je bi·l a !pOsekana pol eti leta 1953 .in pripeljana na žago
febru arj a 195-1. Na sk·laJdišču opri ža.gi je ležal a do konca februarj a 1955, ko je
bila razžagana. Pri .prevozu na žago j e bila hlodovina norm alne kakovosti ABC,
toda prekq leta 195-! je ležala na vlažnem s·kladišču , dolno v jarku ter je bila
le slabo podložena. Pri žaganju smo .dobili ·kakov.ostne zarede, kot j.ih kaže razpredelnica hkrati z vrednostjo 1 m3 žaganega lesa. Izkoristek je bil 66,2 %. N a
ža.ganem lesu smo opazili predvsem nas·led·nje napake: na skoraj vseh deskah je
hiola rdeča progav.o st, v manj .pr imenih •t udi nagnitost, poškodbe od lesar ja ter
redkejše napake v lesni strukturi, kot grčavost in razcaplost.
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Udeležba posameznih razredov žaganega lesa v navedenih treh primerih nam
nazorno kaže, kako hitro se zmanjšuj e vrednost žaganega lesa in nakazuj e vzroke
za to. Na kakovost žaganega lesa torej kvarno vrpliva pretirano dol.go ležanje
hlodovine na n eurejenih sk.ladiščih , .pa r1(.udi. poletna sečnja, kaida.r se hlodi
razžagajo šele po 6 ali več mesecih. Kakovostna analiza žaganega lesa iz hlodovine poletne sečnje, ki hi .hila razžagana takoj ali vsaj dva meseca po poseku, bi
dala vsekakor boljše rezul-tate kot razčlenitev obravnavanega primera. Vrste ugo•t-ov•l jenih napak nam hkrati kažejo, ·k je so vzrok i zmanjšane kakovosti žaganega
lesa. Rdeča progavost, in poškodbe po Jesarj ih so n aj občutnejše poškodbe žaganega lesa. Druge napake so manj pomembne •t er se jih teže izognemo, ker i zvi~
r ajo i z same .strukture lesa. Vsekakor lahiko -odstranimo napake, nastal e zaradi
neprav.ilnega kroj enja hl od-ov,ine v .go~du in napačne manipulacije s hlodi,' dokler
jih ne razžagamo.
Najhujši škodljivci, tki n apadajo hlodov i.no iglavcev •in žagan les iglavcev, so
vsekakor gni,1ožiV'ke, k i p ovzročajo znano rdečo p rogavo.st ter rumene, zelene in
črne madeže na deskah ali hlodih, če jih ne sušimo .prav.ilno·. Geološki ses tav, klima
in močna go2'ldovitost ustvarjajo na Pohorju ·r azmeroma zelo vlažna tla in podnebje (povprečno znašajo letne padavine na Ribniški koči od 1800 do 2000 mm),
ki posebno ug.odno vplivata na razv.o j gni•loživk. Najp ogosteje napadajo ohdelan
les iglavcev gnilož.ivlke iz rodov Lenz~tes, Lentinus in .druge, ki se lotijo po~eka
nega lesa, dokler je primerno vlažen. Te ,~!ivice se razvijajo op timalno, če je v
lesu 30 .do 60% vode (razli.čno za posamezne vrste g~livic). T a k,o vlažni .pa so hlodi
par tednov ,p o sečnji in še da,}j časa po tem , p redvsem takrat, če •ležijo dalj ča sa
nepo.d1oženi na vlažnih tleh aE na vlažnih skladišč ih. N a jlažje prodrejo te glivice v hlode skozi podolžne in radialne razpoke, ·ki n astanejo zaradi naglega sušenja po.sekanega lesa. K uspešnemu razv<O"ju glivic .pripomore ·tudi deževno in vlažno
vreme.
Glivice napadajo predvsem les poletne sečnj e, če leži dalj časa v gozdu ; v
l esu zimske sečnje l{)a se zara·d i mraza in prevelike vlažnosti ne morejo us.pešno
raz•vija-ti; zato je :pril{)oročLj~vo i·g lavce sekati rpozimi. Kjer pa to ni mogoče, zlasti
v gorah in v predelih, kjer zapade v isok sn eg, k i on emogoča p odiranje drevja,
i zdelovanje in .izvoz izdelkov, naj ·b i seka.li iglavce poleti na suš, tako da pustimo
posekana obel jena debla nerazžagana. Ta:ko se bo delo ob večjem pris·t opu
zraka hitreje sušilo in ne bo radialno razpo.kalo. Če pri letni sečnji hlode takoj
izdelamo, jih moramo takod po izdelavi primerno podložiti, da. se hitreje sušijo.
Ker pa vozimo večkrat iz gozda še nepresušen les. morajo biti skladišča na nagnjenem in y.zvišonem ter vetru iz-postavljenem svetu primerno urej ena. Neposredna
sončn a .p ripeka na sklad~šč.ih n i zaželena. Tla na skl adiščih naj bodo suha, če je
mog·oČe posuta z .gramozom, les pa mora oležati na dovolj vi sokih podlagah, k i
omog•očajo navzgornje kroženje z.ralka. P·o.dlage moramo menjati vsaj dvakrat
letno.
Les, ki je bil posekan v poletni sečnji in so v njem glivice že za-čele svoje
un.i čeva•lno delo, moramo razžagati pred naslednjo spomladjo, kajti, če rpustimo
nepresušen les na vlažnem skladišču še drugo ·leto, bodo niti gniloživkinega podgobja povzročile več škode, kot b i bila v prvem letu. V našem obravnavanem
primeru je bi·l a rdeča progavost kriva slabe ka·kovosti in zato ·tudi zmanjšane
vrednosti žaganega .lesa, ker se je razpasla na 80% desk. Podobno kvari jo les
tudi ,g niloživke, ki jih opazimo po znači l nih zelenih, modrih in črnih progah ali
pegah.
P omembni škodlj ivci, ki občutno .kvarijo tehnične l astnosti žaganega lesa, so
lesarji , ki vrtajo v posekan les. Zlasti se uveljavlja progasti lesar (Xyl01terus
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;lineatus Ol.), ki napada hlodovina vseh i,g·l avcev zlasti smreke. Razširil se je v
naših gozdovih •p redvsem zaradi močnih sečenj v letih 1950 in 1952, ko je precej
neobeljenega ,l esa iz zimske sečnje obležaJo v goz·d u vse deto. Pri goz.dni upravi
Podvelka smo se v Globači {H udi graben) borili 'Proti temu škodljivcu na okoli
800m3 hlodov.ine iglavcev, ker je bi·l les posekan leta 1952 pozno jeseni, in blodi
zloženi tudi tam, od koder j ih pozimi ni bilo m ogoče voziti iz goz.da, prav tako
-tudi ne v zgodnjih pomladanskih mesecih po mehkih .poteh. Ze meseca ap-rila S'mo
na hlodih opaziti vho:dne luknjice, ki so značilni znaki, da je lesar napadel. Hlode
.smo ~:kropi>li z mešanico ikar.bolineja in petmleja (1 : 1), vendar .se je ta ukrep le
deloma obnesel. Zato smo moraJi zgraditi do te hlodovine novo cesto, i•n po njej
pospešeno s traik.to.rjem 'fl'repeljati Mode do kamionske ceste. Kljub temu pa je
prevažanje trajalo do poznega poletj a, zato je lesar hlodovina tako h l.lldo .p oškodoval, da je bi•lo 60 d o 70% desk sposobnih 1le .za ·domači t r.g. Podo.bn.i primeri
so bili tudi pri drug.i h gozdnih upravah GG Maribor, zlas·t i v Rušah .
Znano je, da se lesarjevi hr.ošči in ličinke ne hranijo neposredno z drevesnim
sokom, kot je to pri dubadarjih, temveč z glivico Monilia candida (ambr'ozija), ki
j o prena·ša v matične hodnike lesarjeva samica. V svežem hodniku je glivica bele
barve, ko · hr.oščki odleti jo, pa postanejo gliv ice .črne. Ambrozijske glivice se razvijejo le pri .primerni vlagi, za>to le.sarji najraje napadajo les, k i leži v gozdu
neobdelan ali neobelj en, ter les, 'ki leži na vJamih .tleh v gozdu aJi pa na skladišču.
Za razvoj ambrozijskih g livic in zato .p osredno tudi za razvoj •lesarjev j e najbolj
primeren les, ki je bil .p osekan zgodaj spomladi, Iko je sušenje še neučinkovito ter
je v deblih še veliko vlage. Dobro se razvijajo lesarji tudi v neobeljenih hlodih
jesenske sečnje iglavcev, če leži hlodovina do pomladi v gozdu ali pa n<t vlažnih
skladiščih. Lesa iz poletne sečnje, k i se hjtro osuši, ker smo ga obeJili in odpeljali
iz gozda, lesarj.i ne napadajo, ker se v njem ambrozijske g>live .ne morejo razviti.
Izkušnje z lesarji iz zadnj ih let so .pO'kaza,le, da sta pomladanska in poletna
sečnja . vkljub pomanjkljivostim pri v določeni h razmerah primerni in nei:w.gibni.
Zato se bomo na vla•ž nih in senčnih teren.ih, kjer ,~e Jes slabo suši, iz·ogibali zimske
sečnje, .ker se bodo le hlodi iz poletne sečnje primerno osušili.
Ker 'torej 'Poletna sečnja pospešuj e razvoj omenj enih škod-ljivih gniloživk,
zimSika sečnja 'Pa ugodno vP'liva na razvoj lesa.rjev, moramo resno preudariti o času
sečnje. Zarad i pretežno .planinskega značaj a naših 1
gozdov in zaradi velikih etatov
mo ramo ,p ri nas večji del iglavcev .sekati poleti. V državnih gozdovih je pr.išlo že
kar v navado, da igdavce sekajo večinoma poleti, ker je takrat deJ.o pač lažje in
vamejše ter j e mogoča večja ·Storilno-st. Les, ki je bil poleti posekan, se najbolj
presuši, zat<> je la,žj~ za manipuLiranje in prevoz. Vse to občutno znižuje proizvodne
1>troške. Zaradi teh .prednosti navadno poletno sečnjo zagovarjamo in jo ·tudi izvajamo, vendar si moramo prizadevati, da j o tudi spričo sedanjih razmer čim bolj
omejimo in pospešujemo zimS'ko sečnjo, ki nam zagotavlja boljšo kakovost in večjo
vrednost žaganega lesa.
Diagram sečnje in izdelave ter oddaje hlodov iglavcev za območje GG Mar~bor nam ,kaže potek teh dejavnosti za Jeti 1953 in 1954. Vidimo, da je bilo v
obdobju o d l. aprila do l. oktobra, t. j. v poletni sečnji posekana m izdelano od
80 do 90% colo tne letne .proizvodnj e hlodov. V višje ležečih pohorskih gozdovih
deJ! no tudi med 500 .i n 800 m nadmorske višine je pač sečnja pozimi zaradi visokega
snega in ·zmrzlega drevja nemog·oČa.
Pogos,to se odločimo za poletno sečnjo, ker si gozdarji prizadevamo, da bi
pravočasno izpolnili planske naloge. Po poletni sečnj i se bo Jes hitrej e posušil in
bomo hlode lahko pravočasno spravili s sečišča na skladišča ob gozdnih poteh ali
pa v fendre (na .kupe). V p rvem in drugem primeru bo mogoče pozimi izvažati les
106

iz g.o.zda na žage. Menim, da bi bi1lo najprimerneje, č e si v bodoče .p rizadevamo
poletno sečnjo - upo š.tevajoč njene pomanjklj ivosti an prednosti - ·o pravljati
p.r o ti koncu poletja, ko muževnost iglavcev že pojenjuje, toplotne razmere pa še
ornog.očajo uspešno sušenje lesa. Razpolož.lj.i va delovna sila in ugodne prevozne
.r azmere in ustrezne g10.z.dne ,poti, pa nas b odo v nižjih in dos.to.pnej ših predelih
llilile .zla~>ti k s ečnJji v p.oz.ni jeseni, t . j. k ziJTI~Ski sečnji . Na ta način se bo na
,diagramu kulminacija sečnje in iz.delave .pomaknil a z meseca junija, :kot je bila
s edaj, na avgust. To borno dosegli, če borno največ iglavcev posekali in izdelali
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v juLiju, .avgustu, sep tembru in ok.toh ru. Posebno .pa moramo povečati secnJO in
izdelavo i.glavcev v oiktobru in novembru v nižjih predelih, kj er za poletno sečnjo
iglavcev ni .za.dostnega opravi·č iJa .
Pri dolo čanju časa sečnj e, :i zdelave in v;seh drug.ih_ proizv.odnih -stopenj do
o.dprerne moramo u,poŠttevati vse o·kolišč.ine, ki ugodno aJi neugodno vplivajo na
p·ravočasnos.t in donosnost. Razen prometnih razmer moramo še ,posebej upoštevati
tudi konti.nui·rano zaposli,tev staJnih gozdnih delav.c ev z razn.ovr·s tnirni deli gozdnogospodarske dejavnosti, predvidene v dru ž,b enem .planu za dotič.no l eto. Ravno
zahteva .popolne in neprek,injene zaposlitve sta.lnih delavcev nas si.l i, da kljub neugodnim ra'Zmeram sečnj.o , sušenj e in spravilo lesa predvidevamo za januar,
februar, marec in ap.r il, >toda Je tam, kj er nam pr.ornetne .razmer~ in obl.i kovitost
terena omogočaj o pravočasen izvoz lesa, t. j. še predno bi ga glive in insek ti
poškodovali.
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Mimogrede omenjam, da v tem pr.imeru uporabljamo tak način .sečnje, kot ga
je svoj čas izvajal Pogačnik ·V Lehnu: Za. seanjo določeno drevje ,p o.s ekam o v
februarju ali ma rcu č im zmrzal odj enja, v ap.r i•l u .in maju pa izdelamo sor timente ;
takrat je namreč d elo v gozdu lažj e in gos:podarnej-še. Pri tem ·p a moramo skr·bno
pazi,ti, da se nam lubadar ne razpase. h delan Jes takoj •odpeljemo iz gozda na s•k ladi šča ali pa na žago.
če se b omo .p ri načr.tovanju in ,i zvajanju sečnje in s.pravi.la ravnali po opisanih
načel.ih in izkušnj ah, bomo nedvomno dosegl i bolj šo kakovost hl odovine in tudi
žaganega lesa. Nesmiselno pa ·h i bi1o skušati uvesti seč njo v zim.s,k i dobi za vse
primere, ker bomo le v določenih p,rimeri.h lahko o:dpelja.li l es i•z g-oz·d a ·pred priho;dno spomladjo in Še tako izogini1i n<11padu Jesarjev in .~!ivic.
Opisane ugotovitve in razmere, ·k i odločajo <O možno.s ti za zimsko ali l etno
sečnjo in o vplivu ene .al.i druge sečnje na ka:kovo.s t .žaganega •l esa, nam narekujejo,
da na Poh orju sečnje v ma~ju in juniju omejimo na najmanjši ob.seg , in pmv ta.ko·
tudi a.p rilske sečnje v nižjih .!egah, ker so takrat ali pa neposredno p otem igl avci
v .določenih naJdmorskih višina h naJjboJj muževllli. V drugih IPOletnih mesecih pa
naj .se sečnja opra.vlja na suš - v ·k ohkor muževnost t·o dopušča.
čas

za spravilo in izvoz iz gozda

Druga od!.očilna proizvodna sto,p nj a, ki vpliva na kva.lirteto hlodovine, torej
posredno tu di na žagan les ig>lavcev, je izvoz ~z go·z da, oziroma obdobje m ed poselcom in odpremo <lziroma p.rede;lavo na žagi.
I zvoz iz gozda je odvisen od klima:tičnih in terenskih razmer še bo•l j kot sečna
d oba. Ra·zen tega pa vplivata na način in čas ·s,pravila •ter izvoza tudi gos-tota cestnega omrežj a in velikost ·t er •r avtresenost sečišč. Na s.po:dnji ipO.Jovici že omenjenega
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d iagrama sem prikazal za območje GG Maribor i.zvoz l esa iglavcev iz gozdov za
leti 1953 ~n 1954, v ·odstotkih za .p osamezne mesece. •Pri 1953. Jetu ni upoštevan
zimski in zgodnji spomla:dans'k i ,izvoz p reho.dnih zalog lesa LIP Maribor iz sečnj e
v letu 1952. Krivu~ja oddaje oziroma izvoza <lesa iz gol'lda za leto 1954 pravilno
kaže ž.ivahnej šo tovrstno .dejavnost v ,zimskih mesecih, pač zara.di l ažj ega izvoza
po sa.nincu in več ponuje;nih vo.znikov. V poletnih mesecih .p a poteka :krivulja bolj
ali m anj enaiko.memo. Pri tamkajšnj ih razmerah j e .po.t eklo med .sečnjo in spravilam hlodovine i@lavcev 2 d·o 8 mesecev, za v·i·šje pohorske lege pa 5 d o 8 mesecev.
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Na izv.oz lesa vpliva v precej šnji meri tudi ponudba zasebnih vozn ikov, ki
je zlas,ti živahna p o.zimi in pol eti , ko v;prežna živina za kmečka dela ni tako zelo
potrebna. V podkrepi·tev pniohčuj emo diagram o.dstotne razčl enitve zaslužka pogod·b enih vo·znikov pri gozdni upravi Podvelka po mesecih za leto 1953 in 1954.
Pri načrotovanju izvoza moramo upoštevati zlasti možnost uspešne uporabe
neutrjenih cestišč, ker je le-ta spomladi in v jeseni precej dvomljiva in se moramo
preudarno i.zogibati talcih prev·ozov , ki so v določenem letnem času nerentabilni.
Z a pravi:lno načrtovanje p-revozov in n j ihov.o uspešno uravnavanje moramo
poznart:i in upošteva,t i gostoto in kvaliteto cestne mreže. Za p rimer navaj am podatke za območje GG Maribor (inventari.zacija gozdnih poti un cest iz leta 1953).
Upoštevane so le tiste ceste, ki potekajo po go.zdovih s plošnega ljudskega premoženja in deloma tudi po zasebnih gozdovih in služijo p retežno izvozu lesa državnega sektorja, ki j ih več·inoma tudi ndržuje.
Ceste z utr.

Kolovoz!
km

Gozdna uprava

Na 1 ha gozdov

Gozdov
ha

cestiš čem

km

kolovozov
m

utrjenih
m

cestišč
1

Ruše
Slovenska Bistrica
Oplotnica
Ptuj
Lovrenc
Maribor
Murska Sobota
Podvelka
Skupaj

43
138
37
34
140
106
14
190

-

9,4

5,9
4,7

702

povprečno
1

429-l
4009
2667
3845
4910
2287
7320
4646

6
6
16

48
1

34,4
14
8,8
28,5
46,3
1,9
40,9

-

1,8
-

0,8
1,0

20,6

33978
1

1,4
1,4
5,9

10
l

1

1,4
1

Tudi Jn.ž . .A.nt·on Knez je za območje celjskega okraja u gotovil, da na 1 ha
gozdne površine .odpade 0,9 do 1,8 rn cest z utrjenimi cestišči in 13,1 m kolovoznih
poti. Ti podatki se precej ujemajo z navedenimi podatki za GG Mar,ibor, torej je
na obeh območjih cestna mreža zelo r edka. To je činitelj, ki pomembno zaviralno
vpliva na čas prevoza hlodovin e ig·l avcev i.z go2ida.
Redko cestno omrežje občutno vplllva na traJjanje ro čnega spravila in na izvlačenje z vprežno živino do poti. Za gozdno upravo Po.dvelka sem ugotovil povprečno
do:lžino spravila ok. 650 m, pri tem pa nisem upošteval sankanje pozimi, ki se vrši
na mnogo daljših relacijah. Na o.bmo čj u omenjene uprave znašajo vlake oziroma
kolovo2ii do skladišč ob kamionskih cestah ok. 3200 m.
Ti podatki nam prepričljiv{) po trjujejo ugOI!:ovitev, da bomo morali .čim prej
.začet i z gradnjo gostejše ces.te mreže, predvsem utrjenih cestišč, kjer je mogoč
prevoz lesa skozi vse leto.
V skladiščenje hlodovine
Naslednja proizvodna stopnja, ki vpliva na kakovost hlodovine in žaganega
lesa, sta način in traj anje vskladiščenja hlo.d ovine izglavcev na skladiščih ·o b gozdnih poteh in kamionskih cestah ,t er na krliščih .pri žagarskih >Obratih.
V gozdni manipulaciji marsikje ne posveč amo dovolj pažnje ureditvi skladišč
ob gozdnih ali kamionskih cestah, kjer leži les večkrat tudi po več mesecev aii
celo vse leto. Najbolj neprimerno je, če so takšna skladišča, kot je to pogosto v
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dolinah, pri steku dveh potokov, ikj er skJa.dišče navadno ni niti dovoj prostorno
niti za,dosti s uho. Podloge, ·kčlill1o r zlagamo hlodovina, so v ve č ini primerov lesene,
sta,re in po vsej svojti .dolžini ležijo na .zemJji ter so •p olne raznih povzročitl:elj ev
gnilob, ki se lahko preselij o neposredno na vskladi ščeno hlodovina. Marsikje je
navada vod~lnega terenskega osebj a in voznikov kriva, da puščajo hlodovina po
nepotrebnem na neprimernih skladiščih, čeprav hi j o lahko prepeljali neposredno
iz ,gozda na hlišče pr i žagi. Se huj ši pa je primer v g.ozdnih o:kO'liših, kjer ni cest
za •p rev.oz lesa na žagarske obrate, kot je t.o n. pr. v Rušah. Tam leži veliko spomladi in poleti posekanega ·lesa skozi vso j esen in .zimo v gozdu in čaka pomla danskega deževja, ki omogoča .plavljenje lesa IPO vodni dr.či . T ako ·p ride naj več
hlodovi.ne iglavcev na žago šele v aprilu, maju in juniju, torej skoraj šele eno leto
po sečnji. Zato je tudi žagan ies z žagarskega obrata v Ru šah v primerjavi z drugimi obra.ti najslabši.
bkušnje z •l esnoindustrtij.s kih obratov Brezno-P.o.dvelka nam kažejo, da je
bila leta 1953 zaloga hlodovine iglavcev .dvakrat do trikrat večja, :kot pa je bilo
razžaganega lesa v posameznem mesecu, ko so ohra•tovali več inoma v dveh izmenah. L eta 1954 pa so ležaJle na omenjenih žagah še huje pretirane zaloge hlodovine
~glavcev, tako da so v posameznih mesecih celo štiri do petkrat pre.segale mesečno
p roizvodnjo ža.ganeg.a lesa. Če to pr~merjamo .s potekom prevoza hlo.dovine iglavcev iz g·o zda na ža,gar·s~e o·brillte, vidimo, da so se nakQipičile na Ž<l!gal1 v januarju,
februarj u, marcu in aprilu največje zaloge hlodovine, ne glede na dobo sečnje.
T.o bi morali na ža.garskih obratih up oštevati .in v zimskih mesecih .povečati produkcijo, saj kapaci•tete žagarskih ob ra,tov to omog.očajo. Na ta način bi bila sicer
morebiti ogrožena stalna .zaposLitev .delavcev ne>. žagah v po.letn,ih m esecih, vendar
se .to ne bi prehudo občutilo·, .k er bi se lahko precej ·delavcev z žagarskih obratov
v poletnem .času zaposlila v gozdu ali pa pri g.r adnjah lesnoindustrijskega podjetja.
Prehajanje delavcev poleti z žage v gozd in pozimi iz gozda na žago pa bo mog.oč e
le ta.krat, če se bosta gozdarstvo in žagarstvo organizacijsko SIPOjila.
Tudi lega posameznih žag, zlasti pa še nj.i hovih knlišč pogosto ne ustreza vsem
zahtevam .d o·b rega in primer.nega skladišča . Tako nima n. pr. v Dravski dolini
nob eden žagar.ski obrat, razen mo rebiti v Št. Lovrencu, p.nimernega skla.dišča, ker
so vs a prema jhna, tako da IS'koraj ni mogoče sor tira ti hlodov.ine. Ker morajo biti
spričo sedanje lokacij e žagar.s.kih obratov skladi šča hlodovine v njihovi neposredni
bliž.ini, bi morali vsaj tte primerno urediti, tako da lesene ,p odloge .položimo na betonske stebri.če. Tako omogočimo sušenje hlodovine in >'l e izognemo gnitju podlog.
Potrebno bi .bi•lo vso hlodovina, ki se skozi vse leto dova.ža na lesno.i ndustrijske
•Obrate, sor·ti rati ne samo .po dim enzijah temveč tudi •PO nj eni starosti z ozi rom na
.sečno do•bo, da .bi obratovodja lahko dolo čal gled e za.povrstnosti, <po kateri bodo
razžagane .p osamezne sk!G~~dovnice. Z lasti je to lahko izvedljiv.o na krliš č ih, kjer z
ene strani les dovažamo, z druge s trani .p a ga odvažamo na žago.
Razen opisanih činiteljev, ki 1kvarijo kakov;ost žaganega lesa, vp liva nanjo
•t udi nepravilno vs-kladiščenje žaganega lesa Zllasti na neprimemih skladi5čih . Kar
sem napisrul .za krlišča žagarskih obratov Dr avske doline, velj a večinoma tudi za
skladišča žaganega lesa, ki ležij.o v precej ozki Dravski dolini, kj er je zračna vlaga
visoka tl:er je dos top vet ra omej en. Tako smo našl i n. pr. leta 1952 na s kladišču
žage v Breznu sko.raj 30% rdeče .progastih ter plav.o in črno •lisastih desk; zato so
bi:le deske p ri odpremi uvrščene v ni žje kaikovos.t ne razrede. Po izjavi .prevzemalca
•Žtaganega lesa podj etj a »Sl'()venijlii!l.es<< .se je na o·b ratih Brez·no...-.Podvelka zadnji
tdve ,Jeti zara-di pravi.l nejšega zlaganja o·bčutno zbolj šala kakovost žaganega lesa.
Na takih neprimernih skla.dišč ih morajo biti skladovnice dvignjene na betonske
stebriče 40 do 60 cm visoko, zlasti na V'lažnih in s •t ravo zarastlih tleh.
110

Krojenje hlodov
Pr,i .skrbi za čim boljšo <kakovost ža.g anega lesa moramo posvetiti potrebno
-pozornos t tudi kro jenju. hlo.dovifl.e v gozdu. Pri pregledu ža,ganega lesa na hgah,
2Jlasti :pa pri razredovMlju rp red •o dpremo alii pa p.o razžaganju 1zločamo d.oločen odstotek desk, iki nimajo .p otrebne .d olžine a1i pa imajo takoo močne okvare v lesni
s.t rukturi, .d a moramo zaol:·o ·d e.skoo uv.rstiti v najnižji kakovostni razre-d . Gozdarsko
terensko osebje ne posveča <rlovoJj pažnje pravirl nemu krojenju, pa ·tudi g-ozdni
delavci ne .občutijo .p otrebne pobude, iker so l e redki pr.imeri, d a man~pulaonti pri
ivmeri za i.z,pla·čilo odtr.g uj ejo ik!ubaturo nepravilno izdelanega sortimen ta. Nadalje
na žaganem lesu tudi niso :redke okvare od cepinov, ki se uporabljajo pri sprav·i lu,
naikladanju in raoz·k ladanju lesa, zlasti pa oikvare Z<'x<~Jdi pregJ.obokega za•b ijanja
k,linov pri izvla čenj u z vprežno živino . že marsikje ~peljano •prepoved uporabe
klinov j e ·pO<trebno .posplošiti in se omejiti iz:ključno na uporabo vhcčilnih <kavljev.
Na žagah smo u.go:tovi1i, da .dobimo so·r azmerno najslabši ža,gan les iz prvih
hlo•dov in rto zaradi strukturnih ·okvar v srcu hlada, .ki .so najpogostnej·še in največje v .deblu .do višine enega, V·Ča:s ih tudi do ·dveh metrov. P.ogosto bomo morali
pro krojenju lesa ,z ozirom na .ra.s toČ·o potrebo .po celuloznem .lesu, prvi meter
določiti za celulozni les; na ta ·način ·b omo ,izb.o•l j8ali <karlmvo&t hJodovine. Ker je
spravilo cepanic iz g-ovda navadno dražje od spra.vila hJ.pdovine, se bo najbolj
obne_slo odrezovanje met.rs•k ih čoikov od rp rvega hlada na skladiščih ob kamions•ki
cesti, lahko pa tud.i na knli.šoih pri .Ža•g ah. Na ta na·čin bo v veliki meri rešeno pomanjkanje celuloznega lesa.
Zdi se mi, da .spričo sedanjih •tr-ž nih ravmer ni verjetno, da .bi se •kakovost
hlotdovine, :ki j•o vozijo na žage, kmalu ivbolj šala, do.k.le-r bo trajalo sedanje veli.ko
povpraševanje po hlo·dovini ne g~lede na kvaLiteto. Potr'ehno bi bilo nudi•t i višjo
ceno za hlodovino borl jše :k ak.ov-o.s•ti in lepše izdelave, .ki sodi v razred AB, rk ot za
hlodovina ,razreda C. Zelo zan~miva bi bila .tudi analiza, k,i bi nam pojasni.la,
zakaj dosegama tako nizek odstotek žaganega lesa, .s posobnega .za i.zv.o.z, v primerjavi z uspehi, rki jih dosegajo druge srednjeevmpske države. P.rav gotovo bi
nam tak>šna anaLiza poka.zala, da bomo •t udi mi lahko rpr.oizvajali b oljše in vrednejše žagano blago.
Zaključek

Iz navedenih ugotovirt ev in razčlenitev -p osameznih činiteljev, ki vp:livajo na
•k akovost in vrednost žaganega ·l esa iglavcev, bi mo·g li .pov.zeti naslednje nal-oge:
l. Po.trebno j e med .g ozdarskimi, lesnoi.ndustnijskimi in i.zvoznimi strokovnjaki
.spro•ži.ti razpravlj anje ro ·vzrokih slarb e :kakQlViosti in niJZJke w:ednos.ti žaganega lesa.
2. Operativni or,gani za eksploatacijo .pr;i gozdnih go·spodarstvih bodo morali
v bodo.če po.svečarti več pažnje pravilnemu načrtovanju sečne dobe ig.lavcev in si
pri tem prizadevati, kjer je to le mogoče, uporabljati zimsk{) sečnj.o zlas.ti za
primere, .k jer vremenske in izvo.zne razmere •to ·do.puščajo .
3. Port rebno je zagotoviti zadostna finančna sreds-tva za i.zgra.dnjo g ozdne
ces.t ne mre.že, .ki je pred,po.g.oj za smotrno in renta.biJno izkoriščanje g-ozdov, z.l asti
ob prebiralnem .gospo:darjenju.
4. P.o.t rebno je ukiniti zastarele in z o•ZJi.r om na po•ložaj neprimerne žag·a rske
obrate ·ter is toča:sno omogoči-ti rizgra,dnjo sodobnih žagar&kih ·obratov, t. j. lesnoindu.strijs:k ih kombinatov. Začasno pa moramo .p rimerno urediti ob s toječa krlišča
pr.i žagarskih ·o-b.ratih.
5. Za .dosego· večje ekonomičnosti gospodarjenja z namm •gozdov.i, bi bilo
potrebno, žagarstvo vključiti v delovno področje gozdnih g-ospodar.s tev.
(čl anek je prirejen .p o .s.krajšanem iz>delku .za strokovni iz·p it. Op. ured.)
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POL STOLETJA STROKOVNEGA UVELJAVLJANJA
INž. P AHERNIKA
Sredi februarja je p•i~edila sekcija DIT
gozdarstva in lesne indu<itrije Slovenj Gradec .skromno, to:d a prisrčno sl ovesnost. Tovariš Franjo Pahernik je namreč pred kratkim
d.o živel posebno počastitev, ko mu je dunaj ska
visoka šola Z<'. gozdarstvo za petdesetle·tnico
·c1ip1omiranja podeli,l a zl ato diplomo.''
Tova·r iš Pahernik, ugledni .goz·d arski strokovnjailc z našega ·l epega severnega deJa Pohorja, se je 1rodii leta 1882 v Vuhredu in je po
končanem š-tudiju pol stoietja gospodaril z
neomejeno ljubeznijo v gozdovih okoli Rolfenka in v Hudem kotu pod Kopo ter je v
korak ·s tehničnim na,p redkom vzgoj~~l lepe ses-toje, k i so sedaj po večini last splošnega Jjudsi<ega premo.ženja.
Ne le kot gozdar, ampak tudi kot zaveden
Slovenec je inž . Pahennik dobro znan daleč po
Po.hor~u in Dravski dolini, kajti njegova nar·odna .zavest, k i je &po·d,buja.Ja sonarodnjake k odločnemu .sta.lišču, je bila že v nekdanj,i Avst.o-Og'rski, .pa tudi
pozneje .t rn v pcii marenber.ških nemško usmerjenih Š·ovim.ističnih zagri:zencev.
Za časa faiŠ istične o1k upacije je sl avljenec IP'Onosno ·prenašal nasilstva, ki ji·h je
bil ,z aradi svojega neomajnega patriotizma ·deležen. Kot mnogi naši rodvl juhi je
bil tudi t·ovariš Pahernik hkrati z vso svojo družino i•z scljen, v J eBenovcu pa so mu
ustaški .zločinc i ubili sina. Ko se je po osvoboditbvi vrni•l - sam s svojo soprogo v svoje ..ljubljene pohorske gozdove, mu nista ne prestano trplj enje, ne njegova
življerujiS,k a doba · zlomi,li volje do dela. Kot :razgledan ,go.spodarstvenik, kot izkušen
predavatelj na tečajih in :kot dobeu- strokovnjak ~lasti v urej anju gozdov j e bil
vedno pri,p ravljen po magati in pri vseh globljih strokovnih razmotrivanjih živahno
sodelovati.
Naš jubilant pa ni posvečal svoje skrbi le napredk·u gozdov in razvoju naše
stroke, ampa-k j e veliko prispeval tudi za ia;obraz,bo goz,dnih delavcev. Pahernikov
rod je sv.oječasno osnoval osnovno šolo prj Bolfenku sredi pohorskih gozdov, kj e:r
je inž. Pahernik ?Jgra,dil novo šolsko pos,Jopje, namenjeno otrokom go'Zdnih del avcev, ki so 1b i•li do takrat po večini še nepismeni.
Teh in še drugih .zaslug tovariša Pahernika, ki krasijo ta njegov pomembni
poJs.toletni jubilej , smo se spomnili tudi <Ob l epem tovariškem večeru članov
slovenj graške sekcije DIT . GLI ter slavlj encu želimo, da bi preživel še veliko
zdra'V.i h in zadovo,ljnih l et s.redi lepih pohorskih gozdov, ki so mu tako zelo pri
srcu, delujoč z 111ez·manj šano živahnostj·o med t·ovariši, ki ga visoko cenimo m
Sekcija DIT GLI
spoštujemo.
Slovenj' Gradec
'''Pridružujemo se s prisrč nim i čestitkami ob pomembnem jubileju zaslužnega tovariša
inž. Franje Pahernika, hkrati pa tudi naših uglednih gozdarjev inž. Antona šivica
in inž. Janka Urbasa, ki sta tudi dobila zlati diplomi gozdarske visoke šole na Dunaju.
Uredništvo
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SODOBNA VPRAšANJA
PREMENA čiSTIH JELOVIH GOZDOV Y TRNOVSKEM GOZDU
Splošno je znano, da je v Trnovskem gozdu veliko starih jelovih enodobnih gozdov.
Zlasti to velja za oddelke: 27, 28 in deloma tudi 29, ki merijo ok. 110 ha, v revirju Dolina
gozdne uprave Trnovo. V teh sestoji h ni nikjer jelovega pomladka. P o vojni so poizkušali te gozdove pomladiti s podsetvij o jelovega semena .
Geološka podlaga teh gozdov j e j u r sk~ apnenec. Skalovje p rodira na površino in j o pokriva poprečno 10-20%; mestoma tud i več, zlasti po robovih in grebenih. Gozdovi ležijo
poprečno od 880 do 920 m nad morjem in imajo obilo padavin (letno dosegajo 2200 mm),
ki pa so časovno neenako porazdeljene. Največ dežja pade spomladi in v jeseni v velikih
nalivih in tudi snega zapade veliko. !Plitka plast zemlje z apnenčas t o podlago vodo zelo
slabo zadržuje. Zarad i submediteranskega podnebj a je v poletnih mesecih zelo top lo
in suho.
Verjetno so v preteklosti z gospodarski h razlogov pospeševali j elove gozdove in so
bukev uničevali na račun jelke. Tako so nastal i v Trnovskem gozdu čisti enodobni jelovi
sestoj i. V gozd u ni pomladka, če pa se kje pokaže, propade že po par letih. Od drugi h
drevesnih vrst najdemo le bukev, od grmovih pa volčin, kosteničevj e, lesko 1n svib. Zemljišče je 90% po raščeno z raznimi mahovi, zlasti močno so zastopane acidofilne vrste.
Z ozirom 'na opisane razmere je obnova teh gozdov zelo težavna. Dosedanja prizadevanja, da se obnova izvrši z jelko, so bila brez uspeha, ker so bila nepravilna in protinaravna. Bodočnost pri obnovi teh gozdov imajo listavci. Z vnašanjem predvsem bukve se
bo tlo popravilo. Sele potem bo mogoče pomlajevati tudi jelko. Tako bo nastal mešan
gozd listavcev in iglavcev, ki ga gozdarska veda najbolj .priporoča. V oddelku 27 so šli .s
pospeševanjem jelke tako daleč , da so pri pripravljanj u sestoja in tla za nasemenitev jelke
na površini 0,5 ha posekali vse stare jelke in uničili skoraj ves bukov pomladek. Na ta
način so skušali doseči, da bi se tla divje zarasla z raznimi visokimi travami , pozneje z
malinjem in mogoče tudi z nekaterimi grmovnimi vrstami, ki bi jelki pripravile vrnitev.
Z gojitvijo čistih, enodobnih jelkovih gozdov so porušili ravnotežj e prirodne gozdne
skupnosti. Vendar bi že mo rali spoznati, da pri gojenj u gozdov moramo u poštevati naravne
sile, ki nam bodo hkrati zagotov.i le traj no 'in naj višjo gospodarsko korist. ,Pri gojenju
gozdov morajo v bodoče odpasti zgolj trgovski vidiki, ampak moramo zlasti skrbeti za
uravnovešenje proizvodnih sil gozdnega rastišča. Napačno gojenje čist i h gozdov daje le
začasne uspehe, v resnici pa s stališča trajnosti donosov in na podlagi ugotovitev najmlajše gozdarske znanosti, fitosocio lo~je, ki mora postati temelj sodobne gozdarske
dejavnosti, to niso nikaki uspehi. Tud i v našem primeru moramo upoštevati zahteve in
razvoj rastišča. Vnašati moramo listavec, predvsem bukev, pa naj bo to le v skupinah
ali po vsem sestoju. Le tako nam bo zagotovljen uspeh. L e z vračanjem listavcev bomo
dosegli čim prirodnejše rastišč ne razmere, ki so hkrati tud i gospodarsko najprimernejše,
ker nam zagotavljajo gojenje vsestransko uporabnega, zdravega in za naravno pomlajevanje sposobnega mešanega gozda.
Jože Ke n k

SPRA VILO LESA PO ZRAKU -

VPRASANJE BLI:ZNJE

BODOčNOSTI

Univ. docent dr. ing. Ernst Pesta! je objavil v dunajski reviji »Allgemeine Forstzeitung« št. 3-4/ 1956 zanimivo razpravo pod naslovom »Aufgaben in Mčiglichkeiten der
Flugbringung in Osterreich« (Naloge in možnosti spravila z letali v Avstriji).
Gozdne ceste in poti imajo v planinskih predelih omejen obseg. Kjer ni več mogoče
zgraditi poti, stopajo v akcijo ž-ični žerjavi, ki spravljajo les iz manj dostopnih predelov
do poti. Vendar je v zelo skalovitih predelih tudi spravilo z žičnimi izvleki nemo goče.
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Razen tega j e montiranje žerjava drago in gospodarnostno le p11i določeni mirumalni koli čin i lesa. Kjer je v takih predelih poti;ebno posekati posama drevesa zaradi snegoloma,
vetrolomov ali pa napada lubadarjev, je tak les navadno obsojen, da strohni v gozdu.
Vedno bolj se vsiljuje vprašanje spravila lesa iz ·takih nedostopnih krajev s pomočjo
helikopterjev, k·i ne rab.ijo ravnega terena za pristajanje, temve č dvignejo pripravljeno
breme (čim dalj ši les) in ga prenesejo do izvozne poti oziroma do obrata, v kolikor le-ta
ni preveč oddaljen od g·ozda. Pogoj za delovanje helikopterja je dobra vidljivost in kolikor toliko mirno vreme. Megla, močan dež in sneženje, močan veter in vreme pred
nevihto (zaradi električne napetosti v zraku) ovirajo ali onemogočajo obratovanje.
Helikopter prileti nizko nad breme, spusti močno žično vrv, Ici jo 2 delavca na tleh pritrdi-ta k bremenu, nakar vitel dvigne tovor in helikopter odleti.
P.isec predlaga, naj bi gozdarskemu inštitutu v Mariabrunnu dali na preizkušnjo
zaenkrat lahek helikopter z nosi lnostjo 0,5 tone in z vitlom za dviganje bremena od 10 do
15 KS. Helikopter bi bil uporaben tudi kot pomožno sredstvo pri montiranju žičnih žerjavov, Ž·ičnic in pri taksacijskih ter gozdno varstvenih delih. Helikopter naj bi bil zaenkrat
le pomoč za spravilo lesa iz nedostopnih predelov do izvoznih po.ti. Zares, postavlja se
vprašanje rentabilnosti takega spravila, toda predelovalna industrija je željna lesa in
ni redek primer, da ostane obrat brez lesa, medtem ko les 1000 metrov višje propada
in gnije v sedaj še nedostopnih predelih. Verjetno bo rentabilnejši manjši aparat, ker j e
neprimerno cenejši. Važno pa je, da je les suh. Večji helikopterji se dobe ·la hko samo iz
ZDA •in so precej dragi. Vendar tudi znane tovarne letal v Nemčiji preusmerjajo svojo
proizvodnjo na izdelavo helikopterjev. Ne smemo pozabiti, da so se helikopterji obnesli
ne le pri spravilu temveč celo pri prenosu (»prevozu<<) lesa v ZDA -in v francoskih kolonijah.
V. B.

IZ PRAKSE
NEKAJ O FINSKEM GOZDARSTVU
Finska, dežela jezer in gozdov, ni znana le po svoj ih odličnih Športniki h, ampak
tudi kot izredno napredna in pomembna gozdarska dežela. Meri 337.000 km 2 , od tega
odpade na gozdove 71% zemlji šča, kmetijske površine je 13%, neplodne površine zlasti na severu - 16%. že samo iz teh podatkov vidimo, da je Finska izrazito gozdnata
dežela, saj večino zemlji šč pokrivajo gozdovi in so zato tud i glavni vir narodnega
dohodka. Na gozdne proizvode odpade 80% vrednosti celotnega izvoza.
Finski narod se je že zgodaj zavedel izrednega pomena svojq~ gozdov. Začetki smotrnega izko riščanja gozdnega bogas-tva segajo V" prvo polovico 19. stoletja, ko so zače li
z naseljevanjem neobljudenih gozdnatih predelov v notranjosti in na severu dežele.
V teku zadnj ih d·e setletij je Fincem uspelo premostiti izredne težave, ki so v preteklosti spričo pofi!.anjkanja drugih naravnih bogastev in zaradi ekstremnih življenjskih
razmer zavirale napredek in onemogočale razvoj družbenih življenjskih sil. Ko j e v zadnjem času naraslo povpraševanje po lesu na svetovnem trgu, je mlada finska država začela hitro razvij am svojo lesnopredelovalno industrijo. S tem pa je začelo ·obdobje naglega
vzpona življenjske ravni in ga niti pustošenja zadnje svetovne vojne niso mogla zavreti.
Gozd je torej v življenju Finske odločilni faktor, zato vlagala - zavedajoč se tega ljudstvo in vlada velika sredstva in napore za napredek go.z dnega in lesnega gospodarstva.
Rezultati teh naporov se v·i dijo v vedno pomembnejši vlogi, ki jo dobiva Finska na svetovnem lesnem trgu, hkrati pa se obč u tijo na neprestanem dviganj u življ enjske ravni , ki je
dosegla že visoko stopnjo.
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Organizacija finskega gozdarstva
Začetki organlZlranega finskega gozdarstva segajo v čas okoli leta 1863, ko je bila
osnovana za državne gozdove samostojna Centralna gozdarska direkc1ja. Ta je pospeševala predvsem naseljevanje velikih neobljudenih površin, pozneje pa naj bi bila osnova
za načrtno gospodarjenje z vsemi gozdovi. Proces kolonizacije pravzaprav še danes n;
končan, ker so na severu še vedno obsežni gozdni kompleksi, kjer se zaradi pomanjkanj a
delovne sile ne more intenzivno gospodariti. Zato nudi vlada še sedaj velike ugodnosti
za stalno naselitev v teh predelih. 1Ko je leta 1917 Finska dobila politično in gospodarsko
samostojnost, se je to občutilo na smotrnejši in u činkovitej ši organizaciji gozdarstva v
sm1slu zaščite vseljudskih koristi.
Po prvi svetovni vojni je agrarna reforma razkosala gozdne komplekse na majhne
gozdne parcele, kjer pa ·so zasebniki slabo gospodarili. Zato so morali izdati zakon, ki
prepoveduje pustošenje gozdov. Leta 1928 pa so napravili še korak naprej , ko so z zakonom predpisali ustanov'itev s•t rokovnega vo dstva za upravlj anje s kmečkimi goz dovi. Ta

Eno.ročno motorno žago tudi
v finskih gozdovih s pridom
uporabljajo

Finci skušaj.o vzgojiti posebno lepa
debla z obiranjem popkov z borovib ·terminalnih poganjkov

zakon velja z razn: .ni dopolnili še sedaj in p omeni napredek v kapitalisti čnem vodenju
gozdnega gos-podarstva, ker v interesu skupno·s ti omogoča državi neposredni vpliv na
gozdarsko politiko tudi v zasebnih gozdov·i h. V tem smislu je bila zgrajena tudi celotna
organizacija gozdarstva, ki se do dandanes ni dosti spremenila, saj je bila že v začetku
o&novana na zdravih ·i n trdnih temeljih. Glede na lastništvo delimo finski gozdni fond
na naslednje kategorije:
državni gozdovi zavzemaj o
zasebni gozdovi zavzemajo
gozdovi akcijskih družb zavzemajo
komunalni goczdovi zavzemajo
cerkveni gozdov•i zavzemajo

35,1%
54,5%
7,9 %
1,5%
1,0% površine.

Finska. je od vseh skandinavskih dežel ohranila najvišji odstotek državnih gozdov, zato
je država vedno imela pomembno vlogo v celotnem gozdnem in posredno tudi v lesnem
gospodarstvu.
Današnja organizacija finskega gozdnega gospodarstva je nekako takale: V Ministrs-tvu za gozdarstvo m kmetijstvo je Generalna d irekcija gozdov, ki se deli na Oddelek za

115

nedržavne gozdove in na oddelek za državne gozdove. Uprava in nadzorstvo sta združena
v enih rokah.
Oddelek za državne gozdove se deli na štiri distrikte, ki imajo razen nadzorstvene
funkcije (gozdni inšpektorji) še taksacijski biro ter računovodski oddelek.
Glede upravne funkcije se deli Oddelek za državne gozdove na 81 gozdnih uprav in
eno poskusno postaj o pri Helsinkih, ki so neposredno vezane, nadzorstvo nad nj imi pa
opravljajo distriktni uradi. Gozdne uprave se delijo dalj e na gozdne revirje in ti ria nižje
delovne enote. Neposredno na oddelek pa so vezane vse državne gozdarske šole.
Oddelek za nedržavne gozdove ima v svojem sestavu poleg poizkusne postaje še zasebne šole za logarj e in Centralni nadzorni odbor {po zakonu iz leta 1928). Ta odbor se
de li na 18 okrožij {16 finsk ih in 2 švedski), kj er ima vsako okrožj e Okrožni gozdarski
odbor. Nadzorni odbori so nekaka združenj a zasebni h gozdnih posestnikov, vod1j o pa jih
gozdarski strokovnjaki. Vsako okrožje se deli še na več delov {5-10); vsakemu delu j e
dodeljen gozdarski tehnik. Velikost okr-o žij je raz l ična, raste pa proti severu. Z nadzornimi odbori si je država ustvarila učinkov i to nadzorstveno organizacij o nad zasebni m
gozdnim sektorjem. To je izredno važno za načrtno in pravilno gospodarj enj e z gozdovi.
Po zakonu mora vsak gozdni posestnik vsako seč njo prijaviti odboru, ki nato določi način
sečnj e. Ce sečnj a ni bila upravičen a, skuša odbor najprej prepr i čati o ·tem gozdnega posestnika, če pa to ne pomaga, uvedejo za gozd posebno strogo kontrolo in predpišej o ustrezne
ukrepe za obnovo. Vendar pa j e po pripovedovanju finski h gozdarj ev le malo taki h primerov; to potrjuje, kako pravilno razumevanje ima finsko ij udstvo za svoje gozdove.
Zasebni gozdni posestniki se vklj učujejo tudi v gozdne zadruge, kj er so nameščeni gozdarski strokovnjaki.
O gozd arski prosvetni in

publicistični

dej avnosti

Malokatera dežela na svetu posveča tolikšno skrb razvoju gozdarskega kadra kot
ravno Finska. Pri tem imaj o bogato tradicijo, saj začetki šolstva segajo še v preteklo stoletje. Zaradi dolgoletne smotrne vzgoje sedaj ne občutijo več pomanjkanja gozdarskih
strokovnjakov. Mladi strokovnjaki po končanem šolanju celo ·težko dobij o ustrezno delovno
mesto, le v ekstremnem in ne oblj udenem severnem delu F inske gozdar}i laže najdejo
službo. I majo Ic dve stopnji gozdarskega šolstva, 1n sicer gozdarsko fak ulteto in državne
ter zasebne gozdarskotehnične šole. L astniki gozdov in p reddelavc.i se šolaj o na tečajih.
Gozdarska fakulteta v Helsinkih ima bogato tradici j o .in je zelo cenjena. Deli se na
dva glavna oddelka, eden ima znanstveno, drugi pa pra~tično smer. Diplomanti prve smeri
se po končanem študiju navadno zaposlijo v inšt itutih in na raz.iskovalnih postajah, strokovnjaki druge skupine pa opravljajo terensko službo v zasebnih ali državnih gozdovih.
Solanje traja štiri leta in vsako leto sprejmejo po predhodnem natečaju le 25 novih slušateljev. S fakulteto je povezan tudi gozdarski inštitut .in fakultetni predavatelji so obenem
tudi sodelavci inštituta.
Na splošno je značilna težnja po specializaciji v vseh področjih zlasti pa na terenu,
kjer uporabljajo za vsako panogo posebne specializirane strokovnjake.
Srednjih gozdarskotehni čnih šol je šest, na eni je pouk v švedščini (Finska ima 4,1
milijone prebivalcev, od tega je 8% švedske narodnosti in je zato razen finščine tudi
švedščina uradni jezik). Te šole so v raznih krajih in se po njih tudi imenujejo: Evo,
Tuomarniemi Nikkarila, Rovaniemi, Kuru, Tamnisaari. S tovarišem sem bil kot praktikant
dodeljen na tako šolo, zato sem se lahko podrobneje zanimal za organizacij o in delovanje
gozdarskotehnične šole.
Solanje je dvoletno in sprej emajo kandidate, stare od 18 do .30 let, k1 so dovršili
osnovno šolo in imajo najmanj eno leto gozdarske prakse. Ker so šole urej ene kot internati, sprejemajo le omejeno število kand idatov (od .30 do 40) , zato uporabljajo zaradi
prevelikega števila interesentov pri sprejemanju ostrejše kriterije, kot jih določa šolski
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pravilnik. Pouk traja - vštevši enomesečne poči tnice - vse leto. Dve tretjini šolanja
odpadeta na teoretični in ena tretjina na prakt1čni pouk, tako da so gojenci po končanem
študij u že sposobni za samostoj no delo.
Pri rednem pouku predavajo v gozdnotehničnih šolah naslednje predmete: izkori šča
nje, melioracijo in urejanje gozdov, lesno tehnologijo, teorijo o delu, ekonomiko, gozdarsko
politiko, petrografijo, gozdarsko botaniko, gozdar sko zoologijo, fiz·i ko in kemijo, ribarstvo
in živalstvo, družbene vede, zakonoda}o, materin jezik, matematiko, geodez-ijo, tehnično
risanje, knjigovodstvo in praktično delo. Raz.e n tega morajo gojenci obvezno obiskovati
tudi dopolnilne tečaje iz naslednjih predmeto·v : prva pomoč , higiena, o konjih, teorija
konstruiranja, poljedelstvo, gašenje požarov, petje, telovadba, delo v obrtnih delavnicah,
brušenje orodja in uporaba eksploziva. Gojenci se šolajo na državne stroške, le hrano v
internatu plačujejo sami . .SoJe imajo svoje gozdove, kjer delajo in gospodarijo gojenci pod
nadzorstvom predavateljev, k·i upravljajo vsak svoj revir. Gojenci dobivajo za svoj e delo
tudi skromno plačo. So!ski gozdo·vi so veliki nad 10.000 ha; naj večje ima šola Rovauiemi
v severni Finski.
Tečaji za gozdne posestnike in za specializacijo delavcev, ki trajajo od 14 dni do
nekaj tednov, so dobro obiskani in se vršijo pni gozdarskotehničnih šolah po navadi v
šo~ski h počitnicah, tako da tečaje lahko vodijo predavatelji.

Vse vrste šol prirejajo pogoste poučne ekskuTz·ije, kjer tudi predavajo nekatere predmete iz rednega učnega načrta.
Posebno moramo opozoriti na izredno aktivno gozdarsko publicistično dejavnost na
Finskem, saj nam že samo število strokovnih revij kaže, da se F1nska lahko ponaša morda
z relativno najbogatejšo gozdarsko literaturo na svetu, če jo primerjamo s številom prebivalstva. Žal nama je bil študij na tem področju zelo otežkočen, ker nisva znala finsko
in sva se zato morala omejiti le na poizvedbe. Finoi imajo gozdarski tednik »Metsa lehti«,
razen tega pa še pet večjih mesečnih strokovnih revij. (Metsataloudellinen aikakausi lehti<<,
»MetsamieS<<, (list za gozdarske tehnike) , >>Skogsbruket«, »il?aperi ja puu« in »il?apper
och tra<<) . .P•ravtako izhaja več izrednih priložnostnih gozdarskih glasil. Vsako leto izide
tud1 gozdarski koledar, kii ga ima vsak gozdar, saj naj.de v njem vse potrebne praktične
in teoretične podatke, ki jih rabi pri svojem delu. Nižje gozdarskotehnične šole imajo
učbeni·ke, ki so sestavljeni rpo predmetih ·i n •o premljeni z nazornimi slikami ter so hkrati
nekak priro čn ik za tehnike. Finci imajo lepo navado, da vsako daljše šolanje zaklju č ijo
z izdajo publikacije, kjer je opisano življenj e in delo med šolanjem ter so objavljeni
podatki o profesorjih in gojencih hkrati z njihovimi slikami. Take lepo opremljene publikacije so vsakemu udeležencu drag spominek in pričajo o nagnjenju k tradiciji, ki je značilna za značaj finskega č loveka.
Tudi združevanje gozdarjev v strokovna društva je na Finskem precej r azvito. Vs·i
inženirji in .tehniki - ne glede na to, ali so v državni ali zasebni službi - so vč lanj eni
v centralnem društvu Suomen Matsayhdistys. Razen tega pa imajo gozdarski strokovnjak·i,
ki so zaposleni v državnem sektorju, svojo strokovno organizac·i jo, gozdarji, ki so v
zasebni službi, pa svojo, inženirji in tehniki pa zopet vsaki svoje društvo. Namen takih
združenj je zlasti zaščita osebnih interesov vključenih č l a no v, t. j. skrb za plače , namestitve <itd.
Vtisi s

področja

drugih panog gozdnega gospodarstva

Metode, ki jih uporablja gozdarstvo skandinavskih dežel, se bistveno ne razlikujejo
med seboj. Razlike so .Je glede na način j,zvedbe in uporabe orodja ter pri izbiri
delovnih metod, ki pa so v glavnem enako uspešne. ·R azlike med gozdarstvom Danske,
Norveške, Svedske in Finske so nastale v glavnem zaradi razli čne razvojne stopnj e gospodarstva in zaradi različnega uveljavljanja liberaHsti č nih gospodarskih načel v praksi.
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Vendar vlaga Finska neprimerno več sredstev za razcvi•t gozdnega in lesnega gospodarstva kot druge skandinavske države, toda ti napori zaradi podedo.v ane zao·stalosti še
ne kažejo takih uspehov, kakršne bi pričakovali. če pogledamo na razvoj inve&ticij , ki
jih zadnje čase država in zasebni kapitalisti vlagajo zlasti v kemično predelavo lesa ,
vidimo, da bo Finska kmalu ig rala v svetovni trgovini z les{)m še pomembnejša vlogo.
Finska ima 21,7 milijonov ha gozdov. Povprečni letni prirastek je po podatkih zadnje inventarizacije 1,9 m3 / ha in sicer v južni F·i nski do 4,0 m 3 /ha, proti severu pa se
zmanjšuje, tako da je v Laplandu le še do 0,5 m 3 /ha. Celotna lesna zaloga v gozdovih
znaša 1,3 70 milijonov m 3 , celotni letni prirastek pa 40,8 milijonov m 3 . Razmerje dre~
vesnih vrst je nas.Jednje: bor 45%, smreka 32%, breza 19% in druge vrste 3%.
Ker so finske metode gojenja, urejanja in eksploatacije gozdov podobne švedskim,
se bom omejil le na nekatere posebnosti, ki so znai ilne za Finsko gospodarj enje z gozdovi,
ostale dejavnosti pa so bile opisane precej podrobno že v »Gozdarskem vestniku<< št. 5
in 6/ 1955 v član ku: »Vtisi s prakse na Svedskem<<.
F inski gojitelj-i gozdov si zlasti prizadevajo najti nove metode za p oveča nje prirastka; to skušajo doseči z raznimi gojitvenimi ukrepi in z uv.ajanjem tujih drevesnih
vrst. Zaradi pomanjkanja furnir skega lesa posvečajo veliko pozornost rdečemu boru,
kateremu že v mladosti skušajo usmerjati rast v tehnično dragocen les. Tudi sam sem
delal na poizkusnih ploskvah, kjer z mladi h borov dosledno obirajo vse popke razen
terminalnega. Tako gojena stebelca hitro ra~tejo v višino in jim šele v določeni starosti
omogočajo o·blikovanje krošnje. S takimi poizkusi so šele začeli , zato je še prezgodaj
sklepati o tem, ali je ta metoda primerna ali ne. Dobro pa se j e obneslo obrezoiVanje
borovih vej na takšn-ih drevesih, ki že v mladosti kažej o, da bodo sposobna za furnirsko
hlodovina. Te bore posebej označijo z barvo, da jih pri goj-itvenih sečnjah ne bi posekali.
Zelo pomembne so tudi melioracije močvirij , ki zavzemajo razen številnih j ezer vel ik
del celotne površine. Ddo na melioracijah pa je izredno težko, zamotano in drago, ker
je Hnska pretdno ravninska dežela.
Les prevažaj·o predvsem po železnicah, vodni transpo11t je namreč zaradi počasnega
toka rek in pogostega izlivanja v jezera prepočas en in z njegovo pomočjo ne bi mogli
uspešno oskrbovati industni.jskih potreb.
Tudi cestni transport na daljše razdalje ne pride v poštev, ker j e cestno omrežje
zelo slabo razvito. Zanimivo pa je, da so gozd ov.i prepreženi s kolesar·skimi potmi, širokimi ok. 1 m. Kolo namreč še dandanes pomeni za finske gozdarje glav·no prevozno
u ed stvo. Spr.ičo ravnega terena je g radnja takih poti zelo preprosta in poceni.
Tudi na Finskem se pri izkoriščanju gozdov mehanizacija ni posebno obnesla.
Zadnj e čase pa se živahneje zanimajo za enoročno motorno žago. Gozdni delavci delajo
posamič in ne v skupinah, k~t j e to v navadi pri nas; zato j e tudi orodje temu načinu
dela prilagojeno. Delovni čas traja 8 ur, od 8. ure zjutraj z odmori do 5. ure popoldne.
Zadnje čase pripravljajo načrte za obsežno gradnjo kamionskih in modernih avtocest, ki naj bi v bodočnosti prevzele del celotnega tovora, ki ga sedaj p revaža skoraj
izključno le železnica.

Ekskurzija po Finski
Ob koncu prakse so nama s tovarišem, ki je bil skupaj z mano na praksi, omogočili ,
da sva se poceni udeležila desetdnevne ekskurzije po raznih krajih Finske, k jer je najbolj
razvita lesnopredelovalna industrij a. To potovanje nama je omogočilo spoznati lesno gospodarstvo. Ogledala sva si več znanih središč za predelavo lesa in kemijsko preosnovo
(Tampere, Pori, Valkeakoski , Viia la, Hiimenlinna in Helsinki). Prepričala sva se, da fins ka
povojna izgradnja lesnopredelovalnih obratov izredno hitro napreduje. Povsod sva srečavala velike, na novo zgrajene -tovarne, opremlj ene z novimi , najmodernejšimi stroji;
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ki predelujejo velikan ske mnozme surovine v dragocene produkte. Hkrati z izgradnjo
takih gigantov rastejo tudi sodobno urejena delavska naselja in nemil.lo j e novih krajev,
ki so čez noč zrasli v moderno urejena mesta (n. pr. Valkeakoski). Na vsakem koraku
se vidi, da Finci zadnje čas e gradijo z neverjetno naglico, saj nove tova rne, ki so bi le
zgrajene po vojni, že obratuj ejo in pomenijo nov V'ir sredstev za nadaljnj o graditev.
:Zelj a finskega ljudstva j e, d a bi čim prej dosegli razvojno stopnjo, kot jo imajo druge
skandinavske dežele, da bi si tako zagotovili gospodarsko neodvisnost in izboljšanje
življenjske ravni.
Sklep

S tovarišem sva hvaležna, da nam je bila o mogo čena praksa v tej mladi, izredno
vitalni severni deželi. V prvi vrsti sva dolžna zahvalo gozdarski fakulteti za materialno
in moralno podporo, hkrati P'! se morava tudi toplo zahvaliti finskim gozdarjem , zlasti pa
vodstvu gozdarskotehni čne šole v Tuomarniemiju in njenemu direktorju, gospodu Kolehmainenu za skrb in pozornost, ki so jo nam a izkazovali in nama tako om ogoči li čim bolj ši
vpogled v gozdarstvo svoje dežele.
Prisrčni sprejem, ki sva ga bila deležna, kjerkoli sva prišla 'v osebne stike s Finci,
naju je prepričal, da imamo v finskem lj udstvu iskrenega prijatelja, "ki z"na kljub lastnim
težavam ceniti napore naših narodov. Prav gotovo imamo v daljnji Finski veliko prijateljev, ki si bodo prizadevali z navezavo tesnih stikov in z medsebojnim spoznavanjem
skrčiti velike zemljepisne razdalje, ki nas ločijo.
Jože K o vač, Ljubljana,
absolvent gozdarske faku ltete
BOLJSI

NAčiN

ZLAGANJA DRV

Ker prispevek Franca Sinkarja pod naslovom: mZ malcr kuriva več toplote« v številki
l----'2/ 1955 našega glasi la na terenu pri proizvajalcih drv rii bil dovolj opažen, objavljamo

risbo, ki predočuje ta izredno dober nači n zlaganj a drv - tako v gozdu kakor na sklad i šču. T ovariš Sinkar trdi iz lastne izkušnje, da so bila bukova drva, zložena na ta način,
po treh 1 eti h še skoro popolnoma zd·rava, razen d veh zgornj ih vrst cepanic. Pri po-

roča zlaganje v sk ladovni ce, visoke ! ,5 d o 2m, ker tako zavaruj emo kar največ cepanic
pred zamakanjem in tako tudi pred piravostjo in gnilobo. Na močneje nagnjenem svetu
moramo skladovnice p ravilno podložiti, da -se ne prevrnejo ali pa zdrknejo po strmini.
Ta preprost in očividno zelo koristen način zlaganja drv bo nedvomno pritegn il
sp lošno zanimanje strokovnjakov in gozdnih delavcev, ker je vreden splošnega posneman j a.

Uredništvo
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KALILNIK ZA PRIDOBIVANJE SADIK IZ

OBčUTLJIVEGA

SEMENA

Topole in platano razmnožujemo sicer s potaknjenci, vendar včas ih želimo dobiti tudi
semenke. V ta namen se j e v praksi dobro obnesel kalilnik po zamisli inž. I. Podhorskega,
ki sem ga videl pri inž. Zrnijancu, upravitelju Gradske šurnarije v Zagrebu.
V zadnj ih letih so pričeli na Hrvatskem na veliko zasajati platane, zlasti v predelih
ob Savi. -P latana ima podobno uporabno tehnično v rednost kakor bukev, rast e pa mnogo
hitreje in ima skromnejše talne zahteve kot bukev.
Seme platane prifisnemo v za boju na površino prst.:, kateri smo prej primešali 3 /to
presejanega oglenega prahu za dezinfekcijo. Voda v poveznjcni stekleni posodi in pivnik
oskrbujeta prst s potrebno vlago . Zaboj naj bo v top lem in svetlem prostoru ob oknu,
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VZDOLŽ NI

PREREZ

Zaboj ima na dnu desko, po vsej dolžini pokrito s stekleno ploščo. Na stekleno ploščo je
položen dvojni pivnik. Nad pivnikom je 5 ern debela plast humozne prsti z 10% primesi
oglenega prahu. Poveznjena steklena posoda z vodo stoji na pivniku, ki i~ nj e sprejema
potrebno vl ago in jo oddaja prsti.
vendar tako, da nanj ne sije sonce. Ko se na sadiki razvije prvi h 4-5 listov, j ih obrežemo, tako da jim zmanjšamo površino na % zaradi zmanjšanja ·transpiracije; vrhnji list
pa pustimo neobrezan. Sadike takoj nato prepikiramo na zasenčeno gredico v razdalji
5 X 5 cm. Ko si zasenčene sadike do-b ro opomorejo, jih odkrijemo. Čez leto dni jih pr~
sadirno v drevesnico vsaksebi v primerni razdalji.
Na podoben način lahko odgajamo tudi topole. Nabrana seme pa moramo še istq!a
dne posejati, d rugače po časnej e kali.
!Kalilnik z avtomatičnim reguliranjem vlage bo za določene namene zelo koristen
(n. pr. za kalitev zelo redkega ali dragega semena), saj je znano, kako težko vzgojimo
sadi-ke ·iz prav drobnega ali lahkega semena na navaden način v drevesnici, kjer je uravnavanje pravilne vlage v prsti pred vzkalitvijo izredno težko.
VI. Be 1 tram
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PREDPISI
UREDBA
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH UREDBE O PLAčEVANJU PRISPEVKOV
V SKLADE ZA OBNOVO, GOJITEV IN VARSTVO GOZDOV TER O UPORABI
TEH SKLADOV
(Uradni list LRS, št. 6 z dne 8. III. 1956)
l. člen
l. člen uredbe o pla čev anju prispevkov v sklade za obnovo, gojitev in varstvo gozdov

ter o uporabi teh skladov (Uradni list LR,S, št. 26-100/54) se dopolni tako, da se glasi:
»Prispevki v sklade za obnovo, gojitev in varstvo gozdov (v nadaljnjem besedilu:
gozdni skladi) se plačujejo od vsega lesa, ki se podre (v nadalnjem besedilu: posekani Je,s )
v gozdovih, na zemljiščih zunaj gozda, v drevesnih pasovih, ki varujejo tl a proti vetru,
pesku ali vodi, in na gozdnatih pašnikih.~<
2.

člen

2. člen uredbe se spremeni tako, da se glasi:
»Prispevki v gozdni sklad se plačajo po tarifi, ki je sestavni del te uredb e.<<
3. člen
,P.rvi odstavek 6. člena uredbe se spremeni tako, da se glasi:
»Prispevek je treba pla ča ti v 15 dneh po prejemu odločbe, akontacije pa v 15 dneh
po dospelosti.<<
4. člen
Ta uredba velja od dneva objave v >>Uradnem listu LRS«.
Ljubljana, dne 6. marca 1956.
Izvršni svet Ljudske

skupščine

St. U-24/ 1-56

Ljudske republike Slovenije
·Predsednik:
Boris Kraigher l. r

UREDBA
O NOVI TARIFI PRISPEVKOV ZA GOZDNE SKLADE
(Uradni list LRS, št. 6 z dne 8. 'III. 1956)
l. člen

Predpisuje se tale nova tarifa prispevkov za gozdne sklade:
A. TARIF A PRISPEVKOV ZA GOZDNE SKLADE OD LESA IZ ZAIDRUžNIH
IN ZASEBNIH GOZDOV

Zap.
št.

Sortiment

Orient. cena
fco vagon
ali žaga
din

2

3

Prispevek za vrednostni razred
Il
111
IV
din
4
5
6
7

v
8

I. Obli les v m3
Hrast:
1 Hlodi za žago AB do 49 cm
2 .Hlodi za žago AB nad 49 cm
3 Hlodi za furnir
4 Piloti

13.000
15.000
13.400
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7.800
9.100
11.000
7.400

7.700
8.900
10.800
7.100

7.500
8.600
10.400
6.700

6.900
8.000
9.600
5.900

6.300
7.400
8.800
5.100

Zap.
. št.

Sortiment

Orient. cena
leo vagon
ali žaga
din

2

3

5 Drogovi
11.600
6 Hlodi za prage 2,3 do 2,6 m
9.000
7 H lodi za prage do 1,6 m, hlodi C
in drug tehnični les·
7.500
8 Jamski les
6.800

Prispevek za vrednostni razred
II
III
IV
din
4
5
6
7

v
8

5.200
3.800

4.900
3.700

4.600
3.500

3.900
3.100

3.200
2.700

3.000
3.000

2.800
2.800

2.700
2.600

2.300
2.100

1.900
1.700

6.500
7.800
11.000
2.500

6.200
7.500
10.700
2.300

6.000
7.300
10.400
2.100

5.400
6.700
9.600
1.700

4.900
6.000
8 .800
1.200

6.500

5.100
9.400
2.300

5.000
9.100
2.100

4.700
8.800
2.000

4.200
8.000
1.600

.'3.800
7.200
1.200

10.000

9.600
7.200
5. 100

9.400
7.000
4.900

9.000
6.600
4.600

8.300
5.900
4.100

7.500
5.200
3.600

7.000
6.000
6.000

2.600
2.500
1.900

2.500
2.300
1.700

2.300
2.200
1.600

1.900
1.800
1.200

1.500
1.400
800

Kostanj :
22 Hlodi za žago
23 Drogovi
24 Drug tehničn i les

12.000
12.500
6.000

6.600
6.800
2.200

6.500
6.600
2.000

6.fl00
6.400
1.800

5.700
5.800
1.400

5.300
5.300
1.000

Gaber:
25 Hlodi za žago
26 Jamski les
27 Drug tehnič n i les

9.000
6.000
6.000

4.400
2.500
1.700

4.200
2.300
1.500

4.000
2.100
1.300

3.500
1.600
900

3.000
1.200
500

C r ni gaber:
Hlodi za žago
Drug tehničn i les

7.500

9.000
3.000

8.600
2.800

8.400
2.700

7.700
2.300

7.000
1.900

Oreh:
.30 Hlodi za fumir
3 1 Hlodi za žago
.32 Drug tehn i čni les

14.000
6.000

12.300
7.700
2.000

12.000
7.400
1.800

11. 700
(.100
1.700

10.800
6.500
1.300

9.900
5.800
900

11.000
6.000

10.100
5.300
2.000

9.800
5.100
1.800

9.500
4.700
1.700

8.600
4.100
1.300

.HOO

9
10
11
12

Je S\e
Hlodi
Hlodi
Hlodi
Hlodi

n :·
za žago do 39 cm
za žago nad 39 cm
za furnir
za žago C

Brest:
Hlodi za žago AB nad 30 cm
14 H lodi za furnir
15 Drug teh ničn i les
13

Bukev:
Hlodi za furnir
Hlodi za luščenje
H lodi za žago AB
Hlodi za žago C in hlodovina
za prage
20 Jamski les
21 Kolarski in drug tehnični les
16
17
18
19

28
29

.33
34
.35

Javor:
Hlodi za furnir
Hlodi za žago AB
Drug te hnični les

12.000
14.000
7.000
10.000
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7.80(1
900

Zap.

Sortiment

št.

Orient. cena
ico vagon
ali žaga
din

2

Dru gi t rdi listavci
Gozdno sad no d rev je
36 Hlodi za žago
37 Drug tehnični les

38
39
40

Lip a:
Hlodi za luščenje
Hlodi za žago AB
Drug tehnični les

41
42
43
44

Topo 1 in vrba:
Hlodi za luščenje
Hlodi za šibice
Hlodi za žago AB
Drug tehnični les

Je Iš a in breza:
Hlodi
za luščenje
45
46 Hlodi za žago
47 Drug tehnični les
smreka:
hlodovina
Hlodovina za luščenje
Hlodovina ABC
Jambori
Piloti
Drogovi za vode do 8 m
Drogovi za vode do 15 m
Celulozni les, nerazžagan in
nemakljan
56 L es za lesno volno in sode
57 Jamski les

3

Prispevek za vrednostni razred
II
Ili
IV
din
.7
4
5
6

v
8

9.000
6.000

4.400
2.000

4,200
1.800

4.000
1.700

3.500
1.300

3.000
900

9.500
6.000

6.300
4.800
2.000

6.100
4.700
1.800

5 .900
4.400
1.700

5.300
3.900
1.300

4.700
3.500
900

11.000
8.500
5.000

6.300
5.600
4.000
1.300

6.100
5.300
3.800
1.200

5 .900
5 .100
3 .600
1.100

5.300
4.500
3.100
800 .

4.700
3.900
2.600
400

8.000
6.000

6.300
3.400
1.900

6.000
3.200
1.700

5.800
3.000
1.600

5.000
2.500
1.200

4.500
2.100
800

8.500
14.000
12.000
9.500
12.500

8.600
5.400
4.100
9.000
7.300
4.700
7.400

8.200
5.100
3.900
8.600
7.000
4.400
7.100

7.900
4.900
3.700
8.400
6.800
4.200
6.800

7.000
4.200
3.200
7.600
5.900
3.600
6.000

6.100
3.500
2.700
6.800
5.100
3.000
5.300

7.700
7.000
7.000

3.1 00
3.100
3. 100

2.900
2.900
2.900

2 .800
2.600
2.700

2.300
2.100
2.200

1.900
1.600
1.800

10.000
14.000
10.500
14.000
7.000

5.200
8.200
5.300
8.000
3.1 00

5.000
7.800
5.1 00
7.700
2.900

4.800
7.600
4.900
7.400
2.700

4.300
6.900
4.300
6.600
2.200

3.800
6.200
3.900
5.800
1.800

15.000
8.500
16.000
12.500
7.000

8.400
3.300
9.400
6.600
3.100

8. 100
3.100
9.100
6.300
2.900

7.900
2.900
8.300
6.100
2.'700

7.200
2.500
8.000
5.400
2.200

6.500
2.000
7.200
4.800
1.800

Je 1 ka in

48
49
50
51
52
53
54
55

Resonanč na

Bor:
58 Hlodi za žago ABC
59 Piloti
60 Drogovi za vode do 8 m
61 Drogov.i za vode do 15 m
62 J amski les

63
64
65
66
67

Macesen:
Hlodi za žago AB
Hlodi za žago C
Piloti in j ambori
Drogovi vseh vrst
Jamski les
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Zap.
št.

Orient. cena
Ico vagon
a li žaga

Sort im ent

din

3

2

Prispevek za vrednostni razred
Il
Ili
IV
din
4
7
5
6

II. Tesan in kalan les v
68 Pragi, hrastovi 2,3 do 2,6 m
69 Pragi, borovi, macesnovi , kostanjevi, akacijevi vseh vrst
70 Pragi, hrastovi od 1,6 do 1,8 m
71 Pragi, bukovi norm. 2,3 do 2,6 m
72 ,Pragi, bukovi norm. 1,6 do 1,8 m
73 Tesan les iglavcev
74 Skodle
75 Doge (zaraču na se po porabljeni

8

m3

8.400

7.400

16.000
7.700
7.400
7.000
6.200
16.500
7.700
7.400
7.000
6.200
19.000
9.200
8.800
8.400
7.400
15.000
7.000
6.700
6.300
5.500
20.000
11.600
11.200
10.900
9.900
40.000 21.100
20.400
19.600
17.600
hlodovini) prispevek kot za hlodovino.

5.300
5.300
6.300
4.600
9.100
15.800

21.000

10.300

v

9.900

9.500

III. Prostorninski les v prm
76
77

78
79
80
81
82
83
84
85

Drva trdih listavcev AB
Drva mehkih listavcev
Drva iglavcev AB
Trda drva C
Oglje t
Celulozru les, bukov
Celulozni les, topolov in drugih
mehkih li stavcev
Taninski les, kostanjev
1 prm = 650 kg
Ta~inski les, hrastov
Les za lesno volno (listavci)

2.500
2.000
2.000
1.500
22.000
4.500

300
150
150
150
4.700
1.800

200
100
100
100
3.400
1.700

2.100
1.600

1.200

800

4.300

1.300

1.200

1.1 00

900

600

4.700
3.700
4.000

2.100
1.200
900

2.000
1.150
800

1.900
1.050
700

1.600
850
400

1.300
650
100

15

4
8
10
11
30

5
6
4
19

100

IV. Drobni sortimenti
86 Hmeljevke
kom.
87 Vinogradniško kolje, cepano kom .
88 Drogovi za vodnjake
po trn
89 Novoletne jelke do 1 m
kom.
90 Novoletne jelke nad I m
kom.

160
35
35
70
120

24
13
16
25
50

20
13
15
22
46

Il

14
19
41

Pripombe
l. Prispevek k tarifi, d o ločeni v 4. do 8. stolpcu razpredelnice, se plačuje, č e je
dosežena cena enaka orientacijski ceni ali nižja od nje.
Od podarjenega lesa, razen v primerih iz 7. č lena uredbe o plačevanju prispevkov v
sklade za obnovo, gojitev in varstvo gozdov ter o uporabi teh skladov (Uradni list LRS,
št. 26-100/54), se plača prispevek po 4. do 8. stolpcu razpredelnice.

2. če je bila dosežena višj a cena, kot znaša orientacijska cena, se poleg prispevka,
v tarifi, plača v gozdni sklad tudi celotna razlika med doseženo ceno in
orientacijsko ceno.
določenega

3. Kjer orientacijska cena v 3. stolpcu tarife ni d oločena, se
tarifi, dolo čeni v- 4. do 8. stolpcu, ne glede na doseženo ceno.
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plačuje

prispevek po

4. V orientacijski ceni v 3. stolpcu razpredelnice sta že obsežena marža in prometni
-davek.
5. Od lesa, ki ga neposredno za lastne potrebe porabijo zasebni lastniki in posestniki
gozdov, se plača 25 odstotkov od zneskov, določeni h v 4. do 8. stolpcu razpredelnice.
6. Vrednostne razrede po 4. do 8. stolpcu razpredelnice določi j o okrajne uprave za
gozdarstvo glede na oddaljenost od postaje oziroma industrijske žage, g lede na gozdne
komunikacije in druge okoliščine, od katerih je odvisna cena sečnje in spravila lesa.
B. TARIFA PRISPEVKOV V GOZDNE SKLADE OD GOZDOV SPLOšNEGA
LJUDSKEGA PREMOžENJA
. l. Od lesa iz gozdov in izvengozdnih zemljišč splošnega ljudskega premožen~a se
plačuje

v gozdni sklad celotna dosežena cena lesa na panju.
2. Od lesa iz gozdov in izvengozdni h zemljišč splošnega ljudskega premoženja, ki ga
gozdnogospodarska organizacija, državno ali zadružna kmetijsko posestvo, državni organ
a li zavod, k i mu je gozd ali izvengozdno zemljišče dodeljeno v uporabo, neposredno upo. rabi za lastno gospodarstvo, se plača v gozdni sklad 25 odstotkov od tari fe , določene v
4. do 8. stolpcu razpredelnice pod A. Les, ki ga oddajo navedene organizacije in zavodi
svojim delavcem in uslužbencem, se ne šteje kot les, ki ga uporabijo za potrebe svojega
gospodarstva; od takega lesa se plača celotna cena lesa na panju po prejšnji točki.
3. Od lesa, ki se dodeli za potrebe skupnega pašnika oziroma udeležencem bivših
agrarnih skupnosti po zakonu o upravlj anju in o gospodarjenju s premoženjem bivših
agrarnih skupnosti, se plača 25 odstotkov od zneskov, določenih v 4. do 8. stolpcu razpredelnice pod točko A. Plačilni zavezanec je organ skupnega pašnika oziroma k metijsko
gospodarstvo, ki mu je bi l les dodeljen.
4. Vodnogospodarski organi ne plačajo prispevkov za gozdni sklad od lesa, ki ga
posekajo izven gozda na vodnih zemljiščih, ki so v nj ihovi uprav~.
2.

člen

Ta tarifa velja od dneva objave v »Uradnem listu LRS«.

S tem dnem prenehata veljati tarifa ·prispevkov za gozdne sklade, ki je bila kot
priloga k uredbi o plačevanju prispevkov v sklade za obnovo, gojitev in varstvo gozdov
ter o uporabi teh skladov objavljena v »Uradnem listu LRS«, št. 26-100/54, in uredba
o sprememb i in dopolnitvi te tari fe (Uradni list LRS, št. 9-50/55) .
št.
22/l-56
Ljubljana, dne 6. marca 1956.
Izvršni svet Ljudske skupščine Ljudske republike Slovenije
Predsednik: Boris Kraigher l. r.

u

PRAVILNIK
ZA OPRAVLJANJE LOVSKEGA IZPITA
(Uradni list LRS, št. 29 z dne 4. VIII. 1955)
I. Splošne

določbe

l. člen

Uspešno opravljen lovski izpit je pogoj za samostojno izvrševanje l ova; lovski izpit
mora po tem pravilniku opravljati vsak čl an lo vske družine.
2.

člen

Lovski izpit sme neizprašan lovec opravljati šele po poteku pripravniške dobe, ki
jo prebije kot član · do l očene lovske družine (4. člen).
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3. člen
Lovska družina skrbi za lovsko vzgojo svoj ih neizprašenih
pravo na lovski izpi t.

članov

in za njihovo pri-

II. Lovski izpiti

4. člen
Neizprašan član lovske družine se lahko prijavi za lovski izpit, ko je prebil leto
dni kot č lan lovske družine, če se je v tem času neprekinjeno lovsko udejstvoval.
5.

člen

Nei2iprašan član lovske družine se priglasi k lovskemu izpitu preko svoje lovske
družine. Ta mora priglasitev potrebnimi podatki in s svojim mnenjem o kondidatu poslati izpitni komisiji.
6. člen
Lovski izpit se dela pred izpitno komisijo, pristojno po bivališču kandidata, ki jo
imenuje okrajna lovska zveza, potrdi pa okrajni ljudski odbor.
Izpiti so praviloma spomladi in jeseni.
7. člen
Izpitna komisija ima predsednika in dva člana . Predsednik in člani imajo namestnike. ·vsi moraj o biti lovski veščaki. Po potrebi se izpitna komisija dopolni s strokovnjaki za posamezne predmete.
Izpraševalec a li član izpitne komisije, ki j e obenem ·izpraševalec za posamezne predmete, mora biti oseba, ki se strokovno bavi z vprašanji, ki se nanašajo na ta predmet.
8. člen
Upravno delo izpitne komisije opravlj a zapisnikar.
Zapisnikar vodi zapisnik o izpitu posameznega kandidata. V zapisnik vpiše zlasti
ime in priimek članov izpitne komisije in kandidata, dan izpita, vsa vprašanja in ocene.
Zapisnik podpisujeta oba člana in predsednik komisije.
9. člen
Lovski izpit je usten.
Kandidat, ki prvič ne opravi izpita, ga lahko enkrat ponavlja. Rok za ponovni izpit
ne sme biti krajši od treh in ne daljši od šestih mesecev. Določi ga izpitna komisija.
Kandidat more izpit iz enega predmeta, Če je nezadostno odgovoril, ponoviti , ako
izpitna komisija v to privoli.
Kandid at, ki ne opravi popravnega izpita, ponavlja izpit.
10. člen
Ce neizprašan član lovske družine ne opravi lovskega izpita v dveh letih po preteku
prvega leta pripravniške dobe (4. člen), se črta iz članstva lovske organizacij e. V lovsko
org<:nizacijo pa sme vstopiti ponovno po dveh letih . .Pri tem pa se prejšnje članstvo ne
šteje v čas, ki je pogoj za opravljanje lovskega izpita (4. č len ).
11. člen
Kandidatovo znanje na izpi tu oceni komisija z oceno »opravil« ali »ni opravil<<.
Komisija odloča z večino glasov. Ce so glasovi razdeljeni, odl oči predsednikov glas.
Potem ko se ocena vpiše v zapisnik in se zapisnik podpiše, sporoči predsednik kandidatu
uspeh izpita.
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12. člen
Kandidatom, ki . so opravili izpit, izda komisija spričevalo. Podpišej o ga vsi člani
izpitne komisije in zapisnikar.
13. člen
Evidenco o opravljenih lovskih i'lpitih vodi pristojna okrajna lovska zveza.
Lovskega izpita so oproščeni lovci, ki so opravili izpit iz lovstva na gozdarski fakulteti ali gozdarska srednji šoli, ali ki imaj o izpit za lovskega čuvaja , dalje pa tudi tisti,
ki so opravm ta izpit ali bili od njega oproščeni po predpisih, ki so bili razveljavljeni
s sedanjim zakonom o lovu.
III. Program lovskih izpitov
14. člen
Lovski izpit obsega tele predmete:
a) zgodovina lovstva,
b) zakon o lovu z dopolnilnimi splošnimi predpisi, pravila lovskih organizacij' in drugi
predpisi , kolikor se nanašajo na lovstvo,
c) poznanje predpisov o posesti in nošenju orožja,
č) vrste in lastnosti lovskega orožja ter ravnanje z nj im,
d) lovsko gospodarstvo,
e) gojitev divjadi in upravljanje z lo višči,
f) lovsko živaloslovje,
g) načine lova na sploh in za posamezne vrste divjadi,
h) zatiranje škodlj ivcev,
i) ravnanje z divjadjo,
j) lovska pravičnost, lovski običaji,
k) lovsko psoslovje,
1) lovčeva dolžnost do varstva prirode.
IV.

Končne določbe

15.

člen

Nadzor nad izvajanjem lovskih izpitov pri okrajnih lovskih zveza h ima glavna komisija za l ovske izpite, ki jo imenuje Republiška lovska zveza.
Glavna izpitna komisija za lovske izpite ima predsednika in dva člana , ki morajo biti
lovski strokovnjaki.
16. člen
čla ni izpitnih komisij za lovske izpite, tajnik m izpraševalci imajo pravico do honorarjev za delo v komisiji.
Višino honorarjev določi okrajna lovska zveza.
Stroške izpita nosi pristojna okrajna lovska zveza.

17.

člen

Ta pravilnik velja od dneva, ko ga predpiše Republiška lovska zveza Slovenije in ga
potrdrita državni sekretar za gospodarstvo LRS in državni sekretar za notranje zadeve L RS.
St. 771155 Ljub 1 jana, dne 4. maja 1955.
Predsednik Republiške lovske zveze:
Dr. Jože Benigar l. r.
Pravilnik se potrjuje:
Državni sekretar za gospodarstvo LRS:
Državni sekretar za notranj e zadeve LRS:
Ing. Marjan Tepina l. r.
.Mitj a Ribičič l. r.
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1

ODLOčBA

O ODšKODNINI ZA šKODO NA DIVJADI
V Uradnem listu LRS, št. 13 z dne 7. IV. 1955 je bila objavljena odloč b a, iz katere
navajamo naslednja najvažnejša določila:
l. Za .škodo na divjadi, storjeno s kaznivim dejanjem ali s prekrškom, se plačuje
odškodnina po vrednosti žive divjadi po temle ceniku:
svizec:
medved:
kozorog
muflon :
pelikan:
štorklj a :
postavka:
ribji orel:
k ačar:

sršenar:
orel:
velika uharica:
krokar:
poljski zajec:
planinski zaj ec:
veverica
gams:
jelenjad:
srnj ad:
divja raca:
potaplj avci:

din
10.000
100.000
150.000
80.000
10.000
2.000
500
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
2.000
3.000
5.000
500
20.000
30.000
10.000
500
500

čap lja

(razen sive) m galeb:

kljunač:

droplja:
fazan:
kotorna:
divji petelin:
ruševec:
belka:
gozdni jereb:
polj ska jerebica:
prepelica:
golobi in grlice:
d ivji prašič:
pižmcwka:
divja mačka:
kuna:
dihur:
hermelin:
podlasica:
vidra:
jazbec :
lisica:

din
1.000
2.000
20.000
3.000
1.500
5.000
8.000
5.000
2.000
1.500
500
500
10.000
1.500
l. OOO
10.000
2.000
500
200
8.000
1.500
l. OOO

Cene veljajo za kos divjadi ne glede na spol, starost in kakovost.
2. Jajca pernate divjadi, naštete v tem ceniku, se r ačunajo po polov i čni vrednosti
ustrezne divjadi.
3. Neupravičeno prisvojena divjad ali njeni deli (meso, koža, rogovje, j ajca itd.)
pripa dajo lovskemu upravičencu ne g lede na to, ali je storilec zanjo plačal odškodnino
po tem ceniku.
4. Ta odločba velja od dneva objave v »Uradnem listu LRS<<, uporablja pa se od
l. januarja 1955.
št. I/ 1-.224/ 1-55
Državni sekretar za gospodarstvo LRS:
Ljubljana, dne 25. marca 1955.
Ing. Marjan Tepina l. r
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OPTIMALNO STEVILO IN LOKACIJA VZPOREDNIH
PR:ODUKTIVNIH GOZDNIH TRANSPORTNIH žiL NA POLOžNEM
POBOčJU IN PRI KONSTANTNI GOSTOTI TRANSPORTIRANE
LESNE MASE
Dr.

Aloj~ij

Vadnal (Ljubljana)

V pooebnem član].(!u 1 sem že obdelal problem optimalne Joikacije .pro:du:kti!VIlih
gozdnih tnans.po,r-tnih žil na pobočju, ,Jci je truko strmo, da :se les spra'Vl.j•a :samo
nav.zdol do najohLižje ·traru;por•tne ži.Je. V naslednjem podajam najprej rešitev podobnega optimalnega pr{)lblema ~Oikacije pri konstantni gostoti transpoatir-ane 1le6ne
ma:se in. na pobočjiU, ki je truko poJožno, da .se spravlja ·les do branspor.tne žile
z obeh s·t rani, torej navzdol in nav.z.go.r. Nato 1podajam Š·e neko zelo ,pre-pr•osto
meto:do, p:o kateri je mogo-če ~z·raČl~nati optimalno šteovilo vzporednih transpo·rtnih
žil. Glede mat:ema~tične simbo.lilke uporaJblj.ann kolikor mogoče simbo•le, ki sem jih
u,p<Jrabil v navedenem ·Članku in simbole, ki ji·h uporablja prof. I. K!lemenčič pri
svojih delih s po.dročja Jokaoije ·g ozdnih traru;por.tJnih žil. S termiillOlošikega vidika
sem !pf'eV'zel go.zidar·ske in el{J()nomske pojme tako, kakor jih .upQlrablja prof. I. Klemenčič, ki mi je tudi da.! na raZ~polago stvarne nu'merične poda.t ke ·z a i.Justrativni
primer.
l . Predpostavke in problem

P.I1oblem optimalne lokacije produktivnih :gozdnih t['anspontilllih žH obrarvnavamo, i:z;hajajoč iz naslednjih predpostavk:
l. Go.zd, ki ima, ·ka].(!or se vidi na sliki, obliko pravokotnika, leži na položnem
in enrukomerno na.g njenem ;po•bočj'U tako, da ·s ta spordnj1i .i n IZ<gorn:ji rob gozda
osnovni-ci ·p ravok·o•tnika. Sirino• g;o:z;.da, ki jo zaJZnamujemo z x, merimo .od spodaj
navozgor. Ker nima 1p.ri o'bnwna'Vanem problemu rdoilžina gozda nobene bistvene
v<loge, homo. v na:slednjem >upošteva·l i :samo 1 m IŠi·r ok pa:s g.o,:z;da, ki 1poteka po pa.dnica..h od spodnjega do zg.ornjega gozdnega 'roba..
·
2. Go·stota ·trams,po.rtirane Jesne mase je .po vsem gozdu kmwtantna lin ~na~a
na leto· m ~ubičnih metrov lesa na kvadratni meter.
3. ·Po.bočje .je po•ložno, tako da .se s.praJVlja Jes IZ <>heh strani, torej od zgoraj
in ·Od spo.daj, .do ustreo;ne transpQrli!le ž ile po najkraJši po.t.i, ki pQlteka ,p ravokotna
na transpo·r tno ži·l·o·:
4. P<ri roačunanj.u ~Str-oškov, iki nas·baj<aJjo zaradi t.ra.TIISpor-ta les.n e mase, upoštevamo· naslednje:
a} stroške s,pra:Vi.!a do tr~·rtne žile,
b) Sltroške ,t ranspo·ma .po transportni ž,j!li ln
c) gradbene stroške~
1

xnr -

Lokacija vzporednih produktivnih gozdnih transportnih žil. Gozdarski vestnik
1955. št. 7, str. 193.
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Med /stroški spravila upoštevamo \Str.o:Ške <dveh ·t ipov:
a) Stroške S0 , ki oo- 1premo ISO'r.azmerni koli·čini ti'IalllSportirane le!Sne mase in
dolžini bro.nsportne 1p oti; Če :ma!Šajo ,stroški te v.rs.te za :Sipravi•lO 1m3 na !pOlti 1m S
dinarjev, 1teda'j ·zna:ša:jo <ti stmš:ki ,za ~pravi.J.o lesne mase M na poti t Mts din<~~rjev.
T~ stroški znašaj-o ,p ri .s.pravillu 1 .rn3 na 1poti 1 m navzdol s 1 dinarjev, na .po•t i 1 m navzgo-r pa s2 dinaa-jev, pri čemer je
51 :;;;; S:2·

Lokacija tr'almportni.h ži.l je očivi.dno odvisna o:d teh IStr-oškov.
p) Stroške Sk, ki· :so premo '.soraizinerni <Samo !količini tr.an~potlti.nane mase in
ki niso odvisni od td olžine transrportne 1>oti. <'::e ·m uišajo stroški' .te ·;v.r:ste za sprav.ilo
1m3 .lesa k td:in::l<a<rjev, tedaj znrušaJjo· ti IShrO:~i .-z a ~r-avilo, lesne ma~se M Mk dinarjev. Loikacij:a ·očividno ni odvti:sna o,d teh ·s troškov.
Ker nas _p.ri o:bravnavane.rn pr-o:b lemu ne zanimaj.o -doJžine tra-n sportnih žil,
upo&'1:evamo med str-oški transpotrta <po :transportni žili .samo t:iste :stro.Š<ke, k·i so
premo :s·ora:zmerni: samo k<>ličini tran'Sipo-rti<rane ma-se, ne pa ti:s.ti'h, ki ISO .odvisni
-tudll <>:d dolž:ine tra~ns,p.o-rtne poti. če ,znašajo \St.roški te v.r\Stfe za rtransport 1 mil lesa
kv dina:rjev, ·t edaj znašajo ti stroški V k za tram:sport :l esne mase M Mk11 id~narjev. 
Lokacija ltraruopoutni.h žil .očiviidno ni ·o.dvisna od ,t eh s tvoš:kov.
Gra·d beni str-mški G so 1>'remo· •s orazmenni -do1ž:ini tra:nspo.r-tnih žil: v ,zemimo,
da IZin ašajo gradbeni stl'oški. g dinarj-e v :letno za 1 .rn tramporntne ži'le. Ke.r ·u poštevamo ISaJIDO 1 m širok go.zdni !Pas, znašaJj-o..gradbena stroški :p ri n :tramportnih ži-lah
gn ·dinarj,ev, Očividno je, -da je od teh IStro.ŠI~ov -o-dvisno samo število i•r<I!Dsp·oTtnih
ži-l, :ne pa njihova loik:a!cija.
5. !Po -g.o~du tra:siramo n tpl'aduk•tivni.h -tra~pontnih žil, ki so vz:po<redne osnovni-ci @Ozda.
lzhajajoi: .i<z navedenih pre.dposta,vk, homo rešili naslednji ~prohlem:
K -o-li<k.o t.ran 1s .portnih ž.i-'1, m •o .r amo položi-ti in kje mo-ram o IP o lo .~ it :i t e ž .i l e, -d a b o ,d •O• IS k Ul p n i tr a n •S !P o •r t n i s tr o š k i
n-ajmanjši.

2. Lokacija transportnih žil .
V<Zernimo najprej , da ue štev~lo trasiranih transpo·r:tnih ži:l že ·z nano in da <Znaša
n. Med -vsemi upo•&te.vammi ibra-ns.portiilirni .-;t.ro.ški so o-d lokacije teh •t ransportnih
žil odvisni pravza.p.r.av sa,mo ISpravilni str-oški S0• Za-ra,di tega mo:ra lokacija teh n
traniS!Portnih ·ž il .zadoš-ča·ti zahtevi, ·da naj .b od·o· Sltroški S0 najmanj1ši.
Vsaki traTIS{pO·rrtilli ~ili u:s•t reza določ-en ~ozdni pas, ki gravitira na to žilo.
Za.poredne meje t-eh paso-v naj bod-o od,daljen:e od ~po.dnjega r-o ba g,ozda <Zap-o redoma:
(1)

V vsakem pa!Sou -trasirarno traJliSpoDtno žilo; za<po-redne .raz,da·l je -teh ži.J. -od spodnjega
roba ,g()IZ-da naj bodo zaporedoma:
'
(~)

pri

čemer

veljajo

-neenač.be:
t i - l :;;;; X;

;S;

(i

t;

=

1, 2, 3, ... , n)

Do·J.oči-m.o najprej olp'timahw lokacijo i..:te tra~oor.bne ž.ile v .pasu od t;-1 do t;,
zado.šča pogoju, da so ust-r ezni _..praviln.i stroški So, i na~jmanjši. ·V ta naJIDen

ki naj

iizraču.n<11jrno naj!J><r·ej ~rruvi,lne \Sitro.ške So, i v i-tern ~paru 2 •
2

Ravno tam str. 194.
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~

So, i =

~

J

ms1 (t - x;) dt

x;

S0,;

=

+

.
ms2 (x ; - t) dt,

J

ti - !

~ [s1 (t; - x;)2 + s2 (x ; -1;_ 1)2}·

(3) .

Ce naj bodO> celokupni sp.ravilni .straški 8 0 najmanjši, •t edaj morajo biti najmanjši v vsakem ·go.W.nem .pa!Su. Vištino x; i-<te •t ransportne žiJe mo•r amo do-ločiti
med l ;- 1 in t; taiko, da bodo ~avilni stro.~ki So,; za i-ti g.oiZdni pas najma.I!jši.
Ako izenačimo .o·d vod funikoi:je..
(.3) na .sprremenJjivko x; , z O, do:bimo .ena<:bo:
m [ - s1 (t; ~ xJ +s (x;- t;- ll] = O, ·
1

iz :katere izrazimo o.ptirna.lno višino x;

IZ

višinama t; in t ; -

1:

X;,=

(4)

t
X=f..

- ~,). J

x.
t. ,

t'l't
1

1 .

-, 1

1

t. '

1

x,~;~;
t.,

It-x . .
1

J !Xr-t-·

1
' .

1
~

''

1

ff

r

1

o=1.~;;

1
1

j-t~j

u ·

]

Optimalno lež.eča i-ta transpo'l"tna :ži·la razdeli to rej i-ti gozdni .p as na ·dva .p asova;
7.gornj~ ,p as, s katerega se &pravJja les navzdol, j e širok:
·
•
tJ- x; = sl

spodn1i pas,

IS

s2
-

+ s2

(t1- l;- 1),

(5)

.ka•terega se . .spra.vJja ·1~ na·VIzgm , pa je -ši•r ok: ·
(6)

1.31

Obrazci (4), (5) in (6) so že znani ter jih ·l ahko bralec najde v ustrezni strok<>'VIIli literaltum. Ako· 1eži gozd na .r avnini, tedaj je St = s2 = s in
x;

=

(7)

(ti-l+. ti)/2;

transportna žila poteka torej natančno po sredini gozdnega pasu. če •p a je
tako s•t rmo, da: .spravilo na.vz:gor ne pride v •p oštev, •tedaj je s2 -+oo in
.

x;

= hm

+ ti-l

(sl/s2) t;

+

(sl /s2)

:z _.oo

pobočje

(8)

= ti - l•

1·

k.atr pomeni, da poteka transportna žila po ~podnjem robu gozdnega pasu. Ta
pnimer sem že obravnaval v na:vedenem članku.
Ako vstavimo (5) in ·(6) v. (3), ,d obimo najmanjše stroške na. i -item paiSIU:

.

S0, i (mm)

m

= -

2

StS2

2

· - - (t;-

s1

(9)

t;_ 1 ) .

+ s2

Celolrupni stroški So spravila• za vse gozdne pasove skupaj so za.r adi ·t ega
fnnkcija. spremeniljtivk t1, t2, ... , tn-1·
i =:.,n

m

s 1s 2

2
S0 = ;[ - · - - (t;-t;_ 1).
i= 1 2
s1 + s2

(10)

Za spremenlji~ke t1o . t 2 , •• • , t n- l moramo izračunati tiste vrednosti, za. katere je
funkcij a ~lO) najmanjša. Ako odvedemo funkcijo (10) parcialno na vse te spremenljivke, izenačimo izračunane parcia:lne odvode z O in krajšamo vse ta;ko· dobljene enačbe s faktorjem (ms1s2)/(s1 + s2), dobimo naslednjih n-1 ·ena·čb:
(t; - t;-1)- (ti+ t - t;) = O, (i = 1, 2, . .. ,".n)

iz ka•terih sJ.edi:
ti - l

+ ti+l

(i

t; = - - - -

2

=

1·, 2, ... , n)

{11)

t; leži torej natančno ·v ·s redini med obema S!)sednjima vredno.s tima t;- 1 in ti+l·

če

Glede lokacije n transportnih žil smo dobili torej naslednje rezultate:
P r i d o 1 o č e ni h p r e d p o: s t a v k a h s o s t r o š ki So n a j m a n j š i ,
so g ·ozdni pasovi en<i!ko široki, če je torej:
x
(i = 1, 2, ... , n)
(12)
t ; - t; - l = n '

če S· O· t-orej m b j e pa s o v odda 1 j ene od s·p od nje gozdne meje
z_ap-oredoma:
x 2x
(n - l)x
.
O,-,-, .. .,
X,
n
n
n
J

g r a v i tac ij s ·k i p a s_ na .d v s a k o t ra n s p o r t n o ž i 1 o j e p o o h r a z-·
cu (5) š i ro k:
s2
x
(13)

l ; - X; =;" - - • - ,
·
s 1 s2 n

+

g r a v i t a c i j s k i p a s ·p o d
obraz. c u (6) š i ro k :
X; -

v sa k o

ž i 1o

t r a. n sp o r t n o

p a. J e p o

•
ti-l = -

s1
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St
-

+ s2.

X

· -

n

,

(14)

3. Optimalno število transportnih. žil

Predpostavljajmo še naprej, da je število transportnih žil, ki na:j ho n, doloter izračunajmo celokupne transportne stroške pri pra'\'kar izračunani optimalni lokaciji transportnih Ž·iL
Pri računanju stroškov So izhajamo iz obra zca (10), v katerem so vs1
sumandi .zara!di {12) med sebotj enaki, zato jih seštejem<> 1i111 do.bimo ~
čeno ,

So

s1s2
1
. - - . x2 . - ;

m
= -

st + s2

2

n

{15)

ti stroški so torej obratno sorazmerni številu transpo'rtnih žil.
Stroške S k izračunamo, upoštevajoč, da j e ši.r ina vertikalnega gozdnega pasu
enaka 1 m po obrazcu:
{16)

Analogno

izraču"namo

Gradbene stroške

tudi:

vk= m:"<kv.

iz računamo

{17)

po ob razcu:
G = gn,

{18)

ker upoštevamo transportne žile samo na 1 m širokem vertikalnem gozdnem pasu;
gradbeni stroški so torej premo sorazmerni številu transportnih žil.
Ako pišemo v obrazcu (15) na kratko:
m

c= -

StS2

· - - · x2 ,

2

St

+ s2

{19)

tedaj znašajo vsi transportni stroš·ki skupaj:
S{n) = S0 + Sk + V k + G,
S{n) = -

c
n

+ mx(k

3

+kv) + gn

{20)

ter so očividno funkcija števila transportnih žil. Optimalno število t ranS'p ortnih žil
n je celo pozitivno število, ki zadošča neenačbi:
S{n- 1)

~

Sn) ;;;: S{n

+ 1).

A•ko vstavimo v to neenačbo funkcijo (20), dobimo po uničenju členov m x (k. + kv)
neenačbo:

c
c
.n- 1 + g{n - 1);;;;:

n + gn ;;;: n +c 1 + g{n + 1);

urucenje členov mx (ks + k v) v neenačbi pomeni, da število transportnih žil ni
odvisno od stroškov Sk in V k· Po primerni poen<>stavitvi in preureditvi zadnje neenačbe dobimo n eenačbo:
{21)

ki ji ustreza optimalno celo pozitivno' število n transportnih žjl. Ako sestavimo
tabelo, tako da postavimo v neenačbo {2 1) za n zaporedoma 1, 2, 3, ..., dobimo
naslednje navodilo za določevanje optimalnega števila transportnih žil:
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Pri dani kons •tanti :c, ·kii j ·e <l.efinirana z obrazcem {19)
ri dani k() n stan ti g .i z računa mo op tim a.l n Q• š t e vil o
t ·ran spo rt•nih ž~l s pomočjo naslednje tabele:

HI

.p

.,

Vrednost
ulomka cfg
Optimalno
število žil n

0-2

2-6

6-12 112-20 120-30 130-42 142-56 1

2

3

P ·r im er: Vzem~mo· · naslednje
cenam transportnih sto-ritev:
m = 5 m 3fha = 0,0005 m 3 /m2 na leto,
St = 1,60 din,
s2 = · 2,80 din,
g = 40 d-in/!ffi na leto,
x = 1200 m.
Upoštevajoč definicijo {19), je:

1

4

številčne

1

5

1

6

1

7

1

podat ke, ki ustrezajo današnjim

c
0,0005 1,60 . 2,80 12002 1
91
-g= - 2- . 1,60+2,80.
. 40=~ , ...
Ker leži cfg = 9,1 med 6 'in 12, znasa ipQI tabeli optimalno število transpor-tnih
žil Tli = 3. Pro o•hTalzou {12) je IŠ.irrina pa~u, iki .gra.yilhra. na vsak·o trarus.po-rtno zilo
enaka xfn = 1200/ 3 = 400 m. Po obrazcih (13) in (14) znaša za vsako transp ortno
žilo širina zgornjega gravitacijskega pasu:
2,80
1200
2- 5
1,60 + 2,80 · -3- = ~ J 4, m,

\Spodnjega gravitaci.j skega pasu pa "" 145,5 m .
Pri optimalni lokaciji je tm·ej p()trebno· trasirati· 3 transportne ži.le v odda·l jenostih: 145,5 m, 545 ,5 m; 845,5 m od spodnjega gozdnega roba.
Iz neenačbe {21) -in iz tabel-e sledi, da je ulomek c/g odl()čilen za število transpor.t nih žjl. Z'a skoro vs·e vrednosti tega ulomka obstaja sam<F po· eno optimalno
število 1:ranspo·r tnih žil, razen za i·z jemne vrednosti c/g = 2, 6, 12, , 20, 30, ... , za
katere obstajata po dve optimalni tra.nsportni žili, za kateri so pa skupni transpoortni stroški enaki V teh izjemnih prirrier-ih je z vi.di·k a transpo•r tnih stro·ško·v
prav vse·eno, za kaotero izmed obeh števil transportnih žil se odločimo.
Iz tabele in iz ustwja. ulomka c/'g se tudi vidi, da je optimalno število transportnih Ž•id večje, če je gos·t ota .trarnspo\f.t irane ma:se večj a, in manjše, če so g.radlbeni
stro-ški večji.
.
Proučimo še odvisnost optima.lnega šbevila transportnih ži•l od spravilnih
stro.š:kov s~ in S)!. Ker je s2 ;;:;;; St, lahko· izra,zimo· sttroške s2 s stroški. St:
s2 =k. st,

pri čemer je faktor k določeno· število, ki ustreza neenačbi k;;:;;; l. V tem primeru je:
(22)
Upoštevajoč ·tabelo, vidimo iz
narašča, če naraščajo sprawilni

tega ulomka, da optimalno število transportnih žil
stroški St in s2.
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Pri določenih sp·ravi:lnih stroških St je število optima:lnih transpo'Itnih žiJ najmanj še, če j'e k = 1, t. j. če j e s2 = St = s, t. j. če leži goro v raJV1lirui. V tem p rimeru je:
(23)

Pri ·do,lQČenih sp-ravilnih stroških St = s je število Qip'tima.lnih t>r'an51J?Ortnih žil
nadvečje, ,če je {l,-+oo, t. j. če je s2-+oo, t. j. če j•e 1pobočoe tako strmo-, da se les
sp·na.vlja samo nava:do·l. V .tem .p rumem je:
(24)

Le nombre optimum et la localisation des voies economiques paralleles dans les transports
forestiers, sur pentes douces, la densite de la masse transportee restant constante
(Res ume)
L' ar~icle ·

donne la localisation optimum en supposant que

a inclinaison
homogene,
2° la densitc de •l a masse est constante,
3°tous les frais de transport sont compris:
Le nombre optimum des voies correspond a la in cquation (2 1) et ·il peut etre determine
par le tableau correspondant, c etant dHini par l'equation (19). Les symboles signifient:
m - densite de la masse transportee,
s1 - frais, par m cube et sur un m de voie, de la voie descendante, atteignant la voie de
transport,
s2 - frais, par m cube et sur un m de voie, de la voie montante, atteignant la voie de
•t ransport,
x - laTgeur de la. foret,
g - frais de construction.
A la loca lisation optimum les voies de transport sont equidistantes et Jeur locali5ation
satisfait aux equations ( 13) et ( 14).
'
! 0 la foret a la forme d'un <J'ectangle et qu'elle est situce sur une pente

IZOBRAZBA GOZDNIH DELAVCEV
Ing. Zdravko Tur k (Ljubljana)
če se ozremo na naše g.o.z·darsk<> strokovno šolstvo, ugotovimo, da je bi·lo po
vojni mno:~ro napravljenega. Imamo ;p<l@olne šole za stro.k<>;vne k:adre od Jogarjev
navz,gor. če naše ršole primerjamo· z inozem~Skimi, vidlimo, da so v teoretičnem
pogledu za .na.še razmere na vjšini>; manjkajo ljim le nekatori pr<ipomQČlki ali učila
za bo·lj.šo ipOnaa:ori.tev, ki danda.nes Jahko ·veliko .pri.pomo>rejo ;k boljšemu učnemu
uspehu in up o.ra1bni s-po-sobnosti absolventov :stwkovnih šol: Za ponazQritev :so
v.a;~ni t udi š-tudijski gozdni objekti, ki morajo >biti al i v ne,posredit•i. bližini ŠQl ali
pa mo·r a rb iti mo.goč V·s aj hiter dostoiP do nj•i h. Ta.ko je pri vseh, zlasti njžjih inozemsk.ih \Šolah. Sem so:d i še vpra&a.nje precLpra.k:se, zl:a:sti za ni,ž.je stroko.vne šole.
Tudi •tu je vredno posnemaltli napTednejše ino.zemske primere. Prec:Lpraksa omogoča
spoznavanje gozdnih del in rosnej&Q !POvezavo · UČencev z bodočim poklicem ter
stvarnejšo predočbo t.varine, ki jo poslušajo na predavanjih. GozdarstvQ je s.peci-
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fičm.o .tudi glede značaja .slwbe an dela, .za'io je prav, ~e bo.doči strokovnjaki to
v.saj -deloma VIlli!Prej s.po:majo, .p redno se končno oo·l<>·čijo za gozda..roki pokEc.
Taka lje ,z našim strokovnim šolstviOm, če pa se OIZ'r.emo na .strokovno izbra•zbo
naših ,g ozdnih .delavcev, vidimo ·da smo to v,p.r ašanje povsem zanema•rili.

Ali nam de potrebna šola za gozdne deilavce?
Ne more hiti sodo.bnega napre.d:ka neke ,dejavnosti, ~e se hkrati ne razvijajo
sodelujoče si'le. Zato delavec IIlli več le številka, amplllk zlllVesten in so.deluj<>č
činitelj. Nezadostlno ~S~pop.olnjevanje znanja gozdnih delavcev in pomanjkljiva
izobrazba novih g.ozdnih del<,!.vcev lllli vajencev t&ta tO'liko bolj (}bčutni, ker :p.oveza·v a
stroikov,nega kadra z delavcem v .gozdu ni ;ta:ktO> učinkovita in trajna, kot je v tovar-

v·s e

ni ter je kakovost dela v v.eliki meri odvisna od osebnega znanja tin p•rizllldev.nosti
delav-ca, ·saj ~re .vse •delo, večkrat tudi samostojno, ~o.zi ·deLav.čeve lfoke. Dandanes
je potrebna iPO.Seibna šo•l a &ko;raoj ·za, v.sak še !takO> neznaten pO<klic, posebno pa še
za gq..z.dne delavce, Jci. 01p11avljajo zelo raznovrstno ·delo, .od pogo·r oo·v anja .pa tja
do ;sewje lin iroelaNe lesnih .sortimentov, ter jim je zaupana .d rag·ocena lesna surovina, katere ovrednotenje je v precejmji meri odvisno od kakovoSJti nj.iho:vega
dela. Gozdni delavec dela z rC~~movr.st·mm .()lrl(}djem v •najrazličnejših terenSikih in
vr.emeookih razmerah, tSredi pmstran.stva .raznih ·drevesnih vns.t in oblik Res, da
opravlJa v glavnem le telesno· delo·, z .ročnim orodj.em; zato pa mora ra·zumno
zmanj.ševati velike ft.elesne napore, in iS s.p-oznavanjem s·odohnejtšega ·Oifodja, ki se
vedno .boJj sp.Oipolnjuje, ltet ,z novo .tehnik'() .d ela tdO<.segaJti večj~. učinek in ootvarjati
kvalitotnejše izdelke. Pri delu v naraVli, med živimi.1 .rastlinskimi b~tji, ki .šo name•n jena no-vri gozdni ;tvonbi, .se mora gozdni delavec skrbno· iiZo.gihati nepotrebni
'Šk'()di. Kor.is teč p.aravne tSi.Je, m QII'a delčw.ec tudi paziti, da ga ne .doietijo nesreče
run .da se ne ;poškoduje, -zlasti, ker ima O(prav.ka ~ težlcimi drevesi in obilnimi lesnimi
gmotami. Za ·to •p lli je potrebno ;po.z nati delO<Vno mesto, go.z d lin les, l{)rodje, način
o.blikoiVanja gozdnih izdelkov in y·arnostne .u krepe. Prj tem pa mora biil:i gozdni
deJ.avec o.dtporen pro.ti težavnim vremOillSkim razmeram in s,poso·b en za ustrezno
pr.eži.vljanj.e .da.leč od muselij.
čim booj ;prid01biva.ta les im g·ozd na y.redno·sti, tem bo<
l j sk<rbimo za smo·trno
izkO'riščanje g-ozdov in pravilno ·01bl~loovanje .go:~,dnih izdelkov, da lbi tako IZJllanjbli
()dpa~dke in se izognill i tp.oškodbam ter la!Že zad'()stili rasto-čim goiSpodarskim po.trebam
po lesu, hkrati .pa za.golloviLi obnavo m!fal9t gozdov. če gorudn.i delavec ne dela pravi!l.no, bo p(}vzro~ena ·Ško.da Jahko ka.j kma-lu presegla de.lav.čev zaslužek. Ce pa je
vošč svojega •dela, bo proizvedel kvalitetnejše j,zdeLke, porahil manj telesnega
hapora, povečaliZa>Služe'k in odv.mi.J ško.dlo na gozdu in lesu, ki jo je nav·atdno le
tež.ko ugOltov:iti ali izmeri.ti. Le sknbnim delaV'Čevim ·rokam je zaupano· vars·tv·o
pred škodo na gozdu in ·les·u. lllltenzivno gozdno .gosp·o darjenje, tZlasti v iOC.npanih
gozdOIVlih , nas V·Se hooj tSili na .dr<Olbne, ,g ojitvene sečnje, ki pa jih je m(}go<:e ;p ravilno iz.vajati samo z delavci, .ki morajo tbiti ;pri delu čim bolj samost<Jjni, ker je
učmkowto strokovno nad.ziranje težko <itzvedljiv·o in zelo dr·ago,
·
Naša mladina skuša stopiti v .p rvi Vt.rsti v ·delav~ke vrste bis.tih -strok, .kjer ji
je zag<Ottovljeno šoJanje in ·dooega uglednega :po.ložaja <ter .sodobno izživljanje, ki
je v precejšnji meri obeleženo .z mehanizacijo in motO>rilstiko. Mladina hoč e tja,
kjer •pničakuje, da :bo ,z .doseženimi izlwšnjamli in znanjem Jahk.o, h~treje natpredovaJa. P.r i tem je močan vz.vod tu:di• .ug:led ilzbranega .poklica, ki ~ira iz šo.lskega
~anja iin prak·se, ter •o beta primeren zasLužek. Vedno bolj ·občutimo·, da nam
manjka naraščaja gozdnega delavstva, Iker mladina r.aje odhaja v indus.tri:jo, ki
ji nudi bolj.še tin Jrulturnejše življenjske ra·zmere.
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Zaradi :stvarne p ororebe in pa tud!i zaradi U!J>OŠteva.nja VI~Je pokli.cne zavesti,
ki •sloni na i•zo:braz.bi, mmamo 'torej začeti s šolanjem ·gozdnih deiav·cev. Ne moremo
mimo tega, ka·r so v naprednih 'državah .d01kazale .do1goletne izkušnje. Delavec si
up~a.vičeno prizadeva doseči .v išjo tpok-liocno sto,pnj.o, ki je nasva.dno •zvezana z
~z;piltom, kot ·d·oka.wtn v~je ooposQihljeno:sti. K~o naj delavec, četudi ima do·lgo
prakso, opravi iz.pite, če pa z·ath> nima ni·t i podlage, ni.ti učnih ipl'ip:onHrčkov, da bi
Sip.remljal l!'a!Zvoj s,troke? Dolžni ~o mu :primer:no pomagati. Socia.Jisti.č.na S'kl'b za
delavca mu .mora laj.šart:i napo.re, tka·r lahko doseže z raz.umnej1š:im dei.om; hkrati
,p a je potretbno za opravljeno· ·delo dajati večje zatdo,šče:nje.
Ne moremo več čalka.ti in se zadovoljiti s tem, da ·se g'Ozdni dda ve.c uči ·l e s
p.r ak·so, kot ne).Qdaj . Sodobno .go:sipodarstv-o zahteva hitrejršo us,po:s·obljanje in pridobivanje znanja iz d.eloiVllega področja delavčevega pokli·ca, in s~cer .t embolj, čim
bolj •r azvita s.ta g'~podanstv.o .i n lkultura ,dol{)čenega nawda. Mo·d erna delovna
te~ika pri go.zdnuh delih ·zahteva., da vsa:k delavec •dOibro pozna oro.d je, da .g a 'Zna
.pripravljati in uporabljati, da n riJ potrebno d~ugim sikr:beti tZa priprav•O, ko:t je to
bilo nekdaj, ko je bi1a .delavska skupina števi1nej.ša in se je v njej na;ra~čaj laže
pralktično vzgaja-L Tudi nekdanji sewnski go21dni delavci dobivaj•o vedno bolj
značaj sta·l nih delavcev, lki morajo hkrati• ·(}bvlada·ti več vrst g.oz.dnega deJ.a, ·k i se
o,pravlja v ·r aznih letnih d<>bah. Minil je ČaiS, ko g{)spodatrstveniku ni bi~o· ,potrebno
sikrtbe.ti za vzgojo .jn o:premv delav·cev.
P •oo~t.r e b .n a j e •t o•re j š ·O 1a z a g o· z. d n e d e 1 aJ v c e, .z ?. i .z o h ·r a z b ·O
dda v.<Stke •g a nara .š.ča ja .in .za :SipOjp olnje van je znanj ·a ·delavc e 'V v r a rz n i h IP 0t k .Jj .c n i.h :s t •O ip n j a h, k a k o ·r j i h im. a j •O n a p r e d ne .d. r ·ž ave ,Že d ·al j q a:s a . V naiŠih razmerah •oo najbo.Jj.e, ·Če tatk{)· šolo na;..
slonimo na .J.o.gans,k o šo1o, ker ·bomo laže reši•li .v.p.r ašanje učnega o.seibj·a , učil in
internata.
Sole za g<ndne delavce v Avstriji
Lahko nam ,je za v.zgled sosedna Avstrija, ki rima rpodobne g{).zdno-terenS'ke
in <lelavsrke ·r azmere, k·o t ·so [>ri nas. Sledi.ni avstrijskemu v.z.gled•u je :tem bolj
a:pravičeno, iker tudi AVJSt.r.lja sama posnema in ,p ril<~Jgaja sv·ojim :potr.eham dognanja
.d.r.ugih naprednej'ših držav in je tudi pri njih v precej.š.nj1i meri viden vpli v svetoiVneg.a tov.rSttnega na.predka. Odveč bi .b ilo 2l.g'Uhlj<~J!Ji •Čas in mo·č i za rpr.euČ·evanja,
k·i .so dtrugo.d .že o.pravljen<~J. Ozemlje Av.strije in njena goz.dna .po·v ršina s:ta štirik,rat 1tolika kot SlO'Venija <iaJ.. rnaoši ~zd.ovi. Avstrijci imajo 5 ~avrnih šol za go.zdne
delavce in 'Še 2 zasebni šoli ·pni go·z dnih veleposestvih. Za .šole skrbijo večinoma
.deželne kmetijJSko g.~danske ~~bornice <>ih ·podp:()ri ·države. Avstrija je namreč raz,deljena na 9 IPro;vinc ali .dežel .z rd eželnimi vladami.
So-la .za ·delavslke pdpravmke .t raja 3 .Jeta. V njej je po.uk 'V'S·a ko leto .l e 2-3
tedna (ali po oko.li 110- 150. ur), nato pa :se nadaljuje v ·o perativi, pri ,po.dj.etjih,
•kii so IPOsla·l a učence ·Y ŠO'lo·. V šoli j e pouk SIIn.otrn,o razdeljen na vsa .t ri Jeta, od
začetnega do lkončnega .znanja, :ki ga .delavec r.atbi. Teo·reti.čnemu in pra.kti·Čnemu
pouku lPOsvečaj•o prib.ližno ena•k o časa. Tečaj zajema :P.PVO leto la;žj.a dela, y glavnem: ,drevesničanstv·o in iku.lturoo odela, po·z navanje Jesa, i•z mew •in ikUJbiciranje lesa,
začetna ·d ela ~pri pr~pravi orodja in U'VIO'd v .varstv{) gozdov; v drugem •leru: gozdno
.kutuma dela, po.znavanje in izmera Jesa, ,p ri.prava 1in Vlzdrževanje orodlja {nadaljevanj.e), sortiranje in sprasvil·o. lesa, ·ročna .d ela 1pr·i .gradnji poti in spozna•v anje
,pred.pi:sov; v tretjem letu: popolna priprava or.odja, te:lmika dela .pri ,podi·ra.n ju
drevja in iz.deJ.avi .go.z,drnih sor.timcnrtov, krojenje lesa, delo .z motoma. ·Venižno'
žago, O'bra<:u.navan:je a.kord·a in •zruslužka .z odbitki ter včasih š e gradnja prt!fi>r·ostejših &praviln~h -na,prav.
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Pronok,od .delra.j·o še po~Seben tečaj ,za delavce-mojstre, kjer ponoviJO v.so snorv
iz prej.Š·Illjih •tečajew, učijo pa se IŠe p.o.sebej krojenja lesa, u.got•av~janja deloVillega
uspeha z orodjem, vadijo se 'V delu z mcllarničnimi .p nipra.v ami (rr aznimi žičnicami),
učijo se varstva rl esa, kalkulacije :z.a&lužka, po•znavalllja p-redpisov in lovstva.
Na vseh rte'Čajih dela:jo· gla•Viili rpoudaredc rna ()POd je ·t er deJ.ov:no tehniko z O·rodjem za enega in .d va dela.vca.
Po vsakem Šo·lskem teča·ju vajenca iZ!Praš·a jo; IPO končanem šoianJj:u., to je po
tretj.e m tečajlll kandidat ;po•l aga iz.pi·t 'Za pomočnika .go.z dnega .delarvca in drohi ~wri
čevalo. Ce ilizpita ne n<~Jpm·vi, ga 1ah'ko pono·v;i. le enkra.t, in rS·i cei p.o preteku ~ do
1 leta·. Imenovanje· rza pomočnika ·golZidrnega dela·v ca dorbi od Zlbomi.ce.
Hkrati dajejo 'V i.nJternatu rriOČ·an pouda·redc na vzgoji(} delarvora v <telesno odpornega, značaijnega in discip-liniranega čl·o.Yek.a, :ki r(llz.u me gozd im živ.ljenje v njem.
Za :s.pr.(1jem v .šorl1o• mhrtevaj.o· osnorvno !Šolo·, telesno sposobnost za g·o.vdno .delo
irn sta·rr01st do· največ 18 let. .P<>Kijetje ali IPOSes,tvo, ,I.Qi ,p ošlje učenca :na Š·o,lamje, sklene
po. nadza<rstvenem odobrenju ·zbornice .s šolo pogord:bo. Obveže .se, da bo· vajenca
po.ŠriJjaJ·o .re.dno 'V šolo, da mu !b o· .drodeljev-alo ,p'l'i rterenski ·p'I'alksi usrtrezno· delo in
dra bo vajenca na•dzi.ra.lo. Za vsaikega v.arjenca .ses~ tarv~ja. četrtlena poročila o njegov·= delovnem uspoou in mo·reibitnih hibah, rki j'im je potrebno pri nada!jeyanju
i7iDbra~be pos·v eti•ti posebno skrb. Ta poročila upo·š tevajQ pri oceni v-ajenca ob
končnem ~pitu.

P·ni OIPravljanju terernske [>rabe je tečajnik rp redvsem vajenec, ne IP'a ;edni
delav.ec, da: hi, se tta;ko čim bo>l:j SeiZnanil z v,gemi ·deli, ki us·tre.zajiO· njego.v emu šoJ...
skemu :>Ananj1u in telesnim sposobnostirm. Sknhijo., da je .tečatinik vedno Z1!lpo.sl~n.
da 1postane dela:voljen i.n mar.I j•iv. Navadno .g a 1do,d elijo rk boljšemu, samm;rto.jnemu
delarvcu alli mojsltru, pri katerem Oip'ravlja UJS.trema l a:žj.a, del<ll. Poudarek dajejo na
praiViJrrro priJpra.vo· tin uiPoorabo orodj·a, na prrarviJ,ne de1oMhe pr~jeme in na. delovno
tehniko, ki enaik<>morno· za,po,sluje vse :telo . .Prvi ·dve leti• se ne sme pečatil IS &t·r ojnim
delom. Od tČatSa do časa, vsaj enkrat mesečno , sp•r emlj·a terensk.ega gozdarja pri
obho.dJU, da se seznami s. spJo~Jllimi gorz.da:rsk.imit deli.
Starej.ši ·derlarvci o,bi:srkujejo to· šoJo .zlasti z namenom, da bi mogli u a,pol'arviti
iz.pirt ;za krvalificinnega aE s•amostojnega delavca.. Mnogim dela"VJcem se· z.di .šolanje
v začetku IQidveč ·in mislijo·, ·da zmaja ve'Č, :k.o·t se mo·r ejo• v šoli nalllčiti ; to.d a kmalu
presenečeni SiPO•znatio, da so ·se motiJ.i lin da je potrebno marsi.kaj drugarče prijeti,
k·o·t rS o Sli zamiršl j ali.
Vra.jen·ci in delavci plačrujo v .šoli režij.ske st.wŠike ·z a oskrbo, rdo.hivajo .pa od
svoj ega delodajalca plačo , kakor če .b i rbil·i na d elu. D elavci, ki imaJo takšno
šo·l~o lizobra~bo oziroma litzpirt:, dobivajo nekoliko vi.šio p.laČ·o. Osnovna mez·da, po
kateri s e za njih računa ako·r.dni zaslužek, je ,za <OOOo1li 10% v-išja <Jd ·,zas.Lužka tdelavcev, ki nimrujo i ~pita. Sio•r ilnost šool<~Jnih .delarvcev je 1po lmličini in .k~ovos•ti višja
od rnešola.nih. ~o so .p.okaz·a•1i rt udi orazni .p o•itZku.si, IPO•trjuje pa •Oo• seveda tudi ra.z lika
.pri zarslu2Jku.
šo1le .so o:drli.čno •o premljene z orrodjem in drugimi učirli arli plf~omooki, s filmi
in projekcijskimi <~Jparati z.a n<~Jz.o·nni po•uk. ViSak g·ojenec ima v ddavn~ci popolno
g.amnituro orodja, s karterim opravlja vsa dela rpro ,učnem pmgr<~Jmu. R•a zen tega. je
'V bliiŽini šoJe 'tum Šo•l ski gorz..dni o1bjeM. V Š·or1i je internat s pop:olno o;skr;bo . Tudi
za špart in ·drr uga primerrna ra·zvedri.la je posk.nbljeno.
Ker so> tečaji rv šoli razmeroma ikrartki, 1Se v enem letu lahlko zvrrSti mnogo
tečajev in •tečajniikorv. Na rta način se lahko irz šola veliko delavcev. Z.apo·r edje
tečajev ip a je primerno· tudi zaradi tega, da ne bi bila ods otnosrt delavcev za proiiZvodnj·o· proveč občutna.
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Skoraj vse šole za ,gozdne delavce, pa ra.bijo hkrati t udi za izobraževanje
kmeOk·i h gozdni·h po.sestnikov, >Ozi.r oma njihovega na ra~čari a. V Avstriji namreč
odpade velik del gozdne po,yršine na kmečke g.ozdorve; podobno kot .pri nas v
Slorveniji. V prvi v·rs.t i p.ridejp v ;p>Oštev h11ibovskli kmetje, kjer je g.ozdno gospoda:rstvo pomembnej-še in je njegova ,p ravilna povezava s kmetijstvom ali :z živinorej<> o.dloči,lnejh. Ti tečaji SO· navadno ·k rajši, zato pa 1pogoste~jš! glede na ~rajevne
razmere. Pouk Qooega tista g<>~dna dela, s katerimi se kmet ukvarja v las•tni režij,i;
•ratzen tega zajema !Šolanje. tudi povezavo s kmetijstvom, z namenom, da bi dosegli
.čim večjo Jrorist od gozdnih in 1kmetijskih .zemljišč ali pašniko•v. So<le so-d elujejo
z drugimi s.troko'Vllim~ organi in organi·zac~jami .p ri vsestranski pr•opagandi za
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šole za, gozdne delavce v Brucku na Muri (Avstrija) z zbirko gozdnega orodja

napredek vasi in pri i·z dajanju -r a-z nih •tiskanih stro•k ovnih navodil. Na · ta način
r'a~irjajo pravilen odno.s .do g(}z.da in utrjujejo ugled s·nroke, w ~pa pos.pešu:je dotok
delavcev . v goz.darstvo. Pomanjkanje ,delavcev je namreč povsod precej občutno.
Po fP·otrebi rp·ri.reja}o na teh šo.l ah od •ČaiSa do ·Č·asa tudi posebne tečatie za -r azna
specialna- dela, kot za IDiinJiraJnje; ·za krčenje, ,za uporabo novejših st-r ojev, za gradnjo po·ti, itd. Tedaj .po.v abij.o za predavatelje tudi posebne specialis-te.
Sole ;prispevajo s svojimi ilzkušnjami tudi k izboljšanju orodja in uživaj<O vso
podpo.ro tovarn orodja•, ker' slednje vedo, da šole delajo v njihovem interesu.
Tako je šo-la hkrat•i tudi najuspošn.ej9i posred<Walec med delaJVcem K<Ot po.trošn~1kom
orodja in med tova.rno- kO<t proi,zv.ajalcem <>r-odja. Pri nas ta po•vezaJVa povsem
manjka. Delavec pri nas ne more spozna,ti ali p-reia;kusiti novega orodja, ker ga ne
cLohi; tovarna ,p a. ga ne proilzvaja, ker zanj ni zani.malllja. ali na.ročirr.
Tu·di v drugih go•zdarsko naprecLniJl. drža•vah se goz.dni delavci 1podoboo šolajo
z u,po·ra.bQ> najTI!o'VejiŠ<ih učn~h .in v.z.gojnih .pr~pomock<Ov. V Zahodni Nemčiji, ki ima
okoli 70.000-80.000 .delavcerv, je 14 ·državnih šol .za delaJVce, ki jih •l etno ohis.k uje
o~oli 6000- 7000 delruvcev, razen tega pa so še potujoči terens.kli -tečaji. Na raz139

.polag<> imajo ·b ogato popul<~~rno Ji,teraturo. J®kušnje pa !kažejo, da postane literatw-a delavcu ,p rav pri..st()pna .šele takrat, ko doseže primerno str-okovno ŠO·lsk-o
w0obra2lbo.

Ali naj

začnemo

s šolo alii s teča.ji?

L:era~no ·lah!ko 15ma;ramo za 111esp:o•nno, da nam je vsaj ena š0ola .za gozdne dela'Vce nujno potrebna, se vendar vprašuj-emo, ·kaj je v 111aših 'seda.njoiih r<l!Zmerah
za začetek bolj primerno, a1i šola ali terenski tehji. SoJa je vsekak01r bolj temeljita. Toda ustan<Mtev šole zahteva. ·več priprav glecfe posl<>.p ja, učnih moči in
pripomočkov. Ne glede na to pa nam je ,p otreben hitrejši .pouk. Ali .naj· še vedno
čakamo, Iko· je že v.eliko zamujenega? Inooemske i2lkušlllje 1(Evro.pski kongres v Stutt.gar.tu l. 1953) kažejo, .da se s terenskimi potujočimi tpčaji doseže hitr·ej,ši, čeravno
nelkollliko mmj temeljit uspeh. S terenskimi tečaj-i se laže ,zajame več ·O!bratov ali
večje število delcwcev z istega obrata. To ;pa j.e pomembn<>, .ker bo u&peh zajamčen
šele taJkrat, ko· ho večina ,dela'Vcev i.zučena. V na~protnem primeru bodo zaostali
delcwci ovirali »noV<>tarije«. Z izobrazbo delavcev pri nas šele za.čenjamo, zato
bo !POtrebno. šolati .zelo veJ.bko .delavcev. Zivto moramo v ·začetku pospešeno delati,
četudi .deloma .n a škodo temeljito-sbi. Važ.no je, .da s .p rvimi tečaj i •nudimo čim
večjemu <Števi,Ju delavcev, 'Predv!Sem sta.lnih delavcev, <>snovno znanje, zla.sti glede
orodja. Nato pa ho !POtrebno z drugim potujočim tečajem ali s. p0111ovnimi ,tečaji to
znanje ·d<>:polniti, dodde.r ·končno .šolanje v .osrednj~· ·delavski .šo.Ji ne bo 111ormalno
rpO<tekaJlo. Tud.i potem, tko ibo deLovala ~akŠina. šoda, tbO'do verjetno še 1pO'trebni terenski tečaji, da bi !Zamujeno dohiteli.
Hkrati pa 1bo· terenski tečaj s IPO't rebnimi instn.i!ktorji najlbo.1j1Ša priprava za
preho.d na šol<J; saj še nimamo· za to .potrebnih uči,teljev, i.zkušenj , učiJ in .učnih
pr~pomočtkQv.
·
V ta namen se je lotil začetnega dela naš Inštitut tZa. ·gozdno titn Jesno gospoda.rntv<> v zvem v Upravo za go7)da<rstvo·, s Strokovnim združenjem gozdnog·o spodarskih organizacij in z Zbornico za kmetijstvo in .g-oooa·r.st•v<> LRS. Zamišljeno
je, da .b i se namesti·l.a 2 goooars.ka ~tehnika !kot inlhrulktorja in ·Y.ooji .teča:j ev za
delaY.ce...seka.če. Za ·t() .delo bi se tp·r edhodno p.r~prav·ila. Hkra·ti s svO'j•o osebno• opripravo hi ti.nštrulclo.rja po!Sktnbela IZa y.se, kar je potnebno .za iz'Vedbo. tečajev v na$ih
i"aJzmeraih. Sem lS ·Otdi tudi i d()mača izdelava nelkaterih ,p ·r e ,p ro s tej š ~h pr ti p o an<> tČ k o v i n p <>mož n ·ega o •r od j a. Finailsira.nj·e .b i prevzela Uprava .xa go2ldar&tvo LRS, ki je najbO'lj •vsestra.nsk<> zainteresirana ~a napredek stroke. Pozneje bi te6!Jje plCliČeva le <Jrga.ni·zacije; .ki hi jih naro.čiJe za s v<Jje
,delavce. Trajmje tečajev je tJ>redvweno na ok-oli 6-10 dni, z .~ko·li 10 udele.ženci,
s 'teŽii.ŠČem na ,poučevanju o •Orodju. Drugi del pouka bi ,glede na ·razli·Čne potrebe
v ,pOISameznih območjih nudili lotkaJlni :stroko'V!ljalci, del·oma tud1 V()dje tečajev,
a:li [pa i>i ISe .d mga snov .poučevala "' ,dmgem ,potujočem tečaju, ali pa na .pos-ebnem
!tečaju, 'da ne oo .po·s amezen teča:j 1
predoLgo t.rajal. Na p-redolgem tečaju bi namreč
tdela~ci .teže obvla.daJli in razumeli snov; · razen tega bi predolga odsotnoot .delaJvcev
tZavira!la ;proiiZvodnjo. Koo v inozemstvu tudi nam lkaže pona.vljati tečaje na. ristem
mestu 'S p ooto.pnim rpoglabljanjem snovi. PTVIi po.tovaJni tečaj naj obi a;ajel orodje
.za sečnj<> in izdel.ruvo, ker je te oy.rote delav-cev največ, htkrati pa .p ouk najbolj
po:treben ]n poma111jka.nj.e pomožnega O·r odja najtboJj občutno. Dodal ibi se še
pouk gozdlllo.gojirt:vooih .del, v kQ.lik-o·r jih delavci iP.O .značaju •SVQje Z<llPOiSEtve opravJjajQ v č~u, Joo z eksploataci:jo go11dov ni dela.
K<> ·b i .b il .p rvi !kro-žni tečaj zailključen, t. j., tka bi s prvim teč·a jem t01biskali interesente, .bi priredi.Ji drugi krožni tečaj, kje.r ·b i pO'novili snov, j'o tpo.globil~ ter
dodali še novo potrebno učno .snov. Nekateri delcwci, ki teže ,razumejo, si bodo
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rz.namje utrdi-li šele na drugem <tečaju . Zato oo potreben še tretji !krožni tečaj. Na
.prvi p ogled se zdi t-o velik-o, in res je veHlro~ če p-rimerJattno s sedanjim stanjem, ko
dosJej še ni hi:lo niče:salf n a,pravljenega. To.da, č e soštejemo čas t rajanja VlSeh treh
.tečaj.ev, do.bimo komad 1 mesec, kar pa je za 5olamje le zelo· mal10·. V primerjavi
z n<~~P.redno tujino• !Pa nam Ibo še vedno manj1kala s.mo'hma vmesna šo,la na del<lvnih
mestih, v času med tečaji . Le-:to pa bodo ,t.ah~o· omo.g10.čil.i šele pni, sfroko'VIlo iozOibraženi gozdni delavci.
Po lllk del<l!V.cev za speciaLna dela ali za rechlcejše ipo;klice bo potrebno ,prirediti
v 'Visa.kem ;primeru na ip.osebnom tečaju, dwt to delaj<l tudi .drugod.
Rtwumljivo je, da se bodo med naiŠimi s.tr{)lk>Ovnjaki pojavila mišljenja ali
zahteve, naj bi delavce poučevali hkrati o vseh •p otrebnih delih in znarujih. Tlfeba
Q>a je proso·diti, al'i in v okoliki mer.i je to tpraiktično ia:ved.ljivo, koJikšen čas je za
..posame·z en 'tečaj iprimeren glede na to, kako ho delav ec snov razumel, glede na
nje~O'V'O ods.otruost od proi•z vodnje, materialne izdatke in hi-trost pot>ovanja tečaj ew
po v:sej Sloveniji..
Z dvema inl!it ruktorjema aoli· vodjema tečajev, s- trajanjem teča.ja 10 dru in s
pQi 10 udeleženci bi se lahlw v enem !letu priredilo o,k;(Joli 60 tečajev s skupaj 600
udeleženci. Sčasoma , ko bodo pos<tali mS>tru.ktorji dovolj izkušeni in bi imeli
.dov.o•l j orooj·a, bi se štev.ilo :udeležencev lahko podv<Ojilo. Prednost bi dali sta.Lruim,
šele nalto pa bi jpoučevali .sezonske delavce. Na teč aju mouajo biti delaJVci plačani
l}>rav .t ako·, k·o t na ·delu.

Izpiti gozdnih delavcev
Nič manj važno ni vpraiŠanje stro,kov.nih ~itov ,za go:z;dne delavce za dosego
višjih kvaJ.M~ka.c~j ali rpOiklJicev. P .red pi s ani i ,z .pitni ..p IT og .r am s e nan a š a n a .š o l a n e g a ·d e l a v c a. B r e ·z Id v om a bo i b i 1o n e s. m i IS e l n o
.o d delavca ,za htev at i to iz!{> <i tn.o snOIV, če se m.u pre dhoodno
ne •O·m o g ·o č i z •n j >O s e z lilo ani t 1 s e a 1 i ip r i m ern o nau č ti se. De 1 av •ec ni kr .i<V, če .se ni mogel IS troik.ovnQ izo •b razit !i. · Z druge
stra Ili i pa ne mo .r e· mo ,d opustiti, da bi iz pit po s 1 a 1 Je formalno·s·:t in da bi izglllbil svo·j o v·e lj avo in :po· men. Zato ho•do
pot>rebni rpo.setbni tečaji z ustrezno ohliiko, ker so . i~piti že :pred vrati. Z navedenimi
krofuimi tečaji aJi z novo šolo bi m{).ra1a večina d elavcev, ki so že pred iz.pi.ti,
predolgo čakati. Vsiljuje se to·r ej po·treba hitrih tečaj ev, hkrati po vseh ()območjih,
kj er je več pni•z adetih delavcev. Taki •tečaji !Seveda ne morejo biti tako tanelji·ti,
kot tečaji rz izkušenimi, s talnimi instrwktorji , venda•r .pa hodo reševaE perečo p otre<bo. Zajebi ·OO po trebno vso s nov, !ki jo zahteva izp~tni program, jpoleg st>r.o!kovne
t udi s;plo.šno. Seveda bo to y,zeJ.o p-recej časa. Teča.j bo J.ahiko :bodi•s i časov-no 5tmj en,
bodisi r<t~z.delj en na .ča.s(}vn e obroke al•i .p a ob sobotah ali nedeljah, odvisno od
.raiZme.r d.oJočonega območja. Celo tno tr,ajanje tečaja bo •treh<~~ do.Ioči•ti v z.lati sredi,
mod i.zvedljivostjo in temeljitoiStjo (ookoli 6Q-120 ur). Snov bo potrebno za vsak
dan ra!Wellii.ti na teO'retič ni in ;praktični deL .da ne bo preteŽiko »p·rebavLjiva«. Naj'P'rej bo treba tudi s temi hitrimi ;t ocaji ,zajeti naj&tevi lnej:š.i ,p oklic, in posebej
rešiti vp-raša~nje dn~gi h, mailootevil'nih poklicev. Tam, kjer je za is<tega delavca
mo.goče ·več !pokLicev, se b<> treba ra.vnati po .g lavnem aJi višjem poklicu.
P.osebej na~Sta ja .še vp rašanje <Skript, a li helemc, •ki bi delavcem omo•gočale ponavljanje .pred.ava.ne sno-vi·, ker je ne bi mog'li· !$proti beležiti, ustrezne literature
1pa ni na or~ola.go. Tu bo pO<trebna enotna in skupna r ešitev v olwiru Združenja
.g·o•ZOOO@OlSpodarskih organizacij ali Zbornice za ,k;metijs:l<Vo in go.zdarstv<l, da ne
bi mO·Pal V'Sa.k predavatelj za svoj tečaj sestavJja.ti las tna skr~q>ta; to bi pomenilo
rMsiparuje moči 'in denarj a.
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P:riporočlj:ivo Ibo tudi ponoviti :te tečaje čez nekaj časa, :n. pr. čez ~ :d o 1 leta,
da hi. delavci mogli sv;oje :znanje utrdi:ti, še :z-lasti, .ker bodo med njimi tUidi takšni,
ki teže :r.ClJzumejo. Po,novni ·tečaj ho l ahlk·o r nekaj krajši; če .je :b ila na ,prvem :tečaju
zajeta vsa s:n,o•v . Z izpi:ti· ne kaže preveč hi.teti, z,las•ti ne pri mlajših delavcih. Oprav.~jeni i,zpi1t jim mora. bitJi res v za:do.šč.enje .i.n .ponos, za rs%UiPTIOS>t pa p:om.eni stvarno
merilo dela<včevega znanja ali delrorvne Sip•o-s·oobnoiS<ti, ki se mora ka,zati. v !kaikovo.stni
stori·lnos.ti. 11o· !Pa ne ho mogoče :do•s·eči :kar čez noč! Izpit mora hi·ti delavcu po.buda
za nadq,Jjnje 1prid<Jbirvanje zna.nja •in iPOIVečanj·e .deJ.o;v;ne .spretnosti.
Vsa 'ta vpra!Šanja .bo treba pretresti IS priozaJdetimi Q>r.g ani:zacijami, ·od rzobornice
do sindilk!ta. Stroik•C{v.no ~druženje lg'O•z d·nog;ospodans.kih .org.an~zacij pa. je n .a tem za
gotovo najbolj ,zamteres:ir.an<J, ker , imajo ga:z·d na .gosp01darsllva nruiveč . deLavcev.
Sem sodi •tucLi vprašanje ·Čim eno:tnejše pres·o je i·zpitnih kom~·ij , .zla;s.ti gJede starejših :dela<vcev.
Toda, ali je s temi hitrimi tečaji pri. podjetjih .do.ko.nčn.o ·rešen:o• vpr·a šanje
u.wbra:žervanja ·delavcerv, ali SO potem Še 1p otrebni stalni kroin.i terens.ki :teČaji S
stalnimi ·ins,tru:..~porji? Ravno .taJk{} .so ·p·o•trJ::.bni,. .ker .bomo· IS hitrimi tečaji u.e ·s kušali
pridobi:ti na času ,za ·deia'V'Ce, ki SQ že l{>r·ed ~pi•ti. Krožni rte:rensik.i tečaj-i pa imajo
večs.trans,k·o· nalo.g 0 :
.a) ,p.~:ipravljaj.o ·prehod ma ·Šo•l·o za gozdne delavce, ki .bo morala v~gajati predvs em nove de1av·c e ·ali :vajence lin •spremlj.a;ti .s:odobna dOJgnanja ,g lede ' vzgoje delavcev;
b) 151kr.bijo za p·ripravo in :posbOipUO DOma.Čo proizvo:d.nj.o !POmožnega O·rOdja
<ter rza uvajanje sodobnega o·I'O!dja !in delo'v:ne teh'ri.iJRe;
c) s ,pr~dobljenimi s.k·ušnjarni spopolnj.ujej10 i·ns.t rurho·rji :sv•o je :prijeme in posegajo uspešneje v :v>~g-ojo delavcev. To je važno •iJ.aiSt i ·pri oro.d ju, kj.e r je po't rebno
do.d obra ,po.znati vso teh:ni•k o priprave in upo·raJbe .g.lavneg.a in .pomožnega orodja,
us.trezno 'UipO·Š~vaje naše razmere ·o:b po.speševaJnju d.oma·Če ;proizvo·dnje onordja.
S JPOmočjo teh kror,lnih terenskih ·tečajev :se bo <tud i 1aže :p·res•odilo, ko:li•k o časa
naj .tečaj1i v ho·d-orče. ·traja.jo, ka.ko naj se snov mci-o.nah:w zaja.me in por(IJZ!deli, kako
.na~j iSe teorija rpOIV~e s rprak•ti<Čn.im 1po:UJ~om, ikark•O· naj se :na.da.l.juje .z drugim J<,r.ožnim tečaj'em itd., ·d a bi bili· tečaji čim uspešnej.ši ter dovolj ·hitri: Tuja d·o gnanja
mo,na~mo ;pri.Ja:g~di:ti .našim ra•zrnerarn, ker jih ne moremo ·prea>oro.s.to pr.enesti. Pač :p a
morra:mo •na sa.mem ·d elu al.i .s rpre~"'kusi .sm01tmo· ·o dmeriti, kaj naŠiim ;po:trebam· in
možonos:tim najbO<lj u&t.r:oza. Vse •tQ obo ipO•tem :korhsh~o •tudi Š·o1i, ·dolkJ.e:r ne do.s ežemo
no'fmalnih :ra:z.mer. V ta namen ho 'doibr.o in.str,u kJtorje p:o,slati -tud:i <v ina:zemstv<> na
SipOpo.J.njeva:n.j e.
P<>temtakem . vi:dimo, da. ni l e koris:tn<J, amiP'ak cel·o nuj·no ·os.tvario :tri ikxož ·ne :te •r .enske tečaje ·ko 1t .p.re rdhodni.:ke šole.
procLvsem glede ·delovrnega ono.dja in delovne tehnike; ,pr.i tem pa je pri·z a.deta
v:ečina gozdnih .delavcev al i do·hršen ·del ·Šo·l:skega uooega pmgrama. O.sta.Ji ' del
iwhrazbe in ·s poip olnj.evanja znanja pa je .p otrebno ·g<i,z dnim .delavcem omogo·č iti
po :k<>•n ikretnih ·potrebah z dodatnimi učnimi mo.&ni, siprva ,s. ikraje'V'Il'irni• ~;twkov
njaiki·.

Zaklju'ček
l. Za. ne;p •o sre .drne :p'O'tr~be o·.pr:Cllv .l janja ·de •lavs!kih ~zpi
tov pQ rp·red.p'i:sa.:n,e.m .pro,g •ramu s ,o pri.me.rni h~t .ri ter ·enski
:tečaj[ p.ri· •gi<> :zdnih go •s;poda ·rs .tv~· b , k,.i naj obi jih priredili
kraje ·v ni .stif.QOCov:njaki P •redh:odno :pa ..je ·p o·treb:n,o v ta namen med pri•zao,detimi <J'I'gani:zaci jami p:retresti VipTašan.ja.
k i t :i: č ej o u IS t :r e IZ :n :O· <J r gan i za c ij o •t eh t e (: aj e ·V.
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2. R.a .zen hitrih tečajev je po••t reb ,n o o~&nova •ti stalne
k r .o ž n e t e r e n s tk e ·t e č a j e .p o d v o .d l'l t v o m ip o s .e b n i h li n s •t r u k t .orje v ali v<> .di j te-čaj ev, tki b •i s ip<r oti re 5 eva 1 i tudi v .s a drug a
v :P 'f aš a nj a, k i .s o ;y ,z v •e z i s s o ·d •o :b ·n i m n a ·P .r ed rk om g •O z .d n eg a
·d ela, z J as ti g J e ·d e or() ·d j a in de 1 ovne t eh ni ke. Po d j et j a p a
n aj b i n a b avi l .a i tZ i no z em s •t va. n e ·k aj g ar n i tur o r .o d j a, d a b i
bi 1•O na <ra •Z po la go •z a •t e · Čaj ·e.
3. Krožn~ te ,r en.s ·k i ;te ·Čaji naj bi b ·il1 hk ·rati ,p ·r iprava za
snovanje in ;preh-o,,d •n a staln<J Š;0lo za :g ozdne delavce p.o
zgledu naprednih drža~

SODOBNA VPRASANJA
VSKLAJEVANJE GOZDARSTVA IN PASNISTVA NA KRASU
V marcu 1956 je bilo v Herpeljah gozdarsko posvetovanje vaških odbornikov, članov
gospodarske komisije' Obč. !jud. odbora Herpelje in gozdarskih organov Uprave za gozdarstvo OLO Koper. 1Posvetovanja se j e udelež~]o 41 zastopnikov vasi (predstavniki ljudstva in
kmetovalci), 3 gozdarski inženirji, 6 gozdarskih tehnikov, 9 logarjev in en agronom. Obravnruvana so bi,]a naJSlednja vprašanja: gozdni fond, plan sečnje , gozdnogoj itvena dela, problem pašništva, gozdarsk i predpisi in njihovo izvajanje ter vprašanje logarske službe.
To posvetovanje j e bilo brez dvoma zelo pomembno, saj najbolj dokazuje pravilno
poli·tiko našega gospoda•rstva, ki si prizadeva doseči najtesnejše sodelovanje kraškega prebivalstva in gozdarske službe na krasu. Cas, ki je bil na posvetovanju posvečen raz·pravi ,
prav gotovo ni bil izgubljen. Sklepi posvetovanja so bili naslednji:
a) sodelovanje z ljudsko oblastjo in širokimi ljudskimi množicami pr·i izločevanju
zemljišč za pogozdovanje;
·
b) dvig strokovne ravni logarj ev in odstranjevanje vseh nezd ravih pojavov pri opravljanju gozdarske službe;
c) koordiniranje gozdarstva in kmetijstva na krasu.
Seveda na posvetovanju niso bili rešeni vsi problemi; mnogo Jih je ostalo še odprtih.
Se veliko bo potrebno dela, da bodo izbolj šane gospodarske in socialne razmere ter življenj ska raven kraškega prebivalstva zenačena z življenjskimi razmerami v drugih delih naše
domovine. Vendar pa je va~no, da smo našli za ·to pravo pot.
Ne nameravam podrobno proučevati teh vprašanj, vendar menim, da je dozorelo
vprašanje, ki zajema vso gozdarsko politiko na krasu, še prav posebno pa njeno izvaj anj e. Omenjeno posvetovanje ljudi dobre volje krepi v nas vseh !Zavest, kako važno in
obsežno j e razpravljanje teh zapletenih vprašanj, hkrati pa utrjuje skladnost naših skupnih naporov za reševanje tehničnih , ekonomskih -in socialnih problemov našega k rasa.
Besede, sprego•v()rj ene na tem posvetu, naj bodo v.sem v spodbudo za nadaljnje, še
odločnejše in uspešnejše delo za ustvaritev čim boljših pogojev na krasu, tako za gozdarstvo kot za polj edelstvo in živinorejo na krasu in hkrati za zboljšanje živ·l jenjske ravni
tukajšnfega prebivalstva.
Posvet je bil posebno koristen za gozdarstvo, ker je pokazal težnje prebivalstva, vča
sih tudi ne povsem utemeljene, in omogočil gozdarskim strokovnjakom razložiti nejasne
pojme širšim ljudskim slojem, ki si večkrat predpise napačno. raz;lagajo in obenem tudi
opozoriti na pogoste nepravilne odno.se nekaterih gozdnih posestnikov do l<>garjev in
obratno. Začrtane so bile tudi, čeprav le v grobih obrisih , smernice in poti gozdarstva, da
se v doglednem času z gotovostjo preobrazi pusta kraška zemlja in sanira nj eno gospodarstvo.
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Ko govorimo o zboljšanju ekonomskega stanja našega krasa, to ne mislimo doseči
zgolj s pogozdovanjem, temveč tudi s smotrnim in naprednim kmetijstvom ter živinorejo.
Pri reševanju vprašanja krasa bi bilo napa č no govoriti edino o gozdarski politiki, kakor
tudi edino o kmetij ski in živinorejski, temveč moramo delati v duhu sodobno koordinirane
gozdarsko-poljedelsko-ž.ivinorejske politike. Le z vsklajevanjem gozdarstva in kmetijstva bomo dosegli harmonično 1n urejeno gospodarstvo, ki bo trden temelj za W.agostanje kraškega prebivalstva.
Ne želimo podcenjevati velikih uspehov, ki so bili po osvoboditvi doseženi p.ri pogozdovanju krasa, vendar moramo ugotoviti, da bo v bodoče potrebno usmerjati pozornost
pri reševanju kraškega problema v to, da uravnovesimo činitelje, ki odločajo o gospo·darskih uspehih. N e ~ m e m o s e z a d o v o 1 j i t i z g o 1 j s s n o v a n j e m n o v i h n a sad o v, ker sa m o s · tem ne bom o pra vi 1 no reši 1 i vprašanj a. Bo 1 j k o t
za novo pogozdovanje in še to največkrat v nepo s redni bližini
va si in na se 1 ij, bi si mo rr a 1 i prizadevati, da popravim o deg rad i r ane go z d o v e. Povsod na našem krasu (v Cičariji: Lom, Stržen, Trstenik, Jankovac in drugod) imamo take gozdove, ki milo prosijo gozdarja, da jih z melioracijskimi
poseg·i izboljša, Toda na ·te gozdove se '1le redko kdo ozre, kajti gozdarji vidijo le gole
kraške pO'Vršine. Toda večkrat pogozdujejo zemljišča, ki jih Kraševec krvavo potrebuje
za pašo živine. Tako početje pa povzroča trenje med gozdarji in kmetijci. Kraško prebivalstvo želi le to, da bi gozdarji izboljšali njihove skrajno degradirane in izčrpane
gozdove, ki so povečini bolj oddaljeni od vasi in v nje ne zahaja živina, razen tega pa
ti gozdov·i pokrivajo le izk ljučno gozdna tla. Moramo upoštevati tudi dejstvo, da bomo
tam, kjer je že gozd, pa čeprav zelo slab in degradiran, laže dosegli dober uspeh s podsaditvijo, premeno itd. kot pa na kamnitih goljavah, kjer moramo nasade pogosto spopolnjevati, varovati pred živino itd.
Ko si zastavljamo vp.rašanje, kje naj bo gozd in kje pašnik, se moramo zavedati , da
ne odločamo le o gozdarskem vprašanju, temveč o globoko gospodarskem problemu. Ne
zadošča, 'če v zaščito na novo po,g ozdenih objektov uporabljamo zakon, temveč je potrebno predvsem navajati ljudstvo na to, da temeljito spremeni svoj odnos do gozda.
Problem krasa ni preprost, ker ne sloni le na pogozdo·v alni tehniki in materialnih
sredstvih, temveč je gos·podarske in socialne narave. S am i go z da r j i z en o s t .r ans kimi ukrepi prav go tovo ne bom o mogli uspešno rešiti kraškega
pr o b 1 em a; i nt eg r a 1 na reš i t e v j e 1 e v p r e u d ar n i h, te s n o p o·ve z an i h g o z d a r s k o p o 1 j e d e .1 s k i h n a z o r i h i.Il" p r i z a d e v a nj i h.
Gozdarji naj pogozdujejo v prvi vrsti najbolj nerodovitna, pusta kamenita in degradirana zemljišča. Zato sloni melioracija kraškega območja v g1).avnem na fizikalnem
izboljšanju tal, kot predpogoju za izvedbo katerih koli ukrepov, ki imajo namen povečati donosnost poljedelstva ·ter v zvezi s tem izboljšati gospodarsko stanje dežele. Gozdarska dela so podvržena določenim zahtevam razsežnega značaja, zato moramo pogozdovati
le tam, kjer lahko prosto •r azpolagamo z zemljiščem, primernim le za gozdarstvo·, ne
da bi z njegovo izločitvi jo škodovali ·poljedelstvu ali živinoreji. iPri reševanj u kraškega
problema mora odločati preudarek: kateri način gospodarjenja bo da•l na.jveč koristi.
Ce nepristransko pn;sojamo, bomo prišli do spoznanja, da je na krasu razvoj sodobne
živinoreje potreben in mogoč. Tu mora bitr živinoreja pomemben vir narodnega dohodka,
saj je končno prav ·o na najzanesljivejši in najvažnejši nakazovalec naprednega poljedelstva in osnovni pogoj za sodobno kmetij stvo. Za razvoj napredne živi~oreje pa je
potrebno tudi obilo knne, ki jo bomo pridelali le z melioriranjem sedanjih pašni.ko.v, z
osnivanjem protivetrnih pasov in na pašnikih, ki so zaraščen i z dfevjem itd. Vzor nam
bodi državno posestvo Lipica, o katerem je zadnje čase precej pi·s ano: Lrpica nam najbolj
nazorno kaže,, kako lahko ustvarimo dobre pašnike na skopih in kamenitih kraških tleh.
Meliorirani pašniki in z živinorejo povečan donos bodo najb oljši varovalci gozda. Izkušnje
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nas namreč uče , da vsak uspeh in napredek na krasu reagira z zmanjšanjem pritiska na
gozd in tako prispeva k njegovi boljši obrambi. Uspešna melioracija našega krasa je v
mnogem odvisna od snovanja zaraščenih pašnikov. Drevo in melioriran pašnik, živina in
racionalno gozdars.tvo bodo morali v bodoče ustvarjati stebre go&podai"Stva, ki naj izboljšuje ekonomsko stanj e kraškega prebivalstva. Se mnogo truda nas čaka na tem polju.
Ce bo pri tem prebivalstvo sodelovalo s strokovnjaki, bo skupno prizadevanje obrodilo
bogate sadove, tako na zasebnih "kot tudi na državnih zemljiščih.
Delo gozdarja pa je še posebno kočljivo, ker mora upoštevati hkrati tudi ekonomsko
in socialno plat, prepničati Kraševca, da sodelovanJe z gozdarji ne pomeni kratenja njegovih pravic in utesnjevanje prootosti, ampak da j e povezovanje gozdarskih strokovnjakov z ljudstvom potrebno za uspešno in koristno rešitev vseh njegovih perečih vprašanj.
Ko se nam bo posrečilo vskladiti miselnost kraškega čJoveka z nalogami gozdarstva, bo
s tem krasu in njegovemu prebivalstvu že veliko pomagano.
2ivljenje Kraševca je težko; zemlja je skopa, podnebje neprizanesljivo. Zato se
lahko zanesemo na človeka, ki je na tej zemlji zrasel, kateremu po vz1rajnosti in marljivosti daleč ni enakega in ki je bil že v preteklosti in bo tudi v bodoče najboljši sodelavec pri reševanju kraškega vprašanja. Sodelovanje bo tem uspešnejše, č im pravilneje
bosta agronom in gozdar znala .razložiti ·po.t v boljše življenj e, po kateri se bodo vzpenjali prebivalci krasa, če bodo podpirali smotrno in pravi lno vsklajevanje gozdarstva
poljedelstvom in živinorejo.
Viljem Kin d l er
Z zadoščenjem ugotavljamo, da je na našem krasu zave! nov duh - želja po tesnem
sodelovanju gozdarstva s kraškiim ljudstvom. Prav gotovo bo to zelo uspešna pot pri
reševanju vprašanj kraškega gospodarstva.
Uredništvo

IZ PRAKSE
ZASLUZENO PRIZNANJE
Že lani smo na 39. strani našega glasila opisali posebni
način l uščenja macesnovih storžev, ki ga je z uspehom uvedel
Simon Ot, logar iz Radelj ob Dravi. H krati smo izrazili mnenje, da bi bilo potrebno ugotoviti izvirnost novega luščilnega
postopka in za lo pomembno n<wost dodeliti primerno nag.rado.
S posebnjm zadovoljstvom smo torej sprejeli obvestilo ,
da je na podlagi poročila in predlogov odgovornih gozdarskih
organov Uprava za gozdarstvo LRS izrekla tov. Sim onu
Otu, upokojenemu logarju iz Radelj, po h va 1o in mu
i zr a zi 1 a priznan j e tudi z dodelitvijo posebne denarne
nagrade za preprosto in izvirno rešitev perečega strokovnega
vprašanja, s katerim so se doslej že marsikateri strokovnjaki
brez pravega uspeha ukvarjali.
Tudi inozemske strokovne revije so že poročale o tem
Simon Ot, logar
strokovno aktualnem us·pehu tovariša Ota.
Že kot mlad fant - rojen leta 1898 kot sin kočarja - je tovariš Ot vz.ljubil gozd in
z velikim zanimanjem spremljal njegov razvoj. Neposredno iz osnovnošolskih klopi je
stopil v gozd na delo. Kot nekvalificiran gozdni delavec se je marljivo strokovno spopolnjeva.l in se je že leta 192 1. udeležil posebnega točaja za gozdne mojstre. Leta krize in z njo
brezposelnost sta ga sicer začasno pregnali iz njegove, nad vse drage mu zelene delavnice,
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toda z osvoboditvij o so se mu zopet odprla vrata vanjo, kjer se je kot logar z vso vnemo
in bogrotimi skušnjami zopet oprij el svojega dela in ga uspešno opravljal do svoje upokojitve leta 1954.
Tovarjšu Otu želimo, d a bi po svojem uspešnem strokovnem življenjskem delu zadovoljno užival zasluženi poč i tek, pripadnikom gozdarske stroke pa ga priporočamo v
posnemanje.
Uredništvo

~L( s /-2., ·

TECAJ ZA UGOTAVLJANJE PRIRASTKA

V seriji tečajev , ki imajo značaj posfdiplomskega študij a, je Zavod za šumarsku
ekonomiku i uredjivanje šuma Kmetijsko gozdarske fakultete. v Zagrebu v dneh 6. II.
do 12. II. 195p in od 20. II. do 26. Il. .1956 priredil tečaj za ugotavljanje prirastka, ki ga
je vodi l dr . inž. Dušan Klepac, izredn i vseučiliščni profesor. Namen tečaja j e bil,
seznaniti gozdarske inženir~e-taksatorje z najnovejšimi metodami ugotavljanja prirastka

Zg<radba Kmetijsko gozdarske fakultete v Zagrebu (Foto: V. Mikuletič)
m hkrati kriti čno oceniti starej še metode, ki so se in se ponekod še sedaj uporabljajo.
Program tečaja je bil naslednji:
a) Uvod.
b) Ugotavlj anje prirastka z donosnimi tablicami.
c) Ugotavlj anj e prirastka z vrtanjem.
· Tečaja se je udeležilo v prvi skupini 32 gozdarskih mzemr.tev in 1 gozdarski tehnik,
po večini so bili taksatorj i iz vse države: iz LRS 13, LRH 14, LRS, 2, LRM 2, LRCG 1,
gozdarski tehnik je bil iz LRH. V drug i skupini je bw!o 31 udeležencev, in sicer 8 gozdarskih inženirjev iz LRS, 20 iz LRH, 1 irz LRCG ter dva gozdarska tehnika , eden iz LRS in
eden iz LRH.
Vse metode so bile obravnavane na zelo posrečen način. Izbrana je bila poskusna
ploskev v gozdu »Krstovi «, odd. r60, "fakultetne gozdne uprave Lipovljani {6,14 ha). Za to
ploskev so bili že prej zbrani potrebni podatki, ki so jih udeleženci tečaja obdelali po
vseh obravnavanih metoda h. Tako dobljene podatke je bilo mogoče primerjati med seboj
in oceniti prednosti posameznih metod. Zaradi ilustracije navajamo za omenjeno ploskev
v razpredelnici letne tekoče volumne prirastke, ugotoviljene po obravnavanih metodah.
Tečaj je dobro uspel in bo brez rlvoma imel odmev tudi v praksi. Zaradi izredno
slabega vremena je terenski del tečaja odpadel. Ob zak lju čku j e bila v prostorih kluba
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vseučiliščnih profesorjev · prirejena kratka debata med udeleženci tečaja. Ob tej prilož-

nosti so prireditel•j i
urejanju gozdov.

tečaja

i.z razili p-riznanje slovenskemu gozdarstvu, še posebej pa našemu
Letni tekoči volumni
prirastek m 3 /ha

Metoda

Hufnaglova metoda
6,3.
Metoda prehoda dreves iz ene deblinske stopnje
v drugo
6,3
6,1
Grafična metoda po Kenneth-Davisu
Meyerjeva diferencialna metoda
5,9
Meyerjeva metoda odstoka prirastka
5,8
Lachausseejeva metoda
6,5
Metoda dr . .K lepca
5,7
:Zeleti je, da bi podobne seminarje oziroma· tečaje prirejale tudi naše strokovne
institucije.

KRITIKA NAJ BO DOBROHOTNA IN OBJEKTIVNA, NE PA OBREKOVALNA
V Goo:darekem vestruku št. 1/56 je bil na straneh 22-23 objavljen ·Članek pod naslQvom: »Gozdne drevesnice in prodaja sadik bi morale sloneti na biološki ne na trgov~k i
podlagi« s podpisom •»Viljem Kindler«.
Ker članku po njegovi vsebini ne moremo prisoditi namena obj ektivne kritike in
ugotavljanja nekih načelnih ugovorov, ampak se zdi, da ima zgolj namen obrekovati
določen krog stroKovnjakov, -zato smatramo za primerno, da se čuje tudi druga »plat
zvona«, to je glas prizadetega podjetja »Semesadike« Mengeš.
Kot odgovor ugotavlj amo

sledeča

konkretna in nepobitna dejstva:

l. ·Kljub "Pomanj kanj u zakonskih pred pi s o v, k .i bi pri s i 1 i 1 i
p ro i z v a j a 1 c a p o o b 1 a ~ tv en i p 10 ti k r e d U«, kot je rečeno v pripombi uredništva. smo leta 1955 po lastni inicia:tivi dali pregledati vse naše drevesnice po strokovni
komisiji, ki j o je imenovala Uprava za gozdarstvo L&S. T a komisija je predložila zapisniške ugotovitve za vse vrste sadik v naših drevesnicah glede njihove praktične upora bnosti
z ozirom na njihovo zdravstveno stanj e lin vzgojno obliko. Zadevni zapisniki, podpisani
po vseh članih komisije (pet), so na razpolago pri podjetju in v arhivi Uprave za gozdaxstvo LRS.
2. P.o sklepu dei}avS'kega sveta podjetja z dne 29. V. 1954, podjetje »Semesadike«
Mengeš že tretje leto ne prodaja več svojih proizvodov brez poprejšnjega ogleda, oziroma
brez količin s kega in kakovostnega prevzema sadik v drevesnic.i od kupca. Tako je pastopano tudi v primeru~ o katerem č lankar piše, in sicer ne enkrat, temveč dvakrat; pregledali
so vse naše drevesnice in končno izbrali tisto, kar so pozneje z lastnimi prevoznimi sredstvi tudi prevzeli.

3. Glede priporoči l člankarja in uredni štva lista o potrebi lastne proizvodnje gozdnih
sad ik po posameznih potrošnikih t. j . OLO in GG, jih moramo opozoriti na o dločbo Ministrstva za gozdarstvo LRS iz leta 1949/50, ko je bilo iz našega podjetja izločeno ' 40 gozdnih drevesnic in dodeljeno posameznim OLO in GG, s tem, da sami skrbijo za proizvodnjo
potrebnih jim sadik, našemu podjetju pa je bilo dodeljenih 6 drevesnic v poslovanje na
komercialni osnovi za izravnavo viškov in primanjkljajev, in za trgovino ter zamenjavo
z drugimi republikami in z inozemstvom. Ce pa nekateri OLO in GG te naloge niso opravi-li, oziroma le v nezadostni mer~ , tako da spri-čo 250 gozdnih drevesnic v LRS dobavlja
naše podjetje s 6 drevesnicami več kot polovico vseh v Sloveniji potrebnih sadik, potem
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naše podjetj e za to ne more biti odgovorno. Morda so za to odgovorni tisti, ki zag11varjajo
redko setev, tako redko, da so drevesnice ponekod na pol prazne.
4. Kar pa tiče objavljene fotog rafije ugotavljamo, da je navaden ponaredek, ker so
bile slikane sadike, ki so bile brezplačno podarjene kupcu na njegovo željo kot izvrženo
blago. Iz vržene pa ni so bile zato, ker morda biološko ne · bi ustrezt~~le , ampak zato, ker
so v drevesnici rasle na gredici ob križpotju in so bile večk r aot pohojene in povožene.
5. Fotografirane sadike niso 3 letne semenke, ampak 5 letne presajenke, kar bo lahko
vsak povprečni strokovnjak na prvi pogled ugotovil. Nobeden po vprečni strokovnjak pa
ne bo verjel, da bi se korenine v zemlji naravno razvile v tako kepasto obliko, kot jo
kaže fotografija. Takšne kepe nastanejo namreč kot naravna posledica bogato razvitega
šopastega koreninskega sistema, ki se pomešan z zemljo pri izkopavanju stisne v kepo
in se pri saditvi razumljivo mora sprostiti in razgrniti. Kar pa zadeva oblike krošnje
na fotografiji, moramo opozori ti na neke dendrološke značilnosti smreke, ki pi·s cu članka
verjetno niso znane. Na smreki namreč v četrtem ·letu starosti zraste prvi vretence vejic,
ki se razvijajo iz 3 do 7 popk'Ov, razvrščeni h vretenasto pod vrhnjim popkom. Ker pa
je smreka, posebno vršiček mladike, občut ljiv na pozen mraz, vrhnji poganjek v čas u brstenja pogos to odmnne. V tem prim~r u vretenasto razvrščeni stranski odganjki začnejo rasti
bolj pokončno, in za ti sto leto skupno prevzamejo vlogo začasnega vrha. Sele v naslednjem
letu prevzame vodstvo eden od teh treh do sedmih začasn ih vrhov in končno prevzame
vlogo novega vrha. Ta svojevrstna lastnost smreke, da terminalne odganjke hitro in dobro
nadomesti z lateralnirni brez bioloških in tehnični h posledic, se najbolj še vidi pri smrekovih živih mejah, ki srno jih prenehali obrezovati oziroma s·triči.
Menili smo·, da je bi1lo potrebno to navesti zato, ker si pisec članka toliko pri..:adeva
s fotografijo dokazati, da so takšne sadike po biološki h nače lih neprimerne. Dejansko pa
so po bioloških nače l ih lahko popolnoma brezhibne in pri pogozdovanju, posebno pa za
žive meje o mogočajo 100% zanesljive uspehe. Le s trgovskega stal i šča so zaradi mehanične
deformiranosti neprimerne, zato so bile tudi izvržeue. Toliko v pojasnitev osnovnih
pojmov, ne oziraje se na navedbe pod točk'O 4.
6. K navedbam pisca , da »nekje na Gorenjskem vzgojene sadike uporabljamo za
pogozdovanje Krasa in obratno« in da naj »jamčimo za provenienco sadik«, moramo pripornn~ti, da v konkretnem primeru ne gre za »n e k j e n a Go r e nj s k em«, ampak za
Mengeš in Skofjo Loko in ne za ,.Kras«, ampak za območje bivšega OLO PoSitojna..
Biološka načela narekujejo, naj bodo sadike gojene v enakih ali podobnih rastiščnih
pogoji h, kot jih ima kraj , kj er bodo uporabljene. Poglejmo te pogoje:
a) !Kraja V'Zgoj e in uporabe ležita na istem vzporedniku.
b) Oba kraja imata podobno geološko ozi roma pedološko podlago: Tu interblacialni
prod, donošen s Kamniških Alp, torej apnenec, tam apnenec.
c) Nadmorska višina: T u povprečno 400 m, tam povprečno 500 m.
č) Pov preč ne letne padavine: T u okoli 1500 mm, tam približno enako.
d) Povprečna letna temperatura: Tu povprečno 9°, tam približno za 1° več.
e) Relativna letna zračna vlaga: Tu 84%, tan;r okoli 80% , itd.
Torej je dobavlj ena smreka prenešena v približno enake rastiščne pogoje, oreh in
kavkaška jelka pa celo v boljše razmere.
če bi vsi gozdarji te biološke zakonitosti tako ozko tolmačili , ko't pisec č lanka,
potem na našem Krasu ne bi bilo črnega bora, v Spaniji, Franciji, Ita liji, Belg.iji, Severnozahodni Nemčiji in Danski ne bi bilo smreke, v Evropi ne duglazije, zelenega bora, rdečega
hrasta in mnogo drugih drevesnrh vrst, ki na novih rastiščih prav dobro uspevajo in
dajejo veliko gospodarsko korist.
Pripominjamo še, da avstrij ski gozdarski institut priznava biološko primernost naših
srnrekovih in drugih sadik za njihove ustrezne r astiščne oko liše in na podlagi tega daje
uvozna dovoljenj a za sadike in seme iz Slovenije.
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7. Glede sklicevanja na g<>"zdarsko zavest in ponos pa svetujem o piscu članka Vilj emu
Kindlerju, naj drugi č bolj premiS>}i, predno kaj napiše --in naj se zaveda, da s takšnimi
neobjektivnimi kritikami škoduj e podjetju, ki opravlja važno vlogo za gospodar sko stroko
v Jugoslaviji.
Gospodarska pokeba in opravičenos t podj etj a »Semesadike« Mengeš se vidi ,iz neprestanega naraščanja proizvodnje, ki raste približno za 1 milijon sad ik letno.
Za pod jetje »Semesadike<< Mengeš
Ing. Igo Oraš, direktor

~~'2..
K CLANKU »KRITIKA NAJ BO DOBROHOTNA IN OBJEKTIVNA, NE PA
OBREKOVALNA«
V S'Voj em č l anku »Gozdne drevesnice in prodaja

sadik bi

morale sloneti na

biološk~ in ne trgo'Vski podlagi«, ki je bil objavlj en v G02darskem vestniku št. 1/ 1956,'

nisem imel namena obrekovati prizadetega podjetja, temveč sem želel iznesli objektivno
kritiko z namenom, da se odstranijo pomanjkljivosti, na katere nisem naletel samo jaz,
tem več tudi drugi slovenski gozdarji. V č l anku ni nikjer izražen sum, d a j e vzrok te pomanjkljivos·t i nestrokovnost, ker je znano, da vodi podjetje gozdarski strokovnjak, ki je
znan po svojih sposobnostih. Znano pa je tudi , da je podjetje preveč trgovsko usmerjeno,
ker večkrat preve č skrbi za svojo gospodarsko korist, pri tem pa nekoliko pozablja na
splošne gozdarske koristi in nače la . Dejstvo, da je Semenarna Mengeš podjetje, ki mora
poslovati na komercialni osno'Vi in skrbeti za rentabilnost, ga ne oprošča nalog in moralne
odgova>rnosti pri opravljanju zaupanih mu poslov v okviru našega gozdarstva in gospodarstva.
V kapitalističnem sistemu j e povsem razumljivo , da skuša prodajalec prikriti kupcu
napa•ke pri blagu; socia li stičn a ureditev pa ne trpi, da bi se določena dejavnost, oziroma
podjetje a li ustanova bohotila in razvijal a na ra ču n in v škodo druge dejavnosti, podjetja
ali ustanove, ker napredna socialisti č na ureditev zahteva dosledno vsklajenost gospodarskih deja,vnosti. Razen tega se tudi gozdarska zavest mora upirati nesolidnim postopkom.
Pa preidimo na samo kritiko, ki jo pisec inž. Igo Oraš v o~tri .obliki iznaša kot odgovor
na moj č lanek.
•Pod 4. točko navaja, d a so slike navad en ponaredek, kar pa ne ustreza resnici, ker
sem slikaJ prav tiste sadike, ki sta jih d obili Uprava za gozdarstvo OLO Postojna in
Gozdno gospodarstvo Postojna. Inž. Oraž se sklicuje na to, da so bile deformirane sadike
Upravi za g02darstvo pod arj ene. Gledano s strokovnega vidika bi se tudi sad ike, ki bi
bile izlo če ne in pokil onj ene, nikjer ne smele uporablj ati za pogozdovanje, če bi bile tako
klavrne kakovosti, kot so bile obravnavane. Ne g lede na druge škodljive posledice, takšne
sad.i ke ne zaslužijo niti izdatka, ki nastane z njih ovim prevozom. Toda obravnavani primer
je bil drugačen , kot ga inž. Oraš v obrambi svoj ega podjetj a navaja, ker ne gre za podarjene sadike, ampak za sadike, ki jih je Semenarna Mengeš prodahi Go<Zdnemu gospodarstvu Postojna in jih tudi lepo zaračunala.
Da niso bile slike ponarejene, lahk-o potrd ila: Matija Sibenik, šef sekcije za pogozdovanj e krasa v Uirski Bistrici in Ludovik Smid, gozdarski tehnik pri omenjeni sekcij i,
ki sta videla sadike v Ilirski ·Bistrici, kakor tudi Miroslav Jel inčič, referent za gojenje
gozdov pri GG Postojna, ter aogarji: J aroslav Kibic, Maks Setina in Jakob Mahne, k·i so
bili primorani dober del teh smrekovi h sadik ·z aradi njihove defektnosti unič iti. Vsi imenovani so bili zelo presenečeni nad obravnavano ·p ošiljko in so si bili z avtorjem članka
edini, da bi razen drugega uporaba tak-o zanitkrnih sadik močno nevzgojno vplivala na
logarje in delavce, ki1 so zaposleni pri pogozdovanju. Iz tega razloga so bile izvržene
sadike tudi uničene. Najboljši dokaz za to, da trd itev o nekvalitetnosti sadik ni kleveta,
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je pro.tes.t Miraslava JeLinč~ča, nasLovljen na Semenarno Mengeš, zaradi sl31be kakO'Vosti
sadik, ki so bile prodane GG Postojna. Inž. Ora.š pa je v objaV<ljeni obrambi svojega podjetja ta protest previdno zamolčal. . . (Reklamacij a Gozdnega gospodarstva Postojna
št. 517- !955, ki ji j e bila priložena slika prizadetih sadik.)

S trditvijo, da sad.ike nimajo pravilno razvitega koreninskega sistema, ker so rasle
v dreve.snici na gredici ob križpotju in so bile več~rat pohojene in povoŽene, prav gotovo
inž. Orašu ne bo uspelo speljati nobenega, niti najbolj lahkov~rnega gozdarskega strokovnjaka. Najverjetneje je kepaste ko·renine povzročil napačen postopek pri presajanju
v drevesnici.
Navedbo inž. Oraša pod 5. to čko, t. j. da sadike niso bile 3-letne, temveč 5-letne, ne
smatramo za to-liko važno. ·Pro·i zvajalcu ne moremo odpustiti, da so bile sadike nepravilno
razvite in pohabljene, pa se tudi na ta način ne more izogniti odgovornosti, če se sklicufe
na njihovo starost. Mimogrede bodi omenjeno, da so bile nekatere od prizadetih sadik
· celo starejše od 5 let.
Spričo toliko očividcev, ki so bili priče razkladanju ter razdel-itvi sadik, je torej izg?'vor inž. Oraša, op!1t na izmišljeno obdolžitev glede ponarejanja s•lik, brez vsake pod<lage.
Zato je tudi njegovo prizadevanje, da opraviči kepasti koreninski sistem, brezuspešno.

S trditvijo , da sadike kljub vsem deformacijam biološko usfrezajo in da so po bioloških načelih 1 ah k o popolnoma brezhibne in posebno za žive meje omogočajo 100%"
zanesljiv uspeh, se tudi ne morem 1stri:njati, prvič, ker že sam i'zora.z »lahko popolnoma
brezhi.bne<< ni .razumno jamstvo, ki bi bilo opravičeno in v navadi v genetiki ali v prometu
s sadikami, d·rug·ič, ker so bile sadike naročene za pogozdovanje, ne pa za živo mejo•. Tudi
razlaga o neki dendrr-ološki znači•lnosti smreke n)- more zman.jša,ti opravičenos ti naše kritike,
ker tu ne gre za stranske odganjke 4-letne sadike, ki v naslednjem letll ~tanje normalizira, tem več za deformiranost, ki je v večj i ali manjši meri trajnega značaja.
V zvezi s 6. točko· inž. Orašove obrambe je piscu prav gotovo znano .(samo se v
svoj em č l anku dela nevedne.g a, da bi morda kakega bralca prepričal o tem, česaT ni), da
pogozduj emo pri nas s smreko v zasebnih gozdovih z nadmorsko višino 700 do 1000 m, v
državnih gozdovih snežnLškega masiva pa nad 1000 m. Če bi se ravnali po sta•ri nemški
šoli in pogozdorvali s smreko tudi nižin&ke predele, bi prišli v protislovje s sodobnim
biološkim pojmovanjem. S tem pa še ni reč eno, da sem pristaš ozke razlage in okorne
uporabe bioloških zakonitosti. V članku »Strokovna ekskurzija na Krasu .in v snežniškem
pogorju<< (Gozdarski vestnik št. 1/ 1956). sem n. pr. jasno iznzil svoje tovrstne na:wre,
ko priporo čam kot primerno gojenje omega bora tudi na tistih rastiščih , kjer ni avtohton,
toda kjer dob~ro usperva in se naravno obnavJja.
Domneva inž. Oraša, da :so za poma:njkanje sadik v Slo·veniji odgovorni tisti, kr zagovarjajo redko setev, je prav tako neosnovana. Do ugotovitve, da je za pravilen in krepek
raa:rvoj sadik potrebna red.ka setev, so .prišli celo negoz,darji jn talcšno· setev zagovarjajo
gozdarji tudi drugod, 'ne le pri nas.
Ob zaključku bodi še omenjeno, da mi inž. Oraš popolnoma neopravičeno očita neobjektivnost, saj mu je ,znano, da sem svojo ()bjektivnost dokazal .že s tem, da sem n.. pr.
pohvalil sadike, ki so biJe poslane iz Mengša, kadar so to zaslužile, ker so ustrezale svojemu namenu (n. pr. dob, črn i in nav.adni oreh ter kavkaška jelka) "' glede na svojo
kakovost in na poreklo.
Vse to dokazuje, da so navedbe inž. Oraša, v ka,ter.ih mi ·očita neobjektivnost in zlohotnost, )~polnoma neosnovane, ker moja kriti.ka sloni na priznanem načelu, da le od
zdravih - pravilno razvitih sadik lahko pričakujemo zdra:ve in fepo rasle nasade m
kakovostne sestoje.
Viljem tK i n d 1 e r
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Clanki izpod 'P.eres V. Kindlerja in inž. Oraša so dovolj pojasn~li , kako je bilo s sadikami,, ki sta jih Okrajna uprava za gozdarstvo in GG Postojna nabavili od podjetja
~semes adi·ke« iz Mengša, zato o tem ne bi bilo več pobrebno pisati.l Vendar pa menim, da
j e ravno zato še tem bolj potrebno objav.iti nekaj besed o tehtnem vprašanju, ki po
končani polemiki še ni •z adostno pojasnj eno, oziroma do-ločenim stroko.vnim načelom
vrniti pripadajočo velj avo, ki ji je omenjena kritika skušala nadeti videz omajanosti in
spornosti, čep rav s•icer v sodobnem gozdarstvu velj a>j o že za docela dognana in upoštevanja vredna.
Enaka g e o g r a f s k a š i r i n a dveh določenih rastišč tudi spričo enake geološke
in p.edološke podlage ter nadmorS'ke višine še ne pomeni niti podobnih niti enakih
rastiščnih razmer, kot si prizadeva to dokazati eden od omenjenih piscev. Ce za primer
uporabimo vzporednik 46° severne ši-rine, kjer •SO zrasle smrekove sadike, na katere se
č lanki nanašajo, bodo prenašalca smrekowih ~;adik po istem vvporedniku spotoma zelo neprijetno presenečale kaj pestre rastiščne razmere. Na pobi pro.ti zahodu bo moral od svojih
sadik zahtevati, da se bodo morale kmalu po prehodu čez bivšo državno mejo sprijazniti
s submediteransko in nato z mediteransko klimo, ki postopoma proti Trstu povečuje svojo
srednjo letno temperaturo 21raka za skoraj 5°, srednjo temperaturo v vegetacijskih mesecih
za 46 % , na povprečnih letnih padavinah pa izgublja za ok. 50%, na povprečnih padavinah
v vegetacijskih mesecih za ok. 70%, na srednji zračni vlagi najbolj suhega meseca v letu
povprečno za 21% ob istočasnem povečanju srednj e temperature v najtoplejšem mesecu
za 25% . Nadaljnje pomikanje po izbranem vzporedn.iku bi spravilo sadike še v večjo
stisko spričo iz:razitega medi·teranskega podnebja, jim nato vs1ljewalo. zopet po·vsem dru gačno
atlantsko klimo, za njo· surov borealni kJimatični pas in bi jih konč no zaneslo celo v t ihomorski oba!lni klimat ični pas, ki je glede vremenskih činiteljev še na.jpodobnejši azhod i ščni
točki , čeprav leži skoraj ~a našem antipodu. Tudi pri potovanju od mengeških drevesnic
po vzporednit!.."U na vzhod bo prena:šalcu in nj egovim smrečicam prav 5laba •predla. Kaj
kmalu se bo namreč znašel v vedno močneje spremenjenih klimatskih razmerah panonskega , dalje substep<skega, nato stepskega ter kon čno bOTealnega klimatičnega pasu.
S prenašanjem po vzporedniku sadike torej ne bodo deležne »enakih ali podobnih
rastišč-nih pogojev«, kot j.i h člankar napoveduje. Geo·g rafska širina nam je namreč lahko
delno merilo za rasti šč ne •razmere samo v okviru enotnega klimatičnega območja, ali
drugače rečeno : v mejah i s tega vegetacijs.kega pasu ali pa vsaj .ve g e t a c i j s k e g a a r e a 1 a.
Ob tej plliložnosti pa naj vseeno mimogrede demantiramo kot netočno trditev, da
ležita oba kraja, kraj vzgoje in uporabe sadik, na istem w poredniku. Mengeš in škofja
Loka imata namreč geografsko širino 46°10' oziroma 46°8', ,Pivka pa, ki jo lahko nekako
smatramo za težišče bivšega OLO Postojna, leži na 45°16' (•Postojna 45°46'). Oba kraja
(!Mengeš oziroma S~ofja Loka in .Pivka) imata namreč z o·z irom na svojo geografsko· lego
skoraj največjo mogo čo razEko v zemljepisni širini, ki znaša 90 oziroma 98% celotne
zrač ne razdalje teh krajev. Zato velja še posebno grajati obravnavani pTimer nedopustne
uporabe napačnih podatkov zlasti za tiste Tast i ščne činite.lje, s katerimi se skuša dolo čena
trditev dokazati.
Sklepanja o ustreznosti ge o 1 o š ke i n p e d o 1o š ke p o d 1age le na osnovi
kdoitve, da g·re v obeh primerih za apnenec, si nobeden resen strokovnjak .ne bi -upal tvegati. Ne glede na odloči lni vpliv na vrsto tal sicer petrografsko enakih kamenin, loda
različnih v svojem nastanku in sta'rosti, je vrsta tal odvisna od orograJskih, klimatični h
in celo vegetacijsklih razmer. Odločilni vpliv na nastanek in razvoj raznovrstnih 'tal Ii·i ma
1 Strinjamo se s takim stališčem in s
objavljanje člankov o tem vprašanju.
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števi lko našega glasila zaključuj_!!mo
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le pripadnost kamenine določeni petrografski vrsti (apnenec), ampak sta pogosto
za vrsto in kak<()vost tal od l oči ln ejša nastanek in starost matične kamenine in d_rugi pcd ogenetski činitelj·i. •Če torej prenašaJlec smrekov,i h sadik opravičuje svoje početje s trditv ijo,
da je izhod i ščno in namembno tlo »na apnencu«, nam v pedološkem pogledu s tem ni
skoraj nič povedal, najmanj pa nas j e prepričal , da bodo na ta način sadike deležne podobnih rastiščnih razmer.
Iz zadevnih čl ankov (enega od njih moramo pri tem zaradi njegovih n apačnih podatkov zo•p et popraviti) vidimo, da so bile sadike vzgojene na nadmorski višini
320m oziroma 360m, uporabljene pa na terenih z nadmorsko višino 700 do 1000 m. Kakšno
napako počenjamo, če prenašamo sadike z nižjih na višje lege, je splošno znano, ter se
je že večkrat bridko maščevalo. Če namreč prenesemo sadike za 350m oziroma za 550 m
više, jih silimo v spremenjene klimati čne razmere, kjer je n. pr. p ovprečna letna temperatura zraka za 2° do 3,5° nižja od izhodiščne, srednja poletna zračna temperatura pa je na
ta način zmanjšana celo za 2,5° do 4, 7°. tP ri tem smo upošteval•i le preprosti gradient 0,56
za letno in 0,73 za poletno povprečje (zmanjšanje srednje temperature z·raka na 1OOm
višinske razlike). Ker pa imamo v obravnavanem primeru opriviti z dvema različnima
vegetacijskima območjima , bo ta razlika , če že ne večja, pa prav gotovo veliko bolj zapletena, zlasti glede temperature v dobi vegetacije , glede klimatičnih topl·o tnih skrajnosti,
talne in zračne vlage itd.
P-reprosta uporaba in neprimerna primerjava podatkov o povpr eč n ·i 1 etni k o 1 ii ni p a d a v i n, kot je -to primer v enem od prizadetih člankov, nas bo prav lahko
zapeljala na napačno pot, če pri tem ne bomo 'upoštevali, kako so padavine r azporejene,
zlasti, kolik.o jih odpade na vegetacijske mesece. O posebno odločilni vlogi, ki jo pri tem
v obeh primerih igra razporeditev padavin glede na vegetacijsko dobo, so si bralci prav
gotovo že zdavnaj na jasnem. Na eni strani so vlažna poletja, na d•rugi pa ekstremne
poletne suše in vroč-ine. Vse to nas pripravi do sklepa, da moramo zavrni•ti istovetenje padayinskih razmer za izhodi ščne drevesnice v Mengšu in Skofji Loki z razmerami, kjer so bile
smrekove sadike uporabljene (ob močje bivšega OLO tPostojna). 2
č

,

Kako je s p o v p '1' eč no 1 e t n o tem p e r at u r o ter z z r a č no v 1 a g ·o v enem
in drugem primeru, smo se prepr:ičali že pri razčl e njevanju vprašanja geografske širine.
Dodamo naj le še to , da je uporaba števi•lk za srednjo letno temperaturo in zračno vlago pri
presoji ustreznosti rastišča večkrat zelo nepomembna in pogosto tudi nevarna, čeprav bi
pri tem uporabljali natančnejše in pravilnejše podatke, kot jih navaja eden od avtorj ev
zadevnih člankov. Upoštevati moramo namreč hkrati še druge, včasih pomembnejše nakazovalec, kot sta n. pr. srednja temperatura zraka in zračna 'Vllaga za vegetacijske mesece,
ekstremne temperature zraka in tal itd., vse to pa je kompleksno združeno v pripadnosti
rastišča d()ločenemu vegetacijskemu območju, ki pa se da kaj preprosto izraziti.
Da so klimatične in zato tudi vegetacijske razmere omenjenih drevesnic in območja,
kamor so bi·le smrekove sadike prenešene, različne, vidimo iz tega, da prve ležij() v preda 1 p s k o - d i n a r .s .k e m k 1 i m a t i č n e m o b m o č j u, nasadi pa so v k r a š k o - m e dite ran s kem k 1 ima tič nem območju (]. Pučnik: KlimaJtološka slika s.lovenske zemlje).
2 Bolj kakor relati.vna zračna vlaga in letno povprečje padavin je važno za vegetacijo
ra zme r j e med padavinami in izparevanjem vode. Na kraškem podf()čju s suhim in
vročim poletjem je izhlapevanje tol•ikšno, da tudi sorazmerno obilne povprečne padavine
ni č ne zaležejo za suha tla; zato je submed-iterans:ko poletj e .z a !fastlinstvo kri•tična doba,
posebno še za smrek o, ki je za taJno in zračno sušo izredno občutljiva. Gorenj~ka ravnina nudi v tem pogledu p()vsem drugačne razmere in smreka tam na prodiščih prav nič
ne trpi zaradi -t alne in zračne suše, kvečjemu ji ne prijaj«;~ na splošno presiromašna tla (zato
se uvelj avlja slcromni bor).
Uredništvo
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Svoja izvajanja zaklju č ujem z ugotovitvij o: Pri o dlo čanju o ustreznosti rasti šča je
nezadostno in pogosto tudi škodljivo, če svoj sklep opiramo le ~ a podatke - četudi bi
bili nata nč ni , kar pa v obravnavanem primeru niso - o geografski širini, petrografskem
z n ača ju , nadmorski višini ter povpre čnih letnih · padavinah, vlagi in temperaturi . .Pri
odločanju o primernosti ra ~tišča je potrebno prvenstveno upoštevati značaj prip adajočega
vegetacijskega areala in območja , ki· pa ni le seštevek navedenih geofizičnih č initelj ev,
ampak pomeni kompleksno funk cijo le-teh in še drugi h klimatogenih in pedogenih odloči l nih
elementov, ki opredeljuj ejo vegetacij sko rajonizacijo in nam je zato le-ta preprost in
u činkovit nakazovalec.3 Neupoštevanje tega načela pa je pripelj alo d o zmote, da sodijo
drevesnici v Mengšu in Skofji Loki ter namembno pogozdovalno območje » V enake al i
podobne rastiščne pogoje«.
-r.

KNJižEVNOST
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INž. RIHARD ERKER: >>GOZDNO SEMENARSTVO IN DREVESNICARSTVO«
Na vprašanje, s kakšnim namenom in za koga je bila ta knjiga napisana, nam odgovarja pisec v uvodu, ko pravi: »Namenjena je tako strokovnja kom in praktičnim delavcem v semenarstvu in drevesni ča rs tvu kakor tudi dijakom strokovnih šok Knjiga torej
naj bi bila praktični priro čnik in učbenik , torej mora ustrezati obema tema namenoma,
tako z no tranjo razdelitvijo in razvrstitvij o snovi, kot tudi obdelavo te snovi na znanstveni.
in prakti č ni podlagi, posebno pa glede zajetja bistvenih dognanj pl'i obdelavi posameznih
poglavij in vprašanj.
P'Ti ocenjevanju te knjige je nadalje potrebno upoštevati dej stvo, da je to prva tovrstna slovenska strokovna knjiga, in da je imel pisec zato težje delo.
Končno je potrebno to knjigo oceniti glede na strokovno pravilnost in zanesljivost
podatkov, navodil in sklepov, v spiQŠnem in v posebnem oziru na naše razmere in izkušnje,
in presod iti, a li so vsa poglavja obravnavane snovi zadosti obdelana, ali pa so nekatera
celo izpu šče na , čeprav so važna za šolo in za prakso.
Z oz-irom na tako zasnovano ocenjevanje je bilo potrebno zbrati nekaj podatkov in
mišljenj od ljudi s terena, ki imajo tak o reko č vsak dan s to pToblematiko opravka, in je
za njih knjiga poglavitno tudi pisana. V ta namen smo razpisa li malo anketo po obratih
podjetja »Gozdne semenarne in drevesnice MengeŠ«, ter naro č ili ocenitev knjige z ozirom
na njeno prakti čn o uporabnost za delavce in strokovne uslužbence pri delu v drevesnicah
oziroma v semenarni.
'
Na podlagi tako zbranih mišljenj in ugotovitev je bila sestavljena naslednja ocenitev:
l. Knjiga je kompil acija raznih avtorjev, začenši pri švedskem genetiku .Lindquistu,
preko nemškega praktika in učitelja Huberta Rupfa do bosanskega semenarja inž. Panova,
srbskega znanstvenika dr. inž. Dragoljuba P etrovica in raznih drug,jh, ki so zastopani
takorekoč v prevodu v posameznih poglavjih ali skupinah poglavij. Samo po sebi to sicer
še ne bi bilo napačno, če bi šlo za obdelavo takšne snovi, ki velja enako, ali pa vsaj
podobno ne glede na krajevne ali rastiščne razmere; ne moremo pa tega ·opravič-it i pri
3 S ubmediteranski kraški svet, ki prihaja tukaj v poštev, nosi vegetacijo k~er ofilno
termoHinega in bazifi,Jnega g o z d a ga b T o v c a z oj st r i c o (Seslerieto-Fagetum)
ali b u k o v ega go z d a z oj s t ri c o (Seslerieto-Fagetum) v višini nad 600-700 rn),
gorenjski savski prodi pa so porasli z mezofiJno in acidofilno vegetacijo bor ove ga
g oz da (Pineto-Vaccinietum ausbroalpinum), na boljših tleh pa s precej zakisanim gradno v o- (d ob o v o) gabrov im gozdom ·(Querceto-Carpinetum). Med vegetacijo
tukaj in tam je tolikšna razlika, da nobena primerjava ni možna. To dejstvo najkrepkeje
p o b i j a v s a k o d o k a z o v anj e •o enakosti ali podobnosti geoloških, k limatičnih
in drugih razmer med obema območjirna.
U red n .i š t v o
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gozdnem semenarstvu in d revesničantvu , saj je ravno za nju značilno, da ne dopuščata
nikakega posplošenja, ker je vse odvisno od krajevnih razmer, klime, tal, gospodarskega
razvoja kraja itd. Kot piše omenjeni Rupf v uv·o du svoje knjige: »Der Forstp fl anzgarten«
- ki j e piscu v mnogih poglav.jih služila kot podlaga- je problernaHka g.o zdnih drevesnic
tako zelo odvisna od >>Zakona krajevnosti<!', da hi bilo nepravilno d.ajl!!ti enotna navodila
za vsa dela v dveh sosednih drevesnicah, kaj šele za vse drevesnice dolo čenega kraja ali
celo določenega okoliša.
V našem primeru pa ne gre le za različne okoliše, kjer SO· bili podatki zbran,i, ampak
tudi za različ ne razvojne stopnje goopodarstva sploh in gozdarstva še posebej . Ker nruvodila
in podatki, zhrani od ra.znih av.torjev in .z raznih območij, ni50· prilag.ojen.i in. prikrojcni
našim razmeram, je knjiga izgubila svoj glavni namen, zanesljivost za naše razmere primernih podatkov in navodil. To je tisto, kar srno najbolj pričakovali in kar je najbolj
'razočaulo ljudi, ki imajo opravka z drevesničarstvom. Nadaljnja posled1ca takšnega načina dela je, da so posamezna poglavja v strokovno tehničnem pogledu n.a razoličnern strokovnem nivoju, enkrat razvojno daleč pred nami, drugič pa najmanj 80 let za nami. Ker
knji•g a ni pi·sana za naše razmere na podlagi lastnih izkušenj , obdelava celotne (Snovi v
logi čni razdelitvi , v preglednosti, v enotno~ti obdelanih poglavij itd. ni homogena in
enotna.
Po našem mišljenju bi se moral pisec, ko se je odločil pisa·ti to knjigo·, povezati s
strokovnjaki, ki na tem področju delajo ali so delali, in z njihovo pomočjo oziroma- s
pomo čjo njihovih izkušenj obdelati snov tako , da bi najbolj ust-rezala našim potrebam.
Našim potrebam pa bi bila snov prilagojena takrat, kadar bi slonela na naših izkušnjah in
naših razmerah. Lahko pa rečemo, da ima Slovenija prav na tem področju dejavnosti
dosti strokovnjakov z dolgoletnimi in bogatimi izkušnjami in praktičnimi dognanji, ki bi
lahko prispevali ob pravilni organizaciji crola wa.k svoj delež, da bi bida knjiga iz·virna,
naša in našim razme-ram ustrezna. Nismo tako velik narod, da bi si lahko privoščili pogosto izdajanje novih strok·ovnih knjig, zato morajo biti dobre tiste, ki jih izdamo, da
bodo tako lahko služile dalje časa svojemu namenu. ·
2. Upoštevaje dejstvo, da je to prva tovrstna strokovna knjiga, ki je ·izšla v slovenskem jeziku, moramo priznati, da je pisec imel precej težko stališče, posebno glede strokovnih izrazov. Vendar pa ne moremo mirno nekaterih izrazov, ki so v knjigi uporabljeni
kot dobesedni prevod, kljub temu, da imamo za te pojme že dobre domače ali udornačene
i-zraze, kot n. pr.:
·
Na 109. strani najdemo izraz »žični č-rv~ « ; to pomeni nemški »Drahtwurrn«; pri nas
je udomačen naziv >>struna«.
Na 155. strani beremo izraz »Šolanje sadik<<; to je iz nemškega .»Verschulung«; pri nas
se j e splo-šno U'Velja,vil i'Z raz »presajanje sad·i·k<< .
Na 169. strani čitamo o ličinkah rjavega hrošča , čeprav že dol~o poznamo izraz >>ogrci«
ali »podjedci<<.
Na 202. S<t! l'ani najdemo izraz »bordoška juha<<, to je &rbska ••Čo)r b a<<; pri nas je
splo-šno vpeljan izraz »bordoška brozga«'.
Na 109. strani so navodila za prekopavanje tal v drevesnicah. Izraz bi b.il primeren,
kadar to delo op-ravljamo z motikami ali rovnicami, ni pa primeren, kadar uporabljamo
lopate ali vile, kot se to v ve čini primerov tudi dela.
,Na 155. strani beremo iz.raz »sejanke<< ; za ta pojem j e pri nas že uveljavljen izraz
>>Semenke<<.
· Pri ocenjevanju knj ige s strokovne plati moramo pr.edvsern ugotoviti, da je zlasti
drevesničarstvo obdelano v tako skromnem obsegu, da 'komaj zadošča za najmanjše go.z dne
d revesnice; srednj e jn večje drevesnice pa bi zaman v tej kn.jigi i·skale stroko·vno pomoč za
mnoge vsakodnevne pojave in vprašanja. To velja posebno za 5., 7., Š., 9. in IL del knjige,
kj er se obravnava praktična snov dreves ničarstva, od katere je odvisen uspeh v gozdnih
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drevesnicah . .Peti del knj ige, ki obravnava obdelavo tal v drevesnici, obsega samo 3 strani,
od tega je ena cela sbran porabljena samo za opis navadne lopate, motil-e in grabelj. To
pa je hkrati tudi vse orodje za obdelavo tal, ki je opisano, in sicer z vsemi nepotrebnimi
podrobnostmi. Niso pa omenjene posebne oblike tega orodja, ki so se za razne namene
v pr.ak5i uveljavile. I zpuščeno je tudi drugo sodobno 011odje za obdelavo tal, ki se tudi
pri nas že uporab lja. Zato se n<lltl zdi to pogllllvje naj slabše obdelanot posebno, če upoštevamo, da mora strokovna učna knjiga ustrezati vsaj sedanji razvoj ni stopnji, če že ne
nakazuje neposredno bodočega •r a_zvoja.
Prav tako . 7. del knj ige, ki obravnava setev v drevesnicah, še z d aleč ne podaja vseh
metod in nači nov setve, ki jih dejansko pri nas izvajamo, temveč se omejuje zgolj na
staainske načine, ki jih podrobno opisuje, dočim modernejših načinov sploh ne omenja,
ali pa jih navaja brez analize in primerjave z drugimi metodami. Na 133. strani piše n. pr.,
da so povpreč ne brazdice bolj primerne kot podolžne, kar na splošno za setev prav .gotovo
ne drži, še manj pa ·za presajanje. Glede steriliz.iranja tal navaja zgo lj p1·imer iz Svice,
Jc,jer to delajo z vodno paro, doči m pri nas dosegamo baje praN tak: uspeh tudi z uporabo
oglenega prahu (!?). Take, ne do kraja iprei.zkušene trditve, za goto·vo· ne sodijo v učbenik.
To velja tudi za postopek pri setvi po risbah na 138. strani, ki je v osnov.i sicer pravilen,
je pa strokovno nepravilno utemeljen, in ga praksa še ni potrdila oziroma je našla ckuga čne
rešitve. V zvezi s tem ne uporabljajo več sejalnih letev in korit.
P>r.i pregledu razpredelnic na straneh 140-143, kj er pisec navaja količ i ne semena,
potrebne za setev v d>revesnicah po enoti po·vršine, lahko ugotovimo, da se podabki za
posamezne drevesne vrste med seboj močno razlikujejo in za naše razmere ne n udijo
zanesljive orientacije. Tako na primer znaša povprečna kl!lliv()j;t macesnovega semena po
enem viru 85%, po drugem 35%, p.otreba macesnovega semena za 1 m2 drevesniške površine znaša po prvi razpredeLnici 14 do 35 g, po drugi 30 do 50 g, po tretji 20 g, po četrti
30 do 40 g, ·PO peti 140 do· 210 g, po šesti 15 do 25 gramov itd. Podobne razlike so tudi
p.ri drugih drevesnih vrstah. Ali ne hi bilo bolje, če bi bila namesto tolikih razpredelnic
objavljena le ena s po;vprečnimi, našim razmeram pri•l agojenimi poo<~Jtki?
Osmi del knjige, ki nosi naslov: ,.Izkopavanje, zavijanje in odprema sadik« je teoretično in praktično premalo obdelan z ·ozirom na dejstvq, da se ravno v tej fazi dela skrivaJo mnogi v.zroki neuspehov. Pisec knj ige je vsej tej važni dejavnost·i posvetil le tri ~>trani.
Isto velja tudi za deveti del knjige, kjer je presaj anje sadi<k premaLo temeLjito obdelano .
z ·di se nam, da nobeno vprašanje v drevesničarstvu ni praktično in teoretično tako "W;est ransko ·[lTeizkušeno, kot ravno presajanje in da .ta nobeno drugo dejavnost nimanJo toliko mehaniziranih priprav, kot ravno za presajanje. Pisec ne navaja ne spec:ialnega orodja za la
narmen, ne priprav za presajanje, kot so Kochova in Hackerjeva ter razne druge kombinacije, kljub temu, da sta obe pri nas v uporabi. Risbe, ki nam naj bi na st>raneh. 160- 16 1
predočile Hackerjevo letvo in presajanje sadik v jarke, so tako slahe, da si pri najboljši
volj1 ni mogoče ustvariti prave predočbe .
·
Pri 11. poglavju pa pogrešamo predvsem podrobnejšo obravnavo tako imenovane
,. fuzarije « ali "padavice«. Pod tem izrazom je znana vsakemu drevesničarju bolezen, ki je
za gotovo najpogootejša ter prej ali slej povzroči dosti skrbi vsakemu drevesničarju , in
včasih o;;-mža obstoj in uspeh vse d.revesnice. V takem primeru bo vsak dreve s ni čar brskal
in iskal pomoči po literaturi, v naši knjigi pa bo našel o tem le štiri skromne vrstice, ki
mu prav nič ne b·odo- pomagale. Ne bodo mu pojasnile ne povzročitelja, ne razmer, v katerih se ta bolezen š'iri, prav tako tudi ne načinov preventivne in. represivne obrambe.
V strokovni knjigi, .ki i:na namen rabiti ·kot pra,ktični priročnik, pogrešamo ko nčno
tudi naslednje podatke, urejene v pregledni razpredelnici:
l. Biološke, ekološke, teh~.ične i.n .go.jutvene norme in normati.v e o gozdni semenarski
in drevesničarski službi za V!l-Žnejše drevesne vrste.
2. Tehnične norme za ~azna dela v gozdnem drevesničarstvu in semenarstvu.
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3. Rokovnik oziroma lwledar za opravljanje
in

določenih

del v gozdnem semenarstvu

drevesniča~stvu.

K on kr et ne pripombe : Na 16. strani pri obravnav.i nacmo.v, s katerimi pospešuj emo zgodnje cvetenje in obrod, beremo tudi stavek: >>To je najbrž tudi VZ!Tok za ta
pojav.<< Pojav sam, na katerega se ta stavek nanaša, je bil pri prevajanju Lindquista
i zpuščen, tako da se v prevodu zdi, da se ta stavek nanaša na obravnavano vprašanje
»zadrgavanja«, kar je pa seveda nesmiselno.
!Na 17. •s trani najdemo .s tavek: >>!Praksa je pokazala, da podlaga ne vpliva na potomce
in da so dedne lastno.sti teh od·visne izključno od. cepičev.« TV' je sicer mišljooje Lindquista, katerega pisec v tem poglavju prevaja, ni pa mišljenje znamenitega biologa Miču
rina, ki je - izkoriščujoč vp]iv podlage na eepič in cepičev na podlago - •xzgojil vrsto
izboljšanih ali popolnoma novih rastlinskih sort, tako. imenovanih vegetativnih hibridov.
Zat-o, po našem mišljenju ne sodijo v učbenik stvari, ki še niso dokon čno dognane ; če pa
je to potrebno, potem velj a obrazložiti dejstva, ki go.v orijo za in proti. To je pa še
posebno opravičljivo za navedeni primer, kjer je nasprotno mišljenje že skoraj 100%
doka.zano.*
..
Na straneh 17-21 ni naveden med povzročitelji, ki vplivajo na obrod in p;~.fvljanje
obr.oda, eden glavnih čini-teljev, ki temelji , podobno kot pri zadrgavanju, na nakopičenju
asimil acijskih produktov v krošnji. Kopičenje nastaja zaradi pomanjkanja transportnega
sredstva - vode - za razporeditev teh produktov po drugih drevesnih delih, predvsem
po koreninah. Pomanjkanje vode kot transportnega sredstva pa nastaj a v sušnih letih,
zato sušnim letom navadno sledijo rodna leta.
'Na 20. strani je rečeno·, da macesen obrodi vsako aJi vs<~~ko drugo leto. To za naše
razmere ne drži, pa tudi za drugod ne, ker macesen v ni~in ski h legah obrodi vsako drugo
ali tretje leto, v višinskih legah pa vsako četrto ali osmo leto.
Na 23. strani je v razprede.Jnici za večino vrst naveden čas dozorevanja za naše
razmere skoraj za en mesec prezgodaj.
· Na 25. strani beremo splošna načela oziroma napotila:. »nabiraj seme sam« in »nabirajmo samo popo1noma zrelo seme«. Prv.o načelo je v ·protislovju z načeli na 13. strani,
drugo napotilo pa velja samo relativno, odvisno od tega, za kakšen namen seme nabiramo.
Pravtako smo radovedni, kje v Sloveniji naj sami nabi,ramo pinij evo in cemprino·vo seme,
kot nam to pisec knjige priporoča?
Na 29. strani je trditev, da pločevinaste posode niso primerne za shranjevanj e semen.
Temu nasprotno lahko povemo, da smo v sk ladi šč u semenarne v Mengšu imeli večjo količ ino srnrekovega semena nad 5 let shranjeno v takih pločevinastih posodah in je seme p(}
petih letih jmelo še 70% kalivosti.
Na 32. strani p i·š e avtor, da jelkine storž.:: nabiramo na stoječih drevesih v koše, _!>i
jih sp u ščamo z drevesa na tla. S košem na ramenih bo le redko kateremu najsposobnejšemu nabiralcu uspelo povzpeti se skozi goste vej e v vrh vitke in visoke jelke do storžev,
kajti storži so prav na vrhu krošnje. Zato ta način nikjer ne upocr-abljajo in bi ga morali
nasprotno kot življenjsko nevarnega prepovedati. Na isti strani je navedeno, da je povp r ečni donos pri luščenju jelke 7 kg semena na 100 kg storžev, vendar je za naše razmere
povprečje 10 do 12 kg čistega semena na 100 kg storžev.

* Ustvarjajna novih sort ni mogo če preprosto doseči le s pomočjo vzajemnega vpliva
podlage in cepiča (simbiontov). Somatske ,jn z njimj tudi spolne stanice simbi·o ntov lahko
namreč dedno spremenimo le takrat, če so hkrati ustvarjeni še prav posebni pogoji, zla~ti
pa je potreben fazijsko mlad cepilni material.. Toda ·Lindquist in po njem tudi Erker
pišeta o praktičnem cepljenju ; zato je kritikova pripomba neumestna. iDo sedaj so
bi·l i v pra k si cepljeni le takšni simbi.Qnti poljedelskih in gozdnih rastlin, ki so bili že
povsem formirani, razen tega tudi niso bili ustvarjeni potrebni ·posebni ži·vljenjski pogoji ,
zato je bil dosedaj v pra k si vzajemni vpliv podlage in cepiča preslahoten, da bi mogel
dedno spremeniti njune lastnos.ti.
Ure d n ·i š tv o
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Na 38. ·s trani beremo, da se storž i planinskega bora odpirajo praviloma šele nas-lednjo
pomlad. Za naše razmere to ne drži, ker se pri nas storži odpirajo že v jeseni po dozoritvi .
il'·rav tako so podatki za zeleni bor na 42. strani za naše razmere nezanesljivi, kaj ti
pri nas storži zelenega bora dozorijo praviloma v drug i polovici a•vgusta, venda•r pa pri
zelenem boru glede zrelosti storžev ne smemo gledati na koledar, ampak moramo pravi
čas za obiranje storžev ugotoviti z opazovanjem dozorevanja storžev, ker je čas dozorelosti .raz li čen za posamezne sestoje - celo za posamezna drevesa - in je odvisen od
vsakokratne ko li čine sončne toplote med letom.
Na straneh 51-58 najdemo nekatera nova slovenska imena za določene drevesne
vrste, ki do sedaj ni'SO bila uporabljena, oziroma so splošno v uporab-i druga imena. Za
Fraxinus excelsior j e uveljavljeno ime »navadni ali bel1 jesen«; pisec pa ga v knjigi
imenuje »veliki jesen«. Za Fraxinus ornus uporablj amo ime ~č rni jesen«, dočim v knjig i
najdemo zanj izraz »mali j esen«'' Za Alnus incana je običajen naziv ·"·s iva jelša«, dočim
j e v knjigi imenovana >>bela je•Ma« itd. Ne vidimo vzfQka za take spremembe že splošno
uveljavljenih imen.
Nadalje se ne strinjamo s časo m setve in postopkom s semenom pred setvijo za gaber,
j esen in javor. Za gaber in j esen je najbolje, če ju posejemo v j eseni takoj po• dozoritvi
semena; v tem primeru seme ne preleži, ampak vzklije vse prihodnj o pomlad. To velj a
tudi za lipo, če seme še nedozorelo oberemo v septembru in ga takoj posejemo. Za javor,
posebno pa za gorski javor ne priporočamo jesenske setve, ker spomladi prezgodaj vzklije
in ga potem slana uniči·. Dovolj je seme čez zimo shraniti na vlažnej šem prostoru in ga
potem zgodaj spomla~i posejati , da bo isto pomlad vzklilo 100%
Na straneh 78--80 pa naj demo podatke, ki niso le zastareli, tem v eč tudi strokovno
nepravilni in škodljivi . •Predvsem so podatki o sušilnici v Mengšu nepravilni glede ti pa
sušilnice, zlasti pa glede tehnološkega procesa pri sušenju, luščenju in Č·iščenj u semena.
Sicer so podatki povzeti iz č lanka ing. Iga Oraša v reviji »Les« št. 9 iz ,leta 1949, vendar
pa se tam navedeni podatki ne nanašaj o na sedanji tip sušilnice v Mengšu, ampak na
prvotni projekt, po katerem naj bi bila zgrajena. Do gradnje po tem projektu pa ni prišlo,
ker je v času priprav, po objavi članka, izdelan drug, modernejši proj ekt, ki se bistveno
razlikuje od prvega, tako glede ti,pa in konstrukcije, kakor tudi gled e principa in tehnološkega procesa sušenj a in luščenja. Projekt, po katerem j e bila sušilnica dejansko zgrajena, ni bi l sicer še nikjer objavljen, vendar pa menimo , da bi se moral pisec, ko se je
odločil za pisanje specifično strokovne knjige, vendar le malo bolj pozanimati za dejanske
razmere v Sloveniji na tem področj u dej avnosti, kateri je knj iga končno namenj ena za
uporabo v naši republiki.
V poglavj ih »Ciščenj e in shranjevanje semena« in » Lu ščenje semen iglavcev« be'femo
navedbe, ki so strokovno nepravilne in škodljive. S hranjevanje semena j elke do p·omladi
je n. pr. načel no nepravi lno, dopustno je le v izj emnih primerih; to pa zato, ker seme
jelke, shranjeno čez zimo, izgubi najmanj polovico kalivosti. Jelka se praviloma seje takoj
v jeseni, bodisi v drevesnicah, bodisi na terenu . .Drug tak spodrsljaj je trditev pisca, da
pri razkriljevanju večjih količin semena iglavcev uporabljamo takoimenovani »vlažni
način« , ki naj bi bil v tem, »da seme razgrnemo v 15 do 20 cm debele plasti, ga poškropimo ter p.ustimo nekaj časa v takem stanj u. Ko se začne segrevati, ga mešamo in mlatimo
s kožnatimi cepci.« Za takšen način .razkrilj evanja, ki je bil dejansko v starih čas ih
delno v uporabi , je že davno ugotovljeno, da je škodljiv za kakovost semena in je danes
tako rekoč prepovedan.
,., I meni: »beli jesen« in » Črn t Jesen« St Je kri·tik brez potrebe izposodil i.z hrvaš č in e,
ker sta v slovenski strokovni literaturi {Mik lavž i č, Wraber, Go(ldarski vestnik, Piskernikova
itd.) sprejeti kot pravilni in že dalj časa v rabi imeni domačega izvora: »veliki j esen« in
·~mali j esen«. Erkerjeva knjiga torej pravi lno imenuje F.raxinus excelsior: •veliki jesen«
in F. ornus: »mali jesen ~< .
Uredništvo
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Takih in podobnih konkretnih pripomb bi lahko naved li še veliko, najmanj še trikrat
toliko; vendar pa menimo, da zadostujejo že navedene, !čer ne bi bilo primerno podaljševati ta prispevek, navedeni primeri pa že v zadostni meri dokazuj ejo opra vičenost
naših pripomb.
Navzlic vsemu temu pa priznamo in Če&ti tamo piscu knjige: »Gozdno semena rstvo 'in
drevesničarstvO<< , da je ·»zate! orati ledino« ter upamo, da bo pri d·rug i izdaji svoje knjige
pri\ e"\ upošteval naše dobrohotne pri·pombe.
Ing. Igo 0 ra š
DOMAčE

SUMARSKI I..I>
ST -

STROKOVNE REVIJE

Za g r e b

St. 11112 - 1955: tP r .o f. dr. A 1 ek sander U .g ,. en o vi c : P ·rvo desetletje gozdarstva v socialistični _Jugoslaviji. 1 n g. M. S pira ne c: Semenarstvo. 1 n g. Pe tar
n ra gi š ic : Problem razvoja in nege mladih bokuvih in gradnovih gozdov v LR Hrvaški. ln g. 1 v o P od ho ·rs ki : Razvoj goj enja topolov v LRH. P ro f. dr. J v o Horv a t : Osem let raz ~skovanj a in kartiranja vegetacije G<lrskega Kotarja in Hrvaškega
Pr.i moo-ja. 1 n g. Petar Zi ani : Veda o .rastlinskih združbah - pod•laga sodobnemu
gozdarstvu. 1 n g. J o ·s i p tP e ter ne 1 : Gozqne komunikacije v LRH. D r. Z 1 a t k o
Vaj d a : Deset let pogozdova nja in melioracij v LR Hrvaški. 1 n g. .J v an Sp a U :
P.roblernatika varstva gozdov v LR H rvaški. In g. Iv a n Smilaj: Urejanje gozdov
v LR Hrvaški. 1 n g. St j ep a n Fran č i š k o v i {; : Lesna industrij a v LR Hrvaški.
In g. V je k o s 1 av Cv i to va c : Organizacija upravljanja gozdov na Hrvaškem. Dr.
Iv o Horva t : Dela gozdarskega. oddelka Kmetijsko gozdarske fakultete v Zagrebu
1945-1955. 1 n g. Au g u st Horvat : I nštitut za eksperimeQtalno gozdarstvo. In g.
Jo s ip S a fa r : Pogled na desetletni J:azyoj in delo Inštituta za gozdarska in !ov na
razi~kovanja. Pr o f. dr. Ni k o •l a Ne id h ard t : .A:bso1venti go·z darstva na Hrvaškem
1860-1955. Jo s ip Ru ž i 1:. > Društvo študentov gozdarstva zagrebškega vseučil i šča v
desetletju 1945-1955. In g iD u š an Srdi c : Pogleq na stanje in delo lovnega gospodarstva po osvoboditvi. I n g. J o s i p S a f a r : Biološki in ekonomski pomen nekaterih
odnosov drevj a v gozdni pedosferi. Dr. ,z 1 at k o Vaj da : Stanje bukovih gozdov na
U čki. •P ro f. d r. Kiš pat i c : Odpornost rj avega srca polj skega j esena proti glivam.
Dr. iD. K 1 epa c : Določanje prirastka z metodo izvrtkov. Dr. Ro k o Ben i 1:. : O izkoriščanju okroglega lesa pri izdelavi pragoV: Dr. Mi 1 a .n And ro i 1:. : Novi aspekti
biolo.ške borbe proti škodljivim insektom.
St. 112 - 1956: J) n. D u 1Š •a n K 1 ep a c : Funkcionalni od no~; med letnim volumnim
pri.rastkom in prsnim premerom za jelko v prebiralnem gozdu . .1 n .g. Djuro Zmij ana c : Proizvodnja platanovih sadik. P r o f. dr. že 1 j k o K o vače v i c : Za·tiranje
gobarja in lub adarj ev v gozdovih. ln g. I ] .ij a K n e že v ic : Neka opažanja o gojenju
pla tanovih sadik. Dr. 1 n g. Pa v le F uka r e k : Prispevek k poznavanju gozdnih
združb, v katerih se pojavlja polj ski jesen. 1 n g. J ·o sip Mar č i 1:. : Rož i č na primorskem krasu Južne Dalmacije. In g. Sta n k o Tomaše v ski: Množično sušenj e bresta
v gospodarski enoti Ravna gora. In g. Mladen Novakovic: Ob osnOIVanju shokovneg~ zdru~enja hrvaških gozdnogospodarskih organizacij.
,NAROD N I SUMAR -

Sar aj evo

St. 11/12 - 1955: O r. D j o r d j e K r s ti c : Hercegovski kras kot agrarn op oli tični
problem. I p. g. Dra g. R a ,_d imi r : Gojenje borovih gozdov, ki daj ej o veliko smole.
1 n g. Dr ag o D japi c: Teoretično in praktično obravnavanje ekonomike našega gozdnega gospodarstva. 1 n g. l. K op či 1:.: Vodstvo organizacij ske enote. In g. Mu r i.s
H adž i ahmet o vi 1:.: Odkazovanje drevja, sečnj a in evidenca sečenj na FSO.D »Igman«.
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SUrMARSTVO- B eog rad

št. 12. - 1955: Dr. M iha i 1 o Kr st i f:. : POisredno preprečevan~je endo:tioze drugod
in pri itas. Jng, N. Lukic-S ·i monovif:. in ing. Milutin Sim<>novif:.: Diagram za praktično prer~čunavanje prostorninske teže prešušenega lesa pri poljubni vlagi.
In g. Iv an S o 1 j a ni k : Poizkusna pogozdovanja v Grdeličk i klisuri. In g. A 1 cksan d ar Be m in in g. ] o s i p Ede š i : .O možnosti cenitve, udeležbe r javega sr-ca
v deblih neposekanih poljskih jesenov v gozdovih bosutskega bazena . In g: S e.r gi j e
O š m j a n •& ki : !Preudarek o urejanju prebiralnih gozdov na splošno in posebej pri nas.
št. 1/ 2 - 1956: In g. Raj ic a D j ek i f:. : Ob desetletnici našega povojnega gozdarstva. In g. Mi 1 oje Mi 1 o van o vi f:. : Naša opažanja in podatki ·o mladih topolovih
na·s ad ih. In g. Rad mi 1 o Radivoj evi f:. : Pogoji za sodobno impregnacij o lesa pri
nas. In g. J o va ri J ovan o v i f:. : Snovanj e gozdnega fonda izven gozdnih površin.
In g. AJe k sa nde r Tu co vi f:. : Ciprese v Beogradu . In g. žar k o Vr do 1 j ak :
O prizadevanju dr. A . Lenarda za snovanje eukaliptovih nasadov.
SUIM.ARSKI PREGLED -

Sk opj e

195i5: Jn g. ]<<H ·i p S a f a ·r : O snove gos·p odarjenja v odraslih grm~šč ih in
nizkih gozdovih. In g. S 1 avč o D j e k o v : D endro flori stična karak.teristika območja
Serte in Smrdešnika.

št. 4 -

LES- Ljubljana
· št. 1/2 - 1956: I n g. B o g d an ž a g ar : Inšti tut za gozdno in lesno gospodarstvo
v lastni stavbi . ·I n g. .Loj ze ž um e r : Raziskovalno delo v službi lesnega go-spodarstva.
Dr. Saša Reich er : Ameriško trž i šče in naši fin alni proizvodi. In g. Rud o 1 f
C i v idin i : Obisk v tovarnah in inštitutih v Irtaliji. Dr. Branimir Pe j o sk i :
Tehnični center za les v .Pa'fizu . .
št. 3 - 1956: In g. Rud ·o 1 f Ci vi dini : O metodah umetnega sušen j a lesa.
F r a n c e E r m a n i n i n g. N i k o /K r a 1 j : Kaj smo videli in pokazali na razstavi
pohištva v Kiilnu? In g. Loj ze žumer : Aktullllnost naše s tr.okovne terminologije.

DRV!NA INDUSTRIJA -

Zagreb

1956: Dr. Ro k o B en i f:. : Ekonomičnost izdelave železniških pragov. In g.
Bog om il čop : O tarifnem sistemu pri žagah. In g. Rihard Str i c ker : Retortno
oglje.
Št. 2/ 3 - 1956: In g. F ·r ~ n e tP av 1 eti c: Izkoriščanje pri pr.o izvodnji parketov.
Dr. in g. Juraj Krpan : Novi madisonski režimi za umetno sušenj e lesa. In g.
R i k a or d S t r i k e r : Zašči.ta lesa pred požarom. D r. i n g. I v a n O p a č i.{; : Baker
v taninskih ekstraktih.
št. 1 -

DRUšTVENE VESTI
TEčAJ

ZA KROJENJE LESA V GORišKO-TOLMINSKEM

OBMOčJU

To•lminsko-gor.iška sekcija DIT j e ob sodelovanju Upra.ve za gru:dal'stv<> okraja Nova
Gorica in prizadetih gospodarskih organizacij, priredila meseca aprila tečaj ·z a krojenje
gozdnih sortimentov. Zar,a di številne udeležbe manipulantov, logarj ev in višjega strokovnega osebja gozdnih gospo-darstev Gorica in Most na Soči ter okraj ne up~ave ; a gozdarstvo je bil tečaj v dveh skupinah po okoli 40 udeležencev. Tečaj je traj a l v vsaki skupini
po 3 dni.
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Udeleženci so si najprej ogledali sk ladišča hlodovine in proi-zvodnjo pri LJ,p v Ajdovin Tovarni pohištva Nova Gorica, kjer so se seznanili z raznimi napakami na hlodovini , nastalimi zaradi površnega krojenja in poškodb pri transportu. Obravnavali so razna
stališča lesnoindustrijcev in gozdarjev. Ogledali so si lesno predelavo od žaganja do
končnih proizvodov, ter so lahko videli, kako se kažejo napake lesa, hkrati pa tudi, kaj
;e lahko izdeluje vse iz lesne surovine in kako se dajo uporabiti tudi majhni kosi lesa,
ki napadejo kot odpadki pri žagarski proizvodnji, -zlasti za izdelavo zelo raznovrstne lesne
galanterije. Lahko pa so se tudi p~epričali, koliko dela je potrebno, da se izločijo razne
napake lesa in kako pri bukovini ovirajo zlasti gr~e slepice.
ščin i

Tak pregled je za osebje, ki dala v gozdni proizvodnji, prav gotovo kori.sten, zlasti
še v zvezi s krojenjem gozdnih sortirnentov, ker nazorno kaže, kako se uporablja in predeluje gOizdna surovina v obliki hlodovine, kako se kažejo napake okiroglega lesa, To spoznavanje lajša krojiku delo v gozdu, ker ga seznanja z uporabnim namenom surovine
in mu tako razširja obzorje ter U•t rjuje zavest, kako pomembno j e kroj enje g:ozdnih sortimentorv.
V gozdu pri Lokvah je bilo posekano primerno število bukev in jelk, ki so jih tečaj
niki razkrojili. Pri tem so preudarili glede na Jugoslovanski standard gozdnih sortimentov
in lokalne tržne potrebe najvažnejše či nitelje ali ustrezne zahteve glede dimenzij , kakovosti in dopu&tnih napak za določe ne, v poštev prihajajoče gozdne sortimente. Mogli so
se ·prepričati, d a se pri tem delu ne smemo prenagliti , ampak da . moramo ponovno·, zlasti
pri listavcih s številnimi napakami, temeljito pregledati in presojati predno se od ločimo,
kako bo deblo najprimerneje razkrojeno. Pri tem ni mogoče šablonsko uporabljati predpisov standarda, ki pogosto nimajo niti potrebnih določil , ki bi povsem ustrezala določenemu gozdnemu okolišu. Standard velja za prostrano območj e, za v.so državo in obsega
za nekatere sortimente le bolj okvirne predpi.se. Marsikje so potrebna še interna, ali dopolnilna določi l a, tako n. pr. za buko.v o hlodov.ino illl. razreda, za drobnejšo hlodovina za
galanterijo, itd.; manjkajo torej še določila, ki ustrezajo našemu prizadevanju, da bi
surovino uvrstili v čim vrednejše sortimente, kolikor pač to dopuščata prevozna razdalja
do potrošnika in predelovalna sposobnost odjemalca. .Predpis standarda, n. pr. da mora
bu~ov hlod III. razreda omogočati še SO% izkoristka na žagi, sko:raj ničesa•r ne pove, ker
je kakovost izkoristka od l očilnejša od koli čine in ker je pri tem važno , s ko.Jikimi prevoznimi stroški so obremenjeni neuporabni odpadki. Krojilec mora imeti konkretnejša
navodila, ki upoštevajo zahteve loka lnih tdnih potreb. Za take primere moramo torej
izdelati krajevna ali interna dopolnila standarda, ki bodo za podlago in v olaj šavo pri
sestavljanju prodajne pogodbe.
Na tečaju so tudi ugotovili, da bi moral biti standard izdelan v taki obliki, kot jo
potrebuje praksa na terenu, t. j . da bi bila snov za vsak sortiment bolj pregledno urejena glede dimenzij in toleranc, brez odvečnih šifer, oziroma, da bi bila na ta nač in
posebej izdelana navodila za krojenje gozdnih sortimentov z dodatkom standardnih dopolnil, ki pridejo v poštev za posamezna območja, kar bi bilo še na jbolje.
V treh dneh na takem tečaju res ni mo goče vsega zajeti in obdelati , loda k osnovni
usmeritvi krojenja tečaj vendar veliko prispeva. !Priporočlji-vo bi bilo tečaj čez nekaj
časa ponoviti, da bi udeleženci lahko kritično sodelovali pri presoji in uporabi določil
standarda na osnovi lastnih izkušenj po opravljenem t ečaju. Tako bi šele lahko prečistili
in utrdili svoje znanje pravilnega krojenja lesa.
Na tečaju se je pokazalo tudi hvalevredno sodelovanje med gozda rstvom in lesno
industrijo pri vzajemnem prizadevanju za vzgojo kadrov.
Zapaženo je, da je dejavnost Tolminsko-goriške sekcije DIT klj ub terenskim oviram, ki otežkočajo sestajanje njenih č lanov, postala zadnje č as e precej živahnejša.
Tudi ta tečaj je nov prispevek k njenim uspehom.
Ing. Z. Tur k
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O SPLOšNIH

NAčELIH

NEGE GOZDOV

Ing. Josip S a far >(L jubljana)*

Po p odatkih, ki jih je o1bjavila Zveza .goz;darskih društev JugQslavije l. 1954,
znaša površina starostnih razredov v onod-obnih gozdovih za mlade rSestoj e (do
40 l et) v FLRJ okoli 43%, LRH 46%, LRSr 39%, LRS 37%; za srednje stare
sestoj e (41-80 Jet) v FLRJ 40%, LRH 39%, LR>Sr 44%, LRS 40%. Mladih in
srednje starih sestojev je torej nad 80% . Nas-protno ima mo v m nogih go,z;dovih
prebiralnega tipa, p osebno n a krasu, zaradi n epravilnega .g ospodarjenja in brezobzirnih e~sp1oa·ta<cij •S'k ih sečonj, sorCi<limerno premalo potre bnega mladja. Prirodni
pogoji !Proizvodnj e in nepravilno usmerjam.i .g ospodarski ukrepi v enod O.bnih in
raznodobnih gozdih so vplivali tako, da imamo v FLRJ premalo iglavcev (29% ).
V LR S loveniji je razmerje me~ano.sti so·r azmerno še n ajboljše 1(56% iglav.c ev in
H% lis tavcev), všteto ok. 35.000 h a čisti h in skor aj čistih sm rekov:ih mon(}kultur,
ki •so v gl avnem na neu.streznih ra.sti.ščih. Razen tega imamo v nekate rih .g ozdnih
območjih namesto sestojev hrasta- gaJbra in bukve-gabra skoraj čiste gabrove
sestoj e ali gozdove hrasta ali •bnkve, v n ekaterih sestojih na o bmočju jelke-buk.ve
in smreke-jdke-bukve pa je prevladala bukev. Zato sodi snovanje in ,gojenje
mladja med naja.k•tualnejše probleme gozdnega gospodarstva Jugoslavij e.
l$plošna načela , ki jih bomo navedli v zvezi s tem pr-oblemom, 111iso samo
teoretična izvajanja. Ta .v močno skrčenem o.bsegu .podajajo .splošne rezultate
prakse, poizkusov in raziskovanj. Za·to v tem..pris.pevku ni dosti novega. Nov p a je
način izvajanja sklepov in uporabe osnovnih postavk. Na ta na•Č in obravnavanja
nas navajajo tale dejstva:
a) detajlno opisovanje posameznih primerov iz prakse in raz:i skovanja ne
more dati dovolj jaJSne slike o gojitvenih ukrepih za razna rasti·šča in razliČJ?e
sestoje; prav pogos to se dogaj a, da navaj a<nje številnih p odrobnos ti (četudi b i bile'
zn ačilne za dolo čene okoliščine) zamegljuj e tisto, kar je osnovno;
b) .gojitelj mora pri reševanju posameznih pro.blemov na terenu prehaj ati od
splošnega k podrobnostim, t. j. od •s,p r ejetih teore tičnih načellk :stvarnosti, zdru~ujoč
analiw ,p osameznega .primera z načeli splošnih izkušenj;
c) dober gojitelj mora p r i opravljanju na.lo.g v .sest.oju ukrepa·ti docela individualno, pri čemer hočeš nočeš, zavestno ali nezavestno, vnaša v svoje ·d elo in v
r ez;ultate .svoj ega .dela .svoj •Osebni peča t in •svoje ·osebno gledanje. Tako p ovezuje
v slehernem sestoju, !pri vs<llki drevesni skupuni in .p ri vsakem ,d eJblu, s.plošna obj ektiVIIla načela in svoje osebne značilnosti !(.;manje, izkušnje, vestnost, umstveno
in tel esno sp.osoobnost, zavest dolžnosti naspr.oti skupnosti). Zato je goje.pj e mladj a
vprašanj e s trokovnega ponosa vsakega gozdarja, zlasti mladih stro·k ovnjakov.
Pod .p ojem ·goj enj a mla<dja .sodijo tal e dela: a) pomlajanje, .z.a.šči·ta 1
m reševanje no vega mladja, b) nega sestoj ev {nega pomladka, -čiščenje, rahljanje in
izbi r.alno redčenje) in c) nega debel (n aravno in umetno zboljševanj e kakovosti,
zla.sti čistos ti debla, nega krošnje in prirastka na izbran em drevju).

Gospodarski cilj
Pred začetkom vsakega sistematičn ega dela si velja postaviti cilj , ki naj se z
del.om doseže. če c i 1 j n. i v n ap rej O· dr ej en, t e d a j s e d e l o o IP r avlja ne smotrna in neraciona lno, t. j., nekoristno se zapravlja veliko
* S stolice za gojenje gozdov Fakultete za agronomijo, gozdarstvo in veterinarstvo
v Ljubljani.
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delov-ne energije, časa in materialnih sredstev, končni delovni učinek pa je majhen.
Zelo važno je ,p ostavljanje cilja v gospodarjenju :z gozdovi (:zlasti za gojenje
mla-dja), ker mora uporabljati izredno dolge roke. Prav zato se cilj težko
določa , ker:
a) sedaj ne moremo zag-o•tovo predvideti, ka·lcšne bodo potrebe po vrstah
·drevja in les·n ih sortimentih v .daljnji bodočnosti;
h) v go.z.dnem g·ospodarstvu se cilj ne more hitro spreminjati, kakor n. pr. v
poljedelstvu in industriji;
c) upoštevati moramo naravne sile, iki vplivajo. na g.ozdno proizvodnjo in jih

Pravilno negovano smrekovo mladje v skupinsko gospodarj enem gozdu. Gozdni okoliš Pevc
v gospodarski enoti Idrija I, odd. 46 (Foto: GU Idrija)

ne moremo znatno izpreminjati. Vkljub temu .pa moramo pri gojenju gozdov
vnaprej določiti gospodarski cilj.
V g •o z .dar ·s tvu je g ·o spodarski cil j na sp lo šno rez ultanta
v s k l a j e v a n j a i n u s m e r j a n j a b i o l o š k i h i n g ·O s p o .d a r s k i h
čin i 1t el j ev go z d ne p r o.i z v o ·d nj e z •n amen om, da b i ,z i •z •k .o ri"'
ščanjem nar avnih si l v določenih razmerah racionalno
u.s t.v ar j a 1 i in v z drž .e v a 1 i čim več j o p r 01 i z v o d n .o s <t .z ar ad i
č im bo 1 j šega in tra j n e j šega o s kr •b o vanj a dru ž b en ih p .otre b. Gaspodarski cilj je torej gibalna sila gozdnega .g ospodarstva in s tem tudi
temelj za določanje in uresničevanje gozdno.g<>jitvenega načrta ter kriterij .za presojanje, kako je ta načrt izvr.šen. Z njim prisilimo narav.o , da služi potrebam
·Č}Qveka. Brez cilja je gospodarstvo po eni strani prepuščeno stihij·skim vplivom
narave, po drugi pa nezavestnim vpliv-om raznih' gojnteljev. Brez cilja tudi ni p rave
·kontinuitete p ri izvedbi goji·tvenih del. če cilja ne določimo vnaprej , se vrivajo
v vsako delo, v načrtovanje in na terenu elementi negotovo.sti in 2mede, pogosto
.pa zgineva tudi občutek -osebne odgov.ornosti.
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Go.s!Podar.ski cilji so lahko do 1 go r o<-Č ni in .krat k ·O r o. .č ni (.za .posa•
mezne stopnje gojenja, n. :pr. za pomlajevanj e, 6ščenje, izbiralno redčenje). Nanahjo se v glavnem na proizv.odno.st ;po količini in kakovosti priras·tka, po vnstah
drevj a in sor>timentov, ne da bi pri ltem ·prezrli spJošne ponedne koris.t i ali potrebe
{zaščita 't al in voda, kulturni in strateški značaj in dr.). Go.spo.d arski cilj je lahko
za večje ,goiSpo.d arske celote s :p 1 oš en (država, repUiblLka, ·območje i:n :pod.) in
:prO se ben .za manj.še enote {n. :pr. proizvodnja jamskega lesa v bližini velikih
rudnikov, plantažno gojenje topolov ob velikih lesnoindus-trijskih kombinati h,
umirjevanje perimetrov oikrog hidrocentral, snovanje ;predkultur, za melioracije
degradiranih .t al in sestojev).
Pri določanju gospodarskega cilja moramo .p redhodno vedeti, kaj ima :m o
in ka j potrebujem o, da bi mogli odločiti, ·k aj rn {)ram o in kaj
m •O remo za go.s.podarstvo ukreni•ti. Ko. je cilj postavl jen, moremo preiti na izdelavo gozdno go ji tv enega načrta za .določeno .g ospodarsko celo,t o in določiti: k j e,
kaj, kdaj in ka k o je treba del ati. Tudi .pri 'izvrševanju načrta moramo
imeti pred očmi gospodarski cilj, t. j. p.ri odkazilu slehernega debl a .za sečnjo.
Predmet pričujo0čega našega ,p rispevka pa je vprašanje, ka k š n o0 m ora biti naše
delo pni gojenju mla.d ja.
Pri gojenju mladja mora gospodarski cilj na biološki osnovi usmerjati delo
k u.stvarjanju č im večje in racionalne proizvodnosti za daljnjo bodo0čnost. Potrebna
je torej zelo .razvita .zavest osebne odgovornosti za vsa.ko drev.o, ki naj 1bo .posekano, ali pa naj ostane. Zato moramo pri odkazovanju drevja za gojitveno sečnjo
vedno v:praše·v atll: .z akaj naj .do.lo čeno drev.o posekamo in ,z ak cc j mora drugo
drevo zaenkrat ostati v sesto0ju. V1Sestran.sko moramo premotriti in pretehtati
vzroke za in proti in se nat·o odločiti .g lede poseka drevesa.
Nalogagojitvenegaodkazovanjaje: racionaln.o in načrt. n •o izpreminjati mikroekolo ·š ke razmere in b.i>Otične odnose drevja
v p o s a m e z •n i h b i o } o š k i h s k u :p i .n ah, z o d s t r a n j e v a n j e m
~kodlj1vih in nekoristnih debel ter z nego boljših, v •s k.ladu
s pos ,tavljenim gos'P ·o dar s kian cil jem. Nal .o ga se čn je je:
čim boljše in rac<ionalnejše ko:p: i.Čenje prirastJ .k a na gos :p o dar s k o g led e vr s t.e in o s e b ka naj b .o lj k o r i s tne m dre v j u,
toda tako, da se pri. tem čim bolj ohrani biocenoš~o ravnotežje, oziroma o.d'Pornost
sestoj a in drevja .p roti .škodljivim vplivom č initelj ev mrtve (tla in klima) in žive
narave (žuželke, glive, grmovje in drevje).

Splošne

teoretične

gojitvene osnove

Kadar opravljamo kakršno kol i gozdnogojitveno delo , moramo preiti od
.t eorije h konk·r etmemu. Teorija !PO večini ni nič ·drug.ega kakor po.splošena praksa
(rezultati i'n izkušnje terenske prakse, kakor tudi rezultati :poizkuso·v in razisko vanj). Zato tudi pri ,g ojitvi mladja iuhajamo od 'teo retični·h načel, da 1bi lahko načrtno in racionalno vplivali na razvoj sesto•jev, posameznih ·s.kupin i.n .članov z namenom, da s e gozdna skupnost n~prestano gospodarsko zboljšuje in postaja bio~
J.o:ško odpomej,ša. Temeljni. teoreti čni principi, ki jih je treba upoštevati :pri
gojenjiU, so .tik
l. Ne glede na neg.o valne me.to.de, ki jih uporabljamo v normalnih sestoj inskih
in rastišonih razmerah, se :prirast ek :primerjaJnih IS es t .otj ev ne da
zna tn •o z v ·e čati. L ahko se pa zmanjša, .če j e .zračn i in talni 'Prostor sestoja
n~po1polno izkori.ščen, t. j., če so sečnje ptemočne. Če ne bi i'Zvajali nikakršnih
redčenj , bi bil skupni prirastek .skoraj enak prirastku sestojev, kjer .se načrtno IZ164

"Y~ajajo racionalna redčenja. Z redčenjem pospešujemo proces zmanjševanja števila
drevja vsekakor hitreje kot v neredčenih sestojih.
Razlika je v dohodku: Izkoriščamo drevje, ki bi se v med5ebojni borbi posušilo in segnilo. Velika je razlika v kakovosti, ker se z racionalnim redčenjem polsuhih, poškodovanih, Š·k odljivih, slabih in nekoris tnih dreves pr jr a ~ t e .k ses t o j a močno k ·On c en •t 11 i•ra n a i z b r am o, b o 1 j š e dr ev j e. Med
nadaljnim razv.ojem drevja se gojenje vedno bolj usmerj a na neg o de b 1 a in
kr oš nje ter s tem tudi na razv.oj korenin. V sestojih, kjer izvajamo redčenje,
je debelinski prirastek debel večji. Pri zmanjšani intenzivnosti redčenja je debeli'nski prirastek debel do neke meje mamj:ši, višinski pa večji.
Prostorninski prirastek sestaja se vendarle more po-večat i , in sicer:
a) z hioJ.o-ško in tehnično melioracij.o degradiranih r~tišč in sestojev, b) z
agr.o<tehničnimi ukrepi. Ali z ;v.našanjem hitrora•stočih drevesnih vrst .p<YVeČavamo
prirastek lesne snovi, IŠe ni dognano. S ,p ospešenim prir.a stkom ~ov'ečujemo Jesno
pr.o stornino, t. j. prostor, ki ga zaV"zema lesno .staničje, ioda prira·stek na teži proizvedene (suhe) lesne snovi se verjetno ne da mnogo povečati.
2. Pri.r astek lesne zaloge je funkcija. rastišča in sestoj a. Na enakem r~tišču
in v istem sestoju so dimenzije debel odvisne od njihovega položaja in načina
gojenja. Z goj it'Venimi ukrepi lahko usmerim o prirastek debel v mladosti ali bolj
v višino (tesnejši sklep) ali v .d ebelina (svetlejši skl~p) . Spričo teh g~odarskih
ciljev lahko do neke meje določimo· gO'Stej.šo a,li redkejša zaras·t in tako usmerimo
potencialno silo ra~ti.šča oziroma prira st ek na pr o izvod nj o ·t anjši h
al i debelejših ·d.imenzij.
Kakovo0st sestaja se zboljšuje tZ i~bir anjem (selekcijo ), ka.k ovost debel pa z
nego. Kakovostni prirastek drevesa je povprečno najbolj odvisen od njeg·o vega
položaja in s-premembe ~oložaja v biološki skupini. Na položaj in razv.oj drevesa
lahko vplivamo z gojitvenirni ukrepi, zlasti v mladosti. Vrednostni .p rirastek je odvisen od povečanja dimenzij debla, od zdrawja, ravnosti, čistos ti od vej (otrebljenosti), ·debeline lubja, !Stegnjenosti , od centričnosti in sploh od strukture letnic.
3. Gojenje vpliva navpično in vodoravno na iz.premembo zunanjih .življenjskih
ra:zme·r drevja v a·tmosferi in pedosferi •(,ozračju in tleh). Koristen vpliv a~bi.otičnih
in biotičnih činiteljev rastišča in sestoja usmerjamo na ,gojitveno boljše člane
gozdne skupnosti. Kadar odpiramo sklep krošenj, odpiramo . s .tem tudi sklep
korenin. Izbrano drevje do1biva tako več prostora ne le v zraku, ampak tudi v tleh
in lahko izrablja več svetlobe, toplote, hrane in vode.
Toda •te iz.p remembe ne delujejo vselej in samo ;po.zitivno, ampak vplivajotudi
bO<lj ali manj nega tt i v n o. škodljivost od,piranja sklepa se lahko ekološko kaže
v tleh, na tleh in nad tlemi ter ~·ogosto povzr-oča nepotrebne in slabe i~promembe
krošnje, debla in korenin. Naša naloga je, da ·Čimbo lj iz.koriščamo .po.zitivno delovanje naravnih čini•t eljev. Re zu l t aJn ta v se h negativnih in po zi t i vnih vplivov nar avni h in gospod•ar'Skih č ini teljev nam daje
tk on č ·e n in ISt var e,n uči n: ek.
4. Vsak sestoj in vsako drevo ima ·s vojo genez.o 1(razvoj), genotipične (dedne)
lastnosti in fenotipične (zunanje) značilnosti. Zaradi vpliva okolice ima isti genotip
lahko različno oblikovane krošnje, debla in koreninske sisteme. Podobne zunanje
lastnosti lahko pripadajo osebkom različnih dednih lastnosti. Zato sestoj tvori
mnoštvo (~opulacijo) velikega števila .d obrih in slabih osebkov, nastalih pod v.p livo.m ta,ko dednih lastnosti kakor tudi činitelj.ev ra-stišča in sestoja. Po v: .p reč j e
vseh ·O·blik .pa dolo .ča b .o nite •t o sesta ja na določenem ra.s ·t i š Č ·U. Dedne lastnosti ni lahko ·o dkriti, z.la"iti ne v ra.ni mla·dosti, ko se mladje
razvija pretežno pod vplivom zuna111jih faktorjev. Sele kasneje, v borbi za prostor,
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pridejo dedne lastnosti •(toda tudi vpliv položaja drevesa) do izra.za. Z iz .bi r o
(s e 1ek c ij<>) .bo 1 j š i. h d r e ·v es .s e i z bo} j š uj e s es to j ne 1 e p .o
o b l i k i d r e v j a, m a r v eč h k r a t i · r a s rt e v e r j e t n o s t, d a ,b o s e s t o j
postal tudi gen oti;pi .čno b ·olj ·ši i:n .d a bo ,dobre la.stnos t i
bolj in bolj prenašal na rp· o tom ·s tv .o. Na ta na·čin mo•r emo povečati
število dobrih ekotipov.
5. Med borbo za pr.ostor v zr<11ku in v tleh se dr ev je razvršča v ra~lične razrede
in se (zlasti v enodobnih sestojih) oblikujejo bi·ološki sloji krošenj: zgornji vladajoči, srednji boreči se in · spodnji .podačeni ali nadvladani. Podobno, toda manj
i~razito, se oblikujejo •sloji v tleh. Med r a.z voj em ·sesto j a dre v o 1 a.hk'o
menja svoj položaj, po •s etb no v mešanem sestoj u. Z ,gojit v enimi ukrepi lahtk. o do neke mere v:pliva.mo , včas ih cel.o moramo vpliva. ·t i na rte izpremembe; ·za.t-o moramo varčevati z dreves·i
srednjega sJoj a.
Vsak tatk ·s!.oj ima .d oločeno biološko g ojit vene nalo 1g .o. Zgornji
vsebuje ekonomsko najvažnejše drevje. Srednji je v glavnem rezerva, ki nam med
bonbo in .gojenjem daje kandidate za zgornji in .~podnji s loj. Podstojni .sloj ima
va:Žno vlo.go (zlasti v sestoju z nadstojnimi svetlobnimi vr·stami) : varuje tla in
sestoj insko klimo pred kvarnimi v;plivi vetra, ·s onca in temperature, ohranja z r a č no
vlago , sodeluje .pri čiščenju debel vej {trebljenju), pospešuje stegnjenost pri nadst·oj nem drevju, preprečuje zapleveljenje ' itd. Tako omo.goča pwstejše ukrepanje
v zgornjem sloju ses'toj a. Če s·t a zgornji i•n srednji s loj iz ka·kr~·n~a. koli vzro.k a
močneje odprta (presvetljena), .s e prira-ščanje ne .zmanjšuje, ker podstoj ni del
sestoja absorbira odnosni del proizvodne ~os01bnosti rasti·šča. Podstojni del
sestoja moramo vča•sih posebej osnovati, n. pr. v bolj odraslih či s tih sestojih
svetlabni·h vrst {macesen, b or, hra•st, t<>pol) s poJ.senčnim drevjem (•b ukev, lipa,
ga!ber, javor i:n pod.) tor v čiruh sestojih polsenčnih vrs t (n. p·r. v čistih smrekovih
.sestojih). P odstoj ni s loj deluje d o neke mere tudi negativno z i1lkoriščanjem hrane
in vlage iz tal ter tako tekmuje z izbranim boljšim drevj em. Toda zavoljo ohranitve .s.t abilnejše biocenoze .mo·r amo na ta način .plača•ti zavawvalnino.
P.o.d.stojni del je včas ih tudi občutno škodJjiv, [JOsebno v nekaterih ·~i·stih se·~tojih bo.l j senčnih vrst iglavcev (smreka, ·sem ter li:ja tudi bukev) na hladnej š.i h
humidnejših rastiščih: kadar se .zaradi ,p omanjkanja toplote in svetlobe in prevelike
vlage ne more razviti normalna humifikacija in mineralizacija odpadlih iglic,
zlasti, če je nastal močan proces zakisavanja, pa tudi kadar zaracli moč nej šega
razvitka v atmosfer i in pedosferi preveč konkurira izbranemu d revju zgornj ih
bioloških slojev.
Spr.ičo tega je .gosp od arsk i u činek vJo..ge in razv ·o j a bio l oški h s loj ev d .o l .o ·Če n z rezultant ·o vs.eh k ·o rist n i h in škodIj ivih v IP 1 iv o v njihovih :krošenj in korenin.
6. Povečanj e drevesnega prirastka ni vedno v skladu s povečanj em krošnje
in obsega korenin, tudi ne z odpiranjem ~klepa, po za tk onu o naj pome mbn ej š em čini te 1 j u (rninimalnem falktorju, deficiotnem, mejnem faktor ju): povečanj e donosa, ki nastaja z večanjem deficitnega faktorj a, je sorazmerno njegovi
oddaljenosti od maksimuma. To se pravi, da je prirastek odvisen od skupnega
delovanja vseh •Č in iteljev .rastišča , m edtem ooo poveČil!Vanje fak torja, ki j e naj1bližji
maksimalni koncentraciji, najmanj vpliv'a na višino. prira·sbka. Če n. pr. močno
odrpremo .go·st sklep, se pod vplivom sonca {toplote in svetlobe) poveča v a .transpiracija krošenj, Siprejemanje vod e in rudninske hrane iz tal in as imilacija ter s·o ra.zmemo tudi prirastek na določenem drevjm če pa sklep še bolj z.rahljamo, prirastka ne bomo enakomerno povečali , lahko ga cel<> zmanjšamo zavolj o nezadost166

nega izkoriščanja prostora v zraku in tleh sestoja. Svetlobni in toplotni či n.irtelj je
v tem primeru blizu maksim uma. V zel·o zra.hljanem sklepu se zaradi premočne
transpiracije in ev.a.poracije lahko zmanj ša vla.ga, tako da j e primanjkuje in j e
koncentracija rtega či nitelja ·daleč pod potreb o; morebiti zmanjšani prira&tek zato
lahko povečamo .samo ·s povečanjem vla.ge.
Tudi razširjanje kr.o šnj e ima .svoje meje. Pred preveliko• in premočno svetlobo
in toploto se brani drevo mehan~čno (z obračan.jem listj a vzporedno s &merj o sonč
nih žarkov), fiziološko {.z zapiranjem rež in tvorbo nadomestnih, a·dventivn.ih pogamjtkov) •ter ana.tomsko {z gradbo celic). Krašnja se lahko znižam tako se ipO.s labša
kakovost deblovine. Če se na .d eblu po•j avi veliko na.domes tnih po.ganjk·ov, je to
lJn a.k, da stanj e sestaja in tal ni dobro, posebno pa da razmerje med velikostjo
aJbsorbcijskih .or:ganov v tleh (kor.e ninja) in trans·piracijski~ organov (krošnje) ni
primerno, o,ziroma, da je režim v ode v drevesu neuravnovešen.
Nekako do, kulmimucije višinS!kega prirasbka mo ra biti .sklep krošenj čim bolj
gost. Na ta na čin dosežemo hitrej1ši in večji višiiDSki prirastek, boLj stegnj en l es,
boljše trebljenje debla vej, preprečujem o n astanek novih vej, omogočamo tvorbo
gostejših letnic, ohranitev tanj šega lubja in podpiramo enotno not ranj o zgJ"adbo
lesa. Kro šnje boljših debel namre•Č i.taok ne smejo biti premajhne. K o debla s
p q m o č j o :s e 1 e k c i j e in n ,e g e .do o .s e ž e j o v e 1 i k e v i š i n e, 1 e p o
otrebljeno1s t in osta nej o· dobro stegn j ena, bo postopno
ffi()Čnejše
rah ljanj e sk J. epa pov ečava :lo debelinski rprir a5 te k. Majhna krošnja na. s•tarem •deblu na. ra.h lja.nj e ~klepa l e slatbo reagira
s povečanjem .p rir<JJStka. Izjeme so kaipniki močno senčnih vr.st, kakor n. :pr. ka.pniki
je1ke v dobi pred fi.zioJo,ško zrelostj o (.semenitvij o). Posamezne drevesne vrste lahko
podalj šajo svoje krošnje z adventivnimi poganj·ki.
7. Na bolj suhih .tleh ima drevje večkrat intenzivnejši (bolj razširjen) sistem
kor eninja kakor na .svežih tleh. Na su!hih tleJ1 in .sploh na slabi h .rastiščih je sklep
krošenj po večini bolj ra.h el (.potrebno je več svetl ob e in toplote), toda .s,kJep korenin j e tesnejši (da na čim večj em pr·o storu absorbira razpoložlj ivo v lago in hrano).
V k o il i k o r s o t l a. h o 1 j s u h a i n n a IS .p J o IŠ n o b o 1 j r e v n a, j e
pogo s to ibor'ha za pro s.tor v tleh hujš a t er k ·o nkurenčni
v p '1 iJvi k ,oren in m OI·Č .nej .š i O· d borbe v zraku.
Ko se z redčenjem zmanj~a .g ostota koreninskega s-klepa, se poveča za preostalo drevje razpo ložljiva vlaga in hrana. Toda s seč njo .se .zmanj.ša tudi gostota
skle,pa krošenj , zato ;prodira v sestoj več t01plote in vetra, pov.ečata se transpiracij a
.p reostalih krošenj in evaipo.racij a tal, zračna vla:g.a pa se zmanjša. Tako se posredno
in neposredno zmanjša taina Vllaga. Najti v vsem tem sku,piku racionalno sredino,
pomeni go1ld umno gojiti. Zato gojenje gozdov ni le zmanost, ampak tudi umetnost.
8. Ker -sestoj po VISaki !SeČnji nekoliko oslabi, najsi je bil .prej še talko čvrst
in krepa·k, je p.r iporočlji vo seka:ti čim manj , zarto ipa b olj pogosto. čim huj.e gozd
oslabi, tem da1lj časa ;potrebuje za regeneracijo. V' težjih primerih more sestoj zbo·
leti in ško.d ljive žuželke ter zajedalske glive g.a močnej e napadaj().
Zat o je p r i odka~ovan,ju re<Lčen j ·o.snovno .prav i•l o: ne
sekati drevj a, k i ni .š Jco. dljivo, pu(Š Ča..ti dr ev.je, ki je ko·ri stno, pomaga •t i d ,obremu t er odstra.njevat .i nezdravo , š ko dJ j i v 1() a li Q • d ve čno dr ev j e. Ka•d ar ne moremo presoditi, aJi je drevo
lbi o lo~ko in g·ospod a.J's ko ško.dLj ivo• j n odveč, ali je koristno i n dobro, tedaj ga
pustimo v sestoju do prihodnj egfl, odkaznvamja.
S,pri·čo teg a ·s e za gojitev in nego· ml adj a ne sme določati nikakih shem. šablonsko delo j e pri negi .g ozda slabo. K j er v La d a š ab J. o na, tam nj n ač r t n e g a r e d a, n e r a c i .o n a 1 n e .g a d e l a, n i i z p o p () l n j e v a n j a
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ter Je vsako ta·ko početje hkrati ·biolo ško in go•spjod.arsko
nd ,p ravilno. IPa tudi prosto•st je ·š k .odljiva, če ni v ro kv.iru
n a č r t a, s m e ·r n i .c i n r e .d a.
9. Udomačeni strolwvni izraz >>redčenje<< lahko pomeni pretežno ek sp 1 oat .a c .ij s k o s-e ·Č nj o a 1 i ;p a g o j i tv en o s eč nj o. Kadar red.čimo zgolj
.za pridobivanje lesa, je to eksp.J.o,a tacija. Ce pa redčimo predvsem z namenom, da
Zibolj~amo sestoj ali posamezn.e drevesne skupine, kadar so pregoste, in če hočemo
o·sredotočiti prirastek na manj~e število dreves, je to gojitvena. sečnja.. P otp o 1nejši gQtjitve ni ukrep se namesto »redčenjt a<< imenuje »izbira•lno r. e.dčenje<<, v plrf'eb ir a)llllti h go.,;dovih pa »i.z tb i n aJlno
p r e b i r a n j e<<.
10. Pa tudi pri umetnem ·s novanju rsestojev moramo upoštevati ne le gospodatr ske činitelje g.mzdne proizvodnje (v g.l avnem .p otrebe), ampruk tudi vtSe naravne
fa!l.dorje. V nasprotnem primeru to ni več gojenje gozdov, 'temveč p lantažno ali
industrijslw j.zkoriščanje rastišča z ekonomsko naj;potrebnejtšim go:udn.im drevjem. P·o d takimi pogoji se ·g ospodarjenje ne more v celoti naslanjati na »biocenozno ravnotežje<<. Nenehno moramo upoštevati in predvi·d evati momost močnih
okužb, po .p otrebi moramo izvajati tudi posamezne Cllgrotehnične melioracije tal in
klime i(.g l·ob0'ko oranje, osuševrunje in namakanje, gnojenje, kolobarjenje ali v našanje iJOmožnih drevesnih vriSt, sno.v anje pr.edk-ultur, umetno trebljenj e debel vej),
izvajati moramo najstrožjo sanitarno ·kontnolo in sel~kcijo materiala irz drevesnic
in dr. T o velja zlaiSti za a1bsolutna ,go•:udna tla. Na rela:tivnih gozdnih tleh so
dkro•loški pogoji za v:udrževanje sta.biJnej.š:ih nasadov tlnnogo boljši. Kadar pa se
nabere več negativnih činitelj ev, lahko postane ll\SIPeh taJdne proizvodnje zelo
dvomljiv.
11. Za pravilno izvajanje gojitvenih del ni dovolj, da ima gojitelj dobro
pomožno strokovno osebje, marveč mora imeti tudi dobre delCi/vee. O d d e 1 ave e v m o r a v z g o j i t i -d o lb r e s o d e 1 a v c e, m o r a o d g o j il t i· d o b e r
kruder sta lni1h1 goz .d n .o.,gJojitveni.h dela,vcev. Vse g.aspodarske
pClllloge ima•jo stalne .dela.v.ce, prav ta•ko jih mora imeti tudi gozdno gospodarstvo,
k i dejansko zgolj ,s sečnimi posegi v sestoj v.pliva na. prirodne ra':umere r.a:stiš·Čnih
či!lliteljev in živih organizmov. Tak.i delavci na. .deželi postanejo s ča:som dobri
.propagatorji gojenja gozdov; povečali bodo va1nost goozda'l\Stva in ugled gozdarske stn~ke. Iz vrst stalnih g'~Ooonih delavcev bodo lahko postopoma prihajali
odlični logar ji.

Glavni gojitveni ukrepi
Gojitveni ukrepi v IS~tojih in drevesnih skupinah so močno različni. Ni jih
naiŠteti, •Še mCllllj pa opisati. Nanašajo se na rCl/Zne razvojne 5topnje sestoj ev
in skupin, !Ila različna r<ll5hšča, .,;gradbe in kakovosti sesto~ev. Omejili se bomo
zgolj na -glavne razvo~ne \Stopnje in JStopnje go jenja mla·d ja. Pod m.l ad jem
razumemo: naraŠJČaj {vzni k), !PI IO•mladek do prsne višine,
i en k on čno dr o Ig" o v nj ak. Go&podai'Ske ukrepe za gojenje mladja moramo
.podvzeti veliko prej, preden se ta pojavi, zatem ;pa jih moramo. nadaljevati ustrezno njegovim razvojnim sto,pnjam:
- snovanje in varstvo naraiŠčaja
- sproščenje naraščaja
- nega pomladka
- čišČenje mladja
- izbiralno redčenje v odraslem mladju in drogovnjaku.
mogo•Če
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K temu je treba .d odati še dva gojitvona ukrepa.. Prvega izvajamo· v srednji
staro;sti ml<iidja: umetno trebJjonj.e vej. Drugega lahko !Opravljamo· v treh zadnjih
razvojnih stopnjah. To je preredčevanje sesbojev, ali kratko: redčenje, ki ga opravlj<m).o v gosto zara,slih fP<ilnjevcih.
Sno·v anje in

zaščita naraščaja

Za snovanje :in razvoj novega nara ščaja v "'kupku ekoiloških činiteljev so najva,žne]:ši: hr<iina, voda, toplota in svetloba. Goji1tvoni ·u krepi za ustvarjanje dobrega
nara'Š·Čaja iz semena za,čnej.o v glavnem ta·k rat, ko moramo fliz.i·olo.ško zrelo drev je

v ·presvetljenem

jelovem sestoju neguj emo zmesne skupine jelovega in javorovega mladja.
Gozdni okoliš Rupe gospodarske enote Idrija I, odd. 22fl;> .• (Foto: GU Idrija)

zaradi ,go151podar~ih vzrokotv sekati, potem >ko je .p o .selekciji i.n negi d·oseglo potrebno tehnično zrel·ost. To >n<llčelo pri eks;ploatatcij·s kih .sečnjah po,gosto zanemarjamo, zato ali ni d'O:volj naraš·čaja, ali njegova zmes go.s podarsko. in biolo!Ško ni
primerna, aii pa je sla1be· ka~kovosti. Primerov za to je na terenu dov.o lj. Osnovna
naloga j·e: .osredo•to čiti po~ornost na pr~;prav•o sestaja za ·s emons1ki <>bro<l. ter tla
·z-a ·&prejemanje in kali.t ev semena, na ustvarjanje č im več fPOmbd\ka določenih
dr:evesnih vrst in na zaščito pred poško.d bami abiotičnega in biotičnega značaja.
Glavni ;pog<>j , da la1h ko •odgojimo bio.Ioško .odporno in po.tre<bno ter gospodarsk'O· .dobr<> mladje, je natančno poznavanje rastišča in biološko ;g oji>tvonih la-s tno.sti drevja. Pom<iinjkanje naralščaj a in ·sla.ba krukovos·t mladik moreta. nMtati iz
raznih vzrokov: zara·di potk va•r jenih ·t ati, s.Iabe sestojill1ske klime, nezados·t nega in
nepravilnega poteka pomlaj·e vanja, eks tremov splošne klime in okuženja. Go·s t pomladetk s ISkle;pom krošenj in korenin ter .z medlsebojno zoraslimi korenins·kimi
sis tomi kre;pi biološko odpornoost in .ka.nkurenčno moč p ro ti vplivu plevela; po.z neje je višinsko prira:ščanje večje, tretbljenje ·d ebel bo-lj,še, debla bolj stegnjena,
na.r avna selekcija učinko;vittej-ša in izbira za umetno selekcijo večja.
.'
.
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Nezadostno u,pošteva~nje bi()loških ]astnoSJti drevja in nj iho·v ega konk:ut:enč
nega odno.sa povzroča neprimerno zmes drevesnih vrst. če predpostavimo, da bomo
n. pr. v gozdu jel'ke---1bukve ali hrasta-,ga·b ra .d osegli gospodar~ko ~po.trebno in .b iološko zadovoljivo razmerje naraščaja , če bomo .o dstra.nili či m več bukovih ali ga:brovih semensbh dre·ves, .potem je taka domneva neredlko docela nepravilna. Rezultat
je J>O večini prav naspro ten. Bukev j e ma~nj .senčn a vrsta kakor j elka, ima rada
več toplote, laže prenaša boilj suho mikroklimo, v mla.d osti hitreje .raiSte in ima
glo.blje korenine, a že od mladosti ima krošnjo najmanj dvakrat večjo in se v
Fagetumu zlasti na .krasu bolje razmnožuje in ohrani ter ima zato večjo konkurenčno moč v borbi z jelko, zla,s ti na suhih rastiščih. Zato močno odstranjevanje
bukve v gozdu je},k e . . bukve pogosto vpli va na močnejše pomlajevanje bukve. Gaber
je bolj senčen kakor hra·st, ima bolj gosto krošnjo, semeni obi1lno skoraj sleherno
leto, mladje lahko dolgo čaka za·senčeno, zato z močn im od-stranjevanj em g ab ra
spr.oščamo ob-stoječi in n ovi ga.brov .pomladek, ki se prav dobro razvij a v senci
.s vetloljubnega hrasta.
Sproščanje

in nega novega mladja

Vznik in nedorasl i pomladek sta občutljiv a za škodljive vplive a:bioti č nih in
Potrebna jima je zaščita mati·čnega drevja, oziroma matičnega
1sestoja. Toda v določeni razvojni stopnji deluje matično .d revje mt ta .povsem
mla·di naraščaj tudi negativno. Ta škodljivi v.pliv ·s e .ka,že v vsej ·bio.sferi, t. j . ne
le v atmos feri marveč tudi v p edo->feri, včasih v tleh bolj ,k.a.kor tn ad nj imi . Zato
je ,p otrebno , da mladje ;pravoČa·sno .spr·ostimo mati·Čnega drevja i·n mu s tem za.g otovimo •zadostne količine vode, hrane, toplote in ·s vetlobe.
p,rerano ka·kor tudi prepomo odpiranje sklepa torej lahko kvarno .deluje na
nadaljnji razvoj rnla·dja. P rezgodpje odpiranje u stvarja možnost za kvarno delovanje klimati čnih ekstremov, zlasti na vršne poganjke. Posebno j e škoda velik~,
če tla niso p opolnoma ob rasla z nov im mladjem in se pojavlja mo.čan tekmec,
plevel, ki se hitreje razvij a in se obilnej e bohoti. na bogatejših in 'Svežih rastiščih .
Zaradi prepoznega odpiranja sklepa matiČ·no drevje zlasti ·na ,suhih tl eh odvzema
mno,go svetlobe, vode (in tudi hra ne). Ra.zi,s,kovanj a v Nemčiji, Anglij i i n Ame_ri·ki so ,po.ka.zal a, da se s pri!fezovanjem .korenin matičnega drevja z i~o,Jacijskimi
jarki .povečuj e vlaga v tleh, pospešuje razvoj ras tja, ki zah teva vlago, omogoča
obstoj večjega števila gownega drevja v ipOmladku in pospešuje njegov razvoj.
Prepozno odpiranj e sklepa povzro ča, da !Svetlobni listavci (pa. tudi jellka in
bukev!) ra,zvijajo ploščata · (difuzno) obliko krošnje namesto stožčaste. Taka oblika
krošnje pa po več i·n i ne deluje kvarno na razvD'j jelove in smrekove deblovine.
V dobi neodraslega pomladka drevesca nava,dno ra·s tejo bo.l j aH manj izolirano in zat.o na njih m očno v,p livajo negativni .č init elj i . Kadar pomlajevan je ni
·do1bro uspelo , se lahko pojavijo .tile slabi primeri: plevel, neenaJkomerna, zarast,
škodljiv ali slab 1predra.stek, neprimerna zmes drevesnih vrst, sla~ba ,k akovost
mla.dja.
Taki .p ojavi narekujejo tele naloge: l. zaščito pred kvarnim vplivom bujnega
plevela in ~m ovja ter pred škodljivim in nekoristnim predrastjem, 2. izpopolnjevanje s krepkejšimi sadikami, predvsem z v.rsta.mi, ki jih je v novem sestoju premalo, 3. sanitarne ukrepe, 4 izbolj ševanje zmesi in kakovosti, 5. uravnava.nje
strukture. Naloge l. 2. in 3. moramo na v·salk na•Čin o,praviti, .druge pa, če je dov.o lj
finanč nih in deJo,v n ih mo•Ž-nosti, si·cer jih .po vr.sti prepuMamo za naslednj o razvo~no stopnjo mladega, ~estoj a, t. j . za čiščenje.
V ta.kem mla.dju !Se v.ča,s ih pojavijo in razrastejo mehki hi·trorastoči li·stavci
(trepetlika, breza, iva in dr.) ter ra,zno grmovje. Njihov vpliv je lahko .koristen
biotičnih činiteljev.
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(zaščita) ali pa škodljiv (lronkurenca) . Ce jih j e po.trebno odlitran.iti, tedaj to storimo po.stopoma pred pomladjo: z obsekava.njem >(Jdeščenjem ) vej, .prevrševanjem
(odsekovanjem vrhov), redčenjem in odstranjeva njem. Ce p omladek sestavljajo
bo,lj svetlobne. vrste .drevja, k.i ras.to na .suhih tleh, so potrebni močnejši· in pog·o5tejši po:sog.i. Bi.stveno je: osred·oto čiti pozor·no.st na ti·s t·o, kar moramo množično
ohraniti in izpopo.Lniti.
Ciščenje

Ko se sestoj <lili skupina zgo-.sti (gošča) , se razvija ostrej ša borba za p rostor
v tleh in zraku. P onekod je sklep .tesnejši v tleh kakor v zr<liku, zlasti n a bolj

Le v o : Zmesno mladje bukve, jelke in smreke se nam kaže kot podivjano goščavje , kj er
se bohoti škodljiva predrast. - De s n b : Po opravljenem čiščenju s proščeno in zrahljano
mladje živahno r a ste ob zdravem medsebojnt!m tekmovanju in koristnem vzajemnem podpiranju. Razori, gospodarska enota Id rija II., odd. 5/c. (F oto: GU Idrija)

.suhih tleh, zato() je tedaj bonba v tleh huj ša kakor nad tlemi. Biolo5ko bolj razvito
in močnejše drevje ni vedno tudi gosp oda.rsko b olj še. Zato pri čiščenju ne upoštevamo le sani tarnih zahtev, arrJllpak ,p ostopoma odstranjujemo ali p revrš ujemo tisto
drevje, ki je .z aradi .premo.čnih luošenj in sl abih debel škodlj ivo za celo.Lo. oziroma
za pri.za.dete >>biosk~pine<< . P .o dpiramo razvoj g·os.podarsko a li bi.o loško vrednejšega
drevj·a (n. pr. v skoraj čistih !Sestojih :ga~bra pomaga.mo hrastu, v skoraj či·stih
sestojih hrasta pa gabru). Odstranjujemo· tor ej najmočnej-še, škodljive tekmece v
zgornjem sklepu krošenj. Ce ima gozdna uprava na voljo() večja finančna sredstva
in zadosti .d elavcev, lahko() izvaja tudi popolnej'še ·posege. Sklep ne smemo pre več
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Načelo je: podpira•ti
razvoj množice vrednej1šega drevja.
Ko je sestoj ali skupina očiščena od večine prav slabih škodlji.vih osebkov,
.ko se "Skozenj lahko prerine:rno in ko moremo .ja-sno .presoditi kakovost d ~eves glede
širine, višine in 01blike kr-o•Šenj, tedaj preidemo na individualno izbiro drevja, t. j .
na izbiralno ·redčenje (ali >>redčenje <<, kakor ta postopek navadno imenujemo).

in prehitro odpirati. Po 2-3 letih <Se sklep zno va strne.

Osnovne razlike med

čiščenjem

in izbiralnim

redčenjem

Ostrih razlik med .čiščenjem in redčen jem ni . Kako opravljamo Clscenje in
j e bolj .ali mamj .m1ano. Toda pogosto se dogaja, d a niso .dovo•lj znane
bistvene razlike med obema važnima goji•t venim a opr.aviloma. Od tod včasih izvira\jo nesporazumi, neja•s no:sti, n a,pake in ·odvečn a p o·}a·snj evanja.
S čišče nj em vplivamo na mno•žico. Predmet našega ukrepanja je s kup in a.
V glavnem ods tranjujemo najmočnej:še kvarne tekmece (1> pre močno kr.ošnj o in
s·Labim d eblom), da se more mno~ica b oljtših i·n zdravih dreves bolje razvijati. T a
gojitve.ni poseg j e gr ob, ker je v tej razvojni stopnji važ na mno~i.ca dreves. Poz.ornos t obra-čamo V glavnem na n ru j 'S 1 <1\ ;b •ŠI e, iŠ k Od.} j iV O naaiS tOjno drevje,
t. j . na drevesa, k i jih mo~amo· odstraniti zaradi b oljšega u.zvoja večjih »hiotskupin« in celotnega sestoj a. T alko s estoj množično žl a htnimo. Zru ·t em pa prehajamo na posamezno izbirrunje boljših osebk.ov.
Z iz.biralnim redčenjem vplivamo na op o ·s ame zn o d r ev o. P r edmet našega
u krepanja je manjša -.;k u,p ina, v 1>tarejši do.bi pa vedno bolj posamezno drevo
(ustvarj anje čed alje boljšega razporeda v .sestoju). S tem gojitvenim :posegom
pomagamo razvoju relativno boljših (selekcionilfanih) dreves z namenom, da bi
razvijala čim bo.l j Či\s ta• in stegnjena d ebla ter či m boljše krošnje.' Proizvodne moči
rrus tišča se b olj in bolj osred<oto.čijo na gospodarsko vrecLnej·še člane skupnosti. Ta
gojitveni ukrep j e poopolnej'ši. Po•zomo.s t obračamo na najb o 1 j še osebke v
zgornjem slo ju lkro'Šenj , opo potl\eib i ,pa tudi v IS·rednjem s.Joju, t. j., podpiramo elitna
cLreve:s.a, •ki morajo ostati v sestoju do p rihodnje 1>e.Čnje. Izlo čamo na.jmočnejše
kvarne te.kmece in ura.v navamo čim boljši ·r azpored i.zbranega drevja. Kjer č iš če
nje ni bilo opravljeno, propade mnogo dobrega drevja in j e opuščeni ukrep treba
kaiSneje kombinirati z izbiralni.m red-čenjem.
redčenj e,

Izbiralno

redčenje

V zgodovini 'I'azvoja gozdars tva so se v splošnem razvili trije glavni na.Clm
nege odraslega sestaj a: t. i·. ni~ko (nemŠik o) redčenje , visoko (francosko) redčenje
in mešano• (dans.k"'O) redčenj e. P rv.o posega pretežno v spodnji sloj sestoja, drugo
v Zigornji, tretje pa v .zgornji in sr'ednji ·sloj . Načeln ih razli.k med danskim in
francoskim reqčenjem ni.
,
Ka.kor vsi goj i.tveni ukre,pi, tako imajo tudi vse te v.rste 'I'edčenja svoje dobre
in slabe strani. Na !>!Plošno ima. največ gojitveni.h prednosti me~ano redčenje, največ sla,b ih pa ima ni1lk-o redčenj-e. Toda rpo kak<l'vosti ra1>tišča, posebej tal in pedogenih .p rocesov, po stanju in ra,zvitosti sestaja in po biolo·ško gojitvenih lastnostih
drevesnih vrst k<llkor tudi po intenzivnosti iii1 cilju gospod a,rjenja, i.zberem'O tisto
vrsto ali kombinacijo redčenja, ki naj1b oJje ustreza .doJočenim if,a,z,meram.
Ni:z:ko redčenj e je v glaiVIllem že .opuščeno, vendar moramo tudi· .to vča.sih up.o ·
rabiti, in sicer v tehle posebnih p r imerih.: ·k adar je .zaradi ,p revelike vl age humifikacij.a stelje in miner.aJi.zacije humusa prepoča•sna, .k adar so t la zaki<sana a.li o1hstaja
tend enca moč nega zaki•s avanja, pa je treba .spustiti v s.p o.d nji del ISesioja ve·Č to172

piote, .svetiohe in vetra. Ta:ki prrimeri so najpogQ:stej·ši v či!Stih ~e.stojih senčnih
drevesnih vnst, -tlasti iglav.cev. Vendar je boJj·e v takih .p rimerih uporabiti kombinacijo visokega in ni~ega redčenja, in sicer tpo·v.sem -individualno.
·
Me:šan<l redčenje za•h teva bo,lJ.še znanje, ~kušnje in veliko• časa. Zlasti ga u.pora.bljamo takrat, ka.dar ·s e podstojna• vr·s ta skuša. vrašča.ti v zg;ornji .s1o.j sestaja, kjer
lahiko premoČnO' tekmuje •z wednejšo drev.esno vrs,to, a~li kada.r je treba podpreti
razvoj •o,g rožene drevesne vrste (n. 1pr. macesen v sestoju Ji.starvce·v), ali kadar je
treba spremeniti z·gradlbo' iS,po.dnje po,1o.vice ses>toja za·rad.i tvorbe boljšega humusa
ali zav.oJjo zmanjšanja konkurence korenin, ali pa ka,da!l' moramo pomagati posameznim članom v ,s rednjem sloju, da ose bo.Jje in hitreje ·r azvi•jajo v višino.
Na s;p.Jošno priporo.čamo visoko redčenje. Ocbvetujemo pa tog o iP ri vrženos 't kakršni lk·o,Ji vr.slti l!' ·edč .enj a, ker .je pogostoQ pot.r ebno, da med
raiZvojern ·s estaja a.li glede na srt anje rastišča in ·s estaja izvajamo ra.zne načine
·redčenja in njihov.e kom:binaci,je.
če v odrm<>lem JSes.t oju n. pr. ni bi·b svoječa!S110 o,p ;avljeno .či·ščenj e, je v njem
veliko mrtvih in bolnih, kako.r •tudi močno deforrnir<llnih, kvarnih in 1premogočnih
dreves. V takem primeru mo.ramo prve ulkrepe izvajati v vsem vertilkal.nem :profilu ,
v.časih bo·l j v •spodnji po•Iovici sesto.ja, vČaiSih pa v zgornji, vse to ;pa za boll jši
razy.oj ISestoja in posameznih d •r eves ter zaradi zmanjšanja nevarnosti P'OŽara. To
je ,to·rej komb.ina.cija čiščenja. in redčenja. Naslednji ukrepi. bodo metŠana redčenja
in 'Slednjič vi:SOiko ,redčenje. Je torej zelo. veliko ra·zličnih kombinacij, zJ.asti v mešanih gol7!dovih, kakor n. pr. v sest<Ojih
svetlobnih
senčnih

svetlo.b nih
polsenčnih vrst,

gaber
potlačen hrast'

alejpski bor
makija

nadalje, kadar želimo, da podstojno in srednjestojno drevje kakšne maJnj vredne
vrs,t e vraste v višje s1o~e .sestoja, ka.kor n. pr. kilidar v skl epu o.dganjlki iz panj.e v
ogrožajQ .drevje iz semena, kil!dar pri premeni panjev.cev v visoki ,g.ozd naravno ali
umetno naseljeni iglavci ne morejo predreti sklepa .drevja i,z .p anjev.
Sheme torej ni·. ša blone n •e !Sme biti. Če!P' If'av bi do..l .oče· na
ne .g ovalna met·oda ime •l a ve1ik ,o· predn -o st !pred dru.gim:i
metodami i •n čepralv bi se rn ,o ,g;Qa UIPOr.abiti v rnnog:ih sestoj ih in na mnogih r.asllliščih, vendar .se ne sme p ·o splošiti.
Ko.n!k.r etno .stanje sestojev in rashšč >ter •n jihov razvoj, bi.ološke la:s•t no.s ti drevj·a in
cilj g•o.s.pod.arjenja - vse to v iprvj vr:sti d.o'loča način in tehniko gojitvenih
ukrepov, ne o.d.reja :pa metode. Zato .do•Ločene metO"de, ' rpa naj bo ·Še tako sodobna
in S!P.Jošno !Priznana, ne ·smemo rpov,s od in v.solej upora.blj.ati, ker -bi ·S tem d·o bila
značaj preds.odka. Metode ne smemo predjpi,sova•t i, toda smer,noi.c e smemo in m.o•raJmo
dajati.
Z re.dčenj em neposredno :pomagamo razvoju .b oljših članov sktiipnO'sti in
vr.ednej-š.ih. drevesnih vrst v ·s·kla·du .z go.S/Poda.r skim ciljem: razvoj čim bolj.š ega
debla, uJStrezne !krošnje ~n :kmenin ter tako ·Čim racionalnejše i.zk.oritŠČanje SVeJtlolbe, toplote, vode in •h rane. Pozornosti n e po.svečamo le manj vrednim močnim
tekmecem, ampak !Še .bolj in ,v ;prvi v r.sti 1bo.ljše.mu drevju. V nedora·slih sestojih
in •s.kU!Pi.naih ne moremo vnaprej .doJoči.ti, 'katera drevesa ibo,do končno ostala v
sestoju kot najho.l jša, ker lahko .spremen~jo IS'Voj biološki polOIŽaj v ·s kupnosti,
morej·o oboleti, ;poškodovati j-ih more sneg, led in veter. Zato. ta drevesa do.ločamo peri.odično· od enega do drugega odkazovaJnja. Osnovno je: .čimbolj ra.zvijati individualne dobre la.stnosti, Q,benem :pa zav~rati ra.zvoj in zmanjševati
o·bseg slabih ·l a.s.tnO'sti.
·
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Intenzivnost in zaporednost ukrepov je v glavnem odvisna od tehle okoliščin: čim manjša je starost, čim večja 1gostota ,gestoja, čim sla1b.še je z.dravje

sestoja, reakcija kro·šenj na gojitvene ukrepe hitrejša, umrljivost dr-evja večja,
višinSiki [>riraste.k hitrejši, drevje svetlo'bnejše, razpadanje vejevja, .stelj e in humusa počasnej\Še, •s neg vlažnej ši, toča in pšeno ·bolj pogostna - tem bolj po.go.stno
mora biti ukrotPanje v sestoju ali .s kupini (v krajših razdobjih) ter ·se mora prej
za·Četi. Sklep ,z~ornjega .sloja ne smemo močno prekiniti nekako d'{) končane
kulminacije v~šinskega priraščanja, ker tak posto,pe.k vpliva na z.manjšanje dreve~Snega prirastka v višino, na polo·ž aj, o•b liko in velikost kro.š nje in koreninja
ter na zmanjševanje !kakovostnega prira•s tka drevja (stegnjenost, ravnost, .o trebljenost, centričnost debla in homogenost lesne zgradbe, -debelina lubja, vrh).
Med rela tivno boljšimi drevesi izločamo relatiV'!lo slabša, iki najmpčneje konkurinajo .. NajbUžje im premočno drevo ni vedno škodljiv tekmec. če je več kvarnih močnih konkurentov, ne smemo vseh naenkrat posekati. Sk'{)dljivi tekmeci
niso vedno ona drevesa, ki s svojimi krošnjami segajo na·d ·s podnjo polovic'{) krošenj izbranega drevja. Vseh slabo odlikovanih dreves ne :smerno posekati, če ni·so
škodlji va za razvoj prizadete »bioskll!Pine<<. Tudi ni treba odstraniti vseh V'{)tlih
dreves (zatočišče koristnih ptic). Pozornost je treba osredotočiti ne le na nego
debla, ampak tudi na nego krot&nje. Premajhna in ekscezytrična kakor tudi :pre~
široka in preglo1boka krošnja je kv.arna za vzrast debla. Na močnejše odpiranje
sklepa reagirajo nekatere vrste (posebno hrast, bukev, jelka), Ici imaj·o majhno
krošnjo, v staro.s ti z zni ževanjem kro'Š nje (iz preventivnih popkov odganj ajo nadomestne veje, ki lahko •p ozneje zelo odebelijo). Osnovno je: pom<~Jgati razvoju
boljšega drevja.
Pred redčenjem je bil prirastek ra,zdeljen na številna tanjša drevesa, po
redčenju ;pa se vedno bolj n <~Jbir a na manjšem številu iz,branih debelejših dreves.
V sestoju ostane veliko dobro .o bhkovanih i:n primerno razpor.e jenih drev·es, kakor
tudi biološko kori:stna ter gospodarsko ustrezna zmes drevja. S postopnim odpiranjem •s klepa izvajamo ·Čezdalje ožjo izbiro med izbranimi drevesi, na katerih
se postopno veča in ohranja iz-daten ·d ebelinski JPrirastek. Ko večina drevja
doseŽ'e zgornj'{) mejo tehni čne zrelosti, s končnimi ukrepi vse bolj pripravljamo
sestoj ali skupino ter tla .za novo naravno pomladitev.

Trebljenje debla
Trebljenje {čiščenje) .debla vej je lahko naravno in umetno. Najboljša je
kombinacija naravnega in umet'!lega tr-ebljenja. Trebljenje debla obsega nekaj
st·o;penj; glavne so: odmiranje 2denih vej, odpadanje suhih vej in .prera.ščanje
preostalih vejnih štrcljev. Pri iglavcih se odmirajoča veja polni s smolo ter postopno in polagoma od,pada. Veje listavcev odpa•daj-o v kosih, zadnji kos pa se
dolgo ·o bd.rži, ker se na odpadnem mestu {vejnem naiStavk.u ali ramenu) na·b ira
g umasta snov. Trajanje tega procesa je odvisno od drevesne vrste ,in njene rase,
rasti šča, sklepa, mešanosti drevja in od gojitvenega postopka. Pd iglavcih je
proces najhitrejši na boru, zatem na macesnu in je1ki, najpočasnejši pa na smreki
in ·duglaziji. Na trebljenje najbolj v.p li,v a za'Senčenje, ker se tanjše veje hitreje
posušijo ; važna je tudi vlaga, ker {)mogoča Ši•rjenje in razvoj .gniloživk. S 'Pravilnimi gojitvenimi ukrepi lahko pospeši-mo proc·es odmiranja . živih vej, toda
prav .mal-o lahko '"P-livamo na odpadanje LS:uhih vej.
Pri umetnem trebljenju vej ra.z.likujemo suho in zeleno ·Čiščenje. Na splošno
je ·s uho čiščenje boljše. Izjema je pri odstranjevanju mladih i•n novih poganjkov
na to,p olih, orehu i-n ,dr. To dopolnilno ' vzg·ojno delo -omejujem'{) v glavnem na
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na].boijš.a ra!> ti~·Ča in sestoje, drago cene ·d revesne vrste, na izbrano najbuljšf
m lado drevje, na dr-obne veje. Od živih vej pridejo morebiti v ipO~tev le ,
najni•žjern delu krošnje, v •t. i. .senčni kr<ošnji. Umetno· trebljenj e se .p o večini
jzvaja na iglavcih in topolU!. Ta ukrep !priporočamo za poskušnjo tudi na smrekah, !ki bi '!Yile primerne za proizvodnjo resonančnega in avionskega •lesa, še bolj
pa na topolih.
Ma,ksimalni premer iglavcev IZa umetno treblj enj e j e lahko, pod 15 cm; v
glavnem pri·d ejo v poštev dominatl!tna naj•b oljša drevesa. Treblj enje se navadno
izvčilja ido višine 4~6 m , redkeje .do 8 m, in ipOnaVIlja v •raz.dobju 10- 15 let.
Trebimo z žago, .p ravok otna na vej o, ob deblu navzgor, tako da ne ranima živeg.a
lubja na deblu in da se veja n e začesne. Za opravljanje tega dela je treba predhodno pro učiti posebno literaturo.
Pomen pomožnih dr.evesnih vrst
V nedav.ni. .preteklosti {ponekod še .sedaj) so mnoge drevesne vrste prištevali
med »po.s transke«. Tako so mnogokra•t z njimi t udi postopali. Oh ranjevan ju in
gojenju teh vPst so p osvečali le malo pozornosti. Pa ne samo to. Tako stali.šče je
ner{ed.ko v;plivalo·, da so \Snova,li {in še sedaj snuj ejo) •Č i.ste ·s estoje t<llko imenovani h
glavruih .d revesnih vrst. P•osledica takih na!Zorov in post·o pkov je bi1la :
- o.kvara skupka talnih in klimati.čnih či niteljev;
- ohara fitocenoze in zooce.noze {rastlinske in živalske združbe);
- degradiranje r as ti šča in sestaj a, zato
- težavno pomlaj evanje in
- p omanjkanj e posebnih l es•nih .sortimentov.
Tako nastala .škoda, pr·o učevanj e goz.dov v naravnejšo zgradbo in pragozdov,
razvoj biolo~kih ved v goz.da rstvu (zlasti ek·ologij e in fitosociologij e) in večje potrebe ·PD posebnih sortimentih - vse to je vplivalo, da sedaj drevesne vrs te vedno
redkeje delimo na glavne in pomožne. Po drugi .plati so gospodarske potrebe tako
p:oživile povpraševanje p o lesu >>postranskih<< vrst, da so nekatere povsem pomožne
vrste postale ,glavne. Nči~sprotno pa dobivajo nekatere glavne vrste v .d oJ.očenih
okoliščinah značaj pomožnih vrst, n. pr. podstojna bukev v dvoslojnem sestoju
macesna, b ora ali smreke, bo r .k ot pionir v predkllllturi Spričo tega j e tr e b a
d r e ves ne vrste razvrstiti na gospo .d arsk<~ bol j a li manj
p .o m em b n e, n a b o 1 j a 1 i m a n j b i ·Ol o š k o - g o j i t v e n o k o ni s t n e.
Mnoge drevesne vrste, ki .p ri nas ne .sodij·o med glayne, torej ne moremo več
p.rištevati med »postranske« vrste, ker imajo· velik biološki 1n gospodarski .p omen.
Zato jih imenujemo »pomožne<< vrste in moramo njihovemu narašč.aju posvečati
'večjo pozornost kot doslej.
Pom o ž ne v r.s te s o po s v o j i fun k ci j i 1 a h k o 1P om<> ž ne,
pridružene in g l avne. Te lahko ·Oh posebnih ,rastiščnith pogojih tvorijo
poiSebne z.družbe (Acereto-Fraxunetum, Acereto~Ul:rnetum, Ostryetum, tiiP Ti·lia. Ostrya, hp T i.lia-Fagus, Carpinetum o•rie.ntalis, Alnetum, Syringetum in .druge).
Med pomožne vr.ste lahko na ko111tinentalnem območju v glavnem uvrščamo:
- senčne: tisa;
- polsenčne: gabri, lipe, javori, bresti;
- •s vetlobne: jeseni, jelše, breze, sorbusi {jerebike in dr.), t repetlilka; nekatere
v.rbe j n Sči!dno drevje.
Po hiol·o..š.ko-ekoloških znači.lnostih in goj~tvenih lastnostih lahko posamezne
vrste začasno menjajo svoj pomen v sestoju. N. pr. breze, rrepetlike, jelše, so v
predkulturah n ajprej pom o.žne vrste; k o odra.stej o p odstojne vrs te, pos tanejo pri175

dmžene, in ki>nčno so kvarne in zgimejo zavoljo konkurence bolj senčnih vrst ali
pa jih :posekama.
Nizko- ·drevje, grmorvje, polgrmo·v je in trav·e s .k repkim J<.ore:oninjem niso le
pomožno važne v-rste, temveč morejo v posebnih o'koliščinah postati tudi skoraj
glavne; n. :pr. nasadi ruja pri začetnem omejevanju močnih erozijskih pr<Jcesov
in umirjanju živega peska, za utrjev.anje tal. Na zgornji meji gozdne vegetacije
in v hudiih mra·z~Š·čih v gorah igrajo 1:i rastlinski ·ogranizmi vlogo .g.laovnih vrst.
Na g(}jenje .g ozdnega mladja vplivajo pomožne drevesne vrste pozitivno ali
negatiV'llo. Njihov v.pliv je pretežno korffiten; lahko je zaČCllSn-o k-o,r isten, .zatem pa
škodljiv. V dokaz bomo navedli nekaj preprostih .p rimer.ov.
Nizko rastje •(pra.p.rot, trave, robida, borovničevje) in .g rmovje SQ· del ,g.ozdne
skupnosti, vplivajo dobro na pedog·e ne procese in pritalno klimo .in spričo tega
tudi. na pomlajevanje. Toda če se preveč .ra.zmnože, :preprečuj ejo pomlajevanje in
zavirajo ra•zvoj .pomladka v tleh in na·d njimi. Pi(}nirske vrste ckevja (n. pr. breza,
trepetlika, jelša) ustvarjajo ·k ot naravni koloniza•t orji na gQlih zemljišč ih in v
predkulturah ugodne razmere v atmosferi in rpedos feri, ·p rimerne ·za naseljevanje
{)ibČtulj iovih drevesnih vr,st, .p o·z neje pa s sv ojimi kro·Šnj ami fiziološko in meha.nsko
tekmujejo s podstojnim drevjem. Preveč ra:bmnoženi senčni gaber konkurira svetlobnemu hrastu, čeprav mu z listjem ohranja dobra tla. Jelka in smreka ISe povečim.i bolje razvija:ta v zmesi :z bukvijo, ki ,p a lahko postane v določenih ·okoliščinah
močan hvljenjski .tekmec iglavcem,· in jih rpri ·p (}mlajevanju lahko docela zaduši.
P.omož-ne drevesne vr-ste koristno vplivajo na tla, mikToklimo in biocenozo,
zato tudi na uspeh .pomlajevanja in na raxvoj mladja. Na tla vplivajo .z dobro
klimo in s steljo, ki pri večini pomo·ž-nili drev·e snih vrst hitreje razpada ko1: stelja
hrasta, bukve in večine iglavcev in v tleh blaži .kislost. Pomož-ne vrste pospešuj ejo proces trebljenja debel vejevja .in •s •tekmovanjem dajejo polbudo višins-kemu
pri·ras-bku n<~Jdsto jnih dreves nih vr.s t ter tako pospešujejo stegnjenost debel. Zavoljo
močnega priraščanja ·v višino, dajejo določene vrste (breza, trerpetlika, jelša) v
predkulturah daobre prve dohodke. Nekatere m oremo izvrstno uporabljati za predhodno omelio·r acijo suhih rastišč ~n za ra>S ti.šča, ki 'SO zaradi ogo·l itve .post<llla bolj
suha 1(črru gaber, lipa, moko.vec, rdeči j avor) a.Ji •b olj mo-kra (jel•še, vrbe, t·opoli),
na mraziščih (1breza, vrba, jelša), za vračanje kalcija iz globine na degradiranih
tleh v č ffitih smrekovih na<sadih 1(jerebika), za večje jase (divje sadje).
Zooceno•tično rav.n otežje 'Se bolje -ohnanja, če so v ses.t oju tudi pomOIŽne drevesne w ste, ker preventivno prepreču jejo in omejujejo okužbe, us.peh zatiralnih
ukrepov pa je bolj zanesljiv. Da bi te vrste mogli uspešno uporabljati, moramo
dobro poznati njihov-e blološko-~gojitvene l<llStnosti, hkrati .pa tudi rasti šče.
Z industriali·zac~jo in gospod·a rsiko osamosvojitvijo dežele s e povečuje .p ovpra-'
ševanje rpo posebnih s ortimentih določenih , ·do sedaj :preveč zanemarjenih drevesnih
vrst, n. pr. ,z a tekstilne tovarne črni ga:ber, za .toovarne svinčnikov (jelša, lipa), za
čevlj arstvo !(skoraj vse v.rste), za furnir (j·eJ.ša, hpa, sac1no drevje, javor in dr.),
za športne :potrebe (jesen, javor, brest, gaber), za avione in puškina koiPita (javor,
jesen, brest, ·(}reh), za muzikalne instrumente (javor, češnja, hruška), za ri"'a.Jni in
merwni .prilbor (jesen, javo.r, hruš·ka, brest), za strugarstvo (jaiblana, češplja , javor) ,
za modelarstvo (j el'ša, topol, lipa), za rezbarstv.o 1(.lipa, topol, jelša, brest, javor,
hruška, jabla.na), za mizars tvo, kolarstv.o, sodarstvo in drobne kmečke potrebe (vse
vrste). Javorovina in jesenovina zasl ovita od hsa do časa kot modna muha. Trepetliika je .sedaj gos,p odarsko zelo v<IJŽna vrs.ta, nedavno pa je veljala še' za goz.dni
plevel. Večina teh vrst 'V mla.dosti hitro raste v višino.
Ne vemo•, .k akšne bodo potrebe po lesu v daljnji bodočnosti, zato moramo
gojiti v 'Sestoju čim več drevesnih vrst. To pa je hkr.ati v skladu tudi s sodobnimi
176

biološko-gojitvenimi načeli, ki priporočajo snovanj e in gojenje mešan ih se;stojev.
Zato naj se mladju pomožnih drevesnih vrst posveča večja po·z orno·s t.
tlber die algemeinen Grundziige der Jungwuchscrziehung
Junge und mittelaltrige Bestiinde (bis 80 j.) betragen in Jugoslawien cca 80°i o der
gleichaltrigen Wiilder. !Die Verjiingung in manchcn Plentcrwiildern ist spiirlich (diirftig);
cca 400/o der Waldfliiche bedecken Busch- und Niederwiilder. Nach bisherigen Erfahrungen
in der Praxis und Wissenschaft legt der Verfasscr folgende Grundziige dar : Wirtschaftsziel,
allgemeine the6retische P·rinzipe der Erziehung, waldbauliche Eingriffe in glcichaltrige
Bestande, Bedeutung der Nebenpflanzenarten bei Bestandesgriindung und Erziehung.

NEGA GOZDA V LR HRVATSKI
Ing. Ilija

Lon ča r ,

(Zagreb)

14'

Kratek prika,z raz vo ja gozdne n ege sem .p odal že v Gozdarskem vestniku ,
št. 1 ~2/ 1955. Da bi dobili pregled o razvoju pravilne nege gozdov v LR Hrvatski
po svoboditvi, ose moramo ozreti v p reteklost, v začetcl< take nege in na njen razvoj ,
saj je povojni razvoj v neposredni zvezi s predv ojnim delom. Velika .pa j e ~azl ik a
.g lede na posestne razmere ter organizacij o predvojnega in .p ovojnega gozd arstva.
Z združitvij o nekdanjih državnih in imovinskih gozdov, posesti zemljiških skupnosti ter v·elikih za•s ebnih gozdnih posesti so postali gozdovi splošno ljudSiko imetje.
Na ta način so ustvarjeni .pogoji za i'zvedbo enomih gojitvenih ukrepov v vseh
gozdQviili .splošnega •ljudskega p.remoženja.
Znano j e, da so bila pri nas svoj čas v navadi nizka red čenj a, iPOdoibno kot na
spl<>šno v vseh so.sednjih in ·daljnih severnoevro.p skih država h. Sele 1po prvi .svetovni
vojni se j e začela na Hrvatskem preusmeritev k naprednej ši negi gozda, načinu ,
ki je v popolnem nasprotju z nizkim redčenjem in ki ga - za razliko od ni zkega
red čenja - .lah ko imenuj emo visoko redčenj e. Ta, ted aj novi način nege so pričeli
uvaj a•ti na .obmo č ju b ivše državne direkcije .go.zdov v Zagrebu in Vinko vcih •okrog
leta 1920. Seveda je to novo delo neredlko naletelo na oster .odpor pri ljudeh, ki so
takorekoč odrasli v nizkem r ed č·enju. Kljub temu pa j e bil »led prebit«. Postopno
se je uvelj avljalo .razumevanje pri strokov.njakih-začetnikih, ki so vselej dosto pni
za novosti , v kolikfrr niso bili - ali vsaj ne v .p reveliki meri - »okuženi« z nizkim
redčenjem. Tatl:ci m lajši gozdarj i so d elovali tudi na območju bivših i.movinskih
obč in , čeprav ~e v zelo skr·om nem številu.
Največja ,z apreka za boljši uspeh pri novem d elu je bila .popolnoma nasprotna
miselnost, usidrana v starejših 'Strokovnjakih; to je p()Vz ročalo negotovost in zmedo
.pri g.ozdarjih na terenu. Da bi postavil vprašanje nege na t-im bo.Jj zanesljivo podlago, sem .objavil v »Šuma.rS1kem listu« št. 10/ 1937 članek »Ncl<aj o redčenju<<
(Neš t·o o pwredama). Namen članka je bil, .d ati pobudo nc>.s•p rotnikom no v:.>ga
na č ina nege, da bi ga .morebiti odkrito kritizi ra li i.n podali svoj e mnenje. Toda na
č l anek ni bilo javnega odgovora.
Po o.svo·b oditvj je dal ravmo omenjeni članek iz leta 1937 pobudo enemu njegovih mlajših ..simpatizerjev, ing. J. Rad oševi ču , da je postavil v ospredje vprašanje
naprednega načina nege, k i je - z o.zirom na velike povojne potrebe po les u pestajalo vse bolj pere če. Na takšno pobud·o 'Sem v začetku leta 1946 sestavil
referat: >>Nav.odila ·za izvajanje .redčenj a<<, ki je bil v 1bi,všem Ministr stvu za gozda'fstvo LRH obravnavan na stro·k ovnem 1plenumu z n amen om, da bi vskladili
naspro tuj oča si strokovna mnenja o tem vprašanju. Pri tem je .bilo mi.šljeno, da
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bo.do »Navodila« zlasti učinkovita za praktično delo na terenu ter, da stwkovnjakl
ne bodo več hranili popo•l noma nasprotujočih si s· talj.šč , t. j ., .d a eni ne boid·o zagovarjali visokega, drugi pa ni.zkega redčenja, ki si docela nas protujeta.
P.o omenjenem referatu je .ministrstvo v marcu 1946 poslalo >>Nav.o.dila« V'Sem
gozdnim upravam ter istočasno ,p repovedal·o nizko .redč enje. Kljub temu ,p a so v
p·r etežni meri še nadalje delali na sta·ri način. Le tam, .kjer so posamezniki že •p r·ed
•tem sprejeli napredni način nege, so ga v .g·l avnem dobro .Q!pravljali. Ljudje so .pogo·sto napačno razumeli »Navo.dila«, pa tudi •t am, kjer ·so jih pravilno razumeli,
so •s e mnogi bali uporabljati jih •p.ri ,praktičnem delu. Zato je ministrstv·o .p riredilo
izlet na območje .g.oz.dne uprave Dugo :selo; udeldili so se ga v·o di.l ni uslužbenci
ministrstva .za goz.da.rstvo. Pri tej priliki so s e lahko prep.ričali o škodljivosti

Z rahljanjem - zlasti listavcev - je najbolje začeti , ko pomladek zraste ok. 1 m visoko
in ko nekatere mladice že začno kazati svoje slabe oblike in druge nezaželene: nasledne
lastnosti. (tPo X. Hengstu)

nizkega redčenja, kakršno so tam praVlkar izvajali. V mladem sestoju je bilo izsekano .podstojno mladje, zraslo iz semena, pus-tili so le močne nadst·o jne gabrove
poganjke iz panja. Na ta na<:in je bil sestoj temeljito degradiran, ne pa negovan.
Udeleženci so obenem videli tudi posledice prav takega svoječa,snega dela v sedaj
bolj od.raslih :sestojih. Omenjeno ministrstvo j e nat.o organiziralo izlet za 14 strokovnjakov na območje go.z.dne u,prave SoJmlovac in Virovitica, da bi .čim bolj
pra~ično pospešilo uvajanje pravilne nege. Tedaj se je praktično obravnavalo
v,prCllŠanje nege v raznih sestojih, pa tudi v ta:kih, •k jer so bili Že prej ·O!pravljali to
delo na naprednejši način.
Razen omenjenih ogledov so ·b ile prirejene krajše pril.ožnostne inštrukcije ob
p.riliki drugega 'terenskega dela, n. pr. -ob inventarizaciji gozdo·v na .o bmočju Osijelka (1946); pozneje še večkrat tud·i drugod. Ob tej .priliki so se nekateri tamlkajšnji
strokovnjaki .posebno zavzeli za napredno nego, kar je dobro učinkovalo na terenu.
Krajše inštrukcije smo prirejali na olbmočju Goz.dnega gospodarstva Bjelovar,
v.ečje, s skoro celokupnim osebjem tp a na .območju gozdnega gospodarstva v Vinkovcih, ~agrebu (•p osebno v Baniji) itd. Vsa ta inštruiranja so .zelo ugodno vplivala,
saj so pomenila pravi preobrat v praktični 'g ozdni negi. Seveda se v n01benem pri178

meru vse osebje ni vživelo v nov način dela, marveč le po'Samezniki , ki imajo lahko re.čemo - tudi neke v rste prirodni občutek za nego, medtem ko nekateri
taikega razumevanja nimaj.o, ali .p a ·boJj počasi prodiraj·o v ,bi.s tvo. te n111loge. DogajaJo pa .se je, da so se tudi tisti, .k i so pričeli .dobro delati, .p od raznimi vplivi
vrnili k staTem načinu ter 'Sekali v glavnem le .p odstojno drevj e. Ni ravno lahko
pridobiti razumev<11nja za p.ravi.lno nego. V ta namen je potPebno pri logarskem
osebju, ki ·odkC~JZUje, o,b sežnejše biološko· pojmovanje. Pose b n ·O .pa ni mogoče .do seč i za<l<>volj.ivega us .p eha z eno .samo inštru.kcijoO,
temveč z večkratnim obravnavanjem vprašanja nege na
terenu ter ·s .kritičnim ocenjevanjem že opravJjenega
dela, p-.o .se bn o od·ka2ila dreves pred po'Sek .o m. Za začetek je
zelo važno, da odvrnemo :osebje od nizkega redčenja in ga naučimo iskati material

Ko gošča naraste do prsne višine, postaja razslojevanje v drevesne plasti vedno bolj očitno
in učinkovito. Zgornjo plast smo primerno zrahljali , zlasti z obglavljanjem odvečni h slabo
oblikovanih ali poškodovani h drevesc, tako da zadostno osvetlimo spodnje plasti, ker so
le-te razen drugega dragocena rezerva za zapolnitev preširokih vrzeli v zgornji plasti ter
vir za nadomestilo drevesc, za katere se bodo pozneje pokazale slabe rastne lastnosti. (Po
X. Hengstu)

za redčenje v vla·d aj·otem ·delu sestoja, p01Seb.no pa še, .da zna v t~ ISloj u razlikovati škodljiva drevesa (slabe kakovosti) •od l~o raščenega drevja in naravnost
ljubosumno varovati podstojno in močno stisnjeno drevje. {Slednje velja seveda v
prvi vr.sti za .čiste sestoje liiStavcev.)
Glede na ra$irjenost eno·d obnih mladih in .srednjedobnih ses.tojev v LR
Hrvatski sodi vprašanje pravilne nege med strokovno najvažnejša V·p rašanja, ker
je od nj egove pravi•l ne .r ešitve odvisna bodoča kakovost sestoj e·v. Važnost nege je
še poselbno velika tudi zaradi ,t ega, ker je delo na velikih .površina.h v zaostanku,
posebno v teže dosto.pni.h 'Sestojih. Zato· taJkišni sestoj i. kvalitetno vse bolj nazadujejo. Zaradi pospešitve nege je bilo leta 1949 načeto vprašanje posebne publikacije, iki naj b.i za 1potrebe pr<likse in s kladno z našimi ra.z merami kar najboJj ko-ri stila terenskemu osebju. Publikacija je izšla leta 1951 z naslovom »Njega šuma
,prmedom« (slovenska i.z<laja »Nega .g ozda« 1953) . Knjigo naj' .bi kupil vsaJk strokovni uslužben'ec pri .go2dnih up.ravah, ·seveda z namenom, <la jo tudi s pridom
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u.po•rablja. T oda razen mnogih, ki .knji.go tb erejo in se ~elij o česa natučiti, so tudi
.twk!i, 'ki je ne berej·o, čeprav jo ima.jo. Mnogi pa n iso· razumeli, kar •SO prebrali.
Taki primeri so, lahko rečemo, ;povsem razumljivi, vsaj pr1 tistih, ki ni·so imeli
;priložnosti prakti čno se seznatDiti s pravilno nego. Pog.o·sto so si p.rebrano tudi papačno predstavljali, posebno tisti, ki imajo na sploono šibko izobrazbo.
Za hitrejši strokovni razvoj terenskega osebja je bilo razen že omenjene po. ma njkljive izobrazb e ·š e več obj ektivnih ovir. V .p rvi vrsti je bilo temu ·k rivo pogostno premešča·nj e upraviteljev gozdnih Utp.rav, ki v brutkem ČG!Jsu na neki gotZdni
upravi navadtDo niso niti utegnili priti. na teren, !POisebno še, če so b ili z ačetniki ,
ki so se nav<~~dno zapletli v obšima pisarniška deJa. Pretirana za.pQISlitev v pisa.rni
je bila sploh močna zavora za strokovno delo na terenu ne le za začetnike, marveč
celo za. starejše upravitelje. Prav tako •Se je 'tudi ni.ž je osebje pogosto menjavalo itd.
Glede 'n a .razmeroma še ve.dno ozko dej avn01st v negi gozdov in njeno slabo
kaikovost ter pog<>•s t·o nezadovoljivo ra.zUID1evanje j e Institut za šumar;ska i lovna '
istra.ži.vanja NIR H rvatske začen:ši z letom 1953 (i ng. P. Dragiš~c) prestavil težišče
d eJa po goj itveni smeri na terenske inštrukcije iz nege gozd ov, da bi se na ta način
večje število terenskega 'Osebja UStposobilo za .p ravilno nego, zlasti da bi •s e mb.di
upra<Vitelji gozdnih lJiprav usposobili za to d elo. Sl edile so inštrukcije na območju
mnogih gozdnih uprav <V letih 1953-1955, povezane navadno s polaganjem primerj alnih (poskusnih) ploskev, na. katerih je inštruktor prak tično demotDstriral delo
~iaoko, da je odkazal drevje za posek. Nato so navadno prisotni sami posekali odkazana drevje. Seveda se je inš:trukcija vselej razširila tudi na druge sestoje z
razli čno zgradbo. Primerjalne 1
pl01Skve so .polaga·li v 1butkovih, hrastovih in k ostanjevih ter mešatnih ses tojih različtDe stams ti. Ob tej .prili1ki s~ je •p osebno :poudarj a,lo in razwravJjalo o .t emeljnih načelih nege, k i jih mo·r ajo goji.telj i pri delu
skrbno upoštevali ; to so:
l. namen g-ospodarjenja, proizvodnja č im vrednejših sortimentov, ·torej kakovost sestaja;
2. i·skanje drevja za seč nj o izključno l e v zgornjem vladajočem s1oj u, vselej
z namenom, pomoči vrednejšim drevesom, kadar koli je to z bi<Jloškega .stališča
po trebno;
3. varo.v anje pods tojnib in utesnjenih dreves zaradi njihove zelo važne vloge
za nego sestaj a; brez le-teh v mnogih sest<>jih spl<l h ne bi mogl i izvajati nege;
ta drevesa nam poma•g ajo pri tDegi, zato so to .pomožna drevesa.
Iz navedenega jas no sledi, ,da morata negovalec gozda in .odkazovalec d revja
za ,p osek !Pri p ogosto zelo· orazlični zgr(lldbi sestoja ·d obr·o .po·znat:i drevje, ki je spqsobnejše ·za nego in ,p roizvodnj o vrednej ših •SO'rtiment·o<V v smislu gospodarskega
namena pod l. Se posebno pa mora zna>ti razpoznavati, ·k aj je v zgornjem sloju
sestoja škodljivo in manj vredno, o·ziroma, •k aj ovira njegov kakovostni razvoj.
Ravno zaratdi nepoznavanja, kaj je v go~dni zgradbi kvalitetn o, je potrebno inštruiranje, kjer .posvečamo posebno pozornost ra1.1poa:navanjt.i vrednih, p rav tako
pa. tudi škodlji.vm čla,nov sestoj.a. l<,dor ve, kaj je v sestoju !Škodljivo, bo tud i
vedel, kaj je treba iz sestaja i zločitti -.pravi Schadelin.
Ceprav se morda udi, da je lahko razpoznavati vredna, še 1bolj pa škodljiva
drevesa, vendar temu ni tako. Z rastjo sestaja v.pliva na ocenjevanje koristnosti
vedno več odl·očuj očih dobrili la.s tnosti, na presojo šk.odjivosti pa vedno več raznih
napatk. Za tako rauločevanje je potrebno tudi .po.znavanje jugoslovanskega standarda za les, po.s ebno· •pa še večl e:tna pra.ksa.
Namen teh inštrukcij mi izbranih .p rimerjalnih r(rp.oskusnih) .ploskvah v čislih
in mešanih 'Sestojih 1bukve, hra..sta in ga•b ra je, praktično tpokazati gozdarsk<>-tehniČtDemu osebju .nego mladja in čiščenje sestojev ob upora,bi čim preprostej.še de180

!ovne metodike. Izbrane primerj alne pJoskve, na katerih so bila izve-d ena gojitvena
dela, so· vzor za .n adaljnje .opravljanje gozdno·g oji·tvenih ,del, istočasno 1pa tudi
objekiti za primerjavo poznejiŠih življenjskih odn()sov, v -g ozdni· z.d,ružbi n~ ,poskusni
p1o-skvi in v :sosednjih sestojih.
Primerjalne ,ploskve ·t orej niso namenjene l·e reševanju trenutnih gozdnog.ojitvenih nalog, marveč v še večji meri daljnjem s:pr'emljanju g;ozdnogqjili:venih
u:krepov, ki .nato sledijo vse tja do sečne zrel()Jsti sestojev. Vsa bodoča .g·o~dno
g·o jitvena ~ela na ,p rimerjalnih plo.sikvah bo v.o.dirl in'Štitut s svojimi 'terenskimi
lfa.ziskov.alnirni .p ostajami.
Leta 1954 je postavil inštitut 17 primerjalnih ploskev na o.bmočju 15 gozdnih
uprav. Inštrukcij ·se j e udel ežilo strokovno osebje i•z 57 go·zdnih uprav ter 4 gozdar.skih inšpektoratov. V celoti je sodelo•valo 93 gozdar.s•k ih ilfl'ženiTjev, 70 tehnikov,
420 logarjev, 6 študentov g.ozda•r stva, vseg.a , torej :589 ·o•se!b. !Pri·so•t ni pa so bili
tudi politični predstavniiki ·o haj nih ljud'skiih ·o.dborov, skupaj nad 600 udeležencev.
P.ri terenskem inštruiranju ·so člani inš·t~tuta seZinanili terensko osebje z metodiko
de·l a, ,rpofreJbnimi :J?Odatki za grafikone in ;drugimi elementi, ki se nanašajo na obravnavano piosk.ev. Pozneje j·e inštitut v obliki :Posebnih »Obavijesti<< (.obvesbil,·
navodi·l) ~oslal 'vseJ;n upraviteljem .gozdni•h uprav kratke elabora:te' z gr.a•f1koni m
dmgi·J?i potrebnimi p·od~·tki za ·obravnavano ~ploskev.
Za 'Primer.jalne ·ploskve Slno i'z.brali ZI;ačilne sestoje, :sta.re okrog 18 let,. ki
doslej ·še niso bili ne čiščeni ne .redče:ni. Te pJ.osk.Y.e n,ruv.adno obsegajo S.Om X .30m=
= 900m2 ; $1ko·zi njitb. teko meri•t vepe proge S m X 30m= 90m2 • Z natančnimi
ptem~rkami smo i~merili p r,emere vseli drev.e:S na meritveni progi in jih ra.zyy.stili
o,a 1,0 cm dalje v d~diulske ·stopnje po O,q om, ,J.o.čeno JPO' ·drevesnih . vrstah, bio lo ~
šk~h .r:a,zre·dih •( l ~ vla~ajoea,., II = :s.ovla,dajo'Ča, III = nadvladana; IV = ,potlačena
dreV.esa), po .ka.kovo.sti krošenj (do1b ra, ·s rednja, ·s.laba) in kvalitetah .debel ~doh.ro,
srednje, .slrubo). Vla.dajo ča in sovla.da.j-oča drevesa •s.odijo v n<~Jd.s.t,ojni del sestaja,
na,dvla:da:na in. potlačena .dre;yesa pa v .:podstqjni .del. Ugotavljali smo stanje sestoj ev pred , sečnj.o-, količino po.s eka ter •stanje s•e stoja po sečaji .g lede na nsto
drevja, debelins-ko sto.pnj·o, b.io•lo·š.ki r.a zred, .kakovost krošnje i-n d.ebla ter
temeljni c.o .•
·
Grafi·čno pa . je bi.I · predoč~n .delež dreves po bio!·mškiili .razredi!'!/ krukovosti
k.r-ošenj in .debe1, vrstah .d revja pred in rpo· !Sečnji , zmanjšanje števila dreves in
temeijnice ~ ar:ardi •se~j~ v nados.to-jnem i~ pocistojnem delu sesf9ja.
N<iiarohni ,p odatki .z a .navedenih 17 ;pJos.kev, kjer smo istočasno opravili tudi
či·ščenje, kombinirano s prvirm redčenjem po izključno biološ.kioh načeli h, na:m dajejo zanimiv·o sli•k o:
Zmanjšanje temeljnice po izvršen i negi
v nadstojnem delu
v po-dstojnem .delu
a:a 1-31 %
za 19-~5%
(pov,preč. 9%).
(!Povp reČ. 36%)

v celotnem .sestoju
za 15--44%
(po vpreč. 28%)

Zmanjšanje ·števila dreves po i•zvršeni negi
v po·dstojnem ·delu
.za. 14-32%
za 1- 16%
•(po·vpreč. 24%)
{•po·vp.reč. 5%)

v celotnem sestoju
za 7-13 %
(po vpreč. 11 %)

v nads tojnem delu

Na hektaru v .teh prihli.žno 18-Jetniili· .ses•t ojih je z.našala temeljnica 17,5 do
37,4 m 2 , povprečno 25,5 m2 , šte;vilo dr eves pa 12.300-53.500 (v i,z jemnem p rimeru
7300), pO'V!prečno 25.700. I z tega sledi, da •s e je temeJjnica občutno zmanj šala, Š't<;181

vilo dreves .pa le neznatno. To je o.benem zcgovoren doka·z, da je bilo s tem .načinom
nege izsekano veli1ko kocšatih, močnih ter sla!bih .d reves ,(predra:stek, panjevci itd.).
Obenem pa je !bilo na ta način rpomagano ogromnemu številu nadvla·danih in
potlačenih ·dreves. Od na;dvladanih jih bo velik{) rprešlo v .r azred vladajočih, dobrih
dreves, medtem ko bodo druga nadvJa.dana •ter potlačena drevesa obdržala svoj{)
sedanjo vlogo podstojn~a ali polnilnega .dela .sestaja.
Za.to je ra·z umljivo, da so .p ri ;tej ;prv.i n egi 18-letnih enodobnih listnatih sestojev
kljub izseku .rctzmeroma majhnega števila dreves (Il % cel.otnega števila.) napadle

V gošči je mladovje mestoma že močno utesnjeno. Ce ne bomo čim prej opravili či-ščenj a,
se bodo spodnje plasti drevesc zadušile. Košati silak (l ) se šopiri in ogroža razvoj in obstanek sosednjih lepo ra ščenih drevesc. (Po X. Hengstu)

zcnatne ko.lične lesa, debelej.š ega na.d 3 om in sicer po 18-52 m 3/ ha a'ii 'POY!prečno
35 m3 /ha, vse to 01b ·o· d k a z o v a n j u p o i ,z k 1 j u č n o b i o 1 o š k ih n a č e 1 i h.
To nas o,p ozarja, ·da izraza »redčenje« ne smemo napačno razumem, ker sestoj
po izvršeni negi glede števila 1preostali·h dreves le malo zaostaja za sestojem, kakr.šen je bil rpred redčenjem. Zat{) pa je sedaj omogočeno ~obrim drevesom rpo.polno
priraščanje, medtem ko jih je bilo .p rej že veliko res-no o•g roženih.
Leta 1955 je inšti.tut orga.nizirrul 102 inštrukciji (o.d tega 46 za Mgo mlaja,
21 za či:ščenje in 35 za ·redčenje) . So.d dovalo j e 7 stmkovnjakov z go·z darskih inšpek.tora<tov, 38 upraviteljev .g·ozdni!h uprav, 8 namestnikov upraviteljev, 35 gozdar~kih tehni•kov, 27 k{)ntrolnih .logarjev in 291 logarjev, 1 študent in 2 člana ljudskih
182

odborov, vsega 409 oseb. Lani .smo polo-žili tudi stalne primerjalne ploskve v kostanjeve:m, hras·t:ovem in bukovem mJadju. S polC!!ganjem takšnih 1plostkev v raznih
sestojih se bo seveda nadaljevalo.
Omeniti je, da "'mo pri našiJh inšb"ukcijah ·O!pazili koristno zanimanje in razumevanje, posebno še pri tehnikih ·s končano gozdarsko srednjo šolo. Ob vsaki p ri1ožnosti smo ,p ostavljali prisotnim razna vprašanja, pa tudi oni ·s ami so zelo
pogosto dajali sv.o je pripombe, ki ·s o vedno zelo dohrodo.šle za p.o jas,n jevanje spričo
negotovosti, ki je nekatere udeležence še težiJa. Posebno ·koristno je, če se slišijo
tudi na:pačna in nas,pr-o,tujo.ča si mnenja in pojmovanja, tako jih j e mog oče
podrobneje Oibravnavati. Zaključku inštrukcij je navadno sledila želja, naj in-

•

Ista gošča (glej sliko na levi) po pravilno opravljenem negovalnem opravilu. Zgornja d revesna plast je zmerno zrahljana, tako da je spodnjim plastem za sedaj om og o če n obstanek.
Skodljivemu silaku (l ) smo za sedaj le obglavili krošnjo. da ne bi preveč oslab ili stojne
trdnosti sosednih dobrih drevesc. 2e pri prej šnjem či ščenju obglavljeni silak (2) j e začel
ponovno ogrožati svojo okolico, zato smo ga posekali. Desni rob g ošče smo nekoliko zrahljali in zmerno prikraj šati, da se bo tako č im prej utrdil in robna drevesca krepko r azvila
in tršasto razrastla. (Po X. Hengstu)

štruktm zopet pride in .p.regJeda, ali je "delano pravilno, o.zi<roma ali so snov pravilno razumeli. V zvezi z opravljenimi i·n Štr-ukcij ami se jasno vidi na,p redek v negi
sestojev ne le po kakovo,s ti, temveč tudi po <>ibsegu. Ker j e marsikatera .g ozdna
lllprava <to delo Je •s labo ali pa sploh ni poznala, so ga prej zanema rjali, a li pa so
ga o,p ravljali na ma111j:ših ;površinah in še to lllegotovo.
Inštrukcije se bodo nadaljevale, ·da bi se ·Čim več t<!'renskega osebja u sposob ilo
in 'Sipr~jaznil·o .z nego , ki naj postane n a- ·š e v sak danj e del o. N a območju
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enodobnih sestojev je okrog 110 g.o.zdni.h uprav, od katerih mnoge še niso bile
deležne inštrukcij. Razen tega pa bo· po.trebno zopet obj·s kati posamezne g•ozdne
uprave, da se vi·d i ·kakov·o st njihovega ·dela.
V zagrebškem inštitutu ·se pečajo z i.nš•t mkcijami nege eno.d.o bnih sestojev
3 us.lužbenci (2 aktivna in 1 honorarni), četrti z .gojittvij.o hi•t ro rastočih drevesni,h
vrst, peti z gojitvijo prebiralnih .g ozd·ov in šesti za območje Dalmacije, Istre, Hrv.
Erimorja ter goljav v Li,ki. Slednji se utk varja· seveda v ·g lavnem ·z vprašanjem
pog.o~dovanja go lj av, pa tudi nege makije :i.n grmi,šč . Razen ·tega so v vsakem
•območju še ,p oskusne postaje, ki opravljajo razna razi•s.k ovanja pod v.odstvom in
po navodilih inšti.tuta. Tako so zadolž·e ne za delo v eno.d obnih sestojih poskusne
postaje v Vinkovcih, .P ožegi, Os.ijeku, Kri.ževcih in Petrinji; za probiralne go-zdove
po.staja v Delnicah; za Dalmacij.o, Hrvatsko Pr.imorje in htw IPa postaja na Reki.
Poskusne .p ostaje uspešno povezujej·o inštitut s terenom, imajo pogosten vpo g led v •terens•ko ·delo ter bodo Jahko z nasve!ti na terenu ~p-oma•gale pri praviln.em
n~ševanju • ra~nih v.prašanj, posebno v goji·t veni •Smeri.

REDCENJE V PRAKSI
Ing. Tonči Dean k o.vi

1:.

.

·(tBohinJska Bistrica)
.

Živimo v času na.glega razvoja. .IesnoiPredelovalne · industrije (žagarske, gradbene in ikemične) , ·z ato je ,pospe-Šev;lnje .in i.ZiboJjšanje pr irastka •go,z·d<;>v sedaj
osrednje gozdarsko vprašanje, ki ga. moramo reševati s .postopnim usmerjanjem
gozdnih opravil v vse ·s•t ar·o stne razrede. To velja za vse d'ejavnoshi, zla•sti pa za
:g ozdno :g radbeništvo in gojitve-na ·d ela.
·
Naše go•z·dars.tvo se v zadnjih dveh desedetjih ' glede teh nalo-g ni raJZvijalo
za.dovoljivo. To so bila .leta prjprav na vojno, same y;oj.n e in povojne obnove
dežele. Sekalo se je pretežno v s tarej ših ses.tojih, ker so leti daj,ali najvtč blaga
za .p otrebe domačega in tujega trga, Mlaj1š.i in doraščajoči. sestoji pa so · ostali .
~anenn.arjeni in ni.so bili deležni poltrebne nege. T.i ses:toji so· sedaj sta.ri ' 50~70 l et
i·n v njih ni bilo tpomembnejtših .g ojitvenih ukrepov .že 20 .do 30 let..Še več pa je
mlajših •sestojev, v katenih .do ·s edaj Siplol;J.. ni bilo ·oprav.l jeno nobeno važnejše
.g.ojLtveno op.ravililo. Tu j e mno.g·o zamujenega, lahko pa še ma\rsi1k?.j popr,~vimo. •
Zlasti to delo so·di v najobsežnejše .področje ;posp~evanja in i,z<bo.ljša.n ja prir·ast.ka.
Ti .sestoji, tbodisi 'SJplošno ljudSiko premoženje .b odi:si zasebni, so nujno po•t rehni
sanitarnih ·čuščenj in redčenj. Mno,g~ ·o·d njih ..ne~k aj časa seveda še ne bodo prišli
na vrs to, ker je omrežje go~dnith prometnih nruprav še preredko in ker primanjkuje
strokovnih moči. V ta•kith sestoj ih pJ·opada danes najve-č lesa, ker je ali nedos•t·open,
ali pa so stroški za s.p.ravi,l·o in .prevoz še vedrio previsoki .
Gozdarsk,o dejavnost •b i mo.r ali usmerjati ravno tja, kjer najtb olj škniplje, t. j.
v predele, kjer profPa<da ·največ l esa, bodisi neposredno, bodisi zaradi .nezadostnega
,prirastka.
~
:· • 1
P.ri rešev.anju nalo.g na podro·Čj u teh Zillpuščenih sestojev je zelo važno vprašamje ,strokovnih moč.i. Vo:d enje teh .del je ze.lo k·očljivo in zah<teva ·O·d i,zvajalca
vel i1ko truda. Težko je namreč popraviti zamujeno ::na.pa•ko , ·ki j.e :sta ra že 30, 40,
50 i.n več let. Pri vo.d enju ta•k ih del se izvaja1ec srečuje s celo vrsto vp rašanj ,
ki jih je treba ·skupno n~-ševati .
.Vprašanje :s talnih kvaliifi.ci.ranih gazdnih ·delav·cev ~n .go~darjev pa mo.ra biti
.pusebno poglavje g-oz.dar.ske 1pohti>ke, ker je priliv mla-d ih moči v go•z darstv.o slab,
na drugi strani pa fP OY'p rečna :starost goz,dnih .delavcev neverjetno hitro raste.
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Redčenje

45-letnih bohinjskih smrekovih sestojev

Na območj u Go~dne uprave Bohinj ska Bi·s trica je tpo gos.podGI>rs.kem načrtu
za desetletje 1955- 1964 predviden za redčenja posek 50.000 m3 lesa, n<>.. površ ini
1700 ha. V teh številka,h sta zajeta les in povušina ·s estoj ev, ki so stari na·d 40 let.
N ista pa utpoštevana les in površina mlajših sestojev, ki so na meji med čiščenj e.m
in redčenjem . Količina lesa in površina sta dejans•ko torej precej večji. Ra"Vno ta
lesna masa, ki ni llllikjer niti zapisana nil!i predvidena za izsek, je zelo pomembna
tako z ·b iološkega kakor s te hn~čnega vi·d ika.
Pri dosedanjih redčenjih 40 do 50-letnih :sest.ojev (v g l avnem sm reke) •smo vse
drevje v sestoju razvrs~i li v 3 ~kupiline, ki jih nato natančno in do:.sledno up ašte~
vann-o. To razvrstitev dreves smo napravili na čisto fenot~pični podlagi. Pri tem
razliik ujemo 3 fenotipi.čne drevesne skupine:
Skup i n a - A zaj ema p ovsem ·suha, odmiraj·oča ter v ra-sti zelo zaostala,
toda še ~iva drevesa. M ed vsemi pose.ka.nimi drevesi jih j e n ajveč ravno iz te
sJrupime. Do pred kratkim j e njihova l~na masa ostajala v-sa v gozdu neizkorišč ena. Pri redčenju ,dobimo s •sečnjo tega drevja celulozni les im drva, t. i. okroglice (mehke, trde in mešane). Drevje te skupine je drogovje '()d 5 do 10 cm premera,
ki -ga je i.zločila že narava sama, ker ni vrz.držalo tekmovalne borbe za sv-etlobo.
Po's ek tega drevja imenujemo "'a n <i tar no č i ,š čenje. Izvajamo ga že pred
odkazilom za redčenje, drugače se v takem sestoju &ploh ne tbi bilo mo.goče gi.bati
in ·d elati ozi,roma odkazovati. Pr i sanitarnem č i ščenju izsekamo le suha im odmi ra joča .drevesa. Načelno teh dreves ne odkazujemo, vendar jih po o;pravJj eni sečnj1i
pre-štejemo .
V ·tej drevesni sku p ini moramo ,p osebno pozo.rnost posvehti v ras,ti zaostalim,
vendar še dobrim in za življenje spos01hnim drevesom. Ponavadi zaostanejo v rasti
drevesne vrste, ki prenašajo' senco , v prvi v.rs ti j elka. P.rej je p ni ta·k ih či ščenjih
jelka precej tnpela, ker so jo •PO načelih n1~ega r edčenja mimogrede posekali
<>benem z drugim 'd robižem in v.se skupaj pustili v gozdu; z gospoda.rskega stališ ča
.se jim spravilo pač ni i·zpl ačalo. Dandanes ,p a posvečamo jdki največ jo poz·ornost,
za•vedajoč se, da je tudi po. daljšem životarjenju pod g o·s tim .zast·o r.om •Še vedno
sposob na hitr·o .reagi.rabi na svetlobo in nato tudi normalno ra.sti .
.Skup i n a - B zajema drevesa normalne rasti , ki jih sekamo posamezno
zararui uravnavanja svetlobe po ~lošnih načeli·h sodobnega redčenja. To so dreve.sa 10-20 cm premera, ki jih posekama .precej manj kot dreves iz s•kupime A.
Njihova ·l esna masa nam ·d a v .g lavnem ce]u.lozni les.
S k u p ina- C zajema zel<> razvita ko:ša•t a in pona·v adi do lal vejna ta drevesa. Taiko .d revo >Zavzema s svojo krošnjo ok. 0,25 ara. Njemu najbližja, sosedna
d.revesa so zaradi tega slabo razvita m imaja ponavadi enostransko razvito
kro.šnjo.
To so navadno .drevesa s p remer.om od 20 .cm •n aprej. NašL-i jih bomo v vse h
m ladih 'Sestoji.h , kjer ni bi,lo pravoča:snih , dovolj zgO'dnjih goj<itvenih ukrepov, t. j.
nege in čiščenj a. Sečnja takega drevja nam vrže zamdi močne vejnatos ti hlo dov iiflo naj-slabše kakovosti, jamski in deloma celulozni l es. V to skup.ino .sodijo košate smreke, jelke, bukve in močno l!'azviti šopi bukovih po.ganjkov iz ·p anja.
če 1pa je ra.zlika v razvitosti med taki m ~ošatim drevesom in njegovimi sosedi
prevelhka, ga le čim višje oJdes timo. Na ta ,način .se njegovi sosedje v 4-5 leti h
okr('1pijo in p rivaldij·o :na .samost-ojnejši položaj, naikar ·bomo to .d revo brez .skrbi
,poseka.li, ne da bi 'S tem v .sestoju povzročili trajno v.rzel.
Drevesa skupin B in C redno odkaz uj emo.
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Zanimiva je ana li.za izvJiŠene nege {sanitamega čiščenja in redče'Ilja) 45-letnega smtrekovega ses taja na povr~ini 100 ha. Izsek je· zajel vse 3 s·k upine, •t er j e
b:ilo po sekanih na 1 ha povprečno:
v sku!pini A
v skupini B .
v skupini C .

300 dreves
200 dreves
20 dreves

pov:p.rečno

520 dreves/ha

's kupaj

Iz diagrama p osekanih lesnih ma.s lahkoO presodimo, 1da so sestoji splošno
precej trpeli od zasenčenja od kobtih dreves skupine C. Le.sna masa je v vseh
treh skup inah posekanih dreves sko raj enaka. Neso'razmer.nost števila posekanih
clreves pa je zelo velilka. V skupini C je 2000 dreves datlo isto kolhičino lesa k o.t
20.000 dreves iz skupine B ter sko·ro isto •ko ličino ·kalkor 30.000 d reves skupine
A. Posledi·c a .zasenčevaa:1ja se seveda najbolj raZOideva na drevesili iz skupine A.
Iz strukture ~zdelanih sortimentov vidimo, da je udeležba hlodovine v ,p rimerjavi z oOsta1i.mi sortimenti 1prevelilk a in za red čenje v tej 5tarosti (45 let) n eno rmalna. To je še dokaz več, da ro ses toji. t r:pelil od zasenčevanja , ker košata drevesa
n iiSo bi,l a prav.o čas-n o odstranj ena iz ses taja.
· Kaj bi se zgodilo, če 'bi .koša~a drevesa skupine C še nada,lje ostala v ·ses·toju,
saj niso redki primeri, da ta,ki sestoj.i ·do ži.'v'ij o starost tudi 70 in več let, a da
oOstaalejo drevesa skupine C neposekana? Teh dreves je bi•lo 2000. Vs<J.ko tako
ko šato drevo zavzema ,povprečno 0,25 ara površine, vsa drevesa sku.p aj torej 5 ha.
Namesto 2000 takih k ošev bi n a po'Vršini 5 ha raslo v t ej s tar-osti najmanj 6 kra t
·toli1ko no1rmalnih clreves Slkllipine B, t. j. 12.000 ·dreves, ki bi nalil do lmnčnega
,po-seka dala ~z redčenj 75 % wo0j ega ·d anašnj ega lštevtila ?. li 9000 .dreves. (Glej
»Ta~blice ddnosov in prirastka<< za smreko III . 'b onitetnega ra:llreda, 45 Jet starosti,
v GozdarSikem .in lesnoindustrijskem priročniku str. 184 !). Seveda bi tudi kvaliteta
dreves skl!ipine B bila n eprimerno boljša :kot pri košatih drevesih.
I z navedenega v-.idimo, da s sečnjo ta kega ·drevj a iz skupi n A , B, C, oziroma
s p:ravilno izv.ršen~rn redčenjem 'p oma,g amo go·zdu v biolo·š kem, va.rstvenem in gospodrurskem pomenu. Po opravljenem redčenju je v <Sestoju zopet vZ<postavJjeno
bioJ.ošk<> ravnotežje in ·omogočena še močnejša konkurenčna ,b orba ,za svetlobo. Te
borbe v zadnjem -času pred izvedbo redčenj a v .pravem pomenu besede ni bilo,
iker se bori jo le enalko močni .o sebki. Tekmovanje med močnim in slabim je izključeno , saj vemo že vnaprej, k,do bo zmagal. Ravno t ako izbol jšujerno s tem i
ukrepj tudi kakov·ost •bodočih sort:imentov. ,P,ojem ko·š atega dr evesa izklju čuj e po"'
jem dobre :kakovosti.
J>.ri o0dkazovanju smo se :ravnali, .po n ačehh visokega •redčenj a, vendar srno
upoštevali o0kotln osti , ki so n·am 'POnekod naJrekovale kombina-ci.jo visokega in
nizkega redčenja. Povsem n~kega redčenj a n i~mo nikj er !izvajali. Sicer pa se o
•način u re dčenja da najlaže sklepati' iz frekvenčnih :krivulj od,k azila. Zanimiva je
ug o·toOvitev, da smo p.rišli d(} ,po.do,bnih p o.dartkov tudi leta 1954 . P.oda;bki o površini,
lesni masi, struktUJTi sortimentorv in frekvenčne krivulje o0dkazila Ila redčenje iz leta
1954 in 1955 so si zelo podobne.
Se nekaj o ·drevesih iz skupine A. Ta drevesa ne igrajo več nika!kršne biološko
p.omembne vloge za :na·daljnj e življ enje .sestoja, .ker so suha ali .pa odmi.raj o.
Izj ema so .seveda p·rerai3čene j elke. S posekom tega .drl-::vja se zbolj·š uje .gozdna
higiena, o0benem pa dobivamo boljlš i Vipogl ed v ~i·vlj enj e sestoja. To pomeni, da
b o laže odkazovati i111 izvajati redčenj e, tea- da je spravilo hitrejše illl cenej.še,
splošni nadzo.r nad delom 1pa učinkovitejiši, če .posekamo to drevje.
186

•

llevilo
dreves
od 'fooo
35

UOELEZBA POSEKANIU bREVES
" .
V POSAMEZNIH FENOTIPICNIH
3uha in

SKUP/NAU A,B,C,

odmira;oča

30
25

norma.!na.

20

iO

s

.

prsm

o
\

5

10

15

2.0

25

30

35

40

't-5

premer cm

50

)'-----------~v--------------J

r e d Č e n

san;iarno
ČIŠČenje

i

.

e.

..

lTRUKTURA JORTIMENTO~ ..

POSEKANE LESNE MASE IH

D08LJENIU PRI #IEGOVM.NI SECN11

.ŠTEVILO PO POSAMEZNIH
lKUPINAH .A,S,C

r

~ fOO

..

CnULOlA/1 LE$

f6oo

i500
.."

.. 300

B

~.100

A

ffOO

iooo
'900

100

100
t.<> o
soo

...,.
~oo

30

...

:x

..

VI
~

)(

t

<
...

;;
o
o
o

Cl:

Q

~
cc

Q

~

"'...
!:!

Q

o

Q:

\;!

er
lC
o

200

;lev,"/.;

•oo

o

+-"L.,-~~-----"'-----'._dreves

.20

či

o...

od 4ooo

Na 100 ha rp·o vršine je napadlo i·z .sani.tarnega či·ščenja 1000 m 3 lesa (lJi 10m3 /ha.
Od teh 1000m3 je '800m3 celuloz.nega lesa, 200m3 !Pa drv 1(mehkih in trdih Qkro.glic) . .Razmerje med celulo,znim lesom in drvm~ je :to.rej 4 : 1, b...t je v.sek~or zelo
UigO·dno 1(200 m 3 .okmglic je dalo nekaj nad 400 .pnm drv). Okroglice ·so· zelo prip.ra·v no, dohro in ceneno !kurivo. v ·p rimerjav.i z •b ukovimi cepani.cami. Okrogli.ce
(mehke in trde) n.z redčenj i.n sa.ni.trurnih .či.ščenj tl:er butamice (.smrekoQve vej'e) iz
oplodnih 8ečenj po..s tajajo čedaJ.je bolj .g lavni vir tl:·o;plotne enePgije v .g.orenjskih
g.ospodill1js•t vih.
Razmerje 4 : 1 je obenem la·h ko tudi mer·ilo pri· presQ ji, v ka;klš.nem .stanju so
mladi sestoji. Več celulo.z nega lesa .p'Dmeni, da je bil ta .g.o ji,t veni ukrep i·z vršen še
nekak·o pravočasno. Drevesa so še -dohra ·za. celulozo, .to.rej .še Illi d<>lgo temu, kar so
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se posušila. To zopet pomeni , da 1p1r oces za.senčeva.nja in izlo•Čanja še ni -končan,
saj se nada ljuje ..skoro d o. konca o.bhodnj e.. Na.da!!Jnje izlohnje drevj~ tPa mora
us mer jati človek in ne sme ,prepusti-ti tc:lga naravi, ki ne računa s čl-oveškimi željami
in .p otrebami RiLZmerj e ,l : 4 v k<orist .dr·v pa ,bi s eveda porrneon1lo, da so- 'bila drevesa že ·dlje •ČaJSa i.zločena, da je izlob111j.e teklo brez človešJkega sodel·ovanja in da
je bilo čiščenje ,ž e zelo zamujeno. Če •torej redčenja zamuj amo,- 111astaja škoda ne
le v bio.loškem temveč .t udi v tehn~č.nem pomenu. Ni vseeno·, če 10Q0m3 l esa se.gnije
'
v g·ozdu, če se ;po•k uri, ali pa če se ,p retežno pred ela v papi:r. .
Naj ocenimo ·Še i n tenz i te to našega ;po,gega · z r edč e 'Illjem
v 45-letnih smrekovih s esto j,i h III. bo·n irt:etn ega razreda.
, .
··
Lesno maso , iki smo jo .d o,bili \S •s ani-tar.n1m oi,ščenjem in reačenjem na 100·ha
povr!ŠLne, tPii:kazujemo v netto sortimentih (hlo.di, jams·ki l'es 1in dr.o,go·vi brez luba,
celul o.z ni les maklan), ločeno na debeljavo in na iZ<delike · po•d 7\ cm.
Razčlenitev

lesne mase iz. sanitarnih čiščenj in red,Čenj

Sortimenti

1

. [Masa pod:"Z c~ <D..,.

I{ebeljava

<

Skupno

1

633 m 3
838 ms
295m 3
158m 3
20m 3
8 1m 3

Hlodl
Celuloznl les
Jamski les
:
Drogovi
Mehka drva .
Bukova drva
Mehke ln trde okroglice

-

BiO ms
-'-

1

-

...

623 m 8
t:'li48 m 8.
295 m 3
158 ms
20m 3
· 8t ·m3
·200m 3

1

3.035 m 3

1.010 m 8
1

1

:

.

200m 3

2.025 m3

Skupno

.
..

1

Vsega je bilo tolfej !Poseka•n o 3035 m 3 netto >So,r.timentov, od tega 2 /3 ·debeljave
in /a pod 7 cm 0.
Plfi presoj·i intenzitete redčenja ipiri.de v poš-tev ·seveda l e debelj ava, iki znaša
skupno za vse s·o nti.ment~ 20.25 m 3 . Tej masi. moramo prišteti še 18% lubj a; zar ad i
maklanega celu1o·z nega lesa, ki da večj!i odpadek. če mas.i· 2025 m3 prištej emo torej
še 350m 3 , dobi.ino ·s kupno ~375m~ ·debeJjave na iJ?.Ovr.šini 100 ha ali bliz.u 24m3
na J ha.
":
..
;
Iz že omenjenih tabl.ic »Goz·da·nske.ga .in iesnoindustrij.&l~~ga .priroČ<ni!ka« (stran
184) voidimo, da je smreko·v 45-'letni sestoj lU. honitebnega J·az reda (seveda, ip iTav>ilno goj en) vrgel v vseh redčenjih do·sl ej 32m3 •debelj ave, v za,dnjih d·v eh zaporednih red če111jih 1p a S'kupaj 24m3 /h a .d ebel jave. Na·še redčeon.je j.e dalo enako maso
na ha, t. j. 24Im 3 . če u.p.o števamo, da je 'b ilo pr v •o redčenje, pri :ka·terem je bil o
.treba odstraniti še mnogo košev, k i j ~h normalno S)ploh ne bi smelo biti v ~Ses,toju
in .k i S·O .dali ·precejšnj{) mMD', tedaj Jahko tPdimo, oda j e bilo na\Š1e redčenj.e zmerno
ter se 1b omo mora~li vrniti v sestoj čez nekih 5 ,]et.
1

*
Vsa posekana masa iz redčenja znaiša orho,g lO % našega celotnega proizvodnega ,pl ana v izko.r i ščanju .go.zdov. To b i .bilo za za·četek ;p1rimerno glede na ·stanje
str{)k{)vnega· ka~dra, stro ko·v.ne.ga v.o dstva .in nadzo.r.s·tva, delovne· sile in omrežja
gozdno ,p r·omebni:h nap·rav. V letih 1956-1964 pa bomo površine ,za i.zv.aja,nje prvih
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r!!d·čenj povečali

na 200 ha letno. Seveda je uresničevanje .tega načrta o.avisno
p.r edvsem od de:lo·v ne sile, ki nam je ,tUJkaj vse bolj :primanjkuje. Razen tega je
,pouebno ·še 30 km novih •g ozdnih •Cest, ne UfPOŠtevaj·oč poti ·in v.l ak.
Ol;>.s·e g .t e vdike na1lo,g e najbo.lje predočuje 1p regled .d obnih razredov •p.ri naši
gozdni upravi:
Pregled dobnih razredov G. U. Bohinjs.ka Bistrica
Dobni 1razred

11 78 ha
'1062 ha
301 ha
552 ha
1092 ha
331 ha
8Bha

1- 20
21-40
41- 60
61- 80
81- 100
101-120 .
n!ld 120

Skupno·

Ogromna večina teh dobnih razre~
' ·dov ima še ,p opolnoma ned·ota.knjene sestoje, potrehne nege.

5329 ha

To so eno·d.obni ·sestoji. Razen teh imamo še 3625 ha :prebiratpih .go.zdov.
Izdatki pri izvajanju sanitanm!>.ga •čiščenja b.remenijo sklad gozdne ta:kse (panogo gojitve) ter zmaša.j.o 1p ri dobri or,gani·zac~ji 2000---;-3000 d.inarjevf.ha {same
dnine, brez ostalih .dajatev), medtem ko v.si o-stali stroški pri tem delu kakolf tudi
pri redčenju obremenjujejo. ekS!pl•o atacij.o.
V za•s ebnem .s elkto,r ju ·p a je ,g lede o,pravlj.a nja teh .nalo.g zelo ~la•bo. Leta 1955
je bilo posekano v zasebnih .go.zdov ih okrog Bohinja 6000 m 3 .lesa, in sicer samo
na nego.zdnih :t leh o·ziroma na travnikih in :paš ni•kih, pa.č .zato, ker je bil les oproščen
plačila gozdne -ta1kse. če bi bila vsaj poJovica tega· lesa posekana v gozdovih :pri

Skladovnice tankega· smrekovega materia la nam pričajo , da gozdarji pri GU Bohinjska
Bistrica ne pozabljajo na redčenje gozdov. ·(Foto: V. Beltram)
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redče~jih, bi :se m~r.sikaj izboljšaJ.o. Korist, ki bo na.staJa za<rad.i .b o-ljšega pripelka

krme na travnikih .in paiŠniJcih, zdaleč ne bo odtehta•la škode, ki dnevno nastaja v
gozdovih •zara.di popolnoma zanemarj ene nege. Kmečki gozdovi imajo
p!I'i nas .precej pQ1dohno zgrad.oo, kako.r .n aši gozdo vi SLP, kjer smo i,zvajali
kmečkih

red·čenja.

GOZDNA NEGA V LR SRBIJI
Ing. Svetislav R adu 1 o vi{; (Beograd)

Go21dovi Srbije •so bili vse do najnov.e jšega časa slika nj ene ,zgodovinske
p.reteiklosl.!i. O nekem pr.av~lnem goopodatr j enju z njimi ISe v takratnih ·okoln(}S•t ih
ni mogl(} niti J)Omi.šlj ati. V g(}zdovih SO• sekal·i brez kakršnega kotl!i reda iler j e
bila njihova zgrardba za•t o zelo raznol~čna. !Pravilni ali enodobni gozdovi, v kolik<Or jih je .sploh bilo, ISO ;pre&tavlj aloi le neznaten tde.lež. Tudi !PQ1vrŠm um etnih
gozdnih nasadov do zadnje vojne ni •biJa. .rav.no pomembna. ·K temu je treba še
dodati, da j e pr ičelo de.lo na snovamju gozdnih nasadov t(:kultur) šele po prvi sve~
t-ovni V(}j ni, pa še to ne takoj v prvih .p ov.oj nih letih, marveč šele z do121orevanjem
za ta namen .b oljših ra.zmer.
'te okolnosti so bile pač .glavni v-zrok, da -se !Prej v &biji ~loh ni na·Čenjalo
V!prašanje nege z redčenjem. Seveda ni bil to edini v.zrok, marveč so razen njega
obstajali še ·drugi. Brez ·dvoma., .d a to vprašanje že d avno prej ni moglo bi·ti brez
pomena vsaj za zasebno go~dno posest ter oSO se v zasebnih gozdovih i·zvajaJe neke
vrste preredčevalne -sečnje, tO'da na!Še g(}zdarstvo ·se zanje ni zanimalo. N i znano,
da bi o teh sečnjah .b ilo tk je v strok-ovni li•t eraturi ·k aj napisanega, niti ne vemo,
ali so te sečnje imele in v kakšn.i meri .značaj nege, ali Jla so bile .t-o neredne sečnje
v mladih ali srednje starih gozdovih. Vendar menimo, da so bili neka:teri primeri
vendarle vredni pozOJ'nosti naših stro:kovnja.kov.
Neprimerno· določneje lahko· govorimo o to0vrstnih delih, ki so j:i h izvaja-li ne v QIŽji Sr;biji .al i na Kosovem in Metohiji -temveč v Vojvodi.:ni. V otej pok,rajini LR Srbije S(} redčenja pr:išla do uporabe v ·današnjih g-o121doV'ih ~lošnega ljudskega premoženja. Ta dela imajo .značilnosti t. i. ·s taTe >>vinkovačke me~ode« redčenja, ki je z·elo sorodna metodam nizkih redčenj nemških av·tOifjev in je p.ravzaprav iz njih izš•l a ter se od njih le prav malo razlikuje.
Kakšna so bila ta redčenja v gozdovi·h go.z.dne lltPrave Morov:ic pri Sidu, nam
kažejo podatki v knjižici• »Sušenje hrasta lužnjaka u šumama. H rval:slke in Slavonije« ing. Lj. Markovica ter ,ing. M. P. Ma.nojlovi.ca. Na n ekem mestu pravita
dobesedno: »V sestoj·ih, .k jer si je živina utrla ,po•t.i, kjer j e ptrebivalstvo sekalo
drva za kuriv·o in dwban gradbeni l es, je n<l'sbopilo še r.edčenje, ·d a dokonča ·delo
omenjenih dveh činiteljev, - .da izseka VISe .p o.dstojno .drev.je, medtem ko je iz
glavnega dela sestoja izločalo topole in druge .d revesne vrste, ki so ovirale razvoj
hrasta. Iz vladajočega sloja hrasta so j emali le defektna d revesa. Redčenje v teh
gozdovih ni !Pri>zaneslo nedolžnemu tpritaLnemu .sloju, k i ga niti krnet ni ho.te.l, ker
ni imel od talkega lesa niikakršne koristi. Uprava pa je celo pla:čevala dra~j o izde·l avo tega tankega materiala iJz redčenja, samo da :bi. ta, za tla ko-rioStna bitja, za
potrošnjo pa brez pomena, podrla in pus.t~la ,gniti, da bi vsaj .truko· vr.n~la .tlem del
tega, krur .so ~z tal ·d o•bila. Divje sa·dno .drevje pa so puščali v v.s·eh .sloj~h .sestoja
zaradi ·p rehrane 1divjadi.«
Takoj zatem avtorja dodajata: »S tlllkimi, i.n pod(}bnim.i .redčenji, ki so zajela
predvsem spodnji 9loj in pritalno vegetacijo, kakor tudi z i zločanjem drugih v rst
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v ~g.o.rn]em s.loju, so naglo na.s•tajali čist~ hrastovi .sestoji, buez kaknšnih .ko1·i plasti
·d ru.g orazrednih (stranskih) .dJreves_nih vrst. Na:stajali ·so .go·sti .sest·oji s slabo ah eno~transko razvitimi k.r.oš njami. <<
Za.r1l!di 1:ega menita avtorja, da so· .se »dotlej u:poraibljane goji.t vene im. pomlajevalne delovne metode pokazale v .pogledu higiene sbbe, taik.o glede proi.zvodnje
Juvkor .tudi .g lede odpomosti po-sameznega dreves-a pro1:i pa-razitom«. Na podlag-i
tega prih.ajata .do za:ključka, da je ».g lede na to, da so ·slavonski ·g ozdovi .sestaV'ljeni iz listavcev, med ka.terirrni so sve-tl-obne in senčne wste, naj.b o·l j .naravno
uporabiti meto.do, ki tein .ses.tojem najbolj ustreza, t. j. metoda >>visokega redčenja «
{ecla1.rci.e ;par Je hau.t), kakor tudi, da >>morajo s esto ji ostat-i .do :konca življenja
mešani. Zato mora .redčenje ·s krbeh, da se ta zna·čilnost uveljavi· povsod, kjer
hras·t negujemo·, icrJ. sicer tako, da bo v glavnem delu sestoja ra• ~merje mešanosti
hrasta z o.s1:a.lirrn,i. vrstami 1 : 1«.
·
Z namenom, da se ipll"O'hlem sušenja naših dragocenih niiŽins-k ih hraiStovih
g.o,~dov .čian b oJj razja!Sni in dokumentira, so na predLog ing. Marlko·v ica in ob
njegovem s odelovanj u postavili leta 1927 ra:zL.skovaJne ploskve. To so i-stočasno
;ptve ploskve v LR SPbij,i za raziskovanj.e, kaiko v,pliva .redčenje na razv·oj sestoj ev.
Do zadnje vojne· !Pa so to os•t ale tudi edine ploskve, ker se nitri na olbmočju IGU
M orovic niti ostale Vojvodine ni na!daljevalo •z .razirslkovanjem v 1tem smislu. Tudi
Marko·v ic sam .le še ob eni ,pril.ožno.sti stopi pred strokoYno j avnost s tem vprw- .
šanjem, s publikacijo ~>>.Stanje •o.g lednih !Polja 1929 i 1930 g.odine<<, na·kaJr t udi on
umolkne.
Sed.aj je po·s tal o v,p ra·šanje go~dne nege (či~čenje in r·edčenj e) v goz.darstvu
LR Srbije zelo \l)ereče ter vzbuja pri .s:trookovnjakih v praksi, čedalje večje
zanimanje.
Do ·s edaj se je tudi stanj e go.z·dov v tej 1re,puibli<ki, v primerjavi s .p redvojnim,
že precej .p opravilo. Vojv.od·i na ni več edina .pokraj~na, kjer so mladi in srednje
stari gozdovi. Teh je zdaj ,p recejšen odstotek tudi ,p o .drugih .po'krajina.h. Delno
.so t-i ISes t·o ji nastali z naravnim naletom semena in s pomlajevanjem, delno· .pa kot
rezll!ltat p ogozdovanja obsdnih :g·o,l jav. Slednji zavzemajo zaenkrat precej manjšo
površino k<llkor rprvi, •k er so ibiJa ;pač ptredvo jna ,po.g ozdo•v alna dela razmeroma
~kromna. P·o ra•zpoJo·ž ljivih poda•t kih umetna pogozdovanj a med obema vojnama
nL.so presegla 321 ha letnega ;povprečja. Ker 1pa se j e tovrstno trazmerj e že prva
po•v ojna leta popolnoma .s,premenilo ter so .po.g·o~dovaLna dela že takrat ,zajela
vel-ike površine, se bo to trazmerje med obeana ka;tego·rijama mladih .g ozdov že v
na jkraj šem ča•su •Sipreanenilo v kori·s·t umetnih pogarzdovanj. To pomeni, d a bodo
t udi •pov.nš·i ne mladih ·sestojev, ki prJhajajo na vnsto za nego z r edčenjem , v kratlkem ,p ovs.o d zelo· pomemhne, kakor je to sedaj že marsi:kje.
Za•to se tudi gozdarski str.o kovnjaki LR S.r:bije zaJdnja let11. vedno bolj zanimajo za to v.pralšanje. Za boljše -razumevanje fPa je poudariti, da izviua to zanimanje .š·e iz drugega V'zroka. še ,pra-v posebno m.o:ramo pri tem '·Op·ozotri-ti na n.izke
go~dove ~panjevce). Ti gozdovi in njihova !premena v visoki gozd ·SO ,za našo
republiko i·z redno vaiŽni, saj zavzemaj·o zelo !pOmembne 1p ovršine. Po najnovejših
podatkih površina 1:a:kih ni:z.k.ih gozdov v LR Srbiji znaša okrog 600.000 .h?.. Ta
števi.J.ka kakor t udi njen ,pomemben de1ež, zlasti v nekaterih ,pre<deiih, zahtevata,
da posvetimo vprašanju .p remene nizkih .goz.dov v v~soke pabrebno pozornost. P·o goji tza ote ukrepe so .že dovolj dozoreli in tudi. možnosti tZa i z.kor,iščanje celo najbolj
dwbneg.a materiala, ki ga bodo taka redčenj a ·dala, se i·zboJj šujejo.
Ukrep i za n eg·o goz.d·ov z red-čenjem ·SO torej nedv-o mno ;p otrebni. Tudi med
gozdarskimi .s.tro'kovnjalki je za to nalo,g~ ·p olno .razumevanja, manjkajo nam l e
~z.kušnje v tem na .d-omačih tleh, v naših g.oz.dovih. Prav to je, kar zav.ia-a ini·ciativo
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in kar povzro ča, 1da .se v pra&si pristopa k tem ukrepom zelo .previdno, da ne
bojazljivo. Nikakor ne mi sl imo, da n aš i st.rokovll1j << 'ki,
ki d ela j o v .p r ak ,s i, te o r eti ·Čno <ne p .o z naj o te ,g a v ·P ra ,š anj a.
Da pa so, ka. 1r zadeva njegov ·o tpra k rtično ,i ,zpe J· javo, neod1 o č n ·i in om ah 1 j ivi·, j e v z r o k p 1r ed v s e m v tem, k er n im a j o
i~ku ·šenj .s prak ·ti· Čno· uporabo tega znanja. To je .glavni vzrok,
drugi vzrok za .previdnost pa tiči v tem, da se naši goz.d arji v polni meri zavedajo
va•Žnosti in težavnosti te nal•o ge za nadaljnji .razvoj gozdo.v, v katerih je treba
začeti s temi ukrepi.
Z omenjenih vzrokov je vprašanje gozdne nege z redčenjem v LR Srbiji šele
v svojem začetnem razvoj u, to .pa ne pomeni, da že zdaj ne 1bi mo.gli pokazati
posameZ!11ih primerov, ki se v .g lavnem nanašajo na nego· nizkega gozda. Pri •t em pa
sev·e da ne upoštevamo nizkih redčenj , kakor so j,i.h .d avno pre·d vojno i·z vajali na
obmo·čju Vojv.o dine i11 ki niso mogla bi,ti dobro ·ocenjena, katkor smo vi•deli iz
prikazanega mnenja ing. Lj. Markovica.
VpraŠa<nje gozdne nege sploh, ka•kor tudi nege z red čenjem , ni moglo ostati
izven tematike I nštituta za znanstvena raziskavanja v go.zdantvu LR Srbije. Menda
je zasluga za to pripisati ing. Lj. Markovicu, a1li pa vsaj njemu v prvi vrsti, ker
se je .začel v inštitutu pečati s tem vpuaša:njem. Te v.rste raziskovanja so mo1ala
biti seveda povezana s terenom, zato j e v ta namen obnovil de1o na <predvojnih
ra,z·iskovalnih iplos•kvah pri Morovi cu, nato .pa je razširi l njihovo mrež·o t udi na
ne.katera ·druga gozdna območja.
lnštitut je uvidel, da števila posku&ni h plos·k ev, kjer bi s sv·ojimi maloštevilnimi terenskimi razis,k ovalnimi pos·tajami opravljal raziskovanja, ni mogoče povečati do potrebne mere. Zato je pripoll'očil , naj del te naloge prevzamejo tudi' terenske ustanove. Sele na ta način se bo Jahko ustvarila dovolj prostrana in gosta
mreža poskusnih ploskev, ki •b o zago•tovila trden temelj za okrepi.tev naše vede na
tem .polju. Preno..s enega dela nal.o ge na gozdna gospodarstva bi ustvaril čim
tesnejše sodelovanje v tem vprašanju med inšti•t utom in gozdnimi ,g·o.spodars tvi,
razen tega pa bi bilo to velikega pomena tud,i za slwkovno izpopolnjeva·nje kadrov
ter njih-ovo uspo.s ablj anje pri opravlja!l1ju gozdne nege.
Končno naj navedemo še to, da je priredil ing. Lj. Markovic v 1etih 1954 in
1·955 celo vrsto inštmkcij s področja gozdne nege z redčenjem pri skoro vseh
bivših gozdnih d i.rekcijah (go,zdnih gospodarstvih), s posebnim upoštevanjem metode selektivnih redčenj. Stevilo udeležencev na •teh inštrukcijah je bi.lo .precejšnje.
Med niimi ·so .bili tako i11ženi.rji kaikor tudi tehniki in logarji.
rečemo

2~'2

~& f ,'"
CELULOZNI IN JAMSKI LES -

ZADEVA NEGE SESTOJEV!

Ing. Vladislav Be 1 tram (Ljubljana)

Problematika v Avstriji
Tudi v Avstriji je bilo vprašanje gozdnogojitvenega redčenja na splošno
precej zanema.r jen o. Vendar je vse večja potreba .po celuJoznem lesu v zll!oojem
Ča•su prisilila avstr.ijske gozdar-ske kroge, .da so za·čeli ra>z.prav,l jati tudi o tem vp ra Šatnj.u. Ustanovi.li so celo poseben S ve •t za uva j anj e .r e d čen j a (Durchfolfstungskonsilium der oste~rreichischen For-svkommission), .ki ga sestavljajo izbrani
avstrijski gozdarski s trokovnja.k.i. V strokovnih revijah pa je najti pravo poplavo
člankov o 1redčenju gozdov kot sredstvu~ ·
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l. za nego in povečanje pTirasbka ter i11boljša.nje kakovosti lesa,
2. za pridobivanje celuloznega lesa, ki pri tem napade.
Dunaj.ska »Allgemeine Fors.t:zcitung« je št. 9/ 10 {maj ) 1955 v celoti ;posvetila
vprašanju .redčenja ter prinaša 7 izvirnih člamkov raznih avtor j ev, št. 19/20 (oktober) 1955 .pa ,z opet 3 članke o istem vprašanju.
Vsi avtorj·i so.gJa-sno zag.ovarjajo redčenj e k<Yt potre.ben gojitveni ukrep , vendar se med njimi ja-sn o lo čijo strokovnjaki teoretiki -o.d strok<wnjakov praktikov.
TuJi teoretiki poudarjajo potrebo redčenja, venda r >Se nekatea-i med njimi spuščajo v vsakovrstne analize ter >Se pri tem skli.c ujejo na !Švicaa-ske in nemške
avtorje, ki so z raziskovanji skozi desetletja nei·z po dbitno dokazali, da se tako z
manj intenzivnimi ka'kor tudi močnejšim:i (vendar ne p.reti.ranimi !) redčenji dobi ob
koncu obhodnje skoraj nattančno ista količina lesa (les iz redčenj + les končnega
poseka) . T.a·k a razglabljanja teoretikov seveda ne morejo vzpodbudno vpliva.ti na
go·z da.r je, ki redčenja v sv.oji prak.si še niso izvajali.
Znani avstr.ijski b orec za IUVaja.nje redčenja kot nCildvse važnega gojitv enega
ukrepa dr. h. c. ing. H . Loren z - Liburna u je že l eta 1916/ 17 v gozda.rskem
inšhtutu v Ma-riabrunnu uva j a l visoko !l'edče nj e ter od leta 1923 ·d alj e z razpravami v ·s trokovnem tisku doka.zoval .potll'ebo nege goz-da z r edčenjem . Tudi zdaj se
b ori proti omenjenim teoretikom-skepti:kom ter pravi, da so primerjave m ed različ.nimi stopnjami sicer to čne, .d a p a ni s o n i k j er ob j avl j eni re zu 1t at i o u go t a v lj anj u ra z l i. k e m ed p tr i r as <tk om v red č en ih i n
.s pl •oh neredčenih ·s e.s·•t ojih. R avno •tuka j je na.jveč ja ll'azlik a, k i p a j e š e 111 ·~ h č e n j p o k a z a l, k e r j e t u d i n i r a z i s .k a l! V
n ere dčenem gozdu le·s hi ra, propada in br e z ·k ·o r.ist1 gn i je.
V takem n enegovanem s e >S toju ni p -o zitivne se l ekci je in je
z a t o tt u .d i .p o t o m s t v o .s l a tb š e {n ar a v no ml a d j e i n s t em b odo či ses toj ). Na to .o koJnoOst te o r et i k i v svo jih računih poza bljaj o.
Zato je Lorenz-LibUtrnau svoj zadevni članek poslal na vp ogled p r iznanemu
nalSledniku mojs•t ra .g.ozdne nege W. Schii.delina,. prof ·dr. H. L e i b u n. d g ut u in
ga p ros il za a:v>tent~·Čono mnenj e, v tolik o .b olj , ker j e Leibundgut uvedel primerjavo
redčenih .in neredčenih go.z.dnih ses tojev. L orenz-Libui!'Tiau navaj a i.zjavo pro f.
Leibundguta:
- V pra v i··l no red č en ·i h go z d o vi h j e d o n o s d e b 1 o v i n e i n
u porabnega l esa zna.tn ·o večji kot v neredčenem >S e s toju.
Red če nje nudi znarten d el SleČnega eta il: a, ne d a b i zaradi
tega teko· č i ;p,r i ra .s tek upadel, omogoča nat.o naravno .pomlaj eva 111 j e ·i n p rep r eč uj e ne k o r i s tn e j as e, · k i j i h •s i c er IP ov z r o č a j o p r .i r o d n e k a t a s t Il' o f e. V n a š e m f a k u l ,t e t n e m g o z .d u
s m ·O v 25 l eti, h .s eč ni et a tl p o ·t ·r oj •i. l i, p ·o v .e č a 1 i. rp •O v p r e č n o
h e k il: a r s k o 1 e s n o z a tl o g :o• z a 50 % t e r rp o ,d v ·O j j l i d e l e ž d e b el e .g a
l e :s a. Prej s ·o i zva jali .s, ečnje na goJo, med t em tko zdaj dobjvamo nad 80 % ·sečne .ga etata iz re •dČenj. {V teh 80 % moramo
seveda šteti tudi. !plresvetli tvena redčenja ,p red oplodno sečnjo , - 1pripominja
Lorenz-Liburnau.)
Zanimiv j e tudi p ri.spevek ing. W. S t re i n za (>>Zur DW"ch fo rstungsfrage<<).
Iz vseh dosJej oibj a.v ljenih č lank-ov prihaj a Streinz .d o lllaslednjih 2a.ldjučkov:
l. A v.s•trijska pro.izv.odnj·a pa.pirja ·potrebuje ·d a.nes le-tno 2,5 milijona m 3 celulo.znega le>S a, v kra1bkem pa ,g a .b o rabila cel o 3 milijo.n e m 3 letno.
2. Z uvozom celuloznega lesa v bodoče ni računati. Vse te potrebe pa bo mogoče kriti iz redčenj , n e da bi morali zato posegati v l esno glavnico.
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3. Rezerve v neredčenih goz,dovih znašajo nesporno po 600.000 m~ letno -skozi
10 let. Za enako koli<Čino .se •bodo ·l ahk·o povečala redčenja tudi v drugih gozdovih.
To •bo daolo letno 1 milijon m3 . S tem bo odpadla .dosedanja praksa, ko se mora
300.000 m 3 hlodovine letno predelati v celulozo.
lndus·trija prupirja je (ozaraodi dos0danjih .š pekulativne nestalnih coo) •dolžna
določiti odku.pno ceno celulooznega le.sa vsaj za leto dni vnaprej, pomagati pri
spravLlu tega lesa iz težtko dostopnih predelov z žičnimi žerjavi, traktorji g,pseničarji in ,d.Jr., or.g ani•z irati i,zdelavo oclikazanega redčenja v primerih, :kjer ni
dovolj delovne sile. Nadalje naj industrija p111pirja predvidi izplačilo nagrad za
strokovno .o sebje, k.i se je uspešno uveljavi.lo pri rpPoizvodnji celuloznega lesa.
Dodeljevanje teh na•g rad pa naj bi se prepustiJlo centralnim g<Qzdarskim organizacijam, ker gre proi tem za nagrado za us.pclno vložen trud ne pa za :ne.ke vrste
provizijo.
Uvaj<~~nje p.raovilnega redčenja je tudi v državnih ,g ozdovih težavno zaradi
prevelikih terenskih enot (uprav in revirj ev), pomanjkanja osebja tin delavcev.
Na·d alje pravi ing. Streim .d.ohesedno:
- Odkazovanje redčenj ase ne da le teoiJ:'etično naučiti.
Še tako dobra strokovna izobrazba in odlično opra ·v ljeni
i z p i t i n i t .i z d a 1 e č n e m o r e j o j am č i t i z a p r a v i 1 n o g o Q: .d n ogojitvene in obenem .zanesljivo •ter uspešno odkazilo težj i h p r ·i mer o v r ed čen j a, čep r av j e z at o p oda na p o tr e b n a
teoretična po dl aga. K ·t emu je za d ·obrega o .dkazovalca še
neobhoden pogoj, ·d .a je sposoben dojemati najrazličnejše
slike g .ozdn .ih sesto j ev in si pre .d stavljati, kako bodo izgledaLi po izvr•,. šenem IJ:'edčenju. Me ·d prep.nos .t •i mi ljudm:i,
ki so v s-vojem poklionem delu navezani na gozd, pa se n<ljd e j .o i z r a z 1 t i t a •l e n t i g 1 ed e 11 a r a v n a n j e z g ·o z d o m. O ·b
ustreznem vodstv u in na ·d zor.stvu dajejo le- ·t i i .z redne
re zu l tate.
Ta prjmer mora avstrijsko ~goz.dar.stv.o vse bolj . uporabljati, ker gospoda rske
raZirnere še ne dopuščajo potrebne go.zdar&ke wganizacije, kot jih imajo ososednje
države •(največ 400 ha površine na enega gozdarja). Zato bo v na.daljnj.ih 10-20
letih neizogibna pri•tegnitev .pPiučene pomožne si·le za odkazovanje in izvajanje
preprostejšega redčenja, .posebno :Pa trebljenja v najmlajiŠih starostmih razredih, tudi pri veliki gozdni posesti. V ta namen je jzkoristiti tečaje in šole za
goz,dne delavce pri •z veznih gozdar.s•k ih šolah 1(Avstrij.a ima •tri take šo:le). Tako bi
z najmanjšimi .stroški in brez nepotrebne birokracije dosegli v enem ali qveh letih
izredne uspehe.
Pospeševanje redčenja ne bo zadovouji.lo le potrebe po celuloznem l esu temveč je ogromnega pomena .za b0:dočnost. Prehod našega gozdarstva četudi po. časen - na resnično gospodarstv·o, ki .g oji lesno zalogo, lahko v nekaj desetletjih
postavi mnogo tednej.še temelje presk·r bi industrije in gospodarskemu polOižaju
naših goz,dov.
Le majhno števi.l.o go·z.>d.nih posestnikov - in žal tudi ne vsi go~d<~~rji! - se
zaveda, kakšne možnosti nudi zares intenzivno gospodarstvo, ki sloni na na.čelu
nege - redčenja in skrhi za lesno zalogo. Tudi 1pPi veliki goa;dni posesti gospodarim.o danes v Avstr.iji trajno s komaj 5-6 m?/ha JeJtnega sečnega etata in to
na najboljših rastiščih. Svicar.Ski, južnonemški in .d anski obrati pa dosegajo na
enakih rastiščih 6-10m3 / ha, v posameznih primer,ih edo 13m3 / ha trajnega seč
nega etaota.
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- Na splo~no ·u IP .ra v 1j am o danes z .našimi gozdo·vi vzorno , z glaV'!1ico,
ki j o predstavljajo .tla in <Sestoj, pa g <O siP o.d ad mo pomanjkljivo, - KoQnČuje
avtor svoj članek.
V Avstriji pa se niso omejili l e na razprave. »Wald- und Holz-Telegraph<<,
št. 44 o,d 16. XI. 1955 (ted enska i.zdaja r·ev~je >>IntemaJtionaler Hobmarkt <<, W·ien)
pri.naša n aJSlednjo vest:
Nata.nono pred ~etom dni je bila v Celovcu ustanovljena Avstr.ij&ka družba
za izvajanje redčenja (Osterreichische Durchlors tungsgesellschaft) kot prvo podjetj e •te vrste v Evropi. Delovni uspeh prvega leta opravičuje svoječasna .priča
kovanja 1ter bo· zel-o ol ajšal .ra.tšiiritev dej avnosti na druge zvezne podaajine. Pod
vadstvom 9 go:?tdarskih strokovnjakov je delalo na preredčevanju 160 delavcev,
kaJr j e dalo 34.000 m 3 celuloznega lesa. PPi tl:em je bilo .zajeto skoraj 2000 ha
površ.ine. Pri preredčeva.nju na:daJjnjih 1300 ha kmeč.k.i.h go.zdov je dru~ba sodelovala kot strokovni svetovalec. Od 34.000 m 3 cel uloznega lesa je biJ·o 13.000 m 3
drobnega l esa od 3 do 7 cm ·premera na tanjšem koncu .
Interesi .industrije papirja in goltdarstva si ne naspro.tujejo, temveč se docela
dopolnju j ejo. Po·t rebe ;po celuloznem l esu ne zahtevaj o od gozdov nikakih žrtev,
naSjprotno, omogo č·a jo naji<n:toozivnejšo gozdno ne•go; ki .pospešuje prio·a·stek, kakovost in vrednost gozda.
Odkod pri nas pomanjkanje celuloznega in jamskega lesa?
Ko so jeseni 1955 v tovarni celuloze ~n papirja v Vi.dmu -JKdkem stekli novi
stroji, kar je p omenilo potrebo p o no vih 125.000 m 3 smrekovega in j elovega celulo,Zinega lesa letno, je med papirničarji in gozdarji marsikdo s skrbjo .pomislil na
po.trebno surov·ino, ·k i je niti ,dotlej ni bilo d ovolj.
Za objekti,vno p~esojo vpraJšanj a je .potrebna a.nali.za potreb n aJŠih tovarn, ki
rabijo te vrs te celulo~ni Jes, kakor 1tudi 1.11poštevanje kapacitete naših go.zdov, ki
oskrbujejo toQvarne <S surovino. Tfrda sama razčlenitev ne bi .zadoščala, saj so jo
že tudi drug.i večkraJt izdelali, pa so navadno pr.išli do pesim!ilstičnih rezultatov.
.Zato je .po·t rebna primerj ava z .razmerami v deže l1, ki j e v gozdarstvu .precej
pod01bna Sloveniji, t. j. v .s osednji Avstriji.
Tudi v Avstriji je veliko srnrekov·ih monokultur s sla:bim prirru.tkom, 50%
(pri naJS 64%) kmečkega g·o11da, v večji mer.i hl adnejše alrpsko podnebje s krajšo
vegetacijsko dobo , več ik,o·t 20% vanwalneg.a., t. j. negospodan<Jkega gozda, zato
pa nekaj večji ·d elež enodo,b nega ,g o·wa k o.t p.ri nas.
Nekaj p odatkov za ·p rimerjavo:

LRS

Avstrija. LRS :Avstrij a

površina vseh go,r oov •{1000 ha)
905
3300
1 : 3,4
ig.l avcev {1000 ha)
507
2772
1: 5,5
434
2145
smreke
jelke {1000 h a)
1 : 4,9
lobni posek 1955 {mil. m 3 )
2,6
10,9
1 : 4,2
Letni prirastek {miL m 3 )
.1 : 3,4
2,5
8,5
h ekta•PSka lesna zaloga {m3 / ha)
150
1 : 1,3
116
Delež irglavcev oziroma smreke
jelke j e .pri nas 56% oz. 48%, v Avstriji
.pa 84% oz. 65%.
Prirastek j e pri nas, kljub rna.njši hek,taorski za.l ogi, zarardi dalj·še vegetl:acijske
dobe večj i. Avstrijci .predvidevajo uravnovešenje IPr·ira:s·t ka s pmsekom: l. z ·delnim zmanjšanjem seč enj in 2. z uvedbo preredčevanja gozdov na .soli.dni podlagi
v vsej dda·v i ; od tega pričakujejo letno 1 rnilijo.n .m 3 lesa več, istoča.sno ,p a tudi
povečanje prirastka v doslej nenegovanih ali ·n e d ·ovo•l j n egovanih gozdov·i h.

+

+
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Zanimiva je primer.java proizvo·dnje celuJo.z nega .in jamskega lesa igiavcev
v Jugoslaviji in Avstriji:
I. c e l u 1 o z n i 1 e s :

Avstrij a
potrošnja 1953, 1954

ELRJ

potreba 1956

s mr eka + j elka
bo r
bukev
mehki listavci
žagar.ski odpadki

4 18 ( 1000 m 3 )
25
14
50
60
567

Razmerje
FLRJ: Avstrija

1800 (1000 m 3 )
100
150

1 : 4,3
1:4
1 : 1O, 7

500
2550

1 : 8,3
1 : 4,5

Med celuloznim lesom smreke in jelke je bilo v Avstri.j,i 300.000 m3 tanj še
hlodovine ali 17% vsega okroglega cruuJ.oznega lesa teh dveh drevesnih vrst.
0Pri nas je verj et·no ,delež približno i•s ti.) V ·l etih 1953 in 1954 je .zn ašal UV01Z
celuloznega lesa v Avstriji nekaj nad '20.000 m3 letno, v .g lavnem bukovine.
(če u.p o:števamo, da ima Jugoslav·i ja v pnimerjavi z Avstrijo dvakrat tako
veliko površino gozdov in natanko dvakratni sečni etat, kljub temu, da jugos,lovanski de lež iglavcev znaša 30% , moramo priznati , da j e naša industrija celuloze
in pčlipirja po obsegu več kot skromna 1ter da ima :g.lede n a •s urovinsko os novo
y,sekakor objektivne možnosti .r azvoja.)
Avstrija
I.I. j a m s k ,i 1 es:
FLRJ
potreba 1956

330 ( l 000 m 3 )
220

iglavci
listavci

povprečna

proizvodnja

325 1(1000 m 3 )
ne proizvaja

Avstrija ne po·z na krize v jamskem lesu, s aj ga j e zadnja leta porabila .Jetno
p o 200.000 m 3 , ostanek pa izvažala.
Skupna potreba oziroma proizvodnja cruuloznega m jamskega lesa iglavcev znaša:
------------------------------------~F~L~
RJ~----------~A~v~s~tr~iJ~·a~-------celulozni les smreke
celulozni les bora
jamski les igla vcev

+

jelke .

4 18 ( 1000 m 3 )
25
330
773

1800 (1000 m 3 )
100
325
2225

Zanima pa nas ,p redvsem .p rimerjava proizvodnje v LRS z Avstrijo:
Za LRS planirana proizvodnja 1956:

celuloznega lesa ig la vcev
jamskega l esa iglavcev .

204 (1000 m3 )
137
34 1

ponudba s terena za 1956:

135 { 1000 m 3 )
130
265

Plfipomni,ti je, da je bil plan p.ro~zvo.dnj e celuloznega lesa za .leto 1955 izvršen
le s 152.000 m 3 namesto predvidenih 180.000 m 3 . Iz tega v i.d imo težko stiskb , ki
vJada pri nas v pro izvodnji teh dveh ta·~o .imenovanih .kritičnih sortimentov.
Pri avstrijskem letnem poseku 10,9 mil. m 3 ·ocLpa·d e n a .i gla vee 84% ali
9,156 mil. m3 , od .česar 2,225 mil. :m3 celuloznega in jamskega lesa. Razmerje celu196

loznega in jamskega lesa do skupne količine iglavcev je torej 2,225 : 9,156 = 1 : 4,1.
V blil-nj i bodo čnosti pa se bo pro~zvodnja teh dveh sortimentov povečala od današnjih 2,225 ·za 0,840 na 3,065 om il. rn 3 ter bo končno ra.z merje 3,062 : 9,156 = l : 3.
Ze do slej je .bila pro.i zvodnj.a obeh sortimentov v Avstrij i nep•rimerno lažj a
k a.kor pr.i nas, ker so rt:am vsaj v večji meri kot mi izvaj al.i sanitarna či.ščenja
in redčenja, ki so bi1la rp•ri naJS .SikOifO popo.Inoma zanemaJ<jena. Z uvedbo intenzi vn·i h
(nikak.or ne p•em očnih !) re.dčenj pa bodo v najkrajšem ČaiS u dvignili prooi zvQdnjo
ccluloznega in jamskega lesa iglavcev vsaj za 840.000 m 3 letno ter s tem 300.000 m 3
tanjše hlodovine, ki gre danes v celulozo, spros tili za žagarsk{) predelavo.

Izredno gost sestoj rdečega bora (dober t ip) v Limbuški D obravi ob Dravi, kjer j e tudi
inštitutska raziskovalna ploskev. (Foto: VI. Beltram)
če preidemo tudi v Sloveniji na pravilno intenzivrno neg·o sestoj ev, la hko raču
namo ne le ·s planirano pro·izvo·dnj o 341.000 m3 .za oba sortimenta temveč vsaj s
430.000 m 3 letno in to v do.g lednem času 3-4 let. Da to niso ni•kaikršni utopistični
in idealistič ni r ačuni, dokaz,uje Deankovicev čl a nek >> Redč enj e v .pora•ksi« na str. J 84.
Podolbnih o,bmočij za redčenje 1pa je v Sloveniji nešteto, predvsem na Pohor ju
ter sploh v .srednjegorskih predeLih.

Povzemamo iz referata inž. Dušana Mlinška. taksatorj a pri Gozdnem gospoda rstvu v Slovenjem Gradcu, " Q urejanju pohorskih gowov« , ki je bil podan ob
ekskurziji Švicarskega gozdarskega društva na Pohorju dne 5. junija 1956: »Gospodarska enota Mislinje meri 3505 ha državne gozdne površine. Znači l ne so za njo
mlajše in srednjestare smrekove monoku lture brez listavcev . T i gozdovi v vsej svoji
zgodovini do povojnega časa niso poznali posebnih gojitvenih ukrepov (redčenja)
ter so zaradi tega izredno gosti in imajo tat:tko drevje (neredko najdemo temeljnice
nad 50m2 /ha pri 60 do iQ-letnih sestoj ih na lii. in IV. bouitetnem razredu). L esna
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zaloga znaša 194m3 /ha s 53°/o mase do 30 cm premera.
4,27 m3 /ha, letni etat pa 3,36 m3/ha.«

Tekoči

pr·irastek znab

Okrajna uprava za gozdarstvo v Kranju je 27. decembra 19'66 izdala vsem
revirnim vodstvom okrožnico z naslednjo vsebino:
»Planirani celulozni les za leto 1956 ne bo kril vseh potreb trga, ker je stavljena
" pogon nova tovarna papirja v Vidmu in je zato potrebno ter za skupnost ulo
važno, da v lelu 1956 prpizvedemo veliko več celuloznega lesa, kot smo ga doslej
proizvajali.
Zato je potrebno, da že sedaj zberemn vse podatke na terenu o količ i nah drobnega, podmerskega smrekovega lesa (netaksacijske mase) , t. j. mladega smrekovega,
prdvsem podstojnega drevja, ki v gostem sestoju nima možnosti normalnega razvoja, ker je delno ali pa v celoti zadušen. Ves tak les ima zelo majhen prirastek
in polagoma v sestoju odmira.
Takih sestojev imamo na Gorenjskem zelo veliko in dobri poznavalci terena
trdijo, da letno samo v bivšem radovljiškem okraJju propade ok rog 20-30.000 m3
lesa. Razumljivo je, da ves ta les ni pristopen in da bi bili proizvodni stroški v
oddaljenih predelih večji, kot pa znaša vrednost tega lesa. T oda podjetje »Gorjana«
nudi tudi za tako droben celulozni les (od 3,5 cm srednjega premera naprej) tako
ugodne cene, da se bo pri pametni in dobri org.a nizaciji velik del tega drob iža lahko
spravil na trg in vnovčil.
Uprava za gozdarstvo želi pri tem doseči dva cilja in sicer, izkoristiti lesno
maso, ki bi sicer v gozdu propadla in, drugič, kar je še važnejše, ngojiti bolj zdrave
sestoje z večjim prirastkom. Natančna navodila, kako to izvršiti, pa bodo še sledila,
deloma pismeno, deloma z inštrukcijami na terenu.
•P rilagamo vam vzorec Cd, da na prihodnjem sestanku terenskega osebja objasnHe vsem logarjem, kakšno škodo trpi skupnost zaradi propadanja takega drevja,
ki pa se danes lahko še zelo dobro vnovči.
Logarji naj čez zimo zadevo dobro proučijo , naj se pomenijo z lastniki gozdov,
s kmetijskimi zadrugami itd. ter naj približno ocenijo površine takih gozdov in
mase, ki bi napadle na ha oziToma na vsej .površini v raznih. območjih, predelih ali
katastrskih občinah. Zapišejo naj si tudi lastnike takih parcel.
Podatke naj revirni gozdarji in nadzorniki kontrolirajo, da bodo vsaj približno
Ugotovi naj se tudi, kdo bi prevzel sečnjo in izdelavo, spravilo in prevoz:
sami lastniki, KZ ali kdo drugi.
Sečna dovoljenja oziroma pospravilne naloge za taka č i ščenja drobnega podmernega lesa bi izdala okrajna uprava za gozdarstvo kumulativno za posamezne
predele, izkoriščene lesne mase pa se ne bi štele v kvoto, pač pa bi se plačal samo
prispevek v gozdni sklad.
natančni.

Obrazec izpolnite in predložite z vašim mišljenjem in predlogom najkasneje do
15. aprila 1956.«

Kakšne so torej ~ele možnosti v vsej FLRJ, ki ima sokor·o .štirikraJten pr.irastek
lesa smreke in jelke kot sama Slovenija! Tud<i »Perspektivni plan razvitka šumar~tva i plan za 1956« 1(Beograd 1955) govori o čiščenjih in ll'edčenjih na 150.00 ha
površine letno ter s tem o :povečanem etatu za 1,5 mi.Lijonov m3 lesa letno. Toda
v Sarajevu so mi še v sep·t em'b ru 1954 izjavili, tako v Upravi za go.,;darstvo LR
BiH kakor v inŠtti.tutu, <la v·prašanje redčenj pPi njih še ni aktualno. LR BiH ima
ravno dvakratno• lesno zal·o go >S.m.I'eke in jelke kako.r LRS, daje pa letno le okrog
150.000 m 3 celuloznega lesa teh dveh v.r.st. Kljub drugačni strukturi gozd·o v je to
daleč pod objektivnimi ka,pacitetarni!
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Pravilna nega najteže prodira. Teorija : praksa
Na v·s eh naših shokovnih šolah pos.l ušajo .študentje in dijaki 'Predavanja o
raznili načelih in sistemih redčenj. Tudi na str.okovnih izpitih oso kancLLdati teore.tično v tem kar do:b ro :podkova.ni. Suštenšičeva >>Nega bukovja in jelovja« ter Lončarjeva >>Nega goz·~a<< sta dobra p-rispevika za ;prakso. >>Tablice prirastka in donosov<< našega lesnoi.ndustr,ijskega pri.ročnika zgovorno .prika,zujejo· d()nose redčenj,
ki znašajo tudi ·po 50 in ve'č % ;po·vprečne.ga ·s tarostnega prirastka.
To·d a kako daleč je vsalk danja praksa o d tega! Slovenski gozdovi, o katerih
vemo, da imajo skromno• hektarsko .zalogo, pa p()Večini .zaman .čakajo na pravilno
nego ..' Blagor gozdu, kjer go11dar razume njegove potrebe! Puimer v Bohinjski Bi-

Skupina delavcev iz Trnovskega gozda se j e rada posvetila negi gozdov, zavedajoč se, da
bo povečanje lesnega prirastka koristno tudi za njo. (Foto: VL Beltram)

st rici zgovorno pri-ča o term. Saj se izvajajo negovalna dela, toda kako? Mnogo je
še primerov, ko je biJ - k sreči -.zavržen samo trud in denar ter vsaj sestoju ni
bi.l a :prizadeta škoda. Zato pa se v .nešteto primerih s puščanjem sl abega mo čnej
šega .d revja v mla.dju in z izsekavanjem podstojnega sloja .sestoj.a dela 'IlC'POPravljiva škoda. Podatki pa govorijo - .geveda zgolj .s številkami - o >>.ill1·tenzivnem «
delu!
Koga naj krivimo za to, saj delo je v resnici tdko, ker so .naši mladi sestoji
rasli brez prave nege že od leta 1940 dalje? Vojna in povojna leta niso dopuščala
nege ·i n imamo za:to nepregledne površine mladih .Sestojev, kjer je nega tako zelo
.za.mujena, da ,Je pomoč ,iz.kušenega goz.darja 1Še lahko k-oristi sestoju.
Razen tega :pa se je tudi sistem nege v za•dnjih 15 letih v marsičem 5'Premenil
in ne priznava oveč šablone, •temveč zahteva •dobro biološko razgledanost. Zato ne
moremo kriviti našega mladega strokovnega kadra, saj razen teoretske osnove ni
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do·b il nikakršne praktične povezave z delom te vrste, niti za časa šolamja ni ti pozneje v praksi. Zato se j e stwko·vno i·zživljal :PaČ tam, l<j er je .za t.o na•Šel . pri.ložnost
in možnos.t: v pogozdovanju, ta·k·s aciji in eJksplo.a:taciji. Tu se je ·dala .teorija .laže
.in hi•treje poveza-ti ·s pra•kso , 1ki j e imela .že svojo ·dolgo,letno ·in ustaljeno t ra·d icijo.
Tako vidimo, da tudi na Hrvatskem 1kljub 30-letni tradiciji nega še _zmeraj
n i povsod prodrla, Po·dobno je bi.lo v Avstriji, .kljub njeni bogati gozdars.J.~i tra·dicij,i in o'b.i.l ju stro.kovnja•kov ·t er 40~Ietnemu pri.za.devanju Lo·r·enz~Lihurnaua.
Zakaj gre ta·ko te..žko? Vsekako.r zato, ker je sodobna nega @Ozda zavrgla vse
stare ·š ablone ter za.hoteva predvsem indivi•dua.lno ravnan~e z vsako .drevesno· skupino
v sesto~u, 1;ahteva ·s trolkovnjakaHrnisleca, ·k a1ko•r no:beno dr ugo gozdarsko delo. To
je nalo,g a, ki j e še tako visoko.k vali.fici.ran s•t-ro.kovnja.k brez .p rakse ne more obvladati, medtem ko jo na drugi strani lahko doume marsikdo, k i nima stwkovne
.i zohra.zbe, in j e povezan z .g ozdom ko.t n. !pr. kmečki .g ozdni posestnilk i.n .g ozdni
d ellavec. Občute:k, do1br.o opazovanje >in J.ogi-čno skl.e panje ter dolrg.oletne iizkušnje
še vedno več za·l ežej o kot čista in pn~često· tud.i preob širna teor.ij a brez tpra.ktične
· povezave, ki .ljudi le zmeša in o.dbija. Dokruz zato so vw.r no negovani, in u rejeni
g·ozdovi tudi maLih kmečkih posestnikov, ki .j ih srečuj emo marsikje po Slovenij i
pa tudi v rnn o.gi.h evro1pskih dr.ž avah.
Nekaj primerov i.z Ži'Vilj enj a. naj podtkrepi moj o tr·di,t ev.
Na otoku Bra.ču v Dalmacij.j sem leta 1930-1936 uvajal č~ščenje .in redčenje
·b orovih kultur in panjev.ce\t makije. Za'l1imi.vo, .d a sem za .svoje pri1zadevanje naletel !pri svojih .strokovno n<!!drrej.enih .n a \POpolno nerazumevanje ter •sem ,preje-l
pi.91Tieno .prepoved, češ da bo ljudstvo :te .kulture z izsekavamjem uniči.J.o , č i.m se jih
z negovaln.imi ukrepi ·d ota.k.nemo. Prepoved sem s;prejel »V vednos t<< :in j o rešil »V
sp.ise<< ter .delo nadaljeval ·o b .p opolnem razumevanju ljuds-tva, od katerega sem
sliša·l mnenje: >> Zda.j šele Vlid.imo, da je borov nasad zarr-il!di nas os.novan, ne ;pa zamdi samega sebe<<.
Vmesni dohodki redčenja, ki so b~li 1prej popolnoma neznani, s•o ·spremenili
miselnost lj udi .i n njiho·v o.dnos .do g·o zda in pogoz>dovanja. P·r v,i.č v z,.godovini t ega
o·to·k a so .pri<:eli .ljudje pro·s tovoljno pogO'zdovati v v~čji meri. Prefeikla vojna je
.p ožgala 4 vasi na Braču, i·o da niti ara b orovih nasa,d ov okrog 11 naselij niso prebival ci poseka•Li.
Za vse .delo ni·sem imel n iti enega J.ogaTja s kvalifikacijo· 1(šolo, tečajem ali
i~pitom), kljub ·temu so mi bi.!~ v str·okovnem ,p ogledu o•dlični sodelavci. Omenim
naj .s amo 22-letnega med njimi, ka·t eremu sem pojasnil v ses.toju alejpskega bora
načelo redčenja, .k i naj ga ption e sam izvajati v 30-letnem sestoju črnega bora.
Obe bo,rovi vrs.ti .ima.ta docela rruzlični obliki krošenj : alepslk i sploščeno, črn i vertikalno. K·o sem prišel z večurno zamudo v doti.čn i s estoj črnega bora, sem logarju
ugo.dno presenečen ·Čestital na vzorno za•Četem vi·so·kern red.čenju.
Tudi čiščenja in redčenja v o·bčinskih ,p a.njevs·k ih goz·dovih so- ljudem odprla
oči , da se z nego dajo poveča;ti donosi ,in podaljša·t i obh odnja.
Toda .g loboko bo razo·Čaran, lkdor bi utegnil :pomi·slit i, ·aa se je mo>je .delo iz
1930-1936 nadaljevalo . 'to, kar j e lju·dstvo .z razumevanj em sp rej elo, so poznej e
>>strokovnjaki<< po mojem odhodu zav-rli, ter sem leta 1952 in 1955 zaman d okazoval ' d iplomi.ranemu goz.da,rju .srednj.i h let nujno-st nege. Pri·z nati pa .moram, .da ta
strokovnjak piše strokovn·o neoporečne rii!Zprave v strokovn em listu. Teorija in
pra!ksa!
V l etih 1936- 1941 sem bil upravi.telj goz·dnih uprav, naj,prej v Morovicu
pri š1du, za·tem v Vr.b anji '(Di.rekcija Šuma Vinkovci). Po navo.dilih taksatorja
ing. Cmadka sem uvajal illl tudi uvedel visoko redčenje v 30 ·do 80•-•l etnih -sestoj ih
pestrega slavonskega gozda. Ta>k sator j e zahteval, naj odkazilo i·zvajaj-o samo in200
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na otoku ·Oiibu pred red čenj e m , ki bo zaj elo debelca vseh debelin.
pa.še sestoj ni sklenjeno za rastel (0,6). (Foto : VI. Beltram)

žemrJL Zares, z logarji, navajenimi dot edanj·ega iZJklju čno nizkega redčenj a , se ni
dalo ničesar doseči. Za njih j e ·b il novi način .dela p.ravi mo.ralni samomor ! Toda
upravi•t elj up rave z 9400 ha .go.zdne površine, •z letnim etatom 20.000 m3 za trg·ovino
(frca vag·on železniš·k a p ostaja) ~n 6000 m 3 za ·p rodajo na drobno, p ovrh v•sega j e
mo•al b1t.i ·š e saw blaga jnik, seveda n1 imel .za to nalo.go časa . Upravi·t elj ni mogel
odkwzovati redčenj a v p.r etežno 30- 40-letnih :sestojih, za kar .so bile po trebne 4
skupime skozi 5 mesecev. V 16- 20 letnih kmečkih fa:ntih sem odkril sode.Iavce, ki
so •to delo - ob ;po·gostem .in neposrednem moj em strolk ovnem na•dz orstvu v gozdu
- ·o.dJ.i čno opravljaJi, v za.čudenje in nenavadno zado'Volj.stvo taiksatorja, ki je vs akega odkazovalca še prav temeljito• preiz-kušal: >> Za·k aj si od•k azal ravno to drevo?
Zakaj pa. ·onega nisi?<<
Te negovane ses.toje si j e ob neki pril~ki leta 1947 ogleda.! tudi prof. d r . H.
Leibundgut ter se z načinom oporav.lj enega ·dela popolnoma strinjal. 130.000 m 3
1esa iz .samega preredčevanja na 9400 ha v 5 .letih pomeni zmerno jemanje komaj
po 2,8 m 3 /ha letno, medtem ko je tekoči letni prira~S•tek znašal sko·w 3 kraJt toliko.
Leta 1947 ·sem 2 dni odka:zoval redčenj e v 40 letnem meŠ<'.nem hra,s tovem
KraJk.ov·s kem go.zdu. Čez 3 l eta sem želel videti razvoj .t ega sestaj a, moral pa sem
razočaran ugotov:iti, da je bilo moje pr~za,devanj e zaman. Spl·o šno priiZnani dobe:·
goz da~r, navajen ,p rej l e ni.z.kega redčenja, ni verj el v pravilnost mojega odkaz.ila
-kljub vsem poj asnilom, ,k,j sem mu jih ·d ajal ob !prilik i o•d kazovanja - in ni izvršil .seonje odkaza•n ega drevja. šele leta 1955 ·sem s ponovno dv·o dnevno instrukcijo u 51pel .dokazwti pravi·lnost v isokega redčenj a. Odkazovanj e sta tam nadaljevala
nato 2 logarja (·sklljp no) ·t er je bila izvršena tudi sečnja odkazanega .drevj a. Odkazova-lca ,sta mi po•z neje nav.d ušeno pr ipovedovala, kalw je .ses·toj po izvr:š enem poseku lep in skoro enalko .go,st k ot prej , s to .razhko, da so krošnje kvalitetnega
d revja .dobile več svetlobe.
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Strokovnjaki . ne smemo prezirati ali .p odcenjevati sposobnosti strokovno neukega človeka temveč jih uvideti, &poznati ter izkoristiti v svojo strokovno in
skupno kori,st. Tak primer je prikazal ing. D. Bura .s svojo temeljito in .d okumentirano ra2\p.ravo »Prebiralni način g-ospodarjenja v nizkih privatnLh goz.dov·ih črnike
na o4:oiku Oli,bu<< (šumars,k i list 5-6/1955, str. 156-176). Na v<seh 908 ha n izl5ega
gozda domačini .g ospodarijo samo probiralno . .Se.čnje na g·o.lo sploh ne po·znajo
temveč samo čiščenje in redčenje n a prebi.ralni način z obhQdnjico 8 let, pri čemer
najstarejša debla dosežejo 24 let. Prvi dve leti po .izvršenem prebiranju ne dopuščajo na tej površini paše ovac. Ostalih 6 let pa pasejo tam ovce v pregonu. Ing.
Bura je ksilo.metrično ugotovil na 2 parcelah povprečni letni prirastek lesa nad 1 cm
de~beline 6,75 in 8,0 m3fha, .pr.i nepopolni zarasti 0,6-0,7. Prodaja orv z o•t oka
z.naša letno 120- 150 vaganov, kar daje 9,6~12 mil ijonov .dinarjev dohod·ka. Na
V'sem otoku OLibu je 217 gospodarstev in 789 1prebivalcev ter znaša dohodek na
1 gospodarstvo povprečno 44.000 do 55.000 dinarjev. To je i•z viroo način strogo
trajnega gospodarjenja -s 1panjevcem, sicer popolnoma tuj prebivalstvu in gozdarjem. na krasu. Ljudstvo je brez teoretične osnove pokazalo krasne us.pehe proizvod.n osti go,z,da, ki mu s svojo zarastjo 0,5-0,7 ·daje obenem tudi lepe dohodke z
racionalno •p regonsko pašo ovac. Dalmatinski goz.darji so priredili veliko strokoYno
ekskurzijo na Olib z namenom, da proučijo ta način naprednega gospodarjenja in
ga uvedejo tudi drugod na krasu. {Tudi sam sem si .lani og.ledal zanimivo gozd~r
stvo· na Olibu.) Praksa je tub.j dosegla brez nap.isane teor ije u·spehe, ki jih ne
gre zanemarjati. Seveda niso tprišli Ol ibljani d.o tega povsem sluč?.jno, muveč z
opaz-ovanjem, razmišljanjem in dolgo·l etnimi izkušnjami.
Praktični zaključek tega poglavja? !Pogoj za pravilno nego sestojev ni samo
1eoretična podJaga, v 'Še večj~ meri je to občutek, razume.vanje in zanimanje.
Ljudje, ·ki so redčili na stari način , •s e zelo težko ali sploh ne prilagodijo b iološko
pravilnemu načinu. Kdo-r uvaja nego gozdov, mora biti vsestransko strokovno razgledan 1er v praksi prei.zl-ušen, sami izvajalGi pa imajo lahko strok<Ovno manjšo
kvalifi.>kacijo, toda med delavci jih moramo pOISebej 1•zbrati in se prepri•Čat i o njihovi spo·so.bnosti za tovrstno delo.
,
Skrajno neraciona1no je, če .se zares do1ber strokovnja.k za gozdno nego ,i zgublja v osebnem <ldkazovanju na določeni manj.ši .p ovršini, me.dtem ko je enako delo
levo in ·d esno prepuščeno ljudem, iki niso dorasli •tej .nalo.gi. Sposobnemu strokovnja~ku je treba dodeliti 1Širše področje; ter naj si sam izbere odkazovalce med števi·l nimi gozdarj.i, logarji in gozdnimi delavci, lk.i kažejo razumevanje in •s posobnost
.za t-o dejavnost. Njegova naloga naj bo, da nenehno in prav .p ogosto odikazovalcem
nudi ·strokovno pomoč ter jih .u trjuje pri delu, dokler ne .p ostanejo · popolnoma
Salffiostojni. To pa bo mogoče doseči šele po poseku odkazamega drevja, še bolj
pa po •proso'ji nad<llljnjega razv•oja negovanoga sestoj a.
·
J)obro poznam in visoko cenim .teoil'etično podlago .in njeno praktično uporabnost, saj v stvari teorija ni nič drugega kakOtr posplošena ,p raksa. Zakaj pa je
mnogim tako0 •t ežka uporaba teorije v praiksi? Vzrok je v tem, da so se vsi učili
teorije le na predavanjih med štirimi sten.ami, vse premalo nazorno. Ce bi bila
p-redavanja o negi gozdov vsaj delno ponazorjena z vajami v naravi, bi dojemanje
bi·lo iJOpolnoma •drugačno in s tem seveda ·t udi učinek pouka večji.
T eren s,k e izkušnje 1955/56

Na podlagi . do.lgo.letnih praktičnih ,iz.kttšenj sem že več let ·p ouda.rjal, da je
treba •p reiti k intenzivni negi gozdov, ki bo sama po sebi z lahkoto dajala
vse danes kritične dmbnejše gozdne sortimente. Kot referent za gojitev in varstvo
končno
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Le v o : Ob gozdnem robu je koš dušil 4 lepe sosednje bukve. S tem, da je bil koš v
whu obglavljen, je bila zadeva pravilno rešenal. GU Trnovo. De s 11 o : IPollrebno je bilo
visokim smrekam odbiti le nekoliko vej , pa bodo doslej potlačena 4,3 in 5 m visoka drevesca neovirano r astla. Slivnica pri Mariboru . (Foto : VI. Beltram)

golldov pri Upravi za go,z.darstvo L RS sem skušal najti način za uvedbo pravilne
nege. Toda preobilje drugega dela mi ni . d~ uščalo, da se temu osebno posvetim.
Zamisli, naj bi se za to postavil drugi, že preverj eni strokovnjak, tudi nisem uspel
uresniči.ti. V I.n štitutu za ,g o·2ldno in l esno .g·os,podanstvo L.RS ni bilo za •to predvid enega mesta.
Po p osvetu s predstavniki p<~~pirne industrij e v naši drž avi sem SJpoznal, ·d a ima
<ta kot interesent popolno razumevanje za uvedbo -intenzivne gozdne nege. Kot
njihov nameščenec naj bi pomagal .s svojimi i.Jlkušnj ami p.ri:
l. uvajanju či~čenj a in ,preredčevanja vseh vrst· sestoj ev, ne g lede na s·o rtimente, ki pri tem napadej o;
2. uvajanju pravilnega gojenja topolov; oboje v vsej Sloveniji ob prostovoljnem so d elov~n ju o,p erativnega go;t,da,rstva.
Sredi novembra~ 1955 sem se ipOSve1il nov.i .n al ogi, za ,katero je zagotovilo svoje
sodelova•n je 4 /s okrajnih uprav za gozdarstvo in gozdnih gospodarstev. Od Prekm urja in Kozjaka nad Dravo· do Trnovskega go.zda ter od Bovca ·d o Gorjancev
~·o se nato vr,stili ogledi in inštrukcij e po ig.!as·tih, listna.<tih in mešanih go2ldovih.
Osnovno vpr<l'Šanje pr;i, 1tern d elu je: Ali lahko pomagam sestoju in kaik·o ? A li
z izsekom dQoločenega drevesa pomagam bolj šim sosedom illl kolikim? Vp.rašanja
sortimentov !Pri tem ni in ne $me biti. Potrebno je presojati krošnje in debla ,
taiko d a nevajenega zaboli ·t ilnik. Sledi odločitev .i n utemeljitev: zato ravno to d revo
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in ne drugo! Posek po izvršenem oc1kazilu pri priči potrdi pravilnost dela. Suho in
odmirajoče mora iz sestoja; to .ni•ti ne sodi v Fedčenje temveč v sanitarni ukrep.
Namen preredčevanja .pa ni redek goz.d temveč ustvarjanje boljš.ih pogojev za njegov napredek.
l. Bukov .koš v sestoju (.drogovnjaku). Ne smemo ga nekritično p.odreti, če
bi zaJto nastala vr.zel, v katero b o sneg potlači.\ o.kolno šibko •d revje. Nekje koš
oklestimo, drugod mu odbijerno vrh ali del krošnje, da si nizko in .slrubotnl() drevje
okrog njega opomore. Drugi č, čez nekaj let pa bomo koš lahko že izsekali. Težke
operacije - !POsledica zamujenega dela.
2. 15-letno bukovo mla.dje, visoko nad 3 metre, v zasebnem kmečkem .g ozdu
leži na ~leh , ker je osla•belo, .zastrto od nadraslega brezovega ISestoja, ki ni bil
pravočasno postopno izsekan.
3. Ne manjka primePov, ko je šlo >> redčenje« skozi sestoje, ne da bi se bilo
do·ta.k.ni·J.o krasnih ,g ostih bukovih skupin 2. in 3. debelirns kega razreda·.
4. l-1 ,5 m v.isoko bUJkovo mladje, na oko lepo in kvali·tetno. Na.tančen pregled .pa pokaže, da so v njem sk.ri·ti škodljivi elemenLi, ki se bodo s časom razvili
v silake - koše. Z enim zamahom vejnika lahko ostanejo brez glave. nič več
nevarni in le IŠe v oporo sosedom . .Med stotisočglavo množico jih je zaenkrat le
nekaj tisoč, vendar dovolj, d a močno ogrožajo tako kakovost kakor tudi prirastek
sestoja. Nekaj dnin zaodostuje za uvedbo reda. Manj pogozdovanja - več nege!
5. 60-letni 28m visoki sest.o ji črne j elše to·žijo: »Zakaj nas sekate vse na
golo.? Odprite nam zarast za 30%, pa bomo še priraščale<<l
6. Srednjedobni hrasti ·b i radi priraščali v debelina, toda .preveč na gosto so
razporejeni. Ni dovolj prostora za vse. Zraka, zraka!
7. Ob Savi so naravni naleti črnega topo·l a raznih starosti. Od strašne gostote
se .d revesa krivijo v lovu za :svetlobo. Stirilkrat pregosta so. Toda če bi jih hkrati
pobrali :V., bi preostalo X polomila veter in sneg. Vsaj trilira;t bo treba .poseči v
sestoj: pomalem, pogost'(). če tega ne naredimo mi, bo po svoje napravil sneg in
ne •bo. hlodo·v za luščenje·.
8. Sestoj i J'dečega in zelenega bora ob želez·ni ci na Dravskem polju se ·d ušijo.
V zamenjavo za prvo pomoč nudijo kot .prvi obrok ne!kaj tisoč m 3 jamskega lesa.
Toda gozdar ne more k njim na d·o govor. Dušita ga planiranje in administracija ...
9 . .Polstoletni ·sestl()j črnega bora na k-rasu. Požled je leta 1952 zapus.til v njem
vrzeli, .toda v sestoju so ostale skUipine, ki so pregoste. Njih ni razredčil led. Ne
podstojna drevesa na robu vrzeli, nasprotno, tista iz sredine skupin je nujno izločiti ter s .tem pomagati v.sej sl...11pini. če bi bil sestoj pravilno gojen, bi tudi led
v nj em napravi.! manj . škode. Koliko je jamskega l esa, ki .ga goz.dovi ponujajo,
rudniki zahtevajo, gozdarji pa marsikdaj ma!silnor p lanirajo prav tam, kjer ga ni
dovolj!
10. Nadrasle košrute smreke in jelke v raz-l i.čno starem sestoju. Pod drevesom
3. debelinskega razreda je zastalo v njegovih vejah 3, 5, 9 lep.i h 2-5m visokih
smrek. škoda je na izgubljenem prirastku, škoda pa je izsekati n<~:draslo , dobro
pri raŠČ<iJjoče drevo. Vzpon na smreko, 5- 10 .zamahov z lahko sekirico in namesto
5- IO vej bo ostalo !prav toliko 20-30 cm dolgih štrcljev, ki se bodo brez škode
za drevo omšili , ker svežih smrekovih vej ne smemo klestiti 01b deblu. Odslej bodo
nemo.teno pr.iraščali : nadraslo drevo in prej ,potla•čene smreke. L ahko in naglo
opravljeno del o, neprimerno cenejše in vrednejše kot 3, 5, 9 novo posajernih smrek
Koliko je trukih smrek jn jelk, ki čakajo iPOmoči? Po.l mi lijona, milijon? Ni važno ,
da vemo številko! Re'šujmo jih pravočasno ! Tukaj se skriva ogr-omno prirastka,
katerega smo doslej vse preveč prezirali.
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Ne mislim obtoževati! Podajam le nekaj primerov, ker želim .prikazati stanje
gozdov ter nujnost, da 'p omagamo njim in našemu go!ipoda.rstvu.
V času 6 mesecev (16. Xl. 1955 - 15. V. 1956) sem na terenu v ·območju
okrajev Nova Gorica, Ko.p er, Kranj, Ljubljana, Maribor, Murska Sobota, Novo
mes·to, Ptuj in Trbov,l je imel 42 ·dni terenskih inštrukcij , kjer ·so so·delovali inženirji
s 53 ·dnevi, gozdarski tehniki z 80 dnevi, loga.rji z 217 dnev,i, gozdni ·d elavci z 61
dnevi ter predstavniki kmetijskih ,gospodal'stev in kmetijskih ,zadrug z 9 .d nevi.
P.oVlpreono je sodelovalo dnevno po 10 ljudi, kar je tudi prak·tično najbolj primerno. Poudar~ti moram veliko zanimanje udeležencev za to · vrsto gozdarsko
najbolj hvaležnega in ~roduktivnega dela, ki navdaja izvajalca z zadovoljstvom,
saj vi·di takoj ob po.seku rezultate svojega priza,devanja.
Ne morem zamolčruti treh imen, ka•terih rezultate uspešnega dela smo imeli že
priliko videti na terenu: tehn. R. Korena, ing. Fr. Kordli1Ša in ing. T.
Dean k o vic a. Go1ldni uprav.i Idrija in Bohinj-ska Bistrica ~ostajata vse bolj
vzgled vzorno začetega in že uvedenega dela. Brez dvoma niso ti gozdarji edini
mo.jstri v Sloveniji. Go•tovo .p a .se bo njihovo število še z.natno 'Povečalo, ko se bodo
•t udi drugi seznanili z ·l epoto i·n kori.stnostjo goz.dne nege, saj je ·tega dela po vsod
več ko dovolj.
·
Zelo poučne so ugotovjtve v Prekmurju, kjer so skoraj sami mla.di gozdov.i.
Za go~dove splošnega ljudskega 'Premoženja je bil .na površini 10.000 ha predviden
letni sečni etat 13.000 m 3 , ki je zajemal največ sečnje starejših jdševilt sestojev.

Le v o : Zrel bukov sestoj na Opatovi gori (Blaževo brdo, odd. 18) je odrastel brez nege
in ima na tleh l. bonitete 700 m3 /ha lesne zaloge. Ob dobri negi bi bil les neprimerno
boljši. - De s no : V <Crnem logu bo treba 60-letnemu jelševemu sestoju z redčenj em
podaljšati obhodnjo namesto dosedanje sečnje na golo. (Foto: Vl. Beltram)
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Namest<J sečnje bo treba predvideti samo gojitvena redčenja ter sečni etat zvišati
na 20.000 m 3 • V 1treh letih ,b o treba ()bis.kati z zelo zmernim redčenjem in čiščenjem
vse mlajše sestoje. Lzkušnje bodo if>Okaza·le, da bo treba po 3 .letih tudi ta etaJt
.zvišati: Brez teh ukrepov p~ ne bi bil.o le i•z gube na pnirastku ~temveč tudi na kvaliteti
.sestojev in le~Sa. V ,po•k.rajini, kjer je na le~Su in drveh 1ta·ko pomanjkanje, .de:lov.ne
sile :pa je na pretek, bo to a;a intenzivno gojenje :gozda ~Samo k01·,is.Vn.o in pospeševalna.
Poudariti moram, da -so se vsi udeleženci na inštrukcijah prepr:ičali, da zagovarjam zelo ,zmerne 1posege v sestoj e, to .p a iz :dveh razlogov:
l. ker je to uvajanje v novo delo ter se izvaja·lci ne smejo že v začetku
navadi·ti na premočne posege,
2. ker so 1površine gozdov, ki zahtevajo ,pomoč, ogromne OO. je treba negovalne
tlkrepe na njih č im prej konča,ti, da ISe ,k njim povrnemo po 3-4 letih.
~\\\' \ \ 1
Potrebni ukrepi
Po tri desetletja se Lončar in Markovic borita v Hrvatski in Srbiji za uvedbo
gozdne nege, štir,i desetletja zagovarja L orenz..oLiburnau v Avstrij:i to, kar je v
Svici že davno vpeljano. Znan nam j e visoki švicarski Jetni .hektarski .prH-astek,
vemo •t udi, da rt am ne .poamajo .problema. varstva 1gozdov, vse to je rezultat interuzivne nege. Danes poznamo Schadelina in njegovo >>AU~Sles e-durchforstung «, poznamo tudi našega ,p1~ijatelja rprof. Leibundguta, ki neredko ·z ahaja k nam in v
naš gozd.
Menda ne bomo v Sloveniji praktično upoštevali i-z jave nekih bosanskih gozdarjev o redčenju, da le-to pri njih zaenkrat !Še ni aktualno. Ali 'naj čakamo na
rpo-stavljanje ,poskusni.h in raziskovalnih !Ploskev ter na rezultate teh raziskovanj
čez 2()-30 let, ki nam povedo isto, kar so if>Oveda·le tudi drugod. Ali naj v »Gozdarskem vestniku« začnemo s polemiko o redčenj u, o pomislekih ~n o nevarnosti napačnega in l{>remočnega ,p oseganja v sestoje itd.?
Ca•s je, loti·ti se dda, ne naglo l:n kampanjsko, manveč trezno ,i n 1preuda.r.no,
zaved<Cjoč .ge ne le velike važno&ti, temveč tudi prav .tolLke odgovourosti. V ta
namen bodo potrebni !Ilasleldnji u.krCjpi:
I. Ukre .pi ·osebne nar.ave
l. inštruirat:i o gozdni negi v ra,znih l'iestojih z i•stočasnim odkazilom in
poseikom;
2. za inštruktorje -določi·ti s trokovnjake, ki so J:ega vešči in so za delo
odgovorni; '
3. -strokov-nemu osebju, ki je pokaza•lo IS svoj;im delom prdilTierno srposoibno-s t
v gozdni negi, naj se za inštruiranje dodeli večje območje; števil-o udeležencev
pri inštmkcija.h naj ne presega deset;
4. v lepo negov<l!De gozdove je prirejati strokovne ek-skurzij e;
5. pri odkazovanju drevja, ki ga izvaja še .p remalo vešče osebje, je nuditi
pomoč veščega s.trokovnega osebja;
·
6. študente, dijake in učence g·oz.damk.ih strokovnih šol je praktično poučevati
v .gozdni negi.
·
Upoštevati moramo, ·da ~majo razne drevesne vrs-te .(.topoli, hras.t, borovci,
jesen, smreka, jeJše, bukev, jelka) zelo različne zahteve po svetlobi, zato :inštrukcij~
o določenih vrstah ne morejo in ne smejo naod0il11es-titi iuštrukcij ,za druge drevesne
vrste.
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II. Uk r ep i ma .t eri a ,l n e nara ve
l. vse suho in od.mirajoče drevje, ne glede na lastni•Štv·o, mora čimprej iz
g·o zda, ne glede na plan .in sečno kvoto;
2. p rva čiščenja in redčenja naj bodo č.im bolj zmerna, ta,ko da zajamej·o čim
več .g ozda ter naj se povrnejo na isto površino že čez .2~3 leta;
3. po opravljenih l{>rvih gojitvenih ukrepih, naj se razdelij·o g.o,zdne ,p ovršine,
ki .pridejo v poštev za redčenje tako , da bo dotok lesa, k i pri tem n<~~pade, po
moŽinoSiti enak ;
·
4. material, ki ga dobimo pri gozdni negi .o d dreves pod 15 cm pnsnega premera, naj se evidentira, vendar ~a naj se ne š:tej e v sečno kvo to;
5. gozdnim gospodarstvom, ki imajo pri takem delu izgubo, naj se le-:ta krije
iz s redstev gozdnega sklada;
6. izg.r adnjo goz·dnih po ti in cest za o{Lpi ranje nedostopnih gozdov je čim
bolj pospeševati.
III. U ik r e 1p i o r gan i cZ a c ij s ke n a ra ve
l. ustaliti je or.ganizacijo gozda rske službe tako pri wpravno politi·Čni h ustanovah ka;kor tudi pl"i gozdnih gospo dars,tvi.h;
2. zmanjšati ;po možnosti obseg admini.stra•tivnega poslovanja, d a bodo lahko
hodi·l.i strokovnjaki č im več v gozd;
3. v gozdovih splošnega ljudskega ,premoženja naj b odo za odkazilo odgovorni
tisti strokovnjaki , 1ki te gozdove najbolje poznajo t. j. osebje gozdnih gospodarstev
ocZ. oibra tov.

•

Gozdarstvo ni samo ,p ogozdovanje, urejanj e, gradbeništvo in eksploatacija,
pr o izvod nja. Vse gozdarske dejav·nosti so le sreds·t vo za proizvodnjo. Med .temi sredstvi pa j e bila nega doslej pri nas 1prava pastorka. ln vendar
.sodi ravno nega med najvažnejše in odločujoče činitelje .za povečanje lesnega prira&tka, ki je edino merilo proizvodnosti gozda.
Naj bi končno nasto:Pila v tem- oziru prelomnica, ·d a bi z vztrajnim in 1terneljitirn
delonn postavili .gozdaus.tvu in našemu .g ospodaustvu močnejše temelje. N i č ~· e č
pl aniran ja drobnih sQrt i men:tov O·d .z goraj! Gozdovi naj
sam i pokaže j o, kje j i h j e dov.Qlj .in ce l o na 1p iTetek za v se
naše ;potrebe!
'
marveč

IZ PRAKSE

Lp.

C&A

O BIOLOGIJI SROBOTA IN NJEGOVEM ZATIRANJU
Rod srobotov (Clematis) sodi v družino zlatičnic (Ranunculaceae). Zlasti na Notranjskem je to zelo nevaren plevel, predvsem navadni srobot, vezelje ali Joza (Clematis vitalba).
Srobot cvete na prostem v drugi polovici junija, v gozdu pa julija. Cveti so dvospolni
in se sestojijo iz mnogo prašnikov (do SO) in mnogo plodnih listov, t. j . preprostih plodnic
(sl. 2a in 2b). Cvet se z dozorevanjem razvije v mnogo drobnih plodov, katerih vsak ima
na koncu ta nek 1,5 do 2,5 cm dolg dlakast repič (prives·e k) (sl. 2c v zače tku dozorevanja,
sl. 2 č nadaljnje dozorevanje, t. j . 17 dni pozneje).
Listi so nasprotni in lihopernato sestavljeni. Oblika listne ploskve je zelo raz li čna , t. j.
navadno sr čas to priostrena, pri mladih listih tudi su li č asta, celoroba grobo napiljena (sl. 1,
in sl. 3). Listi sto j ijo na tankem pecilju, tudi vsak J.i st i č ima dolg in tanek pecelj č ek .
Z njimi se kakor z viticami sam oprijema lastnih vitkih stebelc in vej , drevj a in
grmovja (sl. Sa).
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Steblo je dolgo, izjemoma dosega tudi 25 do 30 m, pri tleh je 5-7 cm debelo. Kot
popenjalka ima srobot nesamostojno, tanko in vitko steblo. Prečni prerez stebla je bolj ali
manj šesterokoten.
Sredi avgusta se okrogle, še zelene glavice odprejo. Iz njih rastejo svetlobele puhaste
nitke (repič i ). Pozneje, nekako v prvi polovici meseca novembra, postajajo te puhaste
nitke svetlosive in drevo, prepleteno s srobotom, izgleda kakor pokrito s snežinkami. V
drugi polovici novembra (25. 11. 1953 na Ravniku) začne dozorelo seme odpadati. V cvetovih sem naštel 9-32 zrelih semen. Tiste dni j e začela burja razstresati posamezna odpadajoča semena. Raznašanje semen pospešuje puhasta nitka. Odpadanje semena traja od
druge polovice novembra do konca februarja, izjemoma tudi še marca, in to na zelo svetlih
mestih po zaraslih pašnikih. Ob železniški progi .Planina.JJostojna (pri želez .. prelazu Skrbcu)
pa je odpadanje trajalo še ves april. .Med železniškima postajama .Postojna--tPrestranek
je srobot že začel zeleneti (13. 4. 1954), seme pa še n i vse odpad lo.
Proti pom ladi postanejo d l ačice vedno bolj temnosive. Neodpadlo seme je izpostavljeno poznim mrazom in slanam, zato postanejo dlačice na nitkah rjavkasto-rumene. Odpadanje semena pospešujeta tudi poledica in sneg. Tako je bilo videti, da je seme do
18. januarja 1954 odpadlo le tam, kjer je bilo pokrito s snegom ali ledom. Porjavenje
d l ačic povzročata tudi dolgotrajno deževje in megla.
G lede kalivosti je bilo ugotovljeno naslednje:
l. .Seme, nabrano 25. Il. 53, vsejano 5 . 5. 54, vzklilo do 20. 6. 54 980/o
2. Seme, nabrano 15. 12. 53, vsejano l. 5. 54, vzklilo do 20. 6. 54 790/o
3. Seme, nabrano 17. 3. 54, vsejano l. 5. 54, vzklilo do 20. 6. 54 91 Of o
4. Seme, nabrano 23. 4. 54, vsejano l. 5. 54, vzklllo do 20. 6. 54 740/o
5. Seme, nabrano 23. 4. 54, vsejano l. 5 . 54, vzklilo do 20. 6. 6 4 700fo
Po vprečje kalivosti znaša 82°/o, ka·r je razmeroma mnogo. Od posejanih semen je pokazalo najboljšo kalivost seme pod točko 1, ki se je štiri dni namakalo v deževnici. V
desetih dneh, t. j. od 20. do 30. V•I. so poleg kličnih listov odgnali tudi že pravi listki.
Od setve semena do kalitve je minilo povprečno 30 dni. V času od setve do 20. VI. so nekatere sadi čice z rastle 2 do 2,5 cm (dolžina koreninic ni všteta), v teku leta ' 1954 so dosegle
višino 7 do lO cm, v letu 1955 pa še nad aljnjih 20 cm. Vse poskuse sem napravil bl izu
gozda v petih loncih, napolnjenih z zemljo.

.Slika l. V juniju in julij a se odpirajo
cvetovi navadnega srobota (zmanjšava 1:2)
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z.rnca -bodo~ semena
neoplojeni cve f
nav.zkrižni poqonil<i

oplojene
plodnice

praŠnik

c

b

a

c"

Slika 2. Razvoj srobotovega cveta. a : razcvetje 14. 8. 1954; b : razcvetje 18. 8. 1954;
c: cvet 26. 8. 1954; č : dozorevaj oče seme 12. 9. 1954 (zmanjšava 1 : 2)

popek
1

1

1

1

Slika 3. Navadni srobot. a : peceljček - ovijalka povezuje obe stebli
oblika listne ploskve (vse zmanjšano 1 : 2)

vejici; b m c:

Srobot se razmnožuje tudi vegetativno. Pri treh potaknjencih, dolgih 30 cm, ki so tičali
15 cm g loboko v zemlj i od 17. aprila 1954, so se kmalu začeli napenjati popki in pognali
do 8. junija 1954 10--13 cm dolge poganjke, do iste j eseni so poganj ki dosegli dolžino
0,5 m, v letu 1955 pa so zrastli do 2,55 m.
Korenine srobota so zelo dobro razvite. Poleg glavne ima še močne in dolge stranske
korenine. Da pridobi za svojo bujno rast iz zemlje č imveč hrane, poganja svoje korenine
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med koreninami drevja ali grmovja ali tudi okoli njih. Ze p ri sadiki, stari 50 dni, dolg\
komaj 2-2,.5 c~. je mori la glayna korenina 7 cm.
Iz opisanih lastnosti prihajamo do sklepa, da ima srobot odlične lastnosti za razmnoževanj e in dobro življ enj sko mo č.
Pri negovanju nasadov in naravnega pomladka li stavcev in iglavcev naj več krat posvečamo prema lo pažnj e odrezovanju srobotovih stebel. Trdijo, da j e najbolje odrezati
&teblo v vi.šini 1m. Odrezanemu steblu naj bi po časi po j emale življ enjske sile, in bi se
končno le posušil. Nasprotno pa so izkušnje pokazale, da je bolje odrezati steblo č im
niže pri zemlj i ali pa izpuliti , kar pa je mogoče le tedaj, če se k orenine šiorijo v vodoravni
smeri . Videl sem odrezani srobot, k i se j e zakoreninil na odrezanem koncu. Veliko napnko
delamo tqdi, če odrežemo steblo samo toliko nad zemljo, d a poženejo iz popkov novi poganjki, ki se vzpenjajo pokonci, če pa so popki prav pri tleh, požen ejo iz njih tudi korenine. Previsoko nad zemljo odrezana stebla se la hko še bolj razkošatijo, ker požene i.z
stebla toliko poganjkov, kolikor smo pustili popkov, zlasti če j e dovolj 's vetlobe. Kjer so
pri pom ladanskem odstranj evanj u srobo t odrezovali v višini ·1 m, so pognali do 16 . septembra zelo bujni poganjki do 5 m dolžine s .trikrat večjimi listi.
D ogodi se tudi primer, d a se dve stebli, rastoč i vsako iz svoje korenine, zrasteta in
tvorita eno steblo. Tudi debelo in več desetletij staro steblo ima še zmeraj življenj sko
silo. V višini več metrov odganjajo novi poganjki.
V težnji po svetlobi raste kvišku hitreje kakor drevo , ki ga objema toliko časa , da ga
popolno ma preplete s svojimi peclji ali ovijalkami. Listni peclji se ovijajo okrog raznih
delov drevesa, zlasti pa v vej ah krošnje, p ovezu j oč vse v eno celoto. INa ta nač in se
zma nj ša d rev ju asimilacij ska in transpi raci j ska površina , kar je vzrok zmanjšanj u [Jrirastka in' pogosto tud i sušenj u drevesa. Srobot povečuje tudi nevar~ost snegoloma.
S robot se ne vzpenja samo po drevju in grmovju, tem ve č se plazi tud·i po tleh. V
p resvetljenih sestoji h s prebiralno ali oplojno sečnjo pregrinja gozdna tla s tankimi stebli,
ki imaj o zaradi pomanjkanj a svetlobe manjše liste. S prekrivanj em tal o nemogoča kalitev
semen in rast mladim semenkam.
O izredni življ enjski moči in odpornosti srobota prot i mrazu in slani oslanjam svoje
trditve na. sledeč e: !Pogostne slane v mesecu novembru in decembru 1953, ki so povzročile
pozebo celo na grmih. goz dne maline, ostroge ali robide, ni so napravile srobotu nobene
škode. Samo huj ši mraz in dolgotrajno deževj e in megla povzročajo najprej p!)rumenitev
listja in šele proti koncu leta tudi odpadanje listov. V letu 1954 je padala slana zaporedoma 4 dni, t. j . 4., 5 ., 6. in 7. novembra, kar je vendar povz ro či lo porumenitev li stov in
začelo se je počasno in delno odpadanj e listov. J z avgusta 1953 v višini r',s m odrezanega
srobota sta pognala do 30. oktobra 2 poganjka, prvi 20 cm, drugi pa 40 cm. !Poganjka sta
imela zelo velike liste in videti j e bilo še vedno priraščanje , medtem ko je bilo že vse
ostalo drevje in g rmovj e pov e či ni brez listov.
Od uničevalcev srobota ne poznam drugega kot ovco in kozo , ki ga radi obirata. Leta
1950 je bi l najden v strženu srobota, debelem 0,5 do 1 cm, majhen hr o5ček, ki so ga v
Inštitutu za gozdarstvo in lesno industrijo S lovenije do lo či li za srobo tovega lubadarja.
Za zaključek bi priporočal vsem, ki skrbi jo za nasade ali naravni pomladek iglavcev
in listavcev, naslednje:
l. V č a su gnezditve koristnih ptic sel•i vk, t. j. v maju, juniju, juliju, naj se ne bi vršilo
čišče nje srobota, ker bi z odstranj evanj em odnosno z vlače njem srobota z dreves kljub
dovolj veliki pazlj ivosti poškodovali ali mogoče celo uničili p recej šnje število ptičjih gnezd.
Odrezovanje srobotnih stebel pa lahko opravljamo v vsakem letnem čas u. J>osušen srobot
razpad e 'na drevj u v 1 do 2 letih.
2. Ni priporočljivo odstranj evati srobot z drevja v dobi n ajve čj e vegetacije oziroma
tvorbe poganj kov, zlasti pri iglavcih, v maju in juniju, ker bi · z v lačenj em srobota z dreves poškodovali ali. pa odlomili nežne in krhke poganjke ter v11šičke.
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S. Izvrši naj se čiščenje nasadov in naravnega pomlad-ka <pravočasno, da ne bo prepo.zno odstranjevanje srobota delno uničilo ali pa oviralo rast mladih .smrekovih in jelko.vih drevesc.
4. Za rezanje srobota čim niže pri tleh naj bi se uporabljal tudi Mušičev srpični vejnik.
Kako naj bi bil ta vejnik brušen, da ne bi drsel ·po muževnem srobotu, bi bilo· potrebno
na več mestih preizkusiti. Mi~lim, da bi bilo najboljše enostransko· brušenje, tako da bi
bila ravna {nebru-šena) stran vejnika obrnjena proti steblu.
Venčeslav Stra us
STROKOVNE EKSKURZIJE GOZDARSKE SREDNJE SOLE V LJUBLJANI
,Pozdravili smo povabilo o>Silve«, gozdarskega in lesnoindustrijskega podjetja AGV
fakultete·, da pridemo pogo·z dovat, posebno še·, ker so nas letos 12. aprila zjutraj 4 avtobusi prišli iskat pred sam internat v Milčinskega ulici ter nas (skupno skoraj 200 udele-

Višj·i gozdarski tehnik E. Pogačnik
razlaga dijakom srednje gozdarske
šole svoje 50-letne izkušnje s kontroJnim gospodarjenjem v. gozdovih
na L ehnu

žencev, t. j. rednih dijakov, teč ajnikov in predavateljev) odpeljali na delovišče v Kamni·ško
Bistrico. Po približno osem urnem delu smo pogozdi li ok. 20.000 . triletnih smrekovih in
5000 triletnih m acesnovih sadik. Z ozirom na to, da so bile vse te sadike pravilno
posajene, pomeni •povprečna dnevna norma 12o sadik že kar pohva lno storiinost. Seveda pa
je imelo podjetje pri tem posebne izdatke v znesku ok. 120.000 din, t. j. približno 5 din
po vsaki sadiki, ali pa skoraj 600 din na delavni dan. Ta podražitev je v največji meri
nastala zaradi stroškov za avtobusne prevoze. Od fakultetskih gozdov smo veliko pri čakovali , toda bili smo skoraj razočarani. Velike gole površine žalostno to~ijo o napač
nem golosečnem gospodarjenju kot n. pr. na »]erinskoku«, gozdove Farjevega plaza pa je
občutno poškodoval snežni plaz. Na tiso če hektarov sestojev, posebno mladih je poškodovala jelenjad.
·
Ce primerjamo prebiralne gozdove s fratami, nam bo še posebno žal :desetletnega
pri•rastka, zapravljenega zaradi sečenj na golo. Skoda od jelenjadi pa je naravnost katastrofalna. Videli smo obsežne površine, porasle z bujn.im naraovnim pomladkom jesena. in
drugih iglavcev, kjer je bil prav vsaki mladici odgriznjen vršni popek, do č im je bil kot
roka debelim stebelcem obgrizena in odr·g njena skorj a. Upravnik gojitvenih lovišč nam je
tožil, da so doslej poskusili že vse mogo če in da se bodo odločili verjetno še za skrajni
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ukrep, za zmzanje staleža jelenjadi in bodo sedanjih približno 30 grl reducira\i na
približno 112 kosov.
, 1
Druga letošnja prava strokovna ekskurzija je bila dne 4. in 5. maja na Pohorje
približno 50 udeleženci, dijaki petega, zadnjega letnika Gozdarske srednje šole in tečaj
niki IV. zaključnega semestra. .Ker je .Pohorje precej oddaljeno od Ljubljane jn ker je
s približno 60.000 ha svojevrstnih gwdov zelo važen slovenski gozdni objekt, smo pripravljali vsakoletne pohorske ekskurzije tik pred odhodom dijakov iz šoJe, da bi tako vsakega absolventa seznanili z Lehnom in Rdečim bregom.
Tokrat smo se povzpeli iz Mislinja na Ribniško kočo, kjer smo prenočili. Spotoma
nam je inž. Mlinšek razložil, kako poteka urejanje gozdov nedržavnega sektorja in opisal
svoje izkušnje pri tem. Drugi dan smo si ogledali Ribniško jezero, gozdove SL.P v J elenovki, sestoje gozdne uprave Podvelka, nato mešani gozd duglazije in zelenega bora pri
Josipdolu, ki je študijski objekt inš~ituta in končno vzorne gozdove na Lehnu ter bivše
Skrbsovo posestvQ (tudi po Glančniku imenovano), kjer je vse polno raznih tujih drevesnih vrst. Na kratko povedano, videli smo odrasla drevesa cemprina, japonskega macesna, sitke, Lawsonove paciprese ali cipresovce, koloradske in kavkaške jelke, Jefrejeve
bore, čuge in Pančičeve omorike. Videli smo tudi •6 ha velik duglazij ev nasad iz leta
1938, ki pa je napaden od uši (Gilettella Coulleyi).
Ekskurzijo je nekoliko oviral dež, vendar pa smo vsi udeleženci odnesli najlepše
vtise, h katerim sta mnogo pripomogla tudi Gozdno gospodarstvo Slovenjgradec in Okrajna uprava za gozdarstvo Ma.ribor, ki sta se pobrigala za predavatelje, da so na terenu
razložili vse, kar je udeležence zanimalo.
Ing. !Drago Kaj fe ž
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KNJižEVNOST

ZA BOLJSE RAZUMEVANJE BISTVA NEGE GOZDOV

posvečen

U

Zadnje
je zbudil nenavadno pozornost svojevrsten prispevek,
negi gozdnega pomladka in mladja. Gre za knjižico nemškega gozdarskega strokovnjaka X. Hengsta
pod naslovom: »J?raktische Kultur- und Jungwuchspflege«, ki- je izšla kot 19. zvezek
zbirke » Waldarbeit leicht gemacht«. {lzd anje založbe ]. !Neumann, tNeudamm, 184 strani,
cena 6,90 DM.) Avtor je za praktično uporabo obdelal in s 150 zelo uspelimi risbami
predočil svoje izkušnje s področja nege pomladka in mladja. .Knjižica posreduje raznovrstne tehn i čne ukrepe, s katerimi je mogoče uspešno obvarovati po~evke , nasade in naravni pomlad~k, uravnavati pravilno sestavo in zgradbo, rast in razvoj mladja. Nadalje
navaja ukrepe za nego krošenj in debel ter ·opisuje raznovrstno orodje, potrebno za ta
opravila, in nazarno prik.azuje njegovo pravilno rabo.
Pisec si ne lasti namena, s svojim delom zajeti vse mogoče ukrepe ·in njihove najrazkombinacije in prilagoditve, ki so v raznih - le izjemoma podobnih - primerih
potrebni. V tem je prva dobra stran te knjižice. Kdor bo s tega stališča presojal njeno
vrednost, se bo zanjo navdušil ter j e ne bo le s pridom prebral, ampak bo zopet in zopet
rad segel po njej, da si osveži pravilne predstave določenih, da jih tako imenujem, temeljnih tehničnih prijemov za nego pomladka in mladja, ki mu ne bodo le v razved
pri praktičnem delu, ampak tudi izredno priročna snov za vzgojo pomožnega tehničnega
osebja, zlasti pa gozdnih delavcev .
ličnejše

.Baje je v teku akcija, da se obravnavana knjižica prevede v slovenšči no. Ker gre
· tokrat za res dober prispevek, ki bi izpolni l vrzel v našem strokovnem slovstvu v tGvrstni
snovi, bodo brez dvoma vsi strokovnj tovariši, ki so spoznali nemški izvirnik, tako prizadevanje odločno podprli, drugi pa, ki jim je knjižica še .neznana, bodo prevod prav
gotovo z veseljem pozdravili in ga koristno uporabljali. Vendar pa menim, da je vkljub
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temu in prav zato potrebno podati o tem de lu kratek povzetek, hkrati ,pa dodati nekaj
misli in pripomb, ki bi prispevale k boljšemu razumevanju nege gozda na sp l o~no, razen
tega pa še zagotovile, da bo obravnavana knjižica glede na naše posebne razmere čim
koristneje izpolnila svojo nalogo.
Omenjena knjižica ima tako rekoč značaj zb irke tehni čn ih nasvetov in priporočil ter
se ne spušča v njihovo utemeljevanje in si tudi ne prizadeva seznaniti bralca s podrobn imi
ekološkimi vzrok'i ter posledicami raznih priporočan i h ukre-p ov, tako glede kompleksnih
bioloških reakcij kakor tudi glede genet ično:gojitvenega pomena opisanih posegov. Pojasnilo za tako utesnjevanje snovi je po mojem mišljenju v naslednjem.
V kolikor je knjiga namenjena bralcem, ki dobro obvladajo tovrstno problematiko,
bo delo uporabljeno le kot tehnični pripomoček , kot priročnik za temeljne tehnične ukrepe
nege pomladka in mladja. Snov, ki presega tak okvir, pa je obravnavana v posebnih
teoretičnih deli h, ki jih v zamejstvu slabših a li boljših in sodobnih - ne manj ka.
V naši strokovni literaturi pa so teoretični viri s podro čja nege gozdov več kakor p i č l i.
Razen nekaj prispevkov v Gozdarskem vestniku {M ikla vžič, Sušt erši č , Beltram, Potočni k,
Mušič) obravnavata to vprašanje le še knjižica inž. M. Šušteršiča »Nega bukovja in jelovja«
ter prevod dela inž. L ončarja »Nega gozda << . Na slovenski ·strokovni gozdarski polici torej
zija še precejšnja v rzel s področja sodobne teorije nege gozdov. Vsaj prevod tovrstnega
klasičnega dela dr. W. Schiidelina »D ie Auslesedurchforst~ng•< bi nam bil prepotreben.
V pričakovanju slovenskega prevoda obravnavane Hengstove knji~i ce bo torej koristno,
če med pričujoč i prikaz vpletemo nekaj misli in pripomb , ki bodo bralce bodočega prevoda napotile na razmišljanje o teoretičnih osnovah nege gozdov in pripomogle k čim
ustreznejši uporabi pr iporočene negovalne tehnike. Cim globlje bomo namreč spoznali
vplivnost nak lj učj a, dedno pogojenost, ekološko povezanost in družbeno zavisnost kakovostne diferenciacije ose-b kov v gozd nem pomladku, mladovju in sestoji h, tem laže bomo
uravnavali zunanje pogoje, tako da kakovost pomembnih posameznikov lin tudi skupnosti
kot celote stopnjujemo do najpopolnejše mere. Pri tem pa se bomo morali vedno in znova
krepko opirati na vedo o dednosti in ekologiji.
Slovenska izdaja tega priročnika za nego gozdov bo kon čno tudi pri izvenšolskn vzgoj i
pomožnega tehničnega osebja in gozdnih delavcev le tedaj dosegla svoj namen, če bo
posredovana - bodisi z instrukci jami bodisi na seminarj ih - po 1zkušenih strokovnjaki h,
ki so se globlje seznanili s teoretičnimi osnovami nege gozdov.
S pomočjo primerne teoret i čne nadgradnje· se bo moči izogniti nevarnosti , da bi
Hengstovo knjižico uporabljali le kot zbirko mrtvih podob in ustaljenih splošno veljavnih obrazcev, ki pa imajo s pestro res ni čnostjo le prav malo zveze. Le življenjska povezava teoretične poglobitve s Hengstovimi praktičnimi navodili bo zagotovi la pravilno presojo in uporabo dobrih nasvetov in tehničnih odlomkov iz živega, nenehno · gibljivega
m vedno drugačnega razvoj~ zamotane gozdne skupnosti.
V prvem delu knjige, ki je posvečen negi posevkov lin nasadov, navaja pisec ukrepe
za zaščito posevkov in mladega naraščaja ter opisuje raz l ične načine vzdrževanja in povečanja talne vlage. Razen jarkov na pobočji h nas opozarja na pokrivanje, okopavanje,
prašenje, uravnavanje ali snovanje rahlega zastora pri čiščenj u predrastja in mehki h
listavcev ter pri trebljenju poganjkov az panja in šibja. Tudi osipavanje sadik pr i poroča
kot učinkovito sredstvo za ohranitev talne vlage. Kako izreden pomen prisoja okopavanju
nasadov, se vidi že iz tega, da temu negovalnemu ukrepu, na katerega tudi mi zelo radi
pozabljamo, odreja posebno poglavje ter razen opisa za to potrebnega orodja podaja tudi
praktične nasvete za njegovo vzdrževanje in ustrezno uporabo.
Pri razlagi nadaljnjih negovalnih ukrepov v pregostem pomladku (zlasti za iglavec)
pisec upravičeno opozarja na nepravilno prakso pri ra h 1 janj u pregostega naravnega
pomladka in nasadov in zatem opominja na pravočasno in pravilno čeden j e pomlad ka
in mladja raznega gozdnega plevela {trave, praprot, srobot, ostroga, malinj e, habat, vresje
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itd. B.). Zgoščeno nam svetuje, kako bomo pomladek pravilno očedi 1 i in ga obvarovali
pred zastojem v rasbi in p red zaduši tvijo v p r emočni senci ali pod pritiskom snežne odeje.
Pri tem nazorno kaže na običajne napake pri delu. Navaj a tudi kem i čna sredstva za zatiranje gozdnega plevela ter opisuje orodje in stroj e za nj egovo uni čevanj e .
•P osebno poglavje je namenjeno tre b 1 j en ju odvečnih poganjkov iz panjev ter
tre b 1· j en ju grmovnega šibja (leske, bezga, drena, mika itd. B.), kadar je le-to nadležno, kakor tudi zatiranju lškodljivi h grmov .(črni trn) .
,C eprav so ukrepi, ki jih avtor v posebnem poglavju pri poroča za uravnavanje zgr~dbe
in za nego obrobja pri gnezdih in skupinah listnatega pomladka in mladja v veliki meri
izvirni, vendar bi j ih lahko tudi pri nas pri intenzivnejši stopn j i' nege pom ladka preizkusil i
ali pa vsaj načela , na katerih so zgrajeni, upoštevali pri čiščenju obrobja listnatih gošč.
Knjižica pripi suje mehkim listavcem (breze, jelše, trepetlike, vrbe) velik pomen, ki ga
ob zmerni udeležbi zaslužijo kot zaščitniki mlad ih enovorstnih nasad ov iglavcev pred mrazom in prehudo Rripeko, kakor tudi zaradi svojega listja, ki hitro gnije in popravlja tla.
H krati so upoštevanja vredni tudi z g o d n j i d o n o s i teh pionirskih vrst, zlasti če smo
v zgradbo blagega · zastara vključiti le dobro oblikovana drevesca. Ne bo odveč pri tem
posebej opozoriti, da je potrebno skrbno spremljati razvoj igli častega pomladka in mladja
ter omejevati razrašča nje in škodljivo delovanje listnatega zastara z odrezovanjem vej in
po potrebi tudi s postGpnim izsekavanjem pioni rskih listavcev. Sp ri čo naših razmer bo
marsikje prav koristno upoštevanje p i ščevi h ugotovitev, da so mehki listavci dobra hrana
za divjad. Zato njihova primerna udeležba lahko občutno oblaži škodo, ki jo divj ad
po-n ro ča zlasti v ml ad ih sestojih.
Avtorj eva navodila za odstranjevanje poganjkov in debele, ki so se razvila iz koreninja posekanega drevja, bodo pri nas s pridom uporabljali pri robiniji. (Kadar le- ta
opravlj a varovalno nalogo nad podraslim pomladkom naših glavnih d revesnih vrst, mora
biti to odstranjevanje postopno, kjer pa nam robinija ni potrebna, bomo obraču nat i z vso
naenkrat. V prvem primeru g re za tre b 1 j enj e, v d rugem pa za izt r ebi te v.
Pri uporabi priporo č il , ki se nana~ajo na ravnanje s predrastjem, si moramo biti
predvsem na j asnem, a li imamo oprav·i ti z normalno rastočim , raščevitim ali pa s starikavim predrastjem, ker od poslednjega pri več ini listavcev ter pri smreki ne mo remo
pričakovati zadovoljivega razvoja nibi v biološkem pomenu niti za dosego gospoda,rskega
cilja. Avtor tega kriterija ne p oudarja, ·zato se moramo varovati nepravilne ali celo
škod ljive uporabe njegovih tovrstnih nasvetov, v katero bi prav lahko zašli, zlasti če se
ne ravnamo po naši zgornji pripombi. Z ozirom na naše razmere se zato ne moremo strinjati z piščevo ugotov itvijo, da je p redrastje praviloma primerno kot bodoči nosilec prirastka že tedaj, če imamo opravit i le s temile pogoj i: da ima pred rastje dobro obliko, da
mu bomo lahko posvetili potrebno nego in da ne bo prehudo škodoval podraslemu osnovnemu mladovju. Glede na zelo ,pogosto starikavost bomo pri nas od predrastja v p rvi
vrsti pričakova li morda le pionirsko va rovalno vlogo in z njim tudi temu primerno ravnali;
le v redkih primerih bo la hko prevzel nase nasilstvo prirastka in šc to le tak ra t, kadar
gradi gostejše skupine ali pa vsaj gruče.
·
Kot nekak dodatek k prvemu delu knjige so navodila za organizacijo dela pri če denju in t r e b 1 jen ju zanemarjenih nasadov. :Zal je pri nas zelo veliko primerov za
uporabo tovrstnih navodil , zato bomo s pridom ustvarjali prip o r očila , ki jih je avtor
izdelal na podlagi lastnih bogatih izkušenj.
Očividno j e pisec drugemu delu svoje knjižni ce, p osvečenemu negi naravnega mladja,
skušal dati po tehtnosti s redi ščni položaj v obravnavani snovi , kar se mu je brez dvoma
tudi posrečilo , če sodimo po številnosti obdelanih vprašanj in po vsestranskosti njihovih
prakt i čnih rešitev. Tudi g lede na naše razmere je tovrstna snov na~aktua lnej ša in bomo
zato temu vprašanj u posvetili največ pozornosti.
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Pri načenjanju področja nege naravnega pomladka in mladja se je moral pisec na jprej lotiti opredelitve pojmov in izbire strokovnih izrazov, ki ozna čuj ejo razvojno stopnj o
gozdnega naraščaj a. Z izrazom » nara š čaj << zajemam obe starostni oziroma razvojni
stopnji: dobo mlajšega pom 1 ad ka in starejšega m 1 ad o v j a, le-ta pa poteka skozi
razvojno obliko, imenovano ,.goš č a«, do razvojne oblike, imenovane dr o g o v nj ak
ali 1 et o v j e. Glede opredelitve, kdaj nara ščaj doseže stopnjo g o ·š č e, ki potrebuje
svojevrstno negovalno skrb, imenovano >> Č i ščenj e<<, se je avtor odloč i l za nenavadno
stališče, kateremu se ne bi mogli popolnoma pridružiti, ker z njim niso dosledno upoštevane odločilne razvojne značilnosti gozdnega naraščaja , razen tega pa se avtorjeva op redelitev neupraviče no razlikuje od poimenovanja .poj mov, ki so jih ~vedli drugi priznani
tuji sodobni strokovnjaki {zlasti Schii.delin) in smo jih našemu jeziku primerno že uvedli
v slovensko gozdarsko izrazoslovje. Hengst namreč določa prestanek nege naraščaja (i n
za četek nege gošče) z naslednjimi znaki: določena , precej enakomerna medsebojna razda lja drevesc in višina le-teh ok. 2.V. m. Z druge strani pa najdemo v zgoraj omenjenih
virih naslednje kriterije za presojo , kdaj nastopa ta odlo č ilna prekretnica : drevesca se
vkljub prerahljanj u, ki so ga bila deležna v razvojni d obi pom 1 ad ka, strnejo, razvijajo pod medsebojnim vplivom v gneči, gradijo skupnost, ker se je borba za svetlobo ,
hrano in prostor zaostrila do skrajnosti, vslojevanje v plasti postaja očitno in u činko
vito, starost je ok. 10 let.
Razlike med obema defi nicijama so velike in nače lne . Medtem ko se Hengst (kot
Nemec!) opira na sicer tehnično precizne nakazovalec, toda žal le absolutne in stati č ne ,
torej za živo in zapleteno gozdno skupnost vse prej kot primerne, upoštevamo po drugem

Tudi bukova mlad v gozdu pred pospravilno sečnjo pričakuje gozd arjeve pomo č i . .Pri tem
j e treba skrbno presoditi vlogo košate predrasti, zlasti z ozirom na razliko med svetlobnimi
razmerami pred in po pospravljalni sečnji. •Puš čanje predrastja, č eš , da bo pTi s ečnji
varovalo pomladek, ni opravi čeno, saj vejnata prednst le še poveča škodo, ki jo na mladju
povzroči nestrokovno in premalo skrbno podiranje drevja. Gospod arska enota •Idrija II ,
gozd Krekovše, odd. 20/b. (Foto: GU Idrija)
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sodilu stopnjo družbenega razvoj a in položaj osebkov v odnosu do nje. Ne bo torej te>.ko
izbirati in se od l očiti za presojo, ki j e razvojna in zato bolj upravičena ter se hkrati
bolje prilega nadvse dinami č ni zgradbi mladega gozda.
Svoj e merilo pa bi skušal izraziti z naslednjo opredelitvijo: Gozdni pom 1 ade k
p reh aja v goščo k ot v i šjo ra zvojn o stop njo in prestopa od l oč i 1 n o k a k o v o s t n o p r e k r e t n i c o t a k r a t, k a d a r p o s t a j a v s 1 o j e v a n j e
v p 1 a s t •i v s t r n j e n e m n a r a š č a j u z a z n a v n o i n u č i n k o v i t o, k er j e
medse b o j na borba za s vet 1 o bo, hran o i n pr o st or d o se g 1 a s v o j o
s k r a j n o s t o .p n j o : b o r b o z a o b s t a n e k. ,p r i t e m p r ev z e m a j o o d 1 oči 1 n o v 1 o g o, k i s o j o d o t ak r a t v b o • b i i g r a 1i n ak 1 j u č j e i n z u n a, nj i
č ini te 1 j i (pomanjkanj e svetlobe, suša, mraz , plevel, bolezni itd.) notranj j o r g a n s k i f a k t o r j i v p r v i v r s t .j v r o j e n e z a s n o v e, z 1 a s t i r a s t n o s t i n
po tr eba po s vet 1 ob i.
Strinjam se sicer s Schiidelinovo definicijo , da »morajo biti negovalni ukrepi kot posamezni udje istega organizma,« torej prehajati eden v drugega, povezani v celoto, vendar
pa so ti udj e nače l no in prakti čno razl i čn i in negovalni ukrepi posameznih znač il nih
razvojnih stopenj po svojem namenu in nač inu izvedbe raznovrstni, zato si moramo biti
na jasnem tudi glede razsežnosti in značilnosti posameznih razvojnih stopenj. Neupravičeno bi nam pač morebiti oč i ta l i jalovo teoretipiranj e ali celo sholasticizem, ker tem
vprašanjem posvečamo nekoliko več pozornosti.
Boj za obstanek med osebki iste vrste in med vrstami je razložil že Ch. Darwin, ko je
opozoril na prizadevanj e živih bitij - v našem primeru gozdnega drevja - da bi se
razmnoževalo v geometrij ski progresiji. Rodi se neizmerno več osebkov, kakor se jih more
ohraniti. Stevilo dvoletnih sadik je povpreč no za tp olovico manjše kot je bilo kal.ic. Zaradi
prevelikega števila osebkov je torej neogiben medsebojni boj in boj s fizičnim i razmerami
življ enjskega okolja. Boj za obstanek j e navadno najhujši med osebki iste vrste na skupnem prosto·ru, torej v istovrstnem mladovj u, saj izrablj ajo vsi istovr stni osebki iste skupne
ekološke či nitelje in jim v enaki meri grozijo skupne nevarnosti.
Nenehno moramo imeti pred ~črni tud i dejstvo, da naravni izbor kot posledica borbe
za obstanek deluje tako, da ohranja in kopiči neskončno ma jhne podedovane spremembe
v prid rasnemu tipu, zvrsti ali vrsti, koi se ohrani. Za naravni izbor· so torej ugodne dedne
in raz li čne druge spremembe, vendar za to zadoščajo že razlike med osebki. Množica
osebkov lahko nadomesti njihovo spremenljivost, ker je pri večjem številu večja možnost,
da nastanejo v določeni dobi za razvoj koristne spremembe. Naravni izbor vrojenih razlik,
združen s stopnj o uporabe, pogosto najuči nkoviteje vpLiva na spremembe v telesni zgradbi.
Boj za obstanek torej ne deluje le na razvoj no odvisnost enega osehka od drugega, ampak
z naravnim izborom od l oča tudi o lastnostih potomstva, v našem primeru , o kvaliteti
bo dočih populacij sk~ h pokolenj gozdnega drevja. Naša skrb naj torej ne bo p osvečena le
izboljšanju pričujoči h gozdov, ampak tudi vplivu na pokolenja, ki bodo izvirala iz sedanjih gozdov.
Ohranjevanje· in utrjevanje ugodnih sprememb in iz loča nje škod ljivih imenuje že Ch.
Darw in nar·a vni izbor, ki pa po nj emu ne vpliva niti na kori stne niti na škodljive spremembe, ker se ohranjajo zdaj v n a r ašča nju , zdaj v poj emanju . Z lasti je to o č itno p ri
mnogolični h (polimorfn ih) vrsta~, kot so n. pr. smreka, bor, bukev itd. Milne Edwards je
to preprosto in dobro tako le povedal : >>Narava sicer razsipa s spremembami, toda skopari
z novotarijami«. 2e Darwin je uč il, d a j e naravni izbor vedno pripravlj en delovati, in to
neizmerno bolj e od čl ovekovi h šibkih sil . . . Toda tudi č lovek lahko z umetnim izborom
veliko doseže in s k opičenjem neznatnih koristnih sprememb, ki jih narava nudi, doseže
od li čne biološke in gospodarske pridobitve. Učinek in koristnost negovalnih ukrepov moram o torej presojati ne le s stališča uravnavanja tega in tak~ nega pomladka in mladovja,
ampak tudi kot usmerjanje ~zbora k biološko zaželenim in gospodarsko koristnim ciljem.
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Ali torej smemo prepustiti na ravj, da sama opravlja izbor, naravi, ki »mora biti po
eni strani varčna, da po d rugi strani lahko troši« - kakor se gJasi Geoffroy-Goethej evo
načelo o ize n ačenju (kompenzaciji) rasti? Lahko bi tudi rekli, da je narava sicer odlična
knjigovodkinja,. toda za čl oveške želje slaba gospodarica. Gozdarji, ki smo odgovorni za
primerno uravna vanj e naravnih sil in za njihovo najustrez nejšo uporabo, mora mo skrbeti
za dosego gospodarskega cilja: za trajno kakovostno proizvodnjo. Zato bomo zlasti z
ustreznimi negovalnimi ukrepi naj uspešneje opravljali svoj o nalogo. Težnjo narave, ki
vodi k ohranitvi vrste s tem, da podpira naj mo č nejše in najsposobnejše, moramo speljati
na našo pot h gospodarskemu cilju in· podpirati razvoj t i ~tega, kar je za č loveške namene
najbolj koristno. IS.er pa je v gozdu najmo čnejši le redko naj boljši (zlasti velja to za
bore in l istavce), četud~ prednosti izviraj o iz dedni h zasnov, zato ne smemo ne pomladka,
ne gošče, ne drogovnjaka prepuščati same sebi, ampak nj thovo razvojno pot obrača ti od
nezaželenih naravnih teženj in jo speljavati v gospodarsko ustrezno smer.
(:e se po teh razmi·šljanji h vrnemo v našo goščo , bomo ugotovili, da se v borbi za
obstanek že zaznavajo prve zmage in prvi porazi. toda več.i n a bo rb,eni h izidov v gošč i še
ni od l očenih, zlasti dokler so zasnovani še na naključju. Navadno od loča šele zaporedje
več zmag in pogosto šele ponovni porazi. tP ri naravni borbi za obstanek imajo trajno in
kon č no veljavo le one zmage, ki izvirajo iz dednih zasnov. Zato moramo imeti pri čiščenju
neprestano pred očmi meri lo, da j e le tista mladica primerna za nadaljnji razvo j , ki se
znosno uvršča v življenjsko skupnost okolnega mladovja. Le redka je izjema , da se najm očnejši (navadno so to košati silaki) uv r ščaj o v življ enjsko skupnost slabotnejših in sla botnih. Tako drevesce bo poznej e izrabiJo vsako priložnost, da se bo zopet gospodovalno
povzpelo nad svoj o okolico in j e ne bo le obvladaJo, ampak tudi d ušiJ o. Ce mu to na
raznih raz~oj nih stopnjah uspe, postane konČQO najmočnejši predstavnik svojega območja.
Kaj kmalu nastopi pri tem tudi kvalitetna sprememba (zlasti pri listavci h) : takemu mogočnežu rast v višino pojema v korist boho tenja krošnje. D a takšno drevo preneha z
naravnim trebljenjem vej , je razumlj iva posled ica. Deblo se ne daljša več . .Razmerje med
vrednim tehn i čnim lesom in lesom za drva postaja vedno bolj neugodno. Takega listnatega silaka moramo torej či mp r ej odstra niti. P ri iglavcih pa kažejo podoben razvoj in
zaslužijo enako usodo drevesca z razsohim deblpm ter s poškodovano a li gnezdasto krošnj o.
Potrebno je opozoriti še na napako , ki j e pri nas zelo pogostna, toda v obravnavani
knjižici ni v zadostni meri upoštevana. Mnogi strokovnj aki in gozdni delavci , navadno
so to posebno vneti in vestni lj udje, pogosto grešijo pri čiščenju, ker mislijo, da mora biti
v gošči opravljeno čišče nje opazno že od daleč in na prvi pogled ter zato pretiravajo
z red č enjem mladovja, včasi h celo tako zelo, da se sred i poletja vidi skozi goščo in da
skozi nj o hodimo brez posebnega truda. Razumlj ivo je, da je takšen na č i n »Či ščenja« vseskozi napa če n , kajti če so bili naši posegi v goščo pravi lni, smejo biti komaj opazni.
Sele po skrbnem ogledu se sme dati ugotoviti, da je bi la gošča prečiščena, ker je ostala
še vedno gosta, n.eprep ustna za sonce in veter, ker smo p rizanesli srednji in spodnji drevesni plasti. Rahlj anje pomladka in č i ščen je goš če je potrebno izvajati le do take mere,
da se lah.ko mla.d j e br e~ bistvene zgube na času in škode na rašči prebije na površje in
se okolj u primerno razvij a.
Kvarne posledice nepravilnega ravnanja niso le v nevarnosti , da oslabljeno miadovje pod snegom poleže in se pohabi , ali pa da se premočno okošati, ampak predvsem
tudi v tem , da s pretiranimi negovalnimi ukrepi drevje .razvajamo in mu tako Je škodimo,
ker smo ga preve č iz ločil i iz medseboj nega tekmovanj a in boja, ki sta povsem zatrta,
lahko prav tako škodljiva, kot lahko v preostri obliki m očno. negospodarsko uči nk ujeta.
Osamlj ence hkrati tudi oropamo vzaj emnih blagodej nih vpli y,ov, ki jim jih nudi življ enj ska skupnost kot celota. Brez žilavega boja in tekmovanj a med zdravimi m,ladicami, ki
imajo dobro ~edn o zasnovo, ni zdravega razvoja. Saj nas že Darwinov nauk o medseboj ni
pomoči uči , da je boj mati razvoja. Zato so prednosti vzaj ell)nega življenja v prud tako
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posameznim osebkom kakor tudi skupnosti - gozdu. 2e svoječasno je •P eter Kropatkin z
gozdarskega stališča osvetlil vprašanje vzajemne pomoči , v SSSR pa na tovrstnih načelih
temelji zadnje čase zelo raz-širjena tehnika saditve v gnezda.
·
Ce bomo z upoštevanjem teh p11ipomb uporabljali obravnavano knjižico, nam bodo
bogate izkušnje, zbrane v drugem delu in nazorno predočene z odličnimi risbami, prav
gotovo koristno napotilo za nego naravnega pomladka in čiščenje mladja ter nam bodo
dober pripomoček pri izvajanju umetnega izbora v praksi. Zlasti potrebna ·i n ko11istna so
piščeva pojasnila glede naravnega (dednega) in slučajnega nastanka razsohavosti (rogovilavosti) ter navodila, kako bomo zanesljivo spoznali, katero drevesce je nagnjeno k lepi,
katero k nezaželeni rašči. Zelo poučni so tudi primeri, ki jih avtor navaja glede ravnanja
s silaki.
V poglavju, ki sicer izčrpno in izredno nazorno obravnava različne primere negovalnih ukrepov, se vendar glede na svoja izvajanja glede borbe za obstanek med različ
nimi vrstami ne bi mogel pridružiti piščevi trditvi, da se med njimi bije ostrejša borba kot
med istovrstnimi drevesci . .Pisec nas nadalje navaja na vešče uravnavanje udeležbe različnih drevesnih vrst zaradi oblikovanja ustreznih zmesnih gozdov, pa bodo zlasti za naše
števHne primere, ki zahtevajo premenilne ukrepe, Hengstovi nasveti zelo dobrodošli. Za
to negovalno mojstrovino še posebno ni šablon, receptov in togih navodil, zato nam bodo
podani značilni primeri v spodbudo za izvirno, na lastni presoji sloneče ukrepanje v najrazličnejših in nikoli eJ;~akih primerih, s katerimi se v praksi srečujemo.
Vse preveč skromno poglavje, ki obravnava za naše razmere najobčutljivejše vprašanje - čiščenje gošče, sem skušal •i zpopolni ti s pripombami, s katerimi sem že seznanil
bralce v svojih izvajanjih o Tazvojnih stopnjah drevesnega naraščaja. Od knjižice pa bi glede na nj en, namen in pomen - pričakovali tudi nasveta za to, kdaj naj se opravlj a
rahljanje pomladka in č iščenje goš če , česar pa avtor nikjer ne pove. Zato bo najbolje, če
se ravnamo po Schiidelinovem priporočilu, naj ta opravila omej imo le na dobo, ko miadovje še ni ozelenelo, in da jih izvajamo o suhem vremenu. V nobenem primeru nege
gozdnega naraščaja ne smemo opravljati v prvi polovici vegetacijske dobe, ko so poganjki
še nežni in k·rhki. Zlasti to velja za iglavec. V kolikor bomo prisiljeni negovati mladovje
izven najprimernejšega časa (v marcu in aprilu) , moramo to delo zaupati le zanesljivim
m skrbnim stalnim delavcem, da bodo napravili čim manj škode.
Tretji del knjižice je posvečen posebnim in pomožnim ukrepom pri negi pomladka
in mladovja, ki so: razdelitev večjih negovalnih površin s stezami, uporaba pripravnih
znakov za obeležbo razne vrste negovalnih opravil, nega debla in krošnje ter uporaba in
vzdrževanje negovalnega orodja. Skrbno in v marsičem izvirno obdelana vprašanja, ki jih
pisec posebno nazorno rešuje, nas v tem delu knjige seznanjajo z dragocenimi nasveti, ki
jih lahko porajajo .samo dolgoletne izkušnje v napredni negi gozdov z njenim prouče
vanjem. Le-te je avtor uporabil za gradnjo te bogate zbirke nasvetov in priporočil. Vse
to je za nas v marsičem novo, v celoti pa - podano v našem jeziku in izpopolnj.:no s
podobnimi pripombami - nepogrdljivo.
Knjižico zaključuje pet jedrnatih pravi l za nego pomladka in mladja, k.i jih povzemam takole:
- Zgodaj začnite - pogosto pregledujte!
- Ne vrtnarite- prizanašajte rastju, ki ni v oviro in škodo!
- Izogibajte se poseganju preveč V• živo - rajši pogosteje ponavlj ajte!
- !Pri ukrepanju se prilagajajte na vsakem koraku spremenjenim razmeram ter dosledno upoštevajte gospodarski cilj!
- Uporabljajte vedno le prvovrstno, brezhibno in ostro orodj e!
Za zaključek pa dodajam še naš nasvet, oprt na besede velikega začetn i ka nauka o
razvitku v naravi, Ch. Darwina: •» Ni č ni lažjega , kot priznati, da se res bij e splošen boj
za obstanek, in nič težjega, kot na to ugotovitev neprestano misliti!«
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- Nič ni lažjega, kot priznati, da se bije v premnogih naših gozdni h pomladkih in
mladovjih ostra borba za obstanek, kjer v veliki meri zmagujejo gozdnogojitveno in gospodarsko manj vredni osebki, in nič težjega ni od odgovornosti , da 'to borbo smotrno
usmerjamo!
Ing. Miran B r1 n a r

DRUšTVENE VESTI ,
IZPITI ZA LOGARJE IN GOZDNE NADZORNIKE
Postojnska sekcija DIT je priredila lani maja do vključno avgusta seminar, ki se je
v·ršil dvakrat tedensko , tik pred izpi.ti pa v Ravnah <(Pivka) še 14 dnevn~ tečaj, da bi tako
omogočila loga.rjern strokovno se izpopolniti in pripraviti se na iz:pi.te. Prav tako sta tljdi
sekciji v Sežani in Tolminu poskrbeli, da bi logarsko osebje v strokovnem pogledu čim več
pflidob.ilo. V Sežani so organizirali seminarje, v Tolminu pa .stroko;vne tečaje. V~ i kandidati pa ~o do>bili skr.iJpta iz ceLotne snovi , določene za . stro_k ovne izpite za na.lli·v logaJTja ali
go·z·dnega nadzon1ika.
·
Izpitov, ki so se vršili od 7. do 12. in od 14. do 19. novembra 1955 v Postojn~, od 9.
do 14. januarja 1956 v Tolminu in letos od 12. do 17. marca v Sežani, se je udeležilo
82 kandidatov, od tega 19 za naziv gotzdnega nadzornika . .Skušnjo z.a gozdnega nadzornika
je naprawilo le 8 kandidatov, za logarja 54 ·udeležencev. Iz enega predmeta jih je padlo
Il , iz več predmetov pa 9 kandidatov. .Odlični uspeh so do•segli 4 udeleženci: Edmund
Orel, Franc Rudolf, Alojz Jež in iK.arol Rodman, vsi iz hiv. OLO Sežana; prav dobro
oceno• je dobilo 27 kandidatov, dobro pa 31.
J'rizadevanje in strogo strokovno merilo izpitne komisije je preprečilo vsako možnost,
da bi ka1:eri kandi·d at neupravičeno prišel do strokovnega naziva in spričevala, ki mu daje
pra>Vico do s•trokovne kvalifikacije. Izpitna komisija (Inž. Franc DoJgan, inž. Ciri•l Jenko ,
Venčeslav Straus in inž. Stanislav Mazi) je bi la deležna vs~stranskega razumevanja in
pomo či uprav za gozdarstvo in gozdnih gospodarstev iz -P ostojne, Sežane, Gorice in
Tolmina.
Najbo-l jši uspeh na jzpitih so dosegli mlajši kandidati, t. j. oni, .ki imajo s trokovno
šolsko izobrazbo (nižjo gozdarsko šolo) in so s svojo zaposlitvijo opravljali vsestransko
prakso (taksacija, sekcija za pogoa:dova.nje kli'a:sa, drevesnice itd.) ,Pri starejš·ih logarjih je
bilo opaziti, da so dobri praktiki, teoretično pa precej šibki.
Naloga ·Okrajne uprave za gozdarstvo Koper kakor tudi sekcije DlT GL.I bo, da
sestavi novo izpitno komisijo, pred katero naj bi opravili strokovni izpit še ostali logarji.
Sekcija DIT GLI bo mo.ra<la skrbeti v prvi vrsti za to, da se bodo ti·s ti loga'r ji, ki so se
v praksi dobro obnesli, n.imajo pa zadosti teoretičnega .znanja, strokovno bolj usposobili.
Komur manjka so.Jidna teoretična podlaga, mu še tako temeljita stroko·vna prak.sa ne bo
pomagala do potrebne strokovne razgledanosti. To se je najbolj videlo pri izpirtih, kjer
so nezadostni odgovori pokazali , da kandidatom zaradi pomanjkljivega teoretičnega znanja n iso bila jasna pereča sodobna vprašanja, ki jih mora vsak logar dobro poznati. Ne
smemo dovoliti , da bi pred izpitno komisij,o staJ. kandidat, ki ne obvlada osnovnih strokovnih načel in pojmov naše stroke. Dandane~ imamo že toliko slovenske gozdarske literature, da lahko naj.de kandidat, ki jo uporablja, v njej vse, kar mora znati; zato je torej
nezrtanje le posledica pomanjkanja dobre volje in nezadostne zainteresiranosti.
Da•si bo tudi v bodoče naloga Uprave za g.ozdarstvo ·OLO Koper in .DIT GL Postojna,
da prirejata seminarje in tečaje za pripravo kandidatov, vendar logarji in gozdarski nadzorniki n e b i s m e 1 i z b i r a t i t e o r e t i č n e g a z n an j a z v s o n a g 1 i c o ti k pred izpiti, temveč na j si ga pridobivaj o z nenehnim zanima nj em
za
strokovna vprašanja. Impro v izirano strokovno usposabljanje
p a č n e p e 1j e d o z a ž e 1 e n e g a c i 1 j a.
v. K.
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DEJAVNOST GORISKE SEKCIJE DIT
Goriška sekcija DIT gozdarstva je zelo delavna. Program dela, ki si ga je postavila
za letos, zelo uspešno uresničuje. Tako je doslej organizirala že dve uspeli pred;;tvanji, ki
jima je sledila di.skusija. Temi sta bili posvečeni gozdni proi·zvodnjj in spravilu v Avstriji
in proizvodnji tehničnega lesa na negozdnatih tleh v Svici. Predavala sta tov. inž. Z. Turk
111 in~. V. Mikuleti-č. V diskusiji po obeh predavanjih smo ugotovi1
l i, da so tudi pri niliS

Udeleženci

tečaja

za krojenje hlodovine na
(Foto: V.

s ečišču ob
Miku l etič)

podrtem drevju. Lokve odd. 62.

Udeleženci tečaja za krojenje hlodov.ine na skladišču ob Dolinski cesti.
·(Foto: V. Mikuletič)
'
še velike možnosti za zbolj šanj e gospodarjenja v gozdovih in za povečanje produkcije
lesa· na površinah, ki so bile do sedaj premalo izko•rišča.ne.
Sekcija DIT gozdarstva je razen tega organiozirala tudi tečaj za krojenje lesnih sortimentov iz bukovine in jelovine. Tečaj je bil zaradi velikega zanimanja in ak-tualnosti
ponovljen in je trajal tri oziroma dva dni. Obsegal je ogled hlodovine na sk ladiš č i h
podjetij LIP Ajdovščina in Tovarne pohištva v Novi Gorici, kjer so se tečajniki sezna-
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nlli z napakami lesa. Za ponazoritev je bil razžagan bukov hlod; pri tem je bilo ~ogoče
videti, kako daleč segajo napake v notranjost h loda. Tečaj se j e nadaljeval na Lokvah,
kjer se je po kratkem uvodu pri·s topilo k praktičnem krojenju hlodovine. Prvo skupino
je vodil t-ov. inž. Z. Tu11k" drugo pa inž. F. 1Papič. - Sekcija D IT gozdarstva bo tudi
v bodoče prirejala podobna predavanja in tečaje ter na ta način skrbela za strokoyni
napredek svojega članstva.

V. M.

PREDPISI
ODLOCBA
Za ZAVAROVANJE BLEJSKEGA GRADU IN HRIBA STRAžA NAD BLEJSKIM
JEZEROM
V Uradnem listu LRS , št. 48/55 je bila objavljena odločba , iz krutere navajamo naslednja najvažnejša določila:
l. Blejski grad s hribom se zaradi svojega arheološkega, zgodovinskega, pokrajinskoestetskega in turistično-propagandnega pomena zavaru je kot kulturni spomenik in prirodna
zn amenitost.
2. Hrib Straža nad Blejskim jezer om z lepimi naravnimi drevesni mi skupinami in gozdnimi sestoji se zaradi zdravstvenega pokrajinsko-estetskega in turistično-propagandnega
pon;tena zavaruje kot prirodna znamenitost.
3. Na zavarovanih območji h je brez poprejšnjega dovoljenja ljudskega odbora mestne
občine Bled, izdanega 'v sporazumu z Zavodom za spomeniško varstvo LRS, prepovedana
vsaka sprememba krajevnega lica.
Za spremembo krajevnega lica se štejejo zlasti gr;;tditev novih poslopij, komunikacij ,
ograj, škarp, prezidave, nadzidave, dozidave ter drug~ adaptacije, rušenje zgradb, sekanje,
obsekavanje ter lomlj enje drevja in grmovja.
4. Na zahodni strani grajskega hriba je na parcelah št. 407/ 1, 408, 418, 419, 420, 421 ,
422, 423, 424, 425, 426, 427, 429 in 430 k. o. Bled zaradi a rheoloških ostankov staroslovenske kulture brez poprej~njega dovolj enja Zavoda za spomeniško varstvo prepovedano
vsako spreminjanje sedanje kulture, kopanje in druga zemeljska dela, ki bi utegnila poškodovati arheološke plasti , odstranjevanje, prestavljanje in poškodovanje poligonskih točk ·
in p l očevinastih kontrolnih znakov na že raziskanih mestih.
Dovolj eno je ob ičajno obdelovanje njiv.
5 . Na zavarovanih območjih morajo lastniki oziroma upravni organi vzdr.ževati nepremičnine na svoje stroške.
6. Varstvo za kulturni spomenik .in prirodno znamenitost razglašenih območij, se po
prednjih predpisih .izroča ljudskemu odboru mestne občine Bled.
Vrhovno varstvo in splošno nadzorstvo pa ima Zavod za spomeniško varstvo LRS.
7. Kršil ci te določbe se kaznujejo po 18. členu Zakona o varstvu kulturni h spomenikov
in prirodnih znamenitosti v LRS z dne 2 1. V. 1948 (Uradni list LRS, št. 23- -137/48) v
zvezi s l. členom pod V. Zakona o uskladitvi predpisov o kaznivih dejanjih in prekrških v
zakonih Ljudske republike Slovenije s kazenskim zakonikom in z uvodnim zakonom h
kazenskemu zakoniku z dne 15. VI. 1951 (Uradni list LRS, št. 21 - 110/5 1).
8. Ta odločba velj a od dneva objave v »Uradnem listu LRS«.
Št. Ill-552/5.
Ljubljana, dne 10. novembra 1955.

Predsednik
Sveta za prosveto· in kulturo LRS ·
Dr. Dolfe Vogelnik l. r.
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ODREDBA
O ODREJANJU POGONOV N A VOLKOVE IN DIVJE

PRASičE

~

V Ura dnem listu LRS, št. 20 z dne 2. VI. 1955 je bila objavljena odredba, iz katere
navajamo naslednja najvažnejša določila :
l. Če volkovi in divji prašiči povzročajo občut no škodo na divjadi , domačih živalih
in posevkih in jih prizadete lovske družine oziroma drugi upravi·telji lovišč sami ne mon·jo ·
pregnati ali zatreti, lahko odredi pristojni okraj ni {mestni) ljudski odbor po poprejšnjem
zaslišanj u okrajne lowke zveze pogon na to divjad.

2. J'ogona se morajo kot lovci (strelci) udeležiti vsi č l a ni lovskih družin, v kateri h
je odrejen pogon, in poklicni lovci sosednjih gojitvenih lovi šč. Kot gonjač se
mora udel,žuti pogona najmanj po eden nad 18 let star moški prebivalec vsake hi še it
na·selij na ogroženem ozemlju .
loviš č ih

3. Okrajni (mestni) ljudski odbor z od l oč bo , s katero odredi pogon, d o loči lovišče in
predel, v katerem se bo pogon vršil, kdo od lovcev in gonja čev se mora pogona udeležiti
ter kraj in čas z bir a li šča udeležencev.
4. Lovovodjo pogona v lov i š~ ih lovskih družin dolo č i okrajna lovska zveza, v gojitv!!l ov i ščih pa upravitelj teh lovišč.
Udeleženci pogona se morajo brezpogojno in disciplinirano podrediii navodilom
lovovodje.
nih

5. Stroški pogona (prevozi i•td.) v l ovJšč ih lovskih druži n se poravnavajo iz okrajnega lovskeg~ sklada, sicer pa se p lačajo iz sredstev organa oziroma organizacije, ki
upravlja prizadeto lovi šče.
Morebitne nagrade od divjadi, uplenjene na pogonu, gredo za kritje stroškov pogona.
6. Na pogonih
je odrejen pogon.

JZ

l. točke te odredbe se sme strelja·ti samo tista divjad , zaradi katere

7. Kdor se od oseb,' določenih p o 2. točki te odredbe, kljub pozivu ne udeleži pogona,
se za prekršek kaznuj e z denarno kaznijo od 500 do 3000 dinarjev.
8. Ta odredba velj a od dneva obj ave. v »U radnem listu LRS«.
St. I-228/2-55
Ljubljana, dne 25. maja 1955.

Državni sekretar za gospodarstvo LRS:
Ing. Marjan T epina l. r.

ODREDBA
O VARSTVENI DOBI TER O NAJMANJSIH DOLžiNAH LOYNIH RIB IN RAKOV
V Ura.dnem listu iLRS , št. 4 zdne 3. 2. 1955 je bila objavlj ena odredba, iz katere
navajam·o nasledn ja najJVažnejša določila :

1
8,podaj naštete vrste rilb ·se ne smejo lovuti v var.stv.enL dob~, in s.icer: sulec od 16. februarja do 31. okt~hra, soška postrv- od l. septemb-ra do 31. marca, ŠMenka od l. decembra ·do 30. aprila v Savi od so točja Bohinj ke in Dolinke •do jezu H E Medvode,
vse druge po&trvli (tudi šarenka razen v spredaj naštetih vodah) - od 16. septembra do
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~b. aprila, iipan - oci l. janururja do 30. a.prila, smu~ - od l. aprila -d o 31. maja, podust
- .o d l. marca •do 30. ruprjla, ~č uka - o01d l. februarja do 15. aprila v tehle vodah, kjer
je zaščitena:
l. Blejsko j ezero,

2. rokavi in mrtvice Save od jezu HE Medvode navzdol,
3.

Rač a

(prito-k Kamniš ke Bistrice),

4. Ljubljanica in njeni pritoki, razen lšč i ce od mostu na H avpt:mance navzgou, H ka
nad !ško vas j o, 2elirneljšč·ioe, Gradll!Ščice od mostu pri Boka.Jcah '!lalVIZigor ·in Reke,
5. Cerkniško j ezer-o s pri taki od njih izli<vov do mostov na cesti Cer~nica-Gornje
J ezer·o .i.n J ezerski Obrh (Stržen),

6. Rinža in Ribnica,
7. Veli·ki Breg s !Pritoki,
8. Krka .o.d D vora n avzdol s pritoki, razen Težke vode, Radovl je od Skocjana navzgor
in Studene,
9. Mirna od mostu .pri

T.rži šču

navzdol in miMopeška Temenica,

JO, Kolpa od Starega .trga nav·zdol s pritoki, ·razen Krupe (pri1ok Lahinj e),

Il. Voglajna in Slwn,
12. Dravinja od Slovenskih Konjic navzdol s pritoki
vrusi navzd•ol,

L i čnico

m Polskavo od

2upe če

13. Drava z rokayj in mrtvicami ter P esnica,
14. Mura s pritoki, rakav.i in mrtvicami ter vse prekmurs ke vode.

P.repovedano je loviti .ribe spodaj naštetih vrst, če nimajo tele -najmanjše doHine:
sulec (Salmo huoho) 75 cm, potočna pos.brv {TruMa fario) 26om, jezerska !POstrv (Tr.utta
lac.us.bris) 30 cm, p.otočna zlatovščica (Salmo f.ontinalis) 24 c:m, jezer.s ka 1ll atovščica (Salmo
salvelinus) 26 cm, soška .postrv (T.rutta ma:rmorata) 35 c.m, šarenka (Tl'utta irri-dea) 24 cm,
vse postrvi ~rižanke 26om, lipan (Thymallus vuJga·ris) 30 c:m, ščuka (Es·o x ludus) v v,oda h,
kjer je zaščitena 50 ·cm, ·smuč (Lucioper.ca sand·ra) 40 cm, S(}m (Silu.r.us glanis) 50 cm,
podust (Chond~ostoma nasus) 26 cm, bolon (Aspius r<I<Pax) 26 cm, mrena ·(Barbus fluviatilis)
26 c.m, krap (Cirpinus ca:rpio) 20 cm, linj (Tinca v ulga.ris) 20 cm, platnica (Leuciscus virgo)
20 cm, .plo ščič (Abramis brama) 20 am.•
I-zjemoma veljaj.o za posamezne vrste •rib v posameznih vodah tele na jmanj še mere, in
sicer: sulec - v Savi •o.d j e:>lu HE Medv.ode navz.!l'or, v Sori od jezu v Goričanah naV·:>lgor,
v Gradaščici in v Sarvinji (}d Podv.inskega j ezu navzgor - 55 om; potočna postrv - v pritokih Dravinj e in Drave, razen Misl inj e in Studončnice pri Ptuju, v Iški, v Kok ri od
:zvi>ra .do jezu pri Zgornj i Fužini, v Tržiški .Bistrici ·o d izvi ra ·do naravnega j ezu na Slapu
s pxitolkQm Lo.m šč ico, v BeJj (prutok Motnišnice), v Ba.či .od j ezu v Kla:vžah naV'zg<H, v Beli
(pritok Nrudiže) in v Beli (prito-k l du-ijce) - 24 cm ; ščuk a - ·v Krki od mosbu v Dvoru
nav·zdol - 60 cm.
Ribe se merijo z glavo do konca repne p lavuti.
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III
Plemeniti rak jelšey;ec (Astacus fluviatilis) se ne sme loviti: .samec ·od l. novembra do
15. fe·br.uarja, samica pa <Vse leto.

Najmanj.ša mera za ple}lleni•t ega .raka je li cm. Mer.i .se od ·oči do konca iztegnjenega repa.

IV
Ta odredba velja od ·d neva objave v »Uradnem listu LRS<<.

St. 1/124 7/3-54
Ljubljana, dne 8. janua,rja 1955.

Državni sekreta·r za gospoda•rstvo LRS:
I.ng. Ma·rjan T~pina l. r:

OPOZORILO

NAROčNIKOM

To števiLko našega glasila sin o razposlal-i vsem našim nar<>Čnikom, t. J· IZ Je- .
moma tudi tistim, ki letošnje naro č nine še niso poravnali·. Tem p rilagamo položnico
in jih prosimo, da j.o uporabijo in takoj nakažejo zapadlo naročnino v znesku
400 .din.
·
Kdor do izida naslednje številke našega glasila ne bo poravnal naročniDe, niu
bomo pošiljanje lista ustavili. Na tak ukrep :smo žal .p risiljeni, ker moramo uravnovesiti [laše finančno •stanje in :k er spričo štednje tiskamo le toliko izvqdov našega
g la,siJa, kolikor je redni h naročnikov.
.
Morebitne tehtne zadržke nam sporočite na ·d opi·snici, ·n akar jih bomo skušali
upoštevati pri .d.oločanju nakla·de. Ostale zamudnike v pJačeva·nju naročnine pa
bomo morali nepreklicno •Črtati iz 'Seznama naročnitkov.

UPRAVA GOZDARSKEGA VESTNIKA

,?
)?!REMIčNE POST AJE PRI GRAVITACIJSKIH
Ing. Oleg

Vrtačnik

ličNICAH

(Bled)

Mnogi "lloveruki go~darski strokovnjaki menijo·, da so žičnice, predvsem gravitaciisk.e ikrožne žičnice, svojo vlogo v goooarstvu že o:digorale in, .da je bila nji- hoVa uporaba bolj škodljiva kot koristna. Ta·ko stališče je izviralo v glavnem iz
naslednj-ih <>koli5čin:
žičnice s o v Slo'Veniji v večjem o:bseg;u rgraodili 'V o.bdo:bju administraotivnega
go-spodarstva, to je v dohi, iko je bilo go.zdarstvo preobremenjena s posek.om in
<J'd dajo lesa. Nerazv-ito gozdno prometno omrežje i:n rU~položljiva v;prežna živina
~ter vozni park niso bili kos postavljenim nalogam. Zato se je goroni proizvodnji
vsiljevala gradnja ž ičnic, ki naj bi nG~Jdomestile nezadostno zmogljivost vprežne
živine in nerazvi-to prometno· omrežje 1ter omogočile izpolni t~ ;proizvodnih planov, ki so po svojem obsegu mo čno presegali predpisani etat. V .p rizadevanju, da
bi izpolnile proiq;vodni plan, so mnoge go:~;dne uprave .posekale cele sesooje v
bli-ž ini žičnice, ker iz drugih gozdov ne bi mogle pravQČasno spraviti in odpremih toliko lesa, kot so ga določa:le planske nar1oge.
Gradnja žičnic je bila navadno pr~u~čena posameznim :skUiJ?inam :dela'Vcev,
ki so bili v svojem delu sicer izurjeni, niso pa znali pravilno določiti trase in
prostora za postaje. Zato lahko še danes- vidimo take žičnice, p.ri katerih je položaj
·Zigo mjih in s,po.dnjih postaj docela nG~Jparčoo. Kot primer naj navedem žičnico v
ibližini Jelendola na Kočevskem , kjer je ISIPOd.nja :postaja p01stavljena ok. 10m pod
cesto, tako da je treba les, ki se pripelje po žičnici, valiti navkreber do ceste, kjer
je skladišče. Bili so <tudi primeri, da je imela trasa žičnice predolg p rotivz.pon, ter
s<> to ugotovili 1Šele potem, ko je bi.la grG\Jdnja Že končana. žičnica seveda ni delovala, ni >>vlekla«, kakor to navadno pra'Vimo·. Ra.zurnljivo je, da žičnica v takih
primerih dela ni IPO'Sipeševala, temveč ga je celo ovirala.
Gravitacijske žičnice takega tipa, kot so se v omenjenem o.bdobju gradile,
imajo ~opane postaje z obvozno 1:račnioo- .in veLiko strešna kons·t rukcijo. Tloris
take postaje meri 14 X 7 m (s·lika l). Zato je 'gradnja takih postaj zelo zamudna
in razmeroma .d.raga. Pri•prestavitvah se da uporabiti le del vgrajenega materiala.
Visoki gradbeni stroški zG\Jhtevajo, da moramo po ~.ičnici prepeljati velike količine lesa.
Zaradi VISeh teh vzrookov se je· ;pri mnogih stwkovnjakih v.zbudi.J odpor pr-oti
gra'Vitacijskim žičnicam. To se očitno kaže tudi v raz.pro.daji žičniškega materiala
:pri mnogih go.z.dnih go~odarstvi h.
Vendar je nesmiselno dolžiti samo naprav-o za storjene nepravilnosrti in že
vnaprej odklanjati žičn.ice kot .go.zdno tramporotno sredstvo. V .območjih, kjer
ržičnice postavljajo sm-iselno in brez vsiljevanja, !kot n. pr. na Tolminskem in Goroojskem, imaj-o le-te velik pomen za olajšavo ~ravila in :~;ni~Žanje ;proizvodn.ih
stroškov. Pri presoji, ali j e uporaba grav>.itacijskih žični·c v goz,darstvu u,pravičena ,
je na;pačno , če žičnico .p rimerjG~Jmo s cesto. VsG~Jko od teh dveh trans,portnih sred-
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:stev ima svojevrstno nalO'g<>, ter bomo smotrno rešili vprašanje transporta na
nekem območju le te-d aj, če bomo znali odgovo·ri•t i na vprašanje: Kje naj bo cesta
ilu kje žičnica?
Na•čelno odpiramo go:zdove s cestaani. N a gostoto cestnega omrežja izmed
vseh ·Čin.i,teljev najmočneje vplivajo gradbeni s-troški in pa koJi čina lesne mase,
ki jo nameravamo s cestami zajeti. (Glej članek : Prispevek k vprašanju optimalne
gostote cestnega omrežja G. V. 1955, .str. 97 !)
Pri velikih množinah lesa in n~kih gradbenih str<>š.kih ho cestna mreža gostejša i.n •s •tem s,p ravilna raz;dalja krajša, pri majhnih ko·ličinah in visokih gradbenih stroških pa !bodo· ceste redkejše in s:pravilna razdalja daljša. Na ra.zčlenje
nih strmih terenih, kot n. pr. v zgornji Savski dolini, na pobo čju od Crne p.T\S.ti
do Komne, na T.o1minskem, v Kamniški Bistrici, na Jezerskem itd., bo ·z aradi
visokih stroškov .grClldnje in razmeroma majhnih količin lesa spravilna razda-lja
velika. Zmanjševanje velikih •spravi·lnih razdalj do cest v strmih razčl enj enih predel~h naj bi bila naloga .krožnih gravi.tacijskih žičnic.
Ra.z umljivo je, •d a žičnice v ta~lci ·o.hliki, kot so grajene večinoma v Sloveniji
v večini ,p rimerov po:sta'V'ljenim na.1ogam ne bodo ustrezale zara•di sorazmerno
visokih gradbenih stroškov ter dolgotrajne montaže :in demontaže. V gozdarsko
naprednejših ·d ržavah, :predvsem v sosedni Avstriji s kubjo rzato gravitacijske žič
n:ice čim bolj ;poenostaviti in ·s tem zni.žati gr<lldbene ~.troš·ke, ta.ko da bi bile renta.bi1ne že pri majhnih količinah lesa in bi se dale hi·t ro ,p restavlj ati.
Namen tega članka je, opisati tip gravi•tacij ske žičnice, ki je bil pri nas
zam-išljen in izdelan ter je bil na območju Go·zdnega go51podarst'Va Bled v šestih
•letih obratovanja preizkušen in $popolnjen.
Za gradnjo postaje takega tipa, kakr.šno widimo na sliki 1 in kaJašnih imamo.
v Sloveniji največ, !POtrebujemo 11m3 okroglega, 11 ,50 m 3 žaganega ali tesanega
lesa in 4,50 m 3 desk ali skodel. Vrednost tega lesa, zaračunana po lastni ceni,
znaša 307.530 ·din. Ce prištej emo k temu še vrednost .p otrebnega dela vključno
terenski dodatek in socialno zavarovanje v :pr~bližnem .znesku 60.000 din, znašaj·o
.strOiški za gradnj·o ene po.s taje brez zavorne gamiture in drugega !POtrebnega matociab 367.530 -d in. žičnice z ra'Vno tr<l!So imajo dve postaji, zg.omjo in spodnjo,
~ato znaša skupni .s>tr.o šek 735.060 din. Ker se leseno konstrukcijo le redk'O i~plača
prenašati, se navadno ponavljajo ti str.Q.Šoci pri vsaki prestavi<tvi. Res je, da se
lahko tpo demontira:njlll žičnice les še u,porrubi , v kolikor to· .cLopuščajo str·o Š<ki spravila, toda 1p redelamo ga lahlko le v manjvredne LSortimente. tPoleg tega je gra·d nja
postaje dolgotrajna, zato rtaka žičnica ni :prikl<lldna •za pogost-o .prestavljanje. Vsi
10avedeni vzroiki vplivajo·, da je OIPi"'ani tip ži.čnice ·rentrubilen le pri večjih k•oličinah lesa.
S govečanjem intenzivnosti gozdnega gospodarstva se je ~remenil način
sečnje. Tako i.meno'Vani•h končentriranih ·sečenj ni več . Količine lesa, predvi.dene
za !Sečnjo v enem letu v do ločenih o.dde1kih in odsekih so manjše, pač pa se IS
sečnjo češče vračamo na isto mesto. Temu načinu sečnje se morajo .prilagod-iti
tudi tra10sportne n<l!p.rave. S rtem IIlamenom smo izdelali tako imenovane >>premične
po,staje«, ki mon-tažo žičnice .zelo poen:o•sta'Vijo ~n pocenijo.
Bistv•O teh postaj je v ,tem , ·da nimajo temeljev, temveč ISO IQ be šen e na
n !liSi l.n...o vr V- Pr·v a talka !POStaja je bila izdelana septeml>ra leta 1950 in moutirana v bližini Martuljka {:sl. 2). Ogrodje je bilo leseno. Ka•s nej.e smo postajo prenesli in montarali na žičnico Morošca, kjer še danes obratuje. Podo1bno postajo
z lesenim o,grodjem smo montira-li •tudi na žičnici Vareča dolina.
Lani je podjetje »Žičnica« v Ljubljani ~zdelalo .po na·š ih navodil·i h premične
!Postaje za žičnice Modra:sovec in Španova kotpišča. Ogrodje <teh ,p ostaj je i·:bde226

Slika l.

Slika 2.

Slika 3.

Slika 4.

Slika 5.

Slika 6.

Jano i.z cevi. Na.prava ima naslednje dele: jarem {sl. 3) , štiri nosilce jai1IIla in
enožlebno kolo, ·p ri z-gornji postaji. tpa še dvo·žlebno kolo, tra-čno zavo.r.o in dve
o:pOTi tračne zavore.
Ja•rem je iz,delan iz enega kosa. Na koncu jarma se nahaja kolo za pritrdi·tev
sidrne vrvi. Na jarem •se z vijaki pritrdijo posebne •konzole - nosilci jarma.
P.red.nja nosilca imata v·o.dilni kolesci, ki vodita vlačilno vrv natančno pod nosilno
vrv. Na no·si-lcih j arma so pritrjene pTitisne plošče, -s -k aterimi se ogrodje .postaje
pritPdi na nosilne v.rvi. Na sliki 4. vidimo skupino <tov. Alojza žnidarja iz Nomenja !pri pritrjevanju prednjega levega nosilca jarma. Ja.rem j e dolg 2,77 m,
širina z nosilci j e 1,3 m.
V jarem ·se na zgornji postaji pritl'di·t a dvožlobno in enožlebno kolo (-sl. 5).
Kolesi nista vlit1 temveč varjeni in zat~o tudi lažji. Ležaji so ~dr.sni i~n mazani 5
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pomoqo Sta.uferjevih mazaEc. P.r votno sta bila žlebova na dv•oiŽlebnem kolesu
aluminijas ta, vendar se pri žičnici na $panovih kopiščih (1srl. 6.), kjer je v·ečji
!Padec, ,zaradi spodrsavanja ni15'ta ohnesla, ·z ato smo ju zamenjali z lesenimi vložki.
Premer koles j·e 1 m. Zavora je lj:račna, njen polo·ža.j na dvo.žlebnem ko·lesu pa
vanujeta dve opori.
Pm;,taja mora bi·ti s tSidmo vrvj.o ..E_ritrjena na sidro·, ki pri tej vrsti žičnice
nosi tudi obremenitev vlačiJne vr~ra;bi,ti zato fl'ekoliko močnejše. Na
&liki 7 vidimo sidro z no-silnimi vr:vmi in s sidrno vrvjo, ki je v sredini. Da !POStaja
med obraA:ovanj em ne bj nihala na nosilni vrvi, je ;po.dp.rta z, ,d vema k'oloma, ,k,o.t
jih vidimo na sliki 8., ki kaže že sestavljeno· zg.omjo postajo. Ti dve opo.ri nosita
tudi..del ter1e !POstaje.
Distančno kolesje ·z ag'otavlja !Pravilno ra.zdaljiQ med nos·i lno in vlačitlno vrvjo,
ki je po.t·r-ebna za nemoteno vk'ljuČevMlj·e in izključevanje voži&ov (sl. 9.). Pri:trjeno je na nosilni vrvi ok. 2m pred postaj·o , kjer je urejeno tudi prC[lrosto
na.kla·dali·šče. Razstavljeno zgornjo postajo vidimo na Slliki 10. Posamezni deli imajo
natslednjo 'težo: jarem 120 kg, prednja nosilca ja.r ma 48 kg, zatdnja nosilca jarma
25kg, 1kolo za JSidrno vr't. 18kg, dvožlebno k·olo 133kg, enožlelbno .kolo 75kg,
iračna zav•O·ra 19 'k g in orp'O'ra tračne zavore 3 kg. Teža cel·otne z:go·r nje postaje je
441 ikg. Jarem je za prenos .pTetežak in ga .z ato natrneravatrno :ra!Zideliti na dva dela.
Prav tako bi bilo lahko tudi dv·o žlebno kol•o sestavljeno i,z dveh delo·v, na isti
način k ot je to p.ri zavomih garniturah, ki ~mo jih že pred leti prejeli iz Italije.
T,u di distančno tkoleiSje je predimenzionirano in bi .b ilo lahlko ,ta,žje.
Celotna !POstaja je lažja .kot ;tovo·r en~a samega ve:žička in .zato no·siJno vrv
minimaLno' orb remenjute. - p.rijpOrO'CTjivO]e postaj·o· pokriti s platneno, leseno a li
~kak ršno koli drugo prq>ros to streho.
Spodnja postaja je sestavljena iz enakih delov 1ko.t zgornja in je zgrajena na
po·dQben način , •1e z ,razliko, da dvo•žle:bno ikoJ,o i'n zavo•a nista potrebna. Jarem je
zato kraj~i .in meri samo 1, 72 m. S,p odnja pos taja je lahko ·tudi lesena (sl. 11.).
Kol'o v tem primeru !Dima. kovinskih ležajev, temveč je izdollben ka.r v !Prečnih
gredah :pri.II}eren ležaj za osovino·, :ki je tPdno vezana s ·kolesom •(sl. 12.).
Ob tej 'p ri•liiki naj po.u.d arim, da na podpo-rnih stolpih Uiporaihljamo' i~ključno
l~ene le!~žaje , ki :so se obnesli ceneje in 1
b olj trajno .od kovinskih drsnih ležajev.
Opi!Sa!Ili tip ž ičnice zahteva .u po·rabo italijan;skih vQzjčkov (sl. 14.), ker so
lahki in .za•t·o pripravni za !Prestavljanje z ene nos ilne vrvi na d.ru·go. Namesto
lesenih r.po.d,ponrrih stolpov uporaJbJjamo .na mes•tih, Jcj er so prirn,erna drevesa, tudi
viseče ,podpore, kaik.r-šno vi>Climo' na s·l iki 15.
._.
žičnico Modrasoves je skupina Aloj1za žnidarja mont\rala v J.6 delovnih
dmeh, -kar ,pomeni 5vojev.rsten reko.rd. Zgornjo postajo pa smo mo!Iltirali v pičlih
treh m.ah. žičnica j e dolga 1300 :rn; višinska ra•zli~ka Z/Ila~a 370m.
·
Ka.paciteta teh ži~nlc je 40-50rm 3 v 8 urah in so v tem pogledu ena,k ovredne
o;bičajnim g·ravitacijoskim žiooi•catrn.j V marsičem imajo pri obrato>Vanju ce1o prednosti pred njimi, •in sicer: Vlačilna vrv, posebno nova, se med olbra.tovatnjem raztegne in postane ohlarpn.a. Za•t·o jo mo.r amo ,p ri o-bičajnih pQstajah 5ikraj~aJt i in na
novo vplesti. Pri opisanih žičnicath pa !Postajo satrno IPrema·knemo v ·s:rne.ri proti
si·dru, ne da hi 51prern~nj ali vsi:dra:nje no·silke, i·n vrv je zopet zeželeno napeta.
Vko;pane zgornje 1postaje žiooic :praviloma postavljamo na najnižje mesto .sečišča.
P ri ~.premičnih pos tajah pa !Skušamo postaviti zgornjo postajo na Jtako mesto, da
zajamemo najprej le 11gornji del •sečišča. Ko je s.p ravljen ves les s tega dela
sečišča, premaknemo po.s-tajo n.ižje, kjer bo lahko zajela s.red:nji ozi·roma. .spodnji
del sečišča. Samo ,po seJbi je .razumljivo, da moramo na :tem no'Vem postajnem
:po1o2a·ju pritegni:ti nosilne vrvi k .tlom in jih zasidrati. Vlači·lno vrv moramo
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Slika 7.

s; ika 8.

Slika 9.

· Slika JO.

Slika IL

Slika 12.

skrajšati ali pa na meSJtu, .kjer je bila prvotno zgornja posta•j a, names·titi obra.ča Lno kolo. Na sliki 13 je na podolžnem prooilu shematično pri·kazama !Prestavitev
l.gO'rnje postaje (črtkarno).
S sm()ltrno upo•r abo ptemičnih :po;S'taj lahko spravilno raz·da1jo do žični.ce zelo
· ffi<,r ajšamo.
Za ,praktično uporabo žičnice s !Prem ičnimi !POstajami je važrno ugx>tQviti,
;pri !katerih spravi·l nih r.az,daljah in količ inah lesa je ~ičnica ekonomsko utemeljena. Mejni primer je takrat, •k adar so stro&ki ~ru.ščanja po· žičnici ena>ki stToškom običajnega spravila.
V stroške 'Proženja (spuščanja po žičnici) .ra.čunamo: l. amortizacijo ž ičnice,
2. vzdrževanje žičnice, 3. plače de~lavcev za proženje s ,soc. zavatrovamjem in
terenskim dodatkom ter 4. stroške montaže in d emontaže. Drugih stroškov, ki so
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.po-leg navedenih v ~·huktu.ri cene, .ne borno u:pootevaii, ker se pojavljajo. taiko
pri ,pro2enju po žični.ci kakor tudi pri običajnem načinu .spravila.
Ziv.l jenjsko dobo posameznih ·d elov žičnice izražamo navadno z leti. obr atovanja. Ke.r nam je kapaciteta žičnice ,p o.m ana, lablko izrazim() dob() trajanja in
am.alogn.o temu tudi amortizacijo za 1 m3 • Ravno .tako so tudi stro~ki va:drževanja
odvisni od ko.I<ičine lesa, ki ga IPr·o.Žimo IPO žičnici.
Prvi •trije ·s•troški so, kot vidimo, odvjsni o.d količine lesa, ki se po žičnici
proži, in jih ·z a.to lahko .j,z·razi.fno za 1m3 , stro.š ek monta·že in dernonta.že pa ni
odvisen od količine lesa, tki se proži. če hočemo ·s trošek montaže in dernontaže
ugotoviti za rn3 sproženega lesa, ga moramo deli•ti s količino lesa, ki ga nameravamo ;prožiti.
Mejni pnrner ekonom.ske utemeljenosti žičnice lahlko tzraztrno z obrazcem
takole:
Srn

Am + V +P+M = S (1)

v katerem je: Am = arnoi'hzacija na 1m3 , V = v2'ldr!Ževanje na 1m3 , P = plače
za proženje s socialnim zavarovanjem in tere!llSikirn .d oda·t kom na 1m3 , Srn =stroški
mollitaže in demontaže, M = ko li čina. lesa, predvidena za .proženje in S = str()ski
običajnega spravila.
N aš namen je, ugotoviti, p.ri kateri najmanjši količini lesa je proženje po
žičnici še rentabiln(). Zato iz O'oraa;ca (1) izrač unamo M in dobimo:
Srn

M=

S - Am - V - P

(2).

Amortizacija, stroški vzdrževanja in !Stroški montaže in demontaže so v bistvu
sestavljeni tiz dveh d elov. PTVi .d el se nanaša na postaje in s idra in ni odvisen
Q'{]. ·dolžine žičnice, ,zaoto ga bomo imenovali stalni del. Drugi del se nanaša na

,,
1

1

----- _L_.'. . ___._-----'--'-Slika 13.
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Jl!O·silno in vlačil:no vrv, .podporne :stolpe, vo.žičke in na vse ostalo, kar je odvisno
od dol.žine žični ce, zato ga b omo imenovali ~remenljivi del.
Na temelju izkušenj n a našem območju in povprečnih cen žični-škega materiala
je sestavljena za !POSamezne dolžine ž ičnic raZipred elnica, ki jo objavlj am.

Stroški
žičnice v m

žičnic

s premičnimi postajami
(na 1m3 )

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

Amortizacija s tall ni del
11 ,5
spremenljivi del 12,9
1,0
Vwrževanje stalni del
.spn:menljivi .d el 1,0
Proženje
66,5

11,5
25,8
1,0
2,0
66,5

11,5
38,7
1,0
3,0
66,5

11,5
51,6
1,0
4,0
66,5

11,5
64,5
1,0
5,0

11,5
77,4
1,0
6,0

66,5

66,5

11,5
90,3
1,0
7,0
66,5

g.2,9

106,8

120,7

134,6

148,5

162,4

176,3

Dolžina

Skupaj

Montaža in
63,250 63,250
Montaža sta!lni del
.s;p remenlj ivi <lel 51.950 106.450
Dem<Jntaža .s.talni del
7.650
7.650
sp remenljivi del 18.700 39.050
Skl.lipaj

demontaža ~-- ;
63,250 63,250 63,250
163.450 223.100 285.200
7.650
7.650
7.650
63.700 90.100 118.950

l

nu

rvv... '"'"

63,250 63,250
349.850 413.750
7.650
7.650
150.400 181.050

141.550 216.400 298.050 384.100 4 75.050 571.150 665.700

Pri ugota vljanju navedenih podatkov j e bilo rač.unano z naslednjimi cenami:
I{>'Ositaji 950.000 din, telefoni 50.000 ·din, nosilne vrvi p remera 18 mm 1 trn po
700 .din, vlačilna vrv premera 13 mm 1 trn .po 270 din, čevlji in l ovi•l na kolesa
po 12.000 din .ter vozički s primoži ~n verigami 25.000 din.

S lika 14.

Slika 15.
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Doba trajanja pa je

.b~la

upošteva na: .za nosilne vrvi 20 let, .z a p.oost aje in

čevlje l O 'let, za •t elefone, vla.čilno vrv, 'VOOi•čke, lovilna kolesca, spojke, vijake

.in osta1o 5 let.
·
Po.dpomi stolpi so zaračunani ·v stroških montaže, ker jih !PO• navaJd•i ne prenašamo. Pni kal.kulaciji je rpredpCJista.v ljen na v.sakih 250m poo:pomi sto•1p in med.sebojni razmak vozi·čkov 300m.
StroŠiki mo!!lltaže in .demontaže zajemaj•o .s.trorš·k e za material ter pla.če s .socialnim zavaro-vanjem in ierenslcim dodatkom.
Na temelju •obrazca {2) in :razpredelnice je bil i.z delan diagram {s·l ika 16),
ki služi za mientacijo .p ri presoji rentabilnos ti žičnic s .premičnimi po.stajami.
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Slika 16.

oh diagr.a ma je razv~dno·, pr.i koli·k&ni minimalni količini lesa in določenih
stroškili ~ravila je gradnja ž.ičnice ekonomsko utemeljena. N. !Pr.: S!Pravilo na
•oibičajen način .stane za l .m3 1100 ·din. če bi .hO'teli les os seč~ča spravljati z žič
lll!ioo, bi morali postaviti .žičnico dol.g o· 2500 m, ki !Pa bo rentabilna, če je 'količina
lesa, ki ,p ride v 1poštev za pm'Ženje, večja .ko1t 500m3 •
P·ovprečmi s troški ·s.pravila na strmem ·terenu .znašajl() •z a ohmočje Go.zdnega
g<>spo.dar.stv:a Bled na razda•lje:

500
1000
1500
2000
2500
3000
3500

m

222 din
405
590
770
960
1140
1325

•fi

m
m
•ID

m
m

<':>. '1 "

(,)

'i~

Na temelju :t eh .poprečnih spravilni1h stroškov je na dia:gramu narisana
črtkaStta krivulja, tki nas !Pria?elje do sledečega zalključka:
Ži·čnice .s premičnimi rpootajami, 1ki .so daljše ·od 1000 m, so crentalbilne že pri
60()--700 m 3 -lesa, na haj,š ih razdaljah pa S'O p.ri :teh vrstah žičnic !POtrebne večje
kol·ičine

lesa.
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NEKDANJI DEZELNOKNEZJI GOZDOVI NA PRIMORSKEM
Dr. Vlado Va 1 en čič (Ljubljana)

2e več ,piscev ISe je ukva.rjaJ.o s '{>reteldostjo ,primorskih ,gozdov in skušalo
razložiti nastanek kraški.h go.ličav v ·deželi, 'k jer so še !pred :stoletji tla .b ila :pokrita
2 golldovi. Literatura, ki je obravnavala pog()·l ldovanje primorS~kega krasa, ni
mogla pustiti vprašanja po vzmki.h .pOipolnoma Qb strani. Stkoraj vsi ipi.sci .se strinjajo v .ugotoy;itvi, da sta imeli Gori9ka in I-stra pred nekaj 'Stoletji še lepe
gozdove, da ;pa je :prekomerno in neracionalno izkori6čanje golldove uniči,lo. Največ okri\olde za opustošenje in uničenje :primorskih g·o zdov pripisujejo Benetkam,
ki so trošile velike količine lesa nz teh go.zdov (1). Italijanski ag·odovinopisec
IISitre ipa .zawača kai zg.odovunsko naipaČno t!'ditev, da M · bi·le Benetke v.z_roll o.pusto·Šenj a ~olldov (2). Pri tem se s1kli.cuje -na veliko 'skrb Benetk .za var·StV'o g()zd•ov;
posebni u.raldi so bili ustanovljeni za nadzor.stvro nad go·zdovi. Od XV. 'Stoletja
naprej .so bil~ izdani številni gmdni redi, -ki so ur·ejevaoli njihovro i.1JkQriščanje.
BenuSISi zvrača .krivdo za opustošenje golldov na či.če, ki so brez reda sekali in
pripratVljali drva, s katerimi .so ·ku:pčevali. Njihovo uničevalno delo so na•daljevale črede ovac in ·koz, katere so :pasli v izsekanih g()zdovih (3) . Tudi Miillner
je vzel Benečane v zaščito, češ D>ni vendar niso mogli izsekavati cesarskih gozdov;
~sti.h misli je Guttenbe.ng, ko je ugotovil, <da Benečani .n iso bili ,posestniki .primorskih golldov razen v obrežnem ·delu Istre, ki je ostal vedno še dokaj dobro
zaraščen (4).
Namen t~a čla·n!ka ·je, da v glavnih potezah ori·š e ,goS!po.darSitv(} z deželno.k!Iležjimi .oziroma, kot so jih p01meje imenovali, cesarskimi go:odoiVi na Primors kem od XVI. ·do .začetka XIX. st(}letja. V tem razdobju so p01Sestne razmere
ootale v glavnem ne~remenjene, državno go.zdno u:pray;o pa so pri gospodarstvu
vodili tbO'lj vsakolkratni fiskalni interesi 'k ot skrb za {)hranitev gozdov.

Gozdovi, njihova uprava in stanje
Pose ·s tne JI>ravice v zaČe •t •ku novega veka. Goriška je leta
1500 prišla pod Habsburbne, potem .k,o je umrl zadnji goriški gwf; .del Istre in
T.rst sta že !prej pripadala a•vstrijskim vladarjem, dr·ugi del I stre pa je bil pod
beneškim gospostvom. Na ozemlju, ·ki je bilo pod avs.trij~ko oblastjo, so deželni
knezi .imeli gozdove kai svO>j regal , to je vladar ju pridržane pravico. Gozdni r egal
naj bi vladarju zagotovil vse denarne .dohodke
illkori.ščanja 'g ozdov. I nstr.ukcija
cesarja Maksimilijana ~z leta 1505 na gozdarja v Gorici prepoveduje sekanje v
,gozdovih na Go·r.i~ern, ki .so prej pri,padali ·go,ritškim grofom '(5). Skrb za gozdove
ISe je povehla po·d v·laodo Ferdinanda I., Jci j e uredil uprav.o ·deželnooknežji.h gozdov
na Primorskem. 2e leta 1522 je bil izdan prvi gozdni red, urejeval je tudi lesno
trgovino· z Benetkami o(6). Leta 1531 so g lavarji ·v Gorici, Trstu, Gradiški, Reki,
Tolm-inu, Maranu, Devinu, Pazilnu in Senju dobili rv izjavQ ·g ozdni red in jim je
bilo naročeno, naj vsak ~oroča, katere go:;,dove tJiPravlja (7). Gozdni redi :so vsebovali navodila za gos,padariStV() .z go.zdorvi. l 91datni so bili običajno, ko je vladar
tpost avi-1 gorzdnega nadzornika (g()lldnega mojstra) v .deželi, z gozdnim redom mu
je .dal ·p redpise .za o,pravljanje njegovoih nalog. Tak obširen g•o·z dni red za lstro,
Furlanijo in Kras je bil i.zdan 15. junija 154 1, ko je bil imenovan Volbanlk. Patwn
za g·o.zdnega moj:s•t ra {8).
V ,go~dm.em redu iz leta 154 1 >SO našteti gozdovi , do karteri.h si je .d eželni knez
las.t il pravico na po.dlagi sy,ojega golldnega regala. Ker golldov v Furlaniji ne
vključujem v to razpravo, j.i h v nasledm.jem ne bom navajal. Od gozd()v v Istri
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so omenjeni Grdo Selo in Krš-ikla (tpri Pazinu), Sv. Petar u Šumi, Grad~šče, Pičen,
pod No•vim gradom (.Podgrad) .pri Vodica,h, Cnni tkal, Moščenice, gozdovi pri Veprincu in Voloski, gmi'Jd Učka, od gozdov na Krasu D evin 1.n na Goriškem Panovec
p.ri Gorici, Sabotin, omenja se tudi gozd nad Gorico in sekanje lesa v bovških
gozdovih. Gozdovi na Goriškem so manj določno o.značen1, .najpomembnej,ši gozd
.na Goriškem, Trnovski go.zd, ni naveden, da•s i je bil po drugih virih konec XV.
in !V začetku XVI. stoletja deželnoknežja laiSt. Po g01z.dnem redu iz leta 1522 je
Trnovski gozd \'legal prvotno do Solkana; iLahi, ki so izdelovali ra.z.no le\'leno po\'iodo, so v njem zanetili ogenj in1 gozd je zgo·rel dve milji daleč v hrib ~ 9). Go·zdni
red ne upošteva trža&kih •g o·zdov, .k i so bili v tistem •ča.su zaradi i.ntenzivne;ga izkoriščanja že slkoraj v celoti uničeni. L eta 15121 je cesar Ferdinand I. doVlOlil T rstu,
da krije potrebo tpo stav.bnem lesu in ·d rveh v •državnih po.stojnslk·ih, devinskih,
rihemlberških in švarcene!Šikih .gozdovih. Zdi se tudi, da je prišlo do s.p orov med
mestnim manucipijem in cesarsko vlado, iko se je ta hotela vmešavati v UlpraVlO
mestnih gozdov (10). Med tpomembnejšimi gozdov•i, ki jih go.11dni red iz leta 1641
izrecno ne navaja, bi bilo omeni·t i še goiZdove zastavljenih •d eželnoknežjih gosn>.ostev
Socerb in Švarcenek (Zavr.šnik) na Krasu in goz.d Dletv.o tpri Klani {11).
Na ozemlju Istre, ki je bila pod goStpo.stvom Benetk, so bili gozdovi .že od
nek.d aj namenjeni, da dajejo pred;V's em Jes za ladje. Beneška gozooa za.k onodaja
xv. stoletja je proglal'Jila vocino olbčin!ikih in tudi zasobnih gozdov za narodno
imovino (12). Nekateri 1zmed važnej.ših istrskih hra.stov.i h go.z.dov, tki so dajali les
za gradnjo ladij , so ostali do najnovejše •d obe &ko,zi ves čas v državni lasti in so se
ohranili v do1brem s·t anju. Med temi naj bo omenjen le največji, gozd pri
Mo1tovunu.
Ist r .s k. i go z ,d o v li. Preden je vladar izdal goz.dni red, je običajno naročil,
naj se ugotovi s,tilJilje v posameznih gozdovih. Na podlagi teh ugotovitev je gozdni
mojster dobi.! navodila, kaj naj ukrene, da .zavaruje gozdove pred morebitnim
uničevanjem in zagotovi deželnemu knezu JPrimeme dohodke. Taiko .daje tudi
gozdni red iz leta 1541 sliko o takratnih gozdovih in njihovem i7Jkori·ščanju.
Gozd.o va Grdo· Selo in Krš~kla sta bila skoraj izsekana in deloma i.zkrčena za
njive in travnike. V g>O.zdovih j e bi•l o še precej lesa za drva, .ki ga je prejšnji
goz.dni mojster dovolje'Val sekaoti iPr<Jti plač~lu daca, kar je povzročilo prekomerno
ialkoriščanj e. SekaJi niso le lesa za dr.va, temveč tudi lepe hraste ~n dnugo drevje.
Na p.obud<J deželnoknežjih tkomi\Sarjev j e pa.zinski glavar leta 1541 IPr~oveda·l
splošno sekanje; pod·l ožnikom je bil<J dovoljeno, da se v gozdu preskrbujejo z
lesom za domače potrebe, z drvmi in staVIbnim lesom. Prav ice do lesa, .k~ jih je
imel ipazinski glavar v gozdu, so ostale neokr.nj ene. Gozdni red je .to jpropoved
!pOtrdil s pristav.kom, da se v bodoče .gozd ne· sme spreminj ati :v po.Ije ter se mora
<Jd že p osekanega lesa odmeriti in1 iz ter ja,ti ·dae.
Pretirano sekanje in krčenje •go.zdov je bilo. ugotovljeno tudi okro,g Sv. Petra,
kjer j e hilo precej kr~vde na opatu tamkajšnjega samostana, ki je pospeševal spreminjanje gozdov v n jive. Iz posebne mi•losti do samostana je vladar dovolil, da
iztkrčeno polje o.-;tane, vr<wov.e dal pa je nadaljnje sekanje. Podložnikom iz žminja
je bi·lo dovolj eno, da posekajo in IPr.odajo 200 .sežnj ev drv in .z izkupičkom Q:gradijo ta~bor. Cesarski k<Jmisarji so v goll'du pri Grilldišču našli lep gradbeni les, zato
je bil<J na·nočeno, naj se ta .g.o.z,d goji. Zla.-;ti benečanskim ·p odlož,nikom naj se ne
dovoli, da hi v njem sekali. Ce bi jih v gozdu zalotili, naj jim zapJenijo les, toda
naj' ga .ne ·sežgejo, kot ISO to že enkrat storili. Veliko škodo so v g·ozdovih delali
pičenstki podložniki, s krčenjem .so uničevali lepo drevje in gozd preurejati v
polje. Ker so tkljub pr<wovedi goz,dnega mojstra izkrčeno zemJjo obdelovali in so
sploh bili nepo.sl:ušni napram svoji gostposki, so zaslužili težko kazen. Zaradi nji234

hove velike revščine jim je bila na~'OŽena kazen le v znesku 100 renskih goldinarjev, katere BO morali U[>Orabiti za vzdrževanje svojega ,t abora.
Lastniki lupoglavskega go'Spostva so gospodariE z gozdovi, ikot bi 1b ili njihova
izključna la!St. Na ško·do deželnega ikmeza so jih .pustQ-šili in krčili za (polje. Ob
za.q njem pregledu .so cesarski komisarji ipOZvaE hljpoglavs.kega lastnika, naj plača
dae od 2000 ·s ežnjev lesa. Kot se vidi iz J.Uipoglavskega urbarja za leto 1523, so
imeli v teh gozdovih podložniilci ;pravico do drv in gradbenega lesa ter tudi :pravioo
do pa-še \13). Deloma so b ili gozdovi močno izsekani, kmetje so si na posekah
uredili njive. Na iZik.rČenem .zemljiiiču je naSitala nova vas. Del zemljišča, kjer je
bil goZid posekan, ni več zarasel, na njem so· 1kmetje kosili seno. Drug gozd ni dona.šaJ posebnih koristi, ker je •l ežal visoiko in je bil kamnit. Kjer je bil ,g ozd, je po
izsekavanju nastal pašnilk, pi!IŠa ovčj ih čred pa je preprečevala, da bi zemljišče
ponovno zarasl•o z drevjem.
Glede ,gozda pri Moščenicah je gozdni moj>5ter dobil na r<očilo, naj •s krbi za
prodajo drv; dohodki gozdov p'l"i Ve.princu i10 Voloskem pa so bili prepuščeni za
plačo državnim uradnikom. Za gozd na UOki je nek benečanski podjetnik ponujal
7000 goldinarjev, če bi smel sekarti po svoji volji in Jes sprav•l jati do morja. Ta
ponudba ni bila 51prejeta, Ik er .so se tamkajšnji po.dložniki preživljali v !Veliki meri
z raznimi lesnimi izdelki, i'Zsekanje gozda pa bi uni-čilo njihov gospodarski abstoj.
Kraški gozdovi. Go·z d pri Vodicah PQd Novim gradom (nad današnjim
Po.d gradom) je mejil na benečanS~ki terito•r i j ; IPrej je spadal pod b!fDeČansiko go&postv•o in so si Benečani prizadeva·l i, da .si ga .z opet prisvoje. Zato je gozdni red
iz leta 1541 naročal goZidnemu mojstru, naj na ta gozd .posebno pazi in ne dovoli
ne Benečanom ne drugim, ·da bi v go.zdu sekali brez plačila lesnega daca. V
gozdovih pod Novim gradom so deželnoknežji komisarji našli dva benečanska
tesarja, ki sta izdelovala vesla. Ugotovili -so , da so Benečani poseka.Ji mnogo lesa
v goZido!Vih brez vednosti in dovQljenja ter da je pro.pardlo v .g ozdu okrog 1500
vesel, za katera je prejšnji go~d·ni mojster dal posekati drevje.
V ,goz·d ovih devin's kega gospostva so rasli veli•k i hrasti, ki jih podložni1ki poleti zaradi velike vročine ne bi mogli ;pogrešati, pozimi pa zaradi močnega vetra.
Zato naj vel.jlki hrasti ostanejo; da pa bo imela ,b lagajna de7.elnega kneza kaj
korist-i, naj se v teh gozdovih seikajo in prodajajo drva. Kmetom naj se dovoli
sekanje l esa, morajo pa· posekan les zvoziti k Sv. Ivanu (pri Devinu), !kjer naj
narkladajo les na ladje in ga za primerno ceno prodajo gozdnemu mojstru ali pa
njegovemu pomočniku. 2e pred tem ·SO se devin:ske občine pri deželnem knezu
pritoži·le, ker je .devinski glavar dovolil Tržačanom sekati drva na n jihovi gmajni,
dasi je to nizko drevje -pripadalo njihovim ·kmetijam. Les so potrebovali za'se,
pozimi .so imeli ·t am svojo drobnico v stajClJh; če ne bodo imeli l esa, tudi ne bodo
.mo•gli gojiti brajd. Leso.v je je sedaj po·seka10o .d o njiv. Do tedaj je bilo v devinskem
gospostvu še ·dosti hraščevja, kaj.ti unbar iz leta 1524 vsebuje dO<ločbe ,o plačevanju
žirnine in devingka občina je v svoj,i IP'ri•to~bi omenjala, da gojijo hras,t je zaradi
žira .(14).
Goriški go z do v i. Gozd Panovec je bil ponekod i.zkrčen za travnike,
bilo je posekanega nekaj hra.stovja, tudi sečnja drv v tem gozdu ni po>t<:,k ala v
redu. Mestoma je bil goro ,g osto zari!IŠČel'l z nekoristnim lesovjem, :ki je oviralo
rast lepega drevja. Gozdni mojster je ,d obil naročilo, naj da gozd i·zčistiti. P repovedana je hila paša ipraJšičev in .druge živine, ker je bilo to za gozd škodlj-ivo. Do
tedaj ISi je ,goPiški glavar lastil žirnino v tem ,go,z du, dasi do te-ga ni imel prav ice;
za naiprej je biio dovoljeno mubira!Ilje žira !Proti plačilu; dovo•ljenja je dajaJ gozdni
mojster. Goriški .glavar se je smel v gozdu zalagati z drvmi a:a svoje domače
!POtrebe, za to je smel uporabljati le že podrtQ, za ladje in druge namene nepri235

merno· drevje. Ker je bilo v .go~du še vedno• veliko hr~tovih .dreve.s, nekaj je bilo
tudi podrtih, je bi·lo komisarjem v irutrukciji naročeno, naj poiščejo kupce .za
rta les.
V gozdu na S<11botinu so pose!kali večjo množino lesa za l"Urjavo. Mn(}go tega
lesa je rpropadlo, ležal je raztresen po gozdu in zgnil. Ko so bili komilsarji v
g<Ozdu, •so našli še okr.og 500 .sežnjev ·drv, ki tbi se dala koristno uporabiti. Gozdni
mojster je dobil naroči·lo, da ta le.s sprava v denar; če •to ne bi bi·lo mogoče, naj ga
u;porabi za .žganje oglja ali apna. V bodoče naj .se v tem gozdu ne seka, ker so
•drugi go.zdocvi okwg Gorice itak skoraj izsekani.
N<lld Gorico je ,bil gozd, v katerem so v velitk ih množinah tesali vesla za
galeje; od vesla za galeje je bilo ireba rpl<llČati 5 krajcarjev dace, od vesla za
,go111dolo pa 2 krajcarja.
O stanju boVIŠ~ih go7!dov .go·z.dni red iz ~eta 1541 ni vseboval nepo.s·r ednih
tpodatkov, pač :pa ugot.ovi·tev, da .deželni k•nez zla·s ti želi !Prodajo lesa iz teh gozdov.
Komisarji in gozdni mojsrtfi "'o d 01bili posebne .instruikcije za .s klenitev pogodbe z
nekim .beneškim trgo'V·Cem. Predvi•deno je .bi·lo, da •b o posekana 20.000 do 30.000
sežnjev, ki hi jih rpo Soči plavili mimo Gorice v Fiumicello ali v ikak drug kraj .
Navodila vsebujejo jamstva, ki tbi jih maraJ ·dati kupec .za iZ1polnitev pogodbe. če
ne bi .p rišlo do .p ogodbe, naj bi komisarjti razmislili, oS kakšnimi stroški bi se
:plavil les rpo Soči, koliko bi .s·tala ip(}Stavitev vo dnih grabelj in drugih naprav,
:potrebnih ·za plavljenje, ter oČe je priča1kovati dobiček pri tem poslu. Komisarji naj
tl:udi rpoizvedo, ali bo mogoče tllajti kupce že v Fiumicellu, ali ipa bo treba les
tSpravljaii še v Benetke.
Izkoriščanje

gozdov in prodaja lesa

Tolminsk !i in b<>vški ,gozdovi. Ko je cesar Fe11dinand I. leta 1533
ustanovil gozdni umd za goriško grofijo, Kras in Lstro in je bil imenovan [prvi
·go.zdar.ski moj&ter, je le-ta .d oJb il nalog·o, da .poroča, kako ,bi .se dali ,g ozdovi izkoriščati in kaj tb i se dobilo •s !Prodajo lesa v Benetke. Do :t edaj je šel les v Benetke
predvsem iz laže dosto.pnih istr·s kih in kraških gozdov, tedaj pa so se pričeli ukvarjati .z n<~JČPti, ·da bi illkor~tili za :kupčijo gOtzclo>Ve na Tolminskem in Bovšikem. P.o
cesarjevem ukazu so zgr<~~dili na BoVIŠkem cesio in .so· simgo Soče 'll'SJ>-OSohili za
rplavljenje lesa. Pri Tolminu so .na Soči in na Tolminki postavili gra~blje, da .so
lovile plav-ljeni les; gratblje ter druge naiprave ,za ustavljanje lesa rso •b ile zgrajene
prj Gorici. Gozdar~ki strokovnjaki iz Zgornje Stajei1Sk.e in Ti'ro.ls.kega so bili
.p oslani v deželo, da so izdelali načrte in vodili dela tp ri gradnji omenjenih
naprav (15).
V drugi polovici XVI. stoletja l'ie je izkoriščanje bov.ških in tolminskih ,gozdov
razvi•lo v velikem <>hsegtu. Leta 1575 je bila z nemškim konzulom v Benetkah in
·dvema njegovima družabniik-oma S'klenje.na tpogodba za iz;koriščanje omenjenih
gozdov. Pogo.dba je dolo čala, da tSe mladih, nedoraslih dreves ne sme seka-ti, da
je treba poSipraviti iz gozdov <>d vet·r a podrto ·drevje, sekalo naj bi se tudi d revje
na teže -dosto,p nih krajih, ki hi jih ,določi la .g ozdna uprava. Deželnemu :kne.zu je
ostala !pravica do drevja za vojno orpremo in orodje, kot jesen, brest in podobno,
.Za i.zvod):>o te ;p ogodbe so bile izvršene :raz.ne :prijpra,ve. Pri mlinu v Gradiški
je bila zgrajena žaga, po.d Logom in pod So·l•k anom so bile v Soči odstranjene
skale, k i .so •o virale •t ok vo,de, ojačene so bi·l e gra1blje na So.či :pri Tolminu, druge
gra~blje so bi-le ipOO tavljene na Tolmi.niki, lko.nčno sta .bili zgrajeni dve žagi, ena
Qlb novih grabljah, ,d ruga na Idrijci. Pogodba ~Si cer ni bila izvedena; država je
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razrešila dr.uža;bnrike vsake 01bveznosti. Ni 1znano, ali je bil vzro:k v pomanjkanju
sredsrtev ali preveliki stro ~ki, tudi ne, v kakšni obliki je potekalo nadaJjnje izko riš-čanje goz;dov.
V naJSlednjih letih so se dela na meditvi sočine struge nadaljevala, da bi se
olajšalo .p lavljenje lesa. Pri visokih vo.dah je šlo mnogo lesa v izgubo, ker ga ni
bilo mo.goče usta.vi.ti ter ga je n-arasla reka odnesla v morje. Zaradi skalnate struge
ter številnih čeri, v ka·tere so ,zadevala plavajoča debla, se je mno.g·o lesa raz-bilo
ozir·oma poškodo'Valo. Zato je bilo &klenjeno, ·da. se odstranijo· v:se številne ovire,
.zlaJSti še med K01baridom in Mostom na Soči ter !pOd Kanalom. Ko so bila ta .d ela
<JIPra.vljena, je .p ostala Soča plovna za s-plave o-d Kobarida do Gorice. Pristanišče
v Fiumicellu, lki je bilo zve.zano- s Sočo po posebnem kanalu, je bilo določeno za
rlesno skJadušče.
Ko je bilo vse to ipri!pravljeno, \SO iz lbovški.h in tolminskih. .gozdoiV rdo,tekale
veJri.k e množine lesa. S ·tem lesom se je preslkrbovala tudi Gorica, največ ga je šlo
seveda v Benetke. Pet žag, dve v ToJminu in ~icer ena na Soči, druga na Idrijci,
tretja v Podgori pni Gorici ob grillbljah, četl"ta pod Gradiško in zadnja v Fiumicellu, je žagalo in dobavljalo des·k e ·z a deželo in ,za izvoz na Beneško. Razen tega
so isti .go.z.dovi dobavljali l es .za vesla in janbole (16).
Sekanje v gozdovih na Tolmirns·k em je 'P'resega.lo prav-o mero. P.osekano je bi.Jo
več drevja, kot oso ga mogli "'Praviti do Soče, ter je zgnilo v goz;du. Po nekaj
desetletjih neusmiljenega >izsetkaya.nja se že slišijo glaso'Vi o uničenih g·o zdovih.
BoVIŠki glavar je v .za.četJku XVII. stoletja tožil .goriškemu goZidnemu nad,zorniku,
kako se brez potrebe seka in se gozdovi pokončujejo-. Prosil je, naj si jih na.dz.ornik
sam ogleda ter kaj ukrene v njihovo zaščito, toda ta ni ukrenil njčesar (17). Ppdlož.nlli liz Soče s·o tamlkajšne gZidove ne glede na mlad.o drevje J>OIPOlnoma izsekali.
Od Nadiže .so prihaja·li na Tolminsko benečanski .p odložniki in so gospodarili v
go-zdovih, tkot bi bili 11jihovi. Verjetno je bovški glavar obves>t>i.l o stanju .gozdov
ltudi dvorno komoro, kajrti posegla je •vmes in gozdni na.d,zorni1k je bil izmenjan,
goriškemu g lava.rju pa j e bilo naročeno , naj no.vega na>dzorn~ka pri njegovem delu
podpira (18).
Nekak<1 do srede XVIJ. ·s toletja je bil - rČe smemo .z aupati virom - premor
v izkoriščanju gozdov na Tolipiuskem. Sele v še.stdesetih let-ih se je na5la družba
i,POdjet.ni.kov, .ki je obnovi·l a ku;pčijo z Jesom. Iz leta 1662 je ohranjen ,zapis o
zgradbah, tki so jih za!kll!Pniki gozdov v ta namen vrorževali. Dvoje grabelj je
bilo na Trebuši , ena na Idrijci; •ime1i so štiri žage in veliko lesno ~Skladišče, zgrajeno olb Zdobi na beneškem ozemlju, do ,kamor so po. Soči plaviJi les, namenjen
za prodajo rv Benetke 1(19). I·zsdkava:nje ·go1ldov, ki je bilo v XVI . .stoletju osredotočeno v do-lino gornje Soče in To.Jmin!ke, je bi·lo torej v naslednjem -stoletju prenešeno v g<~z.dove, ki so težili .k Trebuši ·i n Idrijci. Verjetno je torej, da 60 bili
gozdo.vi v gomji !Soški dolini po temeljitem izsek.avanjiU tako i.zč·npani, da se niso
tako· .kmalu OjpOmogli.
Po i.ntenziv.nem iZiko.nilščanju sko-Zii dve S<to.letji so bili rtolminstki gozdovi v
za.četiku XVIII. stoletja temeljito izsekani. Z omeji-tvijo sečnje je vlCLda &kušala
doseči, da bi se stanje izboljšalo. V nekaterih gozdovih na To-lminskem je bila
pre;p.ovedana vsaka sečnja. Tolminski grofje so ZaJSe in za svoje podložnirke uveljavljali pravice do lesa in paše v .deželnod<nežji:h oziroma, kot so jih pozneje imenovali, cesarskih ·go·z.dovih. Da bi se n<:~po.tre~bno sekanje ustavilo, je .Jeta 1744
tolminski grof prepovedal izv-orz lesa. na Beneško pod gJobo, 25 g.Jd . .za voz ( 19).
Na eni strani so bila prizadevanja za varstvo in očuvanje go(ldov, na drugi
strani ipa se je še vedno pojavljala želja .po izkoriščanju , ki hi prineslo nekaj
doho.dkov v držav.no blagajno. Sredi XVIII. stoletja so .zopet oživeli lllaČrti za
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i·z sekavanje goz;dov oh .gor.nji Soči na BovŠ>kem in plavljenje lesa po .Soči , bai pa
so sla:bo ~premišljeni in illestrokovno izvedeni.
V Stračicah pri Gorici so v Soči napravili •iz velikega števila hrastovih drogov
•grrublje, ki naj bi lovile les, p!avljen po reki. V istem kraju je ibilo ~pripra.vJjeno
skladri.šče, .k jer naj bi se les hranil. Toda prej so bile ,grablje, ~i :so zadržavale
del lesa, tudi v gornjem toku Soče in na njeni:h pritokih, •graJblje v Gorici so
hile zgrajene tako, da so zadržavale le dcl lesa, ki je plaval mirno, ostali les se je
ustavljal ~pri četntih .grabljah v Fiumicellu. Sedaj je vsa sila vode in lesa J?l'itisnila
na edine grablje v Stra-č icah, :pri prvi narasli vodi .s o 1bile grablje :predr.te in .reka
je les odplavljala v morje. Ko je gozdni macLzonniJk nekaj Jet rpoz;neje ,zopet sprožil
Vif>rašanj e iz.kor·iščanja ·g ornjes.oških •g ozdov, je dvor.na !komora v s,p ominu na
škodo, ki jo je ·imela ~p.ri ~prej,šnjem ,po<Skusu, dala za 1000 .g ld. neki laški družbi
v ,z akup sekanj e v bovških in ·trebuŠikih gozdovi·h . 1Pogodba je bila sklenjena za
28 let; dmžbi je ,b ilo dovoljeno sekanje vseh v.rst lesa, stavbnega, za deske in
drva, po nakazilu g.o zdnega ur<llda v Gorici v cesars~ih goz;dovih na Krnu, v
Slap~šču, v Tolrrunki, ob .Za·l aščici, v .s tari in novi Kneži, v Bači in •n a Petrovem
brdu. Družba se je zavezala, da ·bo mlado .drevje varovala. Podjetniki so zopet
zgradili p ri Stračicah naprave za ustav.l janje lesa, zgrajen je bil ,p oseben .kanal,
v .kaJterem naj bi se d01plavljeni les zbiral. Toda tudi to.krat se ,po.djetje mi posreČi•lo, le malo. lesa je ~ašlo ~pot kanal , večino je tok odnesel v morje. Plavajoča
množ·i ca lesa 1pa j e ~povzroBla vehko škodo na mli.n ih ob Soči ter je !Poškodovala
most ·Čez .r eko in •druge naprave oib vo.di. Vl<lldar· je .n ato 1pla:vljenje lesa po Soči
pre,p ovedal. Vkljub temu neuspehu j e dru2Jba .zaključila .posel z velikim dobič
kom {20) . Tedaj je država zadnjikrat poskusila v večjem obsegu z i.ztkoriščanjem
tolminskih in bovških gozdov.
Z<llnimivo je, da v zvezi z omenjenimi gozdovi ni slišati ničesar o izsokavanju
Trnovs.kega gozda,
se je ohranil s 17.000 orali kot majvečj i .d11žavni gozd na
Goriškem. Razlog je brez dvoma v težji dostopno.sti, na njegovem q>adročju ni
v·o dotokov, ki bi jih 1bilo mo1goče .u,por abiti za plavljenje, drug način traooporta
tp a ma večje ra'Zd<lllje takra.t .še ni •b i·l mogoč.
G ·o z do vi o k r o g Gor it ce. Po obsegu ne ,s icer velik -meri·! je le o.krog
670 oralov ....:.... toda zaradi bl~žine Gorice ter .zaradi hrastavega drevja je 1oil po.mernben gozd Panovec. Upra,vitelji deželno.knežjih gozdov so imeli z nj.im največ
s!knbi, da so ga zaščitili •p red izkoriščanjem od neupravičencev. Sam gori·š ki •g lavar,
ki bi ·bil poklican, da gozd š~iti , je bolj kot drugi delal v njem škodo, v Panovcu je
dal ~gati oglje. Enako je .bilo z ,gozdom na Scubotinu {21). Da hi povečal dohodke
deželnega kneza iz go.zdov, je eden izmed ,p rvih gozdnih nadzornikov na Gori-škem
uvedel .davščino na razne les·ne izdelke, ki so jih izdeJ.ovali podla.žniki na •območju
Trnovskega gozda ter •tudi ma drva, ki so j·i h Goričcuni dobiva•li iz Pa:novca. Ti
uikr~:~p i so seveda vz;budiE nevoljo q>ri IPI'izadetih nneščamih in kmet~. Leta 1M 7 so
deželni stanovi !POslali posebnega ()dipos lanca k cesarj u Ferdi.nandu, .d a bi dosegel
ukinitev davščine na drva. Vendar se to ni zgodilo, davščina je 1bila !POzneje
še z.višana.
Gozdni nadzornik je sl<~~bo stanje gozda P<llnovca pPipisovalpretiranemu izko,riščanju ;p o plemstvu, ki je živelo v Gorici. Deželni ostalfiovi so z ogorčenjem zav.račali tako o:bdolžitev ~n kaza,l i na veliko število po.s ekanih hrastov, 'ki so jih
porabili ,z a napravo vodnih tgr<~~belj ma Soči. Omenjali so tudi, .d a je biJ,o .d vema
beneškima podanikoma dovoljeno IPOSekaJti !Precejšnjo količino hrasto•v ja, ki je bilo
odipeljano v ·s ovražno deželo. Vla dar je na prito~bo ·s·tanov leta 1566 IP.O·Sla·l komisarje, da ugotovijo stanje gozdov ~n zaslišijo .podložnike. Glede .n a !POročilo
komisarjev je deželni lknez odločil, da l<llhiko plemstvo •in duhovščina goriške gro-
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fije doibivata .drva iz P.anovca [Jro ti ;plačilu 6 kraj.carjev za voz ·ozi·ro.ma krajcar za
tov·o r. Iz .drugi.h gozdov je bilo :plemstvo 11,pravičeno d obivati za lastne stav:be
potreben les brez vsake .davšči:ne; les za sečnjo je ·odikazoval gozdni ur<tJd (22).
Ob plavljenju lesa [lO Soči se je Gorica ;presh.bovala s .p otrebnim leJSom •n a
b1ižnjem sočinem bregu. Tedaj je ·bilo prepovedano, da bi se k·dorko-li pres.kr.boval
z .drvani v Panovcu. Stanovi .so .'le ,s icer pri•to·žilli .pri vladarju, •t oda brez
uspeha (23). Ko je plavljenje lesa ~z ToJmin&k~ga :prenehalo, je bila prepoved
sečnje v Panovcu ukinjena, plemstvo ga je ZQPet pričelo [Jrekomerno i~koriščati.
V začetku XVII. >Stoletja je 1bil Panovec zelo opustošen, p rimanjkovalo ni le
takih dreves, ki bi bila ,p rimerna za gra;dibo mostu čez Sočo, temveč celo manj
ikva]i.t etnega lesa. Zato je bi,!o dov.o ljeno iz gozda pro•daj a ti le Itak les, ·ki ni bil
~oso.ben za jav.ne gr<tJdnje. Ker je •tudi ta uikrep ·Omogočal :pretirano sekanje, je
dvonna •komo·r a sečnjo ponovno prepovedala, zaradi :pritožb .p a je ostala [Jrepoved
v veljavi le nekaj let. Iz Pamovca .so 1dobivrule drva tudi ra~ne cerkvene 'Ustanove
in mestni špital, novi jezuit:ski kolegij si je ravno ta.ko zagotovil [Jreskrbo v t em
gozdu. Da bi ščitil P<~Jnovec, j e gozdni nadzorni·k odkaz.oval kor~stnikom tSečnjo
v drugih go,z.dovih. Z odtujitv•i jo dela tkanalskega teri•t orija ·ter •g ospostev švarcenek, Rihember.k iv Vipava se je v deželi znatno .z-manjšal o•bseg :kameralnih
go•zdov. Dežel.ni stanovi so se Wcljub ustav-ljeni sečnji v P anovcu še vedno ·potegovali za pJemoStvo, da bi od tam dobival·o drva. P.lemi.či so hoteli imeti zaJgotovljeno
količino lesa, 1ki ·so ga ,p otrebovali, in se nil'lo z<tJdovoljili, ·da bi •s e jim morebiti
nd časa do Ča•sa dodeljeva·lo drugače .n ekoristno a:li slabo raščeno dr ev je. Dvoma
•k omora pa ni mogla [Jri·z na•ti st<~Jnov•om !Pravice do ·zemljišča, ki je 1bilo last dež elnega kneza. Po ugot.ovi·t vi, da dotedanje ,p repovedi niso pni,pelja~le do uspeha, je
·komora leta 1642 za dvajset let ustavila .sekanje v Panovcu, tp o preteku te dobe
pa je prišlo že v pozabo, da .s e je ·p lemstvo [Jreskrhovrulo z drvmi i·z tega gozda (24).
Nakaj desetletij je im,e l Panovec mir in se je medtem .d01br o opomQ!gel. Nov
pomen je ·do:bil v času merka·n tilizma, ko se je avs-trij•s ka vlada ,tr:udila, da razvije
zwnanjo trgov·i no in je v .ta namen podpirala :pri.zadevanja za zgraditev mor narice.
V začetku XVIII. .stoletja je 'bilo hrastovje v Panovcu rezervirano kot gradbeni les
za potrebe vojne mornarice '(25). Cesar Karel VI. je .dovolil tudi Orientalski ·k om.paniji, da vzame iz go~da ·les, [JOheben za la dje; za .račun dmžbe je bi-lo tedaj
pose1kanil.1 1607 hras tov. Les i·z Panovca se je uporabljal še za razne .g.radbe v javnem interesu, taiko Z>a mo·stove in za o.dvijalnice sv>ile v Furlaniji •(26). liSti go·z d je
dal veli.ko •lesa za vodne gra~blje na Soči, ki so jih z-gradili .sredi XWIL .sto•letja za
ustavljanje iz to-lminskih gozdov plavljenega lesa (27).
Leta 171 9> je vojni ladj edelniški mo.sjter :pregledal ,gozdove na Kranj.s.kem in
Prnor.skem,~da bi ugotovili, če je v go·z dovih drevje, ki bi .se moglo U[JOrabiti pri
g11adnji ladij (28) . V svojem poročilu je omenjal ,tudi hrastov gozd Log oh Lija.k'U;
.Če[Jrav močno •izko r~čan, je bi.] tedaj [Jredviden predv>sem za lkritje potreb po
ladij!Skem lesu. Leta 1724 .so cenili, da je v gozdu .o kr·o·g 7000 dreves, .spos01bnih za
-gradibo la?dij; les iz tega .go,zda je bil odkaz<~Jn OriMtalski tkoiD!paniji (29).
Konec XVI. S<toletja je gozdni nadzornik obrnil svoj pogled na v~pavske
.gozdove. Dobil je podjetnilka, s katePim je stklenil pogo-dbo ,za les v teh go7Jdovih.
V pogo.dbi, sklenjeni leta 1593, se jer od jetnik zavezal, .p ovrniti vso ško.do, ki bi jo
povzTočilo plavljenje lesa ,po Vi:pavi (30).
Kraški go z d o· v i. V XVI. s toletju je 1bil k.ra.s še tp ohit s hraJStovimt
gozdovi, tk i !SO dajali les v Benetke. Ohranjeno je dovoljenje iz leta 1524, .ki ga. je
dal cesar Ferdin<tJnd svojemu poS<laniku v ·Benetkah, da sane v cesa.r.slkih gozdovih
na .b eneški meji ,po.sekruti hra:stovega lesa za 10 galej, če Benečani .dovoJijo l omiti
na njihovem ozemlju tkaJmenje za .gra-dbo mesta Marano v Furlaniji. Te hraste 1.'!0
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ISeJkali v gozdovih Svarcenetka, Ro.d ika, Gotnika pri Zarbičah in v 1pazinski grofiji.
S tem pa lcuipoi ni.so bili zadovoljni, zahtevali so, naj se j im odkaže le.s v ,Panovcu,
vicedom pa j e naJStCJ~Pil zoper to zahtevo (31).
.
kvoz h rastavega l esa v Benetke se je r azvijad tudi :po nezakonitih poteh. Ob
pregledu soce.z1bskega go•SJpostva je bilo ugotovJjeno, da ISO podložniki. nasikrivaj
setka.Ji hraste na svojih in na .sd<Ujpnih zernlj i.ščih •ter v gozdovih ~n jih vozili
naprodaj v bližnja bene.ška mesta brez ~trahu pred kaznijo, dasi SO· imeli pravic<>
do lesa le za domače potrebe. Posestniku zastavljenega gospostva je bilo v imenu
vtladarja naročeno , naj ' tak<> neupravičeno :i~koriščanje go.zdov prepove in pazi,
da 'Se z lesom ne bo· tihota:pilo, krivce naj kaznuje z zaporom ob kruhu in vodi za
nekaj dni in tudi s tele.snimi ka~nimi (32).
V 1drugi polovici XVI. stoletja so bil~ socerbski hras tovi .gozdolVi verjet.no še
d obr·o zar.aščeni ; družbe rt:uj ih podjetnikov so. prevzernale sekanje lesa. Listi ne
iz leta 1573 govorijo O· sekanju v gozdu n a d Podgorjem, kjer so podložniki p r išli
v spor s !Podjetn~ki, !k~ so si las-tili za svoj o živino krmo na travnikih, kat ere so
uživa:li domačini. Med dohodki socer1bskega zemljiškega .gospostva je b ila žirni:na,
kar dokazuje razširjenost h rastovja v tem o.ko.lišu (33). Gozdove socerbskega, švarcenoškega, postojnskega in ,Premskega go~ostva 'SO prvotno zelo čuvali; ker so
ležali bl~zu morja, so les v teh gozdov-ih hranili za p rimer, da bi bilo treba zgraditi
vojno b rodo-v je. Ohranili so se, dokler ni gozdni nadzornik z odobritvijo deželnega
kneza Slklenil z Benečani ku;pčije, ki je n~pravaa 'Socerbskim in švarcene.škim
gozdovom vel~ko škodo . Beneški podjetniki so hoteli ,poseči še v pustojnske
go,zdove, kar pa je b ilo prav-očasno preprečeno (34) .
K švarceneškemu gospostvu so spadali bukovi in hrastovi go~dovi, ki so bili
verjetno p recej obsežni. Ur.bar za leto 1574 n avaja bukove gozdove: Globnico
pri gradu, med Sežano, Povirjem in Lokvo, pri vasi Barka ~n ,pod gradom Svarcenetk ter še druge, ki jih nisem mogel loka,Ji.zirati. Kot žimino so morali daj ati
podložniki iz Rodika, ki ISO gonidi praš iče na IPaŠo 18 mernikov ovsa, če je obrodil
hrastov ali bukov žir. Drugi podlo•žn i1ki in podložniki drugih 'gO'spo·s tev so !Pl ačevali
žirnino v ·d enarju in ·s icer p o staros ti tpraš•iča 2 do 4 kraj carje. V goooovih j e bi·l
-soseskam odkazan njihov zavod (•to je gozdni delež) ter paša.
V urba>rj u so tudi opisane dolžnosti imetnika zastavljenega ;posestva glede
gozdov. Gozdove je .moral gojiti ; pod1ožnikom ali dr.ugim ni smel dovo liti, da bi
5ekali l~o ali mlado drevje. Kdor ibi potreboval staVIbni les za svoje i{>Otrebe, naj
se mu odkaže staro drevje. Za drva naj se dodeljuje le slab les, gnilo, od vetra
podrto m suho drevje ter grmičevje, od katerega ni druge koristi. Mlado drevje
pa je treba ščiti.ti ,(35). Verjetno so .bili gozdoy;i že !Precej razredčeni, iker sicer taka
nav.odila ne bi bila potrebna. P odoba je tudi, da predpisi za varstvo gozda niso
VISelej (lalegli. Leta 1586 j e imetnik go.Sipostva Svarcen ek tožiJ, da so ko·z ji rpastirji
.zoper vladarjeva ~n njegov<> tpr<!!poved posekali mnogo drevja in napravili veliko
škodo. Na drugi strani so se pod1ožn.iilci pritož,ili pri deželnem knezu, da jim imetnik gos.p ostva brani rpostavi•t i a,pnenico 1(36).
~
Leta 1622 so bitl.a zastavljena ,gospostva Socenb, Svarcenek i.n Novi grad prodana ta!k.ratnemu imetniku Benvenutu Petazziju. Deželni iknez si je rpri prodaji
izrecno rpridr.žal :svoj regal, roružen s temi posestvi in svoj e' pravice do gozdov (37).
Skozi XVII. ·Stoletje so se .ti gozdovi vsaj .š e delno ohranili, njihove tPOsestne in
lastninske razmere .so pa postale IDejasne, kar je dajalo tPOvo.d za neup ravič en·o
izk-oriščanje. Kranj ski y;išji rudanski sodnik j e leta 1669 po prej etem n alogu poroča.! dvorni komori o stanjJU gozdov v zvezi s potrebami rudan;tva. Na k oncu svojega por-očila je omenjal Jepe bukove .g ozdove novigra.d skega gospostva na b eneški
meji. V tem goSipOStvu si j e vsa.ka V<l!S a li soseska Ja5tila gozdič, kjer so b ili tudi
240

lepi hra:st~, vredni eden ik drugemu 1 do 3 g1d. Go~ostva jim la:s•t nine niso· 1priznavala. Po mnenju rudarskega s-o.dnika bi bilo treba :to hrastovje -ohrani•ti za primer,
če ib i se gradae ladje, in se ne hi smelo uniči1i. Zato tudi ni mo@lo h~ti last goSjpostev, temveč je sod~lo k rezerv·i ranim gozdovom. Gospostvo .Š var.c enek je tedaj
imelo še velik in lep gozd, ki bi mogel dajati les za ladje (38).
V 1p rvi po.Jovici XVIII. stoletja je vla.d a odločno posegla v iZikoriščanje socerbskih, -švarceneških in n ovigradskih •g-ozdov. Hotela je, da hi ti goz·doy;i pre5krib ovali
Trst, ·Zila.s ti trhško garnizijo, z drvmi. Tedamji gozdarski nadzornik na Primorskem, Janez černič (Zernich), ki je ~mel nalogo, da ip~pravi primerno zalogo drv
za potr.ebe Tr.sta, jih je hotel .presikrbeti iz rezerviranih g;ozdov na duaiSu. Leta
1733 si je •o gledal go-z dove od Učke do črnega kala in je na-šel veliko starega
hra:stovja, lki se je moglo UiPoralbiti za ·d rva. Pr:ičel je v go~dovih ·sekati, to.da upravitelj socerlbskega go~po.s•tva je s S<ilo odgna-l ·delavce, poslane sekat drva, ~n jim
odvzel njihov-o orodje. Ko so hoteli IPO:z.neje ,posekani les odpeljati, ga ni Ibid-o več.
La•sbnik Socerba in Švar-cene!ka je sy;ojim podložnikom prepovedal, da bi vozili
drva v Trst. Gospo·s tva so trdila, da se go-z dovi s tem i·z sekavanjem uničujejo.
Glede na odpor la·stn.itkov lgOSipostev je vladar naroči-l notranjeavstrijski vladi in
komori, naj razčisti Vlprabnje lastni·Štva go~dov.
Socenbski upravitelj je v prirtoŽibi na kranjskega deželnega glavarja trdil, da
so g-orzdovi last markiza Turrinetti de Prie, ki je .biJ rt<ill;:rat laS<tnik Socerrba, in pa
vaščamov. Go,z.dov·i so bili .po njeg·ovi navedbi majhnega obsega i:n so koma.j za.doščali za nji•h ove potrebe. Trdil je tudi, da v tarrukaj8njem okolišu ni nikakih
cesarskih g·o~dov. Če bo go·~darskemu na.dzorni•~u dovoljeno ·s ekati kakor hoče,
ne ho kanalu no:bene,ga drevesa več. Sicer pa •so, kot je pripomnil !Socerbski upravitelj , :podlož,u1ki i-ta.k za potrebe trža:ške garnizije posekali in zv.oziE v Trs·t več sto
vozov ,drv. Tudi socerbski .podložniki 'Sami so se IPritoževaJi pri k.ranj~kem deželnem glava rju, da je da·l .g ozdni nadzornik černi·Č rsekati v njihovih gozdovih, kjer
so se za svoje ,p o·t rebe IPresrkribovali z .d rvmi in gra,dbenim lesom, Č<;prav so v redu
do!hav.ljali za trža.šrko· vojaštvo tedenS<ko 12 vo,z ·drv (39).
Omenjeni spo·r med la:stnik•i i:n podložniki .soce!lbsikega, švarceneškega in novigradskega g o,spo·s tva je brez dvoma zanimiv. Navadno \SO Qblasti, ki jim j e bilo
poverjeno varstvo gozdov, na51Protovale sekanju, da fbi preprečile prekomerno 1zk·oriščanje, v !l:em primeru so ugovarjal~ Jastni,ki oziroma podložniki, lk.i so gozdove
uživali. Ra.z log s:pora je bil vsaj deloma v nejasnih -lastninskih pra vicah; verjetno
pa _.,o .bile zaloge lesa v teh gQzdovih še zado\S·tne, ker sioer pritisk o1b lasti ne bi
bi1l razumljiv. Odpor lastnikov <in podlož.nillwv kaže ne le na o!hramibo· ·dozdevne
ali resnične la:stninske pravice, temveč tudi na 1b oja.zen, da bi ,z aradi sekanja za
Tr-st moglo nastati f>Omanjkanje lesa za .Ja<
s t·ne potrebe. Razrr>o1o~ljivi viri ne odkrivajo, kakšni so bili <taJkra.t g01zdov.j na krasu nad Trstom proti Učlki, vendar o
1popolnem iz-trebljenju •tedaj ni bilo gov·o ra. lz s tarega o:pisa gos:postva Mocco
( Fiin~fenlberg) v žaveljski dolini, h kateremu so <Spadali o·b ronki m p•l anota istrskega
krasa od Bor-šta do Jelovice na meji Buzeta v dolžini 3 milj , se vidi, da so bi.Ja
!Pobočja v začetk,u XVIII. -stoletj a še pokrita z go~dovi. ž irnino za hrastov žir je
;go·s postvo .dajalo v ·zaikup za 80 gl-d., kar dolkaz.uje, da je moralo lbill:i še dosti
hrastovja. Preden ISO pri~e.l i ·kras pogozdovati v drugi polovici prejšnjega s-toletja,
je go.zd .izgini,], ptaltlO'ta je bila ,p odobna kamnitemu mouju (40).
Ist r .s rk i g ·O ,z d o v i. V istrskih go-z dovih so imel-i Benečani neposrednejši
v.pliv na izkoriščanje gozd.ov. Del Istre je itak ~adal ,pod b eneško go·Sipostvo ter
je posta•l lesno osrkrbovaliiŠče za Benetke. Največj i del svojega bra;stovega lesa je
morala beneška Istra dolbavlja:ti v Benetke .za .la·djedelništvo in druge jpOtrebe, 1<Stočasno jih je morala preskrbovati z .drvmi {41). Po gozdnih redih, izdanih v XV.
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:StQletju, je !bil ve:S gra{libeni les .p ridržan za vojno mornarico. V nizkih gozdovih j e
bila v navacLi kra~ka, 8-12-letna <>bhodnja, v srednjih goudovih so praviLoma go.jili drevje za gradbeni la.dijs!ki. •les. Popolno izsekavanje je bi.Io !Prepovedano in
paša v .g ozdovih omejena (42). V XVI. •s toletju je bil napravl~en gozdni kata:Ster,
dežela je bila razdeljena v gozdne okoliše in nadwrstv<> nad 'gozdovi poverjeno
posebnim go,z,dnim nadzornikom, ki >SO 5e rekrutira:li iz ceha beneš>kih ladijskih
tesarjev. Ni verjetno, da bi 1i nadzorniki mogli kaj VJPlivati na i:zJbaljšanje gozdov,
saj so bili predv,sem usmerjeni na izkoriščanje in ne na vzdrževanje go.zdov.
Stevilni ~n •s trogi .p redpisi, ki jih je .b eneški senat izdal za varstvo goz·dov,
so bili brez .dvoma le izraz sbbi •z a gozdove, ki so tŽe propadali 1(43). Iz beneških
časov so se v Istri ohrani1li neka1eri .za ladjedelS<tvo .pridržani hra>Stovi ,go•zdo-vi,
ki so os•t ali v državni lasti. Nadzorstvo n<ild drugimi 'go.zdovi je !POzneje popustila
in propaJdanje se je nadaljevaJo. Ko so Benebke v .drugi polovici XVIJI. s•toletja
zopet dale napraviti gozdni kata•ster, so bili gozdovi z la.dij-skim lesom pridržani
za !POmorstvo in -"lO· ostali pod državnim naJdzo~stvom, ostali g o·zdovi :so bi1li preI{>UŠČeni uživakem (44). Kakšno je tedaj 1
bilo -"ltanje istr.sk.ih go.zdov, 1k aže ·draJkonski
zaJkon; goZJdni čuvaji so morali ubi.ti vsako- k·o-zo, ki so jo natšli v gozdovih (45).
N<wosredni vpliv 1beneškega !Poseganja je mogoče ugotoviti tudi pri gozdovih
v avstrijskem .deJu Istre. Razdelitev dežele na beneško in avstrijsko. gospostvo je
d ajala zaradi dolge in nedoločene meje povod za razne spore pri izkoriščanju
gozdov in !Pašnikov <(46). V gozdnem redu •z a Istro, Fu11lanijo in Kra:s iz leta 1541
je navedenih več primerov benečan S~kega poseganja v deželnoknežje istrske gozdove, ki so- bili že zg(}raj omenjeni. Brez d voma .so bili Benečani pomembni izkoriščevalci teh g.ozdov, das i ni mogoče trditi, da je bilo to i:zJkoršičanje predvsem
samovoljno. Kot mteresent ,za les iz' i.S<tnskih gozdov .so tedaj ;prihajale v poštev v
prvi v.rsti Benetke, zato ~o dežclni knez oziroma njegovi gozdni orga:ni l{>re.puščali ·
Benečanom izkoriščanje gozdov, če so ho•teli imeti od teh gozdov k oristi. Iz tega
razloga je deželni knez ščiti•l !POdjetnike, katerim je bilo l{>repuščeno sekanje v
njegoV'i h go·:lldovih. Polavljenje lesa po Raši je povzročilo nekaj škode, za•to so -"le
•p rizadeti deželani pritoževali in d elali težave tngov,cem, ki so daJi kupljeni les
plaviti. V goz·d nem redu iz leta 1541 je 1bilo ,gozdnemu mojstru naročeno, naj porubi, da ' .se v.se ovire odipravijo, da ne bi pre;podile kupcev.
Na krčenje istrskih goz.dov in zma.nj šanje go·z ooe •p ovršine je v precejšnji
meri Vl{>livalo •spreminjanje ,g·o zda v po.Jje in ,t ravnike. Nekaj primerov na ozemlju
lupoglavskega .gospostva je omenjal gozdni red i•z leta 1541. Tudi viri iz druge
polovice XVI. stoletja navajajo izsekavanje in ureditev polja v gozdu med Sv. Petrom v Sumi in žminjem. Gozd je s tem utrpel veliko škodo·, vladarju so svetovali,
naj g.oud zaščiti in kmete, tudi tiste, ki so se na zemlji naselili, prežene iz gozdnega
območja . Deželni knez .pa je imel pomisleke ~oper prepro~t odvzem že obdelane
zemlj e. Kranjskemu vicedomu j e bilo na.ročeno , naj poizve pri pazinskem glavarju
in lastniku Lu.poglava ter •z a•Siliši podlo~nike o lllj ihovih I{>Otrebah in ugovorih.
Ugotovile naj bi se njihove dajatve. Vladar je hotel tudi vedeti, v kC!Jkšnem času
se bi dal vzgojoi1i zaščiten ,gozd, kaj in koli!ko obi se iz go zda dobivalo in kje bi
,p odložniki IPasli živino, če bi jim zemljišče .o dvzeli za gozd. lz virov se ne vidi,
da li j e v tej zadevi priŠilo do kakŠID.i,h ukr<wov •(47).

Podložniki in gozdovi
Gozdni red iz leta 1541 je vsebova:l nekaj spl.ošnih določb glede iz.kori ščanja
po I{>Odložnikih in glede g ozdne paše. Uporaba lesa iz skUjpnih gozdov za
potrebe je bila .dopuščena, •k ot je lbila že prej v navadi, .toda ta pravica

~ozdov
domače
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se ni ISIIlela razširiti na gradbeni •les, les za o~rodje 1n .na ~o,žiga.nje gozda. Ker
delajo koze in druga dro:h nica s pa.šo v :g ozdovih škodo mlademu drevju, naj se
pa!Ša o.djpravi 1ta.m, kjcr imaj.o opodlo~niki mo.žuwst di'UigaČ·ne paše razen v gol'ldovih.
Tam (pa, kjer primanjkuje ;palŠn1kov, je ·zmerna ,gozdna paša dovoljena na krajih,
kjer je najmanj škodljiva.
Pravice pocHo~n~kov v raznih dežel.noknežjih gozdov•ih niso ihile v .konkretnih
:pa-imerili Jtaik:-o· jasne in določene, da ne bi nastajali spori .g lede njihovega. obsega in
~zvajanja. Ze iz prvih let habsburške vlade na Goriškem je pritožba soses<k So.Lkan,
št. Maver in !Si..nitz (?), d<'. jim -lovski mojster - bilo j e še pred uvedbo funkcije
.gol'Jdars.kega mojstra- hrani sekati les na Sabotinu. Te (pravice so soseske dobile
na •sv.ojo ·p rošnjo .š e ·od g·oriški·h ·grofov, iker so .se zavezale, opravljati tri dni lovske
tlruk:e (48).
'
V XVI. .stoletju so ;pričeli ok.rog Gorice v večj em obsegu kul•t ivirati pašnike ]n
jih pretvarjati v vino1grade. Zato :Se j e (pOvršina pašnikov zmanj.š ala. Ker so se
istoča•sno uveljavljale prepovedi paše v deželnoknežjih gozdo·vih, so ;p odložniki
01bčutili pomanjka·n je ,palše. •Kmetom v Solkanu je bi.Io pr~ovedano, opa·s•ti na ,b ližnjem hr~bu Sv. Valentina, so•sesokam orb Lijaku do n.,eka pa je bila vzeta stara
pravi.c a ~aše v Logu (49). V nastal em sporu je končno vladar od·ločil, čeprav
pravice sosesk Osek, Sem,p·as, Sv. Mihael in Ozelj.a n nirso bile j asne, naj ohdržijo
UIŽi.tdk ipCl!Še v .gozdu in pravico do n~oraJbnega ·drevja, dolžni pa so goZid ohraniti
v dolbrem stanju •in OJI>r.aVllja·ti Olbičajno tlako 1(50). Ker so sosesoke preveč sekale,
je bil .g o·2ld sredi XVII. stoletja zelo razredčen in je gr·Oizilo popolmo opus<to.šenje.
Zato j e •na pred•l01g gozd•n ega nadzorni·k a dvoma .komora hotela leta 1643 soseskam
,preprečiti nadaljnje .poseganje v ta gozd, to:da soseske ·SO se .z zaslombo svojega
,zemlji.š.kega gospoda dejansko uprle poskusu, da bi gozd ~rešel v nepos.redno
posest dvorne komore (51). S~ori so .se 1ponovili v prvi ·po>lovici XVIII. stoletja,
g.o zdni nadzornik Cer.nič :so>Seskam ni dopu.ščal :u~itka lesa in paše v go.zdu, ki .so g.a
imele za svojo staro pravico {52). Zdi se, da so mogli podložnilki v vseh sporih
uveljaviti ,svoje ;s-tališče, kajti gol'ld Log je bil .končno d o malega i2lkrčen in pretvorjen •!::ravnik, katerega ·d el je ostal ikameraLna last (53). V začetku XVIII. stoletja ~aje ~mel, kot j e bilo ,ž e omenjeno, precej za ,ladjedelstvo ~osobnega ·d revja.
Na območju Tmovskega goZida okwg LOlkav·ca illl Crnega vrha se j e prebivalstvo ukvarjalo z ,izdelovanjem sodov, brent in .d ruge podobne posode. Za te
i•z delke je ibi·lo •treba (plačevati dae mitničarju v Podkraju. Za take i2ldelke i.z
krajev, ki so težili proti Kanalu, so .dae .p lačevali solkanskemu mi•tni·Čarju (54).
l•z tega se vi.di, da so bile JI>ravice .podložnikov do užitka v deželnoknežj ili gozdovih
omejene, pora1b a ,lesa .z a O>b rt im kUlpčijo je •bila podvržena d.ajatvam. V .začetku
XiVII. stoletja je bila zaradi .zvišanja .dohodik;ov iz .deželnoknežjih go.z dov uvedena
nova davš čina na gradbeni •les. Gorišoki 1deželni stanovi so zoper to davščino ugovarjali, nakar je deželni .lvnez leta 1612 odločil, .d a so 1podložniki med Sočo,
Vipav.o i.n Hubljem n ove ·davščine oproščeni. Ko je 1bila pozneje v XVIIJ. !Stoletju
uvedena .daVIŠČi.na na gra·dlbeni les v višini 4 soldov na seženj, j e .zadela iudi pre·bivalstvoO .tostram Soče. Prizilldeva:nja d eželniJh stanov, da .bi pri v·l adarju .dose~1i
OiProstitev, so ostala 1brezuspešna (55).
Omeniti je tr·eba tudi !Spreminjanje go2ldov v druge kulture. Vasem Livek in
Bre;gi.nj ,p ri Kobaridu, ki .sta bili JPOdl ožni Benečanom, je !Senat v začetku XVII.
·s toJetja dovolil, .da smejo sv.oje sikupne ~a~šnike in gozdove po-trebiti in spremeniti
v travnike in ;.polja. Tudi na Tolmi'Ilskem so <tedaj pr-ičeli 1podložniki ·krčiti gozdove
in delati ·novine, ne da h i h01teli opla·Čevat i od teh •zemljišč davek. Leta 1628 je
vlada prepovedala krčenje, do takrat n~ravljene novine so bile Siprejete v urhar
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iz leta 1633. Po večini so bile novine sredi go-z dov j,ztrebljene seno-ž eti in so ·t vorile
redkokdaj !prave travnike .ali njive (56).
Večja [pOtrošnja v Go.rici in pomanj•kanje les.a v njeni naj1bli·ž ji okolici s-ta bila
raZiloga, ·da je hi·lo treba drva dovažati tudi iz bolj .o:ddaljenih državnih gozdov.
go1zdovi<h
Kupčija s temi drvmi je bila prvotno v rokah !Podložnikov, ki ISO jih v 1
verjetno 1precej poljubno sekali in jih prodajali IPO prostih cenah. Sredi XVIII.
stoletja je ibila - najibr·Ž, da bi ·imela ·k ameralna blagajna neikaj koriiSti od te
kupčije svobodna seč-nja prepovedana in prid.rža."1a gozdnemu uradu. Določene
·so bile .cene za rprevoz in prodajna cena drv. Nekaj let je imel sečnjo v za.lrupu
celo 1g ozdarski mojster, ·nekaj časa je erar opravljal ta posel, pozneje je ,bil zopet
dam v ·zakl.Jip. Podložniki so •b ili dolžni l'l svojo v:prež.no 1živino po· določeni ceni
\l)revaža•t i drva na mestno skladišče. ,Preskrba .z drvmi ni vedno v redu potekala ;
med ,z a;kupniki illl gozdnim nadzomikom so naiS.taj.ali Sipo.ri, ko je za sečnjo odrkazoval vedno -teže -dostorpne .g oodne dele, kar je oteževala :prevoz in ·zviševalo
prevozne ·stroM<e. Vladar se je konč-no naveličal •t eh sporov in je leta 1779 skladišče drv ukinil ter dovolil kmetom svobodno kupčijo, &meli so voziti in p.rodajati
les, komur .so hoteli, le da so p·Lačali .z ahtevano sečnino (57) .
Na To1lminskem je .dr.žava v zače!Jku XVIII. s toletja zaščiWa nekatere .go·zdove,
ki so bili precej i.ztsekani, nekaj let sta bili v teh gozdovih prfWovedani .sečnja in
paša. ZoiPer <taiko ,prepoved je nas•to:pil to1milllski gwf kot zemlji~ki goS(pod j,n je
uveljavljal s voje in .svoj~h podlož·n ikov poravi·ce v cesarskih goZidovih. Trdil je,
da imajo vsi po.dložniki v cesarskih go.z dovih ,p ravico do paše, nekatere soseske
tudi bre~plačno pravico do drv, za gradbeni ·les pa IJ?r-oti plačilu sečnine. Leta
1732 je cesar Karel VI. i·zdal ITIOV gozdllli red, s ka.t erim je ibilo med drugim
prerpovedano v go:z.dovih s koso kositi travo ter \Pasti ovce in koze. Kmetje so .se
takim prepoved-im urpirali; ker je primanjkovalo pašnikov, jih niso upoštevali.
Zato je vla.d a oibnavljala ,predjpise, ki naj •h i o1bv.arovali zaščitene gozdove pred
uničenjem (58). Tedaj so :bili Eenovani za Goriško in Kras 3 novi gozdarji, da bi
nadzorovali zda o,p us•to.~ene, tako ·i glaste kot hrastove :gozdove (59).
Na oobmočju devi-n skega :go-srpostva .so se pres·k rbovali z lesom .p odložniki
nekaterih vasi goriškega sodnega o:koli~a.. Seka•ti .so smeli l e .za svo je potrebe in ne
za prodajo, morali pa so dajati .devinskemu .g lavarju letno .sta·r ovsa. Podložniki iz
o.koliša 1k omenskega in rihembenškega so.dišča so za ·.setkanje drv morali dajati
devins·k emu gospostvu štiri mer nike goniške mere ovsa, županu pa še ko·koš za nadZiorstvo, da ni nihče drug seka.J, razen ·&dor .se je za to pogodil {60•).
Gozdne ,p ravice, ki so Jih imeli ~;po.dlo·ž.n~ki ;pri prvotno -zastavljenih deželnoknežj i.h, pozneje p·r odanih go 51pos·tvih Socenb, švarcenek in Novi grad, sem že
omenil. Omejene ·so bile na pres'krho drv m deloma tudi gradbenega .lesa za doma·če potr ebe. Vir iz konca XVI. stoletja omenj.a spor med .podložniki in zastavnim imetnikom .švarceneškega gosopostva, ki jim je branil pasti koze v :go.zdovih,
vir iz za·četka XVII. stoletja pa •g ovori o krčenju goZidov illl urejanju rovt. Stališče
glede p.a.še ko:z v go,zd-ovih .se je poz:neje S(premenilo. Gozdni .nadzoru& Černič je
dal leta 1735 pobiti dve ·k azi v .g ozdovih, ka•tere je imel za cesa.r ske; markiz Turrinetti ode Prie, lastnik socerbs.k ega 1n novigradskega gos;postva, \Pa .z a svojo last.
Zemlji.ški goSipod se je ,postavil .za svoje .podložnike. Trdil j e, da koze redij o že
oddavnaj in je tkozjereja za njihovo gospodarstvo nujlllo po-trebna. če podložniiki
ne .bi smeli imeti ikoz,bi morali ·zaplllstiti te revne kraje. Gozdo-vi zaradi korz jerej e
niso tl'peli n.ikatke škode in so v najlerpšem stanju <(61).
Večje !Pravice, kot ISO jim pripardale, so si .lastili \Podložniki ogotniškega -in drugih
go.S!postev v kameralnem gozdu Dletvo .pri Klani. V gozdu je bil le:p hrastov in
tudi drugačen l es; drevje ,je <bilo .sposolbno za ladjedelstvo. Dasi bi podlo-ž niki
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mogli kriti sv.aj e potrebe po lesu v drugih gozdovih, so sekali in !pUstošili v tem
gowdu ter v Padežnici o(.pod notranjskim Snežnikom 1proti Ca:branski polici). Sekali
niso .Je lesa .za razne lesne i.zdelke, namenjene za .kupčijo, temveč tudi mlad-o drevje
in vejevje za krmljenje svoje drobnice; pasli so v gozdovih in jih ikrčili za IP·a..~.nike
in 1travnike -{62). P·onovne p.r epovedi sekanj.a in ·pa-še ter grožnje s l<aznimi v prvih
letih XVI. stoletja kažejo, ·d a jih !podložniki niso dosti upo-števali. Več kot sto let
pozneje je bil .polo žaj obraten. Lastnik gosrr>ostva Go.tni·k je uveljavljal 'Proti
gozdnemu na.dzorniku Cerniču pravico do lesa, paše in ribolo·v a na območju
gozda Dletvo. V vlog i na kranjskega deželnega glavarja leta 1739 se pritožuje,
da .gozdni mojster seka v tem 1gozdu, ·k i s.pada k njegovemu gospostvu, drva za
reško garni.z ijo in mu s tem povz.roča veliko škodo v njegovih g oZtdnih pravicah in
pravicah do žirnine (63).
V 1gozdovi:h lupoglavskega ,go.s postva .so se po·dložnik i prCSJknbovali .z lesom za
sv.oje :potrebe, v teh gozdovih je 1b ila razširjena ,p aša drorbni ce; tudi krčenje g ozdov
in SJ>reminjanje gozdne površine v ·d ruge kulture je v nekaterih .kraj·ih zavzelo
večji ·o bseg. V ben~kem delu Istre so goZtdovi rabili razen za potrebe domačega
pTebivalstva tudi za preskrbo Benetk, tako z la dijsk·im ·lesom kot z drvmi. Gozdovi
z lesom, pri<iržanim za ladj edelstvo, so ostali IPOd nadzorstvom države, drugi ipa
so 1biloi od konca XVHI. stoletja n~.rej prepuščeni kor istnikom (64).
Propad gozdov in njegovi vzroki
Od .časa, ko j e lbi.J v prvi p olovici XVI. stoletja imenovan gozdars1ki mojster
oza upravo deželno·knežjih gozdov v I stri , Furlaniji in na 'krasu, pa do začetka
XIX. stoletoja je ršlo gos,podarstvo s temi gozdovi S·kozi raza1e stopnj e. Na vseh
st0;pnjah je mogoče ugotoviti prizadevanje gozdnih oblasti, da bi gozdovi prinašali dohodrke d eželnoknežji komori. To prizadevanje je bilo močnejše kot želja
po ·ohranitvi gozdov in varstvu .pred opus,t ošenjem. P.repovedi, ki so imele namen,
d a IPo.dložnikom omejijo ali ;preprečijo sekanje v deželnoknežjih 1goz.dovih, s-o bile
izdane !predvsem v •interesu kameralne blagajne. N jeni interesi so bili tudi merodajni ·za izikoriščanje gozdov.
Sli1ka, ki smo jo .dobili o i·zik·oriščanju gozdov, n i•kakor ni eno·tna. Koristnikov
primorskih goZJdov je bilo več, v .raznih obdobj ih so 1prev~la.dovali razJ.ični. Zato ne
moremo pos ledic v ·s tanju gozdov n~rtiti le enemu, ker tudi vzrok za o.p ustošenje
goroov in na~tanek rkrasa ni bil le eden.
Brez dv oma je pretirana trditev, da je bil glav.ni razlog pO<končanja gozdov
prehudo iz.se:kavanje in pr·o daja lesa v Benetke. G otovo· je bil zlasti v XVI. in
del.ama še v XVII. stolet>ju izvoz lesa pretežno usmerjen v Benet·ke. Ta izvoz j e
t udi dar! ,po;budo, da so se ·Z<l!Čeli i Ztkorišča·ti tedaj še neiz,koriščeni gozdovi, med
rtemi ·t udi g.ozdovi na Bovškem i.n 'tolminskem. Beneškim trgovcem je b il a v mnogih
primerih IPogodbeno oddan a sečnj a v d eželno knežj ih gozdovih. Benečani so včasih
neupravičeno IPO'seogali v te g·ozdove, vendar ta1
ki primeri niso mogli biti .p ogosti,
mogoči so bili le pri obmejnih go·z dovih, zl asti glede katerih je bila razmejitev in
državna pripadnost .g.porna. Tud·i se mi ne zdi dokazana trditev, da so Benečani
sistematično spremenili v kras zemlj o na meji med avstrijsko m()narhijo in beneško
repu bliko od U&e pwti Buzebu -čez Pred,Joko in Socenb do 2avelj ske' do line, to
je do meje trž<llŠikega mes.tnega ozemlj a. Kot smo videli, ·so dokaj ,š tevilni vi ri, ki
pričajo , da so še v XVHI. stoletju bili go2'Jdovi na tem ozemlju. Koli'kor so bili IPrimQor&ki gozdovi posredno a.li nepo,sredno i.zk.oriščeni za Benetke, je to bilo, izvzemši
neupravi-čeno po<Sega.nje, s privo.Jjenjem deželnega kneza in deželnoknežj ih gozdarskih organov, ki jim je !bila p overj ena skrb za te ,gozdove. Namen gozdars·k ih
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organov ni bil le, ščititi gozdove pred neupraV'ičenim ixkoriščanjem, .temveč tudi
skrb za dohod.ke kameral ne hla~ga•jne. V njenem interesu je bilo, da se pri iz-koriščanju upoštevajo potrebe Benetk. Pred uveljav.l janjem gozdnega reda iz leta
1531 je bilo glavarjem v .p rimorskih mestih naročeno, naj pazijo, da ne bi nas.p rotovali po=godibi med avstf'ijskim vladarjem 1n benešk,o republiko, kan- thi moglo
povzročiti ugovore Benečanov. Go.z dni red iz leta 1541 rav~o tako kaže, da se je
deželni knez oziral na koristi ku,pcev lesa. Izrečena je bila domneva, da so Benečani bolj ščitili gozdove na svojem ozemlju in .!lkušali čim bolj črpa•ti avstrij~
ske (66). Mogoče je bila ta domneva !praviLna, vendar pade glav.na odgovornost
za izkoriščanje gozdov za Benečane na dežolnega kneza in njegove organe.
Krčenje gozdov z namenom, da bi se sp remenili v druge kulture, ni odločilneje
spremenilo gozdne površ·ine. Sodeč po virih, se je to sicer tudi dogajalo, ~tako v
nekaterih istrskih kot tudi goriških goz,dovih, toda •go.z.dna površina j e bila s takim
krčenjem prizadeta sorazmerno le v manjši meri. Sicer so gozd·ovi dajali prebivalstvu drva in potreben gradbeni les, izkoriščanj e .za ta namen pa je moglo le
v gozdovih v bližini mest, n. pr. Trsta, Gorice in Reke, zaradi več-je porabe znatneje vplivati na njihovo stanje. V Trnovskem gozdu so prido·b ivali les za razne
•l esne izdelke, ki so jih tamkajšnji domačini pripravljali za kupčijo. Od gozda so
v veliki večini živeli podlo.žmiki na j'\)Žnih olb ronkih snežniškega pogorja ter okrog
Kastva in Veprinca, ki .so vozili v Reko in druga ohmorska mesta les za ladjedelstvo· in izdelovali razne ladijs·k e priprave in orodje, kar 50' pr·o dajali deloma
naprej v Dalmacijo in Benetke {67).
V času merkantilizma je bilo gozdno gospodarstvo podrejeno njegovim cibjem,
jačanju gospodarSike moči države z razvojem- lastnega brodovja, s pospeševanjem
industrije in aktivne z.unanje trgovine. Cesar Karel VI. je leta 1717 prepovedali.
izvažati v Benetke in druge države les iz pridržamh cesarskih. gozdov okrog Trsta,
Reke, Senja, Gorice in iz go.z.dov gospostev v Kastavščini, Pazinščini, na Goriškem,
v Furlaniji in na Kranjskem. Prepoved je bila utemeljena s potrebo, da je les pri
rok~. če hi hotel kak .trgovec graditi ladje. V tistih letih se je za izvajanje !prOgrama avs•trijske menkantilistične politike ustanovljena Orientalska kampanija
vrgla takoj na izkoriščanje gozdov v deželah ob Ja.drans!kem morju. Družba je
dobila za dobo 20 let izključno pravico graditi na.d 60 čevbjev dolge ladje. Podložnikom je bila sečnja hra~tov brez cesarskega dovoljenja prepovedana. Gozdni
mojstri so moral~ vsako leto pregleda·ti cesarske in druge goz.dove ter poročati,
koliko dreves je mogoče !posekati. Le dru žba je smela dobiti les, s:posoben za največje ladj e. Podložniki .pa so morali dajati V\Prež.no živino za prevoz lesa do
morja. Orientalska kampanija je hrastov les z velikim dobičkom izva.žala tudi v
druge države, kar je v~bujalo krrt.itko, ker so imeli tak izvoz za ·š kodljiv domačemu gostpodarstVIU {68). Nekaj !primerov iZiko.riščanja primorskih go·z·d ov po
vzhodni družbi je bilo že navedenih. Iz njih se ne vidi kakšna pose!bna ·.skrb za
varstvo prizadetih gozdov, .t.emveč le njihova podreditev -takratni državni gospodarski politiki. V gozdovih na planotah nad Rek·o je bi•lo hrastovje posekana predvsem za ladjedelstvo v prvi polovici XVIIl. stoletja, ladi1ski les je šel na Reko
in od tod po morju največ v italijanS<ka obmorska mesta (69).
Razen lesa za trgovino in brodovje so morali primorski gozdovi zalagati z
drvmi mdrugim lesom prista.ni..šča Trst in Reko. Menkantilistična poJirt ika je ra2VOj
obeh mest :pospešev.ala, pomno~ilo rse je prebivalstvo in ".; rt:em je narasla tudi potroonja lesa. Zdi se, da so tedaj !kraš<ki gozdovi že s t·e žav·o presbibovali Trst in
Reko z drvmi ; =enja.li smo že sp()l[e gozdans:kega mojstra z raznimi zemljiškimi
gospostvi, ki ~o bila .prizadeta zaradi sekanja v .gozdovih njihovih območij . Dvoma
resolucija je hotela k preskrr-bi Reke an Trsta pritegniti t·u di kranjske podložnike.
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Toda klranjski deželni stanovi so se ,tej zahtevi 1Up·rli, češ dVioma komora ima sama
koristi od rkarneralnih gozdov, iz katerih prodaja les t ujcem, predvsem Benečanom,
ubogi kranjs:ki prebivalci pa -imajo v gozdovih le pravico do lesa za svoje potrebe,
ne ,pa .za kupčijo· (70).
Ka.kšno stali<Šče j e merkantilistična gosu>oda.rska politika zavzemala do gospodarstva v primorskih gozdovih, kaže tudi dovoljenj e, ki ga je cesarica Marija
Terezija leta 1746 dala ljubljanskemu trgovcu Mateju Francu Perm za tovarno
pe,pdi!ke. 'Postavitev tovarne za pepeliko v deželno!knežjih gozd ovih avstrijskega
P.rimo1·ja je bila ,d ovoljena za 15 let; pet tl et je imffi Perr izključno pravico izdelovati pepeliko, pozneje bi jo smeli proizvajati ,t udi drugi podjetniki za prodaj<>
izven dežele. Perr bi d(}bi·l od!kazani les lbre~lačno·, plačevati bi moral le običajno mitnino. Dr.ž ava se je zavezala, sk~beti za gozdna pota, podložniki b i bili
dolžni o,pravlj ati morebitno majhno tlako z vož.njami, stroške za delavce bi nosila
polovico d ržava, polovico podjetnik (7 1). lz ra.Z~položljivih virov se ne da posneti,
da li so načrt spl<Jh .začeli izvajati. Podeljeno dovol1jenje odkriva, da je uprava
ka.meralnih gozdov, kadar j e pričakovala koristi, podpirala ta intenzivni in v
tedanjih r~merah za gozdove škodljivi naoin izkoriščanja.
Na drugi s-trani je treba p riz.nati, da so ibili izdani v XVIll. stoletju zakoni,
ki naj -bi preprečili un ičenj e goz·dov. Zakon od 23. novembra 177 1 za gozdove na
Kranjskem, Krasu, Pivki ~n v avs.trijs:k.i lstri j e vseboval za tisti čas zelo primerne
določbe o- gozdnem gospodarSII:vu, toda kot prejšni in tudi poznejši predpisi za
varstvo gozdov je ostal skoraj brez učinka zaradi pomanjkanja zadostnega nadzorstva {72). Med ukrepe za zaščHo gozdov so sicer sodile ·t udi prepovedi seka'n j a hrastavega lesa, ki je bil sposo,ben za ladjedelstvo in je bil rezerv,iran za
potrebe mornarice. Vendar, ko .j e bil rezervat 1leta 1824 ukinjen, ker je prevla·d ovalo mnenj e, da obs toj eči predpisi dčlljejo dovolj j ams·tva .za varstvo gozdov,
je bila ta dragocena vrsta drevja v !Primorskih gozd·o vih že ~edka. .Po tej ukinitvi so angleški in francos'k1 tngovd .poSGJravili še zadnje ostanke majhne hrastove zaloge v nekaterih kamerainih gozdovih (73). Skoraj popolno iztrebljenje
hrasta je zadelo ravno gozdove na krasu, ki jih je sestavljalo predvsem hrasbje.
Uničevanje paimorSikih go~dov -se je torej nadaljeva,l o še v pTeteklem stoletju. Državni go.zd na Sabotinu je bil na golo posekan v dvajsetih letih XIX.
stoletja, nato pa je gozdna uprava v želji za dohodki dala poseko v zakup za
ovčj o pašo. To je trajalo do leta 1836, ko svet tudi ·z a pašo ni bil več s,posoben.
Sa:botin j e postal :kra's, da ni mogel .biti hujš i. Gozdna U«Jrava tedaj ni dobila več
zakupnika, ki bi hotel plačevati izklicna zaJkU~Pnino v znesku 1 gld 40 kr. Gozdar
Koller se je .zavzel za popolnoma o.pusto~eno zemljišče, uspelo mu je, da je na
nj em vzgoj1l srednji gozd (74).
Tudi v Cičariji, to j e v nekdanjem podgra·d skem sodnem okraju, so bili
gozdovi izsclmni in svet spremenjen v kras ~el e v prej~njem stoletju. Bukove
goodove so na tem ozemlju pričen izkori-ščati v času f.rancoskega gospostva, IPriIPravlj ali so drva za prodajo v Reko in Trst. Y kr~tkem času so bili gozdovi uničeni, zlasti ·k er je izsekavanju sledila neomejena iJ.>aŠa ko.z in ovc (75).
Zdi se mi, da nastanka in razširjanja haških goličav brez upoštevanja p~e
sploh ne moremo razložiti. Izkoriščanje primorskih gozdov od XVI. stoletja na,p rej, sprva za ,izvoz na Beneško ter pozneje za potrebe Reke 'i n Trsta ter za
Orientalsko kampanijo je poleg sekanja z~ potrebe 1podeželskega prebivalstva
gotov.o razred·čilo ,go.z·dove na krasu. Težko si je misLiti, da h i to- izkori~čanje, ki je
brez dvoma slonelo na neke vrste tp rebiralni sečnji , ustvarilo goloseke, katerih
posledica je bil ·k ras. Bolj verjetno je, da so seka1i že odraslo drevje take kvalitete,
ko t je pač ustrezalo nčllmenom , za ,katere naj bi bilo upora,b ljeno. Pri ta!k.em izka247

nscanju bi bilo mogoče naravno obnavljanje gozdov, če ne bi bilo· drugih v.zrokov, lki -so razvoj mladega drevja v hrast:ovih go z.dovih na tkra&kih tleh zavrli.
Ta vzrok je mogla biti le .p a•Ša.
UgotoV'itev časa, v katerem so nastajale goličave na površinah, nekdaj pokritih •z gowovi, bi :mogla mars~ka.j ,prispevati k odkrivanju o:koliščin, ki so sprem.l jale ~reminj anje ,gozda v pašnike ali celo v nep ro duktivna zerp.lji.šča . Vendar so
Ita V!,prašanja še premalo razisk(IJna, zato s e moramo zadovoljiti le .z bolj splošnimi ugotovitvami.
2 e v virih iz XVI. stoletja je mogoče zaslediti omembe, ki kažejo na obstoj
krasa na .gozdnih tleh . .lmjpoglav.s.ki ur1bar i'Z leta 1523 omenja ,goZJd Planik, lki leži
vi·s ()lko, je ·kamnit in ne da~je posebne koristi (76). V tem gozdu ter tudi v drugih
go2dovih lupoglavskega gospostva so podlo·Žniki pasli drobnico. Urbar navaja
Šotevlilo. glav, .k i so jih pa,sli v posameznih gozdovih; ta Šltevila oso šla v stotine.
Pašo omenjajo u nbarj·i iz XVI. st.oletja tudi v goz·dovih švarceneš:k:ega gospostva,
kj er .so bili nekater,i hr i>bi označeni k<>t pašn~i za ovce (77). Zelo verjetno je,
da so ti ,pašniki nastali na nekdanjem gozdnem zemljišču. Goro in rpašo najdemo
združeno v okolišu .devim~kega gospostva v go.zdu Dletvo ter drugih go.zdovih med
Snežnikom in Kolano (78).
·Izsekavanje gozdov, združeno s pašo, je p os•t opoma povzročilo posledice, ki so
se po.kazale v nastajanju kamnitih, goJih kraških zem:lji<Šč, ·deloma uporabnih za
pašnike, deloma popolnoma nePodovi•tnih. Proti okonou XVII. .sto.l etj a so taka zemljišča na krasu zavzemala Že večji o.bseg. O tem .pričuje Valvaso r v svojem pop·isu
Notranjs-ke in avstrijske Istre. Govoreč o notranjskem krasu, ki sega od Senožeč in
Lož pri Vipavi d·o Jadranskega morja, sl ikovito o.pisuje znači lno kra&ko pokrajino,
1kjer se milje daleč vidi le siv·o kam enje in malo zelenja, ter jo primerja s kamnitim
morjem. Vendar raste ponekod med kamenj em naj bolj plemenita trava, ki rabi
.živini oza pašo, kajti preJbivalstvo ima v 111ekaterih !krajih mnogo živine. Mestom a ni
ni·k akega ·drevja ter zelo malo polja. Gaberk, .p okraji na med Senožečami in Trstom
je brez trave in b rez .p rsti, le golo kamenje. Zgomja Pivka od Vrem in šilertahorja do }aiblanice in Klane je deloma kamnita, deloma pokrita z go.zdovi. V či
čariji med Socenbom in Novim gra·dom .redijo mnogo živine, .zemlja j e do•b ra .jn
rodovitna, čeprav v nekaterih krajih ·kamni·t a; Novi .grad sam je o.bdan s kamnitim
hribovjem. Med Socenbom in Klancem je lep gozd, :ki razveseljuje aoko, grad Socerb
je zgrajen na visokem in strmem kamui•tern griču . Okrog DeviJla je povsod samo
kamenje in skalovje.
Istrska ·pokrajina okrog Reke v •p ogledu :krasa ni .zaostajala. V Kastavščini in
o.k:r.og U & e je bilo po Valvasorjevem pričevanju •Še precej goZJdov, sa•j se j e p rebivalstvo deloma z gozdom p reživljalo, tqda kraški, zelo kamniJt je bil svet okrog
Klane, Lo·v rane, Voloskega, Veprinca, L~oglava in zlasti v okolici Skalnice (79).
K •prepri-čanjlll, da je paša v kraških goz.dovih in SUJloh na ,k raških t leh največ
pripomogla do popo•l nih goličav, nas mora navesti razširjena reja drobnice, posdbno ovac. Za dobo pred XIX. stoletjem si.cer nimaJmo podatkov o š1tevilu drobnice
v Primorju, pa č pa dokazujejo drugi viri, k i srno jih že omenjali, da je imela
O'V·Čereja zelo pomembno vlogo v gospadaorstvu dežele. Po štetju leta 1857, za
katero imamo podaJtke tudi po sodnih okrajih, j e •bilo na Gor iškem 51.7 54 ovc in
9278 ·koz, v Istri b rez otokov pa 232.590 ovc an 5645 koz (80). •PTi .p rejšnj ih š tot:j~
je .bilo. število ovac .še višje. Zanesljivost teh po.pisov je sicer manjša, venjetno je
s lonela ·deloma le na cenitvah, tod a ·težko je verjebi, da bi bile števil•k e previsoke,
prej bi .prič<~~kovali , da so p renizke. Saj je uradna publikacija k 1tedanjim statističnim rezultatom pri.pominjala, da je popis .živine nep()polno izveden in da je
stanje i.zkazano vsaj p a 25% i{>'reni:dco. Pr i .številu ovc vrhu vsega niso bila UJpošte248

vana jagnjeta, katerih je 'bilo· do 20%' •(8 1). ·Od celotnega štewla drobnice je leta
1857 odpadlo na Tolminsko 24.059 ovc in 879 1 1koz, na goriški !kras (sodna okraja
Kormen in Sežana) .p a 15.333 ovc. V Istri sta sodna okraja Podgrad in Volos·ko
imela 47.195 ovc in 2587 koz, okraj Buzet 34.731 in Pazin 34.931 ovc.
Ker nam za dobo l{>re-d XIX. stoletjem JPanjJ.GIJjo ustrezajoči poda1!ki o •Številč.
nem stanju dro.bni.ce na Gor~škem in v Istri , je težko z gotovostjo presoditi, :ka~en
je bil razvoj. Zelo verjetno je, da je ta ·ra·zvoj šel več ali manj V•liiJOrodno z razvojem prebivalstva. Istra .j e v XV. in XVI. stoletju i:Dgubila zaradi kuge in vojn
veliko ljudi; obsežna I{>Odwčja so bila neobljudena. Avstrijska v-lada in beneška
repUiblika sta si prizadevali, da privabita nov.ih naseljencev. Pričeli so se priseljevati Ciči, lki so prihajali iz balkanskih dežel .pod turško oblastjo, to doseljevanje
je trajalo do •začet-ka XVII. stoletja. Ciči so se ukvarjali predvsem z ovčarstvom,
gonili so svojo drobnico iz kraja v !kraj in iskali pripravnih pašni;kov (82). Tudi
doma-če ·p rebivalstvo je naraščalo, kmetije so se delile in množile; iz ~odružnikov
(lkajžarjev) so se razvijale prave -~metije (83). Z naseljevanjern in nara.ščanjem
prebivals·tva ter nastajanjem novih .kmetij so bili dani pogoji za naraščanje šteYiila živine, zlasti dro·bnice. Na kraških tleh je obdelovalne zemlje sora.mnerno
malo, zato so možnosti •k metijstva omejene. Nove življenjske mažnosti je mogla
nuditi naraščajočemu prebivalstvu le živinoreja, predvsem ovčereja. Večje črede
ovac so .zahtevale večje površine pašnikov; ki jih je bilo mogoče razširjati le na
račun gozdne pov11ši.ne. V •prvi fazi se je ;paša razširila verjetno na gozdove. Ker
so dozorelo ·d revje i•zseikali, pasoča se drobnica pa je :preprečevala rast mla.dega
drevja in s .tem naravno obnavl•janje, je bil sčasoma go•zd na ·taikih tleh !POpolnoma
iztrebljen in nasto.pili so vsi pogoji zakraševanja in nastajanja kraških goličav.
Naj.b rž tudi .ni manjkalo primerov namernega krčenja go-zda, da bi se povečala
pašniška površina. Saj so v snež,niš.kih gozdovih še v !Preteklem stoletju ovčarji iz
Ist-re in Krasa, ki so pasli tod preko .poletja, na mnogih mestih zažgali .gozod, da bi
s i !pridobili boljše opa·Šnike (84). Razen domačih čred so se v lstri pasle pozimi tudi
.črede ovac i,z sosednih kr31!11jskih okrajev, v začetku XIX. stoletja j e n. IPr. samo
iz nekdanjega opremskega okraja prezimovalo v htri OO<rog 6000 ovac (85) .
.Po vsem tem moramo priti do 2iključ.ka, da izsekavanje ni bilo neposreden
vzrok •za !Popolno uni čenje nekdanjih deželnoknežjih gozdov na kraških tleh. Izsekavanje je bilo le prva stopnja na tej .po t~. Gozdovi so se postopoma Tedči li in
propadali; končni rezultat pa je bil kras, .ker zaradi paše v goodovih ni bilo
.možnosti za njihovo naravno obnavljanje.
•
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Krain. Fiinftes Heft. Ljubljana 1839, str. 74 sl.

V SPOMIN INž. FRANJU šULGAJU
Dne 18. januarja t. l. je tragično preminul tko·t žrtev
avtomobilske prometne ne.sreče v Voj.n•ilku pri Celju v
71. letu starosti na.š t-ova·riš ing. Franjo Sulga.j ..
Malo nas je, ki smo ga poznali ali pa se ga še
spominjamo. že leta 1946 je stopil namreč po dobrih
35 letih sl•uŽibovanja v pokoj. Zaradi razrahljanega
,zdravja, ki mu ga j e ra·z jedla okupacija, se je prezgodaj umaknil iz našega delovnega kroga ter se preselil
iz Ljubljane v Celje, kjer je preživel z<~~prt v ozek krog
svojoih najbližjih, ·zadnja leta.
Rodil se je 1884. leta v Idriji. Gimnazijo je ohi~koval v Ljubljani, gozdarsko viso·k o šolo pa na Dunaju, kjer je diplomiral 1910. leta. Kot mladega gozdarSikega inženirja ga je metalo živ·1 jenje iz kraja v kraj
- i.z enega delovnega področja v drugo. Služboval je v južni Tirolski, kjer se je
predvsem iz;p opolnjeval v gozdarskem gradbeništvu in v ;gradnji -h udournikov.
Po praktičnem ix.pi tur 19o12. leta je bil ·premeŠ•Čen v Gorico in še isto leto nazaj na
o<hmočje sedanje Avstrije. Od tu s i je spet IPri•boril mesto v Sloveniji, od koder
je moral kmalu na Koroško. Prva leta prve svetovne vojne je spet služboval v
Sloveniji na vročih tleh in poprišču borb na slovenskem kra~u - v Predmej-i in v
Dolu pri Gorici. 1916. leta je bil ,premeščen v Idrijo· in od tu pa spet v Avs•t rijo.
Razsulo stare Avshije ga je ko•t vojaka doletelo v Idri~i, kjer pa mu ni bilo
abstanka. Ob ugodni pril~iki po:begne preko meje v Jugoslavijo, kjer dobi namestitev pri gozd.nerrn oskr.bništvu na Bledu, nato IPa pri g·ozcLnem oskrbništv.u v Kostanjevi·ci na Dolenjskerrn.
S preme.stitvijo na Dolenj'siko ose mu je do·tedaj tako raZ<gibano življenje ustalilo. Kot mirnega, tihega in poštenega gozdarskega strokoYil!ja.ka se ga še spominjamo v Soteski pri Novem mestu, ikjer je slu~boval na Auerspergovem gozdnem
oskrbništvu in je u&pešno sodeloval z znanim goodarjem dr. Hufna·g lom. Leta
1920 ga najdemo spet v državni s1ubhi na ravnateljstvu državnih gozdov v Ljubljani, od koder je bil leta 1922 premeščen v Novo mesto. Tu je slwžboval kot
~reski go~darski referent in kot predavatelj na kmetijski šoli na Grmu do leta
1934, .ko je bil premeščen kot viš~i go~dars.koi svetnilk na gozdarski oddelelk. pri
Banski ll!Pravi v Ljubljani.
Na term mestu ga je zatekla okupa.cija. Kot ,ubežnika iz Idrije -že p1"ej okupiranega dela Slovenije, ga je nova ol-u.pa.cija tem bolj prizadela. To dobo je preživel v delu in neučakanosti po boljšem in spet svobodnem ~ivljenju. žal ga je
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.p repozno, potem ko je pustila odo1ba olkUJpacije pretežk-o sled v njegovem
življenju.
Tovariš Franjo .n i zapus-til za ·se:boj veli·k ih .spomenikov. Saj to je dano maloikateremu gozdarju. Pa·Č pa jih je .S1kritih neš-teto v njegovem petintridesetletnem
. slillJbovanj.u, ko se je 1kot ·dober in pohtvovalen, čeprav malo plah, gozdarski
stroikoV!Iljak b0:1·i·l za izboljšanje stanja na•š ih go~dov. Med tavari.ši in lj.u dstvom
je bil p·riljubljen, rbil je ipO>
Š tenjak in mož na svojem mestu.
I~ažimo mu poslednjo čast in ohranimo ga v lepem spominu!
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IZ PRAKSE
PROBLEMI TER ORGANIZACIJA POGOZDOVANJA IN MELIORACIJE KRASA
iPri svojem službovanju na krasu vedno bolj spoznavam probleme krasa ter vzroke
uspehov in neuspehov pri gozdnokulturnih delih. Zato bom v pričujoč em prispevku navedel
nekaj skromnih podatkov o razvoju pogozdovanja in melioracije krasa s pripombami glede
na današnje delo, naštel bom nekaj uspehov in neuspehov ter opisal svojo zamisel o
organizacijski obliki pogozdovanja in melioracije krasa, ki naj bi biila enotna za ves
slovenski kras. Na podlagi izkušenj posameznih sekcij naj bi delo enotno organiziraE. Na
ta način bi se izognili marsikaterim neuspehom in delo pospešili ter pocenili.
Že leta 1840 so razni ugledni Tržačani opoza.rjali na težke posledice, ki nastajajo
zaradi ogolelela krasa. Predlagalm so ponovno pogozditev tržaške okolice. Leta 1842 so v
okolici Trsta začeli pogozdovati manjše ogolele površine. To delo pa so vodili le nestrokovnjaki in zwradi tega ni rodilo uspeha. Zanimivo pa je, da so površine, ki so bile
dol očene za pog·ozdovanje, prav,i lno ogradili s kamnitimi zidovi, ki naj bi nasade varovali
pred požari in pašo živine. Venda.r pa sedaj po več kot stoletni praksi še vedno pogosto
grešimo in pogozdenih povoršin ne zavarujemo z zidovi, kar se ob požarih večkrat hudo
maščuje. Ce bi od začetka pogozdovanja krasa {od l. 1857} vse izločene površine pred
pogozditvijo ogradili s kamnitimi zidovi, bi ohranili ma~rsikateri nasad, saj lahko rečemo,
da je bil velik del kraških nasadov uni č en ali poškodovan po po2arih. V zadnjih letih
so pričeli nasade bolj sistematično ograjevati, vendar to delo še vedno pogosto opuščajo,
češ, da ni denarja ali pa zaradi varčevanja; vendar pa se tako početje večka-at hudo
maščuje. Tekoči meter zidu z vsemi družbenimi dajatvami stane povprečno 150-250 din,
kar je v primerjavi s stroški za druge ograje zelo poceni, zlasti če upoštevamo še trajnost
zidu, ki je dobra ovira gozdnim požarom in uspešna zašči ta pred živino, vzdrževalni stroški
za tak zid pa so majhni. Prva pogozdovanja so izvajali nestrokovnjaki. iPo kraških g oličavah so sprva brez priprave tal sejali seme raznih avtohtonih listavcev, in to povsem
brezuspešno.
!Kljub neuspehom pri prvih poskusih pogozdovanja je občinski svet v 'f.rstu leta 1852
izdelal zakonski osnutek o pogozdovanju krasa. L eta 1853 je mestni odbor v Trstu določil
nač rt za pogozditev 50% kraških pašnikov v tridesetih letih in za melioracijo drugih
pašnikov na ta način , da se na hektar zasadi po 40 listavcev. Sedaj pa delamo napake
zlasti v tistih vprašanjih, ki so jih že pred •sto leti pravilno treševali. Goli kras pogozdujemo
in spreminjamo v gozd. Kako pa je s kraškimi pašniki in košenicami? Nihče jih ne meliorira in ni čud no, da so vsako leto siromašnejše. Lipica je najlepši primer, kako je mogoče
z razmeroma majhnimi stroški izboljšati kraške pašnike in travnike. Tam od starosti že
pn)padajo drevesa in drevesne skupine, zato je sekcija za pogozdovanje in melioracijo
krasa v Sežani začela zasajati novo drevje. Melioracij kraških' pašnikov in travnikov v
bodoč e ne smemo zanemarjati, saj sodijo med najvažnejša gospodarska vprašanja k-r asa.
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1Prvi uspehi kraškega pogozdovanja so zabeleženi že v letih 1857 in 1859 v okolici
Bazovice; uporabili so sadike črnega bora. Vsi poskusi setve listavcev pa so kljub dobri
prip'I'avi in obdelavi tal ostali brezuspešni. Pogozdovanj a so bila v tistih časih in v
poznejši dobi uspešna, ker so dela vodili gozdarji. Določene so bile razne komisije za
pogozdovanje krasa, kjer so igrali odločilno vlogo gozdarski strokovnjaki. Veliko zaslug
za pogozdovanje krasa ima Gozdarsko društvo , ki je leta ~865 objavilo resolucijo s temile
predlogi:
l. Pogozdene površine naj se nekaj let oprostijo davka.
2. Izkušeni strokovnjaki naj se zadolžijo za pogozdovanje krasa.
3. Pogozdovanje krasa ni le zadeva kraškega ozemlja, temveč je važna za vso državo,
ki je dolžna pomagati kraškim pokrajinam.
:Ze pred 90 leti so torej prišli do spoznanja in že takrat postavili načela , na katerih
še sedaj slonita pogozdovanje in melioracija krasa.
Veliko zaslug za pogozdovanje krasa je imelo Kranjsko-primorsko gozdarsj(o društvo,
ki je že leta 1875 razgibalo široke gozdarske kroge in vzbudilo zanimanje za pogozdovanje
krasa. Najbolj zaslužna pa je bila komisija za pogozdovanje krasa, ustanovljena leta
1886. Dragocene podatke o delu te komisije nam navaja v ~oji knjigi »Petindvajset let
pogozdovanja kranjskega krasa« njen član višji gozdarski svetnik Konrad Rubbia. Po
njegovih podatkih je bilo v času od 1887. do 1911. leta posajeno na krasu 45,7 10.727
sadik, in po ~ejano 3234 kg semena. V glavnem so takrat sadili črni, rdeči in zeleni bor,
smreko, jelko, macesen, hra5t, gorski j avor, navadni j esen, robinijo, domači kostanj in
črno jelšo. 2al pa ne vemo za parcelne številke pogozdenih površin, d a bi lahko ugotovi li,
kako so uspela pogozdovanja z raznimi drevesnimi wstami.
V obdobju od 1887. do 1914. leta (do prve svetovne vojne) so· bili zabeleženi izredno
lepi uspehi. Ta doba je bila za pogozdovanje krasa zelo plodna, ker je bilo delo enotno
organizirano. Vsa kraška pogozdovanja je n amreč vodila takratna Komisij a za pogozdo-

Tudi kultura na

Gradišču pri Obrovem, kjer
2-letni črn i bor, prav dobro

je bil z uporabo železnega droga posajen
uspeva. (Foto: A. J erak)

253

vanje kranjskega krasa. Delo j e bilo enotno in so se izkušnje prenašale na vse območje.
Sedaj pa nam pri pogozdovanju in melioraciji krasa manjka enotna organizacija in je ta
pomanjkljivost ravno glavni vzrok za mno-ge neuspehe.
Med prvo svetovno vojo (1914-19 18) je po-gozdovanj e močno zastalo, med italijansko
okupacijo pa je do 1945. leta s~oro povsem prenehalo. •Po osvoboditvi je po-gozdovanje
zopet oživelo in sicer bolj kot kdaj prej. Sprva je 1sicer primanjkovalo gozdarskih strokovnjakov, vendar pa so bile tudi te težave sčasoma premagane. Sekcije za pogozdovanje
in melioracijo krasa imajo že precej dobrega strokovnega kadra. Glavna ovitra za delo
pa so bile p'l"epogoste organizacijske spremembe. Vsaka reorganizacija j e kvarno vplivala
na delo. Strokovnjake so premeščali ali pa so sami uhajali drugam; arhivi in evidence
so se porazgubile, tako da pri nekaterih sekcijah celo za leto nazaj le s težavo najdemo
podatke o delu. 1Pri raznovrstnih reorganizacijah je prišlo celo tako daleč , da so na območjih sosednih okrajnih ljudskih odborov nastale istočasno za pogozdovanje razne organizacijske oblike. Pri OLO Gorica, se je sekcija za pogozdovanje in melioracijo krasa
združila z gozdnim gospodarstvom, pri OLO Sežana se j e sekcija združila z okrajno upravo
za gozdarstvo, edino pri OlJO Postojna je ostala sekcija za pogozdovanje in melioracijo
krasa v Il. Bistrici. Po reorganizaciji l. 9. 1955 so se na ~> lo venskem krasu ustanovile
sekcije za pogozdovanje in melio.racijo krasa, ki so podrejene pristojnim okrajem, t. j.
upravam za gozdarstvo. Organizacijska oblika sekcij se je sice.r izbolj šala, vendar še ni
enotna in imajo sekcij e različne kompetence. Sekcija v Il. Bistrici ima v banki svoj tekoN
račun, sekciji v Sežani pa niso dovolili v banki odpreti tekočega računa. Sefciji v Sežani
je torej za vsak najmanjši izdatek potrebna potrditev Uprave za gozdarstvo v Izoli; to
pa je zvezano z izgubo časa in z velikimi shroški.
Opisani način organizacije sekcij zavira en,otno delo in prenašanje izkušenj med
posameznimi -sekcijami. Zlasti se to opaža pri sekcijah v Gorici, Sežani in IL Bistrici. Med
sekcijami v Sežani in Il. Bistrici je zadnje čase že povezava, medtem ko za sekcijo v
Gorici tega ne bi mogli trditi, ker je podrej ena drugemu OLO.
Zato je nujno, da se ustanovi uprava za pogozdovanje in melioracijo krasa, k·i naj
Z<lljame ves :s lovenski kras. Skrbi ni] tudi za melioracijo kraških pašnikov in travnikov
ter za napravo proti,v ebrnih pasov. Dotacije za ta · dela pa naj dobiva iz sklada za
pospeševanje kmetijstva. Te dotacije naj bi znašale vsaj 25 % sredstev, ki se po,r abijo za
pogo~ dovanje krasa. Tako osnovana uprava naj bi imela svoj predračun. Sedež uprave
pa naj bi bil nekje v središču krasa. Uprava naj bi bila takole zasedena:
l. Sef uprave s pomočnikom, ki bi opravljal tudi referat za gojenje, nego m varstvo
gozdov. Mesto šefa naj bi zasedel sta'!"ejši gozdarski inženir, pomočnik pa naj hi bil
mlajši gozdarski inženi-r ali starejši gozdarski tehnik.
2. Referat za izločanje zemlji'šč in za gozdni kataster. To mesto naj bi zasedel starejši gozdarski inženir ali starejši tehnik s pomočnikom mlajšim gozdarskim inženirjem
ali tehnikom.
3. Referat za· izkoriščanje v haških nasadih in za postranske gozdne proizvode. To
mesto naj bi zasedel inženir ali tehnik.
4. Referat za melioracijo pašnikov in travnikov. Mesto naj bi zasedel agronom s
pomočnikom kmetijskim tehnikom.
5. INačr t ova lni oddelek in evidenca. Mesto naj b.i zasedel gozdar-ski tehnik s pomožnim evidentičarj em (načrt i naj bi se izdelovali po navodilih ostalih referentov).
6. V r ačunovodstvu naj bi bil ra čunovodja z dvemi knjigovodji.
7. Administracijo bi opravljali dve administratorki.
Na to kraško upravo bi bile navezane sekcije za pogozdovanje in melioracijo krasa
v Il. Bistrici, Sežani in Gorici. Poleg teh pa bi se ustanovili še sekciji v aovcu in Kopru.
(10d Črnega kala do hrvaške meje.) Vsaka sekcija naj bi imela svoj predračun in v banki
svoj tekoči račun. Zasedba sekcij naj bi bila naslednja:
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l. Sef sekcije naj bi bil inženir ali tehnik s pomočnikom gozdarskim tehnikom;
2. referat za melioracijo pašnikov in travnikov naj bi opravljal kmetijski tehnik s pomočnikom; 3. knjigovodja s pomočnikom (za soc. zavarovanje) in pri večjih sekcijah
še evidentičar; 4. administrato-r ka.
Sekoije naj bi bile razdeljene na območja (po velikosti sekcije tri do štiri, ki bi jih
zasedli tehniki) , območja pa naj bi bila razdeljena na logarske okoliše. Logarski okbliši
naj bi obsegali 500-700 ha glede na terensko oblikovitost in z ozirom na obsežnost
načrta gozdnokulturnih del. Kompetence kraške uprave in sekcij bi balo pobrebno določiti
s posebno uredbo.
Taka organizacija bi omogočala res strokovno in enotno delo na vsem slovenskem
krasu in bi zajela tudi melioracijo kraških pašnikov in travnikov ter bi sekcije res smeli
imenovati sekcije za pogozdovanje in me 1 i or a ci j o krasa.

Na pogozdovalnem objektu »Breg« pri Sembiljah so bile leta 1951 z uspehom posajene
sadike z uporabo železnega droga. L ev o : ·Črni bor je na kamenitih tleh d"osegel že višino
· 97 om. De s no : Rdeči bor bujno uspeva. t(Foto: V. Čemažar)
Stoletne izkušnje pri pogozdovanju krasa so v m<l!r&ičem izboljšale delo in povečale
uspehe, ki so bili spočetka zelo sk>I"omni. Prva pogozdovanja so imela le 30% , v zadnjih
letih pa že 7()-.800/o in še več uspeha {razen nekaterih objektov). Če pa bomo upoštevali
najnovejše izkušnje, lah!ko pričakujemo , da bodo v bodoče uspehi še večji, in da bo
postalo spopo ln~ evanje nasadov odvečno {razen v primerih izjemno neugodnih vremenskih .razmer).
Kot že omenjeno, so nekatere sekcije s časom zelo napredovale in so zabeležile
izredne uspehe pri pogozdovanju ter pri pospeševanju in pocenitvi dela, vendar svojih
izkušenj niso prenašale na druge sekcije. Zato so bili pd posameznih sekcijah uspehi
pogozdovanja in stroški zelo različni. Navedel bom samo nekaj primerov:
l. Kot že omenjeno, so že leta 1840 delali poskuse s setvijo listavcev brez priprave
tal. Vsi ti in poznejši poskusi setve listavcev na dobro pripravljena tla nilSO uspeli. Sedaj
pa je s poskusi dognano, da setev semena črnega in rdečega bora dobro uspeva na severnih legah tudi brez priprave tal, kjer ni premočne trave. Sekcija· za pogozdovanje in
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melioracijo krasa v Sežani je v obdobju od 1950. do 1955. leta posejala 326.ha. Pri tem
je bilo porabljeno na ha ok. 4 kg semena črnega bora. Uspehi so bm dobri ter je bilo
n. !»"· letos junija v k. o. Podgorje ugotovljeno, da ·so se oh'l"anile na 6 objektih s
površino 109,5 ha povprečno 3,3 m ladice na 1 m 2 (na objektu Zagorice celo 6,4, na Slavn ik·u in Grmadi pa le po 0,4 mladice na 1m2 ) .
2. Na močno travnatih tleh sejemo na krpice tako, da z motičico odstranimo travo in
zrahljamo tla v majhnih krpicah 15X 15 cm ter posejemo nekoliko semen črnega ali
.rdečega bora. Vsako krpico pokrijemo z brinjevo vejico, ki jo podložimo s kamnom
in na koncu obtežimo z drugim kamnom, da je •burja ne odnese. Kjer pa ni brinja, tam
zastremo krpico s suho travo. Pokrivanje krpic je zelo važno, da ptiči in miši ne
morejo tako lahko najti semena. Zemlj a in seme sta zaščitena pred izsušitvijo in sončno
pripeko. Tudi nežna mladica je spočetka nekoliko zavarovana pTed sončno pripeko in
buTjo. Najvažnejše pa je, da majski hrošč na takih krpicah ne odlaga jajčec (vsaj ne
v toliki meri) in je tako nevarnost, da ogrc poškoduje korenine, znatno manjša. Na
objek·tih, kjer je mnogo miši, je priporočljivo nastavljanje strupa v posebne škatle,
~jer je strup zaščiten pred vremenskimi vplivi in vzdrži nepoškodovan tudi nad mesec
dni. Skatle so napravljene tako, da do strupa: ne morejo ptiči, niti druge živlli razen
miši . Ta način setve je zelo uspešen in poceni. Na hektar <aJ>imo 4-10 dnin in 4 kg
semena . .Poskusi v gosti travi na severnih legah so dali celo do 90% uspehov.
3. Nekatere sekcije so začele pogozdovati z uporabo droga: Pri tem so bili doseženi
zelo različni uspehi. Ponekod se je pogozdovanj e obneslo skoraj 100%, drugod pa ni
uspelo. Vzroki neus-p ehov ni:so bili dognani ter :so nekatere .sekcij e uporabo droga preprosto
opustile, medtem ko druge pri več ini pogozdovanj uporabljajo drog, ter pri tem dosežejo
boljše uspehe kot s kopanjem jamic. V težkih tleh, zlasti v k~aški jerovici {terra '!"ossa),
se prst z drogom okoli korenin tako stl ači , da postane nepropustna. Povsod, kjer so tla
rahla ali peščena , se bolje obnese pogozdovanje z drogom kot sadnja \' jamice, izkopane
s krampom. Pogozdovanje z drogom je hilo zlasti uspešno tam, kjer je trava šč i tila sadike
pred burjo, sončno pripeko in sušo. bredno dobro se je obnesla uporaba droga pri pogozdovanju z enoletnim črnim borom na travnatih tleh. Zanimivo j e, da se ta način
saditve zato ni bolj razširil, ker prve dve leti sadik v travi ni videti in so logarji veči
noma poročali , da je bilo takšno pogozdovanje neuspešno. Zato pogozdovanj e z drogom
opu š čajo. Sele po nekaj letih so navadno opazili uspehe tega načina saditve. Razen tega
je pogozdovanje z drogom najmanj dvakrat hitrej'še kot s kopanjem jamic in zato tudi
nad polovico cenejše. Seveda so tudi stroški za vzgojo enoletnih sadik manjši kot so za
večletne sadike. Na območju sekcije IL Bistrica je bila na objektu KozJek pri pogozdovanju s krampom enodnevna storilnost {8 ur) delavca 54 sadik, pri pogozdovanju z
drogom pa 10.1 sadiko {dvoletni črni bor).
4. V jamico, izkopano s krampom ali motiko , posadimo sadiko in jo zaradi zavarovanja proti srežu obložimo z gruščem. Na robu jamice okoli sadike posejemo tri do
pet semen črnega ali rdečega bora. če je pri roki suha trava, je priporočljivo , da jo po!Jrosimo okoli sadike {na seme). Ta trava ig ra enako vlogo kot pri opisani setvi semena
na krpice. Ta način pogozdovanja se skoraj 100 % obnese (razen ob izrednih vremenskih
ll"azmerah). !Pri tem kombiniranem načinu pogozdovanja je spopolnjevanje odveč. Če
posajena sadika moTebiti propade, jo nadomesti semenka. Medsebojna razdalja sadik
oziroma jamic je lahko za 25-30 cm večj a kot pri navadni saditvi. Vkljub gostejšemu
nasadu je potrebno do 36% manj jamic. Sad.ike, ki zrastej o iz semena okoli posajene
sadike, izpopolnijo namreč medseboj'ne razdalje. Priporočljivo je tudi, kjer je le mogoče,
med sadikami zrahljati krpice in na njih posejati seme. iNa ta način se že po nekaj letih
nasad strne in zaščiti tla ter se kmalu razvije v b}ološko zdravo in gospodarsko zaželeno
goščo z zgodn jimi donosi.
{Nadaljevanje sledi)
Inž. Ciril J e nk o
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NAši NARODNI IN DREVESNI PARKI TER PARKOVNI GOZDOVI,
PRAGOZD! IN DRUGI, ZAKONSKE ZAščiTE VREDNI OBJEKTI
Ing. Anton šivic (Ljubljana)
Slovenija se ponaša s premn·ogimi pr irodn imi znamenitostmi - gorskimi predeli izredne lepote, alpskimi parlci, :znaOilnimi prirodnimi pojav i na krasu, s prago~dovi, z osta.n ki barskih gozdov, s starimi .drevesnimi' parki, s.pomi nskimi drevesi, IZ redko flo ro in favno, ~g·odovinslci.mi s,pomeniki osvobodilne borbe, umetno
v~drževanim alpinetom, itd.
Marsikatere teh znamenitosti so ·s vojevrstni •p rirodni spomeniki, ki so vredni,
da se primerno zavarujejo in ohranij•o v ·Sv·o ja prvobitnQ.Sti, (" nesd<varj eni in neizpremenjeni.
Pri nas se je vzbudilo .zanimanje oza va·rstvo prirode razmeroma precej pozno,
čeprav so v naših s•tarejših p ublikacijah posamezniki že davno opozarjali na nekatere re·d.ke prirodne znamenitosti {n. pr. starej&i letniki izvestij , ki jih je i·~dajalo
Muzejsko društvo v Ljubljani).
Glede varstva prirode v ožjem .p omenu naj izmed starejših odredb omenim
le okrožnic-o deželne vlade za biv. Kranjsko z dne 18. marca 1892, ki zahteva, naj
se ohra.n ijo <tise, nstoče po g<Qz·d ih in izven tgozdov. Ta okwžnica vsebuje tudi
navod:ila za vzgajanje in sajenje tis. Zadevno navodilo je objavil »Kmetovalec«
le to poprej v 21. številki.
Na zbowvanju biv. Kranjsko-primorskega go~darstkega •d ru štva, ki j e biJo
leta 1909 v Tržiču na Gorenjskem, je predaval muš rojak, go~darski veščak dr. Ludvik Dimitz o gozdni estetiki in o prirodnem varstvu. Med drugim je poudaril,
da bo treba vprašanje varstva p rurode ured:iti s posebnim zakonom. Predavanje
je ponatisnjena v iz-Vestj ih navedenega druš<tva, v letniku 1910 na straneh 54 do 86.
Dne 5. julija 1914 j e izdalo hiv. ministrS<tvo za zemljedelstvo n a Dunaju vsem
podrejenim ravnateljstvom državnih in zakladnih gozdov poziv z obširnim navodilom, kako morajo v ·teh g<Qzdovih varovati pnirodne spomenike in jih inventarizira.ti, ka.ko m<Qrajo paziti, d a se v njih {)hranijo redke živali in rastline. Ministrstv<O j e tudi za.htevalo, da se mu do 15. okto.bra 1914 predložijo seznami rastlin
in živali, ·ki se morajo v službenem okolišu ravna<teljstva zavarovati. Izbruh prve
svet{)vne vojne pa j e prekinil vsakršno .delovanje v začrtani smeri. (Glej članek
inž. A. Sivica: >>Priwdno varstvo in ohranitev prirodnih spomenikov v gozdu «,
Jugoasl. šuma, 1921, š t. 11).
·
Varstvu prir{)dnih znameni.t osti ·so posvetili nekaj pozornosti ·tudi nekateri
n ekdanji veleposestniki. Kočevski .g.raJŠčak je pred 68 leti izločil 305,63 ha starih
gozdov z na!'očilom, da se v n jih opusti vsakršno i:zkoriščanj·e . (Glej članek inž.
A . Sivica: »O starih gozdih na Dolenjskem«, Sumarski list 1924, št. 11).
P-o prvi svetovni vojni so v nekatere od teh prago~dov zašli ·s sekiro. S tem
se je njihova nedotakn jena p ovršina zmanjšala.
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Lota 19-!i in 1948 so v nekaterih, za zaščito ponovno izločenih prago~dih
mestoma posekali nekaj .sušečih se ali v zelo strnjenem sklopu stoječih dreves, ter
jih i~delali v hlade. Nekaj takih hlodov · še dandanes Idi v pragozd.ih. Ta.ko so
iJ: »primarnih<< pragozdov napravili »S·o kundarne«.
Nekoč so graščaki .da•li oob svojih graščinah tzasadiltoi parke z razn:imi , iz ·tujine
prindlenimi eksotami. Ti parki so še danes v celoti ali vsaj deloma ohranjeni in
v njih rasto drevesa, stara 100 in več let. Lahko ,p a .tudi najdemo na nekaterih
kmetskih posesotvih posamezna znamenita drevesa, ki so bila .zasajena še v dobi
tlačanstva .

Go.z.dni posestnilki so na povabilo ministrs-tva za zemljedelstvo na Dunaju (leta
1884) ·dali po sv<>jih upr avnih organih za poskušnjo zasad:iti v g;oz.dove razne, pri
naos novovpeljane drevesne vrste. Izmed takšnih vrst s ta se posebno zeleni b or in
duglazija dobro obnesla.
Do večjega ra zmaha pa je priza.devanje za varstvo prirode pni nas .prišlo šele
po prvi svetovni vojni. Pri Muzejskem dru'Š•tvu v Ljubljani se je že leta 19 19
ustanovil poseben odsek za varstvo prirode 1n prirodnih spomenilkov. Ta odsek
je dne 20. januarja 1920 predložil takratni 'd eželni vladi za Slovenijo posebno
spomenico, v ka·teri se zavzema za ustanovitev alpskih, sredog.Qrskih in barskih
varstvenih parkov. Dalje predlaga zakonito zavarovanje redkih živali in rastlin,
·
nadzo.r nad podzemeljskimi jamami in odr.
Na to pobudo je takratni gozdarski oddelek •d eželne vlade odredil sestavo
naredbe •O varstvu redkih ali za Slovenijo zna-čilnih in za znanstvo .pomembnih
živali in· rastlin in o varstvu š·p ilj. To naredbo je po•trdila in iz.da~a vJa.da dne
19. februarja 1921. Razg!aJŠena j~ bila v Ura.d nem listu 1921 pod št. 64. Vsebino
te važne naredbe so ·takrat objavili st rokovni •in dr ugi listi pri nas in celo v
inozemstvu.
Izvrševanje predp isov te naredbe je bilo poverjeno občeupravnim oblastvom
na I. stopnji, ki so skoraj vsako leto .i~dajala razglase z o,p ozorilom na predpise
in na kazenske posledice ob krši,tvi .predpisov. Tudi kazenskih posto•p kov ni manjkalo. Na II. stopnji pa j e reševal pritožbe in dajal službena navod~la ,g ozda rski
oddelek ,d eželne vlade. Na hčnih pla·katih, ki so bili razobdieni po žeol ezni.ških
postajah in ,planins)<ih domovih , je •da l natisniti prepoved trganja zašči·tenih cvetic.
Leta 1926 je dalo Slovensko .p laninsko društvo natisniti za>deven pouk v ~lanske
izkaznice.
V dolini Triglavskih jezer, ki se more š teti med najlepše kraje naših alpskih
predelov, je ravna•t eljstvo državnih gozdov v Ljubljani leta 1924 izločilo površino
okgli 1400 ha za alp-ski varstveni park za .dobo 20 .Jet, t. j . .do vključno l eta 1944.
Da se bolje zavaruje in <Ohrani tamošnja znači•lna flo ra, je b ila paša v tem parku
omejena v glavnem na prostore, kj jih ,za'."zema ,p lanina Lopučnica. Znamenitosti
tega parka je strokovno •opisal Ma•t ej Hafner leta 1925 v Geografskem vestniku.
Po finančnem ,zakonu za leto 1928/ 29 je bilo mo.ž no pr.o.gl asilti .alpski park za
»nar-odni<< pank. Zato je bila napovedana posebna uredba o narodnih parkih, k:i
jo je izdal ministrski svet na predlog ministra za goooove in rudnike v Beogra.d u,
vendar šel e 12. maja 1938.
P·onovno omenjeni go~darski oddelek se je zan imali tudi za ohranitev številnih
graščinskih parkov v tedanji Sloveniji. Vendar pa teh parkov ni b i.Jo treba uradno
zavarovati, ker so nanje pazili njihovi lastniki in njih nameščenci . Taki parki so
bili v Mokricah, Dvom-Hotemežu, Rimskih Toplicah, Fazanerij:i, Raki čanu , Beltincih, Tišini , Gornji Lendavi, Ormožu, ViLtušu, 2enetku, na Straži pri Bledu, v
V(}1čjem potoku, Ravnah pri Guštanju, Podturnu-Tivol:iju v Ljubljani, Preddvoru,
Mariboru in drugod.
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Poldrugo stoletje star hrastov gozd v Krakovem pri !Kostanjevici j e
spomenik

zašč iten

kot prirodni

Ko se je leta 1934 u stanov•i•lo v Ljubljani Pri·rodoslovno ·dr-uštv·o, je b il odsek
za vars tvb prirode prenešen od Muzejskega ·d ruštva v ses ta v prvoimenovanega
društva, 1ki j e predlagalo, da se prid()bi za .znanstvene n amene na Ljubljanskem
barj u primerna površina gozda. Pogajanja .z lastnikom tega objekta pa niso
uspela. Zadeva je ostala v evidenci in j e b ila pozneje uresničena. V programu za
posto;pno zavarovanje .so bila med drugimi objekti .t udi naša gor.ska barja na
P(}kljulci, na Jelovici in na Pohorju {Ribniško jezero, Klopni vrh, šentlovrenška
jezera, Konjiški ribnik).
Ker so prostore na obrežjih Bohinjskega jezera vedno bolj za.zidavali z raznimi stavbami in s tem ska.zili marsikatero naravno lepoto , je gradbeni oddelek
nok.danje banske uprave leta 1930 odredil, da se morajo vse prošnje za gra.d bena
dov.oljenja v jezerski kotanji oo Laš.kega rovta navz.gor in v spodnjem delu doline
V.o je, predlagati neposredno le ba nski up ravi v p reso j o in odobrenje. Ravnateljs~vo
državnih gozd{),v v Ljubljani je takra•t zaradi oč u vanj a naravnih krasot predložilo
!Poseben .regulacijski načrt za ozemLje ob Bohinj skem jezeru.
Ker je .bilo g.Orsko rušje v nekaterih planinskih dol•i nah in v bližini planinskih
domov ogroženo, je nekdanja ~anska upra va (go.zdarski odsek) izdala dne l. maja
1939 posebno naredbo s predpisi , k~o in lkje se rušje sme izkoriščati.
Zaradi izenačenja predpisov o vars tvu ptic je go~da.rski odsek ses•tavil zadevne
predpise za banovinsko lovsko uredbo, ki je izšla 20. februarja 1935. Na podlagi
lovskega zakona je bila izdelana v gozdarskem odseku naredba o zaščiti redke
divjadi in po trjena dne 15. marca 1935. S to n aredbo so bili glede favne izpremenj eni že prej omenjeni predpisi deželne vlade izza leta 1919, ki so poslej veljali
le še za nelovne živaLi.
Dne 27. februarja 1941 j e bil i·z dan .r azglas z opo.zoril·om, da j e .trganj e vrš ič
kov igličastega drevj a kaznivo. Ta razglas ni bi-l izdan le v zavarovanje gozdov,
temveč tudi v interesu varstva prir·o·de.
Zanimivo je, da so določila o varstvu prirode potem sprejeLi še razni novejši
zaikoni in uredbe, kakor: Zaikon o gozdih iz leta 1929 {paragrafi 26, 66, 121) in
minis•t rska naredba o ·OČuva nju zaščitenih predmetov z dne 20. julija 1930; dalje
Gradbeni zakon iz leta 1931 (,p aragrafi 5, 20, 21, 24, 25, 132) ; dalje Uredba o
poSJ>eŠevanj u turuzma iz leta 1936 (členi 1, 2, 3).
Leta 1939 je nastala v organizaciji poslovanja v .k orist varstva prirode velika
sprememba, ko je takratni minister za gozdove in rudnike v Beogradu odredil,
da se moraj·o pri b a nskih upravah sestaviti posebni posvetovalni {)dbo·r i pod predsedstvom hana. Delokrog za te odbore j e predpisal omenj eni m inister. Pri nas je
bil ta odbor ustanovlj en dne 27. januarja 1940. Za namestnika predsednika je b il
postavljen šef goroarskega odseka. V odboru so bile zastopane vsevrs.te korporacije in ustanove, k.i jih zaradi varčevanja s prostorom tu ne navajam.
Z <O!kupacijo Sl ovenije (spomladi 194 1) je prenehalo delovanje koma j ustanovljenega banovinskega odbora za vars·tvo p ri rode. Ravnota ko leta 1944 ravnatelj u
Prirodoslovnega muzeja dodelj eni svetovalci za varstvo prirode za.r;adi takratnih
razmer DJiso mogli ·i.zka.zati uspehov.
Po ustanovitvi FNR Jugoslavije je Zvezna vlada že v prvem letu svojega
obstoja posvetila varstvu kulturnih spomenikov posebno skrb in j e zadevne zak{).nite določbe izdala dne 23. julija 1945 (Ur. l. FNRJ, št. 498) . .Ze mesec na lo je
minister za prosveto LR Slovenije ustanovil Zavod za varstvo in znanstven{) proučevMlje kulturnih spomenikov in prirodnih znamenitosti Slovenije v Ljublj ani. Delokrog ·tega Zavoda je bil opisan v l. števiLki l. letnika zavodovega glasila.
Dne 4. ok<tobra 1946 {Ur. l. FNRJ, št. 576/ 8 1) je i~el nov zakon o varstvu
kulturnih spomenikov, ki je onega iz leta 1945 ne!kol:irko spremenil. Na temelju
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.tega zveznega zakona je bil na to tizdan republi~ki zakon za Slovenijo z .d ne
21. maja 1948 (Ur. l. št. 137/23). Po •tem zakonu so .b ile predpisane in v Uradnem
listu LRS razglašene zaščitne odločbe za razne, v <Zavarovanje predlagane objekte.
O nekater ih va.žnih, zaš čit e potrebnih objektih pa odločbe o zavarovanj u doslej
še niso bile ivdane, največ zara,di ovkosrčnega tolmače nj a zakona, 'pa tudi zara.di
nekaterih .konkretnih .zadržkov.
Med zak{)nito za~čiJtene ali za zaščito predlagane oziroma predvidene objekte
sodijo naslednji:

Pokrajinski predeli
P r i r o d n i a 1p s k i p a r k o b T r i g 1 a 'V s k i h j e z e r i h. Kakor sem
že omenil, je •t raj ala zaščita tega .p anka od 1924 do vklj učno 1944 leta. Podaljšanje
zaščitne dobe zaradi okupacije ni bilo mogoče. Po osv obo ditv~ j e bil izdelan
Ol'inutek za novo zašč itno o•dločbo. Prvotna pOVI'Šina parka je bila ·p ovečana n a
2240 ha. Park sega od 500 do 2000 m nad mor j em. Teren je znamenit po svojih
geoloških, geomorfoloških, hidrološki h, klimati čnih, paleontoloških, botaničnih
zooloških, arheoloških, etnografskih ·in zgodovinskih značilnostih, IPa tudi v turističnem pomenu.
P r.oglasjtev predlagane nove zašč i te ovirajo neurejene pašne ra.zmere. če ne
bo opuščena p <IJŠa, ki se je iz časov okupacije zelo razširila, zaščita par.ka ne bo
uspešna in za•to do danes še ni bila objavljena. (Gl ej podroben opis ,p arka in

•Jelendol« na Rogu, kjer je bila med narodnoosvobodilno vojno pa rtizanska bolnica, je
",
zaščiten kot ku lturnozgodovinski spomenik
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pašnih razmer v članku ing. A. Sivica, objavljenem na straneh 339-3-!6 g lasila
»Proteus« 1950/51. Na strailli 341 je skica tega parka).
·
Ze l en i pClls ·okr ·org .g l avnega mesta Lj u b l jane. Na podlag.i
15. to čke 65. in 117. člena Zakona ·O ljudsk·ih odb orih mest in mestnih občin (Ur. t
LRS, št. 19/90-.1952) v zvezi z 2. členom Odločb e o ureditvi go:bdars.ke slu~be v
mes,tu Ljubljani (Ur. l. LRS, št. 26/382-1954} j e Mestni ljudS'ki odbor .g lavnega
mesta Ljubljane i:z;dal odlok o varstvu zelenega pasu mesta Ljubljane.
V zeleni pas sodijo vsi gozdovi •t er gozdno in okrasno drevje ter grmičevje
na območju mesta .Ljublj ane ne glede na lastništvo in ne glede na to, ali raste
v go.zdu, .zunaj gozda, v ograjenih ali neograj enih prostorih. Namen tega pasu je
zlasti, da varuje in regulira klimo mestnega .območja, da varuje izvirke in celotm
rež.im voda na mestnem območju, da ohranja vegetacijo in favno, da rabi za razvedrilo in oddih prebivalstva, ·da povzdiguje lepoto mesta, da služi ko t objekt za
znanstvena ,proučevanja.
Vsaika sečnja brez dovoljenja in kleščenje drevj a sta v zelenem pasu prepovedana ter steljarjenje v · določenih predelih o·m ejeno. Zeleni pas je zelo obsežen. Meje so navedene v 5. členu omenjeneg,a odloka.
Go z dni pa r k Ti v o l i v Lj u bl j a ni je vključen v zeleni pas okrog
mesta Ljubljane in je z njim vred zaščiten. Vendar pa bi bila potrebna zaščita
tivolskega gozdnega parka še s posebnimi, zanj primer.nimi predpisi. Meri 32 ha in
je zelo ,p omemben v urbaniSitičnem, z.dravstvenem, estetskem in ku lturnem oziru.
Zgodovino tega goz·d nega !Parka je opisal inž. A . Sivic v • Članku, ki g a objavlja
Gozdarski vestnik v pričujoči številki.
Bohinj ska k o t 1 ina. Strožja .za•šč i·ta je potrebna za predele ob Bohinjskem jezeru, manj stroga pa za drugo 01kolico. Posebno pažnjo je posvetiti gradnjam ter 'Prepreč iti nenačrtno zazi<lavo. Taborjenje naj bo dopustno le na določenih krajih. 2e davno predlagana <in vsekakor po1rebna zaščita doslej še ni bila
odobrena.
,
G o rs k a s k u p i n a M a rt u 1 j e k v J u 1 i j s k i h A l ,p a h. Površina
2146 ha loži v nadmorski višini o.d 900 do 2600 m in je izroonega geo1grafskega,
aLpsko-morfol oškega, estetskega in turističnega pomena. Prepovedane so vse gradnje r.azen tistih, k·i so v neposredni zvez•i s kmetskim gospodarstvom. Prepovedano
je tudi postavljanje reklamnjh ·desik i.td. Zaščita je bi la objavljena v Ur. l. 1949,
št. 4/ 18.
Mala Pi še n ca je visokogors,ka dQ lina s .površino 868 ha, <ki loži v J u lijskih Alpah pri Kranjski gori na nadmorski viš~ni od 850 do 1332 m . S, svojo skoraj
n edotaknje.n o gozdno vegetacijo s·luži znanstvenemu raziskovanju !POsebnQ za š-tudij
prirodnih macesnovih sestojev in rastlinskih .združb. PaiŠa po Mali P išenci je
prepoveda.na. Zaščitna odločba j e bil a obj avlj ena v U r. l. 195 1, št. 21/ 114 {Gozdars.ki vestnik 1951, str. 20 1}.
Roban o v k o t v zgornj i Savinjski d ·O 1in i. Visokogorska doJina v Savinjskih A lpah .na nadmorski višini 660-2350 m meri 1580 ha. Ohranjena j e skoraj v prvotnem stanju z izrednimi poikrajinskimi lepotami. Prepovedana je zazidava in gradnja aVlt.aeeste. Zaščita je bila objavljena v Ur. l. 1950,
št. 7/30.
Ra k o va k o t 1 i n a p ri Ra ke ku je kotlin a kraškega potoka Raka v
površ,jni 37 ha na na.dmorsik•i v išin i 550 m. Na matJ.em p.rosto ru so zbrani mnogi
kraški pojavi (,p odzemeljske j ame, udor,i, naravni mQs.tovi, bruhalnik i). Zarad i
geoloških, geografskih in speleoloških posebnosti je o.b j ekt namenj en .za ~ tudij kraških pojavov. kraške flore in fav ne. Zaščita je bila objavljena v U r. l. 1949,
št. 27/17.
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Go rs k i p r ed e l O k r e še 1 j z L ·oga rs k o d o 1 in o je splošno znarna
in ·zelo obisokana slovenska pokrajina, ki leži 700-2429 m nad morjem in meri
ok. 2000 ha, je orografsko in morfološko zelo znamenita s .P,rirodno b<Ygato redko
floro in favno in znamenitim slapom »Pod Rinko«. Predlagana zaščita d{)s lej še ni
bila odobrena.
Go rs 1k ,j p r ed el P od · Ku k 1 o je gozd pragozdnega tipa s površino
70 ha na poVIprečni nadmorski višini 1000 m, kjer je omejeno .izkoriščanje. Zaščitna uredba je bila objavljena v Ur.· l. 1951. št. 21/ 11 5 (G. V. 1952, str. 95~96) .

Logarska dolina je znana po svo ji lepoti, ima pa tudi redko floro m favno, zato bi jo
morali posebno zaščititi

M 1 in a ri ca: Ra zor. Ska·l ovit svet s površino 250 ha brez sklenjene vegetacije na nadmorski višini 1000- 2000 m illTia pomen za botanična •znans-tvena
raziskovanja alpske flore. Zaščita je bila do-ločena v Ur. l. 1951, št. 2 1/ 1 r5 (G. V.
1952 , str. 95).
Pan ove c pri G -ori c 1i. Po ekoQloških po.gojih in gozdni vegetaciji edinstven objekt v Slovenriji, ki meri 398,50 ha in leži 100- 193 m nllld morjem. Poskusne ploskve so bile osnovane še v starejši avstrijski dobi. Vprašanje zaščite
še ni dogna-no.
1 š .ki V i•nt ga r je ot!(<Qbi 39 krn d-olga, ozka -d olina izredne oblikovi·toS<ti in
bogastva flore. Predloženo je bilo omejeno •izkoriščanje g ozda in omejitev taborjenja ter posebni predpisi glede gradenj. Zaradi pre{)zke razlage zakona zaščita
še ni oQdobrena.
Star hrast o v se s .to j v Kr ak ove m pri Kostanjevi.ci na Dolenj skem
s povr:šino okohi 34 ha. Ta .g ozd raste na nadmorski višini 160m •i n na močvi-rna
.tem svetu ter je o.stanek ne~danjih ·o bsežnih hrastovih g-ozdov v Krakovem. Starost
hrastov je 150 let. Objekt je važen za proučavanja sl·ovenskih hrasl{)vih sestojev.
Zaščita je -določena v Ur. l. 1952, št. 12/47 (G. V. 1953, str. 123).
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Ba ·r ski gozd na Ljub 1l j a.n .s kem barju. Površina 5,13ha na
mo.rski vi9ini 300m je preostanek nekdanjih .o bširnih barskih ·g.o~dov z zna·č.ilnim
baJrskim rastlinstvom. Zaščilj;na določ~la so bila objavljena v Ur. l. 1951, št. 2-1/ 129
(G. V. 1952, .s tr. 189).
Lip i c a na Krasu je zelena oaza sredi .g olega krasa, nastala z melioracijami z lepimi dr evesnimi skupinami in drevoredi domačih vrst in eksot, zasajenih .svojčas zaradi zavarovanja polj edelskih zemljišč im pašnikov. Meri 311 ha
in leži 380m na-d morjem okrog~ znamenite, na·d 400 l et stare konj a rne. Kjub temu,
da so vsi ·pnizadet:i činitelji .z a zaščit·o jn .ni od ·nikoder ugovorov, zaščita doslej še
ni :Q.dobrena.
B 1 e j ski grad z ·O k •O 1 j em je objekt kul.j;urno ~go.dovinskega pomena.
V zašči•tni odločbi .so r azne prepovedi in omejitve, posebno glede gradenj. Zaščita
je predpisana v Ur. l. 1955, .š t. 159/ 48 (G. V. 1956, .str. 221).
N a r a v n i .d r e v e .s n i ,p a r .k n a S .t .r a ž i n a d B 1 e j s k i m j e z er om j e znamen~ta razgledna točka, ki ima značaj ·d revesnega ,p a.rka. Sečnje in
gradnje so v •p arku omejene. Zaščita je .določena v Ur. ol. 1955, št. 159/ 48 .(G. V.
1956, str. 22 1).
B 1 ej .s ki o to k je znamenita ledeniška tvorba, obrasla s starim do m ačim
drevjem listavcev. Objekt je estetskega in turističnega p omena, meri 0,82 ha in
leži 415-498 m nad mo.rjem. Zaščitna določila so bila objavljena v U.r. l. 1949,.
št. 29/ 182.
Marabo ·r sk •i otok na D ~r avi je sediment Drave na bazaltruh marinskih laporjih in je zaradi zemljepasnega, geol()škega, hotaničnega in z.oološkega
pomena :ter pokrajinske l epote l}>rirodna z na menitost. Leži 2 70m na-d morjem in
meri 9 ha. Zaščita j e predpisana v Ur. l. 1951, št. 13/ 69.
Polkrajinsk~ predel ob K.rk i je obsežen pas ob re·k i Krki, tkti sega
ad cerkve -sv. Petra .do okolj a gra.du Struge. Vanj je vključen tudi park pri graščini Otočec. Predlog za zaščito še ru odobren.
Pokraji ·n s ki ,p redel ob Temen .i ci je .zarnimiva dolJina od izvira
pot·o ka pod razpadajočim Lukenjskoim gradom do mostu, po kater em pelje cesta
v P,rečno . Predlog za .zaJŠčito še ni odobren.
S .pom e ni ki NOB na Rogu. Hkrat.i s pomembnimi objekti, kj so bili
zgrajeni v Kočev skem Rogu med narodnoosvobo.di·ln im bojem: >>.Baza 20«, bolnici
»Jelendol« lin »Zgornji Hras•t nik « :SO zavarovani ·tudi go~do vi okrog njjh ter je
prepov·e dana !S ečnja, poškodovanje drevja in gra-dnja poti. Odločba je bila objavljena v Ur. .1. LRS 1·952, št. l6 {G. V .. 1953, s.tr. 24).
Ce.mprimov s estoj na Kladjeku pod Č rnim 'Vrhom na
Po h ·o :r ju. Nasad izvira iz leta 1907 in 1912 in •r aste na ·tona1itni podlagi kot
poskus ter meri O, 7 ha. Leži na nadmorski vi.šini 1300 m in .služi za dendrološka
opazovanja in pr.oučevanje .ra·zv;oja. Zaščitna določila so bila objavljena v Ur. l.
1951, št. 15/8 1 (G. V. 1951 , s1tr. 199).
H u ·d 1i č ev b o r št na Zap ·1 a t i je g·o·.OO, ki leži• izolirano med strmimi
senožebrni, v·i den od daleč, celo iz Ljubljanskega g.radu, meri ok 4 ha. Drevje je
st.ar.o 200 ·in več let . .P·r edlog za zaščito še ni bil .pred_lo.žen v odobrit!!v.
Ma tk o v k o:t v S av in j ski h Alp ah je pokrajimka znamenitost.
Predl.og za zaščito še ni izdelan.
M o st n i c a un p 1 a .n i 111 a V •O j e v B o h i n j u. Predlog za zaščito še ni
bil :predložen v o·dobrit.ev.
.
1 g 1 a je •s kalnati obelisk pili SoJ.čavi, kii je za.ščiten v Ur . .1. 1951, št. 20/ 100.
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Podzemeljske jame
P ·o s t o j n s k a j a m a i n p e t e r o z n j •O' p o v e z a n i h j a m. Grepredvsem za zavarovanje zemljišč v o-kolj u vhodov v te jame, da ne bodo zazidana
i111 oropana g.ozdov.
Nameravana obravnava s prizadetimi zemljiškimi .posestniki, združena z ogledom ·o zemelj, se !Še ni izvršila. Zato p.ni•prav.Jjeni osnutek za zaščitno od lo čbo še
ni bil predložen v odobritev.
O k o 1 j e Pred j am s kega gr ad u. Osnutek za zaščitno odločbo še m
, bil predl(}žen v odobritev, ·k er manjka nekaj ka>tastrskih podatkov.
O k o 1 j e š ko c jan s ke j am e p ri D iva. či. Osnutek za zaščitno odločbo še Dli predložen, •k er manjkajo nekateri kata.strski podatki, k.i so v Trstu.
Križ na jama pri Ložu. Osnutek za ,zaščitno odloč.bo še ni dokončen ,
ker še niso dognane parcele in njih lastniki o.k.rog vhoda v jamo.
PragozdDvi
Pragozdovi so najpopo·l nejša oblika sklaJdne uravnovešenosti vseh činiteljev,
k.i .delujejo na razvoj gozda •i n na njegov ·obstanek. Zaradi hitrega n apredovanja
kulture tin •tehnike, zlasti še industrije in tPrometa, so .se večinoma ohranili le borni
ostanki pragozdov v predelih, ki so od prometa bolj oddaljeni. Ti pragozdni
ostanki veljaj o danes za naravno redkost -in so namenjeni za go7ldarska znanstvena
raziskovanja ter proučevanja. Za.to jih je pot rebno zavawva.ti pred vsakršnimi
go1>podarsikimi posegi. Na ozemlju republike LRS so bili predlagani v zavar.ovanje
sledeči gozdovi s pragozdnim značajem:
l. P tr a g o z d v o d d e l k u 18 h go z d n e g a r e v i r j a G r č ar i c e
je mešan bukov-jelov pragozd na >>S trmcu << na nadmorski višini okoli 800 m in meri
14,33 ha.

Sesto Triglavsko jezero sred·i prirodnega alpskega parka, ki bi moral biti že zdavnaj
zašči ten kot prirodni spomenik
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2. P T ago z d v od d e 1 ku 22 go z dne ga re vi r j a K o če v s k e
Ravne je mešan bukov-jelov prago.lld, ki prehaja mes tom a v čist bukov gozd ter
leži na Borovski gori pod vrhom »Krokarja « na nadmorski višini 900~1100 m in
meri 76,96 ha.
3. Pr .ago .z ·d v <> d de 1 ku A/ 64. b (prej 4 a) gozdnega r·e vir j a
Rajh ena v s~ i Rog je mešan bukov-jelov pragozd na kraškem terenu. Leži
na nadmorski višini 800-950 m in meri 43,3"9 h.a.
4. a P ra go z d v od de 1ik u 34 b (•p rej 16 f) go z d n ega r evi r j a
Tra v n •i k je mešan bukov-javorov pra·g ozd pod vrhom »Kope<< na nadmorski
višini 95~1050 m. Na vrhu Kope in tik pod vrhom je bil pragozd pred· osmimi
leti zaradi namerava ne, a ne izvedene postavitve triangulacijskega znamenja posekan n a golo, tako da znaša njegova še ohrarnjena površina le 12,~3 ha.
4.b Prag .o z.d v oddelku VII-A/6-15 goz .d n ega revirja Moze 1 j (prej odd. 1 f gozdnega ·r evir ja P.odstenice) je mešan bukov-jelov ,pragow
s krajevnim prevladovanjem bukve. Meri 6,9 ha in meji na pragozd v oddelku 34 b.
5. Prag o z d v od de) ku 29 go zdne ga re vir j a S ote ska (prej
odd. 1 f in 18 b ' istega revirja) je mešan b ukov-j elov pragolld na hribu »Pečka<< z
nadmorsko višino 850- 900 m. Pragozd je na značilnem kraškem terenu s površ~no
59,60 ha, kjer so v ko.tlini pod vrhom Pečke sta·l e partizanske bo.l nice.
6. P r a g o z d v o d ·d e l k u l 7 g o ,z d n eg a r e v i r a G o .r j a n c i je
čist buko:v sestoj z le šibko .primesjo •go rskega javora, toda b rez sledov smreke in
jelke, kar je v danih ekoloških razmerah ilZredno zanimivo. Pragozdni predel leži
med Sv. Miklavžem (969 m) in Trdinovi.rn vrhom (11 81 m) na do lomitni podlagi in
meri 23,52 ha. (Prvotna površina je znašala 107 ,26 ha, toda leta 1952 je bila zmanjšana za dve tretj•ini , poznej e pa še za tohiko, da j e ostal ohranjen bukov prag.o zd
samo po·cl vrhom Gorjancev. Drugo j e gozdna uprava prebiralno izko·r istila s pomočjo prenosne žičnice.
7. Pra g oz .d v biv še m od ·delku 19ain 19b gozdnega r ev ir ja
F a 1 a je mešan bukov-jelov pragozd na desnem strmem bregu potoka Lobnice
nad Sumikom na Poho·rju na nadmor·slci višini 900-1200 m in meri• ek. 17 ha.
V teh .pr.agoz;doV'ih, katerih skupna .površina znaša 254,67 ha je prepovedana:
v,sakršna seč nja in kak•rŠnokoli poškodovanje :rastja, s.p ravilo lesa preko pragozdov,
pospravi lo poclrtnic, izkoriščanje in čiščenje gozda, nahiratnje stelje, zdravilnih
rastlin, semen, gozdnih sadežev in drugih goronih proizvodov, paša ž.iv.ine, lov
na divjad kakor tudi pokončevanje ostale favne, razen lova na roparice, kar naj
pa se opra vlja brez pogonov. Nove zgra·d be se smejo postavljati le z dovoljenjem
in po navodi1ih Zavo.d a za varstvo spomeniko·v LRS.
Zašč ita še ni odohrena in razg laš ena, vendar se že izvršuje. (Glej članek dr.
Maksa Wrabra: »Prag<>zd v Evropi << v glasilu: Varstvo spomenikov, 1949, str.
123-126 in »0 goronogospodarskem in kulturnozna nstvenem pomenu pragozdnih
rezervatov« v Biološkem vestni,k u, 1952, str. 38-66.)

f

Parki

Parloi z raznovrstnim domačim in eksotičnim drevjem so važni tudi zaradi
d O'bave go.z.dnega semenja. Sečnja je omejena, pošlwdbe so prepovedane. Za šč i
teni oziroma v zašči t<> predlagani so sledeči parki:
V o l č j i p o t o k rp r i R a d o m 1 j a h, ki meri 38 ha in leži v nadmorski
viš~ni povprečno 330m. Gozdni, drevesni in cvetli-čni park ima krasno lego ter ga
Fakulteta za kmetijstvo, gozdarstvo in veterinarstvo postopoma spreminja v arboret (25 ha). Zaščiten je z odločbo v Ur. l. 1950, št. 35/201. (Glej članek inž. A.
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»Baza 20«, kjer je bivalo naše politično vodstvo narodnoosvobodiln~ga gibanja, je hkrati
z okolnim gozdom zaščiten a kot kulturnozgodovinski spomenik
\

šivica: »Volčji potok« v Proteusu 1952/53 in prof. ing. C. Jegliča: ,,Q značaju
.sodobnega arborebuma« v Gozdarskem vestniku 1956, str. 57-61).
D r eve s n i p a r k v S e ž an li p r i h ·i ~ci š t. 56 meri ·Ok. 1 ha in leži na
nadmorski vi,š ini 379m. V njem rasto stara redka eksotična drevesa. Zašči ta je
razglašena v Ur. l. 1950, št. 9/ 45.
Drevesni parlk v Sežani pri hiši št. 1 meri 0,73ha in l eži na
na•dmor.s·k.i viširn 379m. Poleg ·doma·Čega drevja rasto tam &tevilna stara in znamenita 1drevesa ter ~epo.tično grmovje. Zaščiten je v Ur. l. 1951, št. 26/140 (G. V .
1952, )Str. 128).
.
Drevesni p a.r k v Sežani pri hiši št. 145 meri 0,61 ha in leži na
nadmor·s.ki višini 379m. V njem <raste .lepotlično grmovje in eksotoična drevesa. Rabi
tudi za dobavo .semenja za po.goz>do.v anje krasa. Zaščilten j e v Ur. l. 195 1, št. 24/ 130
(Gr. V. 1953, st r. 153).
Vr tn i rp ar k h i •Š. š t. 48 v K om n u z raznim eks.oti·čnim drevjem in
lepotični.m .grmovj em. Meni 0,38 ha ·in leži na na,dmors.l<li viiŠini 285m. ZaiŠčita je
objavljena v Ur. l. 1951, ·št. 40/186 in 1952, št. 9/36 (G. V. 1952, str. 187).
V ·r -t n i ·p a rk v š tanj e •1 u, kj er ra.ste •ra·z>no .domače in eksotično drevje
na ral')meroma majhni ;površini. Zaščiten j e v Ur. l. 1951, .š·t. 23/ 125 (G. V. 1953,
str. 124). ·
P ar k na Ra f ut u o h dv o· rc 'll hi š. št. 69 A meri 1,5 ha in leži na
nadmo.rskci. viš·ini 85 m. V njem raste le.potično. grmovje in znamenito ek-soti·čno'
mediteransko .d revje. Daje tudi seme za pogo.l')doya.nje krasa. Zašči·ta je razglašena
v Ur. l. 1952, št. 5/19 .(G. V. 1952, ·str.' 278).
P ar k n a Ra f u t u ob h i IŠ i š •t. 67 ima enako površino, na.dmor.sko vi' šino in vegetacijo kwkor park p ri hi-ši št. 69 A. ZašČti.ta je b-ila objavljena v Ur. l.
1952, št. 7/26 (G. V. 1952, str. 221).
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Ri he mb er šku grad z o !k olj em. Objekt zajema grajske ruševine in
njiho\'o o.kolico, ki ~e obrasla s starim drevjem ter j e estetičnega, turističnega ·i n
kulturno zgodovinskega pomena. Zaščiten je v Ur. l. 1952, št. 14/ 61 (G. V. 1952,
str. 279) ..
D r e v e s n i •p a 'r k v K r o m b e r 1g u p r i G o r i c i. Leži ob gradu in v
njem raste domače in esksoti·ono drevje. Zaščita še ni odobrena.
Pa rk v Vi p av i i n i zvi rk i Vi p av š či .c e. Zadeva zaščite še ni
urejena, ker stanje teh objektov ni zadovoljiva.
Dre v ·Or edi i n mali par k ovni predeli na Brdu pr ri Lukovi ci so kulturno in literarno zgodovinskega · pomena. Zavzemajo ,p ovršino
2,05 ha in ležijo na nadmorski višini 334m. V njih raste domače .in eksotično
drevje in lepotično grmovje. Zaščita je bila razglašena v Ur. l. 1951, št. 37/ 176
(G. V. 1953, .9tr. 277).
D r e v es n i i n g o z rd n i p a r k v č e š e n i ku p r i J a r š a h meri
1,75 ha in lež.i na nadmorski viš·ini 320m. V njem Taste domače drevje in številne
eksote. Za~čiten je v Ur. l. 1952, št. 8/30 (G. V. 1952, str. 279).
Par k ovni gozd v Fazanerij i pri Murski S ob oti j e mešan
sestoj starih hrastov, .b ukev in gabrov, ki pomenijo za Prekmurje posebnost. Leži
190m visoko in meri 10,63 ha. Zaščita je biJa ohjavljena v Ur. l. 1950, št. 9/35.
Dre vesni park v Tišini v P!fekmurju je angleški park iz 18.
stoletja, v njem rasto različne domače in tuje drevesne vrste. Meri 1,81 ha in leži
90.m nad morjem. Zaščiten je bil v Ur. l. 1951, št. 21/117 (G. V. 1952, str. 188).
Dreve snti park pri .d vorcu Dv ·o r-Hotemež. V njem raste
o.koli 100 ·drevesnih vrst. Imena dreves so bila konsignirana in leta 1913 objavljena
v Izvestjih Kranjsko-primorskega gozdarskega društva. Zaščita je bila razglašena
v Ur. l. 1950, št. 8/36.
Dr ev e s n i ;p aT k na I p av č ev em v P i v o 1 i meri 0,44 ha in leži na
nadmorski višini 370m. V njem rasto stara znameni•ta eksotična drevesa. Park je
botanično dendr.ološkega ,p omena. Zašč·iten je v Ur. l. 1952, št. 20/108 (G. V.
1953, str. 56).
D r e v e s n i p a r k i .n 1 i ,p o v d r e v o r e .d n a P o h .o r s k e m d v o r u
p ri P iv o 1 i. Površina parka j e 0,3 ha in leži 370m nad morjem. V njem so
različne vrste domačega in eksotičnega drevja. Pomemben je tudi drevored malolistne bipe. Zaščita je bila objavljena v Ur. l. 1952, št. 5/20 (G. V. 1952, str. 22 1).
DTeveiSni park v Mo·kricah na Do·lenjskem je anglešk·i park
z okoli 70 vrst •domačega in tujega ·d revja ter lepO<tičnega grmovja. Meri 18,5 ha in
leži na nadmorski v1šini 220m. Zelo .množičen obisk in kampiranje ob nedeljah
parku 1llista v korist. Zaščita je bila razglašena v Ur. l. 1951, št. 25/134 (G. V.
1952, str. 190).
D ·r eve .sn •i pa!l'k Šenek p ·ri PoLze l i, ki meri 4,88ha in leži na
nadmor.s ki višini 292m, izvira iz 18. stoletja. V njem rasto stara drevesa zo,amenitih vrst. Park ima arhitektonslci in zgodovinski pomen. Zaščiten je v Ur. J. 1951,
št. 39/181 (G. V. 1952, rStr. 220).
Dreves .ni •P ar k in ·d re v or e d ,i IZ•d ravi 1 i š ča R .o .g a š ka S 1 at .ina, !ki zavzemajo 114, 16ha in leže na nadmorski višini 228-362m, imajo
dendrološki, zdravstveni, estetski in turistično .p mpagandni pomen. Zaščita je bila
objavljena v Ur. l. 1952, št. 29/ 167 {G. V. 1952, str. 316).
Dr e v e s n i .p ar k v Tu .r n i š č u p r i P .t u j u je angleški park s starim,
lq>o razvitim ·drevjem domačih in ·;tujih vrst .t er .z ribniko.m, kjer raste redko
močvirno rrastlinstvo. Park. meri 18 ha in leži 220m nad mo.r jem. Zaščiten je bil v
Ur. l. 1951, št. 21/11 6 (G. V. 1951, -str. 202).
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Dreve-sni park v Viltušu ob Dravi meri 2,16ha in leži na nadmorski višini 300m. V njem raste številno različnovrstno, staro doma<e in eksotično
drevje. Zaščita je -bila razglašena v Ur. l. 1952, št. 14/59 (G. V. 1953, str. 56).
Par k v Rim ski h To :p 1 ic ah. Za obširen pa'l"k okrog zdravilišča zaščita še ni od01brena zaradi nerešenega vprašanja lastništva in uprave.
D r e v e s n i p a r k v J e I š i lil .g r a d u n ad š m a r j e m p r i J e l š a h.
Strokovno še ni odločeno, ali naj s<; .p ark zaščiti ali ne.
Par k ob zdra vu 1iš ču v La ške m. Ni še določeno, ali naj se ta park
predlaga v zaščito.
·
Drevesn •i park o b Ormoški graščini. Zadeva kljub večletnemu
priz<~~devanju še ni rešena zaradi neurejenih upravnih razmer. Park je vsekakor
vreden .zaščite.
TTije dreve s ni parki okrog grašč ine Hrib poleg Preddv or a. Sklep glede predloga zruščite še ni sprejet.
Angl e š ki p a rk v Ravnah n a K o ro š 1k em. Kljub večletnemu pr~
zadevanju zadeva še ni rešena.
Dreve-sni par k o k oli graščine Sne ž n 1 k na No .t ra nj s kem.
Osnutek za zaščito je že .davno priJpravljen, vendar še manjkajo nekarteri zemljiškoknjižni podat ki.
Sršen ·O v Log pri Lj u :tome ru. V gaju raste 53 mogočnih 100-150 let
staruh hrastov na ,p eriferiji mesta, hkrabi pa pomeni tudi zgodoV'insko znamenitost.
Zavzema površino 1 ha. Zaščita je bila obja'Vljena v Ur. l. 1951, št. 25/ 135 (G. V.
1952, str. 191).

_Bukov pragozd na Gorjancih je
za eko loška in druga gozdarska
proučevanja zelo pomemben obj ekt, zato bi moral biti zaščiten
kot prirodni spomenik (Foto: M.
Brinar)

269

Alpineti in arboreti
Alpinet >>]ulijana« v Trenti meri 0,25 ha in leži na nadmorski
Vlišini samo 650 m. Alpinski botanični vrt je prirodoslovno znanstvenega pomena.
V njem je zbrana bogata ,dolinska, .g.orska, .s ubalpinska in alpinska. flor.a. Zaščiten
je bil v Ur. 1. , 1951, \Št. 21/ 115 (G. V. 1952, str. 95).
Naravn·i al.pinet v ste ni Kukle leži blizu alpineta »Julia na « na
skalnati steni s slapom ob vnožju Kukle in meri 0,30 ha. Zašči·ta je bila objavljena
v Ur. l. 1951, št. 21 / 115 (G. V. 1952, .str. 95).
A r b o re t 'v Tre n ti je z redk im •d revjem po raščen<> melišče, določeno za
nasade z raznim, na m e liščih usp eva jočim drevjem. Površina zav.ze.ma 2 ha. Nasa·dov dosedaj še niso pokrenili. Zaščita je bila razglašena v Ur. l. 1951 , št. 21/ 115
~G. V. 1952, str. 95).
'
M l •i na. ri ca- K .o rit a je globoko v .skalovje v.sekana struga potoka Mlinarice. Zavzema 0,53 ha. Zaščitena je v Ur. l. 1951 , št. 21 / 115 (G. V. 1952, str. 95).
Gorska barja
Gorska barja na P ok lju .ki, na Jel ·ov ic.i in na P oho r ju.
Njihova zašči<ta še ni vzeta v pretres.
Posamezna drevesa
S.tari hrast-i in d ruga stara drevesa v bli ži ni dvorca
v Gri m š i ca h { Rečica-Bled). Splošna zašči.ta 66 prastarih dreves, večinoma

hrastov na zamočvirjenem svetu je bila odrejena leta 1945, podr-obnejša določila
pa še ni.so bila predpisana in zaščita še ni bila objavljena v Uradn<;m li.stu.
Kač j a s mrek a v K oš evn i ·ku na Notran j s k em je bila zašči
tena v Ur. l. 195 1, št. 23/ 1-26 1(G. V. 1952, str. 188).
Devetero močnih domačih kostanjev v b l •i žini vasi
Hud o pri K o v or ju. Zaščitna o.d red·ba je bila objavljena v Ur. l. 1951, št.
29/ 146 (G. V. 1952, str. 191).
Pras.tara ti sa v Solčav i je bila zaščit ena v Ur. l. 195 1, št. 17/ 91
(G. V. 1951 , str. 200).
Pra ,• ;tara tisa v Stranah p{)d Nanosom. Zaščitna odredba j e
bila objavljena v Ur. l. 1951, št. 17/91 (G. V. J951, str. 200).
Nada·l je je predvidena zaščita nad 400 detaj lno opisanih spominskih dreves
(stanih vaških l~p, raznih znamenitih dreves), stoječih izven gozda, zgodovinsko
znamenitih. žal je bilo doslej nekaj dreves posekanih, ker zaščita še ni .predp·isana.
Favna in flora
Redka f av o a je

za.ščitena

v Ur. l. 1951 , št. 29/144 (G. V. 1952, str. 192).

56 re ·d .k i h rast lin je zaščiteno v Ur. l. 1947, št. 25/ 138 in 1949, št. 20/ 121.

*

.Ponovno .se je razpravlj al-o o potrebi zaščite .obširnih dre ve .snih park o v o ·b g r a š č i n a h : v B e l t i n c i h, G o r n j i L e n d a v i, R a .k i č a n u
i n •Š e .n e k a t e r .j h. Vendar konkreten predlo.g za zaš·čli.to ni bil podan, ker
prizadeti .t e parke premalo varwjejo in jih deloma zanemarjajo.
·P.redi.ogi, da .se ·po za~konu .a varstvu kulturnih spomenikov in prirodnih znamenitosti Slovenije (Ur. l. LRS, k 23/ 137- 1948) zaščiti gozdnato gričevje severno
od mesta Maribora, in 'S icer Ka 1 v ar i j a, B a ·d lo v v r h, G r aj s k i 1 og i n
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P .j r am i d a, nada.l je znani rn a r i bo r s k i m est ni p ar k raznovrstnega
drevja, n a od lo či.I.nem mestu niso bili odobreni.
P.ri.stojni okraj.n i ljudski .odbori pa bi mogli po zakonu o pristojnosti občinski h
in okrajnih ljudskih odborov, razglašenem dne 27. julija 1955 pod št.. 34/ 371 v
Uradnem listu FLRJ, sami izdaja-t i odl očbe o zavarovanju teh <J.bj ektov.
Končno pr.ipominjam, .da bi bilo zelo koristno in tudi potrebno, ko bi s e zaščiteni ali v zaščito ,predv~deni objeMi postopoma leto za letom re v id i ra 1 i t er
dajala organom, ki jim je zaupano čuvalllje, konkretna navodi·l a, -da se odstranij·o
Otpažene pomanjkljivosti.

NIZKI GRADNOVI GOZDOVI V $KOFJELOšKEM HRffiOVJU
IN NJIHOVA PREMENA
Ing. lvanka M i ha j 1 o vic (Kranj)

.L

Gozd je najpopolnejša obLika rastli•nSike udružbe. Izpostavljen je mnogim
nega tivnim vpl·ivom, ki delujejo nanj, neka teri posredno, drugi nepo.s redno. Kadar
člo vek razmi šlja o goudu, se mu .doideva, da je nespremenljiv, da j e bil vedno
tak, Jc.ot je sedaj. Majhne sprememb~, ki spremljajo preoblikovanje gozda, n iso
vedno takoj vi.d ne, ker so vezane na velika razdobja. Ce se hočemo seznaniti z
raznovrstn im življenjem gozda, se moramo ozreti na njegov razvoj v preteklosti,
ga povez~ ti s sedanjim stanjem ter se na podlagi poznavanja oko-liških fakto rj ev
y,prašati , ka ko le·- ti posam ič a li skupno v.plivajo na goud. P o tej poti b om Slkuša la
o-bdelati tudi vprašanje, ki mu je ta članek posvečen. Potrebno j e, da konkretno
na podlagi znanih svojstev ~radna in stanja, v katerem se n ahajaj o hrastovli gozdovi v škofjeloškem hribovju, podvzamemo takšne meliorat1vne ukrepe , ki ustrezajo vrsti in tipu gouda.
škofjeloško hribovj e, kamo r je us merjen pri·Č ujoči pri·s pevek, obse.g a v.se
ozemlje, ki se razprost ira na desnem in l evem bregu Poljanske 1in Selške Sore. V
površnem obrisu leži ·o brav navani svet med Medvod ami, Kranjem, Kr.o,po, Bohinjsko Bistrico, Cerknem, Rovtami, Crnim vrhom in Polhovim Gradcem.
V zgodnjem srednjem veku je b ilo to ozemlje porasl o z gozdom: Besedni koreni
v krajevnih 1in ledins.k,ih imenih »Gaber«, »GC!Jbrk<<, »Gabrovo«, >>Javor <<, »Javorj e«,
.»Do:b <<, >> Duh« (stari s)ovenski naziv za hra.st), sp om in jajo, da so bili tu n ekdaj
hrastov i, ga brovi ter j avorovi .goudovi. Da j e h rast ,prevla-doval na tem ozemlju,
pričajo mn oga kraj evna imena, ter imena posameznih kmetij: Dob je, Zadobje
(•i me kmetije ~> P r.i Zadobnikar ju«), Podobeno, Hrastje nad Lučinami, Hrastje pri
H otavljah, Hrastov vrh nad 2irmi , 2iri, Hrastnik v Selški d olini. Na levi s trani
reke Hrastn ice se razpr.ostira z gozdo m zaraslo do 600 m visoko hribovje >>Veliko
hras tovje << ali >>V.elika hrasta <<. Najlbr,ž j e ip O hrastru ,dobila svoje ime tudi dolina
>>Hrastnica<<. V Brodeh , na desnem bregu Poljanščice, se dviga hri.b »Pa.daršek<<.
Ime >> Padaršek« je nastalo od >>padarškov «, kot .so n ekoč rekli hrastovju.
Vse do desetega stoletj a je t o ozemlje predstavljalo večj i zemlji šč ini kompleks,
pokrit .z goudovi in le na red.k·o naseljen.
Večje naseljevanje tega ozemlja se j e pričelo za vlii~ide kra lja Otona II., ki je
poda~ril freisinškemu škofu Abrahamu večj1i del zemlje okrog Sko.fje Loke. Ta
prva velika koloniza.cija se je po zgodovinskih virih .zaključila nekako sredi 14.
stoletja. Začelo se je <krčenje gozda in nov obdelovalni s vet se je zajedal v to
g-ozdno gmoto, ter j-o razdelil na več ločenih .delov. Smer krčenja je potekala
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vzdolž Poljanske in Selške So.re in naipredovala p r.o.bi železnikom in z druge strani
proti žirem. Ob so točju teh dveh rek se je razvilo staro z,godovinsko mesto Skofja
Loka, ki leži 349m nad morjem. Ko je bila že vsa dolina naseljena, -so začeli
kolonisti prodirati v hribovje, tako so se gmlidovi vedno ,b olj ikrčili in nastajali
so pa-šniki.
Druga večja koloni.za.cija se je začela sredi 16. sto.l etja, ko se je v Poljanski
-do·l ini ·r azvijalo fužinarstvo. Zopet je bilo treba. krči:ti go~dove, ker so .za fužinarstvo po•t.rebovali o,glje.
·
Zgod.ovinski viri nam torej povedo, d_a je škofjelo·š.ko hribovje sicer polagoma,
toda vendar močno spremenilo svoje lice. V davnini je go·z.d zavzemal =ogo večje
ploskve kakor danes. Tudn zunanj a oblika in zgradba gozdov •Sta se v dolgih obdobjih .t ako spremenila, da je dandanes tudi ra~merje drevesnih vrst povsem
drugačno. Kot . že povedano, so· na Skofj elo.~kih hribih v davnini prevladovali
hra•s tovi gozdovi. Sedaj je območje te drevesn& vrste precej zmanjšano, ker jo
smreka vedno bolj ~podriva. Od dlfugih drevesnih vrst najdemo sedaj za-stopane
vse domač.e vrste: bukev, ko·s tanj, smreko, jelko, gaber, brezo, lllpo, j esen, javor',
jelšo. Zelo razširjeno lis•t nato .g ozdno drevo je tudi b.reza, ki je značilna za visoke
senorŽeti.
Neposredni vpliv na obliko goZJdov v škofjeloškem hribovju pa je imel nastaook usnjarsko-čevljarskega ceha v Skofji Loki. Po raznih zgodovinskih virih je
ta ceh obstojal že leta 1759. Za proizvodnjo usnja je potrebova.l velike množine
hrastavega čresla, ki s o ga mleli v posebnih stopah. Omeniti je zla:sti najstarejše
stope (>>LachstumtPf«). ·k i ISO jih uporabljali čevlj arji in usnjarji .že .l eta 1560 ob
Selščici pri mlinu (pozneje mlin pod šolo). Ko je stope sredi 17. s•toletja .o dnesla
voda, so jih skupno popravili in na novo zgra.dili.
Najva,ž nejši pogoj za nastanek in razvoj omenjenega ceha je bilo hrastovo
lubje, 'ki so .g a pridobivali v neposrednem' zaledju Se1ške in Polja.nske doline.
Hrastov<J lubje je namreč najboljša čreslo.vina za strojenje· usnja. V ta namen se
lu'b je prido1biva s hrastovih debel,, starih 18-25 let. Tak-o hrastje so lupili v za·Čebku vegetacij,s ke dobe, od maja do junija, to je, ko j e drevje postalo muževno.
Konec z,ime, preden so začeli z luJp ljenjem, so posekali les, ki ni bil poraben za
pr1d<Jbivanje lubja, ter so ga porabili za kuhanje oglja. Lubje so lu.pili na s•toječem
deblu. Najprej so ods.t ranili vse odvečne veje, nato· so zarezaJi lubje spodaj
okrog debla, ter vzd.olž ·debla do dosegljive višine i.zparali 2 do 4 cm širok pa:s,
nakar so lubje z majevnikom odlupili in ga pustili viseti na deblu nekaj dni, dokler
:se :ni posušilo. Druge drevesne dele so olupili ,p ozneje. Ko se je odluščeno lubje
po.sušiJo, •SO drevje poseka.Ii.
Proizv<Odnja je dajala ok. 5000. kg lubja na 1 ha. Tako. s,o pridobivali čreslovino
.tja do prve svetovne vojne, ponekod pa so z nj<o že prej prenehali.
Iz zgoraj navedenega je razumljivo, da so v zvezi z opisano pr·oizvodnjo hrastovega lubja spremenili visoke mešane go;zdove v hrastove sestoje - štorovce.
Gospodarjenje z ni.zkimi gozdovi ni bilo težavno, opisana proizvo·dnja pa zelo
donosna, ker so čres-la. potrebovali zelo veliko. Pri tem so s -sečnjo hkra·ti zagotovili
tudi že ohnov.o ·goz.da. bbojna sila gradna je ta.ko močna, da ni bilo potrebno
iz,popolnjevanje s sadilkami ali s semenom. Obhodnja je bila kratka, odvisna od
~posobnosti po.ganjanja i.z panjev, ker s starostj,o življenjska sila pa:njev pojema.
Obhodnja pa se j e rav:nala tudi po namenu, ki je IIlarekoval to .goz.dno,g ojitveno
o'blailoo. Goz.d j e bj,}o potrebno posekati, predno bi s.e lubju zaradn staTos4:i poslabšala
kakovos·t. Obhodnja j.e torej trajala približno 18-25 let.
Za obstoj in razvoj hrastavega panjevca, namenjenega za pridobivanje lubja,
:so bili v prvi vnsti >O·dločilni podnebni činitelj1i: toplota, svet•loba, pada'Vi.ne in
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Slika ,. v• a:uno v panJ e·vec Je star ok. 80 let, toda drevje ima v prsni višini le 10-20 cm

veter. Da hi na hrast1h zraslo gladko,' ~očno in debelo lubje, je pot rebno dosti
sv.etlo.b e, zato so jo uravnavali s pravočasnim izsekavanjem vseh -odvečnih poganjkov :iz panjev. Navwdno so iz hrastovja odstr<Unjevali •t udi vse druge drevesne vrste,
ki ,so rastle v goZJdu. Ni:vki hrastovi gozdo-v i zavzemajo praviloma tople in svet le
južne in jugovzhodne lege škofjelo Š1kega gričevja. Ta prisojna pobočja so veliko
topl ejša od dolin (Poljanska in Selška), kj.er ·p ogosto Ježi jutranja megla.
Razni str-okovnjaki navajaj-o , da je gojitev panjevcev za .pridohivanje lubja
najprimernejša v blažj em podnebju, kjer srednja letna . temperatura niha med
8-12° C. V našem primeru je srednja letna ,.temperatura 9,8° C, maksimum je navadno v mesecu juliju (srednja mesečna temperatura 19,5° C), minimum .pa je v
januarju ,(šre.dnja mesečna .t emperatura - 1,5° C). Srednja temperatura pod 0° C
traja 2 meseca, ,do 10° C tri mesece in nad 10° C sedem mesecev. Nevarnih zgodnjih jesenskih in poznih spomladansklih rpozeb običajno ni. Nizke .t~erature S{)
nevarne .zato, ker ,povzročajo pokanje luhja na mladem drevju, ra:vpoke .pa ovirajo
lupljenje. To.p lota in dalj ša vegetacijska doba sta potrebni, da mladi poganjki
lahko olesene, še 1p reden nasto,p i mraz.
Povprečna letna množina padavin niha v naše m primeru med 1500 in 1800 mm.
Padawne so enakomerno .raroelj.e ne na vse mesece v letu, zato močno prijajo
razvoju vegeta-c ije. Izmed vetrov preV>ladujeta vla,žni jugozahodniik. in deloma tudi
severovzhodnik. Iz zgoraj navedenega sledi, da so· .spl ošne klimati~ne razmere za
razvoj ni:bkega gozda ugodne.
Geološko podlago tvorijo: karbonski glinasti skrilavci in peščenjaki, permski
gr6denski ,peščenjaki, werfenski in rabeljski skril av.ci.
P.o približni -ocetllitvi j e kakih 1500 ha hras-tovih nizkih gozdo-v, ki so sedaj
sta'l"i 60-95 .let. V njah raste hžljavo, krivenčast-o drevje, hliitke ras.ti in deformiranih oblik. Prsni premeri so 8-15 cm, srednja vi·š ina 8 m, razmak dreves
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5---6 m, sklep 0,6. Lesna za•l{)ga na ha je od 50 do 70m 3 , prirastek pa zelo nizek.
Panjevci se razprostirajo .na nadmorski višini od 360 do 850 m. Nagib terena je
različen •t er •se .gijhlje {).d 15° ·do 25°, ponekod tudi več.
Slika l. nam kaže panjevec pozimi pred premeno. Sesooj je star blizu 80 let;
pmni .p remer ·d revja pa je le od 10 ·do 15 cm. TJa so zelo slaba, kameni<ta in tudi
skalnata; ker .se humus slabo razkraja, so suha, pus1ta in pH znaša 4.
Glede na geografsko ·lego , na·dmors.k,o višino, klimo, zlasti zadostno vla•go -in
razmeroma dolgo vegetaoijsko .dobo rastišče ustreza zahtevam gra:dna. Vendar
g.ojenje hrastavega štor.ovca v >lakih razmerah ni primerno ; to .se vidi že na -krivončasti rasti dreves. Zaradi sečenj na golo, ki so se pogosto vrstile, so bila tla
preveč -izpostavljena nepo"Srednemu škodl-jivemu YtPlivu sonca, dežja in vetra. Vse
to je tla .še ·b olj ·oslabiLo. Saj hrast že sam po sebi kot sveHohna drevesna vrsta
i,zpos.tavlja tla .soncu pod svojimi redkimi krošnjami, zato se ·t la in zrak v gozdu
močneje segrevata, relativna in absolJUtna v.la,ga .pa zmanjšuj eta. Hrastovo listje, ki
je bogato tanina, povzroča pri razpadanju. v tleh kislo reakcijo. Razen tega pa hitra
rast poganjkov in kratka obhodnja še bolj sla·b ita gozdna tla. V našem primeru je
v veliki meni vplivalo na postabšanje tal .tudi izkoriščanje .stelje, ·t. j. grabljenje
listja. Na obravnavanem območju so le redki hrast{)vi gozdovi, kjer more d el listja
strohneti in pokriti ·gola tla vsaj s tanko humozno odejo. Kot posledica tak-ih razmer
so nastala značilna pli·t va .Ua, ki vsebujejo premalo vlage in le pičle hranalne snovi,
ter kažejo močno .bslo rea'kcijo in visoko •s.t-opnjo skeletno.s·ti.
Slaba rast teh goz.dov nam .k aže, da je pokvarjeno hio1o.ško ravno.težje; nerentab-ilnost in .s}a.bi gospodarski u&pehi teh gozdov .pa nas navajajo na skrb in
prizadevanje za sanacijo teh ,go11dov.
Potrebno bo torej .čimprej izvršiti postopno konvePzijo teh degeneriranih panjencev v visoke gozdove večje gospodarske vrednosti. Uprava za gozdarstvo v
Kranju je leta 1952 začela na območju k. o. Sopotnica v bliiini :kmetije Zadahnikar s premeno ni7lkih hra<st-ov·ih .gozdov na površini 250 ha. Do sedaj je bila
i·z vršena premena na po-vršini 38 ha, in sicer: v Sopotnici 16 ha, v Breznici za
Lubni,kom 10 ha, v Todražu-Lučinah 5 ha in na Gabrški gori 7 ha.

Tehnika dela
Pri premeni obravnavanih hrastovih panjev.c ev se moramo izogibati sečnje na
gol{), da ne bi slabili tal in da bi mlade kulture varov(llli škodljivih činitelj ev.
Najbolje bo, -če sestoje močno preredčimo, tako da 1zsekamo o-k. 70-75% najslabših dreves. Ostalih 30 % hrastov naj bo v sestoju enakomerno razporejena na
vJSej pov.ršini, da bodo ,p rva leta po pogozdovanju varo·v ali tla· in mladovje. V ta
namen bomo puščali n aj lyP.še oblikovana .drevesa in tista, ki še dobro priraščajo
ter kažejo še močno življenjsko si·lo. Te hraste bomo po izvršenem po.g.o zdovanju
postopno i7isekavali glede na to, .kohko bodo ovirali razvoj mladja. Zašči·to tal pa
bodo p revzeli novi, mladi poganjki iz panjev.
Po izvršeni podsaditvi bodo ·to~ej v prVli obhodnj1i v sestoju rastli semenovci
in «hevje, nastalo iz poganjkov. V naslednji obhodnji štorovcev bomo zopet del
po-ganjkov .posekali in praznine pogoroili, nekaj poganjkov pa bomo pustili, da
tako panjem ohranimo sposobnost poganjanja. Tako bomo lahko v drugi in tretji
obhodnji št.or·o·v cev ves nizki •g·o7id .p retvorili v sestoj semenovec. Trajanje premenilnega obdobja je {)dvisno od vrs•tc vnešenih dreves. V k.olikor vna•Ša.mo bor al•i
druge svetlobne drevesne vrs.t e, bo potrebno za to več ČaJSa, ker bodo ostali panji
dalj .časa živi. Pri .polsenčnih ali senčnih vrstah ·bo .prehod hitrejši, ker bo življenjska mo č štorov prej zatrta kot v prvem primeru.
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Sečnjo v državnih go~dovih obra'Vnavanega ·območja opravlja g.oz·dno gospoda:rs·tv.o, v zasebnem sektorju pa sekajo go.zdni posestniki .sami,, potem tk o jim
goroarski or.g ani odka.žejo ·d revje. Pri sečnjah napadejo naslednji so.rtimenti: drva,
jamski in nekaj .t aninskega le.sa. Vejevje in vrhoVIino zl<'.gajo zaradi l ažjega pogoz.d·ovanja v po·d<Jlžne vrste' ali kupe. Razen tega varujejo taJw zloženi sečni
odpadki. tla .p red premo·čnim izsuševanjem.
Pred začetk,om premene se moramo po vsestranskem .p reu(iarku od.loČI.iti za
določene dreve-s ne vrste, ki jih nameravamo zasejati ali za'S(llditi, da bi ngoj.ili
goz;d, ·ki nam bo dajal -k ar največ .ko>risti in hkrati ustrezal ·biološkim zaJ1.tevam.

Slika 2. Premena gradnovih panjevcev dobro napreduje: V močno razredčeni gozd so
podsajeni: gaber, kostanj , lipa, rdeči in zeleni bor ter srnreka

Pr.i tem pa bomo morali up oštevat-i optisane .klim atične razmere tega območja.
PodoloŠika analiza tal skwpno z ·u gotovitvij o fitocenološkega tipa nam bosta pri
določanju primernih dreveSIIlih vrst mo·Čno koristila.
Po fi.tocenolo·Ških vidikih .s odijo ti go.z.d ovi v glavnem v sekundar.no go·z dno
združbo meŠalilega ,g-oz.da gra·dna i11 domačega kostanja (Querceto-~Castanetum), ki
pri:pada zvezi hrastov:ih g0z,dov na kisli podlagi (QuercionfOibo•ris-sessilifl.orae).
Gla'Vlla drevesna vr.s ta je graden, toda na posameznih parcelah je opaziti ~o.lj ~li
manj razvit polnilni sloj dmgi.h listav.cev .ali pa iglavcev, kjer so zastopani razen
gra-d na še: ·k ostanj, .bukev, breza, r-deči bo·r in smreka. Gtmovni sloj gl!'a.dijo:
kostanj, bukev, krhlika, bri.n je in jerebika. Za zeliščni .sloj so zna.Wni: borovničevj e, vresje, praprot rebrenjača (Blechnum s.picant), or-lova praprot (Ptt~ridi urn
aquihum), vi.s.oka stožka {Mo·1inia alti.ssima), belka:s ta bekica (Luzula nemorosa),
košeničica (Genista germanica) ,itd. Mahovn.i sloj sestavljajo razne v.rste r.odov
Po.lytrichum lin Leucobryum.
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Za IPremeno obravnavanih go:ulov prihajajo v poštev naslednje dcevesne vrste:
bor, zeleni bor, kostanj , gaber, Pdeči hrast, ponekod tudi smreka, bukev ter
lipa. Dober višinski prirastek je opaziti zadnji dve leti na nasadih rdečega bora,
zelenega bora ter kostanja.
Za us.peh pogozdovanja je va.ž-no zlasti to, da na terenu konikretno določimo,
kam bomo sadili .določeno vrsto drevja. Majhna ·parcela, ki na prvi pogled izgleda
eno·lična , nam večkra·t nudi mo•Žnost za uporabo raznih drevesnih vrst. Za vsako
drevesno vrsto moramo najti tak prostor, ki njenim ekološkim zahtevam, tako glede
lege kakor tudi tal najbolj ustreza. Odstotek udeležbe določenih drevesnih vrst
v .sestoju je potrebno na terenu •k ookretno• določiti. Pogoro·o vanje izvajamo praviloma v istovrstnih skupinah, izbranih za setev ali •s adnjo določene drevesne vrste.
P.ogozdova~je s semenom smo opravljali na tleh, ki niso bila preveč zarasla
s travo in plevelom. Sejali smo .seme gabra in kostanja, ki smo ga n abiraLi v lastni
režiji v domačem o bmočju . Uspeh setve je biJ ·d oslej za,dovoljiv.
Pri pogozdovanju s sa•dil<:ami smo imeli v prvih letih teŽ'koče, ker smo morali
sadike kupovati v drevesnicah uzven okraja. Večkrat smo .z ato imeli opravka s
slabim bla·gom. Zaradi proizvodnje .kakovostnih gozdnih sadik, ki naj ustrezajo
kra jevnim klima•tiočnim razmeram, sta bili leta 1952 osnovani dve lokalni drevesnici,
!in to ena v Sopotni{;i in druga v Hotavljah pri Gorenji vasi•.
Na 1 ha je ·b ilo ;posajenih povprečno po 4000 sadik raznih drevesnih vrst. Sadili
so spomladi in pri tem upora.b ljali 2ele.zni drog. Najp1"ej so izkopali jame 40 X
40 om, na sredini jame so napravili z železnim dr·ogom primerno luknjo 1n v njo
posadili .sacLike. Tla so bila na več ·k rajih pognojena s saturacij.skim mu ljem.
način sadi·t ve v izkopane jamice z !istočasno upora.bo droga se je p okazal kot zelo
uspešen. Povpre~ni uspeh sad·irve leta 1952, ko je bila huda suša, je znašal 90%.
V 8 urah je delavec po·s adil povprečno ·90- 100 sa·dik.
Slika 2. nam kaže izvršena premeno obrav.n avanih gra.dnovih panjevcev. Od
nekodanjega panjevca so ostala le še redko stoječa >drevesa, k i ščitij o tla in naraščaj .
Slika je posneta pozimi, zato ni videti posajenih listavcev (gaber, kostanj •in lipa),
·temveč so vidni le iglavci: r.deči in ,z elrni bor ter s mreka.
Negi novo osnovanih sestojev bo potrebno po.sveti•ti posebno skrb, kajti premena lahko smatramo za končano šele tedaj , ko borno z ustrezno nego nasadov
vzgojili zaželeni visoki goro.
rdeči

Ta

šKODLJIVI VPLIVI S'IIRUPENIH PLINOV V CELJSKI OKOLICI
IN OBNOVA PRIZADETIH GOZDOV
Ing. J ože S.k oči r (Celje).
Mesto Celje leži ob so.točju dveh večjih rek: Savlinje in Voglajne, ki se
steka.ta v nasprotnih si smereh. V celjski okolici pobira Savinja večino svojih
manj•š ih pri•toko.v, hkrati pa .se zasuče .za 90 ·s topinj pro.ti jugu v smeri p roti Zidanemu mos-tu. Sav.injo in Voglajna spremljata vzdolž njunih tokov gorski verigi,
ki potekata od zahoda proti vzhodu. V celjskem kotu si je Savinja prebila pot
skozi prvotno sklenjeno v.e rigo gors:kih grebenov, !POtem ko je nekdanje terciarno
moTje ·Odteklo pToti jugu in se umaknilo proti vzhodu.
Spričo takšnih reliefnih in vodnih razmer so nastala v SaVIinjski dolini na
najnižjem svetu ·Ob pojemajoči v.oda večja ali manjša močvirja. Znano je, da je
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bilo na območju današnjega celjskega parka še v preJSnJem stoletju močvirje,
prepletena s .stranskimi r.okavi Savinje, kj er je biJ.o leglo komarjev in močv.irne
mrzlice.
Ceprav leži Celje na najnižjem in najbolj zaprtem delu kotline .t er je .zato
gibanje zraka ovirana, ni v prejšnjem stoletju tu nikoli ležala megla tako dolgo
kot sedaj , čeprav je bil svet prej bolj .zamočvir jen. Vzrok za to so industr.ijs•k i
objekti. Sedanje dolg·otrajne megle v poznih dopoldanskih urah v dol očenih .letnih
čas ih in pri veliki zračni vlagli na,s tajaj o, ker .se vo,d ni hlapi zaradi drobnih molekulamih ·d elcev, ki so v dimu, zgos·te oin .se strnejo v težko razkrojiv plašč. Ce se
o·zremo na številne dimnike celjske industrije in če pomislimo na mo čno koncentracijo plinov, ki prihajajo iz tovarn, nam bo ta pojav lahko razumljiv.
Z razvojem industrije v Celju in okolici .zlasti z Tazširitvijo in povečanjem
tovarn, tkot .so tovar·ne: cimka~~ železarna, livarna in tovanna šamotne opeke v
štorah, bivša 'kemična tovarna, tovarna emajlirane posode, 11ovarna barvil .in..lakov,
je postajal v zadnjih 20. lebih vedno bolj zaznaven škodljivi vpl iv industnijski'h
plinov. V začetku temu po.javu rriso .p risojali večj e važnosti. Ob čutne posledice
škodljivih plinov so bile sprva opažene le od cinkarne in sicer v razdo1bju med
svetovn·i ma vojnama, zlasti zar.adi IPeriodičnih l()lkvar na pražilnih napravah.
Odpadni indu-strijski pluni so na rastlimstvo .sicer občutno vplivali, vendar pa
je vegetacija te pošk·odbe, ker j e bilo škodlji~o delovanje le kratko.t-rajno, :prebolda
im je že takrat začela ,pešati življenj ska moč 1prizadetega .rastlinstva.
Ceprav omenj'ene tovarne s pl ini kvarijo ozračje, vendar je 'to onečiščevanje
ozračja še pod dovolj enim povprečj em, le celjska cinkarna in deloma štorska železarna od leta 1945 .dalje ojzpušča-ta pline nad dopustnimi količ.inami.
Dočim je cinkarna najhujša uničevalka vegetacij e v širo-kem območju, ogroža
štorski obrat le svoj o bližnjo okolico in povzroča le akutno ška.do.
Sirjenje strupenih plinov

f

Cinkarna s svojimi ·objekti leži v :predmestju Gaberje. Od tu se širijo· škodljivi
plini zlasti v smereh dveh glavnih vetrov in .sicer: a) aljpski veter, ki 1pliha s SaVJinjskih ALp vzdolž Savinjske dolme, .torej proti vzhodu in ,g a lahiko •označimo kot
zahodnik ter b) severovzhodnik, ki prihaja z Panonskega ni.žavja in veje proti
Savinjski dolini. Slednji se često zaganja v go.r.sko verigo, ležečo jugozahodno
od Celja. Po dolgoletnih opažanj1h je ugotovljeno, 1da piha zahodnik večji del v
zgodnjih spomla·danskih in poletnih mesecih, ,t j a .do sredine julij a, 1to je v času,
ko so Savinjske planine še ogrnjene s snežno odejo in ISC hladen zrak preliva v
spodnje toplejše 7lračne plasti. Severovzhodnik iPa .začne .p revlad()vati šele takrat,
ko se j e v planinah sneg že stopil. Spričo teh vetrov je pomladi vsa vegetacija
izpostavljena delovanju strupenih pLinov vzhodno od njihovega izhodišča, posebno
v krajih, kot so: Cret, Bukovžlak, Teharje, štore, Kresnike in Gori čica do Blagovne. Od druge polovice julija pa •tja do novega leta oziroma do sredine zime pa
se ~Plini širijo po severni .s trani Grajskega hniba, :po Milklav~evem hribu, Anskem
v-rhu in Liscah. Plini pa ne zajemajo severnega .dela mesta od T1tove kasarne in
severno od Dečkove ceste. tja do njenega priklj učka na Ljubljansko cesto, .zato to
območje od strupenih plinov ni ogroženo.
Po dosedanjih opažanjuh je .del~vanje strupenih plinov o~ejenq s črto, ki
po-teka od podnožja Huma (k. o. Lisce) ·severno od gostinskega obrata »Petr:i ček<<
na Ans·ki vrh, oo tam ,p o grebenu do sk rajnega roba Mojklavževega hriba, kjer
prekorači ,sQitesko Savinje, se nadaljuje mimo razvalin Staifega gradu po severni
strani tega pobočja in po grebenu vzdolž .do stolarne v Teharjih, nat<> zajame
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o.bmočje štorske železam.e, na~kar se po nizkem g.r ebenu spusti v sotesk{) Opoka.
Od •t u poteka ločni•ca v severovzho.dllli sme:ni preko grebenov v območje vru;i Bobovo,
o;d koder sega (preko k . .o. Ro·z alija) v naselji Lokarje in Kameno, kjer zavije
pro·ti šoli v B.Jagovni in pri tem zaja:me celotno območje BukQvžla!ka ter spodnji
del Začreta.
'
če predpostavimo , .da se d.vi.g ujejo plini v smeri vetr.o v v kO'tu 60°, vidimo,
da >Sega .delovanje pl,i.n o·v pni.bJi,žno do 400 m na:dmorske vi.šine; njihovo izhodišče
leži namreč ok. 280 metrov na·d morjem.
~ r~merah zaj_<;@a »:Plinsko pockočj~<< o-k. 1'200 ha gozdov. Prod
letom 1952 pa je obsegalo le 40G-500 ha go~dov. Površ•ina se je :povečala zaradi
posla·bša.nih razmer v zadnjih šti·r ih .letjh, t. j . .zara.d i povečane koncentracije strupenih p linov v .z raku. Če upo·Števamo, da je območje do leta· 1952 segalo· le do
bivšega taborišč a v Buko~žla:ku , to je ok. 3 km od cinkarne, nas preseneča delovanje !Strupen:ih plijnov v k. o. Lokarje, kjer je ugo•t.ovljeno odmi,ranje · i1g lic na
smreki in boru v sestoj·ih, ki so sk,oro 9 km od.daljeni od •tovarne. Da se plini ši~ijo
še 'd alj e v smeri !proti Ponikvi {pri Grobelnem), nam potrjujejo izpovedi posestnikov, ki so v za·dnj,ih treh let1h že več.krat začutili v zra:ku žveplo. Ponikva p:ri
Grobelnem leži v podaljš.k u smeri: cinkarna-Bla:govna in v tzračnem kanalu, ki
pelje preko obdelovalnih zemljišč.- Zato je pr·odrlo deLovanje :plina tako daleč,
zla.<;.ti ko je bil gozdni kompleks v Bukovžlaku posekan in so se tako odprla zračna
vrata. Mogoče je tudi, da LSe · je koncentracija plina v zraku ta:ko p·ove čala , da SQ
hudi vetr·ov;i lahko zaneslti .p line na to daljavo.

Nastajanje žveplovega dvo-kisa in ustroj cinkarne

Za razumevanje, za:kaj se širij'o .s·trupeni .plini po .ozra•Čju izven tova.miških
objektov, je potrebno poznati ~azvoj cinkarne. Celjska cinkarna je bila osnovana
leta 1873. Kot s ur·ovinska baza so .ji sluŽiilli cin:k·ov rudnik v Rablju na Koroškem
ter manjši rudni·ki cinka na Tirolskem. Za p.ogonstko gorivo ji je bil namenjen
rudnik J.i:gnita v Velenju. Za d esti.la:cij.o rude je tovarna izgrajevala .destilacijske
peči v t:reh etapah. Najprej je hi1o zgrajeno 6 peči, na.to 2, in pred 'prvo sveto~no
vojno še 2 ,peči. Skupaj torej 10 pe·Či , ki pa s o bile vse brez fir.trov. •
Prva l·e ta svojega obstoja je tovarna pridobivata cink ·le ~z rude kalamine,
ki so jo :predelavali v posebnih pečeh. Kasnej e pa so v manjših ik.o.Iičinah pražiti
tudi oin:kovo ·Svetlico, vendar pa pri pr·O·cesu ·Žveplovega dvokisa ni.s•O iozra:bljali,
.temveč ·so ga .pušča.li uhajati v .zrak.
, Od leta 1892 dalje je pra-ži ta tovarna žveplene kisline v Celju za .p otrebe
cinkarne cinkov s ulf1d. Svojo pražarno in tova>rno za žvepleno kislino je ~gra.di la
cimkarna šele leta 1912, to·d a za p reskrbo s •surovi•no le za :štiri destilacijske peči,
~i so takrat imele precej ma•nj·šo zmogljivost, kot jo imajo sedaj .
Vse .do leta 1934 j.e prlilžila ruda za cinkarna ·t udi celjska kemična t-ov.arna,
tako da je cinikarna takrat obratovala največ s .sod.mimi <iestilacij.slcimi 'pečmi.
,
Po JPrvi svetovni vojni je cinkarna o'bratovala do leta 1922 še vedno v režiji;
,takrat pa je v.se naprave vzew· v zakup novo· .osnovano .podjetje "c~nkarna d. d.
Celje<<.
V času med 1922. in 1941. letom •so ·bi,l e v cinkarni zgrajene ozi.r oma .zboljšane
sledeče naprave:
l. Preuredili so stare W.elzlove des tila.oijske peči po Tai:nerjevem s1s·temu in
;jim tako povečali ,zmogljivos•t za 300%;
2. Z>grajeni :sta bili dve novi me'ha.nični prarži,lm peči kapaFitete 14 .t/24 t;
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3. zgrajena je bila .p ražarna za tq.talno praženje predpra·Žene cink.ove svetlice.
dbemem so bile zgrajene tudi aglomeracijske naprave.
V mehaničnih pr<llžilnih pečeh se z do•d<llbkom z-raka pralŽi flino zmleta surova
cinkova svetlica pri temperMuri ·do 800° C. V svetlici je razen cinkoyih oksidov
še ok. 32% žvepla, k·i .se v pražilni'h pečeh :in v a.glomera.cijS~ki napravi SP'rošča
k·ot žveplov dvokis (S02 ) .k oncentracije 4-10%, ki je glavna smovina za pro·iz·
v·o dnjo žveplene kisline.
V obdobju 1912----:-1945 j.e pm•izv.ajala ceJjs:ka cinkarna dnevno· po ok. 15 ton
žveplene ki·s line in je v ta namen porabila ve.s žveplov .d voki:s, k<i je <izhajal iz
dveh meha.ni.čnih praži.ln~h peči. Po osvoboditvi pa. je cinkarna postopoma poveČ<l!va.l a proizv.o dnjo cinka in cinkovega prahu od 3300 ton (leta 1946) na 15.000 ton
(Jeta 1955). Ustr~zno .tej povečani produkciji je bli. la povečavana pražama m aglomeracij.s ka naprava. S pra:~Ži·lno lka.paci•teto se je večala hkrati tudi mno~ ina žveplovega ·dvokisa, ki ga razmeroma majhna in izrabljena naprava za žvepleno kislino
ni mogla :predela<ti. Zato uhajajo po letu 1948 vedno večje koli·o ine nei.z.rabljenega
;žveplenega dv-okisa v ozračje.
Od .l. 1950 .pa do 1945 so v mehani·čn'ih .pra<ž!ilnih pečeh predelovali dnevno
povpreč-no 60 ton surovega cinkovega koncentra·t a in pri ·tem proi•z vajali ok. 12 lon
žveplovega dv·o kisa tk!oncentracije 6%. Polovico fega .plina .so· predelal•i v staJem
stoJpnem ·S ~temu v žvepleno kil'llino (:dnevno L5 ton). Aglome·raoijske naprave pa
so .predelovale po •Ok. 70 1:oh :precLpraženca in ok. 14 .t on surovih cinkovih koncentra•t ov ter pmizvaja.le pri tem po oik. 12 .ton žvepla, ki je uhajal v ooračje kot
ra.zredčeni žveplo.v dvoki·s k o n cen 1: ra ci j e o k. 1 %!
Septembra 1954. 1. je oinkarna dogrrudila novo moderno stolpno napravo za
pr·oizvodnjo žveplene kisline s krupaciteto 60 ton <v 24 urah. Le-ta ;predeluje vel'>
žveplov dvoki.s, ki nastaja pri pra.ženju v š.~irih meha.ničnih pečeh, v.seh pa je 10.
ŽvtWJ.ov dvokis, ki nas<ta.ja v a·glomeraoij~k.ih napravah, pa še vedno uhaja neizko·riščen v ozračje in pni ·tem .za,struplja vegetaoij.o.

Vpliv plinov na vegetacijo
Na poola.gi dolgoletnih poizkusov je ugotovljeno, da sta navadno glavna
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uničevalca vegetacij e plina
in
in le v manjši meri iveplena kislina.
Rlan SO~ >in prav tako njegove kisline: žveplasta {H 2 S0 3 ) in žveplena {H2 S0 4 )
delujej o uničevalno v dveh l'lmereh na vegetacij-o: na ·transpiracijo in asimilacijo.
Obolele ligli.ce oddajajo .zarrudi zaJStrupljenja <več vode ko•t je morej o sprejeti, zato
se posušijo. Pri asimilaciji pa žvepLov dvoikil'l povzroča motnje v .presnavljanj·u in

ta.koQ ovira ral'lt ter zmanjšuje prilrastek.
Učinek š·k odljivih plino;v spoznamo na gozdni vegetaciji po dolQče:nih .zunanjih
zna.k,jh na .igLicah in drevesnem Jistju. Prlilv tako ZllJStrupljajo plini notranjo·s t
ra.stlm-skih asimilac~j,skih orga.no'V. Sestoji, ki so ilZp.os,t avljeni stalnemu in dQlgotrajnemu vplivu ,s trupenih plinov iz industrij-ski o.brato'V, začno hi;y-a.ti in .se končno
p;y-ej ali slej p-osušijo. Zunanji znaki po,šlkq:db .zaradi str-upenih plino.v ni•so ved.no
enaki, za ra.zne vrste gozdnega drevja m pri raz1ič>Ibih stopnjah koncentraotje plinov
w razli·čni. Ig.Javci so •manj odpor.ni proti plinom kot li&tavci.
Dolgoletna opazov<l!nja delovanja močno koncentriranega žveplovega dvokisa
na ISJilrokove seSltoje s-o .nam dala naJS1ednje slike: V predmes·t ju Zav{)dna, 150m od
cinkarne, je •rasel na pO'Vrš-ini 0,10 ha po severnem po.Oočju bližnjega gr~·Ča ml<l!d
smTekov go.z d, s•t ar 35 let. Ta sestoj je, čeprav je hi,l holj klavrn, vendar vz·dr>Žal
d<> leta 1949, k-o j·e pozno s.pomladi .z<l!Čel spremmjati- barvo i•n se je kmalu ves
prebarval .temno rdeče. Pomlad je bila taok.rat deževna. Zdelo se je, da so goro
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napadli lubadarji, ·t·oda pri !Sečnji in ob na.tančnejšem pregledu okroglega lesa je
bilo ugotovljeno, rd a lubadar ni napa·del -'iestoja, temveč so ga uničiLi st•r upeni plini.
Nad mestnim pankom 1,8 km .od cinkarne je bil do leta 1950 či.srt smrekov
go~d, ki je meril 10 arov in je bil star 50 let. V bližini .tega ISest·oja so bila žarišča
luba.d arja, posamezna okužena drevesa. v tem gozdu so nekatera drevesa kazala
znake bolez,ni, kajti v vrhu kot ma vejah so bile ighce sumljivo rumenkaste na
zgornji, deloma tudj na ·svoji ,spodnj1i ,strani. To drevje so .koncem maja, to je v
času največje muževnosti posekali, da bi za,trli domnevne luba.da~rje. Toda pri
pregledu ni·k j·e r ni bi.l o najrti niti sledu lubadarja, v drevju pa · je bilo vkljub
pomladi le zelo malo soka. Zaradi deževnega vremena i:n močne koncentracije S0 2
v zraku so •se igli•ce v prvem letu ve·d no bolj za.s trupljevale. Drugi.h bistvenih znakov
razen spremenjene barve priza.deta .drevesa ni•so kazala. Preo.stalo drevje tega
sestoja pa je eno l eto ka<Sneje na enak način propadlo. Na tako imenovanem Vokaunovem hribu je rastel 0,6 km od cinkarne 2,,5 ha velik, 40 let s tar .s mrekov gozd,
ki je bil uničen na enak način že leto dni prej. Razen spreminjanja barve ~n
sušenja ~glk je bil ta sestoj množi·Čno napaden od smrekove uši (Chemnes abietis
L.), k~ .s e ji je pridružila še smreko·v a grizMca (Ly.gaeo nematus abietum Htg.).
v zasel'ku Lokarje severno od ~entjmja, nekako 200 .m O•d okrajne ceste
je meša.n .g ozd :smrreke, bora in bukve. Smreke merijo v prsni višini 30--40 cm.
Ze ·o d leta 1952 .sem je bil·o •Opaženo na smrekah barvanje Ji,gli.c v v.seh o:dtenkih
ord rume·n o ,zelene do rumonka.sto rjave barve. Ta iz-redna barva igl.ic je navadno
proti j eseni več ali manj izginila. Leta 1954 so ..se po.le·Di pojaviJ.e na iglicah rumeno
r.jave pege, t. j. smce1ko je začela ·o graž.ati zastrupitev s •strupenimi pl,i ni. Zanimivo
je, da navedeni .gozd leži 9 km od cinkarne, na vzhodni ekspoz·iciji 40 m pod
sedlom in je toaej zaščiten pred dilfektni.m vplivom .strupennh pJi.pov. Delovanje
pLinov si torej lahko razlagamo le tako, da nastaja tu pri hudem vetru vrtinec ..zaradi ,že ·Omenj·e nega zračnega ka.nala in !prenaša s•t rupene pline tud·i v 0,5 km
oddaljene borove :sestoje, tki •SO I.a•srt poses•t nika Mihelčiča in -ležijo v k. o. Goričica.
Za.cLnja tri 'leta je bilo ta.m .o.pa.ženo :sušenje bor·ovih sestoj ev (rumenilo) do 200m
v no.tranjost sklenjenega gozxlnega ·komplek<Sa. Večkrat, zlasti •Spomladi, se ši•ri
tamkaj jedek vonj po žveplu: Domačija navedenega po·s estnika leži na flajvišji
t·o(:J~i k. o. Goričice, ravno na robu že omenjenega zračnega kana-la, ki poteka v
smeri: cinkarna- Bla.govna-P.oni.k va.
· Lz navedenih primerov vidimo, da se ;pojavljaj·o na .smrekov:ih iglicah zaradi
.delovanja plinov različni znaki. Do:gaja .se, da porume;ne vse iglice hkrati po vsej
svoj1i povPšini, ali pa le na zgornji ali !Spodnji strani. P·ri močni koncentra.c iji plina
v zraku lahko igli ce .po•r.deče. Prehod i·z enega 'v drugo barvo zavi.si često od
množine .plina v zraku, nwno tako pa tudi .o.d vremena. Barva iglic se spreminja
v suhem m vročem poletju počasneje, ob ·deževnem in vlažnem vremenu ·pa hi·treje.
Na iglicah se pojavi•jo ·rjave pege, ki se kažejo pod povečalnim steklom kot lahne
vdolbini.ce (sušenje li.stne substance).
Na bor ·O ve se s ·t ·o je so imeli .strupeni plini naslednje vplive:
V , Čretu nad posestvom kmeta Mihelaka so po gričevju vse do Po.caj.tovega
"mli·na in ob V(}glajni navzgor ras•Hi bo.r·ovi gozdovi· s primešanim hrastovjem,
stari 30-80 let. Ti sestoji •so bil~ iPred letom 1949 še dokaj vdravi. Spomladi in
poleti l. 1949 pa je bilo o.p aženo na iglicah prvo barva.nje: Vrhovi iglic ·so ·postajali
bledo rumeni, od .poletja do jeseni .p a je oJ"umena barva 'napredovala od vrha pr.otl
ba.zi že do ~Sredine -iglic . .V naslednjem letu s:o iglice porumenele že po vsej svoji
dolžini in pov.ršini in so ·mi. :starejših bo.rih začele rjaveti. To ba,rvan,je i·g lic je .tako
napredo·v alo, ·da je bil s~toj leta •1952 pri povečani produkciji žveplovega dvo.ki·sa
tže ves rjav.or.deče ·p obarvan:. Go.zd je b:iJ uni.čen; ohranil se je le Više ležeči ·d el
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in predeli, ki so· bili o;dma.knjeni lin .zaščiteni z oblikovitostjo terena. ·Razdalja od
cinkarne .do prizadetega sestoja znaša 1-1,3 km. Za~trupljene lig"~li·ce so o;dpadle
~ e po 1-2 letih., pri starejšem drevju 1prej kot pri mlajšem.
Na bukov e .g •O z .do ve so strup eni iPlini v.p1ivali takole: Leta 1952 je v
drugi po-lovici aprila posebno mo•Čno uhajal ·Žveplov .dvok.is i•z celjske cinkarne.
TaJkrat je pogosto piha.l močan zahodnik o.d cinkarne ,preko Bukov.ž laJk a na
zaselje Vrhe. V .ondotnih .bukovih gozdovih so bili mlad·i než.ni listi v pol•nem
razvoju. Nek kmet, .ki ima okoLi svojih go;spodarskih poslopij njive, za njimi
pa bukovo mladje in staro 1bukovo drevje, je nekega jutra presenečen opazil,
da so bukovi lrsti v kr.ošlll.iah kot ·Osmojeni. Na lis.ti·h so se pojavile ·rjastorjave
pege, obkrožene s svetlejšim robom. Razen tega s·o lioS·ti močno obledeli, se v 14 dneh
posušili in odpadli. Na preorani v.Lažni zemlji pa s o se zaradi močne ·k oncentracije
plina (S0 2 ) povsod pojavili beli kristali {»žvepleni cvet<<). Enaki znalk.i, le s to.
razliko, da so postali li.sti na robovih rjavi, so. bi.li opaženi na bukvah 's pomladi in
poleti v mešanih sestojih .do 1,5 km o:d •tovarne. Pomembnej·š ih znakov na drugem
1-ioS•tnatem drevju v večini p rimerov ni bi1lo •o paziti, venda r so bili po.škodovani od
plinov •t udi jesen, lipa, divji kosta.nj , jelša in hra.st ter v manjši meri tudoi breza
in robinija.
V vseh gornjih primerih je listna ·s ubstanca v pegah ·o dmrla in ~,p111d1a. čest()
so bil~ l•isti na robovih kot izjedeni ali ·o bžrti . .Kiisline, ki S·O· na.s.t ale iz 's trupenih
plinov, so namreč uni.čile robno listno· snov z jedkanjem. Ker so lista"ci v prizadetem območju daleko manj •t r.p eli, vi•dimo, da so le-ti za .p linske okvare m111nj
občutljivi kot i•gl1
avci. Iz literaJture po.s namemo, 1da s e v .pr:imeru, če deluje na
J.is.te zelo ko-ncentrirana žveplrusta k i·sli.na, pojavi,j·o med Jlistnimi žilami manjše alii
večje rumene ali rdečerjave pege, ki se šinij·o ra,dialno. !Li.sti po·bled~jo in o!Venejo
ter se ,polaJgoma posušujo in odpaJdejo .

Stopnja znosne koncentracije žveplovega dvokisa v zraku

Dopustna meja koncentracije žveplo'Vega dvokisa v zraku znaša po predpisih
gospodarsko razvitih dT<žav 25~26 mg na l m 3 zraka. UpoŠ•tevaj oč dejstvo , da ~e
celj.sko izhodišče uhajajočih plinov 50 m nad zemlj·o in .d a •Se šix:.ijo plini z vetrom
v kotu 60°, potem se pri enakomerni raodebitvi piin razredči v prostoru 25 milijonov m 3 • V sako uro uhaja JSedaj v .ozračje 1040 kg žveplovega ·dvo•k isa. V tem
primeru znaša koncentracija
v zraku 40 mg/m če pa na•s.tanejo v ·tovarn.i
o.k vare na napTavah za absorbcijo .žveplene ki-sline, se poveča koncen.tra.ci.j a pli·nO·V
na 90 mg/m 3 • Iz·puščanje plinov koncentracije 40 mg/m 3 traja Slk.oz1 24 ur dnevno,
koncentracija 90 mg/m 3 pa nastane, kadar primanjkuje elektrj.čne energije a1i pa
če na.s•top;ijo kakršnekoli .druge pom.anjklji·v osti v .p roizvodnji žveplene kisline. Po
delni doogrooi•tv1 a.hsorbcijsmh naprav '(v :septembr1:1 leta 1954) j e trajno uhajal·o
toliko žveplovega .dvoki.sa, -da je v .zraku ·d osegel koncentracijo 40 :mg/ m 3 , medtem
ko je ·O•d leta 1952. dalje presegal 100 mg/ m 3 ; •zato je v .tem obdob:ju tako močno
uni·čeval vegetacijo. Toda tudi sedaj j e koncentracl.ja še vedno· s•k·o raj dvakrat
večj1a od do'Pustne, zato vegetac~ja peša in hira, tla :pa -p9st~jajo vedno .b olj kisla.

3.
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Vpliv žveplovega dvokisa n,a tla

žveplov dv.okis ne 'lmi.čuje le vegetacij~, ampa:k kvari 'tudi tla, ki. postajajo
zara.di prekomernega vpli'Va žvep·la mo~no kisla., žx-eplo ,.je. v zt;mlji vezano na
or:ganske .ali neorgan<Ske sestavine. Največ ga nahaja~o v. phliki ,sulfatoy.vezanega
na kalcij, magnezij, kalij, natrij, železo·, aluminij ...in 1 dq~ge .ko.v,ine., V tej oblik•i
je žveplo za razv-oj rastl>in le redkokdaj šk()dLjivQ., ~~tline . [>otrebuj ejo žv:eplo pTi
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oblikovanju beljakovin in ga črp~jo iz globLjih plasti. Normalno je sulfatnega
žvepla v površinskih plasteh 0,1- 0,25% , v globljih plas·teh pa le 0,03-Q,1 %.
V površinskih plasteh ga je več, iker se um kopiči po razpadanju rastlinskih
O>Stankov, posebno če i•z piranje zaradi padavin ru znatno, ker so vsi sulfati razen
kalcijevega lahko topljivi. Zato v našem humidnem podnebju sploh ne pride do
kopičenja žvepla v >biološko aktivnih .talnih pla·s teh in je navadno pri nas manj
žvepla, kot je zgoraj navedeno. Ce pa na<Stopi ta1k primer, je temu vedno vzrok
prinašl!Jnje žv<;pla v .zemljo od drugod. V jndustrijskih krajih, kjer izgorevajo velike
koli.čine žveplastega premoga, ose zemlja bogati z .žveplom v 0oblitki 802 oziroma
žveplaste •k isline, ki ju abSI)rbirajo predvsem organske <Sesta vine zemlj e, .določen
del pa .os:tane v zemlji kot prosta .žveplena kis lina. Le~ta najbolj pos·l abša življenjske razmere za rastline.
Koliko· je proste žveplene .lcisline v Jtleh obravnavanega celjskega območja, so
nam ·p okazale kemične al!lalize tal, ki jih je napra·vil Hmeljar·ski ·inštitut sredri
leta 1955 in so ipll'ikazane v razpredelnici.
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Analize so bile izvr·Šene na nego~dnih rtJleh in ža,l ni analiiZ zakisanos·t i 1n
rp ro·s te ž.veplene k isline za gozdna t.la ogroženega območja.
Iz po.dtrtkov o prosti žvepleni ikislini je razvidno, da povzroča .Je-ta največ
šk<>de v rtalni !plasti, ki je najbolj humozna, kjer rastline razvijajo največ drobrnh
in občutljiva Jasnih koreninic Zato trpe največ škode s humusom bogati vrtovi
oziroma osad<wnjarki, kjer od!padlo in preperelo listje a bsorbira več žveplenih
plinov ,k,ot pa gola zemlja na ~jivah. S prekomernim žvepLom zastrupljena tla je
mo·goče ozdraviti le z apnjenjenn.

Opažanja dosedanjega škodljivega delovanja strupenih plinov
Sko.d ljivo delovanje plinov celj-ske cinkarne na vegetacijo .lahko razdelimo na
tri obdobja, i.n to : l. .od us.tano.v itve tova rne do leta 1922; 2. od 1922 do 1945. leta
in 3. od leta 1945 do leta 1954.
V pTVem obdobju ni bilo· op~eno nikakršno .škodljivo delovanje plina na
vegetacijo, ker je bil plin takrart .v celoti zajet, ali pa je le od časa :do časa v
minimalnah količinah uhajal v ozračje.
v drugem r.azdobju .se je prvi·č opazilo škodljivo .delovanje so2 na bo·rovem
1Q----.15 l et starem nasadu .za Jože:f<>·v im hribom. Ker je ta hrib obr.njen naravnost
pr.Qlti cinkarniškim pečem .ion je 6:d le-.t eh oddaljen le ok. 350m, je p lin 1prav ·lahko
dosegel mlad borov na.l!ad. Meseca maja leta 1928 se je v cinkarni pokvarila peč,
zato je uhajal v •OlZračje rŽMeplov dvokis. čeprav je plin uhajllll le nekaj ur, ~-o se
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mJadi pomladanski poganjki, ki iiO bili dolgi že 3-4 cm povesili ion se kmalu
posušili. Vendar pa si .je naiiad pozneje Oipomogel. Jeseni leta 1940 je bila s smreko
po.gozdena g,oJičava na podnožju hriba za po<Sestnikom Mar.ovŠikom. Nasad je
najprej uspel, ko pa so za časa okupacije pogosto nastajale okvare na :rečeh, je
plin iz teh peči večkrat uhaja.! in uničil nasad. Tudi drugo drevje, ra<Stoče natd
nasa.dom, ki je bilo .prav tako izpos-tavljeno direktnim vplivom uhajajočega. plin.a,
se je začeLo postopoma sušiti . .P•r opada.ti so začel e smreke, bori , hrasti in bukove
debeline 15- 20 cm.
1
Tretje razdobje lahko ra-z delimo na dva .dela. V ·pr;vem delu tega obdobja,
t. j. od 1945. do 1950. leta se je povečavalo .praoŽenje ci!llkove svetlice brez kakršnih
koli filtracijskih naprav za lovljenje žveplovega odvokisa. če so do leta 1949
gozdovi vzrdržali brez večje šlwde razen v nepoiiredni okolici same cmka.rne, je
v let.u 1949 za-čelo vsesplošno propadanje gozdnega ·d revja v obeh smereh glavnih
vetrov. Upoštevati mo•ramo , da je cinkarna od takrat .pa <lo leta 1952 postopoma
zgradila 8 novih pražilnih peči brez p.otrebnih fi-l tracijskih naiprav. Zategadelj ni
slučaj, da je uhajajoči plin uničil v kratkem ra.Wotbju treh let 400-500 ha go.zdov.
V tem obdobju se je sprva naglo začela sušiti smreka, ki ne sodi v to okolje,
nadalje r.deči bor in končno v neposredni bližini cinkarne .t udi dob, graden in
bukev in to .prvens·t veno v kotlini o-k oE Selc. če je smreka kot p!"Va -in brez rešitve
propa•d ala in ji je sledil rdeči :bor, ki je nekoli-k o odpornej.ši, so hras t in bu:kev
ter .d rugi li.stavci na razdalji, večji od 1pol kilometra od cinkarne, le zastajali v
ra!s.ti in se izguba na .priratStku ceni ·v~;aj na 60%. ·
Od.pornejša od smreke se je i.zkazala zelena duglazija, vsaj na ra'zdalji nad
enim lcil.ometrom od izhodišča 1pli<nov. Zmerno koncentracijo Žveiplenega dv.okisa
sta doslej vzdPžala .tudi črni in zeleni :bor ceJ,o v bližini najbolj o;gmženega >>kotla<<
v Selcah.
Od listavcev moramo posebno opoz.oriti na r d eč 1 h ra s t, edi·no drevesne
vrsto, ki je doslej plin sploh ni poškodoval in predstavlja temelj bodočih ~;estojev
o,g roženega območja. V 'dokaz je pol hektara veli<k sestoj rodečega hrasta, ki raste
na jugov.zho.d ni strani J ožefovega hriba, .torej v obmačju zLogla~S~I~ega ko~·la >>Selce<<,
kjer okrajna. uprava leto za letom pri.dobiva kvalitetno seme. Z rdečim h rastom
pa. tekmuje prav tako za delovanje plina neo.bčutljivi in preizkušeno odporni
domači kostanj. V .obdobju ad 1949. do 1952. leta je ogroženo obmooje zajelo
sledeče ozemlje: 15everni del k 10. I..llisce, k. o. Celje, ·s everni del k. o. Zagrad, •s everni
del k. o. TehaTje in Kresni!k, natdalje del k. o. Bukovžlak do naselja VThe.
V ob.d-o bju 1952- 1954 je iz .cinkarne uha.j a.lo največ Žveiplovega dvokisa in
se je ogroženo območje veČa·l·o· 'iz leta v l eto in za.vzelo dokončno čnto: Celještore---šentjur-Repno-Goričica in .zajelo -tudi Bukovžlak. K prej navedenim
k. o. •so se pri.d ružile še k. o. Pr.ožirnska VaLS, Gori-čica, Rozal:ija, Lokarje, Kameno,
Trnovlje, preo·s tali del Bukovž.laka in obrobni sestoji v k . o. Miklavž. Ogroženo
območje se je s tem povečalo od 500 na 1200 ha .g ozdne površine.
Septembra leta 1954 je cinkarna prvič po devetih letih .s posebnimi napravami
zaj ela del žveplovega dvo'k isa. Na ta način so !Zmanjšali količino• uha,jajočih plinov,
taJk.o <la je koocentracija žveplenega dv·o kisa v zraku padla od do tedanjih 90 mg/ m3
na 42 mg/ m 3 • Odslej se območje ogroženih gozdnih površin ne širi več.

škoda, nastala zaradi strupenih plinov
Strupeni plini i·z celjske cinkarne so doslej uničili toliko gozdnega drevja, .d a
je pri sečnji le-tega do konca lota 1954 na.padlo okol-i 25.000 m 3 lesa iglavcev.
Ta številka ni dokančna, ker so bile pozneje posekane še znatne količine iglavcev.
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Nada~je

pride v poštev za secnJo še vse hirajoče .drevje, kli rudi ni maloštevilno.
Upoštevati .p a moramo .dejstvo, da so bili tpri VZ'rokih za sečnj{) teh iglavcev
udeleženi tudi luha·darji in smrekova grizlica. Pri tem pa ni všteta izguba na prirastku, ki cel{) v manj prizadetih predelih znaša 20-50% normalnega prirastka.
Ker •SO .sestoji listavcev proti pJinom odpomej.ši, pri le-·teh priras1ek ni tako zelo
oslabljen, zlasti ker so sestoji listavcev starejši in v glavnem za posek že sposobni.
V ocenjevanje ško.de na tpoljskih kulturah se tukaj ne hom spuščal.
Obnova gozdo·v na prizadetem

območju

Spričo prikazanega je razumljJv.o, ·da je potrebn{) p()svetiti vso po.zorno~&t
obnovi uničenih in propadajočih go.zdov. V ·<ta namen bo po·trebno upoštevati
nasle.dnja načela:
a) Neprimerno -bi bilo pogozdovati praznine in .pleše, na.s1a.le z :izsekavanjem
smrek.ovih suš·ic na dosedanjih rastišoih 1ponO'Vrno s smrekovimi sadikami. Ko bodo
strupeni plini dokončno v celoti zajeti in ko bodo tla ozdravela, bo .mogoče zaradi
estetskih .zahtev v neposredni bližini samega mesta pni.mešati drugemu listna-temu
drevju smreko v manjših šopih.
b) Vse goljave na gričih, ležečih v neposredni bližini cinkarniških objektov
{0,5-Q,8•k.m daleč), v koliJ.<.o·r gre za .gozdno zemlj išče, je pogozditi z ·ndečim hrastom kot z najodpornejšo .d revesno vrsto.
c) Severna stran hribovja vzdolž črte . Celje-Stolarna v Teharju naj se
pogo.zdi z rdečim hrastom in domačim kostanjem. Na slabša in apnenčasta tla
se lahko vnaša črni in gladki bor. Prav ,tako naJj se pogozdijo z r.dečim hrastom,
kostanjem ter zelenim hor.om zakisana zernJjišča v Liscah in spo.dnje lege na
po•bočju Anskega vrha. P,obočj.a med mestnim parkom ter grajskim hribom je
spopolniti z r•dečim hras1om in zeleno .duglazijo. V kolikor bo mogoče nabaviti
seme .ali JSacfike r.deče buJkv; , naj se ~ vnaša k·o t bodoča ,p odstojna dreve;&na
v.rsta v 1te sestoje.
č) Na {)bmočju k. o. Teharje, Kresni.ke, .t. j. v neposredni {)kolici štorske
železarne, naj se .zasadijo o,goJele površine z !"dečmi hrastom,.:..dom.ačim..kos.t.anj_em
itn r.dečo bukvijo.
·
----..
d) V območje katastrskih občin Bukov~lak, Trno.v lje, Goričica,, Ro.zalija in
Lokarje naj se vnašajo na gJ,oboka in peŠ·Čena ilovnata Ua, prvenspveno v nižinskih opredeli.h poleg rdečega hra·sta še...QQ!>, to.E_ol, in jel'ša. Po višjih legah pa naj
se primeša v tamkajšnje goz.dove hitro ras1oči zeleni bor, na slabših tleh .p a
-črni bor in T•deča bukev.
.
-rco ,p a bo količina uhajajočih strupenih ·p linov zmanjšana na dopustno mer·O,
naj -se začno vnašati v sestoje -tudi drugi plemeniti listavci.
To je okvir za bodoč·o .obnovo .o gwženih in :uničenih gozdov. Podrobna rruzčlenitev prizadetih sestojev in lS tem v zvezi izbira ustreznih ·d revesnih vrst, pa
.z ahtevala zlasti glede na »zel~i pas« mesta Celja posebno proučitev.
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OPTIMALNA GOSTOTA GOZDNIH PROMETNIC
Prof. ing. Ivan K 1 eme n

čič

(Ljubljana)*

S •tem član1kom nameravamo .p ojasniti nekatere nove pojme, ki so nam po,t rebni, če hočemo uspešno pristopiti k računanju •Optimalne gostote gozdnih
prometnic.
l. S 1p o j ne pr o me tni ce. Redko kdaj predelu jemo Jes v neposredni
bliži,n i go.z,da in še bo·l j redko ga tam tudi uporablljamo. Zato moramo skpraj
vedno, še predno začnemo z eksploatacijo, gozd povezati ali spojiti s predelovalnimi ·obrati in raznimi .po.t rošniki. Pri izbiranju raznih prometnic (potov, cest,
gozdnih železnic, spuščalk, vzpenjač, žičnic, vodnih in suhih drč, vodnih tokov
itd.), ki naj bi 1Spojile gozd s potrošniki, se odločimo za ono prometnico, ki je
najbolj go&podarna. KO<t potnošnike goz,dnih pr.oduktov mnatramo ne le vasi in
mesta, ampak tudi vsak kraj, kjer se Jes a.li predeluje ali porablja. Za potrošnike
smatramo tudi železniške tovorne posta-je. V konkretnem primeru pridejo v poštev
le one prometnice potrebne letne storilnosti, ki spajaj o go.zd s potrošniki. Ta
molfa biti vsaj tolika, kolikršen je letni etat >(posek). V n,ajveč ;primerih z ·l ahkoto
ugodimo tej zahtevi. Tako znaša letna stor:iln01s t na dvo·s merni cesti, po kateri
vozimo les le v eni smeri, !<Jot je to primer pri goz,dnem prometu, 300.000 ma pa
tudi več. Dalje na gozdni železnici na parn1 . pogon 500.000 m3 , na 5puŠČa•lki
80.000 ma, na vzpenjači 40.000 ma, na gravitacijski železnici 25.000 m 3 itd. Omenjene prometnice lahko <torej usp ešno povežejo s pO'trošniki prebinlne gozdove,
velike od 2500 do 50.000 ha, tudi če bi ~meli .p o 10 m3 prirastka in poseka po
hektaru. Da bi izbrali najbol>j gospodarno prometnico, primerjamo za vsako njene
gradbene stroške skupaj z začetno vrednostjo letnih vzdr.ževalnih in prevoznih
stroškov. Odločimo se za ono prometnico, ki ima najnižjo vsot·o omenj enih treh
stroškov. Dolžina s.pojnih prometnic, ali krajše »spo1jnic<<, ras.te iz leta v leto
zaradi graditve vedno večjih obratQIV za mehanično in kemično predelavo lesa. Te
ne gra.dimo več v gozdu aJi ob njem, ampak O'b velikih naseljenih središčih ali na
ugod'lllih p[['ometnih v.oQ:liščih, ker jih' pač moramo oskrbo•v ati s surovino iz raznih
goz,dov.
Drugače ;polagamo spojnice, ki spajajo go·zd ~ okoli ležečimi vasmi, drugače,
.če služijo prevozu lesa za dalj111e potrošnike. V prvem primeru rabimo mnogo
knatkih, o~kih, često zelo strmih in sezonslcip S:POjnic. V drugem primer u položimo
·eno ali nekaj dolgih in solidnih prometnic. Če<Sto oskrbuje isti gozd številne made
pot rošnike v svoji blillini ~n velike potrošnike, ki so od njega oddaljeni mnogo
kilometrov. V takih primerih srečavamo ene in druge vrste spojnic v primerni
kombinaciji.
V prebiralnih gozdovih naj segajo spojnice od potrošnik.ov pa do roba
gozda. Pri intenzirvnih sečnjah v pragozdovih se na<Sprotno podaljšuje spojnica
od roba g<>'zda .d o vs~oletnih sečišč.
2. Pr o .d u k ,t i v ne :Pr omet nice leže neposredno v g-oz.du samem. Na
nje normalno sprav.l jamQ les, ga po potrebi ob njih zla:gamo in končno na•kla.damo na transpor.tna sredstva. Ker te prometnice pocenjujejo spravilne stroške
toliko bolj , čim več jih zgradimo v gozdu, jim opravičeno pritiče ime produktivnih
pr.ometni.c. Ko govo·r imo o gostoti goq;dne transportne mre.že, mis·limo pri tem le na
produktivne prometnice. O gostoti s.p ojnih prometnic ne moremo govoriti.
* Objavlj amo referat, ki ga je avtor predložil XII. kongresu lUFRO (Mednarodne
zveze gozdarskih inštitutov). Pisec se je tudi udeležil omenjenega kongresa, ki se je vršil
od 7. do 14. julija t. l. v Oxfordu. - Uredništvo.
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Ptri j avnih ka·~or tudi pri i.ndus·t rijskih železnicah n a:kladamo tovore na vozila
le na ,posameznih točk ah železnice ali na tO!V.ornih postajah. Nasprotno pa nakladamo :les na produktivni gozdni železnici po vsej nj eni dolžini, kjerkoli smo le·S
spravili do nje. Zato trasir.amo jaVJle železnice ta,ko , da do.lžino pmge med
dveq~a post<~~jama po nepotrebnem ne po·daljšujemo, .ker hi s tem le povečali
gradbene, vzdrževalne in tranSiportne stroške. Nasprotno pa skušamo gozdno železrrioo .poda~jševa1i z raznimi d obro .položenimi kraki, v .sili s .serpentin.a mi, da
tako dobimo či m .daJljšo nakladalno dolžino in s tem čim krajše in cenejše sp ravilo. Sli.č no kot železnice opola.g amo .t udi ceste. Spojna pnometnica o.p ravlja za
določeni gozd le eno n alo:go, nalogo transporta. Nasprotno mora !izp o.lni•t i produktivna <prom etnica dve nalogi: omogočiti transport in zmanjšati ~prav.ilne stroške,
s tem .da služi po vsej svoji dolžini kot nakladalna p ostaja. Za d01ločeni gozd služi
neka prometnica .kot &pojnica. V 'drugem ,g ozdu, čez katerega poteka ta S1pojnica,
pa s.Ju.ž.i 1kot p roduktivna ali kot mrtva vrornetnica. ·
Produk tivne ,p rometnice leže v gozdu, s.pojnice va izven gozda. Tudi pr<lmetnice,· k i sicer leže izven go11da ali v taki nj egovi bli.žini, da še spravljamo
na nje .Jes, prištevamo med pr01duktivne. če leži vsa .prometnica <Jh mej i g.ozda,
obravnavamo vso njeno dolžin<J kot .produktivno. čim bolj je oddaljena p rom etnica od gozda, tem manj je pro·du.k•tiv·n a, tem večja je razilika _m ed nj eno stvarno
in njeno. produktivno dolžino. Ce na neko prometnico -sploh ne spravljamo lesa,
ker je predaleč od gozda, ali ker s.t01je tem u kake druge .ovire na poti, potem
pade njena prodUikhvna dol,ž ina na ničlo. Spojnice, ·ki jih .gra.de in upTavlja j·o
' go11darji, so sorazmerno ik.rllltke, zahtevajo pa !kakovostne načrte in kako;v-ostno
graditev. Nasprotno je trasiranje in graditev produktivnih p rometnic preprostejša
in cenejša. Vendar porabijo za graditev več denarja kot spoljnice, ker so neprimenno dalj.še. V gospodarsko Tazvi1iih deželah por <~~hijo goz.clarji vse manj čas a
za tra&iranje in ·g raditev spojine, vse več .p a za n aočrtovanje in za graditev oonrežj a
ali oži.l ja, .sestavljenega iz ·p roduktivnih prometnic. S tem -dosegajo velike .gospodarske koristi.
3. Mrtve pr omet ni ce. V.se prometnice, ki leže v gaz·du in opra'Vlj ajo
le 1r.ansportno nalogo slično ko•t sp01jnice, ne pa tudi nalo-ge za pocenitev spravi·la k ot produk1ivne p rometnice, imenujemo mrtve. Mrtve prometnice gradimo
na JPO boč j ih več ali manj pravokotna na ,p lastnice. Zato ne morejo .pobirati lesa.
To vnše le ,produk-tivne p rometnice, ki so pol.ožene v glavnem vzpo·r edno s plas tnicami. Te pobiraj-o les po pobočju p,odobno, kot pobira &trešni žl eb vodo s strehe.
Spuščalke, v-zpenjače, žičnice ter tu in tam drče so mrtve prometnice. če ·položimo drčo p o terenskem rebru ali nos u, po razvodnici, po konveksni terenski
obliki, je spravilo lesa na njo skoraj nemogoče. Ta,ka drča ne S>lll!Ži po svoji
do l,ž.ini - ra.z en n a vrhu - k ot naklada1na p.o staja, zato je ml'tva prometnica.
Na&protno pa, če jo po loži mo .po jarku, .tu d1 če je strm, po konkavni terenski
obl·i ki, je s.pravilo ·n a njo možno in največkrat tudi nakladanje. Taka drča je v
glavnem produktivna.
Med .pr·oduktivne pr.ometnice Š•tejerno tudi žičnice Wyssen, Ko.s·tenap fel, L assoCable in ostal e, ki so zgrajene na i&tih načelih, ker la hko pobirajo Ies po vsej
svoji dolžini in t!iko p<Jcenjujej<J spravilne stroške, seve, če jih nism{) polo.žili na
.korwek.sen teren. Nava:dna žičnica je tolik<J bolj .p roduktivna, ·k olikor več naklad<~~lnih postaj lahko na njej napraY.imo. Če ima 'le eno nakla·dalno postaj'o, j o
štejemo za mrtvo prometnico. Ne le n a pob(}čjih, ampak <tudi v ravni!Ili .so lahk·o
mrtve pr.ometnice. Tako so n a postaj i produktivne g·o zdne železnice v·si t-iri razen
enega, mrtve dolžine, ker s sv:(}jo prisotnostjo ne pocenjujejo spravila, Mrtve
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žile .so v goratih preddih potrebne. Omog<Očajo nam izgradnjo pr·o duktivnih prometnic v več pasovih ali v več nadstmpj ih. Podjetje »Šipad« je imelo v Bosni na
100m 1produktivnih železnic po 5 m ,spušča,lk in po 2,5 m postajnih 'tirov.
Tudi produktivne ;prometnice niso vedno sposobne po vsej svoji dolžini za
sprav~lo in nakladanje ~esa. Vi.s9iki nasipi a li glQboki ukopi to nalogo. ovirajo.
Vendar jih pr<ištevamo po vsej ,d olžini med produktivne, ker so te mrtve dolžine
kratke, in z namenom, da se računi, s katorim i ·določamo optimalno gostoto pro- ·
duktivnih pr-ometnic, ne kompli-cirajo. Pri raznih vrstah transportnih naprav in pri
tisočerih terenskih s.premembah ni vedno jasnih mej med produktivnimi in m rtvimi
prometnicami. V nekem ,g ozdu j e prometnica toliko manj produktivna, kolikor
manj lesa pobira v primeri s povprečj em vseh tamošnjih prQmetnic. Na mwli gozdni
površini n~opičene (natlačene) številne senpentine so očigledno malo produk.t ivne. Zato tSi bo go~dar p ri,zadeva.l polotŽitbi čim m(llllj serpent~n in še te raztegniti
po čim večj i površini.
4. Lastne in ,tuje ;prometnice. Prve trasira, gradi in upravlja
gozdar, -druge ,p a javni organi. Lastne in tuje prometnice ·so lahko s,pojne, !prOduktivne ali mrtve. Razne -občinske, okrajne in drž.av.ne ceste .ter ·javne .železnice
križajo gozdove z namenom, ·da ;povežejo me-dsebojno razna naselja in mesta.
Pri tem mimogrede služijo tucLi g.o:zidarstvu. Posebno često služijo kot spojne prometnice. Cim bolj je dograjeno jawno .o mrežje, tem manj mo·r a gozdar investirati
v svo1je .pr.ometnice. Tto 'IJJ U o.mogoča na cenen način gojn-ti, varova~ti, eksp.Jowtira·ti
g-o.:zidove, saj p lačuj e !Skupnost st ro.š ke za tuje p r-om etnice. Slaba stran številnih
tuj ih prometn~c pa je ta, rda j e gozd bolj izp ostavljen raznim ·Č loiVekQIVim zlorabam. Pri popisu produktivnih prometnic inventariziramo l astne i.n tuje, vsake
zase. Ce primerjamo v -dveh gozdovih go0stoto pr·ometnic ali eksploatacijske .stroške,
upoštevamo vedno tudi tuje prometnice. Gospodarno miS>leč gozdar bo uporabljal,
če je le mogoče, rv prvi vrslli t uje prometnice. Gosto <Omrežje i.n števi·l ne spoj nice
so lahko le 't am, kjer je tudi mnogo0 tujih proanetnic. Torej transportne naprave
niso odvisne le od g.o~darskih .stremljenj, ampak od gospodar·s'kega in kulturnega
razvoj a neke ·dežele. Ne more b iti slabo g-ozdno <Omrežje, če je j aiVno odl ično
in obra tno·.
5. V r tS te 't r an sp o0 r 'ta. Z bosedo >> tr(llllsport« označuj emo vse vrste prenašanja ali premikanja lesa od panja do potroš,nika.
a) Sp r av i 1 o lesa pomeni tisti .del transporta., OOi. ga opravljamo od mesta,
kjer smo izdelali gozdne oortimente, pa do prve pwduktivne prometnice oziroma do
nakla.dalne p ostaje kake mrtv,e :prometnice. Pod spravilom razumemo 'transport
lesa ne glede na to, al-i ga opra~ljamo s .človeško, !Živalsko al i mehanično silo,
če ~es vlečemo po tleh ali prenašamo, ne ·oziraj e se n a vr,sto ~sorbime~ta . Sp ravil<O'
oprav.ljamo navadn o n a narwVIDih neizravnanih rt:leh, k jer je trenje v največ ,p rimerih veliko, zato so pos-a mezna bremena razmer.o ma majhna. Zato so s.troški
&pravila veliki, čeprav gre za krat'ke razda.lje, komaj nekaj st·o metrov, pač glede
na gostoto dotične transportne mreže.
b) Kot v o ž nj o razumemo transport, ki ga opravljamo na ;pr.odukllivnih in
mPtrvih prometnicah od mesta, kj er smo zaključili spravilo, do roba go~da oziroma v pragozdovih d<> roba sečišča. Ti stroški sodelujejo ;pri izračunu optnmalne ,g ostote transportne mrože. ·
c) Pr e v o z imenujemo transp o·r t od ro·b a .g-o,.z.da ali pri p ragozdovih od roba
sečišča -do potrošnika. Po navadi Qprav.ljamo vožnj o in ,prevoz z istimi vo.z.iE, v
ko.Ji.kor IDe zahtevaj o skromne ,p roduktivne a.li mrtve prometnice i.n d ·o lge spojnice
raz li čnih transportnih sredstev in prekladanja l esa.
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6. Stroške transporta _ vk ljučno spravjlne stroške - delimo na:
a) ne o d v is ne, stabilne ali komtantne stroške, ki so neodvisni od transS.portne ·dodžine (n. pr. nak·ladaD1je im raz)kla.d anje lesa, oprema im priprava vprežnih in motornih vozil ali lokomotiv pred začetkom ali ob k oncu transporta itd.);
b) odvisne aJi spremenljive stroške, ki .so tolilk·o večji, koliko.r daljša je
transportna dolžina (n. pr. plače voznega osebja za časa vožnje, nabava pogonskih
sredstev i·t·d.).
Ptri nekatePih izdatkih ni razvidno, ali spadajo pod odvisne ali neodvisne
stroške. V •t em p r:imeru jih sorazmerno razdelimo na obe skupini strošlwv. Smatramo, .d a se opravlja spravi,lo povpr ečno o·d il:ežišča, p o sečišču raztresenega lesa
pa do .produk-tivnih prometnic. Vožnja pa .začne od težišča , ki ga tvorijo l esni
:sortimenti, zloženi ob produktivnih prometnicah v smeri proti potrošnikom, vse
do roba gozda.
7. O;pt ,imalna g.o ·s otota. Po poj asnitvi nekaterih novih pu~mov lahko
dofiniramo optimalno gosto•to gozdnih pr·o metnic takole:
O p t i m a J n o g o s t o •t o d 'O .s. e ž e m o t a .k r a t, k o z n a š a j o p o e n i
stran i s .t r .oški za g.ra ·ditev pro .d ulktivn1h in mr tvi h prometnic ter za nji h ovo zdrževanje in za vožnjo po njih ravno
to ln k o, k ·O .t na d ru gi s tr an i znaš aj o s tr o š ki s ,P ravi 1 a.
Pri tem jemljemo v račun pri spravilu in pri vožnji le .stroške, ki so odvisni
od dolžine transporta. Neodvisni stroški transporta ne vplivajo na gostoto prometnic, slično kot na njo ne vplivaj·o stroškU na spo~ nih pPometni.c ah.
Nekateri od omenjenih stroškov se po.navilj.aj.o v določenem gozdu vs(llko leto
skozi vso amortizacijsko dobo, drugi nil!stajajo mogoče periodično ali tudi neredno,
tretji mogoče le enknt 1(kot tu in tam ,gr<i~dbeni stroški). Da bi vse te stroške lahko
primerjali med seboj in vstaviln v enačbo za izračunavanje optimalne· gostote p roduktivnih prometnic, moramo i•zra·Čunati njihovo vrednost za .določeni časovni
prerez, upoštevajoč primerne obresti. Talk.o lahko vsem stroškom i.zra.čunamo njihove začetne ali končne vrednosti s pomočjo obrazcev o vrednostih letnih in period,i.čnih rent aJ!i ·s pomočjo obrazcev za d iskontiranj e ali prolongir.anje kapitala.
Podr.obni obrazci za tako izračunavanje so podani v moji razpravi: »Optimalna gustoca šumskih prometala«, ki je !izšla leta 1939 v Sarajevu. ·R azširjeno
teorijo ·O gospodarnem polaganju gozdnih prometnic pa sem lani poSila•l v Zagreb
.i:n oo verj etno letos objavljena v š umarski enciolclopediji.
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SODOBNA VPRASANJA
PROBLEMI KMECKIH GOZDOV NA KOROSKEM

Pri nas na Koroškem je les poglavitni vir kmetovalčevih dohodkov. Pičl a polovica
koroške zemlje je zraščena z gozdom; v celi vrsti krajevnih primerjav - in to predvsem
na j ezikovno mešanem ozemlju Koroške - pa poraščajo gozdov.i nad 50% skupne površine. Gospodarstvo v gozdovih - t. j. vskl ajevanje sečenj s prirastkom, oskrba gozdov
in zasajanj e goličav in posek - je spričo ravnokar povedanega za vsakega kmetovalca
sila pomembno vprašanje. Cim manjša j e kmetija, toliko večjo vlogo igra gospodarstvo
z gozdom in toliko bolj mora kmetovalec vedeti, koliko in kaj sme v svojem go,z du
posekati, da lesa nekoč, in to morebiti ravno v največji stiski, ne bo zmanjkalo. Cim
manjša je kmetija, tem pomembnejše je za kmetovalca, da zna svoj gozd pravilno izkori ščati , urediti in redno oskrbovat-i.
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Omejitev

•

čezmernih sečenj

Ceprav j e pomen gospodarstva v gozdu za našega kmetovalca očite n , vendar ugotavlj amo, da se tega naša vas in tudi širša javnost premalo zaveda. V dokaz navajam
naslednja dejstva:
.Strokovnjaki cenijo letni prirastek koroških gozdov na ok. 1,7 do 2,4 m3 na hektar,
avstrij ski povprečn i prirastek pa na 2,9 m3 na hektar, kar pomeni, d a je na \Koroškem
povpre čni prirastek lesa za polovico nižj i od avstrijskega. Rakovo pot gospodarstva v
koroških gozdovih nam kažejo tudi podatki deže lne gozdn e inšpekcije o kol i č ina h lesa,
ki so bile zadnj a leta na Koroškem posekane:
Leta 1950 . j e bilo posekano 1,254.733 m3 ali povprečno 3,0 m 3
leta 195 1 je bilo posekano 1,404.932 m3 ali povprečno 3,4 m3
leta 1952 je b ilo posekano 1,3 13.299 m 3 ali povprečno 3, 1 m3
leta 1953 je bilo posekano 1,538.553 m 3 al i povp rečno 3,7 m3

na h ektar
na hektar
na h ektar
na hektar

V nobeni avstrijski deželi ni bi}o posekano toliko lesa nad prirastek kot na Koroškem. Zgornje .številke in de j stvo, da se j e pri nas se kalo čez mero tudi že v letih krize
pred drugo svetovno vojno in v drugi vojni, nam kažejo, kako usoden postaja položaj za
naša kmeč ka gospodarstva zaradi prekomernih seče nj. To nam ponazoruje tudi ugotovitev stat i s ti čnega oddelka koroške d eželne vlade, ki pravi , da j e bilo leta 1953 v kme čkih
gozdovih preko m ere posekano 140 % lesa, kar pomeni , da smo v enem letu· posekali
toliko lesa, koli kor ga priraste v dveh in pol letih. Še huj šo sliko o stanju koroških
gozdov pa n am nudi pogled na kmečke gozdove, kajti površine sečišč in mladi h gozdov
močno presegajo površino sestojev, ki so v dobi najboljšega prirastka. Zato ni čudno ,
.da je povprečn i premer na žage pripeljanega lesa lani znašal le še 26 cm .
Tudi leta !954 se položaj ni zbolj šal. V prvem po lletju je bilo na Koroškem posekanega celo za 29% več lesa kakor v istem obdobju leta 1953.

2 elezna Kaplja z gozdn atim okoljem, zna či l n im za koroško pokra•j ino
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Da izvira posekani les pretežno iz kmečkih gozdov, lahko sklepamo iz podatkov
Zavoda za prou čevanje r azvoja v gospodarstvu, ki kažejo, da so v prvem polletju 1954
dali kmečki gozdovi pod 50 ha površine 4 7% posekanega lesa, zasebni gozdovi nad .'> 0 ha
površine p'a le 35% lesa.
Ker na koroške kmečke gozdove odpade le 340fo skupne gozdne površine, j e ob
navedenih številkah o čitn a ne le izredno težka problematika gospodarstva v naših kmeč
kih gozdovih, temveč tudi vprašanje obstoja ma rsikaterega. kmečkega gospodarstva.
v naše koroške kmetije se iz leta v leto močneje za jeda črv gospodarjenja na račun
gozda. Naša polja in živina dajejo sicer enake, tu in tam celo višj e donose kot pred
20 leti, toda potreba po denarju iz leta v leto raste, zato je ti donosi he morejo več
kriti. Kmetovalec mora - ho češ no češ - posegati v gozd, da l ahko prekrij e streho nad
glavo, da ob prevzemu kmetije lahko izplača ' svoje brate in sestre; v gozdu i šče izhod iz
stiske zaradi ujme in slabe letine. Zaradi pomanjkanja delovne sile in nezadostnega
gospodarskega znanj a zabrede tudi naš "kmet v eno največj ih kmečkih zablod - v
nepremišljeno in gospodarsko nep r erač un ano kup ovanje kmetijskih stroj ev, Ici ji h plačuje
z izkupi č kom za les iz svojega obubožanega gozda. Kam lahko pripelje tak razvoj, ni
treba še posebej ugotavlj ati.
Spri č o tako važnih faktorjev, kot jih pomenita pri nas les za kme čko gospodarstvo
in proizvodna kapaciteta kmečkih gospodarstev za prehrano prebivalstva ·i n ·za državno
gospodarstvo sploh, je potrebno spregovoriti tudi o agrarni politiki, ki podpira opisani
razvoj.
Z avstrijsko agrarno politiko ni vse v redu, že zato ne; ker moraj o kmetje zaradi
n-izkega donosa svojih gospodarstev iskati _rešitev v sečnji goz dov, veleposestniki Ba prodaj ajo svoj les zgolj le zaradi njegove visoke cene, da bi si na ta način še bolj kopičili
premoženje in poveča li svoj e profite. Č in iteljem, ki so v agrarni politiki odl o čilni, j e t o
protislovje sicer znano, vendar niso doslej uk renil i še nič u č i nkovitega , da bi to neskladnost odpravili in pomagali krneč-kim gospodarstvom, da bi se lahko donosnej e uveljavljala, ne da bi jim bilo treba tako občutno posegati v gozd.
če p retehtamo nekatere •možnosti , ki omogočajo omej itev seč nje v km ečki h gozdovih,
ne da bi bil pri tem še bolj ogrožen obstoj kmečkih gospodarstev in poslabšana življ enj ska
raven kmečkega ljudstva" je mogoč izhod iz sedanje situacije s pomo čj o naslednj ih
ukrepov:
l. Z dobro organizirano pospeševalna službo in z izdatnimi subvencijami in krediti
j e potrebno dv·igniti produktivnost kmetijske površine in živinoreje kmečki h obratov.
V ta okvir sodi v prvi vrsti zložitev .zemlji šč, da bo do odpravljeni dolgi in zarhudpi
transporti na kmetiji in omogočen ustrezen kolobar ra stlin kot predpogoj višje rastlinske proizvodnje irt boljše krmske baze. V ta o1.-vir pa sodi tudi pomoč za poenostavitev
kmečkega gospodarj enj a, za šolanj e kmečkega naraščaj a, ter podrobno. strokovno deio
in izdatni krediti za uvedbo načrtnega gnojenja in izbiro najprikladnejših vrst in sort
kmetijskih rastlin.
,
'
2. Problem mehanizacije dela na kmečk ih gospodarstvih nikakor ni rešljiv z mehanizacijo posameznih obratov ter s subvencijami in kredi ti, ki sp se doslej , ali bi se v
j bodoče v ta namen dajali. N ujno j e, da se prav pri nas Di,! Koro-škem deželne strojn~
postaje š tevilčno razširjrujo in s stroji in napravami bolj'e opremijo, s pom očjo izdatn_ih
;javnih dotacij. Danda nes je za kmeta že ceneje plačevati tari fe strojnim postajam, kak:or
pa nakupovati lastne "stroje, če tudi · dobiva v ta namen p osebne kredite. Po zložitvi ze~l
ljišč , po zvišanju donosov s poenostavitvijo proizvodnje jn . z ..izdatnej šo uporabo gn.oail
in dobrega semenja pi se bodo tarife strojnih·,po&taj · v p-rimerjavj s koristmi še znižale. J
.
.
~
3. Za ureditev kmečkega gozda je treba razširiti področje ' sedanjih gozdnih inšpekcij
tudi na neposredno po~ p eševanje ureditve kmeč k ega gozda, v prvi vr~ti z večji m Štcvi-

.
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lom strokovnjakov, s podporami za pogozdovanje in z zaposlitvijo pozimi brezposelnih
pri strokovno pravilni negi gozdov in z neposrednim dobavlj anjem napadlega lesa lesni
industriji.
2e samo navedeni ukrepi lahko pripomorejo k odstranitvi neskladnosti med sečnjo in
pr.irastkom v kmečkih gozdovih, kajti , ko bo k metovalec občuti l , da vrednost njeg.o ve kmetijske proizvodnje raste in uvidel , da mu ni treba iz leta v leto vedno več investirati
v stroje in te hnične naprave, bo omej il svoj e sečnje. Medtem pa se bo zače l zaradi boljše
oskrbe letni pr>irastek v gozdovih boljšati. Hkrati pa so navecl.eni ukrepi tudi neizogibna
pot, po kateri moremo omejiti nevarnost klimatičnih sprememb in škodo zaradi nalivov
in hudournikov. Le na ta način bomo pripomogli, da bo les res trajno ostal zeleno zlato
v korist in blaginjo našega delovnega č l ovek a.
Pogozdovanje
Hkrati s prekomernimi sečnj ami se postavlja tudi problem pogozdovanja. ali bolje
vprašanje pogozditve posek in goličav iz zadnj ih dveh desetletij.
Tehtnost in obsežnost problema teh pogozdovanj ne bomo mogli dodobra oceniti,
če ju bomo presojali le s s t a li šča km ečkega gozdnega posestnika, a mpak j e potrebno
to vprašanje spoznati v širšem merilu, ker gre za pogozd itev v eč t i soč hektarov gozdne
površine in za proi;;w odnjo več ~ilijonov gozdnih sadik.
•
Pred kratkim so v agrarnem tisku ugotavljali, da j e potrebno v zvezi z rednimi
tekočimi sečnjami v Avstriji letno zasaditi nekaj nad 18.000 ha gole gozdne površine.
K temu je dodati še pogozdovanje zapuščen ih zem lji šč, obrambnih pasov proti hudour'r>ikom, plazovom in proti vetru, nadalje dopolnilne saditve v novih nasadih in zboljšanj e logov. Upoštevaj oč vse to, znaša sk upn a pov.ršina letno potrebnih pogozdovanj
ok. 28.000-29.000 hektarov ter j e zato potrebno ok. 126 milijonov gozdnih sadik.
V Avstriji je okoli 1300 zasebnih in občinskih gozdnih drevesnic, ki imajo zmogljivost
39 milijonov sadik . Razen teh je še 145 državnih in deželnih drevesnic, ki fla površini
137 ha daj ejo letno 51 milijonov sadik ter končno še 256 drevesnic raznih drugih ustanov z letno proizvod njo 15 milijonov sadik. Avstrij a torej letno proizvaja v svoj ih
gozdnih drevesnicah ok. 100 milijonov sa'd ik, torej ima primanjkljaj ok. 25 milij onov sadik.
Ta primerjava kaže, da j e zmog ljivost gozdnih drevesnic za eno petino m anj ša od
potrebe po gozdnih sadikah za redno pogozdovanje. Pri tem pa niso upoštevane sadike,
potrebne za pogozditev posek, goličav in z n ičv rednim grmi l:evjem zaraslih gozdnih zemljišč, kjer so bili gozdovi posekani med vojno in v p rvih povojnih letih. Na podlagi zelo
nasprotujočih si podatk ov pa si na tančne sli ke o obsegu tovrstnih potrebnih pogozdovanj
ne moremo Jstvariti. Smem pa trdi ti, da so bilc scčnje v vojnih in prvih povo jnih letih
skoraj tako obsežne kot so seda nje in da se takrat ni skoraj nič pogozdovalo. Ta trditev
je pač verjetna spričo dejstva, da so prvi podatki o povojnem p ogozdovanju šele za
leto 1950, ko j e bilo pogozdeno 4350 ha. V naslednih letih pa je bilo pogozdeno: leta
1950 ok. 7000 ha, leta 1952 ok. 6600 ha, in leta 1953 ok. 6500 ha.
Iz primerjave med pogozditvi j o, ki bi bila potrebna in med tovrstnim i usp<:hi v
zadnjih letih, vidimo, da samo z ureditvij o gozdnih drevesnic in z morebitnim u vozom
manjkajočih sadik problema pog ozdovanja ne bo mogo če rešiti. Razmeroma majhni
nasadi pri čajo, da je pogozdovanje prav zagotovo odvisno tudi od volje in pristanka
gozdnih posestnikov in od njihovih sposobnosti za izvajanj e.
Da želijo kmečki gozdni posestniki či m p~ej zasadili svoj e poseke, sledi že iz tega,
da so njihova pičla gozdna zemlj išča sestavni in neobhodno potrebni deli njihovih
kmetij. G lede kmetovalčevih možnosti za pogozdovanja, nakupovanja sadik in stroškov za
saditev pa je zadev~ drugačna. Pogozd itev 1 ha stane teoretično ok. 2500 šilingov. Na
prvi pogled to ni veliko, saj to pomeni le vrednost 10--15 m~ posekanega lesa oziroma
reč eno ,
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dveh spitanih prašičev. D ej ansko pa je bilo v zadnjih letih pogozdovanje še znatno
cenejše. Iz sredstev Marshallovega plana so namreč bili za pogozdovanje izdani naslednji
prispevki: leta 1950 5,8 mil. šilingov, leta 1951 19 mil. .š ilingov, leta 1952 19,3 mi.l. šilingov in leta 1953 7,1 mil. šilingov, ali 45%.
Tako je pogozdovanj e 1 hektara v letu 1953 stalo dejansko samo ok. 1135 šilingov. C:e to-r ej pogozdovanja v kmečkih gozdovi! doslej niso dosegla potrebnega obsega,
moramo vzrok za to iskabi le v pomanj kanju delo"v ne sile, kajti saditev gozdnih sadik
in navsezadnje tudi trebljenje zapleveljenih posek sovpada z najrazličnejšimi polj skimi
opravili. Tudi možnost za zaposlitev tuje, hkrati strokovno kvalificirane delovne sile
je v tem času prav majhna.
Kdor skrbi za organizacijo pogozdovanja kmečkih gozdov, bo moral vse to upoštevati in poskrbeti, da bodo kmečka gozdna zemljišča pogozdovali strokovnjaki s pomočjo
tuje delovne sile, ki v tem času ni zaposlena. Potrebna pa bo tudi pomoč iz javnih
sredstev, ki mora biti izdatnejša kot -je bila doslej, kajti ne smemo prezreti dejstva, da
kmet s svojim lesom nikoli ne zasluži to liko kot veliki gozdni posestniki, ki les tudi
sami žagajo, predelavajo in izdelke prodajajo; pri tem veleposestniki ves zaslužek sami
poberejo, kmet pa ga mora prepuščati lastnikom lesne industrije in lesnim trgovcem.
Gozdni velepo.'lestniki si torej laže kot kmetj e ustvarjajo fonde za pogozdovanje, ker
poslednjim le prečesto uide denar iz rok, še predno so ga prav prešteli.
Končno pa je potrebno upoštevati dejstvo, da je pogozdovanje investicija v prid
narodnemu gospodarstvu. C:e torej daje les splošne koristi in zaposluje široke ljudske
plasti, potem je prav, da družbena skupnost pomaga skrbeti za rast lesa in ureditev
gozdov povsod tam, kjer gozdni posestniki sami tega dela ne zmorejo.
Blaž Singer

IZ PRAKSE
TRASERSKI TEC:AJ NA GORJANCIH -

POSTDIPLOMSKI šTUDIJ

Kmetijsko gozdarsko posestvo Novo mesto je letos poleti v sporazumu z Okrajno
upravo za gozdarstvo Novo mesto zaprosilo inž. Ivana Klemenčiča, profesorja Fakultete za agronomijo, go.z darstvo in veterinarstvo, da bi vodil tečaj za trasiranje gozdnih
cest na o bmočju novomeškega okraja. Imenovani se je vabilu odzval in tako je bil tečaj
izveden v dneh od 9. do vklju čno 20. septembra. Kot objekt so bili izb rani Gorjanci,
kjer je poleg obširnih zasebnih gozdov tudi večji kompleks gozdov SLP. Ker na tem
območju cestno ožilje še zdaleč ni dograjeno zgrajena je le ena ok. 6 km dolga kamionska cesta od Vahte do logarnice, ki je poleg tega še slabo speljana - je imel študij
tega območja ne le vzgojni, temveč za bodočo izgradnjo cest tudi praktični pomen.
Ker je bil to pr.v i tr.aserski tečaj za gozdarje v Slovenij i, ne bo odveč, če v naslednjem
opišemo nj egov podroben program in potek.
Prvi dan je bil proučevan teren Gorjancev na reliefu, ki je v Dolenjskem muzeju,
na kartah raznih meri l in z ogledom Gorjancev z razgledne točke pri Beli cerkv.i in pri
Cerovem logu. Obdelana je bila tema: Nači~i odkrivanja potreb novih cest; bližnji mali
in daljni veliki potrošniki goa:dnih produktov; Gorjanci kot celota .i n kot neodvisne manjše
enote; načelo »divide et impera<< pri trasiranju; študij terena od dale č in od blizu;
gostota gozdnih žil in gravitacijska sila v gozdnem transportu.
Drugi dan se je nadaljevalo s proučevanjem terena, zlasti sedla Vahta (6 19 m) na
Gorjancih s točke Mehovo pri tPodgradu. Obdelana je bila tema: Serpentine in odvisnost
spravilnih stroškov od oblike pasov, ki jih ceste zajemaj o; študij o kakovosti ceste
I. reda Metlika-Novo mesto in gozdne ceste Vahta- logarnica.
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Tretji dan je bil določen za rektifikacijo instrumenta in trasiranje predtrase na
· Vahti od 794,6 km - ceste Metlika- Novo mesto proti logarnici v nadmorski višini
603,5 1 m z naklonom 0,6%. Obrazložena je biia tema: Obremenitev gozdnih cest.
Cetrti dan je prva skupina nadaljevala s p redtraso, ki smo jo prejšnj i dan začeli
meriti, druga pa je analizirala obstoječo cesto od logarnice do velikega s kladišča ob
potoku .Paležu in staro že leznico vse do njenega konca nad ·Pendirje':'ko.
Peti dim je prva skupina nadaljeval a s predtraso od Vahte proti logarnici, druga
pa je proučevala teren, po katerem naj poteka bodoča trnsa od logarnice čez Glažarjev
potok do potoka Vrtače pod Gospodično . Ugotovljena je bila višina skal pri Jelenovem
skoku, ki predstavlja težavno točko za vse trase.
Sesti dan sta obe skupini začeli polagati podrobno traso po že izmerjeni predtrasi.
Nadalje smo neposredno trasirali cesto, zakoliči l i s pomočjo ločnega merila, ki ga je oblikoval prof. inž. Ivo J() emen či č po Heldovi metodi.
Sedm i dan j e prva skupina nadalj evala z zakoličenjem podrobne trase, druga pa j e
merila v horizontalni in vertikalni smeri staro ~esto Vahta-logarnica. Namen te meritve
je bil ugotoviti velikost vzponov in protivzponov ter širino gozdnega pasu, k i leŽi med to
.
cesto in med novo predtraso, ki poteka pod njo.
Osmi dan je prva skupina nadaljevala s podrobno traso , druga pa je meri la staro
železnico od logarnice do J elenovega skoka.
Deveti dan sta obe skupini zakoličili podrobno traso. Nato je ena skupin~ merila
prečne p rofile.
Deseti dan smo zakoličili podrobne trase in meri li prečne ,profile . .Popoldne smo v Novem mestu dopolnj eval i manuale { i z računavanje središčnih potov in tangentni h dolžin
po .Saracenu), risali podolžne profile, situacije in prečne profile. Sled il je razgovor o ekonomsk i utemelj itvi trase.
Tečajniki so imeli skupno 766 ur predavanja in vaj. V času tečaja pa so izmerili
2253 metrov predtrase, 905 m podrobne trase, 93 m povprečnih profi lov in 9344 m starih
železnic in cest.
Kljub obilnemu rednemu delu sta omogočila direktqr KGP Novo mesto in šef OUG
ud eležbo na tečaju razmeroma velikemu številu svojih uslužbencev. Udeležilo se ga je
15 oseb, od tega je bilo 9 stalnih. Tečajniki so z velikim zanimanjem sledili izvajanj em
na tečaj u , saj se jim je nud ila redka priložnost za strokovno izpopolnjevanje. ·Poleg 8
uslužbencev Okrajne uprave za gozdarstvo je obiskovalo tečaj še 6 uslužbencev Kmetijskega gozdarskega posestva Novo mesto in 1 uslužbenec Kmetijskega gozdarskega posestva Kočevje. Med udeleženci je bilo 8 gozdarskih inženirjev; dva uslužbenca sta imela
izobrazbo srednj e tehniške šo le {lesni odsek), 1 udeležebec je končal gradbeni odsek na
srednji tehni čn i šoli, dva geodetski odsek na isti šoli, eden nižjo gozdarsko šolo, eden pa
le gozdarski tečaj.
Kot je razvidno, j e bil program precej obsežen in za razmeroma številno udeležbo
skoraj prekratek. Prof. Klemenčič si je prizadeval, da bi udeležencem podal čim več
snovi v kratkem času. Ce bi bila skupina manjša {do 6 oseb), bi seveda udeleženci dosegli
večjo spretnosti Z gradnjo cest so se doslej krajši čas praktično ukvarjali 4 tovariši; tem
j e tečaj pomagal do poglobitve oziroma utrditve znanja, za ostale pa je bil prvo praktično
delo te vrste. Mnenje vseh udeležencev je, da so na tečaju veliko pridobili. Poleg znanja
j im je namreč tečaj da l tudi pogum za trasiranje; začetek, ki je najtežji , je bi l s tem
premagan. J asno j e, da bi bili prvi samostojni koraki počasn i in še ne povsem zaneslj ivi,
toda solidna podlaga, ki jo je zgradil teča j , bo udeležencem pri bodočem delu trdna
opora. že število obiskovalcev tečaja kaže, da niso vsi zaposleni v gradbenih odseki h.
Namen tečaja je namreč bil, da približa trasiranj e tudi tistim, ki ne delajo neposredno
pri gradnjah, kajti z izgradnjo cest so prizadeti tudi gojitelji, taksatorji in eksploatatorji.
Izgradnja omrežj a zahteva- sodelovanj e vseh. gozdarskih strokovnjakov in laže bo rešiti
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transportne probleme, če bodo vsi seznanjeni z nac1nom gradnje cest. Poleg tega pa ne
smem,o pozabiti osebno korist vsakega udeleženca, ki je s tem povečal svoje strokovno
znanje in uporabno sposobnost.
Dolenjski gozdovi imajo v Sloveniji naj skromnej šo cestno omrežje, zato so tam naloge
v izgradnji cest še zelo velike in je nujno potrebno , da se' pripravi za tovrstno delo č im
več strokovnj akov. Prof. Klemenčič je z obravnavanim tečajem v veliki meri pripomogel
k odstranitvi enega od tolikokrat imenovanih vzrokov za zaostalost v izgradnji gozdnih
cest na Dolenjskem - pomanjkanja strokovnj akov. Upamo, da se bo ta pridobitev
uspešno uveljavljala v bodoči izgradnji.
Naj poudarim, da se je zdel udeležencem tečajni program zelo posrečeno sestavljen.
Predavanja s široko obrazložitvijo problema gozdnega cestnega ožilja, in potem še posebej študij Gorjancev, našega velikega dolenjskega gozdnega kompleksa ter prakti čne
vaje z neposrednim trasiranjem tja do pisarniških del, vse lo je obiskovalcem tečaja
utrdi lo in poglobilo strokovno znanje. Ne bi bilo napak, če bi take t ečaje organizirali tudi
v prihodnjih letih, morda z manjšim številom udeležencev, da bi letos pr.idobljeno znanje
še bolj razširili. Prof. Klemenčiču smo za trud in požrtvovalnost hvaležni, obenem pa
upamo, da bo tak način postdiplomskega študij a omogočen tudi za druge stroke gozdarske
dejavnosti. Tak štud ij bo za absolvente vseh gozdarskih šol si la koristen in jim bo v veliki
meri nadomestil marsikdaj pomanjkljivo pripravniško prakso, saj se zavedamo, da povsod
občutno · primanjkuje gozdarskih strokovnjakov z daljšo prakso.
Razveseljivo je dejstvo, da sta tako Okrajna uprava za gozdarstvo in Kmetijsko
gozdarsko posestvo Novo mesto pokazala razumevanje za izvedbo takih tečajev, saj je
letos pozimi organiziran na območju gozdnega gospodarstva Novo mesto tudi tečaj iz
redčenja in čiščenja sestojev, ki ga je vodil inž. V. Beltram.
]. P.
STROKOVNA EKSKURZIJA GOZDARJEV IZ BRATSKIH REPUBLIK SKOZI
SLOVENSKE KMECKE GOZDOVE
Na pobudo Zveze kmetijsko-gozdarskih zbornic FLRJ je prišlo na ogled ia pogovor
o gospodarj enju v kmečki h gozdovih 10 gozdarskih strokovnajkov iz S11bije, 8 iz Hrvatske,
7 iz Bosne in Hercegovine, 3 iz Makedonije in 3 iz Crne gore.
IPot z avtobu som in stranpot peš v gozdove j e vodila iz Zagreba skozi Podsused-Zaprešiče-Dubo vice-Gredice-Bizeljsko-Bistri co ob Sotli v Kumrovac. Tu smo si ogledali
rojstni dom maršala Tita in prisluhnili besedi razkazovalke. Pot smo na daljevali skozi
Mestinje do Rogaške Slatine, od tam do Slovenske Bistrice, Maribora in v večerni uri
do Lovrenca na Pohorju. Zaradi okvare avtobusa smo morali črtati s programa ogled
kmečkih gozdov in izkoriščanja histavcev ob cesti Rogatec-Maj šperk. Ognili s"mo se tud i
poti skozi Ptuj.
»Gozdarska smola<< prvega. dne se nas v naslednjih dneh ni več oprijemala . Naslednje
jutro smo v na jboljši volji pešačili iz Lovrenca do posestva Lakožičev o, si ogledali norne
gozdove. ki so pod patronatom Inštituta za gozdno in lesno gospodarstvo LRS in krenili
v breg mimo najvišj e kmetije ]. švaj gerja do gozdne ceste na Pesek, kjer nas j e že
čakal avtobus in popeljal do planinske koče na Pesku.
Inž. Korent je spotoma pojasnjeval, odgovarjal na vprašanja, po kosilu v prijetnem
zadružnem hotelu »Jelen« pa smo prisluhnili referatom tovarišev inž. Korenta, inž. Špengla,
inž. Cafnika, inž. Pipana in eku. Seliškarja. Prehi tro smo morali naprej , kar z brodom
čez Dravo do Radelj , Mu te, Dravograda in zopet v večerni uri. v prijazno mestece Slovenj
Gradec. Tu sta nas pričaka la domača g.ozdarja tov. Potočnik in inž. Mlinšek.
13. 9. zjutraj smo napolnili najprej pisarno inž. Mlinška, šefa taksacije, ki je podal
vrsto zanimivih poročil o načinu dela, izdelanih elaboratih in evidenci, nato, pa so izletniki nabrali v sosedni pisarni več obrazcev in se zapeljali naprej do Mislinj a. Tu so si

294

ogledali kartotečno evidenco o kmečkih gozdovih in nadalj evali pot do Doliča. V rosncm
jutru so jo mahnili v kmečki gozd nad železniško postajo in primerjali gozd v prirodi z
ureditvenim elaboratom. čas beži. Zato smo brž zavozili v Hudo l uknjo, brez smole seveda,
si pr ivoščili dve minuti oddiha ob Velenj skem jezeru. 2al, nismo mogli slediti odposl_a ncu
Uprave za gozdarstvo iz Celja, da bi nas »dvignil na noge« v breg na ogled kmečkega
gozda. Program smo skrčili ter si spotoma iz avtobusa ogledovali pokrajino doline do
Gornjega grada, Crnivca in še do Kamnika, kjer smo kosili v »viteški dvoranici«. Ali, že
je klicala troblja in odrinili smo do Ljubljane. V pisarni gozdnega gospodarstva so na
nosili vkup vse stole, inž. Dimnik nam pa je poročal o ureditvenih delih za kmečke
gozdove na območju komun Borovnica, Vrhnika itd. in odgovarjal na številna vprašanja.
Po enoinpolurnem ogledu Ljubljane smo morali naprej do prenočišča, to je na Polževo,
kamor so prihiteli tudi inž. Funk!, inž. Oblak in inž. Dimnik.
Lep večer hitro mine, spanec še bolj, jutranja ura že kliče zopet v :~vtobus. Pot je
tudi za gozdarja zanimiva: čez Turjak, skozi Velike Lašče, Ortnek, 2lebil: ... Tam je
zamaha! inž. Kosler svoj stoj in povabil vso družbo v bližnje kmečke gozdove, z ureditvenimi elaborati pod pazduho.
Moramo naprej 1 kar mimo »suhe robe« v Sodražici, na Bloke, skozi Cerknica. Zopet
smo črtali v programu zadružna lesno industrijsko podjetje Begunje {referat je podal kat
v avtobusu ekn. Seliškar) in hiteli skozi državne gozdove v Postojno. Po kosilu smo se
šli hladit v Postojnsko jamo in občudoval stvarnieo naravo, potem pa je avtobus spremenil smer potovanja. Namesto v Godovič , Idrijo je brzel do Razdrtega, kjer j e inž.
dr. Pipan pod Nanosom imel ne vem že več kateri gozdarski govor in zopet smo drseli
naprej skozi Vipavo do Ajdovščine, kjer je bila poskušnja vinske kapljice, nato pa ob
Soči do Mosta na Soči in v Tolmin prenočevat. Gozdarji so nas čakali v Goc!.!ču (inž.
Klanjšček, inž. Mikuletič, inž. Papič) , inž. Sebenik pa nas je speljal v drugo smer. No,
Tolminci niso zamerili, ob nepristnem Tokajcu je potekal lep večer.
Zadnji dan »turnej e« nam j::. pokazala najprej dolina Ba če svoje rosno , deviško lict.
Mračnejše ima Podbrdo, na prevalih v Selško dolino pa se ti pokaže slovenska deželica
s svoj imi domačijami kot prelep mozaik.
Avtobus pa je drsel v doLino. V 2eleznikih nas je bilo v pisarni inž. Mlinška »vse
črno «, radovedneži smo poslušali, i~praševali in nato zdrsnili malce naprej do zadružnega
lesnoindustrijskega obrata v Cešnj ici. Pozdravila sta nas predsednik delavskega sveta, namestnik direktorja, upravnik kmetijske zadruge, poročali so domači in tov. Seliškar; ogledali smo si ta zadružni čudež, dobro kosili in brzeli naprej. Pod Dražgošami je opisal
tov. Seliškar borbo gorske vasi in njeno pot do obnove, potem pa smo zavili v klanec
Jelovec. Pred Rovtarico je povzel besedo inž. Pipan. J>o programu smo prišli prezgodaj
in ni še bilo inž. Deankovica, domačina. V nadaljevanju poti smo na Bitenjski planini
občudovali razgled na Julij ce, Karavanke in Zgornjo Savsko dolino. Slika je bila či sta
in očarljiva.
Pot sili v dolino. Pogledali smo še Bohinjsko j ezero in kar malo dirkali do Bleda.
Pričakoval nas je že pred hotelom »Jelovica« inž. Funk], ki je 20 minut prepozno poizvedoval za' nami v Cešnjici in nas ni dohitel, z Boh. Bistrice pa je krenil kar na Bled.
Sledilo je zaključno posvetovanje, na katerem so govorili tovariši inž. Sabovljevič,
Funk!, Milanovič, Mehic, Tavša, Sekulič. Draganic, Selest, Pipan, Osterman in Mikež.
Del udeležencev je nadaljeval pot do Lesc oziroma Ljubljane, večji del pa je ostal
.
še na Bledu v prisrčni družbi gozdarjev domačinov.
Udeleženci so prevozili nad 700 km poti in videli značilnosti naših kmečkih gozdov.
Prijetno ganejo urejeni kmečki domovi. V gozdovih pa so pogrešali pomladek in debelejše
drevje . .Prepričali so se, da posestniki cenijo dobro rastoč gozd in da so taksatorji ustvarili
{na primer v Mislinjski dolini) prav dobro sožitje s kmetovalci. Način urej anja je odličen,
morda predrag, približno 1 /10 enoletnega prirastka. Ali je to preveč? Zanimiva je vloga
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zadružništva. Razvoj in najbolj sedanji razgovon m predlogi o ustanovitvi zadružn)h
gozdnogospodarskih poslovnih zvez z gozdnimi obrati, katere sestavlja po več zadrug.
Finančne dajatve (pdspevek v gozdni sklad, prometni davek) so v Sloveniji mnogo višje.
Pozitivne posledice kori ščenja gozdnega sklada v letih 1953-1956 so očitne. Primeri
Cešnjica, Begunje in drugi nam potrjujejo, da bi bilo prav jz presežkov pri žaganem lesu in
lesnoindustrij skih izdelk ih izločiti sorazmeren del za posebne fonde za dvig gozdarstva,
ureditev pašnikov in dvig kmetijstva. Tako naj bi zadrugar bi l gospodarsko soudeležen pri
končnem vrednotenju lesa. V krajih, kjer daje gozd 70-85% dohodkov kmečkemu gospodarstvu, je to še bolj potrebno. Udeleženci so izrazili mnenje, da j e to izvedljivo.
Saj smo na najboljši poti K napredku in nimamo takšnih težav kot v drugih republ ikah.
P onekod ni katastra, tečejo pravde za lastništvo, gozdove premočno izkoriščajo, zadruge
in njih posestva ne kažejo razumevanja za gojenje gozda itd.
•Potovanje po Sloveniji, referati na poti in tiskani (od dr. Pipana in ekn. Seliškarj a) ,
podoba slovenske pokrajine, ki se je v .sončnih dneh tako lepo vtisnila v spomi n, naj
pomenijo prve korake k skupnemu obravnavanju problematike zasebnih gozdov. Vsi priporočajo postopno ustanavljanje gozdnih zadrug in čim koristnejše urejanje kmečkih
gozdov in gospodarjenje z njimi.
Anton S e 1 i š k a r
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PROBLEMI TER ORGANIZACIJA POGOZDOVANJA IN MELIORACIJE KRASA
(Nadalj evanj e)
P.ri pogozdovanj u nekaterih objektov pa je prišlo do najhujših neuspehov zaradi
uni čeva ln ega delovanja ogrca ma j skega hrošča. V okolici Obrova (na objektih Finada,
Račice, Poljane itd.) so pogozdoval i in spopolnjevali, toda skoraj brez uspeha, ker so že
več let koreninice -požrli ogrci majskega hr ošča.
Na objektu »Fineda« k. o. Hrušica (pri Obrovem) je bilo n. pr. od 1948 do 1954 na
površini 24 ,75 ha posajenih 340.620 sadik črnega, rdečega in zelenega bora ter javora in
posejano 374 kg hrastovega želoda. Od vsega tega pa se je ohranilo le par sto sadik
v redkih šopih, vmes pa so obsežne rujave gole površine; kjer se j e tudi trava in celo
robidovje posušilo, ker so jim ogrci požrli korenine. Pod takšno rob id o j e bilo n. pr.
v 1m2 tal 48 ogrcev. Na goličavi ni videti, da je bila pogozdovana. Ze svoj čas so
spoznali uni čevalno delo majskega hrošča in so ga v hro ščevih letih pobirali. Sedaj pa
je ta način zatiranja zaradi visoki h stroškov opuščen. Sekcij a za pogozdovanje krasa
v Il. Bistrici je prva začela zatirati og.rce. V drevesnicah so pred setvijo vso površino
zaprašili z »Agrocitom 11.« in ga nato z grablj enj em zmešati s prstjo. Pri pogozdovanj u
pa so v vsaki j amici primešati med prst 2 žl ici »Agrocita«. Strup je par mesecev u-spešno
deloval, pozneje pa ga je dež izpral ter so ogrci požrli korenine sadik, ker so se gozdarji
zanašali na garancijo , da strup deluje dve leti. Sedaj pa uničujemo ogrce "tako, da pri
vsaki sadiki primešamo pnti eno ali dve žl ici »Lindana«. Pri tem imamo precej dobre
uspehe. Po dveh meseci h so ogrci uni č ili le 10 do 20% sadik (d ru gače bi jih uničili naj manj 80%). Opazili smo tudi, da so se ogrci po dveh meseci h prerili skozi prst, ki ji je
bil primešan ~Lind an«, ter je bil že deloma od dežja izpran. Ogrci so nekje požrli korenine
sadik in so pri tem poginili. Sedaj (po dveh mesecih) zopet trosimo okoli sadik »Lindan«,
"!' pričakovanju , da ga bo dež izpral <;lo korenin ter da bomo tako obvarovali vsaj 70%
sadik. Naslednje leto, ko bo hrošč rojil, bo potrebno prirediti skupno s kmetijci mehani čno zatiranje hro šča.
Vse objekte, kjer je veliko majskih hro ščev oziroma ogrcev, moramo v letih hro ščevega
napada pred rojen jem hrošča zaprašiti z >»Lindanom« (150 kg na ha). Strup bo uniči l hrošče,
ko bodo prilezli iz zemlje in prišli v stik s strupom, istočasno pa bo pomoril tudi h rošče,
ki bodo prileteli od drugod in hoteli na zastrup ljenih tleh odlagati j ajčeca . Upamo, da
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bomo na ta način ohranili naše nasade. Takšno umcevanje maj skega hrošča je najceneJSe
in najuspešnejše. Opažamo pa, da dela ogrc večjo škodo pri pogozdovanju v jamice, kot
pri pogozdovanju z drogom. To je povsem razumljivo, ker hrošč odlaga jajčeca najrajši
na golih zrahlj anih tleh, ki jih pri nasadih, kjer je bilo pogozdovano z drogom, ne
najde.
Se nekaj o premeni kraških sestojev. Nekatere sekcije z velikim ~spehom in malimi
stroški izvajajo v borovih sestojih premeno. To velja zlasti za podsetev jelke. Na splošno

Delavci gradijo preprost zid,
kamenito ogrado, okrog pogozdovalnega obj ekta '"P olj ane<<(Foto: A. Jerak)

se sedaj pretirava s konverzijami. Nekateri gozdarji zagovarJaJO premeno vseh borovih
nasadov. To pa je docela zgrešeno. Bor, pionir krasa, v prvi generaciji še ni po.vsod
ustvaril pogojev za druge drevesne vrste; ·izredno dobro se naravno pomla juje in nam z
dobrim tehničnim lesom daje velike gospodarske koristi. !Kjer tla še niso pripravljena za
druge drevesne vrste ali pa j e bujno razvit borov pomladek, naj bor mirno raste tudi še
v svoj i clr1.1gi generaciji. Na drugi strani pa zopet pretiravajo s pogozdovanjem s črn im

Sadike domačega oreha , zasaj ene v razdalji 1,4 X l ,4m
na dobrem travniku ob cesti
Sežana-Lipica. Primer nesmotrnega dela sežanske sekcije. Iz nasada ne bo postal
ne travnik, ne sadovnj ak in
ne gozd. (Foto: VI. Beltram)

borom in ga celo podsajajo pod -b ukev, k-amor bi najbolj s·o dila jelka. Nekateri gozdarj-i
pa pourlarjajo, da je črni bor bolezen nekate·rih kraških gozdarjev ter naj bi dali rajši
prednost avtohtonim drevesnim vrstam, n. pr. črnemu gabru in malemu jesenu in to kljub
temu, da dobro vedo, da črni gaber in mali jesen ne izboljšujeta tal v taki meri kot bor
in da v primerjavi z borom daj eta le majhne gospodarske koristi. Zašli so celo tako daleč,
da so mali jesen sejali na sicer gola toda dobra t la (na poseke), kjer bi dobro uspevale
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druge drevesne v rste. Nikakor pa ne gre zametavati vrednosti in pomena malega j esena
in črnega gabra. Naj rasteta tam, kjer . sedaj ni drugih d revesnih vrst in kj er nudi ta
zaščito tlem ter daj eta les za kurjavo in kolje. Povsod, kj er j e to mogoče, pa naj se
gojijo v.rednejše drevesne vrste, med katere sodita naša kraška pionirja : črni in rdeči bor,
ki se naravno tako močno in naglo pomlajujeta, da ju kraški ovčarji imenuj ejo »kraško
kugo«. Kot podstojni del sestoj a pa je v borovih nasadih tudi mali jesen dobrodošel.
Mepim, da so tisti gozdarji, ki t rdijo, da je pri pogozdovanju krasa potrebno dati
predno·st avtohtonim drevesnim vrstam, prezrli dejstvo, da so se ogolela kraška tla hudo
izčrpala in da se j e zarad i ogolelosti krasa spremenila tudi klima, tako da danes avtohtone
drevesne vrste, zasejane na golem krasu le slabo uspevajo in da jih je mogoče vnašati
šele potem, ko bor izboljša rastiščne razmere. To nam potrjujejo stoletne izkušnje pogozdovanja krasa .
.'Pri premenah ne smemo prezreti lipe, zlasti tam, kjer bukev ne uspeva vd:. Tej drevesni vrsti so kraški gozdarji doslej posvečali premalo pozornosti, kljub ' temu, da lipa na
krasu dobro uspeva. To napako bomo morali v bodoče popraviti.
Ne želim grajati dosedanjega dela in dosedanje organizacije pri pogozdovanju krasa,
vendar menim, da so bi le te pripombe in misli potrebne, da bi upozori l na nujno potrebo
po enotni organizacij i in načinu dela, neizogibnim za uspešno pogozdovanje in melioracijo krasa. Opisana organizacij ska oblika uprave za pogozdovanj e in melioracij o krasa
naj bi izboljšala, pospešila in pocenila bodoče delo ter prenašala nove napredne izkušnje
na vse sekcije.
Ing. Ciril Jen k o

KNJižEVNOST
»ROCNO . ORODJE GOZDNEGA DELAVGA ZA OBDELAVO LESA«
INZ. ZDR. TURKA (Založba Kmečka knjiga 1956, 109 str. , 119 slik)
V industriji in drugih. panogah gospodarske dejavnosti prehaja delo v čedalj e večjo
mehanizacijo in ročno orodj e nad omeščajo stroj i. V gozdarstvu pa ostaja ročn o orodj e
glavno proizvodno sredstvo, kar <Še posebno velja za gozdove Srednje Evrope, kjer ~a rad i
specifičnih razmer popolna mehanizacija ni niti mogo ča.
Toda pri gozdnem del u opažamo v zadnjem času po svetu ogromen napredek. Pomanjkanje gozdnih delavcev in težnja za boljšo in cenejšo proizvodnjo narekujeta izboljšavo orodja ter njegove uporabe in vzdrževanja. Pri tem sodeluj ejo delodajalci, izdelovalci
orodja in v nič manjši meri tudi gozdni delavci sami. Kvalitetno orodj e, njegova pravilna
nega in uporaba 'pomagata ne le k boljšemu učinku t. j. povečani storilnosti, marveč v
veliki meri tudi k olajšanju telesnega napora in boljšemu zaslužku delavca. Obenem pa
je tudi ob povečanem zaslužku delavca sama proizvodnja cenejša.
Zato je nujno potrebno, da delavec dobro spozna svoje orodje, njegovo nego in uporabo ter njegove in svoj e lastne pomanjkljivosti, obenem pa tudi boljše in sodobnejše
orodje.
·
To je tudi namc;n knjige »Ročno orodje gozdnega delavca« inž. Zdr. Turka, ki je pri
nas prva knjiga, namenjena gozdnemu delavcu in onim, ki so poklicani. da mu njegovo
vsebino praktično posredujejo. Sama knjiga je manj učbenik pač pa izredno koristen pripomoček k nazoroemu pouku, kjer je potrebno tudi orodje in priprava za njegovo
vzdrževanje. Sele ko se bo delavec prep ri čal o uporabnosti in prednosti posameznega tipa
orodja, bo znal to upoštevati tudi pri . nakupu. S tem pa bodo proizvajalci orodja
prisiljeni upoštevati tudi želje potrošnikov. Tako se bo s časom razširila proizvodnja tudi
na one predmete in orodje. ki so bili pri nas v praksi še skoro neznani .
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N a 1 o g a o r g a n o v d e 1 a v s k e g a u p r a v 1 j a n j a p ri g o z d n i h g o s p od ar st vi h j e. da ob s ode 1 o vanj u str o k ovne ga o se b j a poskrbi, da
s e d e 1 a v s t v o n a p r a k t i č n i h t e č a j i h s e z n a n i z 1 a s t n i m o r o d j e m,
o b e n e m p a t ud i z n o v i m s o d o b n i m o r o d j e m, k i g a p r i n a s š e n e
i z d e 1 u j eni o i n k i g a j e v t a n a m e n p o t r e b n o t u d i n a b a v i t i. B r e z
p r a k t i č n i h t e č a j e v k n j i g a n e b i d o s e g 1 a p r a v e g a u č i n k a, k a r
tudi avt or omenlja v u vodu.
.
Ne sp uš čamo se v analizo vsebine knjige, ki jo je avtor obdelal s svojo zn11čilno
jedrnatostjo in brez odvečne besede. V knjigi seveda ni zajeto orodje za gozdno nego, pač
pa vse, kar pride praktično v poštev pri obdelavi lesa. Naj bo ta knjiga prva stopnja na
poti k strokovni izobrazbi gozdnega delavca in obenem tudi pomoč njegovi strokovni
kvalifikaciji. če mu bo nj ena vsebina podana pravilno in prakti čno, bo z nestrpnostj o pričakova l in posegel po novih strokovnih knjigah, ki mu bodo posredova,l e znanje, tako
potrebno za uspešnejše in lažje· delo.
Brez dvoma se bo delovna storilnost v gozdu povečala prav pod vplivom »Ročnega
orodja gozdnega delavca«. Zato bi bilo potrebno, da se ugotovijo u čin ki za posamezne
faze dela v gozdni proizvodniji, za vse različne primere, ki so odvisni od terenskih in
sestojnih razmer. Te norme naj bi se uredile, preizkusile in potrdile. Nato bi ostale v
veljavi brez nadalj njih sprememb. To bi dalo gozdnemu delavcu po budo za č im boljšo
usposobljenost, ki obenem vodi k povečani proizvodnosti dela ter pocenitvi proizvodnje.*
Avtorju inž. Turku za razumevanje in trud vse priznanje in zahvalo!
Inž. V. B e 1tram

DOMACE STROKOVNE REVIJE
šUMARSKI LIST -

Z ag r e b

St. 3/4 -

1956: I n g. N i k o 1 a E i c : O najmanjši lesni zalogi v prebiralnem gozdu.
In g. I va n Spa ic : Zatiranje lubadarja z zastrupljenimi lovni mi drevesi. In g. B. Mari nk o vi c : Ali je pogozdovanje krasa s sadikami alepskega bora in prave ciprese bolje,
če uporabljamo posamezno ali skupinsko zmes? Dr. Mir k o Vida k o vic : Genetika v
gozdarstvu. 1 n g. O ska r P i Ško ri c : Prispevek k poznavanju goj enja evkaliptusa
pri nas. Dr. 1 van ka Mi 1 at o vi (: in dr. Ana Saba do š : Cytospora topolov
rak. D r. Z 1 at k o V aj d a : Iz zgodovine gozdov na Fruški gori. D r. Z de nk o T om aš eg o v i c: Posvetovanje geodetskih strokovnjak'ov FLRJ o merjenj u zemljišč z aerofotogrametrijsko metodo.
St. 5/ 6 - 1956: ln g. 2 ar k o Vr do 1 j a k : O možnosti go jenja avkaliptusa v našem primorju. Dr. Zdenk o Tomaše go vic : Preudarjanje o fotoplanu Turopoljsk~ga !uga. ln g. Zvonim i r Tomac : »Pale~ ij a<< v gospodarski enoti Suho in sprememba drevesnih vrst. In g. Fe rd o š u 1c nt ic : Kontrola cenitev industrijskih sečišč.
I n g. Stan k o Tom aš ev ski : Možnost setve nakaljenega jelovega semena.
St. 7/ 8 - 1956: Pr o f. dr. Jo sip Ki š p atil: : Osip borovih iglic. (Lophode<mium
pinastri). 1 ng. Jo sip Mar čic: Napredek kraškega območja - zakonske odredbe.
Dr. Zdenk o Tomaše go vi c : Ali je ·mogo ča inventarizacija gozdov s pomočjo foto planov? Dr. Z 1 at k o Vaj da : Gobar zopet ogroža naše gozdove .

•SUMARSTVO St. 3 industrije v

B eo g r a d

1956: Džordže Jo vic: Problemi jugoslovanskega gozdarstva in lesne
luči dubrovniške konference. 1 n g. M i 1 i v oj e .S i mu no v i c : Melioracija

* :Zal so se pri tisku vrinile nekatere napake; tako je n. _pr. slika 4 postavljena na
glavo, slika. 119 izpuščena in slika 120 prekrščena v sliko 119. števi lnih manjših napak ne
omenjamo.
Ure dni št v o
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degradirane makije s pomo č jo resurekcije in s setvijo alepskega bora, potem ko so tla
prirejena s pož iganjem. In g. Nenad P etro vic : Cinitelji, ki vplivajo na gozdne
požare. In g. Pa v 1 e K s on o"go v : Raziskovanje oblike in volumena velikega jesena
v Ravnem Sremu.
'St. 4/5 - 1956: 1 n g. Mi 1 o 5 Ma k sim o vic : Zaščita drevesnic pred škodljivimi
vplivi. In g. Izidor P er kuči n : Statistika gozdnega sk lada in nekaj predlogov za
nj eno poboljšanje. In g. Laj oš 2 ufa : O zdravstvenem stanju cerovih sestojev v
gozdovih .Kozara--Sušnjar, Strbac rin Breška v gozdovih severozahodne Bačke. In g.
A 1ek sand ar Tu co vic: Važnost poznavanja fenologije naših č rnih topolov in nj ihovo determiniranje. In g. •P ri b •i s 1 av Marin k o vic in in g. Mi 1 o van Gaj i c : O
n a hajali šču sfagnumskega šoti šča v Srbij i. In g. Drag o 1 j u b Dra ško vi {; : »Kulturna
dela in njihova uporaba v Grdelički klisuri«.
St. 6/ 7 - 1956: Dr. in g. Pa v 1 e F uka re k: Poljski jesen (Fraxinus angustifolia
Vah!.) in nekatere njegove gozdnogoj itvene lastnosti. Dr. Mihai l o Krst i c: Dothi chi za - rak resno ogroža topole. V oj i s 1 av Va 1 č i c: Uporaba jedrske energije v
gozdarstvu. In g. Dragutin 1 1 i c : Nekaj podatkov. o lu ščenju črnega in rde čega bora
v preprosti lu šči lnici na Rzavu.

o

SUMARSKI PREGLED -

Sk opj e

St. 5/6 - 1955: H. Em. in S l. D ~ek o v : O gozdni vegetaciji in planinskih
kih na Karaormanu. In g. A l e k san d a r Sera fi mo v sk i : Kalamitetni pojav
kovega prelca (Lymantri a monacha L.) v bukovih gozdovih zahodne Makedonije.
Radivoj e Jo veti c : Vloga ptic pri obnovi in zašči-ti gozdov. I.n g. Mi 1 ica T
š ev i l:. : .Prispevek k poznavanju mikroflore v makedonskih gozdovih.
LES -

pašnismreln g.
o m a-

L j u b 1j a n a

1956: I o g. L o·j ze 2 ume r: Ravnovesje med mehanično in kemično predelavo lesa. I n ž. Ru d o 1 f C i v i d i n i: O metodah umetnega sušenja lesa.
St. 5 - 1956: Anton D e .b e 1 j a k : O desetletnici slovenske tovarne glasbenih inštrumentov. Lojze L ep : Iz proi~vodne problematike glasbil v Mengšu. In g. Jurij
H o č ev a r : Resonančni les "kot surovina za izde,lavo glasbil. I n g. F r a n c F 1 ,a c h :
Naprave in prostori za brizganje lakov in _.kako obratuj emo v njih.
St. 6/7 - 1956: I o g. Loj ze 2 ume r : O industriji pohištva s tehnoloških vidikov.
In g. arh. Bran ka Tancig : Pospeši mo proizvodnjo in omogo č im o nakup sodobne
kuhinjske opreme. In g. Bori s Ga b e r šček : Les v stanovanj ski izgradnj i. In g.
arh. N i k o Kr a 1 j : Sodobni materiali v proizvodnji blazinjenega pohištva. I n g.
Ludvik Pu k 1 ave c : Aluminij - nadomestilo za le:;. In g. Rud o 1 f Ci vidin i :
Napetosti v lesu pred in po podiranju.

1St. 4 ·-

DRVNA INDUSTRIJA - Zagr e b
St. 4/5 - 1956: Razstava gozdarstva, lesne industrije in sodobnega pohištva. B oj an
K u g 1 e r : O proizvodnji in izvozu finalnih lesnih izdelkov. A n te J u r a g a : O nekaterih bistvenih lastnostih sodobnega pohištva. M 1 a d en M i h o k o v i l:. : Arhitektura v
industrijski proizvodnji pohištva.
St. 6/8 - 1956: IP ro f. dr. Jo sip Kiš pat i {; : Kemijska sredstva za zaščito lesa.
I o g. Zdra v k o Ro k oš : Povečanje kapacitet sedanjih ali gradnja novih pod jetij za
impregnacij o lesa. I o g. Fra oj o Kance 1 j a k : Kem o-lesenjača (Chemigroundwood).
In g . .R. Stri c ker : .P entaklorfenol in njegova natrij eva sol kot sredstvo za impreg na cij o in zaščito lesa. J o sip Dum bo vi{;: Rekonstrukcija sušilnice »Ventilator«.

300

IZ ZGODOVINE SWVENSKEGA GOZDARSTVA
LJUBLJANSKI GOZDNI PARK »TIVOLI<<
V Glasniku Okrajnega ljudskega odbora Ljublj ana-okolica in Mestnega ljudskega
Lj ubljana I. dne 28. decembra 1954 sta hila objavljena: Osnutek odloka o zaščit
nem pasu mestnega vodovoda in osnutek od loka o zaščiti gozd nega zelenega: pasu mesta
Ljubljane. Na skupni seji mestnega zbora in zbora proizvajalcev Mestnega ljudskega
odbora .g lavnega mesta Ljubljane, ki je bila dne 7, januarja 1955, sta bila oba osnutka
sprejeta, prvi z malo spopolnitvijo, drug i pa brez spremembe. Oba odloka sta bila objavljena v Uradnem listu LRS pod št. 13/280-1 955.'"'
Po 7. in 9. čl enu odloka o zaščitnem gozdnem zelenem pasu so Rožnik in Sišenski
hrib, Gratl in del Golovca v na j strožji zaščiti. V ·območju zašči tenega Sišenskega hri ba se
nahaj a tudi Ljubljanski gozdni park »Tivoli<<, ki pa se v odloku ne omenja posebej. Ker
se je gospodarjenje v tivolskem gozdu tudi v preteklosti večkrat obravnava lo, morcJ. ne bo
odveč, če temu objektu posvetimo naslednje vrstice.
odbo~a

Picea engelmanni i. eksota,
ki izvira iz Severne Amerike, krasi s svoj im stažčast im habitusom ljubljanski park Tivo li.
(Foto: V. Simenc)

Glavno mesto Ljubljana j e imelo 67,30 ha lastnih gozdov, ki so sedaj lj udska imovina .
Sestoje se iz sedmero med seboj ločenih kompleksov različne velikosti. Največji je gozd
nad tivo lskim cvetli čnim parkom; ta gozd obsega 32,64 ha. Drug i po velikosti je gozd pri
Bokalcah s pov ršino 19 ,~5 ha, ki pa j e sedaj že deloma i zkr čen; tretji je pri vodovodni
napravi v Klečah z 8,50 ha. Dva gozdna obj ekta sta na Ljubljanskem gra du, in sicer eden
nad Mestnim domom z 0,82 ha, drugi z imenom Regalijev gaj z Orlovim vrhom s 3,35 ha.
Na severozahodni strani Sišenskega hriba sta d ve gozdni parceli, ena v kraju »Riglica«
s površino 2,28 ha, druga v kraju »Mostec« s površino 0,43 ha
Nam evaram se omejiti samo na opis in pomen gozda nad tivolskim vrtnim parkom,
ki sestoji iz dveh predelov, po gozdni zarasti zelo razli č nih , Prvi je v katastrski občini
Kapucinsko predmestje s površi.10 30,06 ha z imenom »Podturn-Tivoli«, drugi j e v . ka ta strski občini Spodnja Siška s površino 2,57 ha, znan pod imenom ,.Sišenski hrib«. Slednji,
pozneje dokupljeni objekt sestoji iz dveh parcel, ki sta prav na redko obraščeni s krivenčas timi , pohabljenimi, deloma pritlikavimi, s tarikavimi hrasti. Tla so tu gosto porasla z
resjem, travo in ponekod tudi s praprotjo. Na teh dveh parcelah je pogostokrat gorelo;
zadnji požar j e bil tod leta 1942, osmodil je hraste, mla jše bore pa j e mestoma un ič il.

*

Odlok objavljamo v

pričujoči

številki našega glasila . -

30 1

Uredni štv o.

Od krivenčastih hrastov so SVOJcas vsako leto izsekavali samo po par dreves za »badnjake« za pravoslavni božič. Priporočljivo bi bilo vse shirane hraste posekati, prazni prostor pa zasaditi z zelenim borom, s katerim naj se tudi spopolni leta 1944 posajeni, slabo
uspeli nasad rdečega bora. Zeleni bo.r izboljšuje tla, kar je na teh hudo opešanih parcelah
zelo potrebno. Nasad bi sčasoma z zasenčevanjem udum vresje, travo in praprot. Ce je
potrebno za(adi preprečenja požara, ki ga povzročajo brezbrižni sprehajalci, suho travo in
V'resje odstraniti, naj se previdno s srpom požanj e, da se (!lasad ne poškoduje. Povedano
naj zadostuje za ta majhen objekt.
V naslednjem bom obravnaval Je prvoimenovani gozdni objekt »Podturn-Tivoli «, s
površino 30,06 ha, ki se razprostira v nadmorski višini 300 do 400 m. Ljubljanska mestna
občina je vzdrževanju tega gozda vedno posvečala posebno pažnjo. Leta 1883 so strokovnjaki predložili načrt za racionahio oskrbovanje, leta 1888 pa je na povabilo · Mestnega
magistrata z dne 20. avgusta 1886, št. 14267 izdelal gozdarski komisar takratne deželne
vlade za Kranjsko Ferdinand Pjetschka podroben gozdnogospodarski načrt (osem poglavij .
2 gospodarski karti), ki ga sedaj hrani Uprava za gozdarstvo pri MLO v Ljubljani. Mestni
magistrat je v svojem povabilu poudaril, da pri ureditvi gozdnogospodarskega obrata
ni treba gledati na či mvečje dohodke, temveč da naj se posveti glavna pažnja konzerva tivnemu gospodarjenju,' tako da bo ostal. ohranjen značaj gozdnega parka. To načel o · je
gospodarski načrt tudi precej upošteval.
!Po tem načrtu iz leta 1888 je znašala izračunana lesna zaloga glavnega dela sestoja
2173 m 3 trdega in 2740 m 3 mehkega lesa, vmesnega dela sestoja pa 788m3 mehkega in
trdega lesa skupaj. Tekoči prirastek je znašal 112,84 m 3 (3,86 m 3 na ha) , starostni prirastek pa 71,59m3 (2,45 m 3 na ha). Po starostnih razredih je bil naslednji razpored:
1-20
0,87 ha

21-40

41-60
15,21 ha

61-80
5,95 ha

81 in

več

3,66 ha

pomlaj.
3,52 ha

nerodovitno (ceste, pota)
0,80 ha

Gospodarski načrt priporoča ohranitev mešanih gozdnih sestojev z opl odno sečnj o . Navaja primerne drevesne vrste za nasad in odstotek zmesi. Letni etat je bil za dvajsetletno
dobo določen z 88m 3 glavnega in 39m3 stranskega užitka. Mestni magistrat pa se je le
deloma ravnal po tem go~podarskem načrtu.
Da bi določil nove smernice za ravnanje s tivolskim gozdom, je ljubljanski Župan
Ivan Hribar leta 1910 sklical anketo, ki so se je udeležili občinski svetovalci in v Ljub ljani bivajoči gozdarski strokovnjaki. Na tej anketi je takratni deželni gozdni nadzom ik
K. Rubbia svetoval, haj se za te gozde ne predpiše gospodarstva tako, da .hi vsakoletne
etatne sečnje usmerjaJe redne dohodke gozda, temveč naj se za upravo postavijo le temeljna načela, po katerih naj se v bodoče ravnajo . Poudaril je, da je bilo dotedanj e
gospodarjenje z gozdom preveč konservativno, ker so si upali posekati le tista drevesa, ki
sta jih polomila veter in sneg in tista, ki jih je napadel gozdni mrčes. Zato se je nabrala
prevelika zaloga prestarih, bolnih ali hirajačih dreves, medtem ko je bilo premalo drevja
srednje starosti in pomladka. Za bodočnost torej ni bilo dovolj poskrbljeno.
Uprava tivolskega gozda naj bi tako gospodarila, da bi se ta gozd, služeč razvedrilu
in zdravju mestnega prebivalstva, gospodarsko in estetsko tako uredil, da bi bila njegova
dobra zgradba za bodoče zagotovljena. Po Rubbijevem mnenju naj bi tivolski gozd razdelili v dva obratovalna oddelka, in sicer v gozdni park in v gospodarski gozd. Le slednji
naj bi se iz korišča l kot donosni gozd.
Gozdni park, ki se razprostira rpo vzhodnih in južnih pobočjih do vrha hriba , je imel
takrat mnogo starega drevJa; največ je bilo smrekovine in pravega kostanja ter posameznih barovcev in hrastov. Manjkal pa je pomladek, ker se je ta, čeprav se je tu in tam
pojavil ali pa• bil umetno zasajen, zadušil zaradi pomanjkanja svetlobe in zraka. Izsekavanj e z močnejšim prebiranjem ali z oplodno sečnjo pa bi povzročilo prevelike posekc in
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pomlajevalne prostore. Zato je Rubbia predlagal, da naj bi se sekalo v kolobarjih ali v
luknjah. Te razmeroma majhne praznine naj bi takoj posadili z močnimi gozdnimi sadikami. Kolobarje naj bi pozneje postopoma razširjali z odstranjevanjem starega drevja.
Tako bi se polagoma ves gozdni park pomladil, ne da bi se slika gozda preveč in prenaglo
izpremenila. Te kolo-barje naj napravijo najprej tam" koder je drevj e prestara. V začetku naj bi kolobar ji ne imeli nad 20m premera . .Mlajša drevesa naj bi ostala neposekana. Staro drevje naj se poseka tudi tam, koder sta mladovju za krepkejši razvoj po. trebna svetloba in zrak. Z razširjenjem takih izsekov bi pomlajevanje napredovalo in bi
se tako stari gozd postopoma pomladil. Drevesa, stoječa ob robu gozda, pa naj ostanejo,
če so lepo razvita , četudi so stara. Sicer pa naj se vse pohabljeno in poškodovano
drevje iz seka.
Praznine naj se pogozdijo s prikladnimi sadikami. Rubbia je predlagal smreko, jt;lko,
z.eleni bor, pravi kostanj, hrast, brest, javor, lipo in jesen. Poleg tega je priporočal take
eksotične iglavec, ki so se pri nas udomačili, in sicer jelke: Abies cephalonica (grško j elko),
Abies balsamea, Abies Nordmanniana (kavkaško jelko), duglazijo (P seudotsura Douglasii),
od smrek pa: P icea alba, Picea pungens, Picea sitchensis; izmed listavcev rdeči hrast
(Quercus rubra ). Sadike naj bodo močne, vzgoje naj jih v mestni drevesnici. Na razpolago
so bile tudi sadike iz državne gozdne drevesnice v Ljublj ani.
V drugem delu tivolskega gozda, odmerj enem za redno gozdno gospodarstvo, pa naj
bi se po Rubbijevem mnenju posvečala g lavna pažnja l!legovanju obstoječih sestojev, ki
naj se pretrebijo in preredčijo. Male goljave naj se zasadijo, prestara drevesa pa izsekajo.
Po vsem tivolskem gozdu naj se številne, po pešcih neupravičeno izhojene steze, opuste,
zapro ali prekopljejo. To j e potrebno, da se ohrani gozdni pomladek in zmanjša nevarnost
pred gozdnimi .požari. Sploh naj bi bila hoj a po gozdu izven dovoljenih poti prepovedana;
na to naj se občinstvo opozori s svarilnimi napisi. Preneha naj gozdnemu naraščaju škodljivo nabiranje jagod in sadežev.
Namesti naj se gozdni čuvaj, ki naj skrbi, da se izdane odredbe upoštevaj o.
Rubbia je končno predlagal, da se za takratnim tivolskim hotelom ležeči gozdni park
v izmeri kakega pol hektara oskrbuje po načelih vrtnarstva, ne pa gozdarstva, da bi bil
čim lepši.
V začetku leta 19 19 je mestni gospodarski urad naprosil gozdarski oddelek takratne
Deželne vlade za Slovenijo, naj pregleda. vse gozdne objekte ljubljanske mestne občine in
poda svoje strokovno mnenje glede oskrbovanj a teh gozdov. Gozdarski oddelek je poveril
ta pregled inž. Ziernfeldu.
Iz Ziernfeldovega poročila posnemamo g lede tivolskega gozda sledeče: Glavna kamenina, na kateri raste gozd, je permokarbonski skrilavec, ki razpadajoč daje dobra gozdna
tla za glavno. v tem gozdu zastopano drevje. Kakovost tal je Ziernfeld uvrstil med
II. in III. razred. Tla so v splošnem suha, v zaščiti drevja pa vsebujejo primerno količino
vlage. Našteva obstoječe drevesne vrste, ki jih je navedel že Rubbia. Izmed grmov omenja
bezeg in krhliko, med gozdni plevel pa šteje borovničevje , praprot, vresje in rob•do.
Naravni in umetni naraščaj je pod pregostim starim drevjem zaostal v .rasti zaradi
pomanjkanja svetlobe. Ni ga več mogoče rešiti. Mnogo · nasadov, rast9čih ob potih, je
roka zlikovcev poškodovala, deloma uničila. Okrog še ohranjenega pomladka je treba
izsekati stara drevesa, da bi se mladovje lahko razvilo. Staro drevje bi se moralo po
Ziernfeldovem mnenju že davno umakniti mlajšemu.
Ziernfeld se ne strinja z mnenjem K. Rubbije, da naj se gozd razdeli v dva dela.,
v parkovni in v gospodarski gozd. Ker j e Ljubljana postala glavno mesto Slovenije in j e
njeno prebivalstvo močno narastlo, so potrebe prebivalstva po razvedrilu. v bližnji narav i
vedno večje . Gozd,arski oddelek Deželne vlade je zato priporoči l mestni občini, naj se ves
tivolski gozd obravnava in neguje kot gozdni park. Priporočal je nadalj e, naj mestna
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dokupi še nadalj nje, sosedne gozdne parcele, če bi se ponudila priložnost, tako
n. pr. one na severozahodu, ki so last posestnika Koslerja.*
Tivolski gozdni park je v g lavnem estetično-etičnega in hig ienskega pome~a, zato naj
se ohranijo mešani gozdi, ki s svojimi r aznobarvnimi slikami lepo učinkujej o.
Po Ziernfeldovem mnenju naj bi se okoli mladega naraščaj a staro drevje počasi in
prev,i dno v krogih izsekavalo. Morebiti nastale praznine naj bi se takoj zasadile, pomanjkljivi nasadi pa spopolnili. Robid ovje in d rug plevel naj se iz naraščaja iztrebi. Od
pregostih poganjkov iz štorov je treba pustiti samo po enega, d ruge pa odstraniti. Pri
seč nji in spravilu j e treba paziti , da se podrastek p reveč ne poškoduj e, zato naj se seka
l e pozimi.
Predele, v katerih zaradi prestarega drevja ni podrastka, j e treba podsejati. Staro
drevje naj se nato postopoma odstranjuj e. Iz estetskih ozirov pa je p uščati nekatera
karak t erist i čn a drevesa.
Ziernfeld meni , da bi bilo potrebno prevladujoče kostanj eve sestoj e izpremeniti v
mešane gozdove, ker kostanjev sadež privabi veliko ljudi v nasade in nabi ralci poškod uj ejo drevje. Glede nasadov je mnenj a , da bi bi lo primerno pospeševati duglazijo, zeleni
bor in nekatere druge eksote. Ob poteh naj se zasadi nekaj brez, javorov, po močvirnih
tleh pa_ jesenov. Ohranijo oziroma zasadi jo naj se tudi češnje in jere bike, ki privabijajo
ptice pevke, da pomagajo zatirati gozdni m rčes. Nadalj e meni, da j e premalo bukovega
drevja, ki v nekaterih predelih povsem manjka. Bukev daj e hladno senco in popravlja
tl a . •Pri po r oča, naj se okvarj ena d revesa izsekajo, prav tako tudi pot l ačeni kapniki. Opravi
naj se redčenje, koder je potrebno. Vse nepotrebne poti in b l i~nj ice naj se opuste, hoj a po
njih prepove.
Nadalj e svetuje, naj se opusti i zko ri ščanje stelje in omeji le na odvzem li stj a , ki se
nabira po poteh in kotlinah. Kajti koder se je stelja prekomerno izko ri šča l a, so gozdovi
opeša li.
Po mnenju inž. Ziernfelda bi se na podlagi starih taksacijskih podatkov moglo letno
posekati do 90 m ~ lesa, če bi bil o predpisano traj no gospodarjenje z gozdom. Nadalje
priporoča, naj se naro č i mestnemu gozdarj u, da mora zapisovati vsako leto ko ličine lesa,
ki bi se morebiti posekale in to po drevesnih vrstah. Beleži naj tudi nove nasade, izdatke,
.dohodke, poškodbe od vetra, mrčesa, ljudi itd. Vsako leto naj bi okrajni gozdal'ski referent obhodil objekt in opozoril mestni gospodarski urad na mo rebitne pomanj kl jivosti .
.Spomladi leta 1929 je takratni okrajni gozdarski referent inž. Novak poroča l o stanju
tivolskega gozda. V poroč ilu omenja, da kakovost tal ponekod peša, ker stelj"o preobilno
izkorišČajo in ker pobirajo suhljad. Gozd j e sicer dobro zaraščen , toda prirastek je slab,
ker starejšega drevja ne izsekavajo pravoča sno . Mladi n araščaj in zasajena drevesca
hirajo, zase nčeni od starega drevj a , ker se oskrbovalna navodila niso primerno upoštevala.
Ker so gozdi mešani z različnim i drevesnimi vrstami ni nevarn osti, da bi se lubadar
razplodil. •P ač pa se je bati gozdnih požarov, ker sprehajalci ne hodijo le po poteh. ker
odmetavajo papir, neugašene vžigalice in cigaretne ostanke. Inž. Novak j e pripo ro ča l, naj
se vsa predvidena dela opravijo pravo č asno , izkori ščanje stelje naj se omeji in dovoljuje
le toliko, kolikor je potrebno za omejitev požarov.
Konec leta 1930 je inž. Jeglič, ki je bil takrat v službi mestne občine, poročal o
tivolskem gozdu. T edanji upravnik mestnega vrtnarstva je začel s klupiranjem drevja,
da bi pripravil gradivo za gozdnogospodarski na č rt. Vendar je bil inž. Jegli č mnenja, da
bi •podatki o dognani množini in vrsti lesa ne mogli biti pod,l aga za gospodarstvo v tem
parkovnem gozdu, ker tivolski gozd naj bi obveljal kot park v smislu prej šnjih predlogov.
Pač pa j e treba dati temu parkovnemu gozdu še nove obogatitve z mikavnimi razgledi in

* .Koslerjev gozd je pozneje kupila pivovarna »Union« zaradi vode, ki j o potrebuje
.od studencev, i zv i rajoč ih v tem gozdu.
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Skupina cipresovcev v ljubljanskem parku Tivolij u se
lepo ujema s svojim okolj em. (Foto: F. Pirnat)

počival išč i . Potrebna je biološ·ka in estetska obnova. V nekaterih predelih bo treba posvetiti
posebno skrb tudi negovanju podrasti - grmovj a s pripadajočo gozdno flor o, ki bi jo
bilo treba marsikje umetno zasaditi.
1Nekatera stara, hirajoča d~evesa (hrast in dr.) , ki so izrazite zunanjosti in za vso
okolico estetsko pomembna, naj se ohranijo či m dlje; takšna drevesa lahko mestoma
ovijajo in prekrivaj o slikovite spenjavke (brMjan, srobot, d ivja trta). Zlasti na tratah
po ni.že ležeč ih delih, kjer je prehod v gozd, j e treba ustvariti prirodno povezavo z gozdom;
tu bi lahko naselili množice domačih žafranov, pri mul , jetrnikov in drugih domač ih
spomladanskih cvetic.
Urediti bo treba poti, določiti , katere poti ostanejo v sedanjih smereh, in oblikah,
kje bi bilo treba zavarovati prostor e z ograjo, napraviti in utrditi j arke in mostišča. Zlasti
je treba v tivolskem gozdu popraviti številne udrtine ob brežinah j arkov. Vse to delo se
da v več letih opraviti le po premišljenem načrtu.
·P ri izdelavi načrta za tivolski gozdni park morajo prevladovati momenti estetike in
rastlinskega ljubiteljstva. Zlasti raznovrstno drevje naj se v skladu z ekološkimi izkustvi
izbira in razporedi v skupine, tako da bo tudi či m bolj zadoščen o estetski skladnosti.
Pri sestavi nadrobno izdelanega načrta bi bilo treba temeljito ogledati in preceniti
ves sedanji rast-linski material, obhoditi vse drevje, preučiti terenske razmere itd.
Jeseni 1941. leta je poročal o izvršenem službenem pregledu tivolskega gozda takratni
okrajni .g ozdarski referent inž. Miklavič. Omenja, da se je zadnja leta izsekalo pre(:ejšnje
število smrek, ki jih je napadel lubadar. Sekali so tudi zaradi naprave novih in razširjenja
obs toječih cest. Priporoča, ·da naj bi se posekalo več starih, slabo raščenih domačih
kostanjev in se pridružuje mnenju, naj se tivolski gozd oskrbuje kot park, ne kot gospodarski gozd.
Mlademu naraščaju , ki je ogrožen od starih, dozorelih dreves, je treba čimprej z
odstranjenjem slednjih o mogo č i ti, da se more razviti. Glede tega se je v preteklosti veliko
grešilo, ker se je gospodarila prekonservativno in niso upoštevali nasvetov in navodil.
Ker premočno i zkoriščajo steljo, so nekateri gozdni predeli bo lj pusti. Potrebno bi bilo
uporabljati predpise zakona o gozdih glede steljarjenja. Z ozirom na nevarnost požarov
pa naj se vendarle dovoli, da se listje na čis to pograbi ob potih na dva metra širokem
pasu. Tivolski gozd naj bo pod stalnim nadzorstvom, da se neupravičencem prt:preči
poseganje v mestno lastnino.
V zadnjem letu okupacije je bila v Ljubljani velika stiska za kurivo. Okoliški goldni
posestniki, ki so morali v svojih gozdovih posekati do l očene ko li čine listavcev za drva
in jih oddajati v Ljubljano, so se pritoževali, da je mestna občina pri dobavi drv iz svojih
gozdov izvzeta. Zaradi tega j e bil j eseni leta 1944 tivols~i gozd pregledan po zastopnikih
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mestne . občine , gozdnega oblastva, Kmetijske zbornice in zastopnika varstva prirode.
Sporazumno so določil i , da se na južnem, ob meji zasebnih gozdov ležečem pobočju
izseka nekaj , večinoma podstojnega drevja (ok. 50 prm drv). Na vzhodnem pobočju pa
je ostalo od prejšnjega leta za posek odkazanih dreves za ok. 250 prm drv. še ponekod
so predvideli nekaj starega drevja, ki bi se moglo podreti (ok. 250 prm). Nekaj drevja so
posekali že Italijani, precej ~revja pa je bilo poškodovanega po njihovih mulah, ki so jih
privezovali ob drevesa.
Predpisana sečnja pa se je izvršila v zmanjšanem obsegu, ker je mestni gospodarski
urad sporazumno z mestnim vrtnarstvom drugod posekal nekaj drevja za drva.
Upoštevajoč navedene glavne smernice, ki so jih v preteklih letih predložili gozdarski
strokovnjaki in parkovni izvedenec, kakor tudi glede na sedanje stanj e tivolskega gozda
prihajamo do sledečih zaključkov o· bodočem gospodarjenju s tem gozdom:
l. T ivolski gozd naj se ne upravlja kot gospodarski gozd, temveč naj se ves obravnava
kot gozd ·n i par k. Ob ta gozdni park meječi gozdni parceli na Šišenskem hribu v
izmeri 2,57 ha sta izvzeti , kakor sem že prej omenil.
2. Gospodarjenja z gozdom torej ni treba urejati po načelu trajnega etatnega uživanja,
kakršno je sicer predpisano za j avne gozde, temveč je s posebnim načrtom skrbeti za
ureditev, nego in ohranitev tega javnega gozdnega parka. Dokler ni takega načrta , naj se
po možnosti vsako leto sestanej o zastopniki MLO, va.rstva prirode in gozdarskega inštituta,
da se sporazumejo glede ukrepov, ki se tičejo: sečenj, predvsem takih okrog naraš čaja,
da se ta sproti razvije, red če n j a mlajših sestoj ev, č .i šče nj a nasadov ter po g o z dovanj a morebiti nastalih praznin in d[ugih vprašanj.
Glede pogozdovanja bi kazalo, da se začasno nasade samo listavci , ker so manj
podvrženi prečestim poškodbam po ljudeh kot mladi iglavci.
S. Da se olajšala poslovanje in pregled v gozdnem parku, naj se na kopiji situacij ske
karte z vrisanimi cestami in jarki, ki jo je imel mestni gospodarski urad , napravi začasna
razdelitev gozda na oddelke. Oddelki naj se označijo z zaporednimi številkami. Ce j e na
razpolago karta z izohipsami, naj se tudi slednje preneso v situacijsko karto.
4. Ke'r je dalo mestno vrtnarstvo med okupacijo, zaposlivši gozdarje-begunce, klupirati
drevesa v tivolskem gozdu, bi se bilo treba zanimati za podatke klupacije in za ugotovljeno
lesno zalogo. Ce zaloga ni bila izračunana , bi se to moglo nakna dno napraviti. Ceprav naj
ves objekt velja kot gozdni park, je vendar poznanj e lesne zaloge dober pripomoček za
oceno stanja in vrednosti gozda.
5. MLO naj bi v sporazumu z gozdarskim inštitutom in zastopnikom varstva prirode
določil, katere ceste in poti ostanejo sprehajalcem dostopne. Skrbi naj za pri merna opozorila in svarila na kažipotnih tabli cah in drugod. Določi naj se tudi, po katerih skozi
gozdni park speljanih cestah so vožnj e z avtomobil i in v,ozovi ter ježa in kolesarjenje
dovoljeni.
6. Določi naj se organ, ki bi sproti knjiži l:
a) koliko lesa se je letno posekalo, ločeno po drevesnih vrstah, kol iko se j e izdelalo
tehničnega lesa, koliko drv, koliko je ostalo odpadkov; izkupiček za te sortimente, stroški
sečnje, izdelave, izvoza, če je delano v lastni režiji ;
b) koliko dnin in ·denarja se je porabilo za nego in redčenje sestoj ev, za č i šče nj e
nasadov in pomladka;
c) koliko dnin se je porabilo za pogozdovanje. spopolnj evanj e, koliko se je porabilo
gozdni h sadik, katere vrste;
• č) poškodbe po vetru, snegu, požaru , mrčesu, ljudeh - datum okvare, pospraviJo;
d) izraba stelje - dovolj ena, nedovoljena;
e) neupravičeni posegi v lastnino, - ukrepi;
f) neupravičeno pohajanje izven poti in cest itd.
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7. MLO naj daje organom, ki jim je poverjeno čuvanje tivolskega gozdnega parka,
primerna navodila . Pripominjam, da j e referat za varstvo prirode Zavoda za spomeniško
varstvo sporazumno z Gozdarskim inštitutom Slovenije poslal leta 1949 Mestnemu ljudskemu odboru nekaj internih navodil za gospodarjenje. V teh navodilih so naštete drevesne
vrste, ki bi bile primerne za nasad po prazninah na ustreznih položajih.
8. Prepove naj se samovolj no prestavljanje klopi.
9 . .Prebiv'alstvo naj se naprosi, da se pokori odredbam in da pomaga čuvati goidni
park - dragoceno ljudsko imovino.
Mladini pa naj se v šoli vcepi razumevanj e za varstvo priPode.
•Ing. Anton Si v ic

DRUšTVENE VESTI
SODOBNA NEGA IDRIJSKIH IN TRNOVSKIH GOZDOV

().L

Goriška sekcija DIT gozdarstva in lesne industrije je priredi·la 6. in 7. avgusta 1956
ekskurzijo v gozdove SLP na območju gozdnih obratov Idrija , Trnovo in .Predmeja.
E~kurzije se je udeležilo 30 članov sekcije in odposlanec matičnega društva DIT
inž. Beltram.
•Najprej smo si ogledali v oddelku 50/g Velika ravan čiščenje bukovega mladja,
starega 10-15 let. Pri teh negovaln ih delih so odstranjevali predrast, tako imenovane
koše, obglavlj ali nekatera nasilno razv i jajoča se drevesa, odbijali veje tistim d revesom,
ki zavirajo razvoj kvalitetnejših sosedov itd. To delo je bilo v vseh primerih izvršeno
pravočasno, t. j: še preden so se prekomerno razbohotile posamezne bukve in makleni.
Seveda s tem posegom še ni bilo vse rešerlo in bo potr,ebno čez 2-3 leta zopet pregledati
sestoj ter mu pomagati, kjer bo potrebno, vendar bo to delo takrat lažje in cenejše.
!Sledil je ogled končnega poseka bukovja iz· pretekle zime. Na tej seoini, ki meri
4 ha, je napadlo 750m3 lesa. Zaradi zavarovanja pomladka je bilo spra~ilo opravljeno
z motornim izvlekom (z glavno nosilk'o in vlačilko ter s stranskimi priključki) na zbirno
mesto. Odtod je nato potekal izvlek po glavni nosilki. Prvotno je bilo v načrtu sprav ilo
z vprežno živino, vendar bi pri tem s teptanjem pomladka in objedanjem vršnih poganjkov
živina napravila ogromno škodo. Kljub strogemu nalogu,. naj živini nataknejo nagobčnike,
so vozniki le-te takoj po logarjevem odhodu sneli, živina pa je nadaljevala• z objedanjem
mladja. Zato so prešli na motorni izvlek. Ekskurzija 'je ugotovila, da so .bili stroški
postllvlj anja glavnih in stranskih nosilk in vlačilk 100 dinarjev na m 3 zelo nizki. Skupni
stroški spravila iz gozda do kamionske ceste pa so znašali le 655 dinarjev/m 3, kar je zelo
pocen i, če upoštevamo, da ni bila ml adju prizadeta nikakršna vidna škoda. Vlačenje
oziroma spravilo z vprežno živlno bi bilo vsaj za 100% dražje, ne vštevši pri tem škode
na mladj u.
Po kratkem odmoru in okrepčilu v Idrij i smo prišli v gozdove s č i sto drugačnimi
ekološkimi pogoji. Oddelek 12/a Jeličje že po imenu pove, da j e od nekdaj na tem mestu
rasla jelka. Ogledali smo si nego mešanega jelovega, smrekovega in bukovega rpomladka,
letvenjaka in drogovnjaka, v starosti 3- 30 let, pri čemer ,se z obsekavanjem bukovih košev
prsnega premera 15-40 cm daje prednost iglavcem. Če bi te koše izsekali, bi direktna
svetloba kvarno vplivala na doslej močno zastrto mladje iglavcev. Iglavcem pa, ki se
silijo h košatenju in ovirajo rast lepemu bukovemu mladju, obžagujejo -veje in s tem
bukovemu mladju ·omogo čaj o nemoteno rast. Ko pa bodo ta nadstojna drevesa do.segla
večje debeline, jih bodo izsekali. Za ta negovalna dela porabijo 30 dnin na hektar. Vse
to kaže, da bo gozdar zelo koristno vplival ter s časom znatno povečal prirastek in kvaliteto lesa.
poučno

307

Nato se je ekskurzija napotila na območje logarije Pevc, v oddelek 45. V delu tega
oddelka (45/g) bodo še v bodoče gojili na površini 45 ha mešan gozd jelke, smreke in bukve
ter gospodarili z naplodnimi sečnjami v krogih (t. im. Femelschlag), medtem ko bo drugi
del tega oddelka polagoma prešel v prebiralni tip. Vsekakor pa debelinski razredi niso
pravilno zastopani in bo treba presežek srednjedohnih dreves izločiti. Prav v tem oddelku
je bilo v letih 1945-1947 več napadov lubadarjev ter so v tem času sekali le lubadarke
in sušice. V bodoče bo potrebno na do ločeni h površinah reševati iglavec s kleščenjem vej
in odstranjevanjem posameznih bukev v korist smrek in jelk, ki rastejo v skupinah (stare
do 15 let) med bukovim mladjem. V istem oddelku pod kolovozom bodo v prihodnjih letih
izvršili končni posek bukovja in jelovja.
Pot se je nadalj evala v Tisovec (oddelek 56/c), kjer so leta 1955 opravili nego z
reševanjem jelke na površini 80 ha, nadaljevali pa v letu 1956 na površini 30 ha. Za nego
so porabili na hektar 15 dnin. P ri opravljanju negovalnega dela je imela vsaka skupina
svojega delovodjo, ki je bil kvali ficiran delavec. Pri odstranjevanju košev in pri delikatnejših delih je moška delovna sila zamenjala žensko. Tako ostane ženskam lažje in preprostej še delo. Delavci- sekači pa po končani zimski sečnj i prav radi preidejo na negovalna
dela in imajo tako nekaj časa lažje delo, kar jim pride posebno prav ob nastopu košnje,
ko si morajo nakositi seno za svojo kravico, ki jo ima skoro vsak gozdni delavec. Vsi
udeleženci so z zanimanjem in odobravanjem pregledali vsa izvršena negovalna dela,. ki
so bila tako pestra in na vsak korak drugačna ter prav brez kakršne koli šablone. Ne bi
bilo konca razpravljanja, da nas ni tema pognala iz gozda. S tem je bil končan prvi dan
ekskurzije.
Naslednjega dne smo si ogledali oddelek 75/b Moj ski vrh (Lokve), bukov sestoj s
posameznimi drevesi gorskega javora in jerebike, star 70 let, kateremu je primešana
j elova predrast. Poleg teh drevesnih vrst sta v revnem grmovnem sloju zastopana le
navadni in lovorasti volčin , v zeliščnem sloju pa: dišeča perla (Asperula odorata), trolistna
mlaja (Cardamine trifolia), brstična mlaja (C. bulbifera), peterolistna mlaja (C. pentaphyllos), zajčica (Prenanthes purpurea), navadna pljučnica {iPulmonaria officinalis), volčja
jagoda (Paris quadrifolia), trpežna srebrenka (Lunaria rediviva), mnogocvetni salamonov
pečat (Polygonatum multiflorum ), črna čmerika (Veratrum nigrum), pomladanski grahor
(Lathyrus vernus), navadna zajčj a deteljica (Oxalis acetosella), jajčas t okraki repuh (Petasites hybridus).
Ob k ončnem poseku pred 50 leti je bil jelkov predrastek visok 4-6 m. Ztlaj so
izvršili visoko redčenje in sanitarno sečnjo , Od prejšnjega čiš čenja v letu 1932/33 ni bilo
v sestoju skozi 23 let opravljeno nikakršno negovalno delo. Razen delavcev, zaposlenih
pri redčenju , dela posebna skupina pri kle§čenju vej, ki · ovirajo rast sosednjih dreves,
obsekavanju prevelikih košev itd. Ta skupina j e kar dobro opremljena z orodjem (4-5 m
dolga lesena gasilska lestev, varnostni pas za privezovanje k deb lu pri kleščenju na
drevesu, lisičj i rep, sekira in vejnik). Pogrešajo pa mo čnejši lisičji rep s kombiniranim
zobovjem, ker je žaganj e z navadnim mizarskim li s i čjim repom (zarad i stiskanja drevesa)
težko in počasno. Delavske skupine imajo pri delu žage dom ače izdelave, dolge 1,50 m
z 8 skupinami po 4 rezilne zobe, 9 č i st ilci ter na vsaki strani ob ročaju po eno skupino
9 + 1 rezilnih zob. Vsaka delavska skupina ima drugačno žago ter smo opazili tudi enq
z EHZ (Euler-Hochleistungs-Zahn) zobovjem. Brušenje žag ni prvovrstno. Iz pogovora
z delavci je razvidno, da jim primanjkuje prvovrstnih žag s kombiniranim zobovjem. Ce
lahko uvažamo druge predmete, potrebne našemu gospodarstvu, zakaj ne bi uvažali tudi
žag iz prvo-v-r stnega j ekla? Z boljšim orodjem in njegovo bolj šo nego bi se lahko dvignila
tudi storilnost ob manj šem delovnem naporu.
Spotoma smo si ogledali v vasi Lokve še gozdno drevesnico, ki ima površino 2756 m 2 •
Drevesnica je prav dobro oskrbovana. V njej raste enoletni črni in rdeč i bor, dveletni
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črni bor, enoletna in dvel etna smreka, dveletni macesen in dveletne smrekove presajenke.
Ena šestina drevesnice je zasejana z lupino in oljnato repico za zeleno gnojenje. Spomladansko setev lupine in repice so že podkopali, nakar bodo drevesnico znova zasejali s tema
vrstama in nato v jeseni podkopali, s č imer si bo drevesnica zelo opomoglji z dušikom.
Ob glavni cesti Lokve-Nemci, v oddelku 27 Brezov hrib, smo videli manjšo površino,
zasajeno s 1000 sadikami macesna in 3000 sadikami duglazije. Ce se sadike ne bodo
primerno zavarovale (ogradile), bodo postale prav tako žrtev divjadi in pasoče se živine,
kakor so bile to že prej sadike gorskega javora. Spotoma so nam tovariši s Trnovega
pokazali ograj eno površino 20m2 v čistem 100- 120-letnem jelovem sestoju, kjer ni
jelovega pomladka. •P olovica te ograjene površine je pognojena s saturacijskim muljem,
druga polovica pa je samo pripravljena za naravno nasemenitev. Pri gnojenju so porabili
preveč saturacijskega mulja (ki vsebuje zelo mnogo apna), t. j. za prst na debelo, zato
na gnojeni površini ni pričakovati večjuh uspehov kot na negnojeni. Namen te poskusne
ploskve pa je ugotoviti vzroke, zakaj se v teh č istih jelovih sestojih jelka ne pomlaja.
Ekskurzija je šla proti oddelku 5 logarije Trnovo. V tem oddelku so v 25-letnem
bukovju organizirali redčenje tako-le: najprej so na posebnem enotedenskem tečaju usposobi li delavce in bodoče delovodje za č iščenje in redčenje. Ti delovodje samo odkazujejo,
kaj se bo posekaJo, kaj se bo obglavilo oziroma katera veja ali vrh se bo odstrani l, ali
se bo morda bukov koš obročka l , da počasi shira itd. Delavci opravljajo po delovodji
označena dela, logar pa kontrolira in po potrebi v vsakem primeru daje dodatna navodila.
Ugotovili smo, da je delo brez delovodij zares nemogoče opravljati, ker ga sam logar ne
more obvladati brez njihove pomoči.
Na obmr ·:ju gozdnega obrata Trnovo je približno še 500 ha neprečiščenih in nepreredčenih gozdov. V letu 1956 so opravili negovalne ukrepe na 100 ha, pri čemer je napadlo

Lansko leto je bil i:rNršen končni posek 750m 3 zrelega lesa na površini 4 ha, zarasli
z 1,5-4 m visokim mladovjem. Pri spravi lu po žičnici z motornim vlačilcem je bilo visoko
mladje voorno obvarovano vsakršne poškodbe. (Udeleženci ekskunije na Veliki ravni,
G. U. Idrij a)
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na hektar 10-15 prm lesa. Za negovalna dela so porabili 19 dninYha . Pravi loma pa bi
moralo biti to mladovje očiščeno že pred 8-10 leti.
Na poti proti Krnici so se udeleženci ustavili na Kopitniku, od koder se je nudil lep
razgled po Vipavski dolini, proti Gorici , Dolnjem Krasu, Tržaškem zalivu, Trstu, Tržiču ,
Poso čju, Sabotinu, Sv. Gori, Gabrijelu in kraj-ih onstran državne meje.
Po najkrajši avtomobilski cesti smo iz Krnice nadaljeva li pot skozi znano mrazišče
Smrečje do .Podnagnovca na cestno križišče Lomova rajda in da lje na Čaven (nadm. višina
1150 m}. Tu se je znova odprl razgled na Gornjo Vipavsko dolino, Kras, Nanos, Hrušico,
javorniške in snežniške gozdove. Po kratkem odmoru smo odšli v oddelek 14/e Čaven,
v 40-50-leten č ist bukov sestoj, nasta l z naplodno seč njo (končni posek je bil leta 1917}.
Ta sestoj je vidno precej slabše rasti" kar j e predvsem pripisati kvarnemu vplivu pogostne
in zelo močne burje na ·tej nadmorski višini. Z več truda in požrtvovalnosti so v tem
oddelku na po·vršini 100 ha opravili vsa dela zelo dobro.
Končno smo si · spotoma ogledal i kleščenje pos·a meznih j elk, starih približno 40 let
(predrast v bukovem mladju). S seč njo jelk ne bi dosegli pravega cilja, ker bi izdelane
sortimente le s težavo spravili iz gozda in bi bila škoda v bukovem mladju prevelika.
Preden bo bukovo mladje doseglo spo dnj e veje jelk, bo potrebno ponovno kleščenje jelkove
predrasti. Ko pa bo bukovo mladje dovolj odraslo, bo nujno odstraniti tudi tiste jelke, ki
bi zelo škodovale nadaljnj emu razvoju mladega bukovja.
Na območju treh gozdnih obrato v so po sodobnih bioloških načelih izvršili oziroma
predvideli nego gozdov:
Gozdni obrat • 1954
Idrija
Trnovo
Predmeja

1955

(1956 (plan}

82 ha.

425 ha
144 ha
117 ha

500 ha
324 ha
588 ha

182 ha

686 ha

1412 ha

100·ha

Razveselj ivo je, da delo napreduje ne le po obsegu, temv e č tudi po kvalitetni
izvedbi. Površine, ki jih predvideva plan za leto· 1956, so realne in bo treba v tem obsegu
z delom nadalj evati tudi v bodoče.
Ob zaključku je tajnik sekcije tov. inž. !Papič vse prisotne povabil k razpravi, posebno
pa tiste, ki jim morda ne bi bilo vse jasno, kar so videli pri negi gozdov. Razprava je
pokazala, da smo si ogledali zelo obširna in koristna dela, kar naj bo še nova vzpodbuda
za kvaliteto dela pri gozdni negi. Nujno je sodelovanje pri delu, ker nas bo le taka pot
vod.i la k napredku . Za skupno ,in vzajemno delo je poklicana in odgovorna sekcija DIT,
ki naj skrbi za napredek gozdarstva v goriškem okraju. škoda, da ni bcil vnešen v program
tudi ogled nege v kmečJ<ih gozdovih. Mnogo se je razpravljalo tudi o škodi po divjadi,
ker so nekateri mnenja, da j e danes stalež divjadi večj i , kakor je bil pred vojno , ter da
bomo imeli težave pri gojitvi jelovih gozdov. Vendar lahko trdim, da nismo opazili v teh
dveh dneh naše ekskurzije nikakršne škode razen v oddelku 27 Brezov hrib, kjer je srnjad
obgrizla nekaj j avorov. Pro ti škodi na novopogozdenih površinah s sadikami črnega bora,
ki jo povzroča zajec na krasu, kjer se vsakoletno investira nekaj deset milijonov dinarjev,
pa bo potrebno nekaj ukreniti.
Udeleženci ekskurzij e so soglasno ugotovili, da j e za tako hiter korak v napredku
pri negovalnih delih v gozdovih Slovenskega Primorja g lavn,a zasluga tov. inž. Beltrama,
za kar so mu izkazali priznanje vsi prisotni. .Prva tovrstna inštruktaža na tem območju
je bila pred dvemi leti, nakar so sledile ponovne.
Za sestavo programa se moramo zahvaliti organizatorj em, za uspešno izvedbo pa
Upravi za gozdarstvo OLO Gorica ter. obema gozdnima gospodarstvoma, v Mostu na Soči
in Novi gorici.
Venčeslav štraus
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PREDPISI
ODLOK O VARSTVU ZELENEGA PASU MESTA LJUBLJANE
V Uradnem listu LRS, št. 13 z dne 7. aprila 1955 je bil objavljen odlok, iz katerega
povzemamo naslednja določila:
Na podlagi 15. točke 65. in 117. člena zakona o ljudskih odborih mest in mestni h
občin (Uradni list LRS, št. 19- 90/52), v zvezi z 2. č l enom odloka o ureditvi gozdarske
službe v mestu Ljubljani (Uradni list LRS, št. 26-382/54), izdaja mestni ljudski odbor
glavnega mesta Ljubljane po sklepu 52. skupne seje mestnega .zbora pro izvajalcev z dne
7. januarja 1955
ODLOK
o varstvu zelenega pasu me sta Ljubl jan e
l. člen

V zeleni pas Ljubljane spadajo vsi gozdovi ter gozdno in okrasno drevje in grmičevje
na območju mesta Ljubljane ne glede na lastništvo in ne glede na to ali raste v gozdu,
zunaj gozda, v ograjenih in neograjenih prostorih.
Za gozdove zelenega pasu iz l. odstavka tega člena veljajo poleg določb tega odloka
vsi predpisi o gozdovih.
2. člen
Namen zelenega pasu je zlasti, da:
a) varuje in regulira klimo mestnega območja,
b) varuje izvirke in celotni režim voda na mestnem
c) ohranja vegetacijo, floro in favno,
č) služi razvedrilo in oddihu prebivalstva,
d) povzdiguje lepoto mesta,
e) je objekt za znanstveno proučevanje.
3.

območju,

člen

Za vse zadeve iz tega odloka je pristojna Uprava za gozdarstvo MLO Ljtibljana.
V gozdovih zelenega pasu se gospodari po urejevalnem elaboratu, ki ga izdela organ
iz l. odstavka ' tega člena v sporazumu s pristojnimi organi. Ta elaborat potrdi Uprava
za gozdarstvo LRS.
4.

člen

Uprava za gozdarstvo MLO Ljubljana skrbi poleg nalog iz 2. člena odloka o ureditvi
gozdarske sluibe v mestu Ljubljan-i zlasti, da se gozdne golj ave pogozde v predpisanem
roku, ter predpiše za vsako pogozdovanje posebej drevesne vrste in način dela, izvaj a ali
daje naloge za čiščenje, treblj enje in redčenje gozdov ter predpiše čas in nač in del, ki se
brez njenega na'loga oziroma privolitve ne smejo opraviti.

5.

čl en

mesta Ljubljane je v zelenem pasu prepovedana vsaka sečnja brez
sečnega dovoljenja.
Za vsak posek v gozdovih izdaja sečna dovoljenja uprava za gozdarstvo MLO Ljubljana po obstoječih predpisih. Za posek v gozdovih na Rožniku, imenskem hribu, Gradu
in delu Golovca od Gruberjevega kanala po Dolenjski cesti do poti, . ki se odr:epi od
Dolenjske ceste na meji med katastrsko občino Rudnik in Karlovško predmestje, od tu do
vrha pri tromeji katastrskih občin Rudnik, Stepanja vas in Karlovško predmestje, od tu
po poti proti severovzhodu preko gozdnih parcel posestnikov Bezlaj Jere, Stepanjska c. 7,
Na

območju
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Anžiča Antona, Stepanjska c. 9 ter med parcelama last Komotar Antonije, Štepanjska c. 2,
in Vrbinca Franca, Litijska c. 17, z ene strani in Valentinčiča Antona, Štepanjska c. 22,
z druge strani, preko parcele Babška Franca, Štepanjska c. 26, do naselja Na Gmajni,
kjer se priključi na ulico skozi to naselje, od tu pa do križišča te ulice z Litijsko c~sto,
izdaja sečno dovoljenje isti gozdarski organ po poprejšnjem sporazumu s svetom .za
komunalne zadeve ter uradom za regulacijo mesta Ljubljane.
Za posek gozdnega in okrasnega drevja in gr mi čevja zunaj gozda na celotnem območju
mesta Ljubljane izdaja se čna dovoljenja uprava za gozdarstvo MLO Ljubljana po poprejšnjem sporazumu s svetom za komunalne zadeve ter uradom za regulacijo mesta
Ljubljane.
6. člen

Steljarjenje na Rožniku in Šišenskem hribu, Gradu in delu Golovca do meje, navedene
v 2. odstavku 5. člena, je praviloma prepove.d ano. Le v izjemnih primerih izda dovoljenje
uprava za goLdarstvo MLO Ljubljana. Za steljarjenje v drugih gozdovih predpiše kraj ,
čas in način nabiranja stelje uprava za gozdarstvo MLO Ljubljana. .
člen

7.

Gozdovi na Rožniku, šišenskem hribu, Gradu ,i~ delu Golovca do meje, navedene
v 2. odstavku 5. člena , ter vse gozdno in okrasno drevje in grmičevj e zunaj gozda na
območju mesta Ljubljane j e v najstrožjem varstvu in je vsaka p oškodba dreves ali g rmičevja prepovedana. Zlasti je prepovedano lomiti ali rezati veje, trgati cvetj e in sadeže.
8.
!Kleščenje

člen

dreves v gozdu in 1zven gozda je prepovedano.
9.

člen

Na Rožniku in Šišenskem hribu, Gradu in delu Golovca do meje, navedene v 2. odstavku 5. člena, je dovoljena hoja samo po tistih poteh, k i so temu primerno označene.
Hoja zunaj poti je dovoljena samo lastnikom ali t'istim, ki imajo zato od organa iz
l. odstavka 3. čl ena tega odloka ustrezno dovoljenje.
10.

člen

Kršitve določb v 4. do 9. člena tega odloka se kaznujejo za p rekrške z denarno
kaznijo do 5000 dinarjev, če niso že po drugi predpisih za ta dejanja predpisane kazni.
Kršitelji tega odloka odgovarjajo tudi za vso storj en'o materialno škodo.
11.

člen

Gozdno strokovno ter čuvaj sko osebje, ki ga pooblasti uprava za gozdarstvo MLO
Ljubljana sme izterjati na samem kraju denarno kazen v višini 50 din od tisti h, ki jih
zalot i pri storitvi tehle prekrškov:
a) pri hoji po gozdu zunaj poti,
b) p ri rezanju ali lomljenju vej , vršičkov in šib,
c) pri nabiranju sadežev in eve tja.
12.
Ta odlok

začne

člen

veljati z dnevom objave v »Uradnem listu LRS<<.

G-781915-54

Ljubljana, dne 7. januarja 1955.
Predsednik MLO:
Dr. Marijan Dermatia l. r.
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ODLOK
.
O PRENOSU IZDAJANJA DOVOLJENJ ZA SEčNJO IN UPORABO POSAMEZNIH
VRST LESA IZ PRISTOJNOSTI ZVEZNEGA DRžAVNEGA SEKRETARIATA ZA
NARODNO GOSPODARSTVO V PRISTOJNOST REPUBLISKIH ORGANOV
ZA GOZDARSTVO
(Uradn i list FLRJ , št. 19 z dne 3. V. 1956)

l. Iz pristojnosti Zveznega državnega sekretariata za narodno gospodarstvo se prenesejo v pristojnost republiških organov, ki so pristojni za gozdarstvo, naslednje zavede:
l. izdajanje dovoljenj za sečnjo in uporabo macesna po odredbi o prepovedi sečnj e
in uporabe macesna (»Uradni list FLRJ<<, št. 47/48);
2. izdajanje dovoljenj za sečnjo brestovih d ebel na območju Livade v Istri po odredbi
o prepovedi sečnje bresta na področju Livade v Istri (»Uradni list FLRJ«, št. 7/49);
3. izdajanje sečnih dovolj enj za č rni gaber po odredbi o varstvu in omejitvi sekanja
črneg(!. gabra (Ostrya carpinofolia) (»Uradni li st FLRJ«, št. 17/49);
4. .izdajanje dovoljenj za sečnjo in uporabo taninskega lesa za kurjavo po odredbi
o prepovedi sekanja in uporabe taninskega lesa za kurjavo (»Uradni list FLRJ«, št. 17/50).
II. Ta odlok velja od dneva objave v »Uradnem listu FLRJ «.
R. p. št. 125.
Beograd, 24. aprila 1956.
Zvezni izvršni svet
Srekretar:
Podpredsednik:
Veljko Zekovic s. r.
Svetozar Vukmanovic s. r.
UREDBA
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH UREDBE O USTANOVITVI
IN UPRAVLJANJU GOZDNIH SKLADOV
(Uradni list FLRJ, št. 22 z dne 23. V. 1956)
Uredba o ustanovitvi in upravljanju gozdni h skladov (»Uradni list FLRJ «, št. 46155)
se spremeni 1n dopolni tako, da se njeno prečiščeno besedilo glasi:
Uredba
o ustanovitvi in upravljanju gozdnih skladov
I. Splošne

določbe

l. člen

Gozdne sk lade (v nadaljnj em besedilu : »sklade«) morajo ustanoviti ljudske republike
okraji, v katerih so gozdovi.
Skladi iz prejšnj ega odstavka se u stanovijo zato, da b i se dobila sredstva za finansiranje gozdnih pospeševalnih ukrepov in del po določbah te uredbe.
ID

2. člen
Republiški sklad upravlj a organ, ki ga določi republiški izvršni svet.
Okrajni sklad upravlja organ, ki ga določi okrajni ljudski odbor.

Skladi so pravne osebe

ID

3 . člen
so odgovorni za svoje obveznosti s svoj imi sredstvi.

4. č len
Gozdni skladi so proračunski skladi.
Dohodki in izdatki skladov se določijo in ugotovijo vsako leto v predračunih dohodkov in izdatkov skladov. Predra čuni dohodkov jn izdatkov se sestavijo na podlagi potrjenih programov skladov.
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Predračun i dohodkov in izdatkov skladov so priloge proračuna ustrezne politič ne
teritorialne enote.
5. člen
Sredstva sklada se ne smejo uporabiti v noben d rug ' namen. razen za pospeševanje
gozdarstva.
6. člen

Sredstva skladov se uporabljajo za pospeševanje gozdarstva na podlagi programa del,
ki se sestavi po določbah te uredbe.
P.rogram iz prejšnjega odstavka obsega gozdna pospeševalna dela, ki naj se izvedejo
v teku enega ali več let.
7. č len

Sredstva skladov se lahko uporabljajo za neposredno fjnansiranje gozdnih pospeševalnih del ter za dajanj e posojil za taka dela na način, ki ga določa ~a uredba.
8.
S pravili sklada se

člen

natančneje določi način

upravljanja sklada in njegovo poslovanje.

9. čl en

O programu gozdnih pospeševalnih del in o pravilih skladov sklepajo organi, ki
upravljajo sklade, potrdi pa jih pristojni izvršni svet oziroma okrajni ljudski odbor.
10. člen
Skladi ne morejo opravljati nobene samostojne gospodarske dejavnosti.
11.

člen

Izvršni svet Ljudske republike Srbije izda predpise o gozdnih skladih avtonomnih
enot in o njihovem upravljanju.
II. Sredstva skladov in njihov namen
12.

člen

V okrajne sklade se stekajo:
l. zneski od cene stoječega lesa, ki jih določi okrajni ljudski odbor v mejah zneskov,
določenih z zveznim družbenim planom;
2. odškodnine za gozdne škode;
3. takse, ki jih plačajo zasebni lastniki 111 zadruge za sekanje lesa v zasebnih oztroma
zadružnih gozdovih in ki jih predpišejo ljudske republike;
4. proračunske dotacije in dotacije družbenih organizacij ter sredstva, ki jih dajejo
gospodarske organizacije za pogozdovanje, melioracije ipd.;
5. obresti od l>redstev skladov, ki so naloženi' pPi banki na -posebnem računu z odpovednim rokom;
6. darila ;
7. sredstva, ki so v predračunu Državnega sekretariata za narodno obrambo določena
za pogoz9ovanje;
8. drugi dohodki, ki jih določi z•v ezni zakon.
V republiške gozdne sklade se steka del sredstev okrajnih gozdnih skladov, ki se
določi z republiškim družbenim planom v odstotku od celotnih dohodkov okrajnih skladov.
13.

č len

Banka, ki pobira dohodke, ki pripadajo skladom, mora
te dohodke v sklade.
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obračunavati

m odvajati

Organ, ki upravlja sklad; mora poslati banki iz prejšnjega odstavka potrjen preddohodkov in izdatkov v 15 dneh od potrditve, da ga izvršuje.

račun

če dohodkov, ki pripadajo skladom, ne pobira banka, jih morajo plačevati v sklade
tisti organi, ki so pristojni za pobiranje.

14.

člen

Sredstva skladov se nalagajo pri Narodni banki oziroma pri komunalni banki.
15.

člen

Sredstva skladov se lahko uporabijo:
l. za f<inansiranje investicij v gozdarstvu, in sicer predvsem za zgraditev komunikacij
m logarskih hiš;
2. za nova investicij ska pogozdovanja, predvsem z drevesnimi vrstami hitre rasti, in
za melioracijo degradiranih gozdo·v;
3. za zatiranje gozdnih bolezni in škodljivcev, Ici se pojaVIJO v velikem obsegu;
4. za podpiranje znanstvenih raziskovanj v gozdarstvu;
5. za dotacije pasivnim gozdnim gospodarstvom, da bi mogla finansirati gozdna
pospeševalna dela, ki so določena v programu del (6. č len).
16.

člen

!z skladov se lahko daj ejo , dotacije družbenim investicijskim skladom s pogojem,
da se dajejo jz teh sredstev dolgoročna posojila gospodarskim organizacijam in zavodom s področja gozdarstva. Dolgoročna posojila se dajejo ob pogojih, ob katerih se dajejo·
posojila iz družbenih investicijskih skladov, ali · pa ob ugodnejših pogojih.
V programu sklada se določi, kateri ukrepi in katera gozdna pospeševalna dela se
bodo finansirala s posojili iz dotacij družbenim investicijskim skladom po prejšnjem
odstavku.
17. člen
Zvezni izvr~ ni svet lahko daje splošne smernict! za uporabo sredstev gozdnih skladov v mejah, ki jih določ a zvezni d~užbeni plan.
18.

člen

Republiški izvršni svet oziroma organ, ki ga ta določi, lahko odloči, da se smejo
za določena dela uporabiti sredstva republiških skladov, če se zagotovi za ta dela do ločen
del sredstev iz okrajnih skladov.

III. Upravljanje skladov
19. člen '
Organ, ki upravlja sklad:
l. sklepa o pravilih sklada;
2. sklepa o programu gozdnih pospeševalnih ukrepov in del ;
3. predlaga letni predračun dohodkov in izdatkov sklada;
4. predlaga zaključni račun sk lada za vsako leto;
5. določa pogoje, kako morajo posamezne gospodarske in druge organizacije ali drugi
koristniki uporabljati sredstva sklada;
6. nadzoruje uporabo sredstev sklada;
7. obravnava vsa druga načelna vprašanja v zvezi s poslovanjem sklada in sklepa
o nj ih;
8. opravlja druge zadeve v zvezi z upravo sklada, kakor to določajo njegova pravila.
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20.

člen

Ce je izvršni svet oziroma okrajni ljudski odbor imenoval upravni odbor sklada kot
edini njegov organ, opravlja upravni odbor vse zadeve, ki so navedene v 19. členu te
uredbe, kakor tudi druge zadeve v zvezi z upravo sklada, ki jih določajo pravila.
Ce je izvršni svet oziroma okrajni ljudski odbor določil kot organ za upravljanje
sklada z.bornico ali kakšen drug kolektivni organ, ki imenuje za neposredno upravo sklada
upravni odbor, se s pravili sklada določi, katere zadeve bo opravlj al upravni odbor, katere
pa širi forum organa, ki upravlja sklad.
21.

člen

Sklad predstavljaj o pred drugimi osebe, ki jih določi organ, ki upravlja sk·l ad, oziroma
oseba, ki jo do l očajo pravila.

IV. Sestavljanje in izvrševanje predračunov dohodkov in izdatkov in zaključnih računov
22.

člen

Organ, ki upravlj a s~lad, mora sestaviti predlog predračuna dohodkov in izdatko·v
s·klada, ga predložiti ustreznemu upravnemu organu, ki je pristojen za finance, skrbeti za
izvrševanje potrjenega predračuna, ter sestav.i ti zaključni račun sklada po določbah
temeljnega zakona o proračunih in po predpisih, izdanih na njegovi podlagi.
23. člen
Sredstva sk.l adov se ne smejo uporabljati, dokler ni potrjen predračun dohodkov in
izdatkov, razen če j e dovoljeno začasno finansiranje iz skladov po predpisih o proračunih .
. 24. člen
Odredbodajalec za iz-vrševanje ·predračuna dohodkov in izdatkov sklada je oseba, ki
jo določi organ sklada.
Organ sklada lahko prenese ,pravico odredbodajalca za izvrševanje predračuna za posamezne namerie na osebo , ki načeluje zavodu za gojitev in izkoriščanje gozdov, ali na
osebe, ki načelujej o drugi m organizacijam, katerim so bila dodeljena sredstva sklada.
25. člen
Odredbodajalci in računodajalci za izvrševanj e predra~unov dohodkov in izdatkov
sklada imajo glede izvrševanja predračunov skladov iste pravice in dolžnosti, ki jih imaj o
odredbodajalci in računodajalci za izvrševanje predračunov dohodkov in izdatkov držav- ·
nih organov in zavodov po določbah temeljnega zakona o proračunih in po predpisih, izdanih na njegovi podlagi.
26. člen
Odredbodaj a lci in računodajalci za izvrševanj e predračunov skladov morajo voditi

evidenc~ o nabranih in porablj eni h sredstvih skladov po predpisih o izvrševanju proraČunov.
27.

č len

Organ sklada lahko določi v pogodbi z organom , zavodom ali organizacijo, katerim
daje sredstva, pogoje, kako se morajo dodeljena sredstva porab iti.
28. člen
Sprememba namena in VJsme sredstev (virmiranje), ki sta določena s predračuni sk ladov, je dovoljena po določbah temeljnega zakona o proračuni h.
29.

člen

Trimesečne plane za izvrševanje predračuna dohodkov in izdatkov sklada potrjuje
pristojni izvršni svet oziroma svet okrajnega ljudskega odbora, ki j e pristojen za proračun.
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30. člen

Organi, zavodi in organizacije, katerim se dodeJ.ijo sredstva sklada, da izvršijo gozdna
pospeševalna dela in ukrepe, morajo po preteku leta dati obračun o njihovi porabi.
na posebnih r ačunih.
Organi, zavodi in organizacije, kater.i m se dodelijo sredstva sklada, da izvršijo gozdna
pospeševalna dela in ukrepe, morajo po preteku leta dati obračun o njihovi porabi.
31. člen

Anuitetno službo za posojila iz investicijskega sklada v breme dotacij iz gozdnih skladov oprav.l ja banka, pri kateri se vodijo sredstva investioijskega sklada. Odplačane anuitete
pripadajo investicij skemu skladu.
32. člen
Poslovanje sklada za preteklo leto se za ključi vsako leto na dan 31. decembra .
Sredstva, ki v preteklem letu niso bila porabljena, se prenesejo v naslednje leto. Neporavnane obveznosti !>klada iz preteklega leta se poravnajo iz sklada v naslednjem letu.
33. člen

·Organ sklada mora najpozneje do 15. marca vsako leto spreleti zaključni račun sklada
za preteklo leto.
Zak ljučni račun , sprejet po prejšnjem odstavku, potrdi pristojni iznšni svet oziroma
okrajni ljudski odbor.
34. č len
Izvrševanje predračuna dohodko•v in iz·d atkov sklada kontrolira republiški državni
sekretar za finance oziroma . sekretar okraj nega ljudskega odbora za finance po ustreznem
kontrolnem organu. Uporabo sredstev skladov, ki jih dobi sklad iz predračuna izdatkov
Državnega sekretariata za narodno obrambo, kontrolira poleg finančnega inšpektorata tudi
pristojni voj aški organ.
Jlristojni izvršni svet oziroma ljudski odbor lahko ustavi izvrševanje predračuna sklada,
če ugotovi, da organ s);:lada ne uporablja sredstev v namene, ki so določeni z družbenimi
plani, s to uredbo in s pravili sklada.

V. Prehodne in

končne določbe

35. člen
Občin ski gozdni sklad.i prenehajo z dnem , ko začne veljati ta uredba. Sredstva teh
skladov se prenesejo v okrajne sklade, na katere preidejo tudi njihove pravice in obveznosti.
36. člen
•Pr edrač uni

dohodkov in izdatkov gozdnih skla dov za leto 1956 se predložijo pristojnemu predstavniškemu telesu v potrditev najpozneje do 30. junija 1956.
Do potrditve predraču na sklada po prejšnjem odstavku se izplačuj ejo sredstva iz sklada
na podlagi začasnega trimesečnega predrač una , ki ga potrdi republiški državni sekretar za
finance, seJcretar za finance avtonomne enote oziroma svet okrajnega ljudskega odbora,
ki je pristojen za pro r ačun.
Začasni p'redračun se mora predložiti republiškemu državnemu sekretarju za finance,
sekretarju za finance avtonomne enote oziroma svetu okrajnega ljudskega odbora, ki je
pristoj en za prora č un, do 31. maja 1956.
37. člen.
Zvezni državni sekretar za fina nce lahko predpiše posebna navodila za sestavljanje
predraču nov dohodkov in izdatkov in zaklju čn ih računov skladov, po potrebi pa lahko
predpiše tudi natančnejša navodila k tej uredbi.
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38.

člen

Ta uredba velja od dneva objav,e v »Uradnem listu FLRJ«.
R. p. št. 205.
Beograd, 21. maja 1956.
Zvezni izvršni svet
Predsednik republike:
Josip Br~z-Tito, s. r..

ZAKON
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O SKLADIH ZA OBNOVO,
GOJITEV IN VARSTVO GOZDOV
(Uradni list LRS, št. 38 z dne

25.

oktobra 1956)

Zakon o skladih za obnovo, gojitev in varstvo gozdov (Uradni list LRS, št. 13-39/54)
se spremeni in dopolni tako, da se v prečiščenem besedilu glasi:

Zakon o gozdnih skladih
l. člen
Skladi za obnovo, gojitev m varstvo gozdov se preimenujejo v
'2.

gozd~e

sklade.

člen

V Ljudski republiki Sloveniji so okrajni gozdni skladi in gozdni sflad LR Slovenije.
3. člen
Gozdni skladi so proračuns ki skladi in so pravne osebe. Za svoje obveznosti so odgovorni s svojimi sredstvi.
4. člen
Sredstva gozdnih skladov se upOJ"abljajo za finansi ranj e investicij v gozdarstvu, za
investicij ska pogozdovanja, za melioracije l degradiranih gozdov in gozdnih zemljišč, za
zatiranje gozdnih bolezni in škodlj ivcev, ki se pojav.ijo v velikem obsegu, za podpiranje
znanstvenih raziskovanj na podro čj u gozdarstva ter za dotacije pasivnim go11dnim gospodarstvom za financiranje omenjenih gozdno pospeševalnih del.

5. č len
V okrajne gozdne sklade se steka del cene lesa na panju, ki se določi z republiškim
oziroma okrajnim družbenim planom, in drugi dohodki po posebnih zveznih predpisih.
Prispevki od cene lesa na panju gredo v gozdni sklad tistega okraja, na katerega
območju je bil les posekan.
Prispevek mora plačati lastnik, posestnik 011iroma upravitelj gozda, v katerem je bil
les posekan. Za p lač ilo prispevka je nerazdelno z zavezancem odgovoren tudi listi, ki j e od
zavezanca les kupil ali kako drugače dobil.
6. člen
Izvršni svet lahko predpiše, ob kakšnih pogojih se lahko zavezanci . oprostijo plačila
pr.ispevka od lesa, ki ga posekajo in neposredno uporabij o za popravilo ali obnovo poslopij in naprav, poškodovanih po naravni h nezgodah ali po drugi višji sili, ali pa za
Javne namene.
7. člen
V gozdni sklad LR Slovenije se steka del sredstev okrajnih gozdnih skladov, ki se '
določi z republiškim družbenim planom, in drugi dohodki po posebnih zveznih predpisi h.
8. č len
Gozdni skladi imajo svoj predračun dohodkov in i11datkov. Predračun sklada je priloga
republiškega oziroma okrajnega proračuna.
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V predračunu sklada se določijo dohodki po svojih virih in višini , izdatki pa po namenu oziroma objektih in višini.
Preostanek sklada iz prejšnjega leta se prenese kot dohodek v predračun sklada za
prihodnje leto.
9. člen
Gozdni sklad LR Slovenij e upravlja organ, ki ga za to dolo či Izvršni svet.
Okrajni gozdni skl ad upravlja organ, ki ga za to določi okrajni ljudski odbor.
Sredstva
sklade.

občinsk ih

10. č len
gozdnih skladov, ki so prenehali, se prenesejo v okrajne gozdne

'11. čl en
Izvršni svet izda uredbo izvrševanju tega zakona.
12. č l en
Ta zakon začne veljati z dnem objave v »Uradnem listu LRS«.
S tem dnem preneha veljati zakon o skladih za obnovo, goj itev in varstvo gozdov
(Uradni list LRS, št. 13-39/54) .
Predpisi, ki so bili izdani na podlagi dosedanjega zakona o skladih za obnovo, gojitev
in varstvo gozdov, ostanejo, kolikor niso v nasprotju s tem zakonom, v veljavi, doklt:r ne
bodo izdani novi izvršilni predpisi.
St. U 14211-56
Ljubljana, dne 16. oktobra 1956.
Izvršni svet Ljudske
Predsednik
Ljudske skupščine LRS:
Miha Marinko l. r.

skupščine

Ljudske republike Slovenije
Predsednik
Izvršnega sveta Ljudske skupšč.ine LRS:
Boris Kraigher l. r.

UREDBA
O SPREMEMBI UREDBE O NOVI TARIFI PRISPEVKOV ZA GOZDNE SKLADE
(Uradni list št. 37 z dne 18. oktobra 1956)
l. člen

I. V l. členu uredbe o novi tarifi prispevkov za gozdne sklade (Uradni list LRS,
št. 6-12/56) se zaporedne števi lke 8, 20. 26, 53, 54, 55, 56, 57, 62 in 67, spremenijo tako, da
se glasijo:
Zap.
št.
8
20
26
53
54
55
56
57
62
67

Sortiment

Jamski les
Jamski les
Jamslci les
Drogovi za vode, do Srn
Drog:ovi za vode, do 15 m
Celulozni les, nerazžagan
in nemaklan
Les za lesno volno in sode
Jamski les
Jamski les
Jamski les

Orient
cena Iko
vagon ali
žaga din

Prispevki za vrednostni rilzred
II
lll
IV
din

v

6.800
6.000
6.000
10.000
13.000

3.000
2.500
2.500
4.700
7.400

2.500
2.300
2.300
4.400
7.100

2.000
2.000
2.000
4.200
6.800

1.500
1.500
1.500
3.600
6.000

1.000
1.000
1.000
3.000
5.300

7.370
8.000
7.000
7.000
7.000

3.000
.3.000
3.000
3.000
3.000

2.600
2.600
2.600
2.600
2.600

2.200
2.200
2.200
2.200
2.200

1.600
1.600
1.600
1.600
1.600

1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
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II. 4. točka pripomb v razdelku A l. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Orientacijska cena iz 3. rubrike razpreddnice obsega: vrednost lesa na panju, stroške
za posek in izdelavo, stroške za spravilo in prevoz :iz gozda in po kamionski cesti do najbližje nakladalne železniške postaje (vštevši stroške za nakladanje na vagon) a li do najbližjega registriranega kupčevega industrijskega obrata (lesnoindustrijski obati, tovarne
celuloze, lesovine in papirja, rudniki, impregnacije itd.) in prispevek v gozdni sklad . Te
stroške plača p·roizvajalec. V orientacij ski ceni je obsežen tudi prometni davek ne glede
na to, kdo ga mora plačati po veljavnih predpisih.«
2.

člen

Ta uredba velja od dneva objave v »Uradnem listu LRS«.
St. U 22/2-56.
Ljublj.ana, dne 15. oktobra 1956.
Izvršni svet Ljudske skupščine Ljudske republike Slovenije
2rc:i~ed nik:

Bonis Kra.igher l. r.

ODLOK
,
O DOLOCITVI ODSTOTKA TISTEGA DELA DOBieKA GRADBENIH IN MONTAžNIH PODJETIJ, PODJETIJ ZA IZKORISCANJE GOZDOV IN PODJETIJ ZA
RAZISKOVALNA DELA, KI GRE V DRUžBENI INVESTICIJSKI SKLAD OKRAJA,
V KATEREM IMA PODJETJE SVOJ SEDEž
(Uradni list LRS, št. 20 z dne 21. VI. 1956)
l. Podj etja navedena v odloku Zveznega izvršnega sveta >>0 delitv i dela dobička
gradbenih in montažnih podjetij, podjetij za i zkoriščanje gozdov in podjetij za raziskovalna dela, ki gre v družbene investicijske sklade« (Uradni list FLRJ, št. 20-234/56) izločijo po 1/ 1 'točki tega zveznega odloka v družbeni i.nvesticijski sklad okraja, v katerem
ima podj etje svoj sedež, 30% od t istega dela dob i čka, ki je namenj en za družbene investicijske sklade.
2. Ta odlok velja od dneva objave v »Uradnem listu LRS«.
St. U 74/56
Ljubljana, dne 16. junija 1956.

Izvršni svet Ljudske skupščine Ljudske republike Slovenije
Predsednik:
Boris Kraigher, l. r.

ODREDBA
O DOLOCITVI ODSTOTKA DEPOZITA ZA ZAVAROVANJE IZPLACIL ZA INVESTICIJSKA DELA, KI SE FINANSIRAJO IZ SREDSTEV GOZDNEGA SKLADA IN
IZ PRORACUNSKIH SREDSTEV POLITICNIH TERITORIALNIH ENOT
(Uradni 'list FLRJ, št. 33 z dne 8. VIII. 1956)
l. Za investicije, ki se finansi rajo iz sredstev gozdnega sklada in iz proračunskih sredstev političnih teritorialnih enot, znaša depozit za zavarovanje investitorjevih izplačil za
investicijska dela 10% vrednosti letnega programa del.
2. Ta odredba velja od dneva objave v >>Uradnem listu FLRJ«, uporablja pa se tudi
za objekte, ki se že gradijo.
Za državnega sekretarja za finance
St. 7456
državni podsekretar:
Beograd, 27. julija 1956.
Zoran Polič , s. r .
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