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MOTORNI VITEL IN NJEGOVA

EKONOMičNA

UPORABA

Ing. Franjo K or d iš (Idrija)

Sodobno izkoriščanje go.zdov zahteva od golJdarskega strokovnjaka poznavanje itn uporabo sodobnih naprav, ki mu jih nudita tehnični razvoj in napredek.
T-o pomeni, da mora tudi go~dar nenehno iLSkati n()ve .(n novejše tehnične pripomočke, ki mu bodo lajšali težko delo v g-o.z du in uravnovesili proi•zvodne s-troške
z d rugimi ,gos-podarskimi panogami. V gozdarstvu smo pogosto precej konservativni
in se zadovoljimo z načini dela, k!i so ponekod udomačeni in morda že stoletja
nespremenjeni. Takšni zastareli načini dela največkrat razs ipni.ško upombljajo
človeško delovno· moč in ži:vi.nstko vprego gtlavna elementa i z.ko riščaruja g.o.z dov
- ter so zato zelo drag~ in nerentab.lni. Razni tehni čni pripomočki pa bi lahko
pogosto olaj-šali delo in skraj·š ali proizvodni proces, saj sodobna tehnika nudi
polno različni h tehničnih i•zsledkov, le uporabljati jih navadno ne znamo ali celo
no•čemo, · ker je za upravitel ja ~.preprosteje i n manj utrudljivo, če upo ra-blja dosedanje na-čine dela. Med .take tehni.čne pripomočke uvrščamo tudi motorni vla.čilec.
U~.poraba m()tornega vlačilca za izvlek l esa .p o nosilk·i ma kamions-ko cesto ni
tako nova, vendar la.hko trdimo, .da kljub -s voji veliki p r.ipravnos.ti in ekonomič
nosti med slovenskimi gozdarji ni na-šla -od zirva. Ta naprava, brez katere si v
alpskem svetu težko zamišljamo sp ravilo tehničnega lesa, j e zelo razširjena v
švici 1in v Avstriji. Svojo posebno uporabnost kaže z lahkim prenašanjem, hitro
mOJ1tažo in razstavlj an jem ·t er ~ zadovo·l j ivo st•o•riJnO'stjo. Vse •to ji daje jpredn-ost
pred ·drugimi s,praviLnimi tpripomoOki, posebno še ob primerjavi .s.pavilnih stroškov. Ker z vlač:ilcem dvi·g amo les neposredno s tal , lahko sp ravljamo les tudi iz
višjega pomladka, taiko da mladje ne ~.poškodujemo, kar pri snovanju mlad·ih sestojev v enodobn.ih g-ozdovih a-li pri sku,pitnah mladja v prebiralnih go~dovih porne.ni uspeh neprecenlji'Ve vrednosti.
Princip delovanj a motornega vlač:ilca je v tem, da se prazen o.z·iroma natov<>rj.e.n vo•ziček s.p ušča , oziroma .dviga po· nosilki s .pom-očjo0' "Vl ač ilke, navite n a boben
mo•t ornega vi-tla in -da na vo•zič ek nakladam-o vzdolž cele nosilke. Na tem principu so -~grajeni različn i .t ipi motornih v l ač ilcev , ki se med seboj ,zelo razlikujejo
v konstrukciji vozi-čka z us tavljači. Ta raznolikost izhaja iz težav pri reševanju
tehni•Čnega problema nekl<lida,nja in raz.kla,danja vozička. Različni avt·orji so 1:o
nal-o.g o reševali z r azl-ičnimi in pogosto zelo zamotani.mi konstrukcijami vozičkov,
ki se ravno •zaradi tega pri goz-dnem delu niso obnesli. Take zelo zarmo>tane konstrukcije vo•zičkov uporabljata tudi vlači-lca tipov »Ko·stenapfel « in >>Wyssen <<. Ker
je tako konstruiran v-oziček poglavitna o-v ira pri delu, so iskali zanj preprostejše
rešicve. Mot-orni vlačilec s prepros tim vozič-kom upo ra,bljajo tudi v švici za razdalje do 250m. že .d obrih .20 let .deluje v Idriji motorn-i vlačilec z i·zredno preprostim vozičkom, zgradil ga je žičničar Stefan Gnezda.
Kljub .dvajsetletnemu :delovanju -omenjeni vla:čilec še ni uspel prekoračiti
meje idrijsk·i h gozdov, verjetno pač zato, ker je n aš domač in zelo preprost. Stara

napaka, ·da ipOdcenjujemo vse, kar je doma>Če, se kaže .tudi, v naslednjem : Svojčas
je poslal inž. Vladislav Beltram za·g rebškemu >>Šumar.skemu E.s.t u « v obj.avo čla
nek >~Motorni vlačilec domačega tipa<< (Gnez.dorv) .z 8 s likami. Nati-snili so ·g a v
rubriki »Obvestila<< in pri<QbČiJi le 3 slike (Sumarski list št. 5---{)/1952). Leto po~neje
pa je objavila .d unajska revija »Osterreichische For.~t und Holzwirtschaft« v št.
911954 isto temo kot glavni članek z v.semi 8 slikami.
Sarajevski »Naro.dni šumar<< je objavil v št. 7-8/ 1955 o.b širen članek znanega praktika, specialista za go·udne prometne naprave, dunajskega univerzitetnega pr.ofesorja dr. inž. Fr. Hafner ja (.p ravzaprav 1prikaz njegovega <predavanja v
gozdarskem ·dTuštvu v Sarajevu) pod na-slovom »Osnove za odpiranje gozdov in
spravilo lesa s posebnim ozirom na razmere v Avstriji<<. Na str. 288 piše: »Ne bi
J:totel opust~ti .p riložno·s ti, omenibi •improvizirani motorni vitel z jek·l eno vrvjo, k i
je povezana z vlačilko na krajše ra•z dalje. Uporabljajo ga v I.d riji že .d vajset let
po .zasnovi gozdnega delavca Stefana Gnezde<<.
2elim bralce seznani·t i iS tem motornim vlačilcem, ker menim, da j e med
sedaj znanimi v1ačiki konstrukcijsko naj1prepro-stejši, pripraven pri spraviJu lesa,
vsestran$ko uporaben in zelo cenen. To· je .naiprava, k i zasluši .poz.omo&t gozdarja
in je za to vredna, da se z nj o. seznanimo. V idrijskih gozdovih je motorni vlaČi·lec v dobri meri izpodrinil konja, nižo, »lauf << (v<~~gončb na lesenih tirih za \Sp ravilo lesa) in ,ro·čno s.pravil·o ter nudi uspešno ~pomoč pni podiranju močno n<~~gnje
nih dreves.

Delovanje naprave
Pri motornem vla.čilcu se voziček sp ušča im .d viga s ~pomočjo motorja, ki ima
b oben za odvijanje oziroma za navijanje V'lačilke, rpritrjene na. vo.ziček. P ri
iz v 1 eku 1 e-sa deluje UlCI\Prava takole .(sliki 1, 2): Prazen voziček se samotežno
spusti .do nakladalne postaje, zadene v u sta•vljač 1in se ust<wi, vlači.Ika pa teče
naprej čez spodnje kolo {a) v obliki loka (b) na tla; .pri tem n osi na svo~em
dnu prosti .dvojni škri>pec (c). Ko je les pripet na kovelj prostega dvojnega škri.pca,
ga z vlačilko ·d vignerno najprej .do vozi.čk·a in šele nato z v•ozi.čkom potegnerno po
nosilki na ra.zJkladrulno postajo (~Slika 2).

Slika l.
Nakladalna postaja pri izvleku lesa. iKo
se prazen voziček ustavi, se vlačilka s
prostim škripom (c) spusti na tla do lesa.

Slika 2.
Nakladalna postaj a pri i:wleku lesa. Hlod,
pritrjen na kavelj prostega kolesa, se najprej dvigne do vozička in potem z vozičkom teče navzgor po nosilki.
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Razkladalna postaja pri i .z v leJ< u l e ·s· a navzgor je lahk·o urejena tako,
da je nosilka napeta vodoravno ali .natgnjeno·. Če je nol'> ilka vodoravna (slika 3)",
se vozi·Č ek ustavi, ne da bi ga morali prirt:Pditi. Nato s popuščanjem zavore na
bobnu napeto vlačilko .del.oma 5prostimo lin taJko se les s.pous,ti na tla. Če je nosilka
nagnjena (sJ.,i ka 4), ffi{).ramo• v;(}zi.č ek .pred spuščanjem :lesa. pri!peti na. kave'lj, ki je
na .l esenem drogu (a) im ga ,p.ritr.diti lk drevesu aJi steb.ru in šele na;t o spustimo les
na tla, ip.O'CLolbno .k ot v prvem •primeru.
Pri s :puščanj u le s a •d eluje n11prava nasprotno k·o t pri iLZvleku. Motor
v leče 1pra.zen v.o,zi.ček na nakla.dalno .postajo·, kjer ga tpri!pnemo s kavlj em na •l esenem .drogl_l k drevesu. Nato spus,bimo s popu·š čanjem zavore na bo:bnu vlačil.ko s

"
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Slika 3.
Razkladalna postaja pri izvleku lesa. Nosilka je
na postaji v vodoravni legi.

Slika 4.
Razkladalna postaja pri izvleku
lesa. Nosilka je na postaji nagnjena. Vozi ček pripnemo na kavelj, ki
je na lesenem drogu (a).

prostim dvo~nirrn šh~pcem na tla. Ko je Jes ~pripet na kaveJj , ga dvignemo eLo .pritrjenega 'Vozička. Tedaj se vo·ziček o.dpne JS kavlja; s popušča-njem .za.v ore na ho·b nu
s.prostimo vla•Či·lko in nato'Vo·r jen vo.zi.ček se samotež.no pelje na razkla.dalno ;p ostajo. Tam JSe vozi,ček o.b ustavljaču ustavi in les ·se S:pusti na tla.
Zil! spuščanje :praznega v·ozička, tež,kega 95---'100 .kg, je ·p o•t reben doJočen
minimalni .p adec o-k. 20-25%. Upor aha motornega vhčilca je IIIlog•oČa tudi na
.terenih, ki so n11gnjeni manj ko·t 20% , toda tedaj moramo voziček obteži·ti im
si.cer za ria·g ih 18% pri,b ližno IS 30 kg. če je nosil1ka nagnjena manj ~ot 18%, je
vožnja še vedno mog•oČa, t01da zara•d1i prevelike •Ohteži.tve vozička z neko·ristnim
tovor.om postane neekon~mična.
Pripravno in še ekonomično upora-bljamo motorni vlačilec na go.zdnem .o;b ratu
v Idriji z nosilka, ki je dolga do 700 m.
3

Pri dolžini nosilke .d o 250m se prosti, dvojni škripec z vlač·ilkoo sam spusti na
tla, ko· se ~ra.zen voziček ustavi na naklaodalni postaj~ {slika 1). Pri daljših nosi.lkah pa mora hi.ti oprosbi dvojni -škripec obtežen. Praktično· so te obtež.itve naoslednje:
Pri dolžini nosilke

je obtežitev

300-400 m
400-500 m
500-600m
60Q-700m

'

1.3-20 kg
2{)-30 kg
30-40 kg
40-50 kg

Ohtež,itve so .pog·o jene z mi,nimaJnian naogibom nosil·ke 25%. Pri manJ sem naje opootrebna večja obtežitev in sicer za vsak odstotek zmanjšanega nagiba
ok. 10%. Če n.osi.lka na nakladal-ni postaji n~ prev~oka, spu.ščanje vlačilke s prostim ,d vojnim škripcem na tla l ahk·o i,zvršimo .brez ohtehtve, če je za kavelj prostega dvojneg.a škr~pca obešena vrv, ki jo delavec lahJw .doseže in z njo potegne
pro&ti od v.ojni škripec k tlom.

g~bu

Motorni vitel
Pogonsko .s redstvo motomega vlači•lca je lahko v.s ak motor, ki mo re p otegvlačiJ:ko z na tovor je.nim vozi1čkom .po n.oosilki. Uporabni so stabilni in premični· motorj•i. Stahilni moto·r j1
i .so ·lahko brez koles in jih preva!Ža.mo na dwgih
v-ozi li·h , ali pa imaj·o· l as tna kolesa ~n jili vlečejo. za sabo traktorji aE ka.mioni.
Premični moto•r ji se opremi·kajo IZ ,la·s.tno :poo
gonstko silo. Do sedaj se v našem gozdarstvu še n~mo odl.očili za enoten tip po•g onskega sredstva pri mootomih vlačiJcih,
:ki b i bil za vse primere najbolj preprost, premičen in ekonomičen. še pred nekaj
leti .smo v I.dnij•i uporahljali .za po.gonsko sredstvo vlačilcev mot-orje s šasijo ·p olto.v ornih ali .o:sebnih av.tomo.b ilov. Ta·k šne konstrukcije pa sedaj O·puščamo ,zaradi
njihove neekonomi<Č nosti .
.Pra:~W:\ne i1zkušnje so pokazale, ·da je za .p ogon vlačilcev najbolj priporočljiv
motor znamke »Enfield « (sl. 5 in 6), i,z.delan v •tovarni >>Enfield i.ndus tr:iaol engines
company, Reddi•tch England<<. Prednos•t·i, ki j ih je ta moto·r pokazal, so v njego·v i ekonomi.čni uporabi goriva im ;preprostem ,pogonu, saj ga lahko upravlja vsak
kvalificiran goz.dni delavec. To sta ugotoviJ:i tud:i GG Ce.lje in GG Nazarje.
Motor >>EnJieLd « je dv•ooilindrski ~tiri.tak•tni Dieslo!V mo.t·or s 15-20 KS. Pri obremenitvi 1700 k,g je ;praJcti<Čna h i.tro·s t navi·j anja vlačilke na boben 15- 70 m v
minuti, odvisna je o,d tipa menjaln~a, ki- prenaša moč z mot-orja na boben in
od nagiba nos i·lke. Pora:ba go·ri'Va je minima,l na. Ob 3000 urnem delovanju smo
ugotovili, ·da moto•r porabi 0,9 1 na.fte na u r.o. Motor :i.ma naprav·o .za av.tomatično
zaustavlj anje v primeru preveliJce obremeni·tve. Ker je motor >>EnfieW<< iz.delan
za .p ogon, kakršnega koli .delovnega ostr·oja, nima ·i.~delanih tipizirmih naprav za
izvlačenje lesa ·p o žič·n i vrvi in jih moramo :sam i .zgradi•t i. Sestavni ·deli takega
motomega vitla s·o torej mo.tor, boben za navija•n.je in odvijanje v·lači.l,ke in menjalnik za .prenos motorjeve si.le na b rnben.
Pri go·z.dnem .o bratu v l·d riji upo·r abljamo .dva motorna vlačilca z motorji
znamke >>Enfield<<. Prvi ima menjalnik avtomobila ti·p a >>Ansa1do<<, ki je vezan
na motor s sklopko, na hohen 1pa z verigo, !ki kroži čez dve .zo·bč.asti Jcolesi .(slika
5). Boben je vgrajen po ·doHim.i mo.tornega vi-tla. Vi<tel je na dveh kolesih.
Dru.gi ti1p vida •ima meonj al'111i.k tipa >>2i·čni,ca<<, vezan .n a moto1r .z usnjenim
pasom, na hobe.n pa z zohčastimi kolesi (sliJca 6). Bo,b en je ~grajen po širini.
niti
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Siika 5.
Motorni vitel na dvojnih gumijastih kolesih. Motor >>Enfield« je vezan na menjalnik tipa
»Ansaldo« s sklopko, in menjalnik na boben z verigo. Bo-b en je vgrajen po dolžini naprave.

Slika 6.
Motorni vitel na železnih smučeh . Motor »Enfi eld« je vezan na menjalnik tipa » Žičnica<<
z jermenico, menjalnik na boben pa z zobatimi kolesi. ~oben je vgrajen pov,prek naprave in
omogoča premeščanje vlačilca izven poti s pomočjo žice.

5

Vi·tel rse Ia.hko sam premi.ka izven tp oti s po-moeJO vla.č i1ke tako, da ko-nec
pritl'dimo .t am, kamor želimo .portegn~ti vi:tel. Ko navija moto r vla.či.lko
.na boben, se celotni moto mi v itel !premika •k rtočk i, kjer j e pritrje.na vlači1ka. Na
ta. način lahko postavimo motorni vitel tudi izven poti.
Pri obeh tipih vlač ilcev je boben .d olg 70.om in ima na 5rednjern delu
.p remer 35 cm, ka•r zadostuje, da se i.zognemo lomljenju 8 mm .d ebele pw ·Žne
j eklene vrvi.. Na b oben laJJ.ko :navij emo ok. 1000 trn vlačilke.
Premi č nih mot<>rnih v itlov novejšega tipa pri nas še nimamo in ji.h bo treba
naba viti, ker so ·izredno pripravni za zbiranje lesnih gmot pod cesto .p o vsej
njeni d olžilili.
vilači·Lke

Voziček

in

ustavljač

Medtem ko. delujejo ~~o r o vsi ti.pi motornih vla.čilcev tpo istem !princi1pu, se
vendarle razlikujejo prri volli&ih in ustavlj ač ih. Pre,pro•s tost dela zahteva tud ~
preprosto kOOLStrukcijo v:o-zička in ustavljača. To prednost ima idTij sl"lj motomi
vlačilec. Njegova konstrukcija je naslednj a •(slika 1): Leseni drog {.d) premera
l fi---...18 cm in ,doLžine 2,0 do 2,7 m je nosilec vseh delov v·o-z<ička in v primerjavi
z drugimi tipi vozičkov nadomešča nosilno ogrodje. Približno 15-20 cm od konca
l esenega droga je na zgornji strani z 'V'S~e strani ipritrjeno po eno ali dve k olesi
(e) premera ok. 250 mm. Na .teh ko lesah teče vozi,ček tp o nosilki. Na spodnj i strani
lesenega droga, pod zadnjim rkolesom ali nek·o liko na,prej , je .pri.trjeno še eno
kolo (a) premera 150-200 mm. Pod iSprednjim rkole-som ali nekoliko nazaj je s
spodnje strani dr.o-ga pritrjen kavelj r(f). Med spodnjim kolesom in kavljem je
točno na rs redini spodnje strani droga pri.trj en enojni škripec (g), pod katerim
visi na vlačilki .prosti dvojni škripec (c). VlačiLka teče čez sp odnje kolo i(a) na
prosti dvojni škripec, zatem se čez enojDJi škripec vra.ča na prosti d vojni škripec
in od nj ega na kavelj. S .t akim sistemom škri,pčevj a dvi.g nemo les .od ta•! do vozička,
ne d a bi se pri tem nepritrjeni voziček rpremi,ka l.
Leseni drog (d) je lahko tanjši ati •d ebelejši i•n krraj.š i ali daljš i. Z njim regulirama težo vozička, ·ki je potrebna za sarrnotežno spuščanje praznega vo.zička pri
manjših nagibih nosilke. Krajše in tanjš e droge upo·r abljamo na večjih strminah;
za manjše strmine pa bolj ustreza· debelejši in daljš·i .drog.
Kolesa nad !lesenim drogom so pritrjena na ·dro<g s. pomočj<> ipološčatega železa,
debelega 5-7 mm in šiwkega 50-70 mm. 'Bo železo hkra,ti šči ti z ene strani
ko·l esa, da ob 'tre~lJ a~i h ne p adejo· z vrvi. Z druge ·s trani imajo looJesa premične
ščitni·ke, k i se p ri v·o žnji čez čevelj premaknejo nazaj in oa•to pad ej o zopet v
prvo·t no legto. Osi teh ·k o·les so obložene z medenLfiastimi pušami aJi z valjč.nimi
ležaji. Valjčni ležaji zelo .z manjšuj ejo tl:renje na oseh in tako omogočajo samotežno
vo-žnjo vozička pri manjših nagibi h noSiilke. Stranske vdolbine kol es so !Zaprte
s •pločevino in napolnj ene z mastjo. To iZlkl jučuje v.o,žnjo s .suhimi osmi, za kar
za,d os•tuje dvakratno mazanje na leto.
•
Spodnje k·olo in prosti dv.o jni škrilpec sta tudi obdana s šči ~i , da vlači1ka ne
bi izpadla iz kolesnih žlebov.
Prednost vozička je v preprosti konstrukciji. Ce nosilka poČi• in pade voziček na tla, se lahko zlomi leseni .dro-g. Kljub večji teži je vo.z iček lahko prenosen,
ker se da razstaviti na več delov.
Ker motorni vlači•l ec zbi.ra les vzdolž nosri1ki·ne trase, j e po-treben po·s eben
premičn~ us.tavljač , ki usta.v lja v.ozi·ček na po.ljubnem delu tra\Se. Ustavlj ač j e navaJden kos lesa va ljč aste alj s tožčaJSte oobl ~e, v sredini prevrtan. Skozi vrtino
poteka nosilka, po kateri .se ustavljač l ahko premika. Ustavlja.<: je po dolžini
do sredine ipr erezan, da ga lahko postavimo na nosilka. Na zuna nji strani je
6

Slika 7.
je prišel z 2 m3 bukove
hlodovine na razkladalno postajo. Ker .ie nosilka tu v nagibu, pripnemo voziček ·z a kavelj na lesenem drogu (ki ga
kaže puščica) in nato spustimo
les na t la .
Voziček

cbdan .z ·dvema ohro.čkoma, ki, ju po n aosa.ditvi usta.vljčii~a na nosilka .za.premo. Na
obo.d u ustavljača je pritrjena žica, s ·ka tero ga privežemo na najbližje drevo lin
ga ta.ko pritr.dimo na poljubni točki napete nosilke. Pripomniti je, ua ustavljač
ne pritrjuje vozička, temveč je voziček, potem ko se je ustavil, le prosto pri!Slo.njen na ustavl'jač.

Uporaba

vlačilca

Motorni vla·čilec je Jwt sodobna spravilna naprava v hribovirih terenih na,domest-il razli·Čna za•sta·r ela, draga jn nevarna spravitla po zemeljskih dr.oa.h, lesenih
riža.h in i.:z>vl a,čenje •s konji ter omogočil s.p ravilo lesa tudi i·z takih go~dnih predelov, kjer s e ,d·o sedanj i noci•n i ~Spra.v1La niJso mogli u.po.rabiti. Vsi doseda111ji načini
spravila so· neprimerno dražjli od spravila z motornim v1ačilcem, imajo pa v primeTja<voi ,z vl(l!č ikem !Še ·d ruge pom<llnj•kl1joi;vrost i. Pri :r očnem spr.a vi·l u .d-o zemeljskih
drč in lesenilh riž se pomladek zelo poškoduj e; s spra-vlj<linjem po drčah in rižah,
zlash če s o strme, se p.oškodujejo .tehni·Čno vredni sorl:iimenti; pri i•zvlačenju s
konj i po. (pOrmlajenih go.:z;dn~h po'VIršinah ·se pomladek tudi ob najskrrbnejšem varovanju pošk.o.douje. Motorni vlocilec pa ne p'o.zna t eh slabosti, ker pobira les po
vsej s ečni, pov:rši•ni, ga dviga s tal :in ·p renaša po ži.cio. MaJ.o je takih ,s;pravilnih
n(l!prav, ki ,bi. tcik.o temeljito ipobirale lesne sortimente <P O vsem sečišču iP ~
zbirale na na ·do ločenih mestih.

7

Vbčenje ~n spuocrunje .l esa po žičnih vrveh z motornim vJačilcem omogoča
korrn.hinaci.je ra.znoih načina~ spnaviJa, kakor to .pač narekujejo tererus.ke razmere in
iznad.ljiv·o st gozdarja, ki razpolaga z napravo. V pooazori.t ev navajam nekoliko
takih kombinacij, ki jih pogosto uporabljamo na gO<zdnem obratu v Idri·ji:
l. Lesno gmoto, posekana v nekem gozdu je .p otrebno spraviti s sečišča , ki
ima pravoJmtnQo obli.ko, na više ·ležečo .kamionsko cesto. Spravilo lesa 1ahko oprav imo z motomim vlačilcem, .ko.t to kruže s.Jil<a 8. Nekje ob cesti v bližin i sečišča
in na primernem .kraju nad cesto .dolo·čimo raz.kla,dalno po·stajo za vskla,diiŠčenje
lesa. No.shlke na,penjamO< s točke nrud xa.zkhdaLno po.sta.jo adialno po w;e~ sečini.
Gostota napetih nosiJk je advisna od mnQoŽine in velikosti pomlooka ter od more-
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1
Slika 8.
pod kamionsko cesto. Nosilke ( 1, 2, 3, 4, 5)
so radialno napete od razkladalne postaje S.

Sečišče

Slika 9.
j e nad cesto (A) in pod
cesto (B). Vlačilke (1, 2, 3, 4, 5)
so napete paralelna Č<:>z obe sečišči , tako da po istih nosilkah
sečišča (A) les spuščamo in
seči šča (B) vlečemo na kamionsko cesto.
Sečišče

bitne možnosti r•OČnega spravljanja do .no.sil·k. Podiranje dreves je treba po možnosti usmerja.ti ,p roti• nosi·l kam. Ce 1seči.na. ni :pomlajena in če je ročno .splf.avilo
lah®o, je g>oiStota nosilk ma,njša, v ohraJtnem ,p rimeru so gostejše.
2. Neko sečišče na nagnjenem terenu deli kamionska cesta po izohipsi tako,
da leži sečišče nad kamionsko cesto in pod njo. Ce je .pomladek že gost in visok
in je zalto ročno spravilo :i..z.ldjučeno , ·9pr.avljamo les z o•b eh ,de1o;v ·sečišča ;z motornim vla!Čilcem (rSlika 9). Po vsaki no.s ilki opravimo dve spravi.Ii in si.c er s seči 
šča nad cest() s :spušča111jem •ter s sečišča p.od cesto z izvlačenj em lesa na cesto.
Ce na ka,mi.onski cesti ni d•Qovolj prostora za vskladiščenje lesa, z motornim vlačilcem hkrati tudi nakladamo· kamicme, ker na vozila les le spuščamo.
3. Ce ob sečni i[><Wršini ni ·k amionske ceste pač pa poteka le-<ta nekaj sto
metwrv od <Seči.šča· in je .pQo-trebno ·spraviti les na cesto, lahko to •01pravimo .z motornim vla·čilcem n a n ač in, ki .sem ga .opisal v svojem članku: >>Varovanje pomladka pri sečnji :in spravilu<<. (G. V. 1956, str. 97.)
·.,_ 4. V oddelku 42/II smo 01pravili sečnjo v .d veh vzporednih ,d olinah, ki se
do srcunrOJti kamionski cesti, odda,Jjeni ok•rog 800 m (sli-ka 10). Na nakladalno
8

postajo sa.motežne žičnice smo spravili les iz obeh d()lion .s pomočjo mo.t<J.rnega
vlačilca {V) p ootavljenega na kolov.oz nad obema sečiščema. Iz prve doline (A)
smo les iz.vJekJi na greben (C) in odtod spušča•li na nak.ladaln<J. :pootajo samotež-ne ž·ični<:e (N.ž). Ravno tako .91TIO z mo•t ornim vJ.a.čiJcem spust~li V'So lesno maso,
po,sekano· nad postajo· samot~ne ži•oni.ce. Na ota načm 0010 v celo·ti ·obvarovali
p<J.mladclc in V1Se l esne stor.t imente s težko dostopnega terena 21brali na nakl a.dalno
postajo ži.čnice. S te postaje smo ves los .spravili po samotežni žičnici v dolino
na kamio.ns.ko cesto.
Motorni vlači lec lahko vlači •]es tudi po tleh, brez nos ilke in voo ička. Na
d1 ev·o ob cesti v v1šini 15-20 m pri.tndimo žleba.sto- kolo in sko.zenj .prevl ečemo
vlačilko. Vlačilko potegne delavec .pod cesto do JeJSa. Ko je les pri;pet, .g a z motornim vi·tlom vlačimo na cesto. Ker. teče vlači·lka :skozi ko lo, pritrjeno visoko
na ·drevesu, se les .pri vleku po neravnem terenu in kamenju ·Sam vz.di,guje. Tako
izvhčimo lahko les na ra·~daljo 70~ 100.m.

Slika 10.
V odd. 42/H je bila postavlj ena ž i čnica le v dolini B, ker je v dolini A bilo premalo lesne
mase, da bi se izplača lo postavljanje žičnice. Zato je bilo uporabljeno kombinirano spravilo sp uščanj a in izvleka lesa ter spuščanja s samotežno žičnico. I z doline A vleče mo les
po nosilkah (1, 2) na greben (C), z njega in iz doline B ga spuščamo po nosilkah. (3, 4,
5. 6) na nakladalno postajo žičnice (NZ) , po kateri se salnotežno spušča na kamionsko
cesto. Motorni vlačilec (V) je postavljen na kolovozu nad seč i šče m . Vse sečišče je zaraslo
z visokim pomladkom, ki izključllje ročno spravilo.
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Pri opodi.r anju zelo na,gnjen.lih ·dreves je motorni vlačilec zelo učinkovita po moč. če .d rev.o .za,radi s·trmoine, vi&oikega mladja. aoli podobnega noi mo.go.če podreti,
ga z vlačilcem v;lečemo v želeno smer po.diranja·. Drevo ,p o.di.raomo •t ako, da na
prizadeto· drrevo privežemo škripec in sko,zi, njega prepeljemo vlačilko, h jo s
konoem pritrdimoo na drugo drevo. Z motornim vidom napenjamo· vlačilko , da
vleče drevoQ v ·S imetrali kota, ki .ga oklepa.
Sestavni deli

Za, us!Pe.Šno monti.ranje mot·o·r nega vlači·lca in njeg·ovo ·p ravi'lno delovanje mo~
ramo imeti vse po.t rebne dele in ·p omožna s•re~tva, ki •so:
l. motorni vitel, .ki vsebuje: motor z b01bnoon, voziček Ln ustavljač;
2. žične vrvi: 400-700 tm nooiLke, 18-20 mm debele, 500--800 trn ovla.čilke,
8-10 mm debele, 4 X 50 trn ži,čne vrvi, 13 mm debele, za utrditev dreves aoli stolipOV, ·k i .no.s.ijo no:si!Lko in 4 X 30 trn žioČne vrvi, 13 mm debele, za opore čevl•jern;
3. dr.u,gi deli motornega vlačilca .~&o: 4- 6 plošč za pritrditev nosilke, 2-3 čevlja, 1 žleha:sto k.o l•o, obdano s ščitom, 2 .zanki· za privezovanje okr-oglega lesa, in
2 :koša za itzvlcl< prosto•r·n inskega lesa;
4 . .deli za montiranje, demontiranje i.n vcLdrževanje mo·tornega V'lačilca so:
2 Muipca s tremi kolesi, po·s odi za .b encin in olje, lestev, p lezalke z varnostnim
pasom, orodje za vzdrževa,nje motorja, sekira, žaga in cepin.
Ekonomska

upravičenost

.Ugotav•l janje rentabilnosti motomega vlačilca za na.jrnanJse količine lesa pri
oraz,da'lj ah na podla•g i primerjave samo z enim na.Oinom drugovr.s tnega
spravila tbi nam največkrat dalo na.pa·Čen izračun, :ker so podo.bni primeri spravila, za katere obi ovelj al oo sa.rn izračun, v naravi• pač redlci. Na pr. za 100m3 jelove
hlodovine, ki j•o prenašamo z rnot·o rnim vlačiJ.cem 300m daleč, je primerjalno
spr;wi•lo v enem primeru .800 m doJ.ga konj&ka vlaka, v drugem primeru 1 km
dolg kol·ov·o·z, v tretjem pa kombinacija ročnega spravila lin itZvlačenja s konji i•td.
To.rej ne moremo uporablj ati nekega s.l:alnega primerjaJnega. spravila, ker ima
vsak primer indivi•d ualni .znača!j in ga rno·r amo tudi ·po!Sebej obravnavati.
V lilus•t racijo navajam dva· konkretna primera primerjalnega izračuna uporabe
motornega vlači·lca na ·g;ozdnem obratu v I.d riji. Elementi, potrebni .z a izračun
stroškov pri motornem vlačilcu so:
l. Pri mo.ntiranju, delu in .demo-ntiranju o.pravljajo delo en kvaJificiran in
tri po-lkva.lificurani delavci ·s povprečno dnino 300 din. Tej dnlini ·dodamD 150%
pribitka za terens.k i cLodatek, s.o cia•l no zavarorvanje, sklad za gradnj·o stanovanj ,
sklad za kadre ter obratno in upnwno prodajno režijo {:brez amortizacije).
2. Za montira.nj.e in demon:tinmje 300 rn odo!lge no,si•l ke .p o rabimo 8 dnin; za
400 m ·O·o·l g·o· nosil.ko 10 dnin; :za. 500 rn .do·lg•o no.sil:ko 12 dnin; za 600 m do·lgo
nosilk-o 14 dnin; .z a 700 rn do:Lgo no.Siilko 1pa 16 qnin.
3. Storilnost rnotoornega vla,čillca pri- itZvleku buko·v ega okroglega -lesa v 8 urah
je: za 300-500 m dolgo. nosiJ,ko• ok. 26m 3 Jesa, za 500-700 m dolgo nosii:ko pa
ok 20m 3 lesa. Računa,jo-č z o.kr. 10~15 rnontira:nJji in dernonti.ran;ji te.r raZiilimi
poipravlili, je njeg·ova stQrilnost v enem letu ok. 4000 rn3 butko·v ega okroglega lesa.
4. Mo.to'r pon1bi v 8 urah 7,2 ~ naJfte i•n 0,8 1 motornega. olja.
5. Letna amo•r tizacija motorja »l;nfie1d<< je 74.000 din, žice in .drugega ma:terial.a pa 121 AOO ·din.
razli-čni·h
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vlačilcem

6. Ptr<>•i zvodne stroške s.pra·v ila z mo-to·r nim
namo .po· ohrazcu:

za 1 m 3 lesa

izraču-

Srn = pwizvodni stroški izvleka 1 m3 ·lesa, P m = s trošek montiranja in demonti•r anja s 150% pribitka za 1m3 l esa, Pd =.Stwše.k ..dela pri i.zvleku s 150%
pribi,t ka za 1•m 3 lesa, G = strušek goriiVa in ma·z iva za 1 m3 lesa, A = del amortizacije, ki odpade na 1m3 ·lesa.
l. pr i. me r : V o:cLdeJku 18/11 b smo izvlekli 300m3 .b ukovega· okroglega lesa
na razdaJjo do. 300m s 3 nosi.Lkami. Ta l es b i lahko izvlekli, z .r.očnim sp-ravilom
do JmnjiSkib. vlak in zatem s ko·n ji do, kamionsl\e ceste.
a) lzraou.n ·s pr,avi'lnih strook<Jv moto·r nega vlačika je:
S111 = 60
b) J,zrač un .str.ošJw-v
v,p rego pa znaša:

+ 115 + 24 + 49 =

ročnega

248 ·d in

spra;vi!la .z delovno si.lo in

ročno spravilo :
i·zvlek .s konj i:

lirzvlačenja

z živinsko

72 din
333 din

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

·~kupaj

405 din

P.ri r.očneun sp·r av·i lu .so u,po•Šttevane dnin,e za a:><oJ.kiva~~i.ficiJrane delavce :im. norma
10m3 v 8 u~ah. Pri i·zvleku s konjem j e UJ>OŠtevan dneV'ni zaslužek 3000 din in
8-urna nor.m a 9 .m3 •
Iz uzračuna sledi, da j e •spravi1o z mo.t·o·r nim vlači.d.cem za 157 din ali za 89 %
cenejše od ,k ombiniranega ročpega s.pravila in i.zvlačenja s konji. Razen .tega pa
pri uporathi vlač ilca pomladek popoJnoma obvarujemo pred :poš.kodovanjem, z
r·očnim ·s pravilom pa ga v precej·š nji meri up.i,č imo.
2. .primer: v oddelku 50/J c je motorni vlačilec izv,l eke'l 700m3 bukovega·
okwglega lesa po 5 .stranskih, d<J 300 m dolgih nosilkah in nato še po glavni,
600 m .d olgi n<JsiJ:ki. Ta les bi lahko ročno spravilli iz gozda do 500 m dolge konjske vlake, nato po vlaki in končno do kamion~ke ceste po 1 km .d o·l gem kolovo.zu
z tb.lag·i m v.z,ponom. Pri .konjskem· sp:ravilu se ile.s ·iz:vUeče za 6 km :bli,že ž.arga~.skega
obrata•.
a) Izračun spravi•lnih strošk·ov z motomim vlačilcem je:
Srn = 58

+ 290 + 63 + 98 =

509 din.

Spr~čo 6 krn .daljšega komi.omkega tranStporta se .ta strošek .poveča ,z a 270 din
in znaša skupno 779 din.
,b) Sbf.oš~ki ročnega spravila z upora·bo živinske Vtp rege znašajo:
ročno

spravilo·:
s konji:
v·oŽnja s konji:

120 din

izvla·Čenje

500 din
750 din

sklijpaj:

1370 din

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

Račun nam torej pokaže, da je spraviLo z mo•t ornim vhičikem 1m bukovih
hl odo·v .z a 591 din a li 43% cenejiŠe.
V obeh prjmerih je t.Q,rej motorni vlači lec nep-rimerno· rentatbilnejši in ga zato
pru spravilu tudi uporablj amo.

Il

Po svojem ob~egu zavzema ta n<l!crn i,zvoza lesa iz .g ozdov GU I<lrija 1prvo
mesto. Leto~ so na celotni posekani masi, ·k i znaša 17.000 m 3 , -r az·ni načini ~pra~• ila
do kamionske ces.te udeleženi tako·le:
7100m3
3400 m 3
700m 3
2000 m 3
2400 m 3
!400m 3

l. S•p ravila z moto-rnirmi vlačilci

2. spravilo z
3. spravilo
4. &pravilo
5. s.pravi.lo
6. spr-avilo

~cL\ ~ 't
.-

žičnicami

z »Las-so cablom<<
z vprežno živino
s ·tovor. konji
po zemeljskih drča h

ali
ali
ali
ali
ali
ali

42%
20%
4%·

11 %
15 %

8%

;

NAšE GOZDARSTVO S šVICARSKE PERSPEKTIVE
Dr. ing. Rudolf Pipan (Ljubljana)

švicars·ko go·z dar-sko druŠ>tvo je priJ·edilo •l etos v mesecu juniju izlet v Jugo~
slaVlijo, nato pa smo· jim jug·o1s lovans•k i go·z-da,rji o.d 24 . junija ·do 8. julija 1956
vrnili obisk. Mislim, .da 'b o naŠo· <S tr.okovno javno.s t za.nimalo, :kaj smo v švici videli
in česa smo se ta.m naučili. Bil .sem eden izmed petih udeležencev iz Slo-veDli je, zato
bom opisal svoje vtilse. Ne nameravam .pop-o lno in J.<,r.ono1o.š.ko .opilsovati n a.šega
p.o.to•varnja, tudi ne obravnavati vseh ·s trokovnih pr-oblemov, o katerih smo tam
ra.Zjpravl•j a li, temveč hi .rad ·prikazal svoje osebne vtise IS potovanja. Razen tega
pa hi r<iid .posredoval -ši.ršemu kr-o.g u rezul-ta-te svojih :razmišljanj, zasnova-nih pod
vpli<v.om vedno p•onavljaj.očega se .g esla· oziroma vpra-šanja: »kako pa je tpri na·s
s .t em ali: o·n im vprašanjem?<<.
Ko so n<ilffi švicarski .gozdarji razka-zo-v ali svoje goz-d nogojitvene prijeme, svojo
tehnruko uredi·t venih .del, svo ja stali šča g•lede vpra,šarrj, katera o-bčutijo in -s matraj-o
za nujna, n.i-~o pa za njih še -naJŠli usbreznih rešitev, smo -se vedno· .z no-v a ·s pr aševali:
»kak,o -p a je pri nas, kako .daleč &mo dospeli na •tem aE onem ,po<l.ročju na.še gozdarske znanosti _in prakse?<<.
·
Na sami eks•k urziji nav adno niosmo· imeli čas a, .da hi .do:konono uredili svoje
v.ti1se in s op·rimerjavo naših in švicars·k ih razmer priošli do do·~ončnih ~klepov. Vsa j
meni se je tako· ·goodri. lo. S po•t ovanja sem prinesel domov mno žico nerešenih vprašanj; ner.azči>Š·Čerum ohčutkoiV in neja.sniJ1 .presoj. P-o čas i .sem 1ri nato skuš.al ta vprašanj-a .urediti in si poiskati k·o·l ikor toliko z<iidov,o•ljive -odgovore. MisLim t·o·r ej, da
ne bo odveč, če naši šir.š i str.oik,ovni javnosti posredujem svoje v-tise in svoje pr-imerjave, tako kot sem jih subjektivno d·oživel.

Gojitev gozdov v švici in p-ri nas
Poo vmi·t vi s patov a,n ja nam navadno ostanejo posebn-o g.looboko v ·5:pomin
v-ti,s·n jeni neka teri ,d.o,g.odki a li do.žiiVetja; pri tem pa ne vemo, zakaj se nekega do>življaj.a tako živ.o in p-odrobno :spominjamo. Tako ·smo· si jugoslovanski gozdarji
prvi dan .svojega bivanja v švici .o gledali držav.ni gozd St . Nikl a·u sen pri Ragazu
v .k ant·o nu St. Gallen. VodiJ nas je okrajni ,g ozdar ing. Winkl er. Razdeli·l i so nam
kratke refer.ate o :tem o!bj e:ktu in vi.deli .s mo, da gre za majhen gozd, velik komaj
21,65 .ha. Ko pa smo .s i o·g ledali te sestoje, .s mo ;pozabioli na njihovo majhno površino.
Ing . W~nkler pa na.m je .razložil, kako zelo različne r astiš č ne ·razmere ·so v posameznih .d elih tega :go·zdi-čka, o·d katerih zahteva ~satk :svoj poseben na·Čin ravnanja.
Meš an ~o,zd lipe se je naselil .na niožjih legaoh, zahteva mno.g o .svetlOlbe i·td. Bu.k ov
go-z d je za!Stopan v treh obli-k ah, ki 1se .med seboj močn o razli,k ujejo·. V nižjih, rela12

Udeleženci ekskurzije po Šv•ici. Profesor Leibundgunt v družbi z j ugoslovanskimi gozdari i.
potem ko jim je razložil zanimi•vo problematiko gozda Aletschwalda. (Foto : inž. Rihtar)

livno suhih legah je .bukev vladajoča dreves.na vrsta, po kakovosti .pa ni najbolj ša
:Precej vejna.t a je in ima veliko rd eče <'lrce. Tudi jelka in smreka se slabo čistita
vej, smretka 'Pa nagiblje k rdeči gnilobi. Da bi povečali vrednostni prinos, g o jij.o
na teh rastiščih macesen in rdeči bor. V kotanjah so .tla sveža., zato je bukev tam
še močnejša, d revje je l epo in ·s tegnj eno, to.d a j elka in smreka se ne mooreta pravi.loo in lepo ra.zvija.ti. Z ato tuJi macesen in bor, ki sta tuka•j umet no vnešena in
:Sko-zi .de<'letleotja skrbno negovana, .op:raVilj ata na.Logo povečanj •a .denarnega donosa
leh gozdov. Na .g rebenih •i n na :kopah -trpi bukev zaradi suše. Tla s·o i.zprana in
.slabo humo.zna. Tudi jelka in smreka slabo- us.pevata, celo macesen in b()lf, navadno
.zeLo cenjena gosta, ne moreta :bistveno popra.vi.ti položaja in je rastišče v VIS aJkem
.o.ziru slabo .donosno.
Za.kaj .m i je prav .to doživetje ostalo taiko globotko v spominu? Predvsem je
napravi>la name gl·o.b ok vtis okolnost, da go.z dni upravi•t ellj tako temdj~to in izčrpno
pozna ·ras.ti.šča svojega območja. Kajti pred seboj nismo· imeli .k akega V'Seučili.ščnega
pr.ofeoso·r ja ali pa znanstvenega delavca iz i·n.stituta, temveč g"O·:odarja-ope·rwtivca,
'ki nam je ko.n kretno· •ra.zlwgaJ, kako m<Pra pri .odkauovanju U;po.števati omenjene
razlike rasti,šča . Pri tem pa s i ni prizilldeval .d ajati različnim rastlinskim združbam
J>Opo•lnih znanstvenih imen, čeprav je •t a :imena oČi'VIidno poznal. ·P redavanje j i.,! izzvenelo z ug;o·to·v itvij•o, .d a je o:s nova za iZJbi·ro goji.tven.iJI in .g.osp.odarskih ukrep o.v
- poznavanje fitQceno·lo.ških odnoiSO•v. TQda fitocen.o1oš·k a diagnoza je Ie .izho.diščn.a toč.ka za nadaljnje proručeva·nje in ukrepanje. Go.z daTja zanima, kako se
.določene .drevesne vorste OJbna>Ša.jo v dan~h raiStiščnih ra.z.merah, tkako se ob.Jikujejo
.drevesa, dali smem·o priča~kwati, .da bomo ·z ustreznimi .ukrepi n : pr. z re.dčenjem
doseg1i pomembne us.p ehe pri bukvi, ali pa naj se .z.a>tečemo k drugim drevesnim
'\'rsbm (Gas.tholzarten), s katerimi ".bomo na .d O'l oceni :površini .po·večali ekonomski
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učinek gospodarjenj a.. Pri vnašanju gostov, tujih drevesnih vrst, se motra gozdar
vprašati, kako te vrste <reagirajo na določeno rastišče, ali bo njiho:v vrednostni
prirastek zadovQ>ljiv itd.
Vse, kar smo Qob tej priliki slišaJi, nam j e bilo več ali manj znano, ničesa'l'
po.polnoma novega nismo slišali. Najmočnejši vtis pa je name n apravikl dejstvo,
da se fi,tocenoi ogij a v resnici uporablja v !Praksi, eda j o uporabljajo terenski organi
Qob pri,zadevanju za dQosego n aj večjega do·n osa na d01ločenem rastišču .
Kako .p a je pri nas? V naših IStr.okovnih krogih fi,toceno-loška znaJnost Illi neznana in če hočem o oceni.ti njeno razvojno stopnjo pri nas, se ji ni treba skricvati
pred tuj ci - tako se mi .zdi, če.prav nisem tovnstni stmkovnj ak. V naših strokovnih
revijah najdemo razprave, ki prav gotovo n e .zaostajajo za ·Č lanki v upoštecvanih
tuj ih revijah. Naši zn anstvenLki odkrivajo zanimicve novosti, ki jih tuja literatura
še ni zabeležila. Tudi drugi gozdarski .&trokovnjaki smo večinoma prilstaši fitocenoloških raziskovanj. Starejši in srednje .stari ro d slovenskih g.oz.darjev sicer ni
imel priložnosti na fakulteti IPO&lušati predavanj iz fitocenologije, saj je lQo mlada
znanost, toda vkljub temu upoštevamo vsaj njeno osnovno pomembnost. Ceprav
tvegam, .da me bodo •Sp eciaJisti za fitocenologijo mo.rebi.ti ko.r igirali in tudi kritizirali, vendar v.kljub .tem u iznašam ~Svoje mišljenje o pomenu te znanosti za g.ozdno
gospodarstvo·. Zdi se mi !POpolnoma razumlji•vo in jasno, da se osnovne težnje
fitQocenoze najbolj čisto i.zražajo p ri tistih rastlinskih vrstah, za katere ·se človek
ne zanima in jih niti ne pospešu je ni1ti ne zatira ter navadno tega >>plevela«, ki se
mu ovija okrog nog, ni,ti ne o.pazi, ko hodi skozi go:lld. Razumljivo je tudi, ·da ima
vs aka ra.stlinska vrsta svoj.o o·p timalno lokacijo, kjer najbolje uspeva. Vsakemu
stwkovnjaku je tudi znano, kako števi•lnli .-;o faikto rji, ki odločajo, da nekatere drevesne vrste uspevajo nekje bolje, nekje s labše, drugod pa se v 1b o·r bi z drugimi
vrstami sploh ne morejo· <>hraniti. Ce •torej proučujemo, :kje so določene wste, v
kakšnih okoliščinah se pojavljajo, tedaj nam gQoz.dni >>!Plevel« .p ostaj a nakazo:valec
splošnih in .posebnih ra:stiščnih ra.zmer.
!'oda pri.ro·da je tako pestra, tako razgi,bana, posebno v n aiŠi o.žji domovini,
da se v njej .povprečni g.oz.darski strokov.njak težk·o .z najde. Ko prebiram fi.tocenološke raz.prave, se mi dos·tikrat pripeti ·t ako, kot se d·o gaja neglasbenemu čLoveku,
ki mora poslušati simfonično ~klCK!bo. Vse preveč neznanih glasov prihaj a na ušesa.
Naj b rž sem temu sam kriv, ker n isem .zadosti natančn'O študi<ral oo znanstven(}
di.scip!i.no. Toda tudi med najmlajšimi tO<Variši, ki so ko.maj prišli z univer.ze, često
krat naletimo na take, ki se kaj .sla•bo znajdejo v teh vprašanji·h.
Ali smo torej krivi za to samo gozdarji? Ali ni mo·rda znaten deJ h ivde t udi
n a naših fiitocenologih, aJi se morda ne izžiV'lj aj o· preveč v .znanstvenih finesah, v
U.kanj u novitet, ki j ih znan·ost še ni registrirala, toda za g<>spodar.stvo ne morejQo
biti važne, ker nanje le redko naletimo?
Svicarski gozdarji imajo drobno knjivioQo, ki je v treh •l etih doživ ela .že d~ugo
iz.daj,o in ki jo pozna ·vsak gozdarski strokovnjak, to· je ·delo pr,of. dr. H. Leilbundgu.ta: Aufbau und waldbauliche Bedeutung .der wic.htig.rlen natiirlichen Wa.J.gesell schaften in der Schweiz.
To knj!ižico bi lahko() imenovali most, ki spaj a čisto znanost .s .po-trebami
gGz.da.n9ke prakse. Ko listam po tej knji.žici, vednQo znova opažam, kako zel<> se je
avtor trudil, da bi svoj e misli izraz~l v taki obliki, da bodo vsakomur razum,l jive.
P•r i nas se večkrat &J.i,š·i jo .do-sbi p.odcenj-evalne .so.db e o poJ.judnih publikaci•j ah, toda
zdi se mi, da je veliko teže napi.sati dobro popular.no ko.t pa povprečno znans•tveno
ra~pravo, namenjeno ožjemu krogu specialistov. Kdor piše za širši :krog hrakev,
mora ta.ko temelj ito 'PQoZnati .snov, da 1lahk<> tvega tudi ·poenOIStavitve, razen tega
mora iskati nove i.zraze, pojasnjevati nove .p ojme, d a bi dobil stik z bralci, na
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kall:ere računa. PTi vsem <tem !pa ne &nemo po.zabliti, ,d a ,p o:l judnih knji·g .n e sme
p isa.t i poJ1zotbraženec, >ker ta me po,zna meja, ,ki jih v težnji ·za poenostavi•tev ne sme
prekorračiti .

če je torej Lei.bundgutova tknjiga res ta:kQ d·o.bra, !pOreče kdo, prevecLimo jo in
dajmo v roke na~š1m pralkti.k om ! Ne 1bi se strinjal .s takim predlogom. Kajti .d osti
'!podobnih napa!k ·s-mo le napravi>li v .p riza,d evanju, d a bi č1m prej .dohitelii bolj
razvi•t e dežele. Omenjena knjiga nam reč .o,b ravnava ti5te ratstLščne po-goje in rarstliq.ske združbe, ki .-;e po·javljaj•o v Švici. Pa .še ena ,s tvar je .sU>lno va.žna, knj~ga je
namreč !pi.sana za švicarj e in upošteva nj~hOIV zn<l!Čaj ter njihovo znanstveno raven.
Toda ni zadosti• napisati knj igo, po.trebna j e tudi živa beseda. Mi<S.lim, da noben
ud eileženec ekskurzije ne bo pozaJbil tistih u r, ko nam j e .p r ol. L ei.bundgut n a robu
ledenika AJetscha, skoraj 2000 m v1sok·o, predoč11 n astaj anje razlionih ra.-;Hinskih
zd mž:b .taJID, kjer .-;e led enik polagoma umika. Semkaj prihaja omenjeni profesor
vsako leto s •SY.ojim.i šbudenti, jim nazo<Tno !prikazuje in razlaga rCl!zne poj me ter
pomen oJSnOv·n ih č1nitelj ev, ki ·ustvCl!rjajo ra.-;t1šče.
Že ,p red ·Odhodom v švi co· sem bil prepri•ČCl!I1, da j e po.zna.vanj e fi toceno.Još:kih
C>dnosoiV eden glavnih temeJ!jev .za >pravilno presojo .go.zdnogojitvenih ukrepov. Kot
taksato>r menim , da .b omo prej ,aJi slej upo·r ab o bon itetnih razredo·v nadomestili
s konkretnimi oznakami rastlinski>h 21družb in ho v tem •p oj mu v·k ljučena tudi pwi.zvo.dna spo<Sobno-st ·do-ločenega g.ozdnega ra:stišča.
Menim, da naJID tbo temelj.ito p o·z navanje fitoceno,J.oški.h zdrub tudi p·omagal<>
rešiti se .ra.znih šabl on in go-tovih recepto·v na področju .obno·ve zlasti .p a nege
g.o21dov. >> Vif>o-ko redčenje« in »ni·z.ko .redčenje« je n. !pr. p ri nas po,strula parola,
ki jo slišiš od poV'Sod~ P.ogosto te nazive naparčno uporabljajo lin n a njih opi·r aj ()

Nedaleč

od ledenika Aletscha je istoimeni gozd, kjer gozda·rska visoka šola iz ,Ziiricha
visokogorskih gozdov (foto: inž. Rihtar)

proučava spec·ifično problemat i~ o
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svoje upe 1'11 pričak<>van•ja, ki nikakor niso uprav1cena. Netka.terim še vedno n i
ja-sno, da rcxl:čenj e ne more poveč<11ti :proizvodnjo lesne snovi, temveč je le &redstvo
za ·~hiranje :prirastka na bistih d revesih in drevesnih vrstah, ki so nam ekonoms~<o
najbo•lj ko,ri&tne. Zato se dogaja, da ~.z s'l.,11pine dreves odstranijo vladajoče,
najlepše drevo, ki zasenčuje sv<ljo ok.olioo in pri tem pričakujej<>, da bo.du na p r.
tako sproščena šti•ri .drevesa .dala večji prirastek ko.t odstranjeno drevo·. Pri tem
pa pozabljaj o, da .se vso•t a .p rira.stkov ne .sprernern, pa•Č pa je z 'Odstranitvijo najboljšega drevesa .prirastek prenešen na manj vredne osebke. Z redčenjern p ri enodo.bnih goz.dovih skrajŠ<lliTio ohhodnjo, ker om<>-goč imo drevju v krajšernu ča•su
d•o>Seči takšne .d imenzije, ki jih -gospodarstvo najbolj nujno potrehuj'e in .ki jih
spričo svobodnega delovanja ekonomskih zakonov tudi najbo1
lje ,plač uje.
T ud•i glede teh vprašanj je bilo potovanje v Sv.ico. zelo .poučno. Poskusne ploskve v SihlwaLdu su ja>Sen •do·k az, da redč enje ne vpliva na pmizvo.dnjo lesne snovi,
temveč V!piiva na ka,k,o vost dreves, ker je prirastek osredotočen na najlepša drevesa.
Posku s n e p 1 o·s k ve, v z o r .n i gozd n i ob j ek ti, ki so nam
pokazaJli, .od.k ri.v ajo metode .dela, ki so zna.či.Ine za. švicarske gozdarje. Zdi se mi
t:ipično za švicarske go.z.darje, da že oddavnaj v veliki meri uporabljajo poskusne
b i razči>stili vpra.šanja, glede k3Jterih s teoreli.čnim na činom obravnaploskve, da >
vanja ne morejo priti d.o ja>Snih zaključkov. ldeja eksperimenta, ki j e omogočila
napredek prirodnih znanosti, se more z vel>ikim oopehom uporabiti tudi v
g.o z,d ar.s ty.u.
Nekatere poskusne .p loskve in v.wrni obje.hi v švici so .p rava narodna svojina,
ki jo lj ubosumno varujejo. Za poskusne :pl·oskve v Sihlwaldu pri Ziiriahu se zanimajo vs.i, ne samo go~dars.ki >Strokovnjaki. Podobno je z vzomimi prebir<lllnimi
go·zdovi v Couvetu, kjer je gospodaril Biolley. Tisti, ki .smejo na.daljevati delo v
teh >o hj ek·t ih, si štejejo to za posebno čas.t in >sv.oje položaje ljubosumno č uvajo.
Kanton Neufchatel ne bi pod nobenim pogojem ·dotpUJSti•l , da bi daljnje gospo·d arjenje v Buolleyevih gozdovih prevzela kaka druga ustanova, pa če tudi bi to bi·l a
slavna poli.tehn.ika iz Zuricha.
Kako pa je pri nas? Ali nismo v naših znanstvenih razis•k ovanjih nekoliko
preveč katbinetski, skrivnostni? Ko bo.dim po .terenu, pogosto nalerim na javno
neg·o.dovanje gozdars kih strokovnjakov zaradi :poiSkusnih ploskev. Pritožujejo .se,
da j·e institut i.Zlbral poskusne pl<Oskve, jih .omejičil iJn oštevidč..il, tilS'ti pa, k.i gospod<llrijo v .teh go~dovih ne ved<>, za kaj gre, kakšen je cilj teh raziskovanj , do
kakšnih rezultato•v so mo•rebiti že pri.šli.
Alti ne bi bilo kori.stno, če bi ·Se v Go11da~em vestniku od časa do časa. pojavili članki n. pr. o poS<kusnih p loskvah na, P·olkilju ki , Jelovici , Meni·šiji, na Kočevskem itd. Prepri·čan ~ern, da naši .tovariši s terena želijo taka pojasnila ~n bi
tudi radi sodelovali, dajali bi koristne predloge glede razširjenja ra.ziskovalnih del,
če bi >
poznam vprašanje, ki .se skuša p ojasniti s pomočjo poskusnih ploskev.
Prebira ln i gozd o v i. Ko 5mo se .odpravljali na potovanje v Svico, so
nam po glavi tbrnola številna imena, ki so oz.ko po>Vezana z zgod o>Vi.no teorije in
pra-kse g<>.s podarjenja s prehlralnimi goz·d ovi: Ammon, Biolley, Burger, Favre,
Flury, Leihundgut itd. Vsi to so sami Svi·c arji in ,b rez teh imen skoraj ni mogoče
obravnavati problemati•k e .prebiralnih gozdov. Iz tega bi človek lahko sklepal, d a
v Svi6 iPrevladujej<> prebiralni go.zdovi, da je .to sploh dežela prebira•l nih go:iid>O>V.
Toda, ko l'lrno 1prepot<>·v.ali Svico· vzdoJž in pOViprek, smo se p·repričali,da .temu ni
tako. oLe •Oikro.g I 2% go :!id ne .površine odpade na prebiralile gozdove, torej s>kupaj
okrog 120.000 ha. Glede na pov•r šino prebiralnih go21dov Slovenij a torej močno
prekaša Svic.o, da ·O vsej Jugoslaviji ruti ne gov.orimo. Potemtakem Svicarji ni~·O
postali vodi•lni narod v znanosti 1n v praks.i prebiralnih gozdov zato, ker imajo
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S smotrnimi poseg1 .Je slavni švicarski gozdar W . Ammon spremenil enodobni 'pretežno
sestoj Neuenbannwald v gozd, ki se je močno približal idealni prebiralni obliki.
(Foto: inž. Rihtar)

jel~v

velliko ta.kih ·Sestojev, temveč moramo vzmk za to iska.ti drugj e. Slavo jim je prineslo njihov:o si-stematično in t001elji:to znanstveno ·delo, tokra.t pa.č na po-dro.čju
raziskovanja .prehi<raln~ih gozdov.
Na po.to<va.njru smo imeli priJoŽnOIS( ogledati si prebiralne gozdove, kjer so
g•ospo.dari.li in o nji.h pisali Ammon, Knuchel in Bi.ollley. Povso.d s.o nam postreg li
z · bogaito .d okumentacijo o •doseda,j i.z·v;ršenih revi,zi•ja.h, torej tudi. s poda.tki o
dinamiki •g ozdnih fondov. Gotov.o >S e noben na.rod na svetu ne mo.r e .postaviti s
ta·k o bogato· do.k umentacijo. V gozdovih Couv eta je bila leta 1953 •i.z vršena že
deseta revi·z ija, 1prvi inventar pa je biJ se-stavljen J 890. leta. Tudi v Schwa.r zeneggu,
kjer je g·o,spodaril Ammon, -imajo za s eboj že 5 revizij 'in je seveda ves rrna•t erial
ohra,njen in analiziran V ObePhu.belwaJldu je delal Knuchel, semkaj je prihajal s
svojimi Š·t udenti in je v ·t eku 30 let u stvaril s liko .prebiralnega g.o·z,d a, kakršna je
ustrezala njegovi teo,reti.čni zamis·li.
V vs eh •t eh pre~bir.alnih gozdovih je najprej in najbolj prite.g niJa našo pO>Zorn.ost velill}a hektarska •lesna zaJl•o,g a. Razmeroma še najnižja j e v Biolleyevem Couvetu, kjer znaša <po irrrv-enta.ri.z aciji iz 1953. leta 364 sv. V Schwa,r.zeneggu o.ziroma
\' Neuenbannwal.du (Ammon) je po•v:pr e<:na zaloga 530 m 3 fha, v Oberhubelwaldu
(Knuohel) rpa celo 587 m 3 fha . l.z letnih poročil .švicarskega go-zdM·s kega .insti.tuta
(Mi<tteilungen der SchweizeriiSchen An.sta\.t fur das forstlliche Versuchswesen) nam
je .znano, da na po,skusnih 'P'loskvah v Di.irsri.itli lesna zaloga presega celo 900 m 3(ha.
Tako viso,k a zaloga je posledica i·zredno močno za,stopanega najvišjega deJbelinskega razreda. Kak.or je znano, je Ammon vpeljal pri urejanju gozdov šti<ri debelinske razrede.
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Prvi :rCIJzred je od 16 rdo 26 cm, Il l()d 28 do 38 om, Ul. l().d 40 ,d o 50 cm in IV. od
52 cm .naw.zgoc.
V Couvetu pa UipO·r abljaj.o Bi<JJleyeve debeliruke razrede in sicer:
l. d1101bno drevje (peti,ts) od 17,5 do 32,5 cm,
II. srednje drevje (moyens) od 32,5 do 52,5 cm,
lJI. moono d lr evje (gros)
od 52,5 cm navzgor.
V :prvem ;primeru uporabljajo .dvocentinnetr&ke debelinske stopnje, v drugem
(Couvet) par petcentimetrs.ke. V obeh kategoriJzacijah ·pa sta najmočnejša debelinska
razreda skoraj identična, ker zajemata drevje nad 52 .oziroma nCIJd 52,5 cm prsnega
premera. Prav ta najmočnejši debelinski razred pa je značilen za razvo·j prebiralnih gozdov v Svici. Zaradi boljšega pregleda navajam talbelo• iz refera.ta L. A.
Favra o Couvetu, ki smo ga d_obili od kantonsKe gozdne Uipra ve v Neuchatelu.

Razdelitev lesne zaloge po debelinskih razredih
Leto revizije

Zaloga .svfha
Srednje drevo sv
Droobno dTevje %
Srednje drevje %
Močno .drevje %
P·rhl'a~St

.sv/ha

1890 1896 1902 1908 1914 1920 1926 1932 1939 1946 1953

392
1,1
24
49
27

380 371 368
1,1 1,2 1,3
22
20
17
48
47
45
30
33
38

8,3

8,1

9,7

364
1,4
14
42
44

11,3

353 343 337
1,5 1,6 1,6
12
12
12
40
38
35
48
50
53
9,0

8,3

8,7

362
1,'6
12
31
57

348 364
1,6 1,6
14
15
28
26
58
59

12,0

7,3 10,7

I.z raa.predelni.ce vidimo, karko \Se je .d elež lesne >g mote drevja, debelega nad
52,5 cm o.d leta 18'90 pa dl() danes neprestano večal in sedaj na •t a .r azred <>dipa.da
59% celotne .zaloge.
V NeuenbannwaJ.du, kjer je deilal Ammon, je P'ri zalogi 530m3 fiha drevje nad
50 cm udeleženo ,z 52 % lesne zaloge.
V Oberhubelwa.J.du, ,kjer je delovaJl Krnuchel pri zalogi 587 m 3fha zavzema
drevje nad 50 cm 60% celotne mase.
Trije znameniti švicarski gozdarji• so torej v •s vojem razvoju in -s svojim ravnanjem v .prebirallllih gozdovih, 1pretežno· jewvih, prišli do ~&koraj enakih ~ezultaibo:v.
Vprašati se m()ramo, kam vodi 1ta razvoj, .kje se bo zaustavil? Mi v Jugoslaviji
hodimo fPO .ob11atni p()ti. Priroda nam je da.la g()1jdove prebi.ralnega pra.gozdnega
tipa, kjer jelke •S ,p remerom 120, .pa tudi do 150 cm nis<> ·b ile le ipO·s ebna i,zjema.
Ta.Ici.h velirkanQiV ne cenim(), ker so v večini ·p rimerov poškodovani in gnili, tC!Jko ·d a
je .d elež zdrave lesne mase dokaj majhen. Sploh je dr:evje IS premerom nC!Jd 70 ali
80 cm .sumlj ivo in takih dimenzij ne želimo gojiti v gozdu.
Zakaj Svica.rji v prebiralnih g.oz.dolVih v tolirki meri •p!O!s.pe:šujejo delež .d ebelega
drevja? To Viprašanje •s em si ponovno zastavil, toda od švicarskih to·vaTišev nisem
d01bil .za.dov.olji.vega •O'dg<w.ora. V referatu za Neuenbannwald <>menja ing. Schwa:rz,
da j·e •ramirka med stvarnim in zaželenim razmerjem ·d ebelinskih raued·orv. zelo neugodna. T10 se vidi tudi liz Ta11predeJ.nice, .Ici jo navajam.
~lili\ ·,\ •,\\\\\ . ,.
Debelinski razred

I. 16-26 cm

II. 28-38 cm
IH. 4D--50 cm
IV. 52 in

več

Delež na masi
dejanski: .
želen:

10%
14 %
24%
52 %

10%
25%
30%
35%
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Delež na številu dreves
dejanski :
želen:

44%
20%
17%
19%

45%
25 %
20%
10 %

Dejansko je v IV. debelinskem raz•r edu 17 % l esne mase :in 9% dreves Vtč
kot je zaželeno. Ce je tako, zakaj pri •O dkazovanju te želje ne u.po•Števajo, za.kaJ
puščajo toliko debelega ·drevja, ki verjetno tudi slabše prirašča? Ing. Sohwarz
omenja v svojom .referatu, da je prir-crstek v zadnjih 30 leti·h pa.del .od 11 ,0 m 3 /ha
na 7,4 m3 /ha. T.o zmanjšanje razlaga ·k·o·t posledico ·p revisoke lesne zaloge.
V bližini Neuenbannwal.da pa leži Oberhubelwald, kjer je lesna zaloga še
večj a. tt. j. 587m3/ ha, roda ne opaža se pojemanja .priraiS·t ka, ki .j e 11,3 m~/ha.
še v večjo zmedo bomo zašl!i , če s kušamo 'Pri vsem tem upoštevati še 1podatke
iz temeljite razpra,ve Favr.a, ki je na temelju številnih meteowloških podatkov
dokazal, da so ni.h anja pri•ra.stk.a v Couvetu !predvsem posledice vremenskih razdoh~j. Kakor imamo· v .p oljede1stvu dobre in •sla.be letine, so tudi 'V .gozdarstvu.
Vlaga in toplota za časa vegetacijske .dobe O"dločiln{) vplivata na vi.šino prirastka.
Po vseh mogočih razmišljanjih ·sem prišel .d o zaikljuoka, da moramo iS!kati razlog za tako visoke lesne zal·oge v švicarski h .gozdovili deloma tudi na p.sihološkem
področju: švica je preživela dve svetolV.ni vojni in je bi1l•a .ta:krat odrezana od vsega
sveta, zato ji je 1bi,la dobrodošla vsaka rezerva, .ki so j-o našli v lcustni deželi, tako
tudi prihranki v obli·ki 1previso.kih lesnih za·log v prehi.ralnih g(}zdovih. Tudi iz
izkušenj z našimi slovenskimi kmeti mi je znam.(}, da varčni ljudje težko q,.remagajo
nobr.anju o.dpor, ki j-im brani !pOSekati lepo debelo dreVIo. »Naj še ma-I.o .počaka, saj
je tako lepo«, take pripombe sem slišal že .d ostikrat. Zdi se mi, da tudi švicarj i v
d<>ločeni men Zaipadajo v take duševne komplekse.

Le v o: Vzorno negovan prebiralni gozd j elke in smreke Oberhubelwald, ki ima veliko
lesno zalogo in dober prirastek, je delo prof. !Knuchla. D e s n o : V zelo intenzivno gospodarjenem pretežno bukovem gozdu Sihlwaldu, ki je last mesta Ziirichta, preizkušajo razne
načine redčenj. (Foto: inž. Rihtar)
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Kako· ,p a j e .pri na.s, a.Ji naj jim IS'l edimo? Dognanja in d.okoumentira•n a izklJIStva
švicarskih gozdarjev s področja vrebiraJnih g.oa:dov pomenijo dragocen za•k lad ne
samo za njih, .temveč za vse narode, ki jim je do .prebi.ralnih g.ozdov. Sodim, da bi
za naše razmere smeli napravi1ti tele za.k!ljučke.
V prebiralnem gozdu je vpliv s·trUJkture na tekoči pri·ras.tek mnogo bolj nejasen in zapleten, k•o-t navadno pred!postavljamo·. Vendar tudi švicarska li·zkustva v
načelu •p()Jtrjujej<> naša nazi·ranja ·O 'tem, da poveča:nje lesne za•lo,g e do določene
meje IPOvzr.oča tudi povečanje vrirasbka. Ko pa je ta meja dosežena, ipO našem se
nahaja med 250 do 350m 3 /ha, po-večanje za.l oge ne vpluva več na višino pri·r astka.
Verjetno je, da ses·toji z .zadogo od 350 .d•o n. pr. 550 m 3fha priraščaj<> približno
enako. Pri določeni lesni zalogi in z njo- vzročno .po.v ezani struk.turi pa se morajo
pojaviti .n egativni vplivi. Predebela in za.to pravil<>ma tudi presta·r«. drevesa ne
prioraščaj•o več ·s toli1ko intenziteto· ko·t mlajša. P.o leg ·t ega .pri ta•lcih velikanih nast<>pa .tudi negati<Vni prirnst. Drevesa gnijejo in tako gtr.e v nič lesna masa.
Toda y.se to so. le hivoteze. Da bi dobili ·Čvr·s•te •temelje za g.oj:i tev prebira·lnih
g.OozdoQv, bo potrebno z vso intenzivno:s•t jo :pričeti s .r aziskovanjem vpliva strukture
na prirastek, ali z drugimi •b esedami: breba is-k<lllli tisbo s-t rukturo prebiralnih gozdov,
ki •b o jamčila za največji proirastek m<lJSe in kjer se bo moglo· redno sekati• naj boljša drevesa. P.repričan sem - seveda je •tudi .to le hipoteza - da bo toreba
optimalno strukturo določa•bi -p osebej za razne fitoce.nolo8ke združbe. T<Jli.ko o prebira•l nih ,goz,dovih.
Sku .p '~ n ska post O•P na s eč nja (Femelschlag) je bila tem a, ki me je
na potova.n ju skozi Svi co· skoraj najholj zanimala. Pri obravnavanju uredi.t venih
ela·boratov v Sloveniji y,se .preveč pog<>IS,t o naletimo na enodobne goz.dove, ·ki so v
takem stanju, da se z njimi očividno na dosedanji način ne more in ne sme še nadalje gOSipodariti. Ponekod so smrekove mono-kulture zrele za sečnjo, toda brez
po0rnlad:ka in .z de.belo plastjo .suro•v ega humousa. Drugje naj.d emo v eno,dobnih sesboj ih ·s kupine prekrasnega ipOmla.dka, k:i bi ga radi rešili <lzir.oma upora,bi·li za
osnovo .bodočega sestoja. Drugje bi ZO!Pet želeli obddati a.Ji pa doseči ta ko razmerje drevesnih vr,st, kakršno s opl·odno sečnjo na veliki .površini, {Schiormsch,Jag)
ne moremo doseči. Novi načini izvaj anja oplodnih sečenj s o zaradi tega pri nas
stvarno in nujno potrebni, ČCiprav nekje še vedno z velikim uspehom •l <llhko n<lldaljujemo z ·d osedanjimi metodami. Zato je razumlj ivo, da smo z velikim .pričako-va
njem odhajali v Svico v upanju, da nam •bo omog-očen temeljlit vpog-led v švica.r ski
n ačin dela.
Glede tega se naše želje niso v celo ti izpolnile. N a.ši g ostitelji so n<>:m po·k anli
na okskurziji prvega dne pri Raga zu n eko!Lko primerov skupinske <lplodne sečnje,
potem v SihlwaJ.du pPi Zi.irich u in še drugj e, toda hodili s mo večinoma po Alpah
in po Juri, medtem ko je »Femelschl ag« nrujhoJj razširjen v srednjem, ni.ž jem dolu
ŠVIice, v .tak.o imeno vanem Mi.tlellandu.
S švi•cariSkimi to vari~i smo se mnogo po.g ovarjali ,o tem vpraša.nju, toda motila
me je ok•olnmst, da so razni strokovnjaki zelo razli,čno razlaga•li metode in ci·l je.
Vsaj ta•ko se mi je zdel.o v začetku. Pozneje pa sem po•lagoma .doumel, da v Svici
sploh .Il'i možno vpeljati enotnih predpi-sov, da ne oreč em šablon, glede go~ itvenih
ukrepov, kamor brez dvoma sodi -tudi· pomlajevanje sestojev. Sele ko sem ne.'<:aj
dni .potovrulpo Svici, mi je postajalo jasno , zakaj nemška gozdarska šo la tukaj ni
mogla ohstaoti ·in verjetno tudi n()bena druga šola nikdar ne bo mogla po1po>lnoma
prevlaJda.ti. Relief Svice je tako .razgibal!1 kot nikjer drugje v Evrop-i. Gorska pobočja se nekje raztezaj o mo r.da od 200 pa ·do 4000 m nadmorske viošine. Ra•stiščn e
razmere ·se spreqtinjajo tako rekoč z vsakim iko r<~~kom in kar j e za določeno rasti-šče
dobro-, j e škodljivo za drug.o, ki je v vo.doravn~ razdalji bJ.izu prvega.
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Skupinska posto1pna sečnja je po pojmovanju švicarjev - vsaj tako -se mi je
zdeLo - pravzaprav le skupno ime za &tevilne in raznovrstne ukrepe, ki pa imajo
skupni crlj, pomladiti sestoj na manjši površini in .nato •S tako nastalim novim
sestojem individualno· ravnati. Nekje v ta namen i·zk.oriščajo obstoječe šope ml111dja,
drugje začno na površini nekoliko arov, s previc!nim presvetljevanjem, da bi postopo.ma ilil razmeroma počasi izvedli vse pomlajevalne stopnje, ·kot jih i·z vajamo
na velikih površilllah. Drugod pa so terenske razmere ta·kšne , da začno z o.broobno
sečnj o in s ipOmlajevanjem od !Strani.
Pr i vseh teh del1h pa g·ozdarji ne smejo nikoli prezreti zahteve, .da se les niOOo-li
ne sme spravljati čez že po.mlajene powšine. Zato so nas švicarj<i .zo.pet in zopet
opo.z arjali, oda j·e pri skupinski postopni sečnji najva1neje, pravi.J.n.o in 'Pravočasno
doloti.ti v vsakem -oddelku IS!pravi•l ne smeni in .š ele po.tem, ko s·o določene meje
spravilnih območij (Transportgrenzen) , se •l ahk·o predvidevajo I{>Omlajev.alna gnezda
in .določi doba, v .k ateri naj ISe ves oddelek pomladi i·td.
Skušal 'S em ·ZJačrtati le najvažnejša načela skupinske :postopne sečnje. Težko
je o tem Vlprašanju teo.r et izi·rati, saj je p•r av v tem glavna znač~lnost obra·vnavanega
na-čina ·pomlajevanja, da se skuša vedno in polV'sod prilag.odi.tri terenskim ra.zmeram
in potrebam, ·k i izhajajo iz konkretnega stanja. Pri izvajanju teh ·d el j e izredno
mnogo tehnoi.čnih fines, n. ipr. pospeševanje ali pa omejevanje razvoja i.n udeležbe
doLočenih .d revesnih vret pri. ipomloajevanju; nega ml<~Jdja .postopoma in !>ko raj
neoipazno prehaja v či ščenje in redčenje, to• pa v presvetljevanje Jwt prvo fazo
snwanja novega ·sestoja. K·omčni rerultaJt je sestoj, za ka-t erega bi lahko rekli, da
!ma skupinsko •p rebiralni značaj in strukturo. Podobno, ·k.o.t so v prebiralnem gozdu
pomešana drevesa r<Wl-i-čnih starosti oin .deJbelin, so v gozdu, nastalem s skupinsko
pootopno sečnjo .pomešani maJi <Sestojčki.
Kak,o pa je pri nas? Zdi se mi nujno po·t rebno, ·da tudi mi spoznamo to tehniko
pomlajevanja e.podO'bnih "lestojev. Teoretičnega znanja o tem načinu nam ne
manjka. Potrebno je le, da hi ·s e m ladi stwkovnjaki v .pra:ksi, na •t erenu v švici
naučili raznovrostnih metod uporabe splošnih načel skupinske posto,pne sečnj e , da
bi mogli tudi .pri n as .prakti·čno izvajati vse .tisto, kar .ustreza našim ra.zmeram.
Koroi<Stno in potrebno bi tudi bilo, če bi se opri nas na terenu posvetovali s k3Jterim
od švicar.s-kih sbrokovnjakov, ki bi na temelju svojih izkušenj ocenil n i'.Še načrte
in !poglede. Tudi .p ri nas so ponelwd vpeljani razni na.čini pomlajevanja na
manj.ših IPOvrši,nah, ki j•ih .sicer še ne moremo opredeliti v skupinsko .postopno .sečnjo ,
vendar pa jih lahko smatramo za neke vrste .p rehodno stopnjo.

Urejanje gozdov v švici in pri nas
Dne 25. j·unija smo jug-oslovanski gozdarji ,p oslušali predavanje o urejanju
goudw v švici, ki ga je imel v prost{)lfih »Bidgeno.-;sische techn~sche Hochschule«
(ETH) mladri profesor ,dr. A. Kurth , naslednik pmfe~orja Knuchla. Predavanje je
bilo j.z iedno zoa.nimivD, le škoda, da ni•smo d.o•bili pisanega izvlečka, zato se moram
pri opi•su opi.r ati le na SVloje b eležke.
švicarska urejev.alna služ.ba se je razvila v čisto po.-;ebnih razmer3Jh, hOOila je
svoja pota in se je ·le malo n~lanjala na tuj e vzo·r e. Ceprav je švica ~ajhna
dežela, v·endar .so .ogromne ·razlike med nj enimi deli, bo.disi pokrajinskO>, bodisi
glede značaja ljudi švicarsko urej anje go·zd.ov ne moremo pra'Vlilno do-umeti, če
ne 'llipOŠtevamo političnega razvoja in seda'Ilje upravno polirt:i.čne organizacije te
dežele. V težko dostopnih alpskih predelih ISO •OSnovno s topnjo združevanja predstavlj31le krajevne občine , ki so 1popo1noma suverene. Kanton je v bi.stvu zveza
občin; kantonalna oblast ima le toLiko poooblasti:l, ko·Iiko·r .so jih o.dstOIPile občine.
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Država je zveza kantono·v, maJih republik, •k i so noka.tere .s v.o je pravice odstopile
zvezni vla.di, toda zadržale so si ·toliko !Pravi.c, .da ima.jo v veliki mer~ zna.čaj suverene države, republike.
Na !POdročju .g ozdar.stva v Svll.ci ni državne obla:sti in tudi ne centralnega
orga.na, ki bi !imel tpravico dajati. ka.ntonom >Obvezna naJVodila: glede na<':ina in
glede .ool žnmsti urejanja g;ozdo'V. Nemšk~ šola ureja.nja gozdov, k.i so jo v preteklem stoletju vneto zagov a·r jali tudi mnogi šv:icarS>ki .g.o.zda•r ski strokovnj aki nekj e •tudli z u.spehom - se ni mogla uvelj aviti in ohdr.žati, ·k er so ·suvereni.
kantoni• in občine te metode kot nera>Zumljive od.k.la.nja>li·. Občine še vedno· hranijo
svoj e ze1o široko, delO'Vno tpodročje v gospodarjenju s svojimi gozdoVIi, ki z.avzemajo okrog 70% cdo.tne šv-icarske gozdne površine. Sa.mo 5% go·zdo'V pri!Pa.da
kantonom, 25 % gozdov pa j e zasebna la>St.
Potemtakem je usoda švicarslci.h gozd<w v r.okah občinskih mož, ki odločajo
ob občinskih · gozdovih. Ka.kor že rečeno , so ocLkJ.oniE nemške metode urejanja
gozdow, sprejeli pa so· BioJJeyevo >kontroJn.o metodo, ~er jim je ,r azumljiva in je
soTodna. njihovi rniselnoSiti, da je treba strQgo n adzirati iiil kontroliraJti skupno prelll(),Ženje . Ka.dar upo·rahlja.m<J izraz >>kontwLna metoda«, se moramo· zaveda.t-i, da v
stvari ni ·le ena ISaana metoda, .tOOl!V,eČ jih j.e velik.o in se med seboj dokaj močno
raz.Wcujej?. Osno·vno ,p.ri tem nacčin u je, da d•r evj e .periodično :preš>tejejo in izmerijo
ter ugotov·ij.o lesn<J zalog•o• in prj·raJStek. V tem okvi.ru pa je IPOsbo,pok zelo različen.
Razlike g led e 8i·r ine .d ebelinskih. S•totpenj, in sicer ()d 1 do 5 cm, nekje merijo l esno
maJ~So, k i je določena za ·p osek na stoječem drevju, drugod pa izmernjQ le k<Jrilstuo
lesno maM·. Tudll glede intenzivnosti .teren.skih m eri.t ev so velike razlike; nekje še
vedno u.poPa.bljajo primerjalne !Plosk:ve. Velika .p eS>trost vl ada tudi glede tarif;
neka.ter i uporabljaj.o Biolleyeve •tarife, drugli l<>kalne d ebl.ovnice itd .
.Svica!'ISik i g.o2idarski strokoVtOjaki sodijo, da j e :tak.o stanje pra vilno. Urejanj e
gozdoiV je na ta na.čin JPOSir.ilo za.deva, o :kateni odloča ljud.stv.o. Talk<J se v šir.o kih
sll()~ih .zelo razvija zavest odgovomOISti ·z a 'U'so-do g:oz.do•v. Hkrati IJ:?a pro.žnost g led e
urejeva.lnrih predpisov omogoča 1 da se delovne metode v.skla.jaj.o z razmerami in
možnosbni .priza.detih <Jbčin. TiS>te .občine, ki imajo večje dohodke od industrije
ali turizma, žrtvujejo lahk<J več za~ IPOvzdigo :sv.ojih goooov kot .ti:ste, ki nimajo
tol•iMn.ih dohodkov. Vkljub temu pa je urejanje go.z dov zajelo ta.ko rekoč že vse
<>bčin.ske in državne goz,dove. Iz tega .se v~di , .d a je Ljudstvo bolri privržen-o goooov.om, kot t<> meru mars ikateri s•tr.oko'V'Ilja!k.
Po tem splošnem ori,su se oz rimo na problematiko, s katero se ukvarjajo
vrho.vi švicar&ke urejeV~alne teorije in prakse. J'ogljemo, ka teri .p roblemi s o v najnaprednej•ših občinah in go.z dni h upravah p-os-tali n uj ni in noodJ.oin.i!
Pro fesor Kurth nam j.e !pOsebej govori.] O· problematiki urejanja pr·e biralnih
go.z dov lin p•oiSebe!j ,o urejanju gozdov, kjer i.zvajajo skupinsk<J postopn<l sečnjo. 2e
ta razdeliltev se mi zdi .značilna za pojmovanje vloge urejamja gozdov v okviru
cel.Qitnega g:oz.dars.tva. Prva naloga vede urejanja gozdov j e v ustvaritvi prikladnega i·zrazo.s lovja, .d a more .pru•aza.ti ~ta·nje gozd ov ·s taJoo natančnostjo in" zanes~
ljL'.'OS>tjo, kot t o narekuje ·g Qijitev go.zoov z ene s trani in .n~ihovo i•?Jk<Jrliščanje z
druge. Taksacija se ne .pojavlja kot samostojna panoga g·ozdanske d ejavnQsti,
temveč je z ene !Strani manda.tor g<J~itelja , z dnuge pa eks.pLoata1
torja, hkrati pa je
odg>Ovoma za pravi·lno izvrševanje zakonskih predpi•so•v.
Problema~a urejanja prebiralnih g.o.zdov je ·p<> Kurthu v vsestran.skem zajemanju priTa.>stka. P.rvo.tna ·k•ontroJ.na me·toda se j e zado>v<>1jila s tem, .da je ugoto>vila
totalni prirastek sestoja v določenem ra.z dobj.u . P rva stopnja poglobitve je bila
v tem, da se je za•Čelo razlikovati .prira!Stok na Jesni masi, ·k i Je bila ze,jeta v
predhodni klupaaiji ·in povečanje ·l esne za.lo.g e zaradi tega, ker je dal.očeno število
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drobnega drevj a IPre.ra&lo taksacijs..ki prag, to je tako0 imen<Wani vra.stek. NadaJjno
poglohittev problematike o prirastku zahteva g.o.spodarn.ka situacij a. Moderno gospnda•nstvo zahteva vedno več lesa in terj•a odgo·v.or na vpra:šanje, kodiko j e mo-goče
p ovečati prirastek v go~dowih. Odgo·v or na to v;prašanje mo.r a, zaijehi ne Je po.daJtke
o skupnem :prira~tku lin v.rastku, temveč tudi po.datke o r arzdelirrvi. ·p rirastka po
.debelimkih stopnij ah in drevesnih vrsta:h. Vse .to zahteva .tak postopek p-ri. u rejanj u
gtoroov, ki naj •omogoči doJočanje prrira.stka IJ.> O debelinskih stopnjah <eli .\'5aj raJZ red ih, da lbi iz tega mo0gli izvajati pntrebne zakJj u čke o najugodnej8i sm.kituri pre~
bi-ral.OOh g<02dov. S .tem pa pov:zame kontrolna metoda či:sto drugo &liko. Ce hočemo
kontrooir·a ti prirastek po .debdinskili stopnjah .in razredih, tedaj se pri urejanju
gozdo'V IJ.>O•javijo tako obsežna obračunavanja, da jih s dosedanjimi sredst-vi ni
mogoče 1
0b'V·lad ati. Pro.fesor Kurth nam je povedal, da se sedaj ukvarja s pr.oblernom, kakQ bi illrej evalna &užba mogl•a t~tporabljati. moderne elektro-nske .računske
stroje. Pravi, da je ta .p roblem uspešno rešil ~n da ibo v kraJtkem objav.iJ r azpravo
o tem \o'p rašanju.
Glede gQizdov, ki. so nastad.i s skupin:sJoo. posropno sečnj o, je problematika bolj
za.pletena. Tudi za njih upora.bljaj.o· kontro.lno metodo, toda hkrati. IJ.>riznavajo, da
uporaba te meto-de v dosedanji obliki ni, pOtpolnoma konkretna. V prebiralnih
go zdoov:ih up ravičeno p-redpostavljamo, d a je višinska k.rivulja. konstantna, nespremenJUi'Va, zaro tudi smemo uporabljati st.>alne debLov·nice. Ce pa izvajamo skupinsko
postopno sečnjo, tedaj v.zgajarrno majhne ses·toj.oke, ki imajo vse značilnosti. enodohnih sestoj ev. V.zpO<redno s· IStaros!bjo se sp·reminja - ·r aste - višina posameznih
dreves in .tudi vsega sestoja. V.iširnska krirvulja s e ·dv.iga, d revesa .s.p reminja.jo svoj
položatj v .sestQj u, sestoj kot celota 1pa svojo olbli'ko. P.roblem je torej v •t em, kako
nrujti :k.onstanto, nes.premenljiV'i element, ki bi omogočil .popolnoma koreMoo
uporabo kootrolne metode. Prof. Kurth se zelo zanima za izvaj<enja franco-skega
znanstvenika J. Lescaffeta, ki. je po&ta'Vil ouiginalno teorijo o volumnem prirastk•u kQt funkciji kambijske [llloskve :in letnic. D.okler ne dobim v roke origin<elnega članka tega av•torja, se seveda ne mo·r em !SpUŠČati v podnobnos<ti te teorije.
Kako. pa je pri nas? Kakor j e znano·, smo ·v SJI()veniji sprejeli kontrolno metodo
kot osnovni način urejaalija. naših gozdo,v. Za IPrebiralne go zdove .tudU mi sku~amo
postavi.ti temdje, ki naj nam omogočij.o določitev naj.primernejš e .st-rukture, da bi
pri n~ma.njši ,l esni zal.ogi dosegli čim večji :p·r irastek. Prav zaradi tega navajamo
v naših ureditvenih elabora,tih število dre.ves in ~esno za:h go .p o debelinskili stopnjah
in razredih. Na temelju teh podatkov 1bomo .o b .sledeči revizij i mogli določiti prirastek po• debeli-nskih stopnjah in razredih. Seveda .bO< izračunavailJje teh podatkov
za.htevado vdirko računskega d ela, zato si pa že sedaj resno .prizClldevamo uvesti
izračunavanje .s pomočjo elektranskih str.ojev. Ta.k način obratč.unavanja je IJ.>O•t reben
tudi pri urejanju ned-ržavnih g.oz.dov zaradi štev.i:lnih .parcel, od k<literiih v.saka zase
.zahteva .samQis.t ojno Qlbralunavanje.
Tudi za UiPOrabo ·~ontroolne metode !pri urejanju enodohnih gozdov skušamo
najti ustre:mo• rešitev. Inž. Cokl ~e že leta 1955. obj avil v Gozd•ar.skem vestniku
(str. 1-14) članek, ki pripowča upo.rabo Krennovi.h t-arif.
Pri določanju načina urejanja na.ših gozdov sm.o se po osv.oboditvi v veliki
meri naslonili na švicarske in francoske i~ušnj e. Tudi na ekskurziji smo se mogli
_pre.pri.ččl!ti, ,d a je lbil.o to naše sbaJLi.šče primer.no·, ker smo• se srečavallii s skoraj identično !Prohlemat,ik,o. Tudi v oodoče ho potrebno vzdrževati tesne zveze s švico,
da hi -v sodelo-vanju s švicarskimi goooarj.i čim prej .d osegli na.še cilje. Prepričan
sem, da .imamQ• tu.di mi veliko i.zkušenj , ki d·rugim nar.odom niso. dovolj ,znane.
Kmečki prebiraln.i gozd je v :svoji pesrnos1.i. p.ravi .r·ezervoi•r za pročevanje strukture
prebiralnih gozdo,v. Ker s mo te go2ldove ta.ksadjsko · zajeLi, so nam omogočene
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temeljite in i.zčnpne analize. Vse to ·p a zato, ·da .b i pove.čali primJ.s naiŠih go.zdov.
Prav .ta•ko imajo naši 'Prostrani kompleksi državnih gozdov izredno zanimivo zgodovino, ·katere širo.ka strokovna javno·st še ne pozna.
Gradbena dejavnost v švicarskem gozdarstvu
Prof. ETH Bagdasarja,n z nam je pri neki pri•J.o,žnosti povedal, da ,p orahijo
Š\·icarski gozdarji po p();datkih anketnih .p oizvedovanj ok. 40% s•v ojega delovnega
časa za tehnična dela: .gr<lldnjo cest, ureditev hudourni.k·ov in gradnjo. naprav za
zaščito pred plazovi. Na .potov<llnju po ~ici smo .naleteli Je na redke gozda.rje,
k i na:s niso .o.p ozorili na .to ali o,n o ce.sto, hudoumiško· pregra.do <~!li pa na sistem
pregrad proti .p lawv.om, ki so· jih z.grad1J.i. Medtem ko pri nas poznamo goJZdars.ke
gr.adbeni·ke le ,kot s.pecia.liste, je v Svici vsak gozdar hkra.t i tudi g.l'a-ditelj objektov,
ki so .p otrebni za racionalllJO izkoriUanje go0dov ter za za.ščito .p re.d elementarnirrfi
silam~, k·ot so hudournik-i in snežni :pla:llovi.
Go,tOI\'o je .ta tehni·Čna usmerjenos.t po.sledica ·p osebnih švicar.skih razmer. Alpski g.o rski velikani pogosto dosežejo višino nad 4000 m. PQkrajinske lepote, s katerimi se .ponaša švica, .zelo drago plačujejo·. Ok-rog 25% vse ·površ.ine dežele so
neproduktivna tla, v glavnem so t-o tereni iznad vegetacijske ali pa vsaj i.z,na.d
go:l)dne meje. V takih razmerah go:lld ne more 'o pravljati t~te zaščitne funkcije,
ko.t pri na:s v Slovenijj, kjer imamo le malo vrhov nad 2000 m. ZaJto ·so pTi• njih
za ukrotitev hudournikov in plazov potrebna ogromna tehnična dela.
Kako ,p a je pri nas? Naša hudourniška slu žba je Oll'.ganizirana kot specializirano podjetje in vse kaže, da j e ta služba na potrebni viši.n i ter da .o bvlada vsa
dela, ki so ji zaupana. Delo ji v glavnem O>vira le pom<llnjkanje kredi.tov. Tehničnih
napr av za zašči·to pred :š.k·odljivi.mi Sinežruirni p.l~o·vi p,r.i nas sko.r aj ni, Čeip•rav .so
škode od plaz.ov zelo občutne. Menim, da .se ne b i smeli več izogibati na.l.ogam,
ki izvi·rajo i·z ra.zg~bane.ga reliefa naše o•žje •domovine. Snežni pla.zovi in usadi,
melišča i·td . .so pač .druga plat prirodnih lepot Slovenije.
Ne zdi ·s e mi prav, da se s tras-iranjem in ·p rojektiranjem ·o mrežja goz.dnih
komunikacij .p ri nas ukvarja le ozek kro,g strok.ovnj·a kov, ·ki se želijo v tej pano-gi
specia.liziraJti, podobno kot hudourniča:rji. Menim, da bi bilo potrebno, da .se vsak
naš gozdarski strokov-njak .vsaj v manjši meri !peČa tud:i s .tehničnimi .deli, če ne
drugače vsaj s tra.siranje.m in gradnjo g-ozdnih vlak i.n · stez, ki nam jih tako zelo
p·r imanjkuje. Tudi izvlačne po·ti .bi mo~i transirati in ,g raditi naši gozdarski i·nžen1rj.i 1n tehniki. Gotovo bo 11otrebno za tehnična .dela v g·ozdarski st·r oki i.zloči-ti
poseben ka.der .specialistov, toda ti naj izvajajo .le zahtevnejše naloge. Ni dobr-o
za vsruko manjšo stvar angažirati specialista.
Zaključek
Zaključna misel s potovanja ,p o Svici pa je .tas-Je: Priroda je v švici mnogo
bolj surova, precej m.anj r.adodarna ~ot je naša. Tam nismo videli go.z,dnih kompleksov, kakršni ·so naši, kjer se voziš me in ure skozi gm~d<We pa jih še ne zmanjka. švicaTski goz,darj.i se neprestano .krepko boj.ujejo s ;p rirodo, da bi ji iztrgali
lmšček kori>s·ti. Vs.o svo~o vnemo in vse svoje z.nanje dostikrat posvečaj·o go·s podarje.nju na malih krpi-cah, v malih_ gozdičkih, za kastere bi mi ·sodili, da. se ne izp,lača
v njih vlagati trud in denar.
Kaj .smo se torej naučiJi v šv.ici? Spoznali smo, .da veliko .premalo cenimo
mo.žno.sti, ki nam jih nudijn naši goz.dovi, da sestoje še vedno premalo intenzivno
gojimo ,j,n nezadostno i:llko,r,iščarno izredno• ugodne ra.zmere za razvoj gozdarstva
v naši ožji .domovini in v Jugoslaviji sploh.
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Naj c1o.damo še en zaključek: šv.i•ca:rs•k i gozdarj.i -so bili na vsem .po.to;v.a,nj u
zelo to'Va:ri.ški, vedno pritpravljeni, .d a nam .pokažejQ vse svoje 'i.zkušnj e i.n svoj-e
znanje, zaJto <Smo jim vsi udeleženci dolžni .i:s.kreno hv.aležnoiSt. Velik ugled, ki ga
je rpridohilo švicar.sko g·o zdarstvo po. v.sem 5Vetu, je posJedi·c a .tr:dega .in vztrajnega
dela njihovih go-zdarj ev.
Zusammenfassung
>>U.nseres FOTstwesen aus der schweizerischen Perspektive gesehen<<, so lautet die Aufschrift des Artikels. Verglichen werden schweizeri.sche und jugoslavische, eigentlich slovenische for&tliche Verhiiltnisse. Jugoslavische Forstleute waren in den Tagen vom 24. V I.
bis 8. VIJ. 1956 Giiste des Schweizerischen Forstvereines. Der Autor versucht seine subjektiven Eindriicke und Vergleiche zum Ausdruck zu bringen.
Einleitend befasst er sich mit der Rolle der Pflanzensociologie im schweizerischen
W aldbau. D abei stellt er fest, class ihre Grund siitze und Erkenntnise in der forstlichen·
Praxis tatsiichl ich angewendet werden; sie hilden sozusagen die Grundlage der waldbaulichen Massnahmen. A uch in Slovenien widmet man den pflanzensociologischen Untersuchu ngen eine grosse Beachtung, doch liisst die An wendung der erzielten Resultate noch
viel zu wiinschen iibrig. Es fehlt auch eine solche Anleitung, wie sie Prof. Leibundgut den
Schweizern gegeben hat (:Der Aufbau und die waldbaulich e Bedeutung der wichtigsten
natiirlich en Waldgesellschaften in der Schweiz).
D en Jugoslaven ist besonder die grossziigige Anwendung der P robefliichen zur Kliirung waldbaulichen Fragen, die man auf rein theoretischen Wege nicht liisen kann, aufgefallen. So gehen die im Sihlwald b esichtigten Probefliichen eine k lare Antwort in der
Durchforstungsfrage. Auch in Slovenien h at das Institu t fiir forstlich e Unte.rsuchungen in
der Nachkriegszeit zahlreiche Probefliichen eingelegt. Der Autor meint, es sei notwendig,
eine engere Zusarnmen arbeit zwischen d em Institut und der Praxis herzustellen.
Der G.rosstcil der jugoslavischen und auch der · slovenischen Wiilder hat den Charakter ei-nes •P lenterwaldes. Die schweizerschen Autoren, die sich mit Plenterwaldproblem
b efassen, werden in Jugoslavien mit grossen Interesse studiert. Die Besichtigung der, aus
der Literatur bekannten Waldungen (Couvet, Schwarzenegg, usw.) wurde mit griis~ter
Spannung erwartet. Dabei kom1te festgestellt werden, das d ie W aldpflege auf dicsen
Objekten auf hiichster Stuffe ist, doch die Tendenz, den Anteil d es Starkholzes stiindig
zu vergriissern, hat bei den J ugoslavcn ein gew.isses Staunen hervorgerufen, da in ihrem
Lande eine entgegengesetzte Tendenz verforlgt wird : Der griisste Zuwachs beim kleinsten
Vorrat. Besonders in den Ba uernwiildern von .Slovenien findet man zahlreiche Beispiele an
denen die .Richtigkeit dieser Tendenz bestiitigt wird.
Der schweizerische Femelschlag wurde den J ugoslaven an ei nigen Stellen vorgewiescn.
Obwohl die theoretischen Grundsiitze des Femelschlages in Jugoslavien bekannt sind, fehlt
es an praktischen Erfahrungen. Gerade in dieser Hinsicht ist eine weitere. Unterstiitzung
und Instruktion fiir Jugoslavien besonders wiinschenswert. In Slovenien gibt es grosse
Fliichen von g lei cha ltri gen Fichtenmonokulturen, die man in ungleichaltrige und gemischte
Wiilder iiberzufiihren wiinscht und zwar durch die Einfiihrung des F emelschlagbetriebes.
•D er A utor befa,sst sich weiter mit den Erfahrungen der Exkursionsteilnehmer, betreffend ' die Forsteinrichtung. A ls Ausgangspunkt nimmt er dabei den am 25. VI. 1956 a bgehaltenen Vortrag des Prof. Dr. K urth. Bei dieser Gelegenheit wurde auch d er Einfluss der
poli bischen Organisation auf die Entwicklung des Forsteinrichtungsdienstes besprochen. Die
eigenartige politische Verfassung, bei welcher die Gemeinden einen grossen Tei! d er
urspriinglichen Befugnisse bis auf di e heutigen Tage beh alten h aben, ist die Ursache der
V ielgestaltigkeit der Forsteinrichtung in der Schweiz. :Der Autor ist der Ansicht, dass
gerade diese Vielgestaltigkeit und grundsiitzliche Ablehnung j eder Sch ablonisierung, eine
der wichtigsten Ursachen des g rossen Fortschrittes der Forsteinrichtung in der Schweiz
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ist. Jn Slovenien und auch in den anderen Volksrepubliken von Jugoslavien hat sich der
Forsteinrichtungsdienst in der Nachkriegszeit weiotgehend an schweizerische und fran~ii 
sische Vo·r bilder gehalten. Das betrifft besonders ·d ie Einffihrung der Kontrollmethode.
Die Gegenwartige Problematik ist ahnlich: Eine Vertiefung der Kenntnise vom Zuwachs
und die Einfiihrung der Kontrollmethode in gleichaltrigen Wiildern ist aktuell in der
Schweiz wie auch in J ugoslavien.
Was den Strassenbau, die Wildbach- und Lavinenverbaung betrift, sind die sch weizerischen Forstleute in vi el gross erem Masse aktiv dar an beteilt, als dies in J ugoslavien
der Fali ist. Fast ein jeder schweizeri sche Forstmann war im Stande die Excurl> ionst~il
nehmer auf Bauten aufmerskam machen, die er selber projektiert, und deren Bau er
geleitet hat. Eine d iesbeziigliche Entw!ckung in Jugoslavien hat eine deutliche Tendenz zur
Spezialisierung, bzw. zuq:- Ausbildung von Spezialisten im fo rstlichen Bauwesen. Der Autor
wa.rnt vor zuweit gehender Spezialisierung.
Zum Abschlusse noch folgende Feststellungen: Die natiirlichen Bedingungen fiir den
Wald•o au sind in Jugoslavien viel giinstiger al•s in der Schweiz. Den hohen Stand der
Forstwirtschaft haben die Schweizer im barten .Kampf mit der Natur errungen und dabei
auch kostbare Erfahrungen gesammelt. Die Erfahrungen haben die Schweizer ihren Gasten
a uf eine wircklich kameradschaftliche Weise dargetan.

IZ PRAKSE ·
PRAKTICNI TECAJ DREVESNICARJEV ZA GOJENJE TOPOLOV
V mesecu novembru 1956 je bil v Ljubljani enotedenski tečaj za gozdne drevesniiz gojenja, nege in varstva topolovega saditvenega materiala. Tečaj je ob pomoči
Uprave za gozdarstvo LRS priredil Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo Slovenij e.
O delu na gojenju topolov v zadnjih letih imamo po podatkih ·» Republiške komisije za
topolo « naslednjo sliko : Koncem leta 1955 je bilo v Sloveniji 34 drevesnic, v katerih so
goj ili topole, od teh je bilo lO drevesnic samo za topole, v ostalih 24 drevesnicah se je
gojilo poleg topolov tudi še d ruge drevesne vrste. Spomladi 1956 so zasadili topole v
33 drevesnicah, samo to.pole pa v .14 drevesnicah. Skupna po.v ršina, v drevesnicah zasajena
s topoli je bila 7,5 hektarov. Posajeno j e bilo 194.000 potaknjencev, od prejšnjih let je
bilo še 18.000 starejših sadik. ,Povprečno se goji 3 sadike na 1m2 , kar ustreza razdalji
50 X 60 cm. Ra·s t potaknj encev je bila povprečno bolj ša kot prejšnja leta. Jzvor vegetativnega materiala po večini ni znan, daterminacija je nesigurna. Največ potaknjencev je pridoblj eno v Slpveniji, deloma izvirajo· tudi iz Hrvatske ter Makedonije.
·Pretekla leta, ko se je mnoštveno začelo gojiti topole, so v t a namen izkoristiti že
obstoječe gozdne drevesnice, ki so skoraj v vseh primerih površinsko· omejene ter so izrazito gozdne in niti po površini niti po 01bliki ne ustrezajo ekonomičnemu tipu sodobne
topolove drevesnice.
V zadnjih letih se je v Slo·veniji posa.dilo okoli 213.000 topolovih sadik. Če vzamemo
povprečno razdaljo med sadikami 5,5 X 6 m, bi zasajena površina zna.š ala okol·i 710 hektarov ali 3 sadike na 1 ar. V posamezn~h letih se je posadiJo :
čarje

v letu I954
v letu 1955
v letu 1956 spomladi

10.200 •topolovih sadik
85.800 topolovih sadik

116.700 topolovih sadik

Strnj enih nasado·v je razmeroma malo , največ j e bilo zasajenih topolov ob industrijskih obj ektih, na javnih prostorih, ob cestah, vzdolž vodotokov in kanalov ter na naplavinah. Rastišča so večinoma ustrezno izbrana. Nekaj nasadov pa je. osnovanih na. nepri-
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rnernih zemljiščih , na tleh, ki so zbita, težka, tudi zaglejena in zamočvirjena. Na takih
neustreznih rastiščih je okohl 20% neuspelih nasadov, to je okoli J.4Q ha.
Razen neprim.e rnosti tal je glavni vzrok slabe kakovosti nasadov nesortiran, slab
saditveni material. Uporabljali so tanke, šibaste sadike vzgojene v pregostem sklepu (premajhni .razdalji). Saditi je le sadike z močnim steblom •in z močno razvitimi koreninami,
na katerih se po obrezovanju in saditvi naglo razvije novi kosmati koreninski ·sistem.
Na terenu saditveni material ni bil determiniran; opaženo je, da se v mnogih primerih v drevesnicah goj•i jo topoli s slabimi lastnostmi. Tudi manipulacija s sadikami je često
slaba. Vedeti moramo, da je zlasti terminalni, vršllli ·popek posebno občutljiv in ga moramo skrbno varovati pred poškodbami.
Glede same tehnike sajenja je ·pripomniti, da je v mnogih primerih še vedno slaba.
Na splošno se sadi .p_replitko. Topolove sadike moramo saditi globlje kot so bile v drevesniai. Glede na starost in debelino sadimo 20 do 40 cm globlje. Z globoko. sa.d itvijo se
sadike utrjuje, na delu stebla, ki pride globlje v zemljo, se ra~zvijejo nove korenine.
Negi topolovih nasadov se posveča premalo pa:žnje. Gnojenje z apnom, hlevskim gnojem ali umetnimi gnojnli pomaga rastlini, da laže in hitreje preboli težave sajenja. Osipanje 1in prašenje sadik se vrši le v redkih primerih. Razširjeno je škodljivo obrezovanje
vejic. Sadike, obrezovan.e v letih 1954 in. 1955, še danes kažejo škodljive posledice obrezovanja in se slabo razvijajo. Po izkušnjah znalllih specialistov za topolo pričnemo z rezanjem vej šele takrat, ko deblo doseže debelino 10 cm.
•Pomanjkljivosti in slabe strani, ki so bile opažene pni terenskih pregledih topolovih
nasa:dov, se nanašajo predvsem na nasade, o·s novane v zadnjih letih. Dočim so spomladi

Osrednja drevc·s nica za topolo
v Zadobrovi na savski ravnini blizu Ljubljane, ki ima
namen oskrbovati vse priznane drevesnice v Sloveniji z izbranim, čistim, selekcioniranim
topglovim blagom vseh gospodarsko važnih vr.st, za katere
moremo pričako vati, da bodo
uspevale pri nas. V ta namen
se v drevesnici že preizkuša
izbran· material raznih vrst in
klonov ·iz Holandije, Nemčije ,
Svice, Francije, Italije in iz
naše države. Na sliki: !-letni
potaknjenci 1956, višine 2,50 m;
material dobavljen iz Sremske
Mi·tro·vice. (Foto: Simic)
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[956 osnovani nasadi v vsem boljši in jim razen izra -zito slabega sad .i tvenega
materi a 1 a in ponekod zanemarjene nege na splošno ne moremo ničesar očitali.
G 1 a v n i p og oj •z a u sp eh to p o 1 o v i h n a s ad o v j e r a z c n p r avilne izbire ra ·st i šča in pravilnega dela pri sajenju- kvalite tn i
saditveni ma.ter~al!
Zato je bil glavni namen tečaja , da se drevesničarji , to je osebe, k!i neposredno opravljajo in vodijo delo v drevesnicah, praktično izobrazijo v vseh deJ.ih iz gojenja, nege in
varstva to·polovega saditvenega materiala. Na tečaju se je obravnavalo sledeče gradivo:
l. Razvoj in donosi topolovih nasadov v luči našega gospodarskega računa s praktičnim primerom načrtovanja osnov za topolove nasade v Zasavju (Okraj Trbovlje).
2. Splošno o topolu in njegove botanične značilnosti.
3. Topolove drevesnice in gojitev topolovega sad itvenega blaga.
4. Ukrepi za zaščito topolovih sadik v drevesnici.
Praktično delo s tečajniki je bilo prirejeno v gozdni drevesruici Zelenega pasu mesta
Ljubljane ob Glinščici ter v topolovi drevesnici v Zadobrovi pri Ljubljani.
Omenimo naj , da se je ob priliki tega tečaja vršil tudi poučen ogled prirodoslovnega
muzeja v Ljubljani, v svrho razširitve splošnega obzorja drevesničarjev.
IDa bi tečajniki spoznali pravo ·sl iko doraščajočega topolovega nasada, se je organiziral
tudi ogled topolovega nasada v L ij aku pr·i Goric1 (s posebnim avtobusom). Tu sredi nasada
se j e tolmačiJo nastanek tega sestoja, njegov razvoj, prikazano j e praktično delo nege,
obrezovanje vej, redčenje in dr. Ogledali so tudi zemljišče , pripravljeno za snovanje
velike regionalne topolove drevesnice, ki bo pričela obratovati spomladi 1957 in bo oskrbovala z .izbranimi sadikami območje okraja Gorica.
Na povratku iz Lijaka so si t ečaj nik!i ob cesti Stanjel-Dutovlje-Sežana ogleda li še
del našega krasa z umetnimi nasadi črnega bora in se tako spotoma seznanili tudi z dejavnostjo gozdarjev na krasu. Zelo koristen je bil ogled izrazite kraške drevesnice Rupe pri
Dutovljah, k!i jo prav vzorno oskrbuje Sekcija za pogozdovanje in mel~oracijo krasa
v Sežani. Z ogledom zaščitenega drevesnega parka v Sežani s starimi eksotičn.imi drevesi
je bil a enodnev na ekskurzija zaklju čena.
1Po !predlogu okrajnih uprav za gozdarrstvo so se tečaj a udeleži li naslednji drevesni čarji:

Iz Kranja Alojz Potočnik in Marijan Kokalj, iz Murske Sobote Karel Ficko, Jože
Berden in -Stefan Ovček, iz Kopra Jože Vatovec in Avgust Metlika, iz Trbovelj Aloj z Kolman, I vanka Derenda, Marija Ostrelič, Anton Len i č in Boris Korošec, iz Novega mesta
Ivan Kramar in Daniel Adamič, iz Ptuja Drago Omulec in .Ivan Moravec, iz Mal"ibora
A lojz Plazovnik in Antonija Jurkovič, iz Celja Anica Zagar in Jožica Hrčan, iz Nove
Gorice Lucijan Cej in Roman Zižman, iz (Kočevja Franc Hrovat ter iz Ljubljane Drago
Oblak.
Praktično znanje in izkušnje, ki so si jih udeleženci tečaja pridobili, naj pre nesej o vsem delavcem in delavkam na terenu, v drevesnicah , kjer so zaposleni, ker le tedaj
bo dosežen pravi namen, ki ga je imel tečaj , to j e goji ti 1e ka k o v st n o saditveno blago!
Vsak udeleženec tečaja je n aknadno prejel še skripta: »Tečaj za drevesniča•rje iz
vzgoje, nege in varstva topolovega saditvenega blaga«. Vsebina skript je sledeča: Splošni
del: Topol - gospodarska dtevesna vrsta; botani čna oznaka topolov in opis pri nas razširjenih topolovih vrst, križancev in k lonov; razširjenost topolov!ih vrst v Slo;veniji. Poseboi
del: l. priprava in obdelava tal v drevesnicah za topolu, 2. nabava i·n priprava potaknjenccv, 3. saditov potaknjencev, 4. ra\St in nega <posajenih. potaknjencev in zakoreninjencev
v drevesnici, 5 izkopavanje, priprava in presajevanje zakoreninjencev, 6. izbira mladi c,
7. označevanje in etiketiranje mladic in 8. kartotečni lish.
I ng. Fr. J u r h a r
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STROKOVNI IZPITI GOZDARSKE STROKE

y

SPOMLADANSKEM ROKU 1956

S precejšnjo zamudo poročam o poteku strokovnih izpitov, ki so jih opravili gozdarski inženirji in tehniki letos spomladi, upam pa, da še vedno ni prepozno.
Izpiti so se vršili v času od 21. do "\'ključno 27. maja 1956. Ustni in pismeni del
izpita se je vršil v Ljubljani, terenslci pa · na o·bmočju KG posestva v Kočevju. DeLil se
je v dva dela, prvi del izpita je bil na območju GU Grčarice, predvsem v Jelenovem
žlebu, kjer so izpraše-v ali snov iz vseh skupin, drugi del izpita pa je bil na lesnem
obratu v Kočevju, kj er je bila obravnavana predelava lesa.
K izp[tu je pPistopilo 11 gozdarskih inženirjev in 16 gozdarskih tehnikov. Odstopil
pa je 1 gozdarski tehnik. Izpit so delali naslednji gozdarski inženirji: Milan Dečko od
OLO Celje, Elica Just-in od OLO Ljubljana, Gregor Kersnik od Upra,ve za gozd. LRS ,
Albert :Kropej od OLO Maribor, lvanka Mihajlovic od OLO Kranj, Jože Mikež od OLO
Kranj , Bo·r-ivoj Milenkovič od G. G. Bled, J anez Mlinar od OLO Kranj , Ferdo Papi č
od GG Most na S o či, Jo2e Skočir od OiLO Celje in Ivan Zabukovec od GG Celje.
Izpita so se udeležili naslednji gozdarski tehniki: Bogo Abrahamsberg od OLO Koč evje , Marko Bon ča od OLO Celje, Joško Filej od OLO Celje, Franc Gerdina od OLO
Celje, Jo2e Kraupa od OLO Trbovlj e, Pavle Kumer od GG Celje, Franc L eban od
OLO Gorica, Emil Lekše od OLO Trbovlje, Dušan Mart1nči č od OLO Celje, Viktor
Preželj od Inštituta za gozdno in lesno gospodarstvo Slovenije, Nikolaj šiljar od OLO Celje,
Bogomir :Sp ileti č od OLO Novo mesto , Ivan Trebše od OLO Gorica, Joie Winkler od
OLO Gorica in Franc žnidar od GG Kranj.
1Prva dva dni t . "j. 21. in 22. V. se je vršil pismeni izpit iz štirih skupin. Gozdarski
inženirji so pisali naslednje naloge: Gojenje gozdov: »Ukrepi za oblikovanj e odpornejših
in donosnejših gozdov<< . Urejanje gozdov : "Kakšne koristi od ureditve nedržavnih 'g ozdov
sme pričakovat i naša skupnost in po-s amezni goz-dni posestniki?«: »Katero tehniko moramo
uporabiti pri u~ejanju gozdov, da bi čimprej in čim popolnej e dosegli navedene koristi?<<
Izkori ščanje gozdov: ••Ka.terim bukovim (smrekovim) gozdnim sorti mentom in zakaj bomo
dali predno-s t v gozdni proizvodnj[ in kako bomo skušali dvigniti proizvodnjo vrednejših sortimentov na račun manj vrednih?<< Gozdno gradbeništvo: »Elementi investicijskega programa in glavnega projekta za gozdne ceste.<< Gozdarski tehniki so pisali tele
naloge: Gojenje gozdov: »Ovire in napake pri gojitvi v kmečkem gozdu.<< Urejanje
goz-dov: ·»Katere vrste deblo·vnic poznamo in kakšen je njihov vpliv na natančnos-t izračuna lesnih zalog. << I zkoriščanje gozdov: »Kateri gozdni sortimenti bukovine in jelovine
ali smrekovine služijo za lesno predelavo ~n. ka.Jvšne konč ne izdelke dobimo iz njih?
Gozdno gradbeništ vo: »Neposredno in posredno merjenje dolžin, pripomočki in njihova
uporaba.<<
Od kandidatov je bilo torej zahtevano, d a pokažejo sposobnost reševanja problemov
iL vsakodnevne prakse našega gozdnega gospodarstva. Izpitne teme niso bile suhoparne
in teoret i čne, pač pa izraz.ito življenjsko p r aktične ter prilagojene strokovni ravni našega
gozdarskega inženi rj a in tehnika z nekajletno prakso.
V naših poročilih o skušnjah v prejšnjih izpitnih rokih nismo navajali razprav, ki
so jih kandidati napisali kot domače naloge in •priložili i"'pitnim prijavam. Prepričani smo,
da bo našo strokovno javnost zanimalo, če se vsaj v kratkem dotaknemo tudi le-teh.
Za inženirje je predlaganje domačih sestavkov obvezno, niso pa določene teme, ampak si jih kandidati izbirajo sami. Za tehnike zadostuje. kritičen opis strokovnega dela
v praksi pred izpitom, vendar nekateri predlagajo sestavke kot inženirji.
•Po domačem delu (sestavku) je mogoče v precejšnji meri presoditi zrelost kandidata
ter njegovo spo-s obnost za samostojno delo in ukrepanje. Pri tem je zlasti važno, da
kandidat ne navaja le dejstev in ugotovitev drugih strokovnjakov, pač pa da izraža
lastno mišljenje in kf.i,tične poglede o raznih strokovnih problemih, ki jih obriiiVnava
in s katerimi se je s rečal v svoj i praksi.

Naj navedemo nekaj dobrih domačih del gozdarskih inženirjev, kandidatov iz zadnjega izpitnega roka. Ing. Milan D ečko: »Vzroki preraščanja gozdov v pašnike kot
posledica gospodarskega razvoja Zgornje Sawnjske doline«. Ing. lvanka MihajloviC:
,,Nizki gradnovi gozdovi v škofjeloškem hribovju in njihova premena<<, Ing. J anez Mlinar: »Analiza. in problem gozdnega gospodarjenja na območju Selške doline~. Ing. Jože
Mikloš: >0\Prispevek k vprašanju ureditve gozdarske družbe v privatnih gozdovih.<< Ing. Jože
S kočir : »ŠkodljiVli vplivi tovarniških plinov na goz.dno vegetacijo«. Ing. Ivan Zabukovec:
»Primerjava stroškov in nata čnosti izvirnih ter prirejenih A lganovih in Schiifferjevih
tarif s klasično metodo deblovnic pri raznih načinih uporabe.«
Gozdarsk.i tehniki so predložili naslednje pomembnejše sestavke: Marko Bonča: »Seč
nja na negozdnih površinah«. Franc Gerdina: »Kmečki prebiralni gozdovi in vpliv hmeljarjenja na njih.« Joško Fi lej : >>0 možnosti urejanja privatnih gozdov«. N ikolaj Sil jar:
>>Vpliv paše na gozdove ter gozdno· gospodarstvo kmečk ih gozdnih posestev v Zgornji
Savtinjski dolini«. Bogomir Špiletič: »Gozdno gospodarstvo in splošna problematika Suhe
krajine«. Jože Winkler: 1»Donos črnega bora na Goriškem krasu«.
Iz naslovov navedenih sestavkov vidimo, da so nekateri kandidati skušali prispevati
svoj delež k reševanju problematike gozdnega gospodarstva, ki je aktualna in nekj e prav
pereča. Vidimo, da so se lotili življenjsk<ih vprašanj in menim, da bi morale bi ti omenjene razprave primerno predelane objavljene v našem strokovnem ti sku. Prav gotovo
bodo zanimale tovariše na terenu, ki rešujejo take in podobne probleme. Z druge strani
pa mislim, da bo večina avtorjev objavlj enih razprav napravila s tem prvi korak v
publicistič no uveljavljanje. Prav gotovo bo to pozitivno in vzpodbudno vpJ.ivalo na marsikaterega mladega tovariša, ki bi se sicer le težko ali pa sploh ne odločil za publicistično
dejavnost. Menim, da je to še eden koristen vpliv strokovnih izpitov na naše mlade strokovnjake in ga prav zaradi tega na tem mestu poudarjam.
Končno naj glede omenjenih piTispevkov dodam še to, da je opaziti velik napredek
zlasti pni tehnikih, kar je vsekakor pripisati kakovosti strokovne izobrazbe, ki si jo
pridobivajo v naši srednji gozdarski šoli.
Splošne uspehe pri zadnjih !izpitih lahko prištevamo med dobre, bili so takile: Goz.darski inženirji so dosegli naslednje ocene: 1 odlično (Mikež), 2 prarv dobro·, 4 dobro in
~ zadostno. Izpit morata delno ponovi,ti 2 kandidata. Gozdarski tehniki pa so bili redovani takole : 2 odLi čno (Abrahamsberg, Winkler) , 4 prav dobro, 4 dobro in 2 zadostno.
Izpit morata deloma ponoviti 2 kandidata in 1 v celoti .
Opaženo je, da večini kandida tov manjka solidna , sistematična pripravniška praksa
in terenu primerne priprave za strokovni izpit. Mnogo je takih, ki mislijo, da je edino
reši len seminar, katerega navadno prirejajo tik pred izpiti, ne pa vztrajno delo ves čas
pripravniškega službovanja. Opazil sem, da take vrste seminar dostikrat škodljivo vpliva na kandidate. Snov, ki jo predelajo, je zelo zgoščena in jo marsikateri kandidat ne
more obvladati v tako kratkem čas u . Potem se na izpitu sklicujejo na seminarska predavanja, namesto da bi snov sami predelali in doumeli . Menim, da so seminarji in razni
tečaji za strokovni dvig naših kadrov na sploh, zlasti pa mlaj5ih, zelo koristni in potrebni, vendar jih je treba prirejati več krat na leto, ne pa tik pred strokovnimi izpiti.
iNadalj e je opaženo, da se razna vpraša nja obravnavajo in iznašajo vse preveč
na ozek, šolski način s premalo zrelosti. Razne probleme gozdnega gospodarstva obdelujejo kandidati preozko, č i sto .strokovnj aško, zlasti za gozdarske inženirje vse premalo
široko z vidika naše splošne ekonomike, vse premalo vsklajeno z osnovnimi težnjami naše
splošne gozdnogospodarske politike.
Na izpitih smo dobili vtis, da prepuščajo naši mladi tovariši na terenu glavna,
važna, operativna dela pomožnemu -osebju - logarjem in manipulantom, sami pa se
premalo poglablj ajo in vk ljučujejo v produkcijski proces. To se je videlo zlasti pri
prakti čnem delu izpitov v gozdu in na lesnem obratu. Na ta način se z ene strani ne
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seznanJaJO dovolj z vsemi posebnostmi terenskega dela in se ne usposabljajo za u~pešno
vodstvo in kontrolo teh del, z druge strani pa prepuščajo uslužbencem z najnižjo strokovno kvalifikacijo urejanje in odločanje pri najvažnejših stopnjah gozdnega dela.
Tako za inženirje kot za tehnike je značilno, da kažejo pri reševanju tehničnih vprašanj neko negotovost, nek strah pred kartami , inštrumenti in raznimi merilnimi pripomočki. Praktično reševanje vprašanj iz gozdnih gradenj je za marsikoga precej meglena
zadeva; obvladajo sicer nekaj teoretičnih pojmov, ne znajo pa jih uporabiti v praksi.
Tudi letos so bili pravni predpisi šibka stran. Od vse izpitne snovi jih obvladajo
kandidati povprečno vzeto najslabše. O tem smo obširneje pisali v lanskem poročilu. Za
ilustracijo slabega znanja tega predmeta navajam primer, da neki kandidat, ki je
usiužben pri upravi za gozdarstvo nekega OLO, ni poznal predpisov o izdajanju sečnih
dovoljenj, dTUgi ni poznal predp.isov o gozdnem skladu, tretji ni vedel, kakšna je razlika
med pravno in fizično osebo, četrti kandida·t, ki je uslužben pri nekem GG, pa ni razlikoval žigosanja od odkazovanja. Mislim, da tu ni potreben poseben komentar.
Obenem so se dne 23. maja vršili tudi izpiti za prehod i·z XII. v Xl. plačilni razred.
K izpitu so pristopili 3 kandidati in sicer: Jože Barič od OLO Novo mesto, Robert Koren
m Srečko Lakožič , oba od OiLO Maribor. Vsi trije so ~zpit uspešno oprav ili.
Končno naj se tudi ob tej priložnosti prisrčno zahvalim KG posestvu v Kočevju ,
ki nam je omogočilo , da smo uspešno izvedli terenski del -izpita ter nam je priredilo
prijeten tovariški večer.
Ing. Bogdan Za ga r

SODOBNA VPRAšANJA
NOVI ODDELKI GOZDARSKO LESNEGA MUZEJA V BISTRI
Minula jesen je obogatila Gozdarsko lesni lovski muzej s pomembno pridobitvijo,
ko smo dne 14. oktobra 1956 ob zaključku mednarodnega muzejskega tedna z intimno
svečanostjo odprli štiri prostore z nO'Vo ra·z stavo lesa in lesne proiz.vodnje.
Prvi prostor zaključuje razstavo o gozdarstvu in uvaja v lesno industrijo, tako da
naravno povezuje oba oddelka, ko analitično oziroma dendrološko prikazuje naše glavne
gozdne drevesne vrste. Vsaka vrsta je razstavljena na podstavku samostojnega panoja.
Na vrhu je ~lovensko in latinsko .ime drevesa, njegova fiziognomija v barvani risbi in
slik~ rastišča oziroma sestoja. Pod tem je v zastekleni in razsvetljeni vdolbini zbirka
botaničnih elementov doti čn ega drevesa od semena in sadike do cveta in ploda. Na
spodnji polovici panoja pa je prikazan les kot surovina z vzdolžno, prečno in poševno
rezanim hlodičkom , debelnim kolobarjem in z navadnimi nač ini površinske obdelave.
Sam pano pa je izdelan, oziroma obložen s furnirjem -iz lesa doti č ne drevesne vrste, tako
da kaže obiskovalcu svojo lepoto in osnovno uporabnost. Panoji v celoti kažej o gledalcu
vsestransko in nazorno uporabo raznih drevesnih v.rst. V osredju prostora ponazarja maketa s transparentnimi barvnimi ilustracijami »Splošni pregled predelave in uporabe lesa«,
t. j. gospodarsko -in kulturno uporabnost lesov.
Drugi prostor kaže lesno obrt kot predhodnika lesne industrije v časih , ko je ročno
obdelovanje lesa ustvarilo prve pr.imitivne »stroje« za beljenje, kalanje in močenje, nato
pa struganje, luknjanje in žaganje. Začetne oblike liOČne in strojne tehnike obdelovanja
lesa ponazarjajo za sedaj predmeti pletarske in kolarske obrti. Pletarstvo kaže najstarejši način obdelave lesa, t. j . vrbovj a, k-i sega tisočletj a v našo preteklost in je hkrati
izhodišče in začetek stavbarstva na Slovenskem v zgodnj i kulturi železa in brona. Razstavljeni predmeti izražajo starej še -in tudi sodobne pripomočke za pletarsko delo. Razen
tesarstva je stara lesna obrt tudi kolarstvo, iz katerega so se razvile razne druge lesne
obrti in -industrija. Zbrani kolarski predmeti so zlasti važni, ker so ob hitrem razmahu

31

mehanizacije že bolj redki predstavniki tiste dobe, ko so se prevozna sredstva izdelovala še na roko, ki je gonila, tudi kolar.ske stroje. Z zbranimi predmeti je prikazano
kolarstvo - kot tudi pletarstvo - celota ročnega proizvajanj a z vsemi potrebnimi predmeti. Tam vidimo med drugim n. pr. »draksel«, ki je med najstarejšimi stroji za struženje in predhodnik današnje stružnice, nadalje preprosto konstruirano žago na ročni
pogon, iz katere se j e razvila današnja, v obrti in industriji nepogrešljiva tračna žaga
in še mnogi podobni predmeti.
Tretji prostor zajema žagarstvo, ki je z razst~vljenimi predmeti razvojno pokazano od starejših vrst ročnih žag za žaganje hlodov v gozdu do sedanjega žagarskega
obrata s polnojarmeniki, ki ga ponazarja maketa celotnega delovnega procesa z lesom
od hloda do deske. Najboljše dopolnilo tega prostora pa je izvirna žaga samica na vrekoo in vinto, zgrajena na vodi Bistri. Bila j e rastavrirana 1955. leta in se po potrebi
za obiskovalce zlasti za večje skupine in ekskurzije spušča v pogon, da tako ponazarja
vodni pogon, ki je v razvoju nadomestil ročnega in pripravil pot parnemu in elektri č
uemu pogonu.
Cetrti prostor kaže nekatere sodobne panoge mehani č ne in kemi čn e lesne industrije.
V mehanični predelavi vidimo zlasti proizvodnjo zahtevnejšega športnega orodj a s kratkim zgodo.vinskim uvodom o nastanku in razvoju tovarne »Elan« v Begunjah, ki je
prispevala k zbirki predmete. Tehnika izdelave smuči bo v bodoče še tako spopolnj ena,
da bo vidna razvojna pot od najstarejših desk na Blokah do sedanjih komplicirano
sestavljenih smučk. Kemična lesna industrija je ponazorjena večinoma s polplastičnimi
grafikoni in maketami ter predmeti, ki kažejo, kako pomembno vlogo prevzema les v
sedanji in prihodnji kemični industriji. ·
Poleg tega j e v gozdarskem oddelku začasno še en prostor z lesnimi zb irkami, ki je
bil tudi delno preurejen oziroma spopolnjen z eksponati, ki kažeJo upogibanje lesa v
pohištvene · namene ter z obsežno zbirko pa.rketov s pestrimi 'VZO·rci rplošč in intarzij .
Podobno sta bila preurejena še dva prostora gozdarskega oddelka in izpopolnjena z na
novo pridobljenim gradivom.
T ako obsega gozdarski in lesni oddelek sedaj že devet urej enih muzejskih prostorov
in razen ·njih še izvirno žago samico·. Po sklepu muzejskega odbora se je prvotni Gozdarski lesni lovski muzej razč lenil , ter se bo nadalje razvijal v štirih oddelkih : v gozdarskem,
lesnem, lovskem in ribiškem. v' ta namen se že pripravljajo in proučuj ejo perspek<tivni
programi, ki zagotavljajo, da bo postala Bistra ena naj bolj privlačnih kult urnih postojank
v okolici Ljublj ane.
Sama grajska stavba, kakor tudi najbližje okolj e, ki sta prišla lansko leto v upravo
Tehniškega muzeja Slovenij e, pa z vsakim letom bolj o č i tno kažeta uspehe smotrne skrbi
za spomeniško urejanje in vzdrževanje. Ti so prav posebno vidni pri odkritih in obnovljenih nadrobnostih grajske arhitekture iz XV. stoletja {okoli 1449), zlasti v slikovitem
križnem hodniku, ·ki se dostojno uvršča med druga dva gotska križna hodnika na Slovenskem: v P tuju in Stični. Pri vsej tej muzejski in konservatorski delavnosti moremo
reči , da je Bistra kot celota s sv.o jimi gradbenimi sestav~nami, muzej em, te koči mi vodami,
parki, ribnikom in gozdom dragocena turisti čna in kulturna postojanka, ki jo zlasti
ljub.lj anska javnost z naraš čajočimi obiski .čedalje bolj vredn(}ti.
Miloš M e h o ra
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RAZISKOVALNO DELO V GOZDNEM IN LESNEM
GOSPODARSTVU
Inž. Bogdan Za ga r (Ljubljana) 1

>>Odnosi človeka do gozdov, do dreves, do lesa segajo vse do. časov pračloveka.
Drevo in gozd sta bila od samega začetka za človeka najdragocenejši dar narave.
atomskem stoletju ravno tako kot za
Presenetljivo pa je, da je les tudi sedaj
prvega č loveka še vedno ena izmed najvažnejših surovin za kritje človeških potreb.
Z a to govorijo trije glavni razlogi: l. univerzalni karakter lesa, 2. velika
bogastva gozdov v svetu in 3. neizčrpnost gozdov pri smotrnem gospodarjenju.«2
Navedeno Kollmannovo ugotovitev potrjuje dejstvo, da okrog 29% kopne
površine vsega sveta pokrivajo gozdovi.
število načinov uporabe lesa nenehno raste in je od pradobe do leta 1919
doseglo približno številko 2000, lO let pozneje se je povzpelo že na 4000, sedaj pa
se je približalo že JO tisočem. Stopnjevanje števila možnosti uporabe lesa poteka
vzporedno s krivuljo prirastka prebivalstva na svetu. To dokazuje, da je les ena
izmed najpomembnejših surovin v borbi človeka proti pomanjkanju in- v pri zadevanju za dvig splošne blaginje. Vsestranska možnost uporabe lesa je tudi
vzrok, da je les eden izmed najvažnejših artiklov v svetovni trgovini. žal pa
človek z lesom še vedno ne gospodari tako varčno , kakor bi to bilo potrebno;.
še vedno se pokuri ol}rog 50·% lesa, ki ga daje svetovna lesna proizvodnja.
Tesna povezanost človeka z l esom se močno kaže tudi v gospodarsko najbolj
razvitih deželah. V Ameriki n. pr., kjer gradijo ogromne stavbe iz betona, jekla,
aluminija, stekla in raznih drugih snovi, nas preseneča želja prebivalcev l elemest,
da si izven centrov postavijo svoje domove, toda ne iz naštetega hladnega, mrtvega,
ampak iz živega gradiva - iz lesa, ki napravi bivališče toplo in prijetno ; saj je
- bil les vedno najzvestejši spremljevalec človeka. V njegovem okolju se odpočije
od napornega dela, od velemestnega trušča in vrvenja ter si nabere novili sil za
nadaljnje ustvarjalno delo. Odnosi človek-gozd, človek-drevo in človek-les segajo
torej daleč prek mej gospodarstva, kulture in znanosti, ter so hkrati trdne vezi,
ki vežejo č loveka na naravo. Les je bil torej vedno ena najvažnejših surovin in
toplotnih virov, zato je njegova celokupna poraba rastla ·s porastom človeštva in
bo rastla tudi v bodoče (Mantel). 3 študije mednarodne organizacije FAO iz
leta 1950 in 1952 predvidevajo, da bo ta porast porabe lesa znašal letno 2 do
2,5% . Nekateri domnevajo, da bosta dvig splošne življenjske ravni in napredek

v

1
Objavljamo v nekoliko prikrojeni obliki govor z otvoritve stav-b e Inštituta za
gozdno in lesno gospodarstvo Slo,v enije, 'k i je bila 5. ,I. 1957.. (Glej poročilo na str. 90 te
številke!)
·
Uredništvo
2
!Prof. Kollmann: »Mensch und Ho·lZ<<. Holz-Zentralblatt 121/56.
3
Prof. Kurt Mantel: »Fonnen der Waldnutzung und Holzversorgung der Erde« (HolzZentralblatt, 120, 123/56).

33

kulture izpodrinila porabo lesa. Pokazalo pa se je ravno obratno: z rastj o blaginje
se še več plemenitega lesa vgradi v stanova nja in hiše in uporabi za druge potreb e
človeka.

Pri primerjavi s predvojno dobo ·(leto 1938 vzeto kot 100%) se je izkazalo,
da je celotna poraba lesa leta 1953 znašala 11 3%, manj kot j e bil prirastek prebivalstva, ki je ocenjen s 124%. Poraba tehničnega lesa pa je narastla na 123%,
približno isto toliko kot porastek prebivalstva.Zanimivo pa je, da je proizvodnja
staničnine s 158% prekoračila porastek prebivalstva, zaostaja pa še dal eč za
skupno ind.ustrij sko proizvodnjo, ki se je povzpela na 196% .
Seveda Pii ni -naloga gozda le v produktivnih (proizvodnih) funkcij ah preskrbe
z lesom, ampak da trajno opravlja tudi svoje zaščitne naloge. Spoznanje velike
pomembnosti tudi teh tako imenovanih posrednih koristi in nalog gozdov se je
pri kulturnih narodih vse bolj in bolj utrdilo. Ta dejstva so privedla do vedno
tesnejšega mednarodnega sodelovanja v gozdni in lesni gospodarski politiki.
Od vzdrževanja in nege gozdov v svetovnem merilu sta odvisna dva osnovna
pogoja za preh rano človeštva in preskrbo s surovino. ln sicer~ gozdov i človeštvu
ne zagotavljajo le trajne p lodn osti tal, ampak so tudi trajni izvir surovine, ki
ne presahne kot drugi zemelj ski zakladi ( premog, druge rudnine in olj a itd.j, pač
pa se z ustrezno nego vedno obnavlja.
Vendar pa splošno gospodarstvo v Evropi spričo sedanjega stanja in zmoglj ivosti· gozdov ni v posebno zavidnem p oložaju. tPo n apovedih organizacije FAO
in EEC bo leta 1960 primanjkovalo v Evropi približno 50 milij onov m3 lesa. Za
kritje tega primanjkljaja b o izven evropskih virov mogoče dobiti le 20 milijonov m 3
lesa, drugo pa bodo krile evropske države iz lastn ih vi rov.
Pomen gozdnega in lesnega gospodarstva za novo Jugoslavijo in Slovenijo
Jugoslavija sodi med gozdarsko p omembnejše evropske dežel e, saj pokrivaj cJ
gozdovi okrog 37% njene površine. Čeprav je bila pred drugo svetovno vojno še
močno gospodarsko zaostala, j e bila vendar znana kot izvoznica lesa v Evropi in
na drugih kontinentih. Ne moremo trdi ti, da j e bilo gozdno in lesno gospodarstvo
v stari Jugoslaviji racionalno in napredno, vendar se je vklj ub temu uvrščalo
med n ajpomembnejše gospodarske panoge.
Po osvoboditvi je naše gozdno in lesno gospodarstvo odigralo od ločilno vlogo
pri obnovi porušene domov ine, pri industrializacij i in elektrifikaciji in pri izgradnji
našega gospodarstva sploh.
Po podatkih Zveznega zavoda za statistiko in evidenco kaže struktura lesne
predelave tendenco n eprestanega upadanja žaganega lesa in naraščanja izdelave
raznih plošč zlasti izdelave pohištva in drugih finalnih proizvodov. V primerj avi
z letom 1939 se je zmanj šala proizvodnja žaganega l esa v letu 1955 na 95% , v
Sloveniji pa celo na 67% . Proizvodnja furnirj a se j e povečal a na 240 %, vezane
plošče na okrog 190 %, druge plošče na okrog 550%, pohištvo na 530%, proizvodnja papirja in kartona pa n a okroglo 170 %.
Jasno se torej vidi tendenca stopnjevanja v predelavi lesa v visoko vredne
izdelke in za č im v išje oplemenitenje lesa. S takim razvojem se bomo vse bolj
približali osnovnim ciljem, ki težijo za znižanjem sečnje lesa in za vskladitvijo
porabe lesa z zmogljivostjo gozdov.
še prav posebno pomembno j e gozdno in l~sno gospodarstvo za našo ožjo
domovin o Slovenijo, saj pokrivajo gozdovi okrog 45% celotne površine. Pomembnost gozdnega in lesnega gosp9darstva tudi v bodoče n e bo pri nas nič manjša,
ker se ne da nadomestiti z n eko drugo ustreznej šo gospodarsko panogo. Gozdov
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Direktor inštituta ing. Bogdan 2agar ob otvoritvi inštitutske stavbe (Foto: M.
Mehora)

s pripadajočimi nalogami ni mogoče nadomestiti s kako d rugo ustrezncj ~o kul turno vrsto, ker tega ne dopuščajo naše proizvodne razmere, zlasti pa ne v naših
hribovitih in planinskih območjih .
Po podatkih, ki jih povzemamo iz referata na posvetovanju o gospodarjenju
z lesom, · ki je bilo v Celju ·leta 1954, živi v Sloveniji od dela v gozdnem in
lesnem gospodarstvu okrog 25% prebivalstva. Po podatkih Zavoda za gospodarsko
planiranje LRS je odpadlo leta 1956 od celotnega družbenega produkta v Sloveniji
na gozdno· in lesno gospodarstvo približno ll% ter se ta dejavnost s tem uvršča
med najvažnejše gospodarske· panoge v naši republiki. Pripominjam, da zavzema
lesna industrija s 5,4% oziroma skupaj z industrijo celuloze in papirja s približno
10% -no udeležbo mesto med naj važnejšimi industrijskimi strokami v Sloveniji.
Izredno pomembno je gozdno in lesno gospodarstvo tudi v izvozu, saj sodeluj e
kljub zmanjšanju izvoza gozdnih sortimentov in hganega lesa še vedno z okoli
27% vrednosti pri celotnem izvozu iz Slovenije.
Z druge strani pa ugqtavljamo, da je lesna zaloga naših gozdov več kot za
100 % prenizka, naša poraba lesa večja od letnega prirastka, potrebe pa iz leta
v leto vse večje.
Naša skupna naloga je zboljšati gospoda~jenje z vsemi gozdovi ne glede na
sektor lastništva, čimbolj dvigniti proizvodnjo gozdov in vskladiti porabo lesa
z zmogljivostjo le-teh, gozdne proizvode pa izkoriščati na najintenzivnejši način.
Pri teh prizadevanjih ima pomembno nalogo tudi znanstveno raziskovalno delo
v gozdnem in lesnem gospodarstvu.
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Začetki

in pomen raziskovalnega dela

!z ·vseh navedenih misli in konkretnih podatkov v prvih dveh poglavjih
vidimo ogromen in neprestano naraščajo č i pomen gozdnega in lesnega gospodarstva za svetovno gospodarstvo in za človeštvo spl oh. Prav zaradi tega pomeria
so gospodarsko razvite dežele že zdavnaj pričele z znanstvenoraziskovalnim delom
v gozdnem in lesnem gospodarstvu.
Kot primer naj navedem, da so francoski znanstveniki Reaumur, Buffon in
Duhamel du Monceau že leta 1730 začeli s predavanj i o gozdno znanstvenih vprašanjih v Francoski akademiji. L. 1757 je izšlo delo Gottfrieda Maserja : »Grundsiitze der Forstekonomie«, l. 1827 je izšla od Hundeshagena : »Enzyklopiidie der
Forstwissenschaft<< itd. V tej dobi se je začela gozdarska znanost razvijati v široki
povezavi z razvojem družbenih in prirodnih ved ter tehnike. Ravno tako sta
Chevandier in We'itheim l. 1846 izdala klasično delo : »Memoire sur les proprietes
mecaniques du bois«, s čimer sta podala zgodovinski pregled raziskovalnih uspehov
trdnosti l esa.
Razne dežele, ki so že zgodaj razvile napredno gozdno gospodarstvo in
izkoriščanj e lesa, so že v 19. stoletju osnovale inštitute in posebn"e zavode za
raziskovanj'e gozdnega in lesnega gospodarstva. T a ko je v Rusiji gozdarska
pedagoško-znanstvena dejavnost začela že leta 1803. švica je organizirala prvo
znanstveno raziskovalno ustanovo že l. 1855 z osn ovanjem gozdarskega oddelka
na tehnični visoki šoli v Zurichu ; poseben zavod za gozdarska raziskovanj a pa
je bil osnovan l. 1885. V Nemčij i so bili ustanovljeni prvi raziskovalni zavodi
že l. 1870 (Badenska in Saška), 1872 (Pruska) in 1881 {Bavarska) itd. V Avstriji
so osnovati znani zavod za gozdarska raziskovanja v Mariabrunnu pri Dunaj u
l. 1875. V Ameriki je bil začetek raziskovalnega dela l. 1876.
Spričo vedno večjega pomena raziskovalnega dela in zaradi izmenjave izkušenj ter doseženih izsledkov j e bila l. 1890 osnovana Mednarodna zveza gozdarskih raziskovalnih ustanov, ki je imela leta 1955 101 rednega č lana iz 43 dežel in
2 izredna člana. Redni član te pomembne mednarodne organizacije je tudi naš
inštitut že od leta 1950.
Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo Slovenije
Zgodovina- kratek preg l ed razvoja
Pred voj no gozdarsko znanstveno raziskovalno delo v Sloveniji ni doseglo
posebnega razvoja, zato v tem uveljavlj anju nimamo posebno bogate tradicije.
Prejšnji gospodarski in politični sistem pri nas ni omogočal, kaj šele pospeševal
razvoja gozdarske znanosti. šele z osvoboditvijo so bili ustvarjeni pogoji za osno.vanje in razvoj znanstvenoraziskovalnega dela, k i z reševanjem znanstvenotehnič
nih in praktičnih problemov sodeluje v izgradnj i nove družbene in ekonomske
ureditve. Z razvoj em gospodars't va mora napredovati tudi znanstveno in raziskovalno delo ter obratno. Z osnovanjem in spopolnj evanjem inštitutov se bosta znanost in tehnika dvignili na višjo in sodobnejša stopnjo. Osnovanje gozdarskih
inštitutov j e bilo predvideno že v 5-letnem planu za razvoj narodnega gospodarstva, obenem so bile določene tudi glavne smernice dela.
Naš zavod je bil osnovan leta 1947 pri takratnem ministrstvu za kmetijstvo in
gozdarstvo pod imenom G:ozdarski Inštitut Slovenije z odločbo vlade LRS. Leta
1·952 je bil preimenovan v Inštitut za gozdarstvo in lesno industrijo in priključen
Fakulteti za agronomijo in gozdarstvo, leta .1954 pa je bil proglašen za finančno
samostojni zavod, preimenovan v Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo Slove36

nij e ter dodeljen v pristojnost Sveta za kulturo in pr·osveto. Z odločbo Sveta za
kulturo in prosveto št. I-<855/ 1-56 z dne 24. 9. 1956 je bil imenovan upravni odbor
inštituta in s tem je bilo tudi pri nas uveljavljeno načelo družbenega upravljanja
kulturnoprosvetnih, umetniških in znanstvenih zavodov.
Leta 1948 so bili odobreni načrti in tudi potrebna sredstva za začetek gradnj e
poslopja za inštitutske potrebe. Z gradnjo se je v tem letu tudi že začel o. 2al pa
je gr adnja padla ravno v dobo, ko je celotna naša skupnost vlagala vse sile v
izpolnjevanje petletnega gospodarskega načrta, da se čimprej izkoplje iz gospodarske zaostalosti in odvisnosti. Zaradi tega je gradnja zaostala vse do leta
1954 , ko so bila odobrena potrebna sredstva iz gozdnega sklada in se je z deli
zopet nadaljevalo ter letos dovršilo. Vidimo, da je gradnja inštitutskega poslopja
trajala 9 let in da je bilo ves ta čas zlasti pa do leta 1955, ko smo se vselili v l evi
trakt, delo inštituta zelo otežkočeno, ker ni imel niti najnujnejših osnovnih pogojev za razvoj svoje dejavnosti.
Razen materialnih težav, s katerimi se je inštitut boril v svoji rasti pa je
večkrat naletel tudi n a nerazumevanje in ni prejemal prave podpore povsod tam,
kjer jo je pri čakoval. Laže se j e boriti z gozdom, z drevesom all z lesom kakor
pa s človekom . Dokler ne pridobiš za svoje delo trdnega zaveznika v človeku , je
vsako delo brezuspešno.
'
Seveda bo treba tudi sedaj vlagati še precej sredstev za postopno ureditev
vseh prostorov zlasti laboratorijev s potrebnimi instrumenti in drugo opremo, ki
je najnujnejša za izvrševa nje raznih raziskovalnih del. Tudi prostorno se inštitut
še ne bo mogel v celoti organizirati , ker bo moral del svoji h prostorov začasno
odstopiti na uporabo gozdarskemu oddelku FAGV, ki tudi išče izhoda iz velike
stiske zaradi pomanjkanja ustreznih prostorov, potrebnih za razvoj svoje dejav-

Nova stavba Inšti tuta za gozdno in lesno gospodarstvo Slovenij e pod Rožnikom v Ljubljani.
(Foto : M. Mehora}
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nosti. Upamo pa, da bo tudi to vprašanje kmalu rešeno v skladu z upravičenimi
potrebami ob~,:h ustanov.
še vedno pereče in težko rešljiva je tudi vprašanje ustreznih kadrov za delo
v inštitutu zlasti pa v oddelku za lesno gospodarstvo. Brez primernih strokovnjakov ni mogoče razviti dovolj intenzivne dejavnosti v vseh smereh našega uvelj.avlj anja. Tega problema ne bo mogoče rešiti brez gradnje stanovanjske stavbe
in brez ustrezne ureditve materialne plati inštitutskih sodelavcev.
O r g a n i z a c i ·j a i n k a d r i
~nštitut

za gozdno in lesno gospodarstvo Slovenije se deli n,a oddelek za
gozdno g ospodarstvo in oddelek za lesno gospodarstvo. Razen tega pa ima samostojni sektor za raziskovanje lesa in samostojni sektor za ekonomiko in raziskovanje dela v gozqnem in lesnem gospodarstvu.
Oddelek za gozdno gospodarstvo se deli na 7 sektorjev, in sicer: za gojenje
gozdov, za varstvo g ozdov, za urejanje gozdov, za izkoriščanje gozdov, za gozdne
gradnje, za konzervacijo tal in sektor za lovstvo. Oddelek za lesno gospodarstvo
pa se deli na 6 sektorjev, in sicer: sektor za mehanično predelavo in po.vršinsko
obdelavo lesa, za sušenje l esa, za toplotno obdel avo in vezanje lesa, za zaščit(}
lesa, za mehanično-kemično predelavo lesa, za kemično pred\!lavo lesa in drugih
lesnih proizvodov in za lesno strojništvo.
Razen tega ima inštitut tehnični atelje, knjižnico, mehanično in mizarsko delavnico. Na terenu ima inštitut 3 raziskovalne postaje, 5 oporišč, 17 raziskovalnih
objektov in 320 raziskovalnih ploskev v raznih gozdovih Slovenije, poleg tega pa
še 4 gozdne drevesnice.
~
Inštitut ima 45 sistematiziranih delovnih mest uslužbencev in 10 sistematiziranih mest delavcev. Kakor je bilo že prej omenjeno, občutno primanjkuje visoko
kvalificiranega kadra zlasti v oddelku za lesno gospodarstvo.
Naloge in št itut a
ž ivimo v dobi sistematičnega raziskovanja. Kjer je razvito raziskovanje, cvete
tudi gospod a rstvo. O tem ne najdemo dokazov i'e pri velikih gospodarsko razvitih
deželah, ampak tudi pri malih kot so ·n. p r. ~vica, Danska, Holandija in druge.4
Splošno j e znano, d a se posamezne gospodarske panoge pa tudi celotno gospodarstvo lahko uspešno razvijajo le z nenehnim prizadevanjem za organiziranje
novih, boljših metod dela, z raziskovanjem novih proizvodnih procesov, s strokovnim dvigom kadrov, s čim rac ionalnej šim izkori ščanjem surovine, s prouče
V1lnjem in pravilnim usmerjanjem 'ter izkoriščanjem prirodnih sil itd. švicarski
znanstvenik Kiihne pravi o znanstvenoraziskovalnem delu nekako takole: »Splošen smisel raziskovanja vidimo v .obogatenju n~šega zna,nja, ki lahko prej ali slej
postane koristno orodje v eksistenčni borbi človeš.tva. Kako in kje se bo raziskovanje lesa posebno uspešno uresničilo in na kakšen način" bodo ti izsledki koristno
uporabljeni, je močno odvisno.· od duhovne, politične in gospodarske strukture
neke dežele. <<
Naše naloge pa nam narekuje konkretno stanje našega gozdnega in lesnega
gospodars~va. Predvsem moramo iskati ustreznih metod, postopkov in na'Č inov za
4 ·Kot pnimer naj navedem, da je v ZDA, kjer je znano, da se z gozdovi ne gospodari
povsod dovolj :racionalno 1n da se pripasuje zlasti ogromno važnost razvoju druge industrije, v letu 1955 sodelovalo pri raziskovalnem delu v gozdnem in lesnem gospodarstvu
1400 znanstvenikov in strokovnjakov ter so v ta namen porabili 50 milijonov dolarjev.
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Na prostornih inštitutskih ' hodnikih sta v vitni nah prikazana razvoj in delo inštituta.
(Foto: M. Mehora)

izboljšavo gozdne proizvodnje, za pospeševanje prirastka, skratka za povečanje
gozdnega in lesnega ,fonda ter s tem doseči čim večji in trajni dotok lesne surovine in drugih gozdnih proizvodov razn im potrošnikom. Obenem moramo zagotoviti tudi čim intenzivnejše izvrševanje drugih zlasti zaščitnih funkcij naših gozdov. Z druge strani pa moramo iskati novih postopkov in načinov za čim racionalnejšo in čim intenzivnej šo predelavo ter izkoriščanje surovine, ki nam doteka iz
naših gozdov.
Obe dejavnosti, to je gozdna proizvodnja in lesna predelava, sta med seboj
življenjsko povezani in se ne moreta uspešno razvijati izolirano druga od druge.
Ta povezanost je izražena tudi v našem inštitutu, ki združuje obe dejavnosti.
V središču današnjega raziskovalnega dela morajo biti vsekakor problemi, ki
so neposredno povezani z življenjem in napredkom našega ljudstva v sedanjosti
in z našim razvojem v prihodnosti. Naše raziskovalno delo ne more in ne sme
biti izolirano od dejanske življenjske stvarnosti ter ne more biti le predmet ali
vsebina izživljanj a posameznikov in ne samo sebi namen. Zato se delovni program
našega zavoda ne sestavlja po željah posameznikov pač pa po naših potrebah,
upoštevaje pri tem sedanjo stopnjo n ašega gospodarskega razvoja ter potreb in
materialnih možnosti našega razvoja v bodoče. Zelo pomembna naloga je tudi
proučevanj e tujih izsledkov in ugotovit,e v ter njihovo prenašanj.e na domača tla in
prilagajanje našim razmeram. Seveda pa moramo pri tem upoštevati delovne razmere in splošno zmogljivost naš~ga zavoda.
Skladno z navedenimi načeli prevzema naš inštitut naloge in jih uvršča v svoj
program. Pri tem skuša razporediti po prioriteti naloge, ki jih naročajo in finan39

sirajo Zvezna industrijska zbornica, Uprava za gozdarstvo LRS kakor tudi razna
podjetj a in ustanove našega gozdnega ter lesnega gospodarstva.
Ne bom našteval vseh naših tematskih nalog, ampak bom navedel le nekaj
najznačilnejših, ki neposredno in globoko posegajo v gozdno ter lesno gospodarstvo in naše gospodarstvo sploh:
V oddelku za gozdno go sp odar st v o rešujejo naslednje najvažnejše naloge: 1 zde 1 ava sp 1 oš nega 10-l et nega na čr ta o s na v 1 j an j a t o p o 1 o v i h p l a n t a ž i z v e n g o z d a v S l o v e n i j i i n p o d r o bn ih na čr t o v za okraj e s perspektivo donosov v lesni masi in vrednostj.
Topol je najhitreje rastoč listavec, ki je vsestransko poraben ; od njega naše
gospodarstvo pričakuje najhitrejše in velike kori sti. Zlasti kritično stanje svetovne proizvodnje papirja, katerega potrebe rastejo iz dneva v dan, pričakuj e od
pospeševanja topolov hitre in učinkovite pomoči. Zato je topol edina drevesna
vrsta, za katero je v svetovnem merilu osnovana posebna organizacija: Mednarodna komisija za topol pri ZN, nacionalne komisije za topol v vseh evropskih
državah, pri nas pa razen tega še republiške komisije.
Stanje iglavcev, ki so doslej dajali glavno surovino za proizvodnjo celuloze
in papirja, postaja vedno manj zadovoljivo. Tudi pri nas j e preskrba s celuloznim lesom v težkem položaju saj že sedaj ne moremo kriti lastnih potreb iz gozdov
naše republike. Sodimo pa, da bi z dodajanjem topolovine k celuloznemu lesu
igl avcem bilo mogoče to kritično stanje v razmeroma kratkem času zadovoljivo
rešiti .
S posvetovanja Zveze gozdarskih društev FLRJ o topoli, ki je bilo leta 1955
v Sremskih Karlovcih, navajam naslednje zanimive ugotovitve: Povprečna letna
poraba papirja· na prebivalca znaša v Evropi 25 kg (Anglija 55 kg, Francija
29 kg, Italija in Poljska 10--12 kg), v ZDA pa okrog 170 kg. Pri nas znaša
povprečno letno na prebivalca 4,3 kg. Pomanjkanje papirja je pri nas občutno. Predvideva se, da bi se proizvodnja povečala do leta 1961 na 9 kg na prebivalca, pozneje pa celo n a 10-12 kg. Postopoma naj bi se približevali evropskemu poprečju ,
vendar je treba zato predhodno ustvariti surovinsko bazo: dovolj lesa za celulozo
in papir. Rešitev iščemo v topoli. Topolova celuloza lahko za več vrst papirja
nadomesti 40-50% celuloze iglavcev, polkemična celuloza pa se lahko izdeluje v
celoti iz topolovine.
Poleg tega pa so še druge številne zelo važne uporabne možnosti topolovine:
za furnir, za embalažo, za vžigalice itd.
Zaradi izredno hitre rasti in možnosti, da topolo lahko gojimo izven gozda
na sedaj še neizkoriščenih zemljiščih, si obetamo od te drevesne vrste velike koristi za naše gospodarstvo in znatno povečanje narodnega dohodka. Za primer
navajam ugotovitev dr. Potočica, da je v LRH leta 1953 znašal dohodek na 1 ha
orne zemlje 77.000 din, na 1 ha topolove plantaže pa 110.000 din. Zanimive podatke
je navedel tudi prof. Piccarollo, znani italijanski strokovnjak za gojitev topole,
na mednarodni konferenci za gojitev topole pri organizaciji FAO v Rimu: Na
Il -letni topolovi plantaži so dosegli lani dohodek 348.000 lir na h ektar.
Iz elaborata, ki ga sestavljamo za Slovenijo, posnemamo, da bo na zemljiščih
pod 500 m nadmorske višine mogoče gojiti topolo na ok. 11 8.000 ha pašnih "in
travnih površin kot dodatno kulturo, ne da bi okrnili glavno kulturo (travni donos). Ob rekah in glavnih potokih bi osnovali enovrstne obsežne nasade na skupni
dolžini ok. 5000 km, prav toliko pa tudi drevoredov ob cestah.
Pri lO-letni realizaciji načrta osnavljanja topolovih plantaž v Sloveniji bi
smeli prve donose pričakovati že po desetih letih, od redčenja skozi vso dobo
desetih let, v glavnem drobnejši les za papir, letno ok. 12.000 m3 . Po dvajsetih
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letih pa bi dobivali letno že po 290.000 m 3 , od tega ok. 58.000 m 3 furnirskega,
ok. 174.000 m 3 celuloznega lesa, žagovcev in lesa za vžigalice ter ok. 58.000 m3
lesa za drva.
Zato menimo, da je upravičeno prvenstvo, ki smo ga določili topoli pri prou čevanju hitrorastočih drevesnih vrst.
Druga pomembna raziskovalna tema je: ,,preme na čistih smrek ov i h s e s t o j e v n a P o h o r j u v m e š a n e g o s p o d a r s k e s e s t o j e<<.
Zajeto bo ok. 15.000 ha degradiranih 1 hirajočih, slabo priraščajočih umetnih
čistih smrekovih sestojev, ki so posledica napačnega gospodarjenja v preteklosti.
Pričakujemo, da bomo s premeno povečali prirastek prizadetih gozdov najmanj
za · 50%, na nekaterih objektih najbrž celo za 100 %. To nah>go opravljamo po
naročilu OLO Maribor in Celje.
Tretja važna naloga je pripravljanj e po kraj inskega go sp odars kega načrta za trboveljski okraj s perspektivo razvoja gozdnega
gospodarstva. Tudi to je , svojevrstna n aloga, pri kateri najtesneje sodelujejo

Inštitutski biološki laboratol'ij rabi za raziskovanja geneti čnega in fi ziološkega značaj a , za preizkušanje semen
ter za semensko kontrolo.
(Foto : M. Mehora)

kmetijski in gozdarski strokovnjaki, ki bodo s predhodno razmejitvijo gozdnih
in negozdnih zemljišč postavili temelje bodočega kmetijskega in gozdnega gospodarjenja v tem okraju. Inštitut je nalogo prevzel na željo bivšega OLO Krško,
pri reorganizaciji okrajev pa je bila prenesena in razširjena na OLO Trbovlje.
Nadalje je pomembna n:aloga tudi bi ol o š k o in tehnološko ra zi skova n j e b uk ve, listavca, ki je v naših gozdovih naj.številneje zastopan.
Gozd no s emenar s tvo je tudi pereč problem, ki ga obravnava naš in- ·
štitut, ker S· kontrolo semenja in izločanjem semenskih sestojev postavlja temelje
bodočih mnogodonosnih gozdov.
se kto r j u za vars tvo gozd o v proučujemo številne škodljivce in
bolezni gozdnega drevja, zlasti pa razna obolenja na topoli, dalje raka kostanjeve
skorje, gobarja, lubadarje itd. Zelo pogoste in intenzivne so analize glivičnih
bolezni in raznih škodljivc!!v na drevju in grmovju, ki jih v ,v eliki meri prijavlja
naša operativa. Le-tej posredujemo posebna navodila in pomagamo pri zatiranju
raznih bolezni in škodljivcev.
Se kto r za k on ze r va c i j o tal pro1.1čuje zlasti borbo proti eroziji
z vegetativnimi metodami zaščite naru~enih terenov.
Pomembne so teme, ki jih obravnava se kto r za ure j anj e gozd o v.
Med drugim ugotavlja množino in strukturo lesnih odpadkov; v gozdu, proučuje

·v
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optimalno strukturo in zalogo lesa v prebiralnih gozdovih ter najustreznejše metode za izmero prirastka, izdeluje ureditvene elaborate itd.
!Predpogoj za intenziviranje gozdnega gosp9darstva je izgradnja ustrezne
gozdne prometne mreže. To vprašanje proučuje in konkretno rešuje naš se kto r
za gozdne grad nj e, zlasti za območj e Pohorja.
V se kto r j u za iz k o ri š čan j e gozd o v se obravnava med drugim
tudi možnost uvajanja domačih mehaničnih priprav pri spravilu lesa, kar je pomembno zlasti za naše hribovite in planinske gozdne predele.
Najmlajši inštitutski sektor je se kto r za lo v st v o, ki se je že prvo leto
zelo živo spoprijel s pestro problematiko našega lovstva. Izdelal je že dve razpravi
in sicer o p r o u č e v a n j u j e l e n j a d i i n o m o d e r n i u m e t n i g o j i t v i
fazan o v za naše potrebe. Razen tega je ta sektor razvil patol oško in
parazitološko diagnostiko divjadi ter konzultativno dejavnost.
V oddelku za le s no go sp odar st v o rešujemo naslednje najvažnejše naloge: ,,p lo š č e v 1 es ni in du s tri j i in v p l iv tehnolog ij e
p l ošč na st ru k turn e s prem embe l es ne i n du s tri j e.«
Med raznimi lesnimi ploščami, ki se uveljavljajo v lesni industriji, se vse bolj
kaže vel ik porast v proizvodnji ivernih plošč , ki si vedno bolj in bolj utirajo pot in
jih uporabljajo v najrazličnejše namene. Proizvodnja na industrijski osnovi se j e
začela v Nemčiji leta 1941, do leta 1953 pa je narasla· že na okrog 120.000 m3 ;
lani se je letna evropska proizvodnja v 101 obratu povzpela že na okroglo
724.000 m3 • Po podatkih, ki jih je zbral dr. Klauditz iz Inštituta za raziskovanje
lesa v Braunschweigu pa se predvideva, da se bo v letih 1957/ 58 skupna proizvodnja ivernih plošč v Evropi povečala na ok. 2 milijona m3 letno. Tak ogromen
porast je z ene strani povzročila težnja, da se s ploščami čimbolj nadomestijo
vedno večji primanjklj aji žaganega l esa, z druge strani pa ta razvoj pospešujejo
velike možnosti uporabe raznega drobnega lesa in vejevja, surovine, ki se je do
sedaj por abljala za kurjavo ali pa je ostajala sploh neizkoriščena v gozdovih, prav
tako tudi ostankov in oqpadkov pri predelavi lesa na lesnih obratih. S,kratka,
s proizvodnjo ivernih plošč se ne obremenjuje gozdni fond, pač pa se uporabljajo
surovinske rezerve.
Za naše razmere je proizvodnja ivernih plošč zelo pomembna zlasti zaradi
možnosti izkoriščanja bukovine, ki je močno zastopan a v naših gozdovih in ki
naj b i zato nadomestila primanjkljaj lesa iglavcev. Zato je naš inštitut uvrstil
to nalogo med svoje najpomembnejše raziskovalne teme. Po proučitvi produkcij skega procesa so bile v nemških tovarnah izdelane po našem naročilu in po naših
navodilih plošče iz naše lesne surovine za pohištveno industrijo in za gradnjo hiš.
Plošče smo poslali pohištveni industriji v Sloveniji in Tovarni lesenih hiš v Zavidovičih. O poskusih predelave in porabe teh plošč za pohištvo v Tovarni pohištva
v Novi Gorici je že poročal dnevni tisk. To je primer neposrednega prenašanja
izsledkov inštituta v operativo.
Potrebno je torej čiml?rej ustvariti pogoje za uporabo izsledkov raziskovalnega dela in rezultatov praktičnih poskusov s tem, da se zgradi tovarna ivernih
plošč po postopku, ki ustreza strukturi razpoložljive lesne surovine. Inštitut
za gozdno in lesno gospodarstvo pa ima nalogo, da ob sodelovanj u z industrijo
pohištva dožene, s -kakšnimi· surovinskimi v iri moramo računati pri proizvodnji
ivernih plošč, da se pri tem vključi čim več trdega zlasti bukovega lesa.
Zelo pomembno temo "površinska ob d ela va 1 esa<< je inštitut vsestransko razvil in razčlenil zlasti na izbiro čim ustreznejših meto~ dela in ugotovitev primernejših domačih sredstev zlasti za zboljšanje površinske obdelave
v pohištveni industriji.
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Deloma je že zaključeno raziskovalno delo, deloma je še v teku izdelava
nitropolirnih past, lužil, brusnih papirjev in polnilca por. Večina omenjenih sredstev je že preizkušena na javni demonstraciji v inštitutskem laboratoriju
in v tovarni »:Stol<< v Duplici. Razen tega so bile polirne paste in lužila poslana
vsem našim tovarnam pohištva,- da jih v praksi preizkušajo in sporočajo svoja
opažanja. Tudi pri tem se je inštitut najtesneje povezal z operativo in skuša na
ta način doseči kar najboljše rezultate svojega dela. Po dosedanjih poročilih so se
omenjena sredstva odlično obnesla, tako da se bomo lahko popolnoma osamosvojili
od uvoza hkrati pa omogočili, da bodo tudi manjša podjetja lahko uporabljala
domača sredstva, česar si do sedaj niso mogla privoščiti zaradi visokih cen uvoženega blaga. S tem se bo splošna kakovost naših izdelkov zelo zboljšala.
Po približnem računu bomo z domačo proizvodnjo letno prihranili za vso
Jugoslavijo ok. 540 milijonov, za Slovenijo pa ok. . l70 milijonov deviznih dinarjev.
Iz navedenih primerov vidimo, kako 'p omembno je raziskovalno delo tudi
v tem sektorju in. kako uspešno se je že začelo uveljavljati v operativi in s tem
v našem gospodarstvu sploh.
Pereč problem našega lesnega gospodarstva, ki ga prou čujemo v našem inštituti.! je tudi vpraša nje s uš enj a l e sa. V z ač etku izgradnje naše lesne industrije
v finalno industrijo je po letu 1949. postalo jasno, da je ključ v to industrijo
umetno sušenje lesa. V tem pogledu pri nas ni bilo dovolj izkušenj in znanj a
ter strokovnjakov za sušenje, smotrne uporabe umetnega sušenja lesa ter gradnje
sušilnil1 naprav.
Inštitut se je lotil načrtnega reševanja teh problemov tako z raziskovalnim
delom kakor tudi s sodelovanjem z operativo. Pomanjkanje aparatov sicer zavira
delo, vendar je inštitut na tem podro čju opravil pionirsko delo, s tem da je omogočil ne le organizacijo sodobne tehnike sušenja na obratih, ampak tudi gradnjo
najsodobnejših sušilnih naprav doma, brez slehernega uvoza. Pa ne samo to,
omogočeno je tudi, da si večji del opreme za sušilnice izdelajo naša podjetja, ki
imajo dobre mehanične delavnice. V kolikor si bo inštitut pridobil potreben instrumentarij , bo v najkrajšem času pričel s tehničnim testiranjem naših sušilnih naprav
ter bomo tako pridobili trden kriterij za vrednotenje raznih sistemov kakor tudi
p ripomoček za nadaljnji razvoj tehnike sušenja. Inštitut daje vso potrebno tehni čno
domačih

Ob svoji novi zg radbi ima
inštitut tudi park, lastni gozd
in drevesnico, kjer Gpravlja
raznavrstne p.reizkušnje.
(Foto: M. Mehora)
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dokumentacijo tudi zainteresiranim podjetjem, birojem in kovinskim podjetjem.
Podjetje »Ventilator« v Zagrebu jen. pr. popolnoma usvojilo naša dognanja.
Znano je, da celotni stroški sušenj a in kondicioniranja l esa predsta-vljajo
v povprečju okrog 30% od vrednosti su rovine, v mnogih primerih pa· celo presegajo njeno vrednost, kar dokazuj e, kako pomemben j e vsak napredek v tej
stopnji predelave.
Posebno pa j e še omeniti neposredno instruktažno delovanje inštituta na tem
področju. Ob organizacijskem sodelovanju Združenja LIP je inštitut doslej priredil
5 tečajev za umetno sušenje lesa, izdal kratko obratovalno navodilo za umetno
sušenje in priročnik za umetno sušenje lesa. Razen tega sodeluje tudi pri vzgoji
srednjih tehničnih kadrov in svoja dognanja priobčuje tudi v naših strokovnih
revijah.
V teku so priprave, da inštitut v najkrajšem času r azvije svojo dejavnost tud i
pri drugi top 1 o tni o bd e 1 avi (plastificiranje, krivljenje, povr šinsko električno ogrevanje, globinsko električno segrevanje idr. ), kakor tudi pri 1 ep 1 j enj u
1 esa, ki odpira moderni pred elavi lesa vedno večje možno~ti uveljavljanja. Tudi
na tem področju bo inštitut skušal organizirati center ze tes tira nje in preiskave
konstrukcij za prakso.
Za š č i ta 1 esa je zelo pomembna za podaljšanje življenj ske dobe lesnih
izdelkov, zlasti pa lesa, vgrajenega v stanovanj a in v stavbe. V inštitutu prouču 
jemo razna zaščitna sredstva zlasti pa sredstva dom ače produkcije.
Kem i čna p rede 1 ava 1 es a si prizadeva čimbolj izkoristiti razne lesne
odpadke in postranske gozdne proizvode, ki pri nas še zdaleč niso v celoti izkori ščeni.
'
Le s no str oj ni š tv o ima nalogo, da proučuje najustreznejše stroje za
predelavo lesa, da preizkuša in raziskuje st ro je domače konstrukcije in proizvodnje ter priporoča razne izboljšave itd. Glavni cilj, ki ga pri tem zasledujemo
je, da bi čim bolj uveljavili stroj e domačega izvora; s tem bi zmanjšali uvoz
strojev in prispevali k boljši obdelavi l esa in k uspešnejšemu uvelj avljanju teh
strojev tudi na tujih tržiščih .
Končno se v s e k t o· r j u z a e k o il o m i k o i n r a z i s k o v a n j e d e l a
v g ozdnem in 1 es nem go sp oda r st vu proučujejo p roblemi ekonomskih
cen lesa, storilnost delavstva v gozdarstvu, produktivnost dela v lesni industriji itd.
Razen obravnavanja navedenih glavnih nalog inštitut zelo aktivno sodeluje
pri sestavi raznih investicijskih programov in projektov za naročnike in s tem
neposredno sodeluje pri usmerjanju razvoja gozdnega in lesnega gospodarstva.
Iz navedenega lahko povzamemo, da so vse inštitutske naloge konkretne in
življenjsko povezane z neposrednim razvojem in napredkom našega gozdnega in
lesnega gospodarstva in da . so v skladu z uvodoma navedenimi na čeli ustanove.
Za čim uspešnej še\eševanj e svojih številnih n alog sodeluje inštitut z raznimi
sorodnimi inštitucija mi doma in v tujini ter je čl an mednarodne organizacije
gozdarskih znanstvenih zavodov.
So del ova nje - z operativo in posredovanje rezul tatov
naše ga dela prak s i
Kakor smo že omenili, izdeluje naš inštitut za operativo razne elaborate, ekspertize in razna navodila v zvezi z neposrednimi nar oč ili r·a znih podj-etij in ustanov.
Poleg tega skušamo našo p rakso seznaniti s svojim delom s pomočjo svojih
publikacij, s prirejanjem tečajev, z demonstracijami in instruktažo na terenu ter
na 'obratih itd. Pomembno je spremljanje proizvodnega procesa na terenu, oziroma
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obratu, pn eemer je mogoče zbirati nove ugotovitve in dognanja za nadaljnji
študij in proučevanj e boljšega in spopolnjenega postopka kakor tudi poglobitve
produkcijskega procesa.
Pri svojem delu skušamo pr.itegniti k sodelovanju čim več strokovnj akov
s terena. To naj bi bil zelo pomemben prispevek tudi k splošnemu strokovnemu
dvigu naših strokovnjakov v praksi, ki so sodelavci in neposredni izvajalci rezultatov raziskovalnega dela. Smatramo, da sodi to sodelovanje med izredno važne
naloge pri prizadevanju za napredek gozdnega in lesnega gospodarstva. Zal pa
moramo ob tej priliki ugotovitC da se operativa premalo vključuje v tako sodelovanje in s tem zavira razvoj našega dela ter občutno omejuje možnosti uspešnega
opravljanja nalog. Vsekakor bo potrebno v bodoče ožje in tesnejše sodelovanje.
Končno naj omenim ob tej priložnosti še to, da inštitut dobiva od operative
toliko naročil, da jih ne more prevzeti niti polovico, ker tega n e dopuščajo delovne
kapacitete vkljub delu v izvenuradnem času. To naši ustanovi dostikrat očitajo
in celo zamerijo, ker so interesenti zelo nestrpni. Vsekakor pa je tudi to jasen
dokaz upravičenosti obstoja našega zavoda.
Zato smo prepričani, da bomo od zato poklicanih tudi v bodoče deležni izdatne
podpore pri naših prizadevanjih, da bomo naš inštitut čimbolj razvili in usposobili
za kar najbolj uspešno reševanje nalog, ki nam jih nalaga naša skupnost.

RASTISčNE

SKUPINE RASTLINSKIH VRST
V SLOVENSKIH GOZDOVIH

Prispevek h kartiranju gozdnih

rastišč

(Iz Inštituta za gozdno in lesno gospodarstvo Slovenije)
Prof. Milan Pi s kern i k (Ljubljana)*
Proučevanje in kartiranje gozdnih združb Slovenije s fitosocioloških in pedoloških vidikov je že od leta 1948 sem ena izmed obsežnih nalog Inštituta za gozdno
in lesno gospodarstvo. Namen tega dela je, da se v gozdovih izluščijo od narave
<lana rastišča· drevesnih vrst, na katerih veljajo enotni pogoji za drevesno rast
in enotne možnosti za gojitvene ukrepe in trajno proizvodnjo.
Kartiranje, ki naj predoč i razmere v naravi za praktično uporabo, je torej
staro pri nas kakor tudi drugod šele malo let; razvija se iz teoretično znanstvenega
fitosociološkega kartiranja (G. Tomažič, M. W rabe r, S. Tre gub o v), podprtega z vzporednimi pedološkimi opredelitvami posameznih vegetacijskih tipov
večjega ali manjšega obsega {M. K odri č). Način, po kakršnem se dolo čeno
r as ti šče opiše in razčl eni , se opira na podrobno in popolno floristi čno sestavo določenega gozdnega tipa, ki predstavlja nedeljivo življenjsko skupnost določen ih
rastlin. V tej organski celoti imajo vsi člani združbe svoje vloge kot predstavniki
bioloških faktorjev rasti šča in so pri tem razvrščeni po l estvici svoje važnosti za
oblikovanje ali nakazovanje okolnih pogojev na njem. Biološko najvažnejša so,
ker so največja, drevesa kot gradilci gozdne združbe (S. A. Sokolov). Po drugi

* .Pisec sestavka se iskreno zahvaljuje gospodoma dr. G. Schlenkerju z Wurttemberškega gozdarskega raziskovalnega. zavoda v Stuttgartu rin dr. S. Mullerju z Deželnega
geološkega urada v Stuttgartu ter vsem njunim sodelavcem, ki so mu v času njegove
prakse v pretekli jeseni nadvse ljubeznivo po~redovali· znatno o·bogatitev strokovnih
pogledov n'a področju gozdarskega kartiranja rastišč. F;!Jako zahvalo je dolžan Inštitutu
za gozdno in lesno go~podarstvo Slovenije v Ljubljani, ki mu je to prakso v Nemčiji
omogočil.
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strani se opira pr<?uČevanje tudi na biološke oblike zelnatih rastlin in mahov
(C. Raunkiaer, Du Ri~tz); iz njihove količinske sestave skušajo sklepati o kakovosti rastišča posredno preko prilagoditvenih preoblikovanj rastlin, ki se pojavljajo
skupaj na določenem manjšem prostoru. Iste zaključke skušajo dobiti iz medsebojnih konkur ~nčnih odnosov vseh rastlin na rastiš~u 1(V. .N . Sukačev). Po tretji
strani opazujejo življenjsko silo in razvitost v združbi rastočih rastlin, ju primerjajo z uspevanjem istih rastlin na nekem drugem bolj ali manj različnem mestu
in zaključujejo iz tega glede prednosti enega in neprimernosti drugega rastišča .
V predelih, kjer je rastlinska odeja enolična in so ' poleg tega še floristično revni,
se opirajo na količino primerkov določenih rastlinskih vrst, ker so druge razlike
med tipi rastišč premalo razločne {oR. Sernander, A. K. Cajander, F. E. Clements).
Kof ogrodje vsega razvrščanja pa uporabljajo teoretični sistem opredelitve rastlin
po ve:~;anosti njihovega pojavljanja in značilni kombinaciji (]. Braun-Blanquet).
Ta naj bi imela odločilni praktični pomei:J. in bi torej morala v gozdu zanesljivo
nakazati vsaj vrstno sestavo sestoja, če že ne še kakšno drugo zakonito lastnost
rastišča in gojitveno posebnost, z drugimi besedami opravičiti izločitev neke
rastiščne enote kot samostojne gozdne združbe, gojitveno-tehnične in s tem tudi
ureditveno-tehnične enote.
Razvojno je to pojmovanje vezano na pojem zrelega gozdnega tipa, ki je
v skladu s klimatičnimi razmerami na določenem ozemlju ali v nekem višinskem
p·asu - klimaksa t(F. E. Clements, R. Tuxen). V glavnem pa je vendar statično ,
ker r,egistrira - in tudi mor a registrirati - predvsem tiste značilnosti rastišč,
ki se ·v času raziskovanja na njih uveljavljajo. Nekateri gozdni tipi so torej
v trenutku raziskovanja zreli, nekateri pa se nahajajo sredi razvoja ali so šele
na njegovem začetku. iPraktično važen je pri tem nazor, da so klimatski tipi
najstabilnejši, začetni stadiji pa najstabilnejši nasproti gospodarskim ukrepom.
Nekateri raziskovalci so prenesli težišče svojega dela v odkrivanje razvojne dinamike v progresivni in regresivni smeri .(E. Aichinger) in s tem poglobili razumevanje praktičnih gojitvenih možnosti in nevarnosti, pri čemer včasih opuščajo
r;J.Zvrščanje rastlin po njihovi sistematski vrednosti, namesto tega pa označujejo
nekatere rastline kot izraz posameznih ekoloških razmer na rastišču.
Vsi ti različni načini reševanja problemov, različna pojmovanja in različno
usmerjena poglabljanja so odsev ne le osebnosti raziskovalcev, temveč v prav taki
meri tudi prirode ozemelj, v katerih opravljajo svoje raziskovalno delo. Tako je
na~elo prvenstvenega upoštevanja florističnih značilnosti vzniklo v sredozemskem
·in alpskem območju 'z bogatim rastlinstvom; upoštevanje količine posameznih vrst
se je uveljavilo na visok.em severu na skandinavskem ozemlju, v Sibiriji in Severni
Ameriki, dinamika razvoja pa je usmerila raziskovalca visokogorske alpske pokrajine s številnimi pionirskimi gozdovi.
Iz teh pojmovanj se je razvilo bogato mnogostransko ' opazovanje, ki je
s pomočjo bolj ali manj temeljitih pedoloških ugotovitev izluščilo ogromno število
največjih in naj~anjših vegetacijskih enot; te enote imajo· značaj skladnih celot
brez notranjih protislovij in nedoslednosti. Z raziskovanjem so bila zajeta silno
razsežna področja in z obsegom raziskane površine je raslo tudi dokazno gradivo
vseh smeri fitosociološi}e delovne metode.
V vsaki od fitosocioloških delovnih smeri so se pokazale težnje po posploševanju in uveljavljanju lastnega nazora tudi drugod, koder za to ni bilo prave
prirodne podlage ali možnosti. Zato so se pri praktičnem delu često pojavljale
težkoče pri razčlenitvi večjih prirodnih vegetacijskih enot, ker tega enostransko
pojmovane značilnosti niso dovoljevale ali opravičevale. Vrsta opazovanj je sča
soma narekovaJa opreznost pri presoji rastišč, ki so se na prvi pogled zdela
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enotna ali med sabo enaka. Pojavil se je dvom, ko je šlo zato, ali naj se prištevata
dva fitosociološka-sistematsko enaka in enako imenovana tipa, razvita v dveh
oddaljenih pokrajinah, istemu rastiščnemu tipu z isto gozdnogojitveno problematiko. V tem primeru so bile ugotovlj ene razvojne razlike v regresivni in progresivni smeri in s tem v zvezi tudi razlike v trenutnem vrednotenju vsakega posameznega rastišča. V floristično revnih predelih zeliščni sloj ne razkriva stvarne
razčlenjenosti širše pokrajine, niti ne vedno v goratih področjih z obvezno višinsko
pasovitostjo. Vzrok za to je lapko v neustrezni geološki podlagi, neugodni klimi
ali v zgodovinskem razvoju rastlinstva nekega območja. Izkazalo se je, da v teh
primerih drevesa sama več povedo kot zelišča, da so torej občutljivejša - in sicer
glede razporeda vrst predvsem za klimatične faktorje, medtem ko tla vplivajo
na to v zvezi z mikroklimo majhnih rastišč, v ostalem pa vplivajo le na rastno
zmogljivost. Kadar je gozd pod človeškim vplivom postal enovrsten, je možnih
več pojavov: bodisi da se pritalna flora ne izpremeni, ali da popolnoma izgine,
ali pa da se pojavi drugotna flora in •Se celo tla i~premene vsaj po naravi humusa·.
Fitosociološka opredelitev postane na mestu samem nemogoča, nemogoča pa tudi
s pritegnitvijo vse pokrajine k primerjavi, če ni nikjer več zane~ljivih prirodnih
razmer. Ugotovitev prirodne združbe izgubi vrh tega na vrednosti, če so tudi tla
že močneje spremenjena, ker bi se na njih prirodni gozd ne mogel obnoviti v sestavi
nekdanjega prirodnega gozda. Včasih opazimo, da se pritalno rastje ob določenih
klimatičnih spremembah (~ušno leto) ali ob dozorevanju sestoja (predvsem umetnega) lahko močno spremeni ali pa se na novo pojavi (močnejša deževnost). V taRem
primeru ni mogoča dosledna opredelitev rastišča po flori , četudi se rastline pojavljajo v tesni zvezi z ekološkimi razmerami. Moti tudi zaporedje različnih
aspektov v teku leta, ki se ne dajo v celoti zajeti z enim fitosociološkim popisom.
Tudi so primeri, da se drevesne vrste v razli čnih pokrajinah ponašajo domala
diametralno različno glede zahtev po kislosti, vlažnosti, bogatosti in toplini rastišča,
čep rav imajo sicer zelo ozko ekologijo. Zato je često nemogoče prenesti fitosociološke izkušnje iz območja v območje. Najbolj zamotan položaj· povzroči preseljevanje določenih rastlin z nasajenimi drevesnimi vrstami, do katerega pride lahko
že brez talne degradacije. To gre lahko tako daleč , da kljub veliki razčlenjenosti
reliefa in tal ni več oprijemljivih florističnih razlik. Skraj no stopnjo izravnavanja
dobimo v takih okoliščinah takrat, kadar je prirodna floristična revščina posebej
·
poudarj ena.
V takih neugodnih delovnih pogojih se j e razvila jugozahodno nemška metoda
kartiranja gozdnih rastišč (G. S c h 1 en ker, S. Mii 1 le r, G. A. Kr au s s). To
metodo označuje velika organizacijska storilnost, natančna drobnopovršinska razčlenitev delovnih področij v okviru velikopotezne pokrajinske razdelitve, ki sloni
na geoloških, geografsko - morfoloških, klimatoloških in vegetacijskih osnovah
(regionalnih gozdnih združbah}, močno upoštevanje gozdne zgodovine, palinoloških
ugotovitev ter gozdnogojitvenih izkušenj. Tehnična prilagojenost potrebam gozdar.ske gozdnogojitvene prakse se izrah v poenostavljenosti vključitve tal in flore
v ozniiko in izločanje rastišč. Pritalna flora se upošteva kot ekološki indikator
v obliki ekoloških skupin. Poenostavitev kriterijev, združenih na podlagi rekognosciranja v okvirno shemo rastiščnih tipov za določeno območje, omogoča opravljanj e kartiranja večjemu številu priučenih sodelavcev.
Iz navedenega sledi potreba po čim večji metodološki sproščenosti, ki naj
dopusti prilagoditev tipičnim odlikam neke dežele, vzete kot sk4pek prirodnih
enot, bolj ali manj samostojnih pokrajin. S tem je mogoče dati poudarek bodisi
fitosociološkim , bodisi pedološkim ali gozdarskim gojitvenim kriterijem v skladu
s tem, kakšne so delovne možnosti v določenem gozdnem območju.
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Na Slovenskem se je kartiranje vse bolj in bolj razvijalo v smeri spec ifičnega
pojmovanja dežele (G. Tomažič , S. Tre gub o v, M. W rabe r). Vzporedno
s kartiranjem se opravlja tudi njegovo praktično izkoriščanje {S. Tre gub o v,
J. Mi k 1 av žič). Razmeroma veliko torišče, na katerem so se dela vršila:
Snežni ško (1950) in Javor niš k o pogorje {1951 - 1954), Po k 1 ju ka
(1951-1952, 1956), Pohorje '{1954-I 955), Pišečko (1955) in Mokriško
hrib o v j e (1956), priložnost orientacijskega ogleda Trn o v s k ega gozda
in 1 oš kih go z do v ob Savi in Dravi ter ugodne možnosti opazovanja
v o k o 1 ici Lj u b 1 j ane in v Kamniških p 1 ani nah, n ič manj pa tudi
zelo dobro ohranjena prirodna gozdna vegetacija, posneta v okrog 700 fitosocioloških popisih, so posredovali lep pregled gozdne vegetacije širom dežele in omogočili
vpogled v rastiščne zahteve posameznih rastlin. Tako je bilo mogoče za bodoče
strokovno delo, kakor t udi za izoblikovanj e določnih predstav o ekologiji gozdnih
rastlin .pri vseh, ki se za to zanimajo, podati pregled in sestavo ekoloških
(rastiščnih) skupin rastlinskih vrst, kakor se pojavljajo v doslej obdelanem domačem območju (na okrog 400 km 2 površine). Njihova sestava često spominja na
značilne in razlikovalne vrste fitosociološke sistematike, vendar so vsebinsko bol j
strnjene, praktično prijemljive, pregledne in vezane neposredno na določen skupek
rastiščnih faktorjev, ki ga zastopajo. Določeno rastišče je s tega stališča skupek
dopolnjujočih se kompleksnih faktorjev okolja, ki jih na zunaj predstavlja dolo, čeno število ekoloških rastlinskih skupin. Tu podane orientacij ske ugotovitve naj
bi vzpodbudile tudi k ugotavljanju zvez geološke podlage in pedoloških tipov
z rastlinskimi skupinami, k proučevanju fiziologije prehrane rastlin (drevesnih
vrst) v okviru fitosocioloških rastiščnih enot in k natančnemu, z meritvami podprtemu proučevanju okolnih činiteljev.
Gozdne rastline imajo na našem ozemlju svojske ekol oške zahteve. Poznavanj e
teh zahtev je podlaga za delo v določenem območju. V marsičem so te zahteve
drugačne kot drugod, predvsem pa so zelo mnogolične. Saj je pri nas rastlinskih
vrst zelo veliko, številne so značilne za naše ozemlje in v severnej ših predelih ne
rastejo. Dežela sama je poleg tega klimatično, geološko in pokrajinsko precej
razčlenjena. Bogata flora in silno ra.zčlenjena vegetacija nas silita, da ju čimbolj
upoštevamo, ker olajšujeta ekološko preglednost delovnih področij in omogočata
hitro delo. Zaradi navedenih okoliščin je treba za naše ozemlje posebej ugotavljati,
kakšna rastišča naseljujejo določene skup ine rastlin.
•
V okviru ekoloških ·skupin so podani najbolj karakteristični odnosi posameznih rastlin in rastlinskih skupin do tistih njihovih rastišč , na katerih se najbolj
redno in množično pojavljajo. Izven tega okvira so seveda rastline bolj ali manj
na široko poredko razpršene, nekatere pa so lokalno tudi pogoste. Pri rastlinah,
ki se pojavljajo množično tudi zunaj gozda, njihova ekologija na negozdnih
rastiščih ni upoštevana. Najteže je uokviriti rastiščne zahteve drevesnih v rst, k er
se razen na skrajnih ekoloških mejah le zelo polagoma umikajo druga drugi in
se zato množično udeležujejo pri · gradnji sestoj ev v zvezi z več ekološkimi skupinami zelnatih ra~tlin ~n mahov. Tudi grmovne vrste je težko zanesljivo uvrstiti,
ker so zaradi globlje zakoreninjenosti manj odvisne od talnih razmer. Zato je
podan sumaričen pregled pojavljanja drevesnih vrst v zvez i z ekološkimi skupinami posebej, pri opisu posameznih ekoloških skupin pa so navedene drevesne
vrste tam, koder so zastopane v najbolj čistih sestojih, ali pa tam, koder j im
ne konkurirajo več druge drevesne vrste, ki so bile (v vrstnem redu skupin od
1-48) v predhodnih skupinah odločilne za zgradbo sestoja.
Označ ba posamezne ekološke skupine obsega (bolj ali manj popolno) v prvi
vrsti osnovne značil nosti tal, ki jih naznačuje: talno reakcij o, vlažnost, globino,
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humoznost, velikost sestavnih delcev, skeletnost, količino hranilnih sn ov1 m vrsto
podlage. Izmed klimatičnih faktorj ev sta navedena višinski vegetacij ski pas in
relativna toplina rastišča. ob potrebi zračna vlaga. Posamezna skupina ima ime
po eni izmed najznačilnejših rastlin v skupini.
' Rastiščne skupine rastlinskih vrst imajo jasne medsebojne odnose in so med
seboj ekološko sorodne (glej prikaz). V naravi niso povezane premočrtno, ampak
prostorno. Vse sorodstvene vezi niso enako čvrste in enakovredne; včasih so tako
tesne, da la hk o govorimo o nadomestnih skupinah v medsebojno oddaljenih,
floristično različnih območjih pri gozdovih enake sestave, med številnimi skupinami pa sploh ni .prave sorodnosti.
Opazimo tudi sorodnost v širšem smislu. Ce namreč pri oznaki rastišč upoštevamo njihove glavne lastnosti - relativno toplino, vlažnost, kislost in skeletnost,
dobimo 11 skupin rastišč, na katerih se pojavljajo ekološke skupine rastlinskih
vrst po naslednjem razporedu v okviru zbirnih ekoloških skupin:
l.
Il.
' Ili.
IV.
V.
VI.
· Vll .
VIII.
IX.
X.
XI.

Topla, skeletna, nevtralna, suha rastišča {skupine 1, 2, 3, 4, 13).
Topla, sveža, nevtralna rastišča {6, 7, 8, 9, 10).
Hladna, sveža, n evtralna rastišča (Il, 12, 14, 15).
Hladn a, vlažna, nevtralna rastišča {16, 17, 19).
.Skeletn a, sveža, nevtralna do kisla rastišča {21, 22, 23, 24).
Rastišča splošn e skupine (27, 28, 37).
Neskeletna, sveža, nevtralna do kisla -rastišča {25, 26, 3 1).
Vlažna do mokra, nevtralna do kisla rastišča (18, 29, 30, 32, 33).
Topla, suh a, kisla rastišča {5, 38, 39, 40, 44, 4 7).
Hladna, sveža, kisla rastišča (20, 36, 41 , 42, 43, 45).
Hladna, vlažn a do mokra, kisla rastišča (34, 35, 46, 48).
Rastiščne

skupine rastlinskih vrst z osnovnimi ekološkimi oznakami

l. Skupina kraškega gab r a (Carpinus orientalis).
Obmorska, povprečno močno, toda n eenakomerno topla suha rastišča kolinske
stopnje. Na plitvih n evtralnih tleh na karbonatni podlagi.

kraški gaber
adraš
p aklen
Kristusov trn
ruj evina
rdečeplodni brin
ostrolistni beluš
primorska šopulja
razrezanolistni teloh

Carpinus orientalis Mill.
Quercus ilex L.
Acer monsp essul anum L.
Paliu'r us spina Christi Mill.
Pi~tacia terebinthus L .
Juniperus oxycedrus L.
Asparagus acutifolius L.
Agrostis byzantina Boiss.
*Helleborus multifidus Vis.*

2. Skupina j es en č ka (Dictamnus albus).
Zelo suha, kamenita, poleti zelo topla rastišča submontanske stopnje. Na
nevtralnih tleh na karbonatni podlagi.
Quercus pubescens Willd.
Prunus mahaleb L.
Cotinus coggygria Scop.
Rhamnus saxatilis Jacq.
• Z zvezdico

*

so

puhavec
rešeljika
ruj
razkrečena

označene naj običaj nejše
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krhlika

rastline skupin v

-pri t~l nem

sloju.

Cornus mas L.
Amelanchier ovalis Med.
Clematis recta L.
Rubus ulmifolius Schott
Coronilla emeroides Boiss. et Sprun.
Paeonia officinalis L.
Digitalis laevigata W. K.
Dictamnus albus L.
Aster amellus L.
'~Carex humilis Leyss.
Carex Michelii Host
Leontodon incanus (L.) Schrk.
Euphorbia angulata Jacq.
Lactuca perennis L.
Geranium sanguineum L.
Teucrium chamaedrys L.
Centaurea Fritschii Hay.
Galium lucidum All.
'~Antheri cum ramosum L
Veronica J acquini Baumg.
Helianthemum ovatum (Viv.) Dun.
Allium ochroleucum W. K.
Stachys recta L.
Asperula cynanchica L.
Lilium carniolicum Bernh.
Brachypodium pinnatum (L.) Beauv.
Platanthera chlorantha (Cust.) Rchb.

rumeni dren
šmarna hrušica
togi srobot
brestolistna robida
južna šmarna detelja
navadna potonika
gladki naprstec
jesenček .
dolomitska nebina
nizki šaš
Michelijev šaš
sivi jajčar
robati mleček
trpežna lo čika
krvavordeča krvomočnica

navadni vrednik
Fritschev glavinec
bleščeča lakota
kosmulj ek
J acquinov j etičnik
pop on
rumenkasti luk
navadni čišljak
hribski prvenec
zlato jabolko
pernata glota
zelenkasti vimenjak

3. Skupina tr or obe k oš eničice i(Genista januensis).
Suha, topla rastišča submontanske stopnje. Na nekoHko kislih, zelo plitvih
tleh na dolomitnem skalovju in grušču.
črni

bor ·
igal ka
troroba košeničica
rdeča relika
mesnobarvni dimek
kranjski petoprstnik
velecvetni teloh

Pinus nigra Arn.
Daphne Blagayana Freyer
*Genista januensis Viv.
Cytisus purpureus Scop.
Crepis incarnata (Wulf. ) Ta~sch
Potentilla carniolica Kern.
Helleborus macranthus Freyn

4. Skupin~ v o lo v ca (Buphthalmum salicifolium).
Suha do zmerno suha, topla, sončna ali nekoliko senčna rastišča submontanske
stopnje. Na plitvih skeletnih, nevtralnih do šibko kislih tleh na karbonatni podlagi.
Ostrya carpinifolia Scop.
'~Buphthalmum salicifolium L.
lnula salicina L.
lnula hirta L.
Coronilla coronata L.
Melittis melissophyllum L.
Valeriana angustifolia Tausch
Lithospermu~ purp.u reo-caeruleum L.
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črni gab er
volovec
vrbovolistni oman
srhkodlakavi oman
gorska šmarna detelja
medenika
ozkolistni kozlik
škrlatnomodro ptičje seme

Viola hirta L.
Mercurialis ovata Sternb. et Hoppe
*Cyn~nchum vincetoxicum (L.) Pers.
Tanacetum corymbosum Schulz..,Bip.
Senecio ovirensis (Koch) DC.
Silene nutans L.
Aristolochia pallida Willd.
Iris graminea L.
Origanu'm vulgare L.
Peucedanum oreoselinum {L) Mnch.
Ceph.alanthera rubra 1(L.) Rich.
Cephalanthera alba 1(Cr.) Simk.
Helleborus atrorubens L.
Dianthus monspessulanus L.
Thesium bavarum Schrk.
Trifolium rubens L.
Tamus communis L.

srhkodlakava vijolica
· okroglolistni golšec
ko košev ec
češuljasti vratič

obirski grint
kimasta lepnica
bledi podrašec
travnolistna perunika
dobra misel
ognjenec
rdeča naglavka
bela n aglavka
črnoškrlatni teloh
predgorski klinček
gorska lanika
škrlatnordeča detelj'a
navadni bljušč

5. Skupina: navadne mač i n e (Serratula tinctoria).
Pretežno suha (do obdobno zelo sveža) rastišča .submontanske stopnje. Na
nevtralnih do močno kislih tleh na karbonatni in kisli podlagi.
navadna mačina
šmarnica
sinjezeleni šaš
gorski šaš
zdravilni čišljak .
vim ček

*Serratula tinctoria L .
*Convallaria majalis L.
Carex glauca Murray
Carex montana L.
Stachys officinalis 1(L) TreVis.
Epimedium alpinum L.

6. ·Skupina breskov e zvon c 1 ce {Campanula persicifolia).
Topla rastišča na zmerno svežih, nevtralnih do srednje kislih tleh v suh- ,
montanski stopnji na karbonatni ali heterogeni .(mešani, prekriti) podlagi.
breskova zvončica
nizka relika
lasasti beluš
čopasta grebenuša
jelenski silj
črni grahor
alpski čišljak
kranjska selivka
prava kalaminica
navadni Sa~amonov pečat

*Campanula persicifolia L.
Cytisus supinus L.
Asparagus tenuifolius Lam.
Polygala comosa Schk.
Peucedanum cervaria (L.) Lap.
Lathyrus niger -(L.) Bernh.
Stachys alpina L.
Hladnikia golaka '(Hacq.) Rchb.
Cala:mintha officinalis Moench
·~Polygonatum officinale All.

7. Skupina s vib a (Cornus sanguinea).
Topla rastišča kolinske in submontanske stopnje, na nevtralnih do srednje
kislih, suhih plitvih skeletnih. do svežih rahlih globokih in mokrih glinastih tleh.
Pogosteje na karbonatni kot na: kisli podlagi.
Malus silvestris (L.) Mili.
Pirus piraster (L.) Borkh.
Prunus avium L.
Cornus sanguinea L.

lesnika
drobnica
češnja

svib
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Viburnum lantana L.
Ligustrum vulgare L.
Crataegus monogyna Jacq.
Crataegus oxyacantha L.
Rhamnus cathartica L.
Berberis vulgaris L.
Evonymus europaea L.
Rosa arvensis Huds.
Vinca minor L.
*Calamintha clinopodium Moris
Viola mirabilis L.

dobrovi ta
kalina
enovrati glog
navadni glog
čistilna krhlika
češmin

navadna trdoleska
gozdni šipek
mali zimzelen
mačja zel
nenavadna vijolica

8. Skupina k o vač ni ka (Lonicera caprifolium).
Stalno sveža, srednje topla rastišča predvsem kolinske in submontanske {delno
montanske) stopnje; druga podskupina tudi na toplejših rastiščih subalpske stopnje.
Na nevtralnih do šibko kislih, humoznih do malo humozni4 močneje ilovnatih tleh.
Na karbonatni in kisli podlagi.
a) Ulmus campestris L.
Ater campestre L.
Tilia platyphy llos Scop.
Tilia cordata Mili.
"
Carpinus betulus L.
Sambucus nigra L.
Viburnum op ulus L.
Lonicera caprifolium L.
Anemone ranunculoides L.
,·,scilla bifolia L.
*Lamium maculatum L.
Stellaria media (L.) Vili.
Veronica hederaefolia L.
Scopolia carniolica Jacq.
Alliaria officinalis Andrz.
Gagea lutea •{L.) Ker.
Chelidonium majus L.
b) Stellaria holostea L.
Scrophularia vernalis L.
Isopyrum thalictroides L.
Corydalis solida (L.) Sw.
'''Corydalis cava { L.) Schw. et K.
Geranium phaeum L.
Leucoium vernum L.

poljski brest
maklen
lipa
lipovec
beli gaber
črn i bezeg
brogovita
kovačnik

rumena vetrn ica
dvolistna morska čebulica
lisasta mrtva kopriva
n avadna zvezdica
bršljanasti j et ičnik
kranjska bunika
česnovka

rumena pasja čebulica
krvavi mlečnik
drem ulica
pomladanska črnobina
polžarka
č vrsti petelinček
petelinček
rjavordeča krvomočnica
pomladni veliki zvonček

votli

9. Skupina mnog o 1 ist n e m 1 a j e .(.Dentaria polyphylla).
Zmerno hladna rastišča v vseh višinskih stopnjah (kolinski, submontanski in
montanski), n a stalno zelo svežih, nevtralnih do šibko kislih, močno do malo humoznih, pretežn o ilovnatih tleh na karbonatni in kisli podlag i.

* Allium ursinum L .
Dentaria polyphylla W . K.
Carex p endula Huds.
* Arum maculatum L.

čem až

mnogolistna mlaja
previsni šaš
pegasti kačnik
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10. Skupina vir ha (Asarum europaeum).
Srednje topla rastišča kolinske, submontanske in spodnje montanske stopnje
na zmerno svežih, rahlih humoznih do manj humoznih ilovnatih, pretežno plitvih,
nevtralnih do srednje kislih tleh. Po večini na karbonatni in kisli podlagi.

Acer platanoides L.
ostrolistni j avor
Corylus avellana L.
navadna l eska
Staphylea pinnata L.
kloček
Hedera helix L.
bršlj an
*Asarum europaeum L.
virh
gozdna stoklasa
Bromus ramosus Huds.
Galium silvaticum L.
gozdna lakota
visoki jeglič
Primula elatior (L.) Schr.
Campanula trachelium L.
palčnik
Brachypodium silvaticum ,(Huds.) R.
gozdna glota
et Sch.
lepljiva kadulj a
*Salvia glutinosa L.
ko lesnik
Euphorbia amygdaloides L.
kranjski mleček
Euphorbia carniolica Jacq.
Lathyrus vernus (L.) Bernh.
· pomladni grahor
'~Pulmonari a maculosa Lieblein
navadni pljučnik
gozdna l atovka
Poa nemoralis L.
11. Skupina ve 1 ec vet n e tor i 1n i c e ~Omphalodes verna).
Na svežih, nevtralnih do srednje kislih, s hranivi bogatih tleh predvsem montanske stopnje. Na karbonatni podlagi.
•
'~Omphalodes

verna Mnch.
grandiflora Moench
Geranium nodosum L.
Lathyrus laevigatus (W. K.) Fritsch
Vicia oroboides Wulfc
Elymus europaeus L.
'~Calamintha

velecvetna torilnica
velecvetna kalaminica
kolenčasta krvomočnica

goli grahor
širokolist~a

grašica

ječmenka

12. Skupina te v j a ((Hacquetia epipactis).
Zmerno topla rastišča predvsem montanske stopnje. Na nevtralnih, pretežno
skeletnih tleh na karbonatni podlagi.

Evonymus latifolia (L.) Mili.
Ilex aquifolium L.
Daphne laureola L.
Ruscus hypoglossum L.
'~Hacquetia epipactis 1(Scop.) DC.
Oryzopsis virescens .(Trink.) Beck
Lamium orvala L.

širokolistna trdoleska
bodika
lovorasti volčin
širokolistna lobodika
tev je
r iževka
velecvetna mrtva kopriva

13. Skupina jesenske vi 1 o vine (Sesleria autumnalis).
Suha, sončna in topla, kamenita rastišča montanske stopnje. Na karbonatni
podlagi. Druga podskupina v Primorju.

a) Sorbus aria (L.) Cr.
'~Epipactis atropurpurea ·Raf.
Asplenium ruta muraria L.

mokovec
rjavordeča mo čvirn ica

pozidna rutica
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...

Homalothecium sericeum {L.) Br.
Sch. G.
b) Spiraea ulmifolia Scop.
*$esleria ·autumnalis- 1(Scop.) Schb;.
Sesleria tenuifolia Schrad.

svilnati pripekar*
brestolistna medvejka
jesenska vilovina
ozkolistna vilovina

1.4. Skupina gozdnega planin š č ka {Homogyne silvestris).
Hladna, kamenita rastišča montanske· in delno submontanske stopnje, na
svežih, pretežno nevtralnih tleh. Rastline prve podskupine uspevajo tudi na sušjih
tleh toplih. rastišč . Zvečine na karbonatni podlagi.
a) Taxus baccata L.
Rhamnus fallax Boiss.
Laburnum alpinum {Mili.) Griseb.
Evonymus verrucosa ·Scop.
Mercurialis perennis .L.
*V aleriana tripteris L.
Dentaria enneaphyHos L.
Arabis furrita L.
Carex alba Scop.
Helleborus niger L.
*Calamagrostis varia '{Schrad.) Host
Anemone trifolia L.
·
Cyclamen europaeum L.
Hypnum molluscum Hedw.
Aquilegia vulga"ris L.
b) Rosa pendulina L.
Rubus saxatilis L.
Clematis alpiria (L.) Mili.
'~'Homogyne silvestris 1
(Scop.) Cass.
Sedum maximum 1(L.) Krock.
Cypripedium calceolus L.
Corydalis ochroleuca Koch
Campanula rotundifolia L
Veron-ica latifolia L.
*Festuca altissima All.
Asplenium trichomanes L.
Asplenium viride Huds.
Isothecium myurum {-Poll.) Brid.

tisa
kranjska krhlika
planinski negnoj
bradavičnata trdoleska
trpežni golšec
tropernati kozlik
deveterolistna mlaja
slokastoplodni repnjak
beli šaš
črni teloh
gorska šašulica
trilistna vetrnica
kokorik
apnenčevo sedje
navadna orlica
planinski šipek
skalna robida
planinski srobot
gozdni planinšček
zdravilna homulica
ceptec
bledorumeni petelinček
okroglolistna zvončica
širokolistni j etičnik
gozdna bilnica
rjavi sršaj
zeleni sršaj
navadni skalnik

15. Skupina 1 eč uh e .(Sanicula europaea).
Zmerno do zelo sveža, nevtralna, s hranivi bogata tla v vseh višinskih stopnjah. ~a karbonatni in silikatni podlagi.

mal ina
pesikovina
navadni volčin
leč uha
dišeči prvenec
volčja jagoda

Rubus idaeus L .
L6nicera xylosteum L.
Daphne mezereum L.
*Sanicula europaea L.
Asperula odorata L.
*Paris quadrifolia L.

* Novo skovana slovenska imena mahov so namenjena primernejši rabi namesto
latinskih.
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*Lamium galeobdolon (L.) Crantz
rumena mrtva kopriva
Lilium martagon L.
zlati klobuk
trolistna penuša
Cardamine trifolia L.
Epilobium montanum L.
trodljivka
*Polygonatum multiflorum (L.) All . mnogocvetni Salamonov
prstasti šaš
Carex digitata L.
Dentaria bulbifera L.
brstična mlaja
*Viola silvesttis Lam.
gozdna vijolica
Epipactis latifolia {L.) All.
širokolistna močvirnica
Euphorbia dulcis L.
sladki mleček

pečat

16. Skupina platan ol i st ne zlatic e (Ranunculus platanifolius).*
Hladna, pretežno subalpska rastišča v hladnem in vlažnem ozračju na nevtralnih svežih tleh. Na karbonatni m silikatni podlagi, druga podskupina na
karbonatni podlagi.
. a) Lonicera alpigena L.
Ribes alpinum L.
*Ranunculus platanifolius L.
Polygonatum verticillatum (L.) All.
Cicerbita alpina (tL.) Wallr.
Streptopus amplexifolius ~IL.) DC.
Circaea intermedia Ehrh.
Circaea alpina L.
Adenostyles glabra {Mill.) DC.
Dentaria trifolia W aldst. et Kit.
Adenostyles alliariae (Gou.) Kern.
b) Myrrhis odorata (L.) Scop.
Veratrum Lobelianum Bert;J.h.

planinsko kosteničevje
alpsko grozdičje
platanolistna zlatica
vretenčasti Salamonov
brdov ka

pečat

čepnjek

srednji nadlišček
alpski nadlišček
goli lepen
zasavska mlaja
volnati lepen
dišeči kromač

zelenkasta

čmerika

17. Skupina gozdne zve zdi ce (Stellaria nemorum).
Razmeroma hladna rastišča v vseh višinskih stopnjah, na· stalno zelo svežih,
pretežno izrazito nevtralnih do šibko akalnih, zelo humoznih plitvih tleh, v ravninskih logih na globokih, rahlih, šibkeje humoznih tleh. Po veliki večini na
karbonatni in silikatni podlagi.
gorski javor
Acer pseudoplatanus L.
' gorski brest
Ulmus scabra Mill.
Ribes grossularia L.
kosmulja
*Stellaria nemorum L.
gozdna zvezdica
Stellaria glochidisperma Murb.
ilirska zvezdica
U rtica dioica L.
·
velika kopriva
Phyllitis scolopendrium {L.) Newm. jelenov jezik
Geranium .Robertianum L.
smrdljička
Telekia speciosa (Schreb.) Baumg.
ognjica
ko lenček
Lapsana communis L .
Stachys silvatica L.
gozdni čišljak
Myosotis silvatica Hoffm.
gozdna potočnica
• Od dveh sistematsko še neopredeljenih, za Slovenijo nov.ih vrst zla ti ce {Ranunculus),
sorodnih sistematskima skupinama »auricomus« ~n »cassubicus«, spada ena v skupino 16,
druga v skupino 18.
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Knautia dipsacifolia {Host) Gr. et
Go dr.
Ranunculus lanuginosus L.
Milium effusum L.
*Symphytum tuberosum L.
Adoxa moschatellina L.
Dentaria pentaphyllos L.
Lunaiia rediviva L.
Circaea lutetiana L.

gozdno grabljišče
kosmata zlatica
prosu! ja
gomoljasti gabez
pižmica
peterolistna miaja
trpežna srebrenka
veliki nadlišček

18. Skupina gozdne smilj ke (Cerastium. silvaticum).
Sveža do vlažna ali mokra, nevtralna do zmerno kisla, rahla do težka tla v
kolinski in (sub)montanski stopnji. Na karbonatni in kisli podlagi; na kisli podlagi
v povirjih.
·
'
Fraxinus excelsio.r L.
·~Cerastium silvaticum W. K.

veliki jesen ·
gozdna smiljka

19. Skupina kresni če v j a {Aruncus silvester).
Pretežno skeletna, humozna, vlažna, nevtralna do šibko kisla tla v vlažnem
ozračju. Na karbonatni in kisli podlagi v vseh višinskih stopnjah. '
·~Aru ne us silvester Kostel.
Actaea spicata L.
Polystichum lobatum {Huds.) Presl.
Saxifraga rotundifolia L.
Cystopteris filix fragilis {L.) Borb.
Lastrea dryopteris (L.) Bory
Lastrea phegopteris (L.) Bory

kresni čevje
črno ga
krpata podlesnica
okroglolistni kreč
krhka priščanica
hrastovka
bukovčica

20. Skupina o s k o r ic e {Aremonia agrimonioides).
Pretežno srednje kisla, sveža do zmerno suha, plitva do srednje globoka tla
na karbonatni in kisli podlagi v vseh višinskih stopnjah; druga podskupina predvsem na karbonatnih, tretja na kislih kameninah.
a) '''Prenanthes purpurea L.
Mycelis muralis (L.) Dourm .
Majanthemum bifolium i(L.) Schm.
Hieracium murorum L.
V eronica officinalis L.
Melica uniflora Retz.
Pirola uniflora L.
Pirola secunda L.
Lycopodium , selago L.
Dicranum scoparium (L.) Hedw.
b) '''Aremonia agrimonioides (L.)
Neck.
Digitalis ambigua Murr.
Cirsium palustre (L.) Scop.
Carex pilosa Scop.
Ajuga genevensis L.
c) Solidago alpestris W. K.
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zajčica

zajčji lapuh
dvolistna senčnica
gozdna škržolica
navadni jetičnik
enocvetna kraslika
en·o cvetna zelenka
enostranska zdenka
brezklasi lisičjak
meVičasti krivčevec

oskorica
velecvetni naprstec
močvirski osat
vej ica ti šaš
dlakavi skrečnik
planinska zlata rozga

*Calamagrostis arundinacea {L.)
Roth
Catharinaea undulata (L.) Web.
et M.

gozdna šašulica
kodrastolistni

pušičnik

21. Skupina b 1 e š čeče ga grintav ca (Scabiosa lucida).
Hladna višibska rastišča (sub)alpske stopnje. Na skeletnih tleh na karbonatni
podlagi.
a) Nevtralna do nekoliko kisla tla.
Larix decidua Mili.
Rhodothamnus chamaecistus (L.)
Rchb.
Rhododendron hirsutum L.
Juniperus nana Willd.
Lonicera caerulea L.
Sorbus chamaemespilus (L.) Cr.
Salix glabra Scop.
Salix arbuscula iL.
Bartschia alpina L.
Senecio doronicum L.
'~Scabiosa lucida Vill.
Globularia nudicaulis L.
Saxifraga cuneifolia L.
Athyrium alpestre (Hoppe) Rylands
Polystichum lonchitis (~-) Roth
Stachys Jacquini .(Gr. et Godr.)
Fritsch
Ranunculus montanus Willd.
Ranunculus carinthiacus Hoppe
b) Nevtralna, malo humozna tla.
Daphne striata Tratt.
Dryopteris Vilarii (Bell.) Woynar
Veronica lutea ~Scop.) Wettst.
Scrophularia Hoppei Koch

c)

evropski macesen
slečnik
dlakavi sleč
pritlikavi brin
modro kosteničevje
pritlikava nešplja
gola vrba
drevcasta vrba
alpska žalujka
divjakovški grint
bleščeči grintavec
golostebelna mračica
klinolistni kreč
planinska podborka
planinska podlesnica
Jacquinov čišljak
gorska zlatica
koroška zlatica
progasti volčin
alpska glistovnica
milje
Hoppejeva č rnobina

Močno

humozna sveža nevtralna tla.
Geranium silvaticu"m L.
Lathyrus variegatus (Ten.) Gr. et
Go dr.
. Heracleum siifolium (Scop.) Rchb.
Scrophularia Scopolii Hoppe
Pedicularis Hoermaniana Maly

gozdna

krvomočnica

pisani grahor
rožnordeči dežen
Scopolijeva črnobina
bosenski ušivec

22. Skupina dv o sp o 1 ne m a h.. u nic e (Empetrum hermaphroditum).
Skeletna tla na karbonatni podlagi in barska tla na kislih kameninah v (sub)alpski stopnji.
Pinus mughus Scop.
Rhododendron ferrugineum L.
Empetr~m hermaphroditum (Lange)
Hagerup
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rušje
rjasti

sleč

dvospolna mahunica

23. Skupina ve 1 e 1 is tne vrbe (Salix grandifolia).
Sveža do mokra, skeletna, nevtralna do kisla tla na karbonatni m silikatni
podlagi v subalpski stopnji. ·
Salix grandifolia Ser.
Alnus viridis {Chaix). Lam. et DC.

velelistna vrba
zelena jelša

24. Skupina p om 1 ad nega vre s a (Erica carnea).
Nevtralna, redko kisla, suha do sveža skeletna, pretežno močno humozna tla
v vseh višinskih stopnjah vključno subalpski, skoraj izključno na karbonatni
. podlagi.
*Erica carnea L.
Anemone hepatica L.
Chamaebuxus alpestris Spach

pomladni vres
jetrnik
žanjevec

25. Skupina s vinj s ke 1 akni ce {Aposeris foetida).
Zmerno do zelo sveža, nevtralna do kisla, skeletn a humozna in ilovnata tla;
druga podskupina predvsem na ilovnatih tleh. V vseh višinskih stopnjah (v
glavnem tudi v subalpski) na karbonatni in kisli podlagi.
rdečeplodni bezeg
svinjska laknica
gozdni šaš
Fuchsov grint

a) Sambucus racemqsa L.
*Aposeris foetida {L.) •L ess.
*Carex silvatica Huds.
Senecio .Fuchsii Gmel.
Aj uga reptans L.
Dryopteris filix mas (L.) Schott
Doronicum austriacum Jacq.
Cardamine impatiens L.
Cardamine flexuosa With.
Melica nutans L.
Phyteuma spicatum L.
Moehringia trinervia {L.) Clairv.
Scrophularia nodosa L.
Orchis maculata L.
V eronica chamaedrys L.
Platanthera bifolia (L.) Rich.
*Anemone nemorosa L.
Galeops~s speciosa Mill.
Galeopsis pubescens Bess.
b) *Deschampsia caespitosa (L.)
Beauv.
Hera:cleum sphondylium L.
Aegopodium podagraria L.
Angelica silvestris L. ·

plazeči skrečnik

prava glistovnica
avstrijski divjakovec
penuša nedotika
gozdna penuša
kimasta kraslika
klasnati repuš
triŽilna popkoresa
navadna črnobina
pegasta kukavica
vrednikov jetičnik
dvolistni vimenjak
podlesna vetrnica
pisani zebrat
puhasti zebrat
rušnata masnica
navadni dežen
regačica

divji gozdni koren

"
26. skupina s 1 aka r j a· (Lysimachia nummularia).
Vlažna, ilovnata in glinasta tla v kolinski in submontanski stopnji, predvsem
na kisli podlagi; v ravninskih logih na rahlejših tleh na naplavinah.
slakar
lopatica
pomladni kopnenec

Lysimachia nummularia L.
*Ranunculus ficaria L.
Crocus vernus Wulf.
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27. Skupina s večni ka (Gentiana asclepiadea).
Hladna do topla rastišča vseh višinskih stopenj vključno subalpske. Na suhih
do vlažnih, nevtralnih in kislih, plitvih in globokih tleh {razen na šotnatih barjih
in v močvirjih) na karbonatni in kisli podlagi.
Fagus silvatit a J....
Sorbus aucuparia L.
*Gentiana asclepiadea ~·
Solidago virga aurea L.
Galium vernum Scop.
Fragaria v'esca L.

bukev
jerebika
svečnik

navadna zlata rozga
dremota
prava rdeča jagoda

28. Skupina k on j s ke g ri v e {Eupatorium cannabinum).
Nezasenčena rastišča na pretežno svežih, nevtralnih do srednje kislih tleh v
vseh višinskih stopnjah na karbonatni in kisli podlagi.
Betula pendula Roth
Populus tremula L.
*Eupatorium cannabinum L.
*Calamagrostis epigeios (L.) Roth
Senecio silvaticus L.
Melandryum rubrum (Weig.)
Garcke
*Chamaenerion angustifolium (L.)
Scop.
Atropa belladonna L.

navadna breza
trepetlika
konjska griva
navadna šašulica
gozdni grint
rdeči

slizek

ozkolistno ciprje
nonca

29. Skupina dv o cv e t 'n e vij ol ice (Viola biflora).
Vlažna do povirna, nevtralna do nekoliko kisla, (skeletna) plitva humozna
tla; druga podskupina tudi v ravninah na rahlih naplavinah. Zvečine na karbonatnih in silikatnih kameninah.
a) V zgornji montanski m subalpski stopnji. Druga podskupina na kisli
podlagi.
dvocvetna vijolica
a) *Viola biflora L.
Tozzia alpina L.
goltec
Carduus personata (L.) Jacq.
okrinkani turek
fJ ) Epilobium nutans' Schmidt
kimasti vrbovec
. Cirsium pauciflorum { W. K.) Spr. · kimasti osat
nasprotnolistni vraničnik
Chrysosplenium oppositifolium L
b) V vseh višinskih stopnjah vključno subalpski. ·
*Chr ysosplenium alternifolium L.
premenjalnolistni vraničnik
Cardamine amara L.
grenka penuša
*Chaerophyllum cicutaria Vili.
srhkodlakavo trebelje
Petasites albus '(L.) Giirtn.
beli repuh
navadna nedotika
Impatiens noli tangere L.
Athyrium filix femina (L.) Roth
navadna podborka
Mnium undulatum (L.) Weis
valovitolistni cvetič
30. Skupina s m o 1 en c a {Galium aparine).
Stalno vlažna, občasno poplavljena ravninska rastišča na nevtralnih, pičlo
humoznih, precej peščenih tleh; druga podskupina tudi na rahlih, nekoliko bolj
ilovnatih, svežih tleh na pobočjih teras v soseščini ravninskih logov.
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a) Salix alba L.
Salix triandra L.
*Bryonia dioica Jacq.
Calystegia sepium {L.) R. Br.
Cucubalus baccifer L.
Dipsacus pilosus L.
Stellaria aquatica (L.) Scop.
Ranunculus repens L.
Solanum dulcamara L.
Peltaria alliacea Jacq.
b) Ulmus laevis Pall.
Clematis vitalba L.
Huinulus lupulus L.
Rubus caesius L.
Glechoma hirsuta W. K.
*Galium aparine L.
Geum urbanum L.
Parietaria offic i~ ali s L.
Listera ovata {L.) R. Br.
Stellaria neglecta Wh.

bela v-rba
mandljeva vrba
rd~čejagodasti bljuščec
plotni slak
rokavec
dlakava ščetica
mokrica
plazeča zlatica
grenkoslad
plo ščev ica

dolgopecljati b rest
navadni srobot '
hmelj
ostrožnica
dlakava grenkuljica
smolenec
bl ažič

pokončna

.krišina
muhovnik
velika zvezdica

jajčasti

31. Skupina navadnega ptič j ega semen a (Lithospermum officinale).
Sveža ravninska rastišča na nevtralnih do šibko kislih, globokih rahlih tleh
z nizko podtalno vodo, druga podskupina tudi na vlažnih do mokrih ob režnih
ra.stiščih na kisli podlagi ali nanosih.
črni topol
beli topol
navadno ptičje seme
bela vijolica
navadna lakota
siva jelša

a) Populus nigra L.
Populus alba L.
'''Lithospermum officinale L.
Viola alba Bess.
Galium mollugo L.
b) Alnus incana (L.) Mnch.
Prunus padus L.
*Struthiopteris germanica Willd.
Mentha longifolia (L.) Huds.
Mentha aquatica L.
Lysimachia vulgaris L.

čremsa

peruša
dolgolistna meta
vodna meta
navadna pijavčn ica

32. Skupina mlahave ga šaš a (Carex remota).
,
Povirna rastišča (sub)montanske stopnje na nekarbonatnih, šibko do srednj e
kislih ilovnatih tleh.
mlahavi šaš
velika preslica
srp j e
močvirska lakota

*Carex reniota L.
*Equisetum maximum Lam.
Cirsium oleraceum (L.) Scop.
Galium palustre L.
Myosotis scorpioides L.

m očvirska po točn i ca

33. Skupina v od ne p er u ni ke (Iris pseudacorus).
Stalno do pretežno zamočvirjena, srednje do močno kisla nižinska
tudi ob tekočih vodah na kisli podlagi v kolinski stopnji.
črna

Alnus glutinosa (L.) Gartn.
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jelša

rastišča ;

Iris pseudacorus L.
Phragmites communis Trin.
Typhoides arundinacea {L.) Mnch.
*Caltha palustris L.
*Scirpus silvaticus L.
Lythrum salicaria L.
Valeriana dioica L.

vodna pc:;runika
trst
trstikasta pisanka
navadna kalužnica
gozdna srpica
na vadna krven ka
navadni kozlik

rN;.~

f

g-.~~

·

34. Skupina go mo 1 ja, ste zve zdi ce (Stellaria bulbosa).
Nižinska rastišča na glinastih . tleh večinoma z visoko podtalno vpdo. Na aekarbonatni podlagi.
Quercus robur L.
Rhamnus frangula L.
Prunus spinosa L.
*Stellaria bulbosa Wulf.
*Pulmonaria styriaca Kern.
Selinum carvifolia L. .
Agrimonia eupatoria L .
Dryopteris spinulosa (Miill.)
O. Kuntze
Filipendula ulmaria {L.) Marim.
Fritillaria meleagris L.
Ranunculus auricomus L.

dob
navadna krhlika
črni trn
gomoljasta zvezdica
štajerski pljučnik
sel janka
mala torica
bodičnata

glistovnica
oslad
logarica
zlatorumena zlatica
močvirski
močvirska

35. Skupina 1 asi ne (Carex brizoides).
šibko zastrta rastišča na obdobno vlažnih, zbitih, kislih tleh v vseh višinskih
stopnjah vključno subalpski. Na kisli podlagi.
*Carex brizoides L.
Carex leporina L.
Luzula multiflora (Ehrh.) Lej.

las ina
zajčji

sas
mnogocvetna bekica

36. Skupina v e 1 i k e b e k i c e ,(Luzula s'ilvatica).
Hladna do zelo hladna, vetrovna ali močno senčna rastišča v vlažnem ozračju ,
na vlažnih, kislih tleh z močno plastjo surovega humusa. Na karbonatni podiagi
in na ·prakameninah,
predvsem v subalpski ·stopnji:
1
*Luzula silvatica (Huds.) Gaud.
*Calamagrostis villosa t~Chaix)
Gmel.
Crepis paludosa (L.) Mnch.
Veratrum alburr:i L.

velika bekica
kosmat,a. š~ulica
močvirski dimek
bela čmerika

37. Skupina gnezd o v ke .( Neottia nidus avis).
Senčna rastišča predvsem v montanski in subalpski stopnji. Na stalno· svežih
tleh z izrazitim, nevtralriim .do šibko kislim humoznim slojem ali obilii:o ·steljo.
Na karbonatni in silikatni podlagi.
*Neottia nidus avis (L.) Rich.
Corallorrhiza trifida Chatel.
Monotropa multiflora .(Scop:)
Fritsch

gnezdovica
keralasti koren
dlakavi samovratec

Epipogium aphyllum (Schm.) Sw.
Lathraea squamaria L.

nadbradec
lusnec

38. Skupina bel ka s te be ki c e (Luzula albida).
Srednje do močno kisla, menjajoče suha in sveža, pretežno ilovnata in glinasta
tla v kolinski, submontanski in montanski stopnji. Po veliki večini na kisli podlagi.
Rubus hirtus W. K.
*Luzula albida 1(Hoffm.) DC.
'~Melampyrum vulgatum Pers.
Hieracium sabaud-um L.
Hieracium umbellatum L.
Lathyrus m·o11tanus Bernh.
Lastrea oreopter:is (Ehrh.) Bory
Dicranella heteromalla (L.) Schpr.
Pogonatum aloides o(Hedw.) P . d. B.

srhkostebelna robida
belkasta bekica
navadni črnilec
savojska škržolica
kobulas.ta škržolica
gorski grahor
gorska glistovnica
navadni kavljevec
navadni zelenik

39. Skupina ra zn o 1i st ne bi 1 n ice ('Festuca heterophylla).
Močno kisla, obdobno na površju suha, pretežno glinasta tla v kolinski m
submontanski stopnji. Predvsem na kisli in heterogeni (mešani) podlagi.
graden
pravi kostanj
.šemborec
srhkodlakava relika
kaduljni vrednik
orlova praprot
raznolistna bilnica
trizobka
lasastolistna bilnica
pasji zob

Quercus sessiliflora Salisb.
Castanea sativa Mill.
Cytisus nigricans L.
Cytisus hirsu.t us L.
Teucrium scorodonia L.
*Pteridium aqulinium {L.~ Kuhn
*Festuca heterophylla Lam.
Sieglingia decumbens (L.) Bernh.
Festuca capillata Lam.
Erythronium dens canis L.

40. Skupina j ese n s kega re s j a {Calluna vulgaris).
Pretežno topla rastišča predvsem v kolinski in submontanski stopnji, na suhih,
močno kislih, s hr.anivi zelo siromašnih tleh.
a) Na kislih in karbonatnih kameninah.
rdeči bor
Pinus silvestris L.
'~Genista germaniča L.
bodičevje
b) Na kislih kameninah.
trstikasta stožka
Molinia arundinacea· Schrk.
sploščeni lisičjak
Lycopodium com'p lanatum L.
jesensko resje
'~Calluna vulgaris (L.) Bull
zelenček
Chimaphila umbellata (L.) Nutt.
41. Skupina vijugast e ma s.n ice {<Deschampsia flexuosa).
Sveža, srednje kisla, s hranivi revnejša, plitva do srednje globoka tla n a
karbonatni in kisli podl agi.

a) Na rahlejših humoznih tfeh višinskih rastišč.
črno kosteničevje
Lonicera nigra L.
puščičasta kislica
Rumex arifolius All.
Crocus albiflorus Kit.
nunka
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Ajuga pyramidalis L.
pi ramidasti skrečnik
Lastrea obtusifolia (Schrank)
apnenka
E. Janchen
*Oxalis acetosella L.
navadna zaJCJa d~teljica
b) Obd<,>bno sušja rastišča vseh višinskih stopenj tudi na ilovnatih do glinastih tleh.
*Deschampsia flexuosa (L.) Trin.
vijugasta masnica
Luzula pilosa .( L.) Willd.
dlakava bekica
Dryopteris austriaca .(Jacq.) Woynar širokolistna glistovnica
Pirola rotundifolia L.
okroglolistna zelenka
·P irola minor L.
drobnocvetna zelenka
Melampyrum silvaticum L.
gozdni črnilec
*IPolytrichum attenuatum Menz.
šilolistni pušnik
Polytrichum juniperinum Willd.
brinoslistni pušnik
42. Skupina m rež ol ist nice (Goodyera repens).
:Skalnata do skeletna rastišča montanske stopnje na svežih, šibko do srednje
kislih tleh na karbonatni podlagi.
Goodyera repens (L.) R. Br.
Moehringia muscosa L.
· Neckera crispa (L.) Hedw.
43. Skupina p ah lj a

č

mrežolistnica
mahovnata popkoresa
zgrbljeni zavesar

aste ga k l ek ovca (Thuidium tamariscinum).
montanske stopnje na rahlih, sketleh. Predvsem n a kisli podlagi.

Senčna rastišča submontanske in spodnje
letnih do peščenoilovnatih , s hranivi revnejših

Abies alba Mili.
*Galium rotundifolium L.
·Hieracium rotundatum Kit.
·~Thuidium tamariscinum .(Hedw.) Br.
Eurrhynchium striatum (Schr.) Schpr.
*Plagiochila asplenioides (L.) N . et M.

bela jelka
okroglolistna lakota
okroglolistna škržolica
pahljačasti klekovec
progasti lepokljun
mali školjkar

44. Skup ina bor ovni ce (Vaccinium myrtillus).
Hladna do topla, lahno do srednje zastrta rastišča na suhih do vlažnih, srednj e
do močno kislih, s hranivi precej revnih tleh z močnim surovim humoznim slojem.
V vseh višinskih stopnjah vključno {sub)alpski. Na karbonatni in kisli podlagi.
*Vaccinium myrtillus L.
Vaccinium vitis idaea L.
Dicranum undulatum Ehrh.
Hypnum splendens Hedw.
*Hypnum Schreberi Willd.

borovnica
brusnica
valovitolistni krivčevec
bleščeče sedje
Schreberjevo sedje

45. Skupina reb ren j a če (Blechnum spicant) .
Sveža do vlažna, kisla do močno kisla, s hranivi revna tla v vseh višin skih
stopnjah. V glavnem pogosteje na kislih kot na karbonatnih kameninah; druga
podskupina na karbonatni in heterogeni podlagi.

a) *Blechnum spicant (L.) Srn.
Plagiochila asplenioides (L.) N. et
M. f. magna
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rebrenjača

veliki školjkar

Dicranum majus Smith
*Bazzania trilobata (N. v. E.) Gray
*Hylocomium triquetrum (S.) Br.
Sch. G.
Hypnum cupressiforme L.
Hypnum crista castrensis L.
b) Luzula luzulina {Vili.) D. T . et
Sarnth.

veliki krivčevec
trokrpi bičnik
trorobi resnik
štorovsko sedje
grebenšek
rumenkasta bekica

46. Skupina s m r e č n eg a r e s n i k a (H ylocomium loreum).
Stalno vlažna, močno kisla, večinoma izrazito izprana, s hranivi zelo revna
tla v subalpski stopnji. Na karbonatni m silikatni podlagi, druga podskupina na
karbonatni podlagi.
a) Picea excelsa {Lam.) Lk.
*Homogyne alpina {.L.) Cass.
Lycopodium annotinum L.
Listera cordata (L.) R. Br. ·
1
'Hylocomium loreurr'i {Dill.) Br.
Sch. G.
Plagiothecium undulatum (L.) Br.
eur.
.Sphagnum acutifolium Ehrh.
b) Homogyne discolor {Jacq.) Cass.
Coeloglossum viride (L.) Hartm.
Heliosperma quadrifidum (L.) Rchb.

navadna smreka
alpski planinšček
brinolistni li s ičjak
srčasti muhovnik
smreč ni

resnik

črvovec

ostrolistni šotni mah
dvobarvni planinšček
volčji jezik
četverozobi slanozor

47. Skupina jelen ovca (Cladonia rangiferina).
S hranivi zelo revna, obdobno površinsko zelo suha, sicer zmerno vlažna do
mokra tla v vseh višinskih stopnjah. Na karbonatni in kisli podlagi.
obloplodni šaš
blazinasti jelenovec
gozdni jelenovec
beluh

Carex pilulifera L.
,.,Cladonia rangiferina L.
Cladonia silvatica L.
'~Leucobryum glaucum (L.) Sc.h pr.

48. Skupina mah ovni ce ,(Vaccinium oxycoccos).
Stalno ali pretežno mokra, barska šotnata, s hranivi skrajno revna
vseh višinskih stopenj, predvsem subalpske.
barska pijavčnica
gozdna preslica
modra stožka
mahovnica
kopišnica
rožmarinka
Scheuchzerjev munec
nožničavi munec
malocvetni šaš
barski lisičjak
barnik
zapognjeni šotni mah

Lysimachia thyrsif)ora L.
.
.
L. 1
s1·1vahcum
E qmsetum
Molinia caerulea {L.) Mnch.
Vaccinium oxycoccos L.
*Vaccinium uliginosum L.
Andromeda polifolia L.
Eriophorum Scheuchzeri Hoppe
*Eriophorum vaginatum L.
Carex pauciflora Lightf.
Lycopodium inundatum L.
Polytrichum strictum Banks
*Sphagnum recurvum Palis
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rastišča

Pregled prirodnega pojavljanja drevesnih vrst na
ekoloških skupin

tipičnih rastiščih

l. Skupina kraškega gabra (Carpinus orientalis).
Kraški gaber !(Carpinus orientalis), paklen (Acer monspessulanum), mali jesen
('Fraxinus ornus), puhavec (Quercus pubescens), adraš (Quercus ilex), cer
(Quercus cerris).
2. Skupina j esenčka (Dictamnus albus).
Puhavec (Quercus pubescens), črni gaber (Ostrya 'Carpinifolia), mali j esen
(Fraxinus ornus), cer (Quercus cerris), makovec (Sorbus aria).
3. .Skupina trorobe košeničice (Genista januensis).
črni bor {Pinus nigra), črni gaber (Ostrya carpinifolia), mali jesen (Fraxinus
ornus), rdeči bor (Pinus silvestris).
4. Skupina volovca (Buphthalmum salicifolium).
črni gaber {Ostrya carpinifolia), mali jes<;n o(Fraxinus ornus), bukev {Fagus
silvatica), tisa (Taxus baccata).
5. Skupina navadne mačine ,(Serratula tinctoria).
črni gaber (Ostrya carpinifolia), graden .( Quercus sessiliflora), pravi kosJanj
(Castanea sativa), mali jesen {Fraxinus ornus), bukev {Fagus silvatica); dob
(Quercus robur) beli gaber (Carpinus betulus)."'
6. Skupina breskove. zvončice {Campanula persicifolia) .
•Mali jesen (Fraxinus ornus), topokrpi j avor (Acer obtusatum), brek (Sor.bus
torminalis), graden (Quercus sessiliflora), cer {Quercus cerris), bukev i(Fagus silvatica), pravi kostanj (Castanea sativa). .
7. Skupina sviba .(Cornus sanguinea).
Bukev .(Fagus silvatica), makovec (Sorbus aria), lipa (Tilia platyphyllos), beli
gaber (Carpinus betulus), češnja 0frunus avium).
8: Skupina kovačnika 1(Lonicera caprifolium).
Bukev (Fagus silvatica), beli gaber .(Carpinus betulus), maklen (Acer campestre), lipa (Tilia platyphyllos), lipovec (Tilia cordata), poljski brest {Ulmus
campestris), češnja (Prunus avium).
9. Skupina mnogolistne mlaje (.Dentaria polyphylla).
Bukev (Fagus silvatica), gorski javor (Acer pseudoplatanus), maklen (Acer
campestre); pravi kostanj (Castanea sativa); veliki jesen (Fraxinus excelsior).
10. Skupina virha (Asarum europaeum).
Bukev (Fagus silvatica), beli gaber .(Carpinus betulus), ostrolistni javor '(Acer
platanoides), bela jelka (.Abies alba).
11. Skupina velecvetne torilnice .(Ophalodes verna).
Bukev ,( Fagus silvatica), jelka (Abies alba), smreka {Picea excelsa).
12. Skupina tevja (Hacquetia epipactis).
Bukev (Fagus silvatica), jelka (Abies alba), ostrolistni javor (Acer platanoides).
13. Skupina jesenske vilovine {.Sesleria autumnalis).
Bukev {Fagus silvatica), makovec (Sorbus aria).
14. Skupina gozdnega planinščka {Homogyne silvestris).
Bukev •( Fagus silvatica), jelka {Abies alba), smreka (Picea excelsa); tisa (Taxus
baccata) ; jerebika (Sorbus aucuparia).
'~ V okvliru ekolo·ških skupin so navedene
se v naravi skupaj pojavljajo.
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15. Skupina lečuhe (Sanicula europaea).
Bukev (Fagus silvatica), jelka (Abies alba, gorski javor (Acer psei.Jdoplatanus), gorski brest (Ulmus scabra); siva jelša .(Alnus incana); ostrolistni javor
(Acer platanoides), maklen (Acer campestre); graden (Quercus sessiliflora), pravi
kostanj t(Castanea sativa).
16. Skupina platanolistne zlatice (Ranunculus platanifolius).
Bukev (Fagus silvatica), gorski javor (Acer pseudoplatanus), gorski brest
(Ulmus scabra).
17. Skupina gozdne zvezdice (Stellaria nemorum).
Gorski javor {Acer pseudoplatanus), gorski brest (Ulmus scabra), veliki jesen
(Fraxinus excelsior).
18. Skupina gozdne smiljke {Cerastium silvaticum).
Veliki jesen (Fraxinus excelsior); bukev (Fagus silvatica).
19. Skupina kresničevja (Aruncus siJvester) .
. Bukev (Fagus silvatica), gorski javor (Acer pseudoplatanus), gorski brest
(Ulmus scabra), jelka (Abies alba).
20. Skupina oskorice (Aremonia agrimonioides).
Bukev {Fagus silvatica), jelka (Abies alba), smreka (Picea excelsa); graden
(Quercus sessiliflora), beli gaber (Carpinus betulus).
21. Skupina bleščečega grintavca (Scabiosa lucida).
Evropski macesen (Larix decidua), smreka (Picea ~xcelsa), bukev (Fagus silvatica), rušje (Pinus mughus).
22. Skupina dvospolne mahunice (Empetrum hermaphroditum).
Rušje (Pinus mugJms), smreka (Picea excelsa).
23. Skupina velelistne vrbe (Salix grandifolia).
Velelistna vr9a (Salix grandifolia), jerebika (Sorbus acuparia); stva jelša
(Alnus incana).
2~. Skupina pomladnega vresa (Erica carnea).
Mali jesen (Fraxinus ornus), bukev (Fagus silvatica); rdeči bor (Pinus silvestris); rušje (Pinus mughus) , macesen {Larix decidua), smreka (Picea · excelsa).
25. Skupina svinjske laknice (Aposeris foetida).
Bukev (Fagus silvatica), graden (Quercus sessiliflora), beli gaber (Carpinus
betulus); jelka (Abies alba), gorski javor (Acer pseudoplatanus).
26. Skupina slakarja (Lysimachia nummularia).
Beli gaber 1(Carpinus betulus), maklen (Acer campestre), bukev (Fagus silvatica); dob (Quercus robur), črna jelša (Alnus glutinosa); siva jelša (Alnus incana),
čremsa (Prunus padus), veliki jesen (Fraxinus excelsior}.
27. Skupina svečnika (Gentiana asclepiadea).
V skoraj vseh gozdnih tipih (razen na barjih in v ~očvirjih).
28. Skupina konjske grive (Eupatorium cannabinum).
Poseke v večini gozdnih tipov (razen na močno kislih, s hranivi zelo revnih
rastiščih).

29. Skupina dvocvetne vijolice (Viola biflora).
Velelistna vrba (Salix grandifolia), jerebika' (Sorbus aucuparia), siva jelša
(Alnus incana) ; veliki jesen t(Fraxinus excelsior). ·
30. Skupina smolenca (Galium aparine).
, _ Crni topol 1(·P opulus nigra), beli topol (Populus alba), bela vrba (Salix alba);
dolgopecljati brest (Ulmus laevis), veliki jesen (Fra'x inus excelsior).
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31. Skupina navadnega ptičjega semena <(Lithospermum officinale).
Siva jelša (Alnus incana), beli topol {!Populus alba), črni topol i(!Populus nigra),
veliki jesen (Fraxjnus excelsior) , čremsa .(Prunus padus).
32. Skupina mlahavega šaša (Carex remota).
Veliki jesen (Fraxinus excelsior) ; siva jelša (Alnus incana), črna jelša (Alnus
glu tinosa).
33. ·Skupina vodne perunike (Iris pseudacorus).
Črna jelša (Alnus glutinosa); veliki jesen {Fraxinus excelsior).
34. Skupina gomoljaste zvezdice ·vS tellaria bulbosa).
Dob (Quercus robur), črna jelša (Alnus glutinosa), trepetlika (•P opulus tremula), beli gaber {Carpinus betulus), pgljski brest (Ulmus campestris).
35. Skupina lasine (Carex brizoides).
Jase na hladnih vlažnih rastiščih črne jelše (Alnus glutinosa), doba (Quercus
robur) , bukve ,(Fagus. silvatica), smreke {Picea excelsa) in rušja (Pinus mughus).
36. Skupina velike bekice {Luzula silvatica).
Bukev ,(Fagus silvatica), smreka (Picea excelsa) , jerebika (Sorbus aucuparia).
37. Skupina gnezdovke (.Neottia nidus avis).
Bukev (Fagus silvatica), beli gaber .( Carpinus betulus), maklen (Acer campestre); jelka (Abies alba), smreka {Picea excelsa).
38. Skupina belkaste bekice (Luzula albida).
Bukev {Fagus silvatica), graden i(Quercus sessiliflora), pravi kostanj (Castanea
sativa); jelka {Abies alba).
.,
39. Skupina raznolistne bilnice (Festuca heterophylla).
Graden (Quercus sessiliflora) , pravi kostanj (Castanea sativa), bukev (Fagus
silvatica), jerebika (Sorbus aucuparia); dob (Quercus robur), beli gaber (Carpinus
betulus).
40. Skupina jesenskega resja (Calluna vulgaris).
Rdeči bor (Pinus šilvestris), pravi kostanj (Castanea sativa), graden (Quercus
sessiliflora).
4i. Skupina vijJgaste masnice (Deschampsia flexuosa).
Smreka (Picea excelsa), bukev (Fagus silvatica), jelka (Abies alba), jerebika
(Sorbus aucuparia); graden (Quercus sessiliflora), pravi kostanj (Castanea sativa).
42. Skupina mrežolistnice (Goodyera. repens).
Jelka {Abies alba), smreka (Picea excelsa), bukev (Fagus silvatica).
43. Skupina pahljačastega klekovca (Thuidium tamariscinum).
Jelka {Abi es alba), bukev {Fagus silva tica), srn reka (Picea excelsa).
44. Skupina borovnice (Vaccinium myrtillus).
Rdeči bor (Pinus silvestris), smreka {Picea excelsa), jelka (Abies alba); rušje
(Pinus mughus).
45. Skupina rebrenjače i(Blechnum spicant).
Jelka ,(Abies alba), smreka (J>icea excelsa).
46. Skupina smrečnega resnika (H ylocomium loreum).
Smreka {'Picea excelsa), jerebika (Sorbus aucuparia), velelistna vrba (Salix
g randifolia).
47. Skupina jelenovca (Cladonia rangiferina).
Smreka {Picea excelsa); rdeči bor (Pinus silvestris); pravi kostanj (Castanea
sativa); rušje !(Pinus mughus) .
48. Skupina mahovnice (Vaccinium oxycoccos).
Rušje •(•Pinus mughus), smreka (Picea excelsa).
(i7
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Die okoiogischen Pflanzenartengruppen in den Waldern Sloweniens
(Zusammenfassung)
Der Autor dankt herzlichst den H erren Dr. G. Schlenker von der Wurttembergischen
Forstlich en Versuchsan stalt in Stuttgart, Dr. S. Muller vam Geologisc hen Landesamt in
Stuttgarrt und allen ihren Mitarbeitern dafur. dass sie ihm eine wesentliche Bereicherung der
fachliclien Ansichten im Bereich e d er fors tlichen Standortskartierung wiihrend seiner standortskundli chen Praxis im vergangenen Herbst in verbindlichster Weise vermittelt habeJl.
Ebenfalls dankschuldig ist er auch dem .Institute fur Forst- und Holzwi.rtschaft Sloweniens
in Ljubljana, das ihm diese Praxis in Deutschland ermoglicht h at.
Im vorliegenden Aufsatze wird d ie vereinfachte zusammenfassende Behandlung der
Bodenilora ~ n Form von okologischen Arteng ruppen fur das bisher in Slowenien von Seiten
des Institutes fur Forst- und Holzwirtschaft (M. W'!'aber, S·. Tregubov, G . Tomažič , M. Kodrič) in Ljubljana pfl anzensoziologisch-bodenkundlich kartierte Waldgebiet (etwa 350 km 2 )
und enige andere pflanzensoziologisch bearbeitete Waldgebiete zur ~ nwendun g gebracht.
Eine d erartige Behandlung ist cin Tei) der eigen s• fur die forst lich e PTaxis ausgearbeitefen
Anpassungen der wurttembergischen Met hode der Standortskartierung (G. !Schlenker, S. Mii iJer, G. A. Krauss) - der starken Beachtung der Bodenverhiiltnisse, der Waldgeschichte,
der iPollenanalyse, der landsch aftlichen Eigentumlichkeiten der einzelnen Arb eitsgebiete
(Wuchsgebiete, Wuchsbezirksgruppen und W u chsbezirke), der Erfahrw1gen der forstlichen
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Praxis und auf der andern Seite der vereinfachten praktischen Behandlung der Bodenflora
und des Bodens zwecks Ermiiglichung der Teilnahme angelernter Arbeitskriifte an der Kartierung im Geliinde.
Es wird versucht, auch die Strauch- und Baumarten okologisch (standortsmiissig)
schematisch zu charakterisieren und sie in die 48 ermittelten okologischen Artengruppen
(6. 49--64) einzufugen.
,
Da d ie Baumaden meist einen breiten iikologischen Spielraum besitzen, ist ihr haupt~iichl i ches Auftreten in Verbindung mit den iikologischen Artengruppen in ciner besonderen
Obersicht (S. 65--67) angefiihrt.
Die verwandtschaftlichen Beziehungen zwischen den okologischen Artengruppen sind
ebenfalls in einer besonderen Obersicht (S. 68) dargestellt.
Die orientierungsmiissige Kliirung der Standortsanspruche der Waldpflanzen in Slowenien hat hier eine besondere Bedeutung, weil di e Wiilder grosstenteils von der naturlichen
Zusammensetzung verhiiltnismiissig wenig abweichen und weil di e Waldflora hier sehr
reich und eigenartig (stark illyrisch getont) ist, was gute Voraussetzungen fur eine starke
Beacht ung von pflanzensoziologischen Waldgesellschaften bei der Standortskartierung
sichert.
I m Aufsatze wird auch auf die Unzuliinglichkeit der pflanzensoziolog,ischen Kriterien
bei der Erschliessung von Waldstandorten in gewissen Gebieten - mit artenarmer Flora,
gleichzeitig komplizierten Bodenverhiiltnissen, schwach ausgepriigten 1Klimaiibergiingen und
Reliefunterschieden und u ber weite Strecken hin sich ausbreitenden, schon lange Zeit bestehenden Fichtenmonokulturen - mit praktisch anwendbaren Mitteln hingewiesen, und zwar
an Hand von Beispielen aus dem Arbeitsgebiet der wurttembergischen standortskundlichen
Arbeitsgemeinschaft.
Da'l"a us wird der Sch luss gezogen, class d ie Arbeitsmeth ode anpassungsfiihig sein muss,
um mit den Eigentumlichkeiten der einzelnen Arbeitsgebiete fertig zu werden, die sich
untereinander entweder als besonders gepriigte Landschaften mit eigenen Gesellschaftsmosaiken, oder als vom Menschen weitgehend veriinderte Waldgebiete mit Nadelholzern, oder
als stark wirtschaftlich beeinflusste Wiilder mit einseitig begunstigten Laubholzarten oder
gegebenfalls als Urwiilder unterscheiden. Diesen wesentlichen Besonderheiten wird man
nur mit grundlicher bodenkundlicher Arbeit gerecht, welche dcre Arbeit des Pflanzensoziologen nicht n ur unterstutzt, sondern auch kritisch beeinflusst und dessen Kriterien grundlegend bereichert. D eswegen rnuss d ie lntensitiit der bodenkundlichen Arbeit gleich jener
der p flanz ensoziolog ischen sein. Die unmittelbare Verwendbarkeit der pflanzensoziologischbod enkundlichen Ergebnisse fur praktische Zwecke ist jedoch unumgiinglich an die engste
Mitar>beit eines waldbaulichen Fachmannes bei der Kartierung selbst gebunden.
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TLA TOPOLOVIH

RASTišč

V SLOVENIJI

Ing. Marjan Pa v še r (Ljubljana)

Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo LRS je prevzel nalogo, da ugotovi
možnosti gojenja topola v Sloveniji in nato pospeši v okviru danih razmer samo
gojenje. V!'lžnost tega obsežnega dela je nesporna, saj je velikega pomena za naše
gospodarstvo.
Reševanje te naloge se je odvijalo kompleksno. Proučiti je bilo potrebno klimatološke, geološke, hidrološke, biološke, fitosociološke in pedološke razmere, ter
najti rastišča, kjer nam lahko topol daje to, kar od njega pričakujemo -hiter prirastek. Nikakor ne bi bilo gospodarsko pospeševati gojenje topola na rastiščih, kjer
bi životaril z minimalnim prirastkom.
Za topolove vrste, ki jih moremo uporabiti za industrijsko predelavo, ustrezajo
pri nas podnebne razmere v glavnem pod 500 m n. m. V tem območju so talne
lastnosti od lo čujoč činitelj za uspevanje topola.

Slika l. ·Zaporedje asociacij
Myricarieto - Scrophulariettun caninae, Salicetum in
Alneto- Populetum na dravskem polju .pri Staršah.
(Foto: M. Pavšer)

Vsi podatki o talnih lastnostih, ki jih navajamo, so ugotovljeni na podlagi
lastnih terenskih in laboratorijskih raziskav, izvršenih v okviru pripravljalnih del
Inštituta za gozdarstvo in l esno gospodarstvo LRS za sestavo desetletnega načrta
za pospeševanje gojenja topola. Večina terenskih raziskovanj je bila izvršena ob
i stočasnem sodelovanju fitosociologa *, gozdarja-gojitelja** in ped ol oga.

Tla ohranjenih topolovih

rastišč

v Sloveniji

Ker leže prirodna topolova rastišča v ravnini in meje na kmetijske obdelovalne
površine, ki jih j e kmetovalec razširjal s tem, da je krčil.jelševe in topolove l oge,
ker je topolov les smatral za ma nj vreden, nam je ostalo ohranjeno le nekaj večjih
prirodnih topolovih rastišč. Najdemo jih največ na nanosih reke Save, Drave in
Mure. Njihove struge se na mestih, kjer se doline razšir_ijo, v terasah vrezujejo v
prodnat nanos. Lastnost teh nanosov je, da zelo propušča.jo vodo, zato leži gladina
podtalne vode v veliki globini· - odvisna je od gladine vode v strugi. Zato ustrezajo topolu razmere na prvi in le redko na drugi terasi. Sirina prve terase je zelo
različna. Na zunanji strani struginega zavoja jo namreč vodni tok odnaša, medtem

*

Vse navedene fi.tos ociološke podatke je posredoval prof. dr. Tomažič.

** Vse podatke o uspevanju topola je zbral doc. ing. Erker.
/
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Slika 2. Zaporedje asociaCIJ
Salicetum in Alneto - Populetum ob 'Savi pri Čatežu,
(Foto: M. Pavšer)

ko se na mestih, kjer je tok mirnejši, širi. Na produ se naselijo pionirske rastline
(n. pr. ob Dravi: asociacij a Myricarieto-Scrophularietum caninae in za njo asociacija Salice~um triandro-purpureae; glej sliko št. 1 !). Ob poplavah se med njimi
zaustavi pretežno pesek, a v manjši meri ilovnati in glin;1sti ddci ; tvori se peščeni
sloj , iz katerega se razvijajo tla topolovih rastišč. Od hitrosti toka je odvisna
tek~tura nanosa, ki ga reka odlaga.
Z ozirom na talne la'stnosti so opaženi različni prehodi, ki se kažej"o tudi v
vegetaciji. Vendar se za praktično gojenje topola lahko omejimo na opis dveh
primerov. Značilen za ta tla j e AC-profil. Tla se razlikujejo skoraj le glede na
globino. Tako najdemo tla, kjer je horizont C karbonaten nan1>s peščene teksture
(mivka), ki sega do podtalne vode, ali pa prehaja h orizont AC v prodnat horizont D. V prvem primeru je omogočen kapilarni vzpon vode, medtem ko ga v
produ ni, in si morajo korenine same poiskati pot do vode, če le-ta ni pregloboko.
Navajam opise talnih profilov za oba primera.
Tla -

kapi l ar n o povezana s podtalno vodo

I. Talni profil na levem bregu Save nad Brežicami v Vrbini ob potoku Moč
niku. •R astlinstvo uvrščamo v zdwžbo Alneto-Populetum, kjer prevladuj e gozdna
stqklasa (iBrachypodium silvacitum) in pozna zlata rozga {Solidago serotina).
Ta rozga j e značilna na opisanih rastiščih za peščena humozna _tla. če ima dovolj
svetlobe, se lahko tako razširi, da predstavlja skoraj edino prizemno rastlinstvo.
Od drevesnih vr.st sta najbolj zastopana jesen in črni topol. črni topol ima letni
debelinski prirastek 2- 3 cm. Zemljišče , kjer je bil izkopan talni profil, je bilo
pridoblj eno z regulacijo· Save pred več kot 40 leti in je ležalo pred regulacijo
•
v sami strugi reke Save.
Profil se deli v:
Al0--48 cm

horizont sivo-rjave barve, peščeno-ilovnate teksture, drobno grudičaste
strukture, dobro porozen in propusten, močno prekoreninjen s korenin ami prizemnega rastlinstva in dreves. Pojavljajo se deževniki. Horizont je rahle konsistence in svež. Reakcija na karbonate z razredčeno
solno kislino je pozitivna, pH v n-KCl je 7,08, vseb~je 6,54 % humusa,
prehaj a v

.,
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AC horizont, ki je svetlejše sivo-rjave barve, ilovnato-peščene teksture,
48-98 cm zrnate strukture, dobro porozen in propusten. Favna ni opažena. Dobro
je prekor~ninjen, rahle konsistence in svež. Reakcija na karbonate je
pozitivna, pH v n-KCl je 7, l , vsebuje 3,34 % humusa, prehaja v

C98 cm<

h orizont karbonatnega peska (mivka), ki sega do podtalne vode. Gladina podtalne vode v globini 1,9 m.

II. Talni profil na desnem bregu Drave ob rokavu jugo-vzhodno od Vurberga,
okoli 50 m od brega -prva terasa. Log črnih topolov in sive jelše, vmes je travnik
z malim škrobotcem <Alectorolophus cristagalli; glej sliko št. 3 !) Rastlinstvo uvrščamo v združbo Alneto-Populetum. Talni profil delimo v:
AC 0-33 cm

horizont rjavo-sive barve, ilovnato-peščene teksture, zrnate strukture,
dobro porozen in propusten, dobro prekorenlnjen, z malo favne, rahle
konsistence, svež. Reakcija na karbonate je pozitivna, pH v normalnem
KCl je 7,02, vsebuje 2,5 % humusa. Prehaja v

C 33 cm

horizont karbonatnega peska. Ta sega do podtalne vode, ki je v globi ni 1,3 m.

<

Tla-brez kapilarne povezave s podtalno v odo

I. Talni pr ofil na desnem bregu Save pri Catežu (glej sliko št. 5 !) Na prvi
terasi nanosa Save. Rastlinstvo uvrščamo v združbo Alneto-Populetum. Od dreves-

Slika 3. Log črnih topolov in
sive jelše na desnem bregu
Drave pri Staršah (Foto: M.
Pavšer)
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nih vrst je •zastopan črni topol, v manjši meri beli topol, jesen, jelša in vrba
(Salix incana). Letni debelinski prirastek topola znaša 3-4 cm. Profil delimo v:

Al
0- 25 cm

horizont sivo-rjave barve, peščeno-ilovnate teksture, zrna te strukture,
dobro porozen in prop!lsten, z dosti favne (deževniki), rahl e konsistence, svež. Reakcija na karbonate je pozitivna, pH v n-KCl 6,85,
vsebuje 4,35 % humusa, preh~ja v

horizont sivo-rjave barve, ilovnato -peščene teksture, s skeletom do
AC 25-35 cm premera 5 cm (prod), zrnate strukture, dobro porozen in p ropusten,
z malo favne, rahle konsistence, svež. Reakcija na karbonate pozitivna,
pH v n-KCl 6,9, vsebuje 2,'24 % humusa , prehaja v

C35cm <

horizont, ki ga sestavlja prodnat nanos iz pretežno karbonatnih kamenin, do premera 10 cm. Gla.d ina pod talne vode je v globini 1, 7 m.

Il. Talni profil na desnem bregu Mure pod tovarno celuloze 'v Sl adkem vrhu.
Prirodna asociacij a .Ailne to-Populetum j e le delno ohranjena. Na posekah popo!~
noma prevlada drugo prizemno rastlinstvo: pozna zlata rozga. TaJni pr~fil delimo v:
AC 0- 98 cm

horizont temno-sive barve, ilovnato-peščene teksture, zrnate strukture,
dobro porozen in propusten, rahle konsistence, svež, dobro prekoreninjen, z malo favne. Reakcija na karbonate je pozitivna, pH v n-KCl je
7,36, vsebuje 4,5 % humusa, preh aja v

C 98-10'3 cm

peščen

D-

horizont, ki ga tvori prodnat nanos. Podtalna voda v globini 2, 1 m.

karbonaten nanos (mivka), ki

pre~aja

ostro v

103 cm<
če zasledujemo nastanek teh nanosov, nam bo razumljivo, da se globoka in
plitva tla pojavljajo izmenoma že na majhnih površinah. Ob visokem vodostaju
voda polni mrtve r:okave in tolmune z materialom, ki ga nosi s seboj ; kj er je
deroča, odlaga l e večje delce, kjer je mirnejša, droben pesek in celo glino. Pogosto
najdemo v sicer rahlem peščenem taJnem profilu zbite glinaste sloje, ki negativno
učinkujejo na propustnost tal za vodo in na njihovo kapilarnost. Takšen primer je
Vrbina pri Brežicah, kjer so razen globokih peščenih tal tudi pogosti vršaji proda s
plitvimi tlemi. Pri nastanku teh nanosov ima gotovo svoj vpliv tudi teža vodnega
stebra ob poplavah.
.
V obeh primerih, ki jih predočujemo z opisi profilov, je ugotovljen dober
prirastek topolov. V prvem primeru dobivajo korenine vlago i.n hranilne snovi
iz tal, a v drugem morajo korenine prodreti skozi prod do podtalne vode, kjer
črpajo z vodo tudi h ranilne snovi. Torej bo topol uspeval na tleh, ki ne leže na
produ, le tedaj , če so tla dovolj globoka in ustreznih lastnosti, ali pa če gladina
podtalne vode ni pregloboko v produ. Za to gl obino ni absolutnega merila; odvisna
je pač od globine in kakovosti' tal, ki leže na produ, od mehanske sestave prodct
in od nihanja gladine podtalne vode. čim globja so tla in čim večjo kapaciteto
imajo za vl ago, tem laže prodirajo kor~nine skozi prod. čim višje in čim pogostej~
se dvigne gladina· podtalne vode nad poprečni vodostaj , tem laže jo topolove
korenine dosežejo. Na rastiščih, ki jih opisujemo, je opažena globina talne vode
2-3m. Medtem ko je na tleh, kjer sega peščeni (mivkasti) horizont do podtalne
vode, ugotovljena dolžina korenin celo do 5 m in več. če so tla plitva z debelim
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Slika 5 . Til!lni profil topolovega rasti šča
brez kapilarne povezave s podtalno
vodo pri Catežkih Toplicah. (Foto: M.
Pavšer)

Slika 4. Topolov nasad pri Veliki Nedelj i
(Populus marylandica), star 27 let; povpreč ni premer 80 cm, letni debelinski
. prirastek 4 cm. (Foto M. Pavšer)

prodnikorn, bo rastlina odrnrla že v prvih letih. Tak primer najdemo na Otoku
p ri Veliki Nedelj i na vršaju sotočja Pesnice in Drave. Zato j e na tleh, ki leže na
produ, pri sami sadnji sadik potrebna večja pozornost kakor na globokih tleh.
Toda, kakor se posuši rastlina, če n e doseže vode, tako opažamo nezaželen
učinek vode tuai tam, kj er je njena gladina previsoka. Podatki iz literature, ki
n avaj ajo v išino 60 cm kot najvišjo dopustno gladino, se ujemajo z n ašim i opažanji.
Ta pa ne velja le za rasti šča, kjef črpajo korenine hranilne snovi neposredno iz
vode, ampak tudi za drugačna tla.
Tod a ni dovolj , da topolove korenine podtalno vodo dosežejo, ampak voda
mora ustrezati tudi po svojem sestavu. Ker tud i korenine dihajo, je v vodi potreben
kisik. Kisik se nahaja v vodi kot fizikalna primes. Njegova prisotnost nam dokazuj e, da v vodi ne prevladujejo reduktivni procesi in da podtalna voda ne stoji,
ker se pri gibanju vode kisik meša z vodo. Prisotnost organskih snovi v vodi (n. pr.
infiltracija odpadnih vod) zelo vpliva na količino kisi ka. Ker se v produ voda
l ahko premika, je bila pri rastišč ih , ki jih obravnavamo, ugotovlj ena primerna
količina kisika v vodi.
Poleg kisika morajo biti v podtalni vodi raztopljene tudi rudninske sn ovi. Saj
več ino potrebnih rudninskih snovi korenine črpajo iz vo de, v primeru kadar tla
nimajo kapilarne povezave s podtalno vodo. Količina hranilnih snovi v vodi je
odvisna od petrografske sestave proda in od hitrosti gibanja podtalne vode. Ce
j e prod težko topljiv (n. pr. iz silikatnih kamenin), bo tudi voda na hranilnih
snoveh siromašna. Ce se voda premika, bo vsebovala več hranilnih snovi.
Za orientacijo o kakovosti podtalne vode do neke mere rabimo terensko me·
todo za določevanje kalcija z amonoksalatom.

75

10 ml vode, v ·kateri želimo dolo čiti koli či no kalcija, prenesemo v epruveto,
dodamo noževo konico amonoksa.Jata in vsebino pretresemo. Pri tem nastane kalcijev
oksalat, ki povzroči mlečno motnost vode. J akost motnosti primerjamo z motnostjo
standardnih raztopin. Standar·dne raztopine si prired·imo za količine: 15 mg, 25 mg,
50 mg i·Ill 100 mg Ca.O na 1 liter vode.
Količina kalcija je izražena v mg kalcijevega oksida v 1 litru vode. Za spodnjo mejo j e postavljena količ ina 25 mg Ca0/1 vode. V podtalni vodi rastišč, ki
jih obravnavamo, j e bilo ugotovljeno 50-100 mg CaO v 1 Iitru vode, torej dovoljna količina. Iz količine kalcija sklepamo, da voda vsebuje tudi druge rudninske
snovi in posredno, da se voda premika. Napačno bi bilo tolmači ti, da topol potrebuje več kalcij a kot to dopušča fiziološko razmerje z drugimi hranilnimi snovmi.
Posebno pa ne bi bilo umestno določanje kalcija v rečni vodi po tej metodi in
uporabljanje istega kriterija kakor za podtalno vodo. Saj preteče podtalnica
dnevno mnogokrat le nekaj metrov in mora biti količina hranilnih snovi v nj ej
večja kakor v rečni vodi, ki vedno znova prinaša do korenin hranila. Na bregovih
rek in potokov so n amreč mnogokrat slične talne razmere kot pri opisanih topolovih rastiščih, s to razliko, da črpajo korenine hranila iz rečne vode.
Petrografska sestava proda je važna l e takrat, kadar topol črpa hranilne snovi
iz podtalne vode, ki topi prod. Pesek, iz katerega se tla razvijajo, izvira pretežno
iz karbona tnih kamenin.
Kemične in fizikalne l astnosti tal topolovih ras tišč so razvidne iz opisa talnega
p rofila, ki predstavlja poprečje. (Alneto-1Populetum Vrbina pri Brežicah).

Fizikalne lastnosti tal
Mehanski sestav
Spec. t.
Teksdelcev v %
volumna < 0,01 10,01- 0,0510,05- 2 tura
mm
mm
mm

Ka pa- Kapaci teta
citeta
za via- za zrak
go vOjq
v%

Horizont
in globina

Spec.
teža

Al
O- 27 cm

2,7

1,18

24

37

39

ilovka

51,2

AC
27- 110cm

2,67

1,37

18

27

50

ilovnato
glinast

38,12

Poroznost
v o/o
56,23

5,03
1f,2

49,3

-

-

pe~ek

c
llOcm < pesek

-

-

-

-

-

-

Mehanska an al iza je izvršena po metodi Cassag randeja.
Kemične

Horizont, glotiina

1

lastnosti tal

% CaO

pH v n-Kcl l % humusa
1

.

Al
O- 27 cm
AC
27 - 110 cm
c
110 cm <

% K20
1

% P20s
1

7,05

3,5

14,73

0,160

0,10)

7,2

1,36

15,43

0,148

O,o?

-

-

1

Količina humusa je določena p o Kotzmannu, a
fosforja iz izvlečka 10 % solne kisline.
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-

količina

-

kalcija, kalija in

Vpliv talnih lastnosti na uspevanje topola
Pri terenskem pregledu se nismo omejili samo na ohranjena topolova rastišča,
ampak smo proučevali uspevanje topola tudi na drugih, predvsem nižinskih rastiščih.

Glede talnih lastnosti je ugotovlj eno, da so zahteve domačih belih in črnih
topolov slične zahtevam evroameriških (kanadskih) topolov. Gotovo imajo nekatere vrste odnosno kloni večjo ali manjšo sposobnost prilagojevanja na drugačne
razmere. Vendar so potrebna za to še obširna proučevanja, zato za sedaj tega
problema ne bomo obravnavali. Naša proučevanja nismo mogli opreti na uspevanje
jagneda (Populus pyramidalis) in trepetlike (Populus tremula), ker ti drevesni
vrsti za tla nista posebno občutljivi. Poleg tega jagned nima takšne gospodarske
vrednosti kot druge vrste.
_
Iz prejšnjih opisov talnih profilov j e razvidno, da •topol pri nas dobro prirašča na rahlih, ilovnato-peščenih tleh z dobro propustnostjo in kapilarnostjo, kjer
je zagotovljena. dovoljna preskrba z vlago. V tleh ne sme biti reduktivnih procesov, ki bi nastajali zaradi slabe zračnosti, ali visoke podtalne vode. Tako najdemo med topolovomi nahajališči tla, ki imajo sicer vse lastnosti dobrih topolovih
rastišč, {rahla, peščena, s pozitivno reakcijo na karbonate), vendar so zaradi visoke
podtalne vode zaglejena. Na takih tleh navadno odstopa topol prostor vrbi. Ta
tla so nevtralna, v njih ni izpiranja mineralnih snovi. Humoznost ima večjo vlogo
le v prvih letih razvoja sadike. Vsekakor se z dobro humoznostjb prirastek poveča ,
posebno v tleh, kjer črpa topol vse potrebne hranilne snovi iz tal; vendar je ugotovljen dober pri rastek tudi na manj humoznih tleh.
Imeli · smo priliko proučevati tudi težja tla v južni Nemčiji , kjer topol dobro
uspeva. To so srednje evropska rjava tla {evtrofna rjava tla), ki se po svojih
lastnostih v Jugoslaviji najbolj približujejo tlem, ki so v Srbiji opisana pod imenom >>gajnjača<< (Stebut). Tla so ilovnato-glinaste teksture, imajo veliko kapaciteto za vlago, a poroznost je slaba. Kljub temu so nevtralne do slabo kisle reakcije
in bogata na rudninskih snoveh. Korenine topolq so pretežno v površinskem sloju.
Toda na takšnih tleh letni debelinski prirastek nikakor n e dosega prirastka, ki je
opažen na opisanih topolovih rastiščih pri nas. V S loveniji ta talni tip ni zastopan.
Kot pogoj za uspevanje topola se pogosto postavlja prisotnost kalcija v tleh.
Nesporno je, da je poleg drugih hranilnih snovi topolu potreben kalcij in to v
večji količini kot drugim drevesnim v rstam. Saj je topol hitro rastoča drevesna
vrsta in zato odvzema tlom več rudninskih snovi kot druge vrste. Vendar ne p orablja več le kalcija, temveč tudi drugih hranilnih snovi. Ta potrebna količ ina
kalcija ne mora biti v tleh v obliki kalcijevega karbonata, ampak je lahko tudi
v obliki drugih soli. Kalcij ima pri presojanju talnih lastnosti za uspevanje topola
važnejšo vlogo kot indikator določenih talnih lastnosti, toda le v obliki kalcijevega
karbonata. Njegovo prisotnost lahko določimo s preprosto terensko metodo~
Na m-nem steklu prelijemo 2-3 gr zemlj e z razredčeno solno k-islino (konc. HCI
1 : 3). Kadar so prisotni karbonati, se tvori pri tem ogljikov dioksid in nastaja
penjenje ter šumenje. •Po jakosti in trajanju penjenja al.i .š umenja lahko ocenimo
količino ·k arbonatov. če je šumenje komaj zaznav-no•, je v tleh pod 1% karbona tov.
!Pri dalj ~em močnem šumenj u je v tleh prisotnih !llld 5% karbonatov.

Kalcijev karbonat deluje kot regulator kislosti tal (pH)· in se upira zakisavanju. Ob njegovi prisotnosti ni mogoča razgradnja adsorbcijskega kompleksa
in je tako obstojnost strukture povečana. Posledica dobre strukturnosti je zračnost
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in rahlost tal ter dobra kapilarnost in propustnost. Dokler je v teh dovolj kak)jevega karbonata, se tla ne morejo zakisati, a hranilne snovi so vezane v tleh,
tako da njihovo izpiranje ni mogoče.
·
Tla s temi lastnostmi so ugodna za uspevanje topola. Zato se tudi poudarj a
potreba, da morajo tla imeti pozitivno reakcijo na karbonate, ker je to dokaz,
da tla niso zakisana. To pa ni neogibno. Na nanosih Mure, ki prinaša tudi nekarbonaten material, je ugotovljeno dobro uspevanje topola, čeprav je v tleh
reakcija na karbonate z razredčeno solno kislino negativna.
V Murski šumi .(Ulmeto-Fraxinetum) v oddelku 9 F daje na primer topol
(Populus marylandica), kjer ima dovolj prostora za razvoj, letni debelinski prirastek 3-4 cm. Kako zelo je odvisno uspevanje tudi od tehnike gojenja, nam
priča 23 let star nasad v oddelku 3 a in 6 b na enakih tleh. Ker je biJ nasad
vzgojen iz potaknjencev, ki so bili poševno in pregosto sajeni, je poprečni letni
debelinski prirastek le 1,5 cm. Tu je opažen v veliki meri tudi napad gnilobe.
Nadaljnja proučevanja bodo morala pojasniti, ali so temu vzrok talne lastnosti.
Opisana tla pa se zelo približujejo lastnostim, ki smo jih opisali kot tipičn e
za topolova rastišča. To je tudi razumljivo, saj obravnavamo v obeh primerih
začetno stopnjo razvoja tal, ki so po nastanku sorodna. Ker pa vsebujejo manjšo
količino karbonatov in je bil nanos sestavljen iz ilovnatih in glinastih delcev v
večji meri kot na rastiščih .ob Savi in Dravi, opažamo tu v~čjo nagnjenost k zakisovanju, posebno še k zaglejevanju. Razvojne stopnje si bodo drugače sledi le
kakor na apnenčasti mivki. To razliko že sedaj potrjujejo tipi gozdne vege~ acije.
Združba Salicetum je slabo razvita, a mesto gozdnih tipov, v katerih prevladujeta
siva jelša in topol (Alneto-Populetum), pokrivajo velike površine logi črne jelše
in jesena (Alneto.-Fraxinetum).
Z e m 1 j i š č a, p r i m e r n a z a g o j e n j e t o p o l a
Tla enakih lastnosti, kakor smo jih opisali kot značilna za topolova rastiš ča,
najdemo ob mnogih rekah in potokih. Ponekod so takšna zemljišča precej razsežna, toda po večini omejena le n a nekaj metrov brega. Pri njihovem izkoriščanju
moramo biti oprezni. Kjer je voda deroča in je nevarnost za odnašanje bregov,
ni priporočljivo saditi topol v neposredni bližini struge. Voda namreč izpodjeda
tla izpod korenin in ko se drevo prevrne v strugo, utrga s seboj s koreninami d el
brega. Mnogo takih primerov lahko opazimo ob Savi v b ližini Ljubljane (p od
Tacnom).
Upoštevajoč pogoje, ki smo jih navedli za dobro uspevanje topole, najdemo
mnogo možnosti za gojenje na prvi in deloma drugi dravski terasi od Maribora
nav:z;dol (glej sliko št. 4 !) Tudi ob Dravinji so skoraj ob vsem toku razmere
ugodne. Bregove Save in njenih številnih pritokov lahko v veliki meri izkoristim o
za sadnjo top'olov. Sava Bohinjka od samega izliva iz Bohinjskega jezera, Sava
Dolinka od Jesenic dalje in z manjšimi prekinitvami vse do hrvaške meje je za
to primerna. Tudi ob pritokih Kokri, Sori, Ljubljanici, Savinji in Krki lahko
izberemo pripravna tla. Kjer je struga rek zajedena v ozke soteske, moramo upoštevati, da topol potrebuje mnogo svetlobe. Primerna tla najdemo tudi ob Kolpi,
S oči, Nadiži in Idrijci, Re:J<i in Vipavi s pritoki, Rižani in ob potokih v Brdih.
Cesto teče potok skozi območje, kjer so lastnosti tal za uspevanje topola neugodne, toda, ker prinaša s seboj karbonaten nanos, se tvorijo bregovi, ki se po
talnih lastnostih popolnoma razlikujejo od tal, ki so od potoka nekaj metrov
oddaljena. Ti bregovi so lahko zelo primerni za gojenje topola, posebno če voda
ne . zastaja. Tak primer najdemo ob potoku Sen uši, ki teče skozi Krakovski gozd.
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Z e m l j i š č a, n e p r i m e r n a z a g o j e n j e t o p o l a
Mnogo slabše kakor na tleh,, ki se po lastnostih približujejo tlem topolovih
topol na zakisanih, izpranih, težkih tleh. Tla, ki vsebujejo malo
hranilnih snovi in so slabo zračna in propustna, so za uspevanje topola manj primerna. Zaradi slab e propustnosti za vodo so večinoma zaglejena. V tleh se vrše
reduktivni procesi, zato korenine topola v taka tla ne prodirajo, ampak se razraščajo le po pov_ršini.
Primer za takšno rastišče je Dobrava pri Brežicah. Tla se razvijajo na diluvialni glini. Ker je matični substrat nepropusten za vodo, a posebno ker zaradi
ravnine ni omogočen odtok vode, se tvorijo kisla (pH v n - KCl je 3,8-4,5),
močno zaglejena tla. Gladina podtalne vode je tik pod površino tal, a že ob
najmanjšem deževju stoj i voda na površini. Gibanje podtalne vode je zelo otežrastišč, prirašča

Slika 6. Topolov nasad na
Rakovniku pri Ljubljani.
(Foto: M. Pavšer)

kočeno, rudninskih snovi in kisika v njej je malo. Vegetacijo tvori gozd črne jelše,
doba in gomoljčaste zvezdnice (Stellaria bulbosa). Na jasah se zelo razširi lasina
{Carex brizoides).
Sličen primer je tudi Krakovski gozd, le da je zaradi nekoliko razgibanega
mezoreliefa manj enoten. Opazovan je bil višinski prirastek 6 let starih topolov,
zasajeriih na močno zaglejenih tleh v b li žini potoka Senuše; znašal j e le nekaj cm
letno.
Zamočvirjena zemlji šča, ki so manj primerna za gojenje topole so še n. pr.
Cigonca pr i S lov. Bistrici, ravnina ob dolnjem toku Pesnice in Sčavni,ce (letni
debelinski prirastek črnih in belih topolov 0,5-1 cm), nekatera kraška polj a na
Dolenjskem (Grosuplje) in pri Razdrtem pri Postoj ni. Pri Razdrtem je bil višinski
prirastek dvoletnih sadik le nekaj cm letno. T la so močno zagl ejena, podtiilna
voda je previsoka, čeprav vsebuje ustrezno količino CaO.
Kakor so zamočvirj ena zemljišča neprimerna za gojenje topole, tako topol
sl abo uspeva tudi na rastiščih s premalo v lage. Takšne so n. pr. savske terase na
diluvialnem produ gorenjskega in Ljubljanskega polja in prodna terasa Ptujskega
polja. Talni sloj n a produ je preplitev, da, bi zadržal dovoljno količino padavin,
podtalna voda pa je globoko v produ in j e za korenine nedosegljiva. Na prodnih
terasah Mure so razmere mestoma ugodnejše, ker Je gladina podtalne vode blizu
površine.
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Slika 7. Topolov nasad (J>opulus maryland1ca) na žele7lniški postaji Moškanjci.
{Foto: M. Pavšer}

T 1a , k j e r e d e n č i n i t e 1j e v o d 1 o č i 1 n o v p 1 i v a n a r a s t
Obravnavali smo tla, kjer daje topol največji prirastek in tla, kjer se njegovo
gojenje ne izplača. To je v primeru, kadar so izražene vse lastnosti tal, ki pospešujejo oziroma ovirajo rast topola. Toda mnogokrat lahko le eden odločujoči čini
telj ugodno vpliva na rast topolov in tako omogoči dobro uspevanje na sicer neprimernih tleh.
Pod novo zgradbo Inštituta za gozdno in lesno gospodarstvo v Ljubljani je
n. pr. opažen zelo dober prirastek topola (letni debelinski prirastek 2-3 cm),
rastočega na tleh, ki se razvijajo na karbonskem skrilavcu. Tla so zakisana, pH v
n - KCl 6,0, slabo propustna in zaglejena. Toda nagnjeni teren ugodno deluje,
ker omogoča podtalni vodi gibanje, razen tega pa se ob vznožju pobočja odlagajo
hranilne snovi tudi površinsko.
Isto velja za topolov nasad v parku Tivoliju v Ljubljani in za topolov drevored na Rakovniku, kjer poleg omenj~nih činiteljev vpliva tudi človek z obdelavo
in kalcificiranjem -peskanjem poti {pH v n - KCl 6,5- 7; glej sliko št. G! ).
Tudi obrobja Ljubljanskega barja, kjer podtalna voda ni previsoka, je mogoče izkoristiti za gojenje topola. Talni profil na Ljubljanskem barju delimo na
gornji horizont-A, ki je sestavljen pretežno iz organske snovi, barjanske črnice
in mestoma šote. Ta horizont nastaja pod vplivom visoke podtalne vode, ki se
nahaja na najnižjih mestih barja na sami površini. Podlago - horizont C tvori jezerska vsedlina - polžarica, ki vsebuje do 90% karbonatov. V podtalni
vodi je nad 100 mg CaO v 1 litru vode. Toda, ker je v vodi ~aztopljen del huminskih kislin, je v njej malo fizikalno primešanega kisika, ker se le-ta troši za oksidacijo huminskih kislin. pato bo na Ljubljanskem barju gojenje topola uspešno
le .tam, kjer podtalna voda ni višja od 0,5 m pod površino, a to le ob jarkih, kjer
se voda premika. V ta namen pridejo v poštev cestišča in odvodni jarki. Ugotovljen je dober prirast topola na Galjevici (2-3 cm}.
Poseben primer so tla v Lijaku pri Gorici. Nastajajo na nanosu vod, ki so
verjetno dotekale v nekdanje jezero. Tla so glinasta, zbita, slabo porozna, skoraj
nepropustna in zaglejena. Kapilarni vzpon vode je šibek, zato se tla n'l- površini
hitro osuše in razpokajo. Zato na obdelanih površinah burja zelo lahko odnaša
prst. ·Vendar pa niso vse te fizikalne lastnosti tal posledica razgradnje rudninskega
dela pod vplivom tlotvornih činiteljev. Takšne fizikalne lastnosti ima namreč nanos
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že sam po sebi. Nasprotno pa so tla v kemičnem pogledu dobra, ker so nevtralna, .
reakcija na karbonate je pozitivna, izpiranje rudninskih snovi ni opaženo. V tem
primeru so torej povoljne kemične lastnosti tal odločujoč činitelj. Toda letni
debelinski prirastek ne presega 2 cm.
Tudi na suhih tleh topol dobro uspeva, če je zagotovljena oskrba z vlago iz
podtalne vode. Na železniški postaji Moškanjci najdemo za to lep primer. Na
zgornji dravski terast leži na prodnati podlagi prodnat sloj tal, vendar pa topol
dobro uspeva, ker podtalna voda ni pregloboko. Nasad topola (Populus marylandica), star 15 let Ima poprečen prsni premer 60 cm in letni debelinski prirastek
4 cm (slika 7). To je primer, kjer eden činitelj_ odločilno vpliva na rast topola.
Na rast pa lahko ugodno vpliva tudi sestav nasipov, jarek v bližini koreninske
mreže in posebno gnojene njive.
Dober letni prirastek je ugotovljen celo na morski obali v St. Nikolaju pri
Kopru, kjer so tla zaslanjena. Ta uspeh Jahko pripisujemo pravilnemu izboru
klona.
Zanimiv primer je vsekakor drevored evroarneriških topolov (klon neznan)
ob cesti v Lokvah ·pri Sežani. Topoli so bili zasajeni v jame, razstreljene v skalnata
tla. Saj je na matični podlagi komaj 15-20 cm rjave kraške ilovice. Topoli so
stari 20 let, prsni premer je 42 cm, poprečni letni debelinski prirastek 2 cm. Istočasno posajen jesen ima pod enakimi razmerami premer 8-10 cm.

*
N isem imel namena podati dokončne slike o možnostih gojenja topola v Sloveniji. Naše izkušnj e ' se bodo pri delu vedno znova bogatile. Posebno važen bo
izbor primernih vrst oziroma klonov v kritičnih primerih. želel sem prikazati le
površen pregled možno~ti gojenja topola v okviru talnih razmer v Sloveniji. Iz
gornjih izvajanj je razvidno, da tudi topol zahteva določena rastišča in da moramo
pazljivo izbirati zemljišča za gojenje, če hočemo , da bo topol dobro priraščal.
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TOPOLOV RAK (VALSA SORDIDA NITSCH.)
Ing. Marjan Save 1j (Iz(}la)

Koncem leta 1955 so v postojnskem okraju s terena vedno pogosteje prihajale
vesti, da se sušijo topoli, pa tudi sam sem opažal nenormalno rast topolov. Zato
menim, da bo koristno , če s tem pojavom seznanim našo slovensko gozdarsko
javnost.
Na območju, omejenem nekako s črto Razdrto-'Pivka-.Postojna-Bukovje
je bilo leta 1955 opaženo, da črne topole in tudi topole Euroamericana, posajene še pod Italijani, hirajo in propadajo. Listje topolov je 'bilo okrnjeno razvito, navadno bolj normalno le pri drevesnem vrhu, tako da se je drevje od daleč
zdelo čopasto, oziroma kot obrščeno od kakega insekta. Spodnje veje so takrat
že odmrle, le na vejah sredi krošnje je bilo po nekaj listov. Pri nekaterih odpornejših topolih je bilo opaziti na skorji manjše rjave vdolbine in na le-teh
do 5 cm dolge razpoklinice, iz njih pa se je cedila rdeča sluz. Nekatere veje so
počrnele. Na vejah in deblu so bile opazne tudi do 10 in več centimetrov dolge
razpoke. Na večini spodnjih vej se je skorja cefrala, počrnela in začela odpadati.
Tudi les teh vej je bil črn. Na nekaterih, toda redkejših topolih, ki so bili manj
napadeni, je skušal kambij prer-asti te razpokice in so zato nastale ponekod značilne odebelitve, znane rakave rane. Takih primerov pa je bilo, kot že rečeno,
le .manjše število.
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Skorja na topolO<Vih vejah in vejicah počmi in se začne cefrati, odmira ·in odpada ne da
bi bili na vejah opazni značilni rakasti ,znaki. (Foto: M. šavelj )

Z determinacijo1 je bilo ugotovljeno, da gre za topolov rak, imenovan Valsa,
ki ga povzroča gliva Valsa sordida Nitsch2 , znana po konidijski formi Cytospora
Crysosperma Pers.
Razvoj glive bi na kratko prikazali takole: Na okuženem mestu skorje nastanejo vdolbine rjavkaste barve, ki postanejo pozneje temnorjave in končno
počrnijo. Pri tanjših vejah, ki imajo dobro rast, skorja pogosto preraste ta mesta.
Tako nastanejo podolžne odebelitve. Vršni deli teh vej pa pri tem često že odmirajo. Rjavkasti madeži na skorji postanejo večji, v skorji nastajajo črna plodišča glive- piknide, ki imajo obliko izbočenih kupčkov. Piknide kasneje predrejo
povrhnjico. V sredini imajo ploščico, ki ima majhno luknjico. Pri vlažnem vremenu izstopijo iz piknid skozi te luknjice rumenooranžne do rdeče vitice spor.
Le-<te so različno dolge, večkrat tudi po nekoliko centimetrov. Manjše piknospore,
ki so kl obasaste oziroma valj asto srpaste oblike, velikosti 4 do 6 X 0,8- 2,5 I-t•
povezuj'e oranžnordeča sluz. Nosilci spor so dolgi 10- 18 I-t· Ko se sluz posuši,
ostanejo vitice spor v obliki daljših nitk, ki so spoznavni znak za to glivo.
Micelij glive se razprede d o kambija in često prodre tudi v les. Skorja se
sčasoma posuši in razcefra. Les pod obolelim mestom je včasih v začetku prevlečen
z rdečerjavimi progami, kasneje pa porjavi ali počmi. Veje, drevje in sadike
začno odmirati.
' Ob tej priliki se najlepše zahvalj ujem dr. Josipu Kišpaticu, predstojniku Zavoda
za fitop atologijo zagrebške gozdarske fakultete, ki je vzgojil kulturo in determiniral
povzr.očitelja bo,l ezni. ;
2
Poškodbe, .k.i jih povzroča Cytospora, vključno tudi v ·začetnem stadiju, imenujejo
v Ameriki rruk Valsa, čeprav ni vedno podoben raku, ker tkivo sko.r je na osbbljenih vejah
ali vejicah že prvo. leto odmre. Tudi v Nemčiji ta izraz vedno pogosteje uporabljajo in
govorijo o raku Valsa.
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Topolov rak je napadel veje m deblo. (Foto: M. Šavelj)

f .

Ves topolov drevored je obolel na raku. (Foto: M. Savelj)

Inozemska strokovna litera tura navaja, da j e gliva pogost saprofit, ki lahko
na oslabelem drevju postane parazit. Po umetno povzročeni oslabitvi je na sadikah nastopila infekcija že v petih do sedmih tednih.
Po dvoletnem opazovanju bi lahko v našem primeru kot vzrok sušenja navedli tri poglavitne činitelje in sicer: način saditve, vodni režim in mo čne temperaturne oscilacije.
Način saditve : Po pripovedovanju tovariša Zege, bivšega logarja v
Predjami, so topole na travniku Lokvah pod Predjamskim gradom sadjli pod
njegovim nadzorstvom leta 1940-1941. 1(Sličen nasad, v obliki drevoreda j e
v kraju Juševje med Razdrtim in H ruševj em). Topole so sadili v razporedu
1,5 X 1,5 m. Nato nasada niso negovali in redčili, zato je hiral in propadal. Pridružile so se še spomladanske pozebe, ki so bile reden pojav v tej kotanji. Leta
1955. so topoli celo dvakrat ozeleneli ter so drugič pognali manjše liste. Sedaj,
pri šestnajstih letih starosti so to le nizka, 6 do 8 metrov visoka drevesa s premerom 8- 10 cm, ki so se že skoraj vsa posušila. Na vseh je opaziti znake Cytospore. Le redki topoli so se pretolkli ter so višji in d ebelejši, toda le tisti, ki so
izven omenjenega razporeda sadnje. Vendar pa so tudi na njih že opazni sledovi
Cytospore.
V od ni reži m : Večina topolov je bila posajena ob kraških vod ah p onikalnicah, ko t so Lokev, Nanošca, Pivka in druge, na plitkih aluvialnih tleh, ki
z globino prehajajo v Hišno nepropustno podlago. Tudi ozek pas aluvialnih tal
obdaj a fliš. Vse omenjene vode so v zvezi s kraškimi pojavi; večina jih nikoli
popolnoma ne' usahne, toda lj udje pomnijo, da j e gladina vode upadla celo za

Zgora j : Topolov rak Valsa so•rdid a Nitsch. oblikuje na skorji svoja plodišča v obliki
Sp ·o da j : Iz 1piknid izstopijo vi•tice, do,lge ve č k,ra~t tudi po nekoliko cenbimetrov,
ter so zanesljiv znak, da gre za topolovega raka Valsa sor.dida N itsclt. - Po A. Schrnidlu
kup čkov .
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Le še šopasti vrhovi topolov so živi,

večina

vej je že odmrla. (Foto: M. Savelj)

dva metra. Ob malo večjem dežju in spomladi pa reke spet tako zelo narastejo,
da poplavljajo ogromna nepropustna območja ob vodotokih, kjer so zasajeni ti
topoli. Poplave trajajo tudi več tednov in močno vplivajo na zračenje tal. Zaradi
velikega nihanja tekoče vode (2-2,5 m) in dolgotrajnih suš tudi taina voda zelo
niha in škodljivo vpliva na koreninski sistem drevja. Zato topole vedno bolj in
bolj slabijo in postajajo neodporne proti boleznim in škodljivcem.
V p 1 iv temperature: Kot je videti, je ta vpliv najodločilnejši. Velike
temperaturne spremembe (poleti suše, spomladi in jeseni pa pozne in rane pozebe)
povzročajo prerano brstenje in zato tudi spomladanske pozebe. Komaj se topoli
opomorejo ter na novo ozelenijo, jih kmalu spet poškodujejo rane pozebe. Pripomniti je treba, da obravnavamo območje, ki leži v nekaki kotlini, obdani na
eni strani z Nanosom, nato pa jo oklepajo do J avornika visoke planote v obliki
sklenjenega hrbta, venca, od koder pada v to zaprto kotlino mrzel zrak, zato
lahko smatramo vso dolino vzdolž črte Postojna-Pivka-Bukovje-Razdrto za
mrazišče. V potrdilo navajam naslednja dejstva:
Artur Knežaurek, gozdarski tehnik, revirni vodja v Postojni pomqi, da je
leta 1948 v okolici Postojne ka sna poz eba 7. junija uničila , tudi ves fižol (o tem
nimam meteoroloških podatkov). Po njegovih izjavah je slana tamkaj sploh reden ·
pojav. Leta 1952 in 1953 so pozebe povz'ročile ogromno škodo na jelkah, .saj
posledice tega vidimo še sedaj: jelke s štirill}i, petimi in več vrhovi .
.Poglejmo si še meteorološke podatke v razpredelnicah, ki jih objavljam, ker
so važni za ta problem in zaradi precej podobnih razmer lahko več ali manj
veljajo vso omenjeno kotlino.3
3
Podatki so za Postojno, kjer je meteO'I'ološka opazovalnica. Nanašajo se na obdobje
po letu 1950, odkar se vršijo meteorološka opazovanja. Upravi hidrometeorološke službe
v Ljubljani , ki mi je dala podatke, se ,Jepo zahvaljuj em.
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I. Absolutna maksimalna temperatura (0 C)
Mesec

Leto

I.

1

1

1

III.

1

lV.

V.

1

17,3 22,7 21,8
11,5 13,6 19,9
11,0 15,7 22,0
15,7 19, 1 20,8
9,3 18,0 19,8
10,8 14,4 24,2

12,7
8,9
7,1
11,0
8,2
10,4

1950
1951
1952
1953
1954
1955

Il.

1

VI.

1

28,7
29,8
28,2
25,8
26,9
27,1

24,8
24,7
24,2
28,1
24,7
25,0

VII. 1 VIlL I IX.
33,2
28,5
32,4
30,3
27,5
29,3

31,6
29,2
30,7
27,0
27,6
26;1

1

27,0
28,4
25,8
27,9
27,9
24,8

X.

1

20,0
17.9
20,9
22,9
23,6
18,0

XI.

1

12,6
15,8
12,2
16,0
14,6
14,0

XII.
9,5
12,6
10,3
15,2
13,5
10,7

II. število dni s srednjo dnevno temperaturo 10,1.-15° C
Leto
1

1950
1951
1952
1953
1954
1955

l.

1

Il.

1

m:

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1
-

III. število dni s srednjo

1

19
15
21
Il
20
20

6
7
18
10
4
3

2

-

-

IV. I v.

1

-

-

Mesec
VI. 1 VII. 1 Vlll. l IX.
2
8
7
7
6
9

dnev~10

-

2
2
3
9
4

2
1
4
9
Il
3

1

20
11
14
13
10
14

x. j

XI.

17
11
11
13
12
17

2
9
1

1

XII.

-

1
-

-

2
3

temperaturo 15,1-20° C
Mesec

Leto
1

l.

1

-

1950
1951
1952
1953
1954
1955

Il.

1

-

--

III.

IV.

1

-

-

-

-

-

-

2

-

-

1

V.

1

1

12
10
4
8
5
2

VI.

1

VII. 1 Vlii. I .JX.
Il
25
12
18
19
22

25
18
20
21
19
20

19
24
19
21
18
27

1

8
16
7
16·
17
12

x.
-

1

Xl.

1

-

1

-

-

-

-

7
-

-

XII.

-

-

-

IV. Absolutna minimalna 'temperatura (0 C)
Leto
1

1950
1951
1952
1953
1954
1955

l.

1

- 16,4 - 5,5 -16,7 - 12,8 - 16,1 - 7,4 -

Il.

1

8,1 3,6 18,0 19,0 15,4 12,4 -

III.

5,4
8,0
11,4
9,7
4,4
16,2

IV. I v.

1

- 4,4
- 4,5
- 3,7
- 2,0
-6,2
- 6,2

-

1

Mesec
VI. 1 vn.l v m. l IX. I
3,8
4,0
2,5
2,3
7,4
0,2

0,6
1,0
0,2
2,7
0,2
1,8

8,0
5,0
4,0
8,0
6,5
7,1

x.

1

Xl.

1

XII.

5,3 - 1,6 -1,9 - 6,2 - 13,6
6,0
2,2
2,5 - 7,4 - 8,2
4,5 -1,7 -4,5 - 8,4 -13,0
3,8
0,8
1,7 - 13,7 - 13,6
3,9
2,8 -2,1 -10.3 - 10,5
1,9
1,5 -3,5 -11,8 - 7,0

V. število dni z minimalno temperaturo, manjšo od 0° C
Mesec

Leto
1

.

1950
195 1
1952
1953
1954
1955

l.
30
18
30
28
28
21

1

Il.

l)J. 1
1

17
15
28
24
23
19

20
23
24
28
7
22

IV. I v.
4
9
8
8
Il
13

1

1
2
1
3

-

-

Sfi

-

1

1

VII. 1 VIII. ! IX.
-

-

-

4

VI.

1

-

-

-

-

-

-

1

-

3

-

-

-

1

x. j

Xl.

5
2
5

15
12
17
13
12
16

-

5
6

1

XII.
22
24
22
16
18
20

število dni ' z minimalno temperaturo, manjšo od -10° C, ne navajam, ker je
že zajeto v podatkih tabele V. za januar, februar, marec, november in december.
Iz preglednic.e I. vidimo, da so v maju absolutne maximalne temperature že .
nad 24° C ter, da je 11-20 dni s srednjo dnevno temperaturo 10,1----<15° C. Dani
so torej pogoji, da začne drevje brsteti, nato pa listje uničijo spoml adanske pozeb.e,
ki nam jih predočujejo podatki za mesec maj v tabelah IV. in V.
Menim, da zadošča za občutno oslabitev topol večletno zapovrstno poškodo-'
vanje prebujajočih se popkov zaradi pozebe. Tudi strokovna literatura navaja,
da so slaba rastišča in extremne klimatične razmere za vzgojo topol neprimerne.
Navedeni podatki naj bi predočili le nekatere činitelje, ki povzročajo oslabelost topol na obravnavanem območju in pojasnjujejo napad. Cytospore.
Strokovna literatura navaja naslednje topole, ki so nagnjene k raku: Populus
alba, P. deltoides, P. italica, P. robusta, in ·P . vernirubens. Pri tem pa razni viri
ne izključujejo vpliva posebnih okoliščin, v katerih so te topole rastle. Na ta
način pač dopuščajo možnost, da se lahko tudi druge vrste topol okužijo s Cytosporo, če rastejo na neprimernih rastiščih.
Iz tega lahko povzamemo zaključek : Spričo velikega pomanjkanja lesa na
svetu se posveča saditvi topol vedno več pozornosti. Topola je sicer hitro rastoča
drevesna vrsta, vendar le tedaj , kadar je posajena na ustrezno rastišče. Pri saditvi
topole se delajo še vedno velike napake. Vkljub sorazmerno obsežni literaturi še
vedno prevladujejo zmotna mnenja o rasti topole; marsikje pa napake izvirajo
iz neznanja. Ne bomo se mogli izogniti škodljivim posledicam zgrešenega ravnanja,
dokler ne bomo opustili zmotnih mnenj. Posledice bodo Cytospora, Dothichiza in
druge bolezni ter razni škodljivci; namesto hitre produkcije lesa pa bo gospodarstvo deležno milijonskih škod zaradi brezuspešnih saditev in stroškov z zatiranjem
bolezni.
Borimo se torej proti tej bolezni ne le s sečnjo in sežiganjem obolelih delov,
vejic in lesa, temveč s strokovno pravilno saditvijo tistih topelovih vrst, katerim
določena rastišča ustrezajo za dobro rast!
Slovstvo
Schrnidle, A. - Die Cytospora - Krankhei•t der .P appel und die Bedingungen fiir ihr
Auftreten. »~Phytopa:thologische Zeit$chrift« H. 1-B 2·1-1953.
• Schwer.d tfeger, F. - Pappedkrankheiten und Pappelschutz. »tDas Pappelbuch«, 1951.
Krsti ~, M. Bolesti topola. .»Problemi gaj enja i i.skorištavanja topola i drugih vrsta
rnelcih liošcara<<, 1956.
Krstic, M . ~ Dothichiza rak ozbiljno ugrožava topole. »Šurnarstvo<< št. 6, 7/ 1956.
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USTANOVITELJU GOZDARSKEGA VESTNIKA
UNIV. PROF. INž. STANETU SOTOSKU V SPOMIN!
Dne 24. novembra 1956 je nenadoma umrl
univ. prof. inž. Stane Sotošek, ustanovitelj in dolgoletni urednik Gozdarskega vestnika. ·Odšel je
sredi ustvarjalnega dela, star komaj 53 let, poln
zamisli in načrtov za razcvit našega go zdarstva
in napredek ·soc i alističn e družbe. Končala se je
njegova težka življenjska pot, ki ga je vodila
preko neštetih težav in zaprek enemu samemu
cilju nasproti - napredku.
Kot sin delovnega človeka iz krajev ob Sotli
je v težkih gmotnih razmerah končal gimnazijo
v Ljubljani in se vpisal na gozdarsko fakulteto
v Zagrebu. Njegova nadarjenost in ljubezen do
narave sta mu pomagala uresničiti mladostni sen
- postati gozdar. Po uspešni diplomi l. 1927 je
kot mlad gozdarski inženir služboval v Srbiji, Makedoniji in Bosni. Ko si je pridobil razgleda, strokovnih izkušenj in mnogo prijateljev širom vse
naše zemlje, se je vrnil v Slovenijo in posvetil vso
svojo skrb in delo slovenskemu gozdarstvu.
Njegovo ime je tesno povezano z razvoj,j!m gozdarske prosvete. Kdo se ga ne
spominja, kako se je z vsem srcem boril za obstoj gozdarske šole v Mariboru ,
ki jo je takratni rdim smatral za nepotrebno in jo je hotel ukiniti. Tu je pred
25 leti pričel s pedagoškim delom. Svoje boga~e strokovne izkušnje je dolga leta
z ljubeznijo prenašal na mladi rod. Vzgojil je vrsto dobrih gozdarjev, ki so ponesli
napredne misli in ljubezen do gozda širom Slovenije. Mnogi med njimi so po vojni
prevzeli najtežje naloge obnove v gozdarstvu. Delali so in vztrajali tako vztrajno,
kot jih je učil on.
N jegov bistri in prodorni duh j e vedno iskal nekaj novega, boljšega. Bil je
med prvimi slovenskimi gozdarji, ki so ču tili potrebo slovenskega gozdarskega
tiska. Leta 1938 je na njegovih ramah slonela teža ustanovitve prve slovenske
gozdarske revije »Gozdarski vestnik<<, katerega urednik je postal. Le z njemu la.s tno
žilavostjo in vztrajnostjo je uspelo list ustanoviti in ohraniti. Gozdarski vestnik
je ostal vse do okupacije vodnik, učitelj in zaščitnik' interesov gozdnih delavcev,
strokovnjakov in malih gozdnih posestnikov.
Slovenska javnost je z navdušenjem pozdravila ustanovitev prve slovenske
gozdar ske r-evije. Le veleposestniškim krogom je bil revoluc!_onarni odnos revije
do agrarne reforme in prebujajočega se delavstva trn v peti. Prizadevali so se
ustrahovati urednika in ukiniti list. Toda niti grožnje, niti ponujanje odkupnin,
tudi ne zapostavljanje pri napredovanju niso mogla zatreti Sotoškovih pobud.
Vestnik je živel in širil napredno misel.
Fašističn a okupacija, pod katero je zaječal slovenski narod, ga je težko zadela.
Stane je vedel, kJ.e j e njegovo mesto. že v prvih mesecih je z vsemi silami sodeloval
pri odporu našega ljudstva. Vedno in povsod je širil uporniški duh, pridobival
ljudi, sodeloval in pomagal našim udarnim skupinam unič~vati sovražnika. V letih
1942 in 1943 je b il zaprt v Ljubljani, marca 1944 ga je okupator ·poslal v uni88

čevalno taboriš če

Markirch in kasneje v Dachau. Težka bolezen in prestano trpljezdravje. •P o vrnitvi v domovino se je takoj

taborišču sta omajala njegovo
vključil v strokovno in politično delo.

nje v

Kot načelnik oddelka za gozdarsko prosveto na Ministrstvu za gozdarstvo je
vse svoje sile posvetil prepotrebnemu strokovnemu šolstvu. Delal in gradil je
neumorno - brez počitka. Zapovrstjo je osnoval Nižjo gozdarsko šolo, Nižjo
lesno šolo, nato Srednjo gozdarsko šolo ter sodeloval pri ustanovitvi Lesnega oddelka na 11Sš v Ljubljani.
>>Gozdarski vestnik«, ki je molčal ves čas okupacije, je leta 1946 ponovno
zaživel in neomejeno pričel služiti osvobojeni domovini. Toda Sotoškov izvirni in
kritični duh je naletel na težave. »Gozdarski vestnik« je bil leta 1949 ukinjen.
Toda že naslednjega leta ga je Sotošek tretjič ustanovil in s tem izpričal nj egovo
potrebo.
Pomanjkanje visokokvalificiranih kadrov je spričo naglega razvoja gozdnega
in lesnega gospodarstva v osvobojeni domovini terjalo ustanovitev najvišje pedagoške znanstvene ustanove. Kot načelnik oddelka za prosveto je neumorno pomagal
pravilnemu razvoju in organizaciji znanstvenoraziskovalnega dela. Sodeloval je pri
ustanovitvi Inštituta za gozdno in lesno gospodarstvo. Nato je kot matičar pričel
s pripravami za ustanovitev gozdarske fakultete v Ljubljani.
Leta 1949 je bil izvoljen za rednega profesorja za gojenje gozdov. Novega
poklica se je oprijel z vsem srcem. Na svojih predavanjih je znal jasno nakazovati
probleme gozdarstva in poudariti odgovorno nalogo gozdarjev v našem gospodarstvu. Svojo trdno teoretično znanje je povezoval z bogatimi praktičnimi izkušnj ami
in ga prenašal na bodoče inženirje.
Zadnje dni svojega življenja je s sodelavci dovrševal izvirno delo - melioracijski načrt za območje gornje Savske doline. Delo, ki s praktično uporabo najnovejših znanstvenih dognanj s področja prirodnih ved pomeni tehten doprinos
k napredku gozdarstva. Pri tem svojem delu je omahnil.
Težko bi uspeli našteti vse uspehe inž. Sotoškovega strokovnega in pedagoškega
dela. Kot profesor na Gozdarski šoli v Mariboru je sestavil skripta za gojenje in
varstvo gozdov, dendrometrijo, izkoriščanje gozdov in mehanično predelavo
lesa. Ta skripta so bila prvi učni pripomoček tudi na novoustanovljenih strokovnih
šolah po osvoboditvi. Mnogo znanstvenih razprav in referatov, objavljenih in neobjavljenih je napisal ing. Sotošek, poleg mnogih agitacijskih čl ankov v časopisih.
Velika je bila njegova skrb za lepoto slovenskega jezika. Zbiral je gradivo za
sloyenski terminološki slovar in obogatil jezik z mnogimi novimi strokovnimi
IZraZI.

Z vsem srcem se je poglabljal v svoj priljubljeni predmet - gojenje gozdov.
Vsestransko je . pomagal in sodeloval z domačimi in tujimi znanstveniki, gozdarji
in gozdnimi delavci. Bil j e res ljudski znanstvenik, poln novih zamisli.
Trdno je stal na strani delovnih ljudi, iz katerih je izšel. Bil je osebno skromen, proletarski in skrajno pošten. Ljubil je delovnega človeka in se je zanj boril.
Bil je neumorno delaven, prodorn in brezkompromisen. Pri svojem delu ni
našel vedno razumevanja. To ga je utrujalo.
Stan eta ne bo več med nas. Prišla bo pomlad in topel veter bo zavel v gozdovih. Odtekle bodo hudourne vode in z zelenjem se bodo odeli gozdovi. Stane ne
bo več slišal šumenj a gozdov v vetrovih. Le mi se ga bomo spominjali. Bil j e
kakor mogočno drevo, ki ga je zrušil vihar. Toda drevo, ki je padlo v svojo klijočo
podrast.
S.
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POMEMBEN DOGODEK V RAZVOJU NASEGA GOZDARSTVA
Dne 5. ja 1marj a je pi'oslavil Inšt~tut za gozdno in lesno gospodaTStvo Slovenij e otvoritev
sV'Oj e nove zgradbe v Ljublj ani pod Rožnikom. Slo·ve~nosti so se udeležili ugledni predstavniki naših oblasti, zastopni ki gozda•rskih ustanov in gospodarskih organizacij , družbenih
organizacij ter sorodnih raziskovalnih in znanstvenih zavodov.
Udeleženci so napolnili inštitutsko predavalno dvorano, ki je eden naših najlepših
tovrstnih prostorov. Direktor inštituta ini. Bogdan :Zagar je pozdravil prisotne ter je
v svojem govoru, (ki ga v nekoliko· prikrojeni <>bliki objavljamo v tej številki na str. 33),
orisal pomen gozdarske razisko·v aJne dejavnosti ter prisotne seznanil z inštitutsko organ!zaci:jo in z nalogami te ustanove.
Nato je č lan Izvršnega sveta Ljudske skupščine LRS, narodni heroj Viktor Avbelj ,
povzel besedo in j e poudaril pomembnost vJoge, ki j o igra ·inštitut s pri čo svojega dosedanjega uspešnega dela ter je izra-Ml svoje zatUpanje h.Cdi v bodo če koristno opravljanj e
odgovornih nalog, ki jih znanost, zlasti pa gozdarska in lesnoindustrijska operativa postavljajo pred tG ustanovo.
Prisotni so si nato ogledali in!titutske prostore ter so zlasti v laboratorijih z zanimanjem sledili razlagi inštitutskih uslužbencev. !Končno so udeleženci še nekoliko posedeti
v SJ>roščenem tovariškem pogovoru in tako, zaključ ili ta pomemben dogodek, ko je slovensko gozdarstvo, ki j e doslej naši skupnosti požrtvovalno prrispevalo obilico odločilnih
dobrin in pomembnih ustvar.itev, končno le postalo tudi samo deležno lepe pridob itve prve lastne središčne gozdarske stavbe.
M. B. V

GOSPODARSKI NAPREDEK V SVICARSKEM GOZDARSTVU
Razvoj gozdarske dejavnosti v letih 1945/54 sem opisal v Gozdarskem Vestniku št. 6,
1954. Sedaj pa si oglejmo znači l nosti nadaljnjega napredka! :Zal, nimam slike o novem
gozdarskem domu (H aus der Waldwirtschaft). Vemo samo, da so Svicarji zelo ponosni na
svoj osrednji dom ter še bolj zadovoljni s Časopisoma » Wald und H olz<< in »iLa Foret<<.
Finančno stanje obeh j e prav dobro zandi poovečanega donosa i<r:t5eraotov. P redvidevajo še
gozdarsko glasilo v italijanskem jeziku.
S s.vojim gozdnim skladom samopomoči skrbno go!ipodarij o, tako da ostane osnovna
glavnica 250.000 šv. fr. neokrnjena. Izvršni odbor njihove gozdnogospodarske centrale
spremlja glibanje cen in predlaga ukrepe za njihovo stabilnost. Posebno skrb posvečaj o
socialni pomoči za nižji gozdarski kader in gozdne delavce. Uredbe o socialnem zavarovanju so sedaj dopolnjene za primere bolezni, nezgod in starostnega zavarovanja, posebno
še za družinske člane.
Zelo kori·stno posluje odd e l ek za tehn ·i ko de l a in d e l avna skupnost
za gozdno-obratna posveto·vanja<<. Skupina 51 gozdnih obratov z 8900 ha
gozdo'V in etatom 44.000 m 3 je uporabljala strokoVIIlo posvetov:a lnico, ki je izvršila 78 p regledov opravljenega dela na sečišči h , transpol"tnih razmer, organizacije dela, izbolj~anja
asortimenta, predvsem za celulozne tovarne in žagarske obrate. Analizirali so tudi uspehe
posvetovanj od l. 1953 dalje.
Vzpostavljena j e povezava z gozdnimi delavci Francije in Zahodne Nemčije, predvsem
glede vprašanj -nadaljnje vzgoje gozdnih delavcev. Državni upravni organi v večjem obsegu
pospešujejo napredek strokovnosti gozdnih delavcev in daj ejo na razpolago znatne zneske
za pri.rejanje tečajev. Se iz vojnih čas ov veljavne zakonske uredbe o pre·s krbi z lesom so
ukinili in potrdili poveč ane prorač un ske .postavke za pogozdovalna dela in nadaljnje izboljšanje prometne mreže v gozdovih. :Zivahno diskusijo je spro-ž ila problematika »posladko rjenja lesa«, katerega industrijska predelava je o mogočena le s podporo države.
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Gozdarji ir! kmetijci ureJaJo skupne zadeve sporaz.umno brez trenj. Po nekaj letih
so izboljšali ·s tatistiko gozdarstva.
Gozdarski oddelek Tehnič ne visoke šole je osnoval odsek za ugotovitev gospodarskega
uspeha švicarskih gozdov. Odsek je uvrščen v delokrog .profesouke stolice za gozdarsko
politiko. T o delo bo· zelo obsežno· in bo tesnej e povezO'Valo prakso z znanostjo.
Gozdarsko prosvetno delo uVTščajo med od ločwjoče naloge svoje strokovne in gospodarske centrale. Film »Naš gozd« sodi med najboljše filme iz gozdarske stroke. P o.večujejo
zbirko diapo1:itivov in urejajo zbirko fotografski h posnetkov iz vseh gozdnogospodarskih
oziroma up.ravnih o bmo čij . Osrednji gozdarski dom v Solo thurnu sprejema skorda vsaki
dan številne obiskovalce iz domačih in tudi tujih krajev.
Z druženje oshbuje dnevni tisk z izvirnimi člank~ . slikami reportažami in poročili
o znač ilnih dogodkih v gozda~ki dejavnosti. I nformacijska pisarna centralnega zdr uženja
odgovarja na mnogokatera vprašanja, k i jih predlože domač i in tudi >>radovedneži«.
Za nadaljnji dvig go·zdanke tehnike so priredili" tridnevni zbor gozdnih delavcev in
tekme, na katerih je tekmovalo nad 100 .gozdnih delavcev. P o dveletnem presledku so
ponovno priredili tečaj za voditelje tečajev za gozdne delavce. Posebna tehni čna komisija
pripravlja izboljšanje gozdnega orodja: zagozd iz lahke kovine, dvigal, škripcev, plezalk
za delo pri odstranje.vanju suhih vej , raznih spravilnih naprav, varovalnih pasov itd.
Mednarodna komisija za tehniko dela v gozdarstvu je priredila v Zurichu Il. mednarodni teča.j za študij časa pri različnih fazah dela v gozdu. Na novo proučujejo a;kordne
postavke in d op la či l o· premij. Zanima jih na čin obraq;ložitve delovnih us.pehov gozdnim
delavcem. S tatistika o višini zaslužka goq;dnih delavcev zaznamuje pov·preč no le 3% zvišanje mezd, pri voznikih pa povprečno 8% zvišanje prevoznih tarif.
O cenah gozdnih sortimentov lahko povemo, da niso nastale večje spremembe in še
2-3% .razlike so predmet posvetovanj za1nteresiranih. Potrebno pa bo sestaviti pr:imerjalne
tabele za večj e število držav, kj er cene g·olldnim sortimentom naraščajo in ni,so v so·razmerju
z rea;l1zacijo· lesni h i~~:delkov.
Švica živi v miru ter se notranje razvija in utrjuje. Vs o pr(}blematiko, ki se kopiči
v v renju sveta, lahko brez p re~reslj ajev obvladaj o.
Anton Se 1 i š k ar
proučevanja

STROKOVNO USPOSABLJANJE LOGARJEV
1Po veljavnih predpisih mora vse strokovno osebje v javni službi polagati str.o kovne
iz·pite, pravtako tudi uslužbenci goz·dnotehnične pomožne službe, ki imaj-o nazive pomožni
logar, logar in goz.dni nadzornik. Uprava za gozdal'Stvo LRS j e izda!la podrobna navodi.la
o opravljanju strokovnega izpita {navodi lo štev. 2000/54 z dne 15. 10. 1954). Izpitne komisije so v soglasju z Upravo za gozdarstvo LRS imenovali Okrajni ljudski odbori, pr-istojni
po sedežu komisije, v Celju za območje ok.ra.j a Celje, v Ljubljani. za obmo čje okraja
Ljuhlj ana in Trbovlje, v Mariboru za območje okraja Maribor, v Ptuju za o·bmočj e okra ja
P tuj in Murska Sobota, v Kranju za območje okraja Kranj , v Novem mestu za območj e
okra.ja Novo mesto in Kočevje .ter v Postojni za okraja Koper in Gorica. Strokovni izpiti
so se do konca leta 1956 v'l'Šili v v seh ok.ra.jih razen .Ptuja in Murske Sobote, kjer pa so
predvideni letos v spomladanskem roku.
Sedaj, ko imamo• za seboj več kot dve leti , odkar ·so izšli p redpisi o polaganju strokovnih iz-pitov, smatramo za koristno, da napravimo pregled in analizo dosedanjega dela
v zvezi z ~ravljenimi izpiti.
tPreg.l ed o poteku izpiJtov v posameznih okrajih podajam v posebni tabeli. K izpitom
je do sedaj pristopilo 677 kandidatov, od teh 515 za naziv logarj a in 162 za naziv gozdnega
nadzornika. V vsej Slovenij i imamo okoli 1300 logarjev in gozdnih nadzornikov, ter je
t orej k izpitom pristopila šole polovica t. j . 52% .
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Strokovni izpiti za logarje in gozdne
Število logarjev

Pristopili k
izpitu za naziv

Izpiti so se vršili
pri
Okraj

Celje

vseh

.

GG
OLO
in
drugih

1 172 l 132 1 40

kje

kdaj

logarja

Celje

1

25. 111.- 7. IV. 1956
19.- 20. XII. 1956

87
19

Tolmin
Tolmin
Sežana

~

9.- 14. l. 1956
17. - 22. XII. 1956
12. -17.111. 1955

Dolenjske
Topl ice

1

18. IV. - 14. 5. 1955
23. IV.- 27. IV. 1956

1

121

Gorica

Kočevje

31

99
1

1

132

Koper

68
1

1

93

132

Kranj

44

77

86

39

46

1
1

157

Ljubljana

173

Maribor

Murska
Sobota
Novo mesto

121

123

49
128

Trbovlje

Skupaj

1
89

2. - 14. IV. 1956
Il.- 17. VI. 1956
17. - 22. XII. 1956

P olževo
Polže vo
Polže vo

38 1

67

1 1296 1 907 1 389

39
18

1

5
14
6

-

29
10

-

7

1

13

1

12

26

23
2

17. -24. 111. 1956
17.-22. IX. 1956
8. - 13. X. 195 >

24

9

19

16

Maribor

12.-17. IV. 1956

Maribor

22.- 27.

39
17
6

7
4
1

x. 1956

1

8. IV.- 14. V. 1955
2. IV. - 13. IV. 1956

-

9.- 14.

29
1 18
1

1

Dolenjske
Toplice
Ča težke
Toplice
Polže vo

v. 1955

-

1

1

3.- 9. 111. 1956
17. - 22. IX. 1956

1

24
12

1

v
92

oo

1

17

-

2

4

3

515
1

-

1

1

Dolenjske
Toplice

j

-

-

1

22

16
18
1

. 18
1

-

-

6

1

62

1

1

1

-

-

-

901 38

44
1

Kranjska g.
Mežaklja
Radovljica

50

1

Ptuj

7.- 19. IX. 1955
28.-29. III. 1956
12.- 17. 111. 1955

36

1

1
1

49 1

Postojna
P ostojna
Sežana

1

gozd.
nadzorni ka

162
1

76

34
1

.

nadzornike v letih 1955 in 1956
Skupni uspeh

Od kandidatov
ima strok. šolo

O c e n e
ni izdelalo
prav
dobro

odlično

4

23
1

1

2

1

1

50
5

1

55
15

12
7
2

7
16
3

2
7
1

19
25
6

9
8

24
13

6
4

33
21

-

28
15

izde·
lalo

• nezadostno

dobro

1

-

10

-

-

1

1

1

iz 1
predmeta

iz več
predmetov

ima

nima

23

27
5

59
13

46
7

1

1

2
5
1

1

3
2

1

-

3
2

1

3

16
1

26
10
Il

19
9
10

24
9
14

15
1
3

47
22
25

6

7

15

5

28

1

1

lO

22

2

33

1

1
3

l.J

2
7
5

10
4
2

36
17
5

10
2
2

-

-

-

-

-

4
4
1

~

7

-

-

-

-

-

1

1

1

-

1

6
10

1

1

lO

10
6

34

18:!
1

5

1

28

~

6
1
156

1
43

1

8
1

1

2

-

22
14

-

24

76

93

1

1

19
2

40
12

-

7

50
21

3

Il

12
2
17

4

12

21

1

10

25

2

1
izpiti bodo v
spomlad. roku 1957

1
4

1

1

3
1
74
1

18

1

17

1
izpiti bodo v
spom lad. roku 1957

1'

82
1

1

.

3

52 1
1

6

-

1

1

4
6

1

-

-

-

1

1

'

284
1

-

-

1

1

7

1

-

1

1

2
1

1

24
25

8

1

1

s.

-

1

1

5
10

-

-

-

1

18
14

8

-

1

20
27
7

2

16
10
5

3

1

1

1

1

9
5

19
10

~

Strokovni izpit j e uspešno opravilo 521 kandidatov al i 76%, nezadostno je bi<
! o ocenjenih 156 kopdidatov ali 24%. Od nezadostno ocenjenih mora ponavljati ves iz;pit iz vseh
predmetov 74 kandidatov, samo iz predmetov erie 's kupine pa je bilo poslano na popravni
izp~t 8.2 kandidatO<v.
Na splošno moramo biti pri p rvih izpitih z doseženimi uspehi zadovoljni, četud i ne
morda v vseh primerih. Pripomniti •ptt j e, da ni sknro nobene raz1ike v doseženem uspehu
med kandidati, ki so ipOlagadi izpit za naziv nadzornika ter tistimi, ki so polagali izp-i t
za naziv logMja. Zaradi tega so v mnogih primerih mora le izpitne komisije kandi datu;
ki je polagal izpit za nadzornika, dati sprič evado le Cila logarj a, če na izpitu ni pokazal
toliko znanja, kot se zahteva za nadzornika. S •p ohvllilo moramo omeniti skupino 23
gozdnih n~dzornikov, ki so polagali izpi•t e meseca junija 1956 na Mežaklji (okraj Kranj)
in so vsi razen dveh, pokazali soli dno znanje za nadzornika, med njimi štirje tudi zares
odlično znanje. Po predpisih se za naziv nadz-ornika zahteva temeljitej še in podrobnej še
poznll!vanje snovj, in j e umestno, če se pri večjem številu nadzornikov izpit vrši· ločeno
od iz.pita za logMj e.
Od ~andidatov, ki so polagali izpit za na dzorni)l.a , so dobili do sedaj od 1 i č no oceno
tile: v okraju Celje Strgar ,J,v an, v okraju M aribor Jože Z11bukovec in Bruno Kremavc,
v okraju Novo mesto Jože Klob čar , v okraju Kr anj Milan Draksler, Jo2e Podlogar, J a·kob
Prešeren in Jurij štular, v okraju Ljubljana Ciril Ju r č i č, Jože Zajc, Adol f Malavašič,
Drago Oblak, 1van Vehovec in RudoJf Omovšek.
·Od kandi datov, ki so polagali izpit za l ogarja, so dobi li o d 1 ično oceno sledeči:
v okraju Celje Stane .šmid, Alojz Ramšak in Slavko Zupanc, v okraju Gorica Alojz
Jd, Karol Rodman, Alf·red Gruden in Marij a KobaJ, v okraju Koper Edvard Orel in Franc
Rudolf, v okra ju tylari·bor Edi Goričan ·in Stane Verdnik, v okraju Kranj Stane Markelj ,
Silvo Mlaka•r, Izidor šinkovec, Karel Zgonc in Anton Zupan, v okraju Ljwblj ana Aleksander Bo štjanči č, v okraju Trbovl~e Jo2e Ocepek, J anko Vabič in Alojz Zavašnik.
iPr.iJpraV'e in sama organiczacija ·iZ~pitov kažej o veliko prizadevnost č lanov izpitnih komi·sirj oziToma okraj nih uprav za gozdaJrstvo·, ki so izpite organizirale. V sedanj em prehodnem
obdobju imamo še ve1ikg logarjev, ki si strokovne izobrazbe ni so pridobili z rednim šolanjem. Tem priučenim j e zlasti ' potrebna· temeljitejša priprava za iz;pit v posebnih tečaji h.
Taki pripravlj alni te čaj i , na katedh se obravnava vsa izpitna snov, ISO bili do sedaj povsod,
predno so kandidati pristopili k izpitom. Organizacij a pripravljalnih tečajev j e bila v raznih
okrajih različna. Kjer ,so gozdna revirna vodstva že zasedena z više kvalifi ciranimi gozda rskimi strokovnjaki, so večj i del revirni gozdarji vodili tečaje Z (!. logarj e s svojega obmo čja.
To se je 'PO'kazalo kot· zelo uspešno, ker le t-i morejo naj.temeljiteje obdelati tisto snov,
.k i zadeva kandidatovo konkretno zapos],itev, prav to pa se na izpitu v prvi vrsti zahte;a.
Ponekod so tečaje organizira.]e tudi sekcije rDruštva inženirjev in tehnikov goZ~darstva in
lesne industr ij e. Razen strokovnjako.v O<krajnih uprav za gozdarstvo· ter gozdnih go·s pod arstev so v t ečaji h aktivno sode]o.vllili tudi nekateri upokojeni go·z dMski st.roko·V'lljaki, tako
v Mariboru in v Ljubljani.
Dosedanje izkušnj e o poteku tečajev kažejo, da bi .pilo potrebno dati pri tečaji h le
še več poudaPka prakt i čne mu delu na terenu v življenjski povezavi s potrebami vsakd anj e
pra>kse. Če ·Se snov podaja le v razredu s čitarujem skript, je to večini premalo dojemljiva.
Nazorna razlaga in praktični prjmeri vodijo k večjemu uspehu, če se ' prikazujejo• pri
neposrednem delu v gozdu, v gozdni drevesnici, na pog•ozdovalnem objektu, pri izvedb i
či šč enj a, pri redčenjih, odkazovanju, pri sečnji in izmeri lesa, pr•i gozdnem varstvu itd.
Večina izpitnih komisij j e imela pri izpitih na r azpolago tudi ·r azne vhi,r ke, tako· iz
semenar ske in drevesničarske službe za poznavanje •semen raznih drevesnih vrst, iz vacrstva
gozdov škodljivce, bolezni, po·š kodbe, iz i zkoriščanja gozdo·v sodobno gozdarsko orodje,
vrste lesa, merilne priprave, gozdne karte, ·s pecialke in še druge predmete.

94

Koristno 1n potrebno je, da kandidat, ki se pripravlja na izpit, dobi tudi ustrezne
knjige ali skripta, ki zajemajo izpitno snov. Brez takih u čni h pripomočkov je pniprava za
izpit težavna. .Organi, ki so v tečajih pripravljali kandidate za izpite, so spričo pomanj kanja takih učbenirkov skušali sami rešiJti ta problem. Tako sedaj krož-ijo okro·g skripta
ra.znih av.torjev in založnikov, ki so izšla v Novem mestu , .Slovenjgradcu, Ljubljani, Murski
Soboti in morda še kje. Vse to je zahtevalo mnogo dela, izg~bo časa in rprecej finančnih
sredstev. V interesu sistematske vzgoje kadrov bi bilo, da se čimpr ej pristopi k izdaji
enotnih učnih pripomočkov na sodobni strokovni in pedagoški ravni. Iniciativo za to naj
bi prevzelo Društvo inženirjev in tehnikov gozdarstva in lesne industrije ob sodelovanju
predavateljev na gozdarski srednji in nižji šrui.
Mnogo znanja si kandidati pridobijo tud i na izpitih, k~ poslušajo in presojajo vprašanja in odgo·vo~e iz izpitne tvarine. Zato je pravilno, da -so vsi , ki polagajo izpit, navzo~ i
ves čas trajanja izpita in naj se jih ne odpuš ča, ko svoj predmet položijo. Posebno je
prisostvovanje pri celem izpitu važno zlasti za one kandidate, ki nimajo strokovne šolske
izobrazbe, ·s aj je to za njih šola:.
Poleg gozdnih delavcev so logarji najštevilnejši oblikovalci naših gozdov. Oni neposredno sodelujejo pri izvrševanju skoro vseh gozdnih deL Uspeh dela v gozdu je v največji meri odvisen od logarja, k1 delo vodi. Naloge za njih strokovno usposabljanje so
obsežne in vsestranske. Bilo bi zgrešeno, če bi bili zadovoljni le z izvedbo strokovnih
izpitov. Delo na izpopolnj'e vanju skokovnega znanja logarjev je potrebno rtudi nadalje
intenzivno rin ·s istematsko nzvijati.
Iz teh razlogov menirmo, da ni ·praviln o stališče onih tovar·iŠev, zlasti pri podjetj ih,
ki •SO >>zadov.oljni « s porl ožajem, ki jim ga daje tarifni pravilnik in se ponekod ·i zmikajo
polaganju izpitov, a li bolje rečeno izogibajo se učenju in obnovi svojega znanja. S takim
naziranjem se bodo ·sarm v strokovni praksi diskvalificirali.
!Izpitni !program je precej obširen. Potrebno ga j e na samih izpitih prilagojevati potrebam prakse in ga čim bolj povezovati s praktičnimi problemi. K temu cilju naj bi se
usmeril značaj in na č in izpraševanja na s~rokovnih izpitih.
Ing. F. J.

PREDPISI
ODLOK
O ORGANU ZA UPRAVLJANJE GOZDNEGA SKLADA LR SLOVENIJE
(Uradni list LRS, št. 33 z dne 20. IX. 1956)

a~
1

l. Gozdni sklad LR Slovenije upravlja upravni odbor.
Upravni odbor sestavljajo predsednik in najmanj osem člano v.
Predsednika in člane upravnega odbora imenuje Izvl)Šni svet za dobo dveh let, lahko
jih pa razreši še pred potekom te dobe.
2. Upravni odbor sklada:
l. sklepa o pravilih sklada;
2. sklepa o programu gozdnih pospeveševalnih ukrepov in del;
3. predlaga letni predračun dohodkov in ~zdatkov sklada;
4. predlaga sklepni račun skl ada za vsako leto;
5. določa pogoje, kako morajo posamezne gospodarske in druge organizacije ali drugi
kori ~ tniki uporabljati sredstva sklada;
6. nadzoruje uporabo sreds·tev sklada;
7. obravnava vsa druga načelna vprašanj a v zvezi s poslovanjem sklada in sklepa
o njih ;
8. opravlja druge zadeve v zvezi z uporabo sklada, kakor to določajo njegova pravi la.
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Pravila sklada in program gcndnih pospeševalnih ukrepov in del predloži upravni odbor Izvršnemu svetu v potrditev.
3. Strokovno in administrativno službo za sklad opravlja Uprava za gozdarstvo LRS.
Stroški za opravlj anje sklada, z izjemo stroškov za strokovno in admini.s trativno
službo po p rvem odstavku te točke, gredo v breme predračuna sklada.
4. Ta odlok velja od dneva objave v »Uradnem listu LRS«.
St. U 122/ 1-56
Ljubljana, dne 12. septembra 1956
Izvršni svet Ljudske 1 skupščine Ljudske republike Slovenije
Sekretar:
Niko Si1ih l. r.

Predsednik:
.Boris Kraigher l. r.

Na podlagi l. točke odloka o določitvi organa za upravljanje gozdnega sklada LR
Slovenije (Uradni list LRS, št. 33-139/56) je Izvršni svet Ljudske skupščine LR Slovenije
odločil:

V upravni odbor gozdnega sklada LR Slovenije se imenujejo:
za predsednika: inž. B u d ~ h n a Karmel o, predsednik OLO Gorica;
za člane:
inž. Fun k 1 Loj ze, direktor Uprave za gozdarstvo LRS, Ljubljana,
Jane žič Andrej, direktor tovarne "Javor<<, Pivka,
K om e 1 j Alojz, direktor kmetijskega posestva >>Sndnik«, Kočevska Reka,
K oš me 1 j Miran, predsednik OLO Kranj , .
L ah Tine, po9predsednik OLO Maribor,
Nag o d e Ignac, direktor kmetijskega in gozdnega posestva Kočevje,
No vin rŠ ek Josip, tajnik Zbornice za kmetijstvo in gozdarstvo LRS, Ljubljana,
inž. lP re sečni k Marjan, predsednik Združenja goz.dno gospodarskih organizacij
LRS, Ljubljana,
'
inž. Rainer Franjo, profesor fakultete za agronomijo, gozdarstvo in veterinarstvo,
Ljubljana,
Ra zdr ih Feliks, predsednif Republiškega odbora sindikata kmetijskah in gcn;dnih
delavcev' Ljubljana,
inž. Se 1 j ak Janko, uslužbenec podjetja za urejanje hudournikov, Ljubljana,
Zupančič Viktor, podpredsednik OL O Novo mesto,
inž . .Za ga r Bogdan, direktor Instituta za. gozdno in lesno gospoda,rstvo Slovenije,
Ljubljana,
.Za ga r Zoran, .podpredsednik Glavne zadružne zveze LRS, Ljubljana,
.Zan Jakob, ljudski poslanec, Celje.
Stev. S-1988/2-56
Ljubljana, dne 12. septembra 1956.
Izvršni svet Ljudske skupščine Ljudske republike Slovenije
Sekretar :
Niko Si!ih L r.

Predsednik:
Boris Kraigher l. r.
(Uradni list LRS, št. 33 z dne 20. IX. 1956)
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BIITERLICHOVA METODA MERITVE TEMELJNIC IN MOžNOSTI
NJENE UPORABE
Ing. Martin

čo

k.l (Ljubljana)

L eta 1948 je v zborniku ·d unaj·s ke ," Visoke šole za kul,t uro tal<< o(Hochschule fur
Bodenkultur) izšel opis svojevrstne metode meritve temeljnic, ki ji j e nj en avtor,
dr. ing. Wa1ter Bit ter 1 i ch nadel ime >> optično števno merjenje<< (optische
Ziihlmessung) in j o kasneje preimenoval v >>kotno števno primerjavo<< (Winkel~iihlp robe) . Od ted aj je ta metoda prestaJa že vrsto znanstvenih preizkušenj in
si z uspehom utira pot v gozdarsko prakso. Tuja strokovna li·teratura j e o njej
objavila že kopico članko v, ki brez izjeme priznavajo metodi njeno veliko Uporabnost v inventarizaciji sestojev. V zvezi s tem bi bilo omeniti, da j e v Avstriji
ravno sed aj v teku širokopotezna inventarizacija vseh gozd ov, ki se opira prav na
to metodo." Ta metoda se tudi v Nemčiji vse b olj uveljavlja kot način inventari.zacij e go:odov po .s-tatističnih metodah.
že pred leti je bila Bitterlichova metoda temeljnic opisana tudi v Gozdarskem
vestniku (št. 10 iz leta 1·953; 25). Videti pa j e, da so naši taksatorji še vedno premalo poučeni o nj ej in da le-ta pri n as ni naletela n a takšen odziv, ki ga po svoj i
veliki pripravnosti, preprostosti in ~ eneno sii zasluži. To in pa okolnost, da .smo si
p ri ureditvenih d elih v inštitutskih gozdov ih v Lehnu na Pohorj u nabrali že tudi
nekaj lru;tnih izkušenj s to metodo, me je n<l!potilo znova opozoriti nanjo, na kratko
in ko likor mogoče preprosto ponoviti duhovi.to zamisel, na kateri metoda sloni,
opisa•ti način nj enega praktičnega izvajanja ter navesti nekatere nove možnosti
n jene uporabe, k'i smo jih preizkušali po l astni zamisli pri naših ureditvenih delih
v Lehnu na Pohor ju.
Teoretične

osnove metode

Zamisel, na kateri 'temelji Bitterlichova metod a meritve temeljnic, bomo skušali predočiti z n ajbolj prepwstim 'i nstrumentom, ki ga je avtor te metode v začetku
uporabljal. Ta instrument je 1m dolga palica, ki . ima na koncu pritrj eno ploščico
iz pločevine ali lepenke, široko natančno 2 cm (.slika 1).
Pri meritvi temeljnic s to palioo se nekje v sestoju ustavimo in prislonimo
prosti konec palice na ličnico pod očesom , vi.ziranJ.O preko plo ščice n a drugem
koncu palice na bližnje drevj e in sicer v vi~ ini 1,30 m od tal (v prsni višini) ter
štej emo vsako drevo, ki je, bodisi zaradi -svoje debeline bodisi zaradi svoje bližine,
videti širše od ploščice na koncu palice (slika 1/a). če smo tako vizi rali na vsa
bližnja drevesa v krogu 360° in pri tem na~teli n. p r. 28 takih dreves, ki so videti
širša od ploščice na koncu palice, j e teme 1 jn ica ses toj a po hekt a r u
28 m2 • če je bil sestoj mešan in smo pri meritvi šteli drevj e vsake drevesne vrste
zase, smo s tem hkrat·i dognali, koliko od te temeljnice odpade na eno ali na drugo
drevesno vrsto.
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Sl. l. Pal ičasti relaskop (e) in pogled na
deblo , ki ga j e šteti (a) , ki je na meji (b)
on k.i ga ni šteti (c) ter na Lehnu uporabljeni relaskop (d) - za istočasno merjenje
temeLjnic in izbiro modelnih dreves v
potrebnem omejenem številu (drevo je
šteti , ni pa modelno drevo)

Sl. 2. Viziranje z relaskopom na različno
oddaljena drevesa (A - •V krogu , B na meji, C - izv.e n kroga)

Poglejmo sedaj , na kakšnih osnovah sloni ta tako preprost nacm meritve
temeljnic, ki prav zaradi svoje enostavnosti vzbuja dvom o svoji pravilnosti!
Zamislimo si, da vi,ziramo preko naše, l m (100 cm) dolge palice, opremljene
na enem koncu s ploščico, široko 2 -cm, na neko drevo premera »d « in da je to
drevo natančno na meji, od koder bodo vsa bližnja enako debela drevesa videti
širša od plošč ice na koncu palice {slika 2/B). Oddaljenost tega drevesa od merilčevega stojišča naj bo >>R«. Ploščina kroga, v katerem bodo vsa drevesa premera
>>d« videti širša od ploščice na koncu palice, meri R 2 :n. Poglejmo sedaj, koiiki del
ploščine (PI) tega kroga zavzema temeljnica (g) enega ·t akšnega drevesa.
Iz slike (2) vidimo predvsem, da je: 100 : 2 ·= R : d; iz tega sledi, da je:
d
R -- 100
2 ,
ploščina

omenjenega kroga pa j e:
PI= R2:n: = 10 000 d2:n:

4

=

JO 000 d2:n:.

4

Ker je temeljnica drevesa: g = d 2 :n/4, predstavlja v tem krogu temeljnica
vsakega drevesa premera •>>d « natančno eno desettisočinko ploščine kroga, kajti:
2

2

4

4

g/PI = d :n: /10000 d :n: = lJI O000.

Ce si sedaj zamislimo, da ta krog obenem s temeljnicami dreves, ki so v tem
krogu , tako raztegnemo, da meri natančno 10 000 m2 ali l ha, bo temeljnica vsakega teh dreves' natančno l m2 , kajti razmerje med ploščino kroga ·i n temeljnico
drevesa je O•&talo isto, 1/ 10 000 ha pa je natančno l m 2 • Z drugimi besedami: vsako
drev,o, ki je videti širše od 2 cm široke p l ošč i ce na koncu l m dolge palice, predstavlj a temeljnico l m2 na l ha; temeljnica sestoja na 1 ha pa meri toliko m2 ,
kolikor je dreves v tem krogu, to pa so drevesa, ki so v.i deti širša od omenjene
pl·oščice na palici.
,
Pri prednji razlagi smo predpostavlja·l i, da je v sestoju le enako debelo drevje,
t. j. s premerom >>d«. Takšnega sestoja pa v naravi ni, .saj vemo, da sestavlja
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sestoje drevje najrazličnejših debelin. Vendar to stvari nič ne spremeni. Treba si
je samo zamisliti, da ugotavljamo temeljnico za vsak premer zase in da se pač
tolikokrat obrnemo za 360° oziroma tolikokrat 1ponovimo postopek, kolikor različnih premerov je v sestoju. Pri tem bodo različnim premerom ustrezali različni
krogi; za manjše premere bodo manjši, za večje večji . Pri vsakem obratu bomo
ugotovili temeljnico na 1 ha za enega od premerov. Vsota zajetih dreves vseh
obratov skupaj pa nam bo dala celo·t no temeljnico sestaja na 1 ha. V ta namen pa
nap1 ni potrebno ponavljati post•o pka za vsak premer zase, temveč štejemo pri
enem obratu drevesa _vseh premerov, to je vsa drevesa, ki so ne glede na premer
v ideti širša od ploščice na palici. Na ta način torej hkrati seštevamo temeljnice
na 1 ha za vse raz li čne premere. Tako Mevilo v enem obratu naštetih dreves izraža
celokupna temeljnico ses.to"ja na 1 ha tud i v raznomernih sestojih.
Pri p rednji razlagi smo se omejiLi na ploščica širine 2 cm oziroma na zorni
kot, ki ga oklepa oko z levim in desnim robom 2 cm široke ploščice na koncu 1 m
dolge palice, to je na kot 2/ 100 ali 1/50. V rabi pa so tudi ožji in širši zomi koti.
Z ožjimi koti zajamemo drevje na večjo daljavo oziro~a na večji površini in
moramo število zajetega drevja zmanjšati za neko mero, da dobimo število m 2
temeljnice na 1 ha. Obratno moramo v ta namen pri uporabi širših kotov število
zajetega drevja povečati za neko mero, ker zajamemo z njimi drevje Je na krajši
razdalji oziroma na manjši površini. V praksi se poleg našega zornega kota, kjer
je število naštetega d·r evja že enako številu m 2 temeljn ice na 1 ha (količnik k = 1),
uporabljajo tudi zorni koti, kjer je treba število naštetega drevja deliti s 4 ,(količ
nik k = 1/ 4) ali z 2 (koli čnik k = 1/ 2) ali pa pomnožiti z 2 (količnik k = 2) oziroma s 4 (količnik k = 4).
Manjše ali večje zor;ne kote lahko dosežemo s tem, da opremimo 1 m dolgo
palico z ožjo ali širšo ploščica . Sirino ploščice -(š) lahko v tem primeru izračunamo
po obrazcu: š = 2 Vk pri čemer ugotovimo za spredaj navedene ko ličnike »k«
tele širine p loščice: k = 1/.f, š = 1,00 cm; k= 1f2, š = 1,41 cm; k = 1, š = 2,00 cm;
k = 2, š = 2,83 cm; k = 4, š = 4,00 cm.
Zorne kote lahko spreminjamo tudi s tem, da pri isti širini ploščice podaljšujemo ali skrajšujemo palico. Spredaj naštete širine ploščice nam dajo pri dolžini.
palice 70,7 cm za eno stopnjo širše kote oziroma večje količnike >>k« {š = 1,00 cm,
k= 1/2; Š= 1,4 1 cm, k= 1; Š=2,00cm, k =2; Š =2,83 cm, k=4).
Končno lahko zorne kote in s tem tudi količnLk >>k« spreminjamo tako, da
hkrati menjamo širino ploščice in dolžino palice '(L) in sicer po obrazcu:

š

=

L/50

Vk.

Nadaljna naša predpostavka je bila, da je zemljišče , na katerem merimo
temeljnico sestaja, ravno, kar pa po večini ne bo. Na na-gnjenem svetu .z ajamemo
premajhno število dreves in dobimo premajhno temeljnico na l ha, ker gledamo
na prsni premer v poševni smeri, v tej smeri pa je oddaljenost večja kot pri vodoravni in zaradi tega izpadejo tudi drevesa, ki bi pri isti vodoravni raz·d alji na
ravnerp zemljišč·u še prišla v poštev. Da to napako odpravimo, je treba izmeriti
t udi padec zemljišča in našteto število dreves povečati za neko mero.
Končno smo pri naši razlagi tudi predpostavljali, da je sestoj povsod enak
,j n d a je dovolj , če le na enem mestu opravimo meritev temeljnice. Sestoji pa sov resnici več ali manj raznoliki in mo~amo napraviti več takšnih meritev ter iz
n j ih izračunati srednje vrednosti, da dobimo poprečno sestojno temeljnico na l ha.
To je v kratkem zamisel te duhovite in preproste metode meritve temeljnic.
Poglejmo sedaj , kako lahko zamišljeno metodo v praksi izvajamo!
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Inventarizacija sestojev po Bitterlichovi metodi
Pri razlagi praktične uporabe Bitterlichove metode meritve temeljnic bo potrebno predvsem na kratko opisati instrumente, ki se dandanes uporabljajo, navesti
načela za izbiro zornega kota ter za določitev števila in razporeda stojišč, predočiti način samih meritev v gozdu ter prikazati izračunavanje lesnih mas iz dobljenih podatkov.
·a) Instrumenti
Instrumente za meritev .t emeljnic po Bitterlichovi metodi bomo po avtorju te
metode imenovali >> relaskope«, delo s temi relaskopi pa na kratko >> relaskopiranj e«.
Najpreprostejši relaskop je že opisana navadna, 1 m dolga palica, ki ima
na koncu ploščica določene širine. Takšno pripravo j e uporabljal avtor te metode
pri svojih prvih poizkusih.
Da bi si prihranili korekturo naštetega števila dreves na nagnjenih zemljiščih
oziroma preračunavanje v resnično število m 2 temeljnice na 1 ha, je avtor metode
kasneje izdelal posebno pripravo, tako imenovani nihal n i r el a s k o p (Pendel-Relaskop), kjer se zorni kot pri viziranju v nagnjeni smeri sam po sebi zožuje
za mero, tako da temeljnice ni potrebno preračunavati.
Poslednji njegov instrument za merjenje temeljnic je .zrca lni rela skop
(Spiegel-IR.elaskop; tvrdka Op ti mar, Salzburg; slika 3).
Ta rela5kop v prvi izvedbi je podrobneje opisan že v št. 10 Gozdarskega vestnika iz l. 1953, zato se bomo tu omejili le na n ajpotrebnejša pojasnila. Glavna
prednost tega relaskopa je samodejna korektura temeljnice na nagnjenih zemlji-

E

Sl. 3. Zrcaln,i relaskop (A
okular, B objektiv, C - senčnik, D - svetlobna
okenca, E - sprožilo, F - ušesa za jermen, G dno z odprtino za stojalo;
po Bitterlichu - Holzkurier, 1955/ 10)

Sl. 4. Zo·rna polja in skale v zrcalnem
relaskopu (Po Bitterlichu - Holzkurier,
1955/ 10)
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ščih

in njegov žepni format. Gledajoč skozi okular .tega relaskopa (v nov·i izvedbi)
vidimo v njegovi spodnji polovici več gibljivih zornih polj , ki predočujejo zorne
kote za količnike k= 1 1(o značeno z 1-1-1 . .. ), 2 1(označeno z 2-2-2 ... ), 4 in druge
manj običajne (sl. 4); le-ta se pri nagnjenih vizurah zožujejo, tako da ni po trebno
preračunavanje števila naštetih dreves v resnično število m 2 temeljnice na 1 ha na
nagnjenih zemljiščih. Pri meritvi je treba pritiskati na sp rožilo, da se mehanizem
s polji prosto premika.
'
V relaskopu so tudi skale, ki omogočajo merjenje drevesnih višin pri razdalji
od drevesa 15, 20, 25 in 30 m. V ta namen obesimo na debolo ~ m dolg trak z označenim prvim metrom n a sredini, nato se postavimo od drevesa približno na tisto
razdalj.o, s katere mislimo meriot:i višino (15, 20, 25, ali 30m). Nadalje v·i ziramo ob

.--~+f---· -· -

-·-·- -·-JSl. 5 Miillerjeva števna cevka. Zgoraj
prerez skozi cevko s k oni čas to prizmo,
spodaj vizume s l~k e pr.i raznih oddaljenosbih ·dreve·s a (a - drevo je Meti, b drevo je na mej i, c - drevesa ni šteti;
po Miiller ju Allg. Fors·tzeitung, leto
1953/19-20)

~'i~
a

b

(!

sproščenem

mehanizmu na oznako 1 m sredi traka in· zavremo mehanizem, ko
se je pri viziranju na to o·z nako umi.ril. Nato obrnemo instrument v vodoravno
lego, v.iziramo skozenj na trak in ·s e toliko časa oddaljujemo ali približujemo drevesu, .da se -sp odnji rob traka pokriva z levim robom zornega polja za k = 2 ('označeno z 2-2-2 ... ), vrh traka pa z enim izmed robov desnih polj , ki ustreza izbrani
razdalji (15, 20, 25 a:Ii 30m; sl. 4). Zatem obrnemo instrument zopet v navpični
položaj , spros·timo mehanizem, viz.i ramo na dno in vrh drevesa in čitamo vsakokratno višino na ustrezni višinski skali {na levi za 20m, n a srednji za 25m, na
desni za 30 in 15 m - polovične vrednosti; sl. 4).
S tem instrumentom lahko razen tega merimo tudi razdalje, višje premere na
deblu in oblikovne višine drevja.
Posebno prikladna priprava za merjenje temeljnic po Bitterlichovi metodi je
tudi M i.i 11 er je va š te v na ce v ka .(Ziihlrohr ; tvrdka Neuhofer & Sohn,
Wien l. ; slika 5). Gre za preprosto 15 cm dolgo medeninasto cevko z majhno okulamo odprtino in s klinasto prizmo, vgrajeno v spodnji polovici objek•tiva, v kateri
se lomijo žarki za zorni kot. Pri viziranju s to cevko se nam pokažeta dve sliki
debla: gornja, neposredna:, in spodnja, gle-dana skozi prizmo, ki je vselej nekoliko
pomaknfena v levo. Pri meritvi temeljnic s to cevko Š·tejemo vsako drevo, kjer se
ti dve sliki vsaj delno prekrivata (sl. 5/a). Drevje, kjer se sliki le d otikata (sl. 5/b ),
je natančno na meritveni meji, medtem ko drevje, kjer se sliki niti ne .dotikata,
(.sl. 5/c izpade iz računa in ga ne štejemo. Velika prednost te cevke je v tem, da
je mogoče tudi z nemirno roko zanesljivo vizirati, ker se sliki ne premikata. Tudi
s to cevko je možno meriti razdalje in višje premere na deblu.
Za posebne n amene smo uporablj ali relaskop tudi .p ri ureditvenih delih v.
inštitutskih raziskovalnih gozdovih v Lehnu na Pohorju. Pri tem smo .zaradi pomanjkanja opisanih instrumentov uporabljali preprosto 1 m dolgo palico s ploče
vinasto ploščico širine 2,83 cm, na kateri je bila vrezana zareza širine 2,00 cm
(sl. 1/d). S tem je bila mogoča i stočasn a meritev temeljnic z obema zornima kotoma
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(za k = 1 - z 2 cm šir.oko zarezo - in za k = 2 - z 2,83 cm široko ploščica) ,
kakor nam j e bilo to za naše posebne namene potrebno. Ta preprosta priprava se
je izkazala kot povsem uporaben delovni prip omoček. Njegova večja pomanjkljivost je v tem, da ·Smo morali na vsakem stojišču meriti tudi nagnjenost terena in
dobljene rezultate kasneje korigirati. Takšna ·palica zaradi svoje dolžine ne m ore
biti neke vrste »vademektim <<, kakor sta to lahko spredaj opisana instrumenta.
Sicer pa je del o s takšno palico, ki si jo lahko vsakdo napravi, zelo preprosto in
se mu merilec kmalu privadi. Palica tiči zelo čvrsto v rokah in se ne trese, če
jo pri viziranju držimo z eno skrčeno in z drugo iztegnjeno roko. Da se oči ne
utrudijo, se priporoča .pri delu prosto oko zakriti {n. pr. s povešenim pokrivalom),
tako da la hko imamo pri viziranju tudi to oko odprto.
V Avstriji, kjer je uporaba Bilterlichove metode zlasti razširj ena, nosijo
mnogi gozdarji opisano ploščica kar vedno s seboj.
b) Iz b i r a z o r n e g a k o t a t e r š t e v i l o i n r a z p o r e d s t o j i š

č

Kakor vidimo iz prejšnjega poglavja, se pri prakti č nih meritvah temeljnice po
Bitterlichovi metodi lahko u porabljajo razni zorni k oti, t o je ra zne širine plošč.ic na palici oziroma razna zorna polj a v zrcalnem relaskopu, ki ustrezajo raz lič
nim količnikom (k = 1/4, 1/ 2, 1, 2, 4) . Za d elo najbolj pripraven zorni kot, pri
katerem nam našteto število dreves že predočuje število m 2 temeljnice na 1 ha in
nam ni p otrebno njeno preračunavanje, je kot za k = 1 {levo zorno polje v zr~l
nem relaskopu, o:mačeno z 1-1- 1 ... , oziroma 2 cm široka ploščica na 1 m dolgi
palici). Večkrat pa bo potrebno poseči tudi po drugih ožjih ali širših zornih
kotih.
~ ožjimi zornimi koti (ustrezajočimi n . pr. širini ploščice 1,41 cm ali 1,00 cm
na 1m dolgi palici, oziroma količnikom k = Vz ali }1.4), ki zajemajo drevje na
dvakrat ali štiri-krat večji površini in je treba za teineljnico šteti ·l e polovico ali
četrtino števila naštetega drevja, bomo merili predvsem redke, raznolike in pregledne sestoje. Nasprotno pa bomo v gostih sestojih ~ slabšo preglednostjo ter
v erroličnih mlajših sestojih zadovoljni tudi s širšimi zornimi koti (ustrezajočimi
n. pr. širini 2,83 cm ali 4,00 cm na 1m dolg i palici oziroma količnikom k = 2 ali 4),
ki zajemajo drevje le na polovični ali celo le na četrtinski ploskvi in je zato treba
našteto število drevja pomnožiti z 2 ali 4, da dobimo dejansko število m 2 temeljnice na 1 ha. V največ primerih bosta najprimernejša zorna kota za k = 1 ali 2
(ust rezaj·oča širina p loščice 2,00 cm in 2,83 cm na 1m dolgi palici) , ker je pri
ožjih zornih kotih zaradi oddaljenosti drevja viziranje manj zanesljivo, pri širših
pa nastopijo zaradi premajhne zaj ete površine prevelike razlike v temeljnicah.
Pri •t eh dveh kotih pa zajemamo tudi površino, ki se precej ujema s površino skupine v skupinsko razno.d obnih in me-šanih sestojih.
če bi v sestoju le z enega stojišča merili temeljnico, bi lahko prišli do podatka,
ki se močno razlikuje o.d resnične sestojne temeljnice; zato se moramo t udi pri
meritvah temeljnice po Bitterlichovi metodi, podobno kakor pri vseh meritvah
s primerjalnimi ploskvami, postaviti na več stojišč v sestoju in z njih dognati
poprečno sestojno temeljnico na 1 ha.
št evi l o p otre b nih s t o j i š č je odvisno predvsem od zahtevane natančnosti oziroma od dopustne reprezentančne napake {mr), to j e od napake, ki
izvira iz dej stva, da sestoji okoli stoj.i šč niso popoln predstavnik celotnega sestoja.
Poleg tega j e to število odvisno še od razlike v temeljnicah med posameznimi stojišči , točneje .od srednjega {kvadratnega) odklpna teh temeljnic od srednj e sestojne
temeljnice na 1 ha (s).
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~opustna reprezentančna napaka pa nadalje zavisi od celotne napake p ri
i zmeri temeljnice in od sonapak, ki nastajajo pri meritvah temeljnic po Bitterlichovi me,todi. V poštev prihajata zlasti dve takšni n apaki. Ena od teh, ki znaša
(po Bitterlichu) poprečno 4%, izvira iz n ezanesljivega štetj a dreves zlasti mej nih, druga pa izhaja iz raznolikosti ses tojev in jo (po Prodano - 22) cenimo z 8% .
Ce vzamemo , da sme celotna dop ustna n apaka temeljnice na 1 ha znašati največ
10 %, lahko izračunamo dopustno reprezentančno napako po obrazcu (za sumarno
napako) :

Ko poznamo dop ustno reprezentančno napako, lahko izr ačunamo potrebno
število meritev (N ) iz obrazca (za srednjo n apako srednj e vrednosti):

5 = c/ VN ali: N = c2 /52
kjer je »C<< srednji {odstQtni) odklon stojiščnih temeljnic od poprečne sestojne
temeljnice na 1 ha (100 s/G). Velikost tega odklona pa je odvisna od raznih čini
teljev. Nanjo vpliva predvsem širina zornega kota, s katerim merimo temeljnico.
Cim večji j e ta kot, tem manjšo površino sestoja z nj im zajamemo in tem večj e so
tudi razlike med tem eljnicami od stojišča do stojišča.
Razlika med st oji ščnimi temeljnicami in poprečno sestojno temeljnico j e nadalje odvisna od poprečne debeline drevja. Cim tanjše je drevje, tem manjša j e
površina, ki jo z meritvijo na posameznem stojišč u zajamemo, tem večje so l ahko
razlike med sto jiščnimi temeljnicami in srednjo sestojno temeljnico na 1 ha. Pri
Bitterlichovi metodi meritve temeljnic sicer ne moremo govoriti o neki d oločeni
površini primerjalnih ploskev, ker velja za vsak premer druga površina. Pomagamo
pa si tako, da površino primerjalne ploskve ocenjujemo po srednj em p remeru
zajetega .drevja (tab. 1).
Tabela l. Velikost prim erja lne ploskve pri raznih srednjih
premer ih dr ev ja (p o Habe r 1 ej u)
d

10

20

30

40

50

60 cm

PI o k.

0,02

0,05

0,11

0,19

0,28

0,38 ha

Iz tabe le vidimo, da p ri polovični debelini drevja zajamemo komaj četrtino
ploskve, in da je zaradi te razlike v zajeti povr·Šini pri tanjšem drevju pričakovati
večji odklon s tojiščnih temeljnic od poprečne sestojne temeljnice kakor pri debelejšem.
Na velikost srednjega odklona nadalje močno vpliva tudi neenotnost sestojev.
Cim bolj je sestoj raznolik glede zarasti, tem večji bo srednji odklon s tojiščnih
temeljnic od poprečne sestojne temeljnice. Taiko je med drugim zlasti v raznQlikih
prebiralnih ses·t ojih računati z večjimi odkloni kot v enoličnih enodobnih sestojih.
Končno je ·treba omeniti tudi vp liv velikosti sestoja, za katerega se ugotavlja
temeljnica. Cim večj i je ta sestoj, s tem večjimi razlikami v zarasti je tre,ba rač u
nati in tem večji b o srednji odklon stojiščnih temeljnic od poprečne temeljnice
sestoja na 1 ha.
·
V inštitutskih prebiralnih sestojih v Lehnu na Pohorju znaša po naših meritvah
sredn ji (odstotni) odklon (c) za zorni kot količnika k= 1 okoli 26% poprečne
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sestoj ne temelj nice na 1 ha, za zorni kot količnika k = 2 pa 31% te temeijnice.
Ob tem srednjem odklonu znaša potrebno število stoj išč za k = l {širina ploščice
2 cm na 1 m dolgi palici):
N
za k = 2 (širina

ploščice

=

c2 /5 2

=

262 /52

=

27 stojišč,

2,83 cm na l m dolgi palici) pa:
N

=

c2/52

=

=

312/52

38 stojišč

(s tem, da j e ob tem številu stojišč l /3 sestojev pričakovati tudi večjo reprezen- •
tančno napako kot 5%).
.
Srednji odklon stoj iščnih temeljnic od poprečne sestojne temeljnice na l ha
nam .po na~adi ni znan, pa si moramo pri ugotavljanju potrebnega števila stojišč
po navadi pomagati s p osebnimi tablicami, izdelanimi za razne velikosti sestojev
(Prodanova - •t ab. 2, po Frommerjevem gozdarskem koledarju - tab. 3) ali pa
za razne velikosti sestojev in poprečne debeline drevja (Baumannova - tab. 4).
Tabela 2. S t e v i l o potrebnih stojišč {za k = l ) po Pro danu
(N = 2 PI + 2)

Za sestoj površine
je potrebno

stojišč

4

2

5

10

20 ha

6

12

22

42

Tabela 3. Ste vi 1 o potrebnih st oj iš č (za k = 1) po Fromm er j evem
gozdarskem ko l edarju:
Pri površini sestoja
je potrebno

stojišč

l- 3

3

5

10

20

30 ha

4-7

7-ll

13-19

20-28

22-32

Tabela 4. S te vi l o p ·O tre b nih st oj iš č .(za k = 1) po Ba u mann u (za
en o d ob ne s es t oj e); pri prebiralnih sestoj ih j e treba število stojišč pove čati
za okol i 15%.
Pri površini sestoja

1

2

4

6

8

je potrebno zajeti površino:
zanjo pa j e treba stojišč pri
ds = 30 cm
40 cm
50 cm
60 cm

0,9

1,4

1,9

2,2

2,4

8

5
3
2

13
7
5
4

17
7

20
12
8

5

6

lO

22
13
9
6

12
2,6
24
14
9
7

16

h;:~

3,0 ha
28
16
9
8

Vse te tablice se nanasaJO na zorne kote za količnik k = 1 (širina ploščice
2,00 cm n a 1 m dolgi palici). Ce uporabljamo ožje zorne kc>te, bo potrebno manj
stojišč, v nasprotnem primeru pa več (tab. 5).
Tabela. 5. P o tr e b no št evi l o s t oj iš č {za k = 4) p o Bi t ter lic hu
(N = 8 V PI)
Pri površini sestoja
je potrebno

stojišč

8
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4

9

16

25 ha

16

24

32

40

Ko smo tako dognali potrebno število stojišč, moramo še vedeti, kako naj ta
st oj iš ča pora zme st im o v sestoju, da bomo dobili čim zanesljivejše podatke. Tu pa veljajo ista pravila, kakor za polaganje primerjalnih ploskev na
splošno.
Najbolj pravilno je, če na kai'ti že v naprej označimo smeri, v katerih naj se
merilec premika. V sestojih, kjer je v eni ali drugi smeri opaziti povečanje ali
zmanjševanje zarasti ali spremembe sestave sestaja, je treba stojišča razporej a.i
v smeri teh sprememb {n. pr. iz dolin proti grebenom). Ker je iskanje novih stojiščnih linij bolj zamudno kot iskanje novih stojišč v teh linijah, je pravokotna
razporeditev stojišč bolj ekonomična kot kvadratna, in sicer tako, da je razdalja
med linijami dvaktrat večja kot med stojišči v linijah. Po nekaterih dognanjih {24)
daje takšna razporeditev stojišč prav tako zanesljive rezultate kot kvadratna razporeditev, delo pa je dokaj hitrejše.
· c) I z vaj anj e ter en ski h m eri te v
~ri delu na terenu je predvsem važno, da stojišč ne spremmJamo po svoji
volji, temveč da se ustavimo in meritev opravimo tam, kakor je nanesla odmera,
ne glede na to, na kakšen sestoj smo pri tem naleteli (upoštevati je 'treba tudi
morebitne ja,se). V ta namen moramo smer linije iskati z ročno busolo, razdaljo
med stojišči pa z vrvico ali s koraki. Ni namreč potrebno, da bi bila razdalja med
stojišči n. pr. natančno 50 m; važneje je, da se pri izbiri novega stojišča postavimo
natančno tam, kakor nanese, in da tega mesta samovoljno ne spreminjamo. Da pa
bomo tudi pri odkorakanih razdaljah zadeli kolikor toliko pravo razdaljo, podajamo v tabeli 6 količnike za spreminjanje korakov v m.etre na nagnjenem terenu.

Tabela 6.

Količniki

za spreminjanje korakov v metre
na na gnj-en em terenu (p o Kren n u)

Nagib (%)
(O)

o
o

9
5

Hoja navzgor
Hoja navzdol

1,00
1,00

1,10
1,04

18
10
1,24
1,07

27
15
1,38
1,10

36
20
1,54
1,15

47
25
1,71
1,28

58
30
2,03
1,54

Primer: Pri normalni dolžini koraka 0,78.m je za 1m hoje navzgor pri strmini 15% potrebno 1,38f0,78 = 1,77 korakov, za -r azdaljo 50 m pa 1,77 X 50= 87
korakov.
Pri odmeri prvega s tojišča v liniji je tudi važno, da se postavimo tako globoko v sestoj , kolikor meri polmer zajete krožne površine za najdebelejše drevje
pri uporabljenem zornem kotu.
Ko smo odmerili r azdaljo od stojišča, označimo sto]iščno to~ko {s količem ,
s peto itd.). Nato izmerimo nagib terena in to navzgor in navzdol ter vpišemo sredino obeh nagibov (v kolikor seveda ne up orabljamo zrcalnega relaskopa, ki nam
na strmih terenih daje že korigirano temeljnico za 1 ha, oziroma v kolikor gre le
za nagibe do 15°).
S štetjem pričnemo pri kakšnem značilnem drevesu, da ne bi morebiti dela
kroga izpustili, ali pa ga dvakrat šteli. Pri tem viziramo na vsa bližnja drevesa in
to v prsni višini ter štejemo vsako drevo, ki zaradi svoje debeline ali bližine presega zorni kot (ki j e videti širše od ploščice na palici ali od ustreznega zornega
polja v .relaskopu). Izvzeta so drevesa s premerom izpod klupnjega praga ter sušice,
ki jih tudi pri klupnji ne merimo. Upoštevati je tudi treba, da nas pri viziranju
navzgor oko vara in da po navadi viziramo prenizko, izpod prsne višine. Pri obra105

čanju v kotu 360° moramo stati vedno na istem mestu, ne pa pri tem morda opisovati krog okoli stojiščne točke. Ce je kakšno drevo skrito za drugim drevesom,
se pomaknemo toliko v levo ali desno od stojišča, da drevo dobro vidimo. Pri tem
moramo os·tati v isti razdalj i od tega drevesa, to je, pomikati se moramo po loku
kroga, ki mu je sredi šče zakrito drevo. Merilec pri tem kliče samo drevesno vrsto
vsakega drevesa, ki sodi v krog {n. pr. jelka, bukev itd.), vodja pa punktira izklicane drevesne vrste v· ustrezno rubriko .. Mejna drevesa, za katera si nismo na
j asnem, ali spadajo v krog ali ne, izmenoma izpuščamo in upoštevamo, na enem
stojišču i.zpuščamo na dmgem upoštevamo, ali pa jih zaradi zaneslj ivosti sploh
izpuščamo. Kakor bomo pozneje v ideli, nam dajo meritve veliko izčrpnejše podatke, če izmerimo tudi premere vštetih dreves. zato se priporoča, da se hkrati z
viziranjem opravi tudi klupnj a vseh teh dreves ter da se ta drevesa punktirajo ne
le glede na drevesne vrste, temveč tudi glede na premere.
Meritev temeljnic lahko zelo koristno povežemo z drugimi meritvenimi d eli,
kot n. pr. z meritvijo drevesnih višin in prirastka, z ocenjevanjem kvalitete oziroma sortimentov, z opisom sestojev itd. Tako vsa ta dela opravimo v enem obhodu, kar močno poceni delo in zagotavlja objektivnost podatkov. Pri tem seveda
vseh teh meritev ne bomo opravljali na vseh vštetih drevesih, temveč le na vsakem tolikem in tolikem stojišču , ali pa bomo , kakor smo to v Lehnu delali, vizirali
na drevje hkrati tudi s širšimi zornimi koti (n. pr. z zornim kotom za k = 4) in
bomo meritve O·p ravili le na drevju, ki ga zajamemo s temi koti.

Tabela 7. O d st o tki z a p o več an j e tem e 1 j n ic p o B i t ter ich o vi m et o di (st o 1p ec 3) pr i do 1 oč en em n agi b u v s top in j ah
(sto l pec 1) a li v odstotkih (sto l pec 2).

1

1- 20
.

o

43
52
41
57
53
35
07
32
50
02
Il

15
16
14
09

10,0
17,4
22,5
26,7
30,4
33,6
36,6
39,5
42,1
44,6
47,0
49,3
51,5
53,7
55,8

1

o

--

1
-2
-3
-4
- - -5
6
- 7 .

-8
9 .

~

1-----w--

- -11-

12
13
:14

1-

29
30
30
31
32
33
33
34
35
35
36
37
37
38

o

1+

1

09
02
52
40
27
12
55
37
17
56
34
10
46
21

55,8
57,8
59,8
61 ,7
63,6
65,4.
67,2
·69,0
70,8
72,5
74,2
75,8
77,5
79,1

1+

1

3

o

lo

1

5
9
12
14
16
18
20
21
22
24
25
26
27
28
29

3

1

-15

1~

--

17
18
119
120
1~
11-

22
23

1----u-11-

11-

25
26
27

38
38
39
39
40
41
41
41
42
42
43
43
4t
44
45

21
54
27
59
30

oo
29
58
26
54
20
47
12
37
02

79,1
80,7
82,3
83,9
85,4
86,9
88,4
89,9
91,4
92,9
94,3
95,8
97,2
98,7
100,1

3

t-

28
29
t30
-31
-3233
- 34
t35

--

~
- -

37
--3839
40
41

-

--

P r im er : V gozdu s padcem terena 25° je bila po Bitterlichovi metodi ugotovljena temeljnica 28m 2 /ha. Pri tem nagibu je treba temeljnico povečati za 10 %,
tako da je resnična temeljnica 28 X 1,10 = 30,8 m2 /ha.
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Ugotavljanje lesne mase sestoja

V prejšnjih pogl avj ih smo obravnavali, kako z Bitterlichovo metodo ugotovimo
sestojno temeljnico na l ha. Zanima pa nas tudi vprašanj e, kako s pomočjo te
temeljnice dognati lesno maso sestoja.
Prvo delo po opravljenih meritvah je korigiranje (povečavanje) naštetega števila kvadratnih metrov temeljnice na 1 ha (števila vštetih dreves) na nagnjenih
terenih na pravo število in sicer po tabeli 7 in to za vsako stojišče, za vsako drevesna vrsto pa tudi za vsako debelinsko stopnj·o zase, če smo všteto drevje tudi premerili in želimo dobiti podatke o strukturi lesne mase po debelinskih razredih. To
preračunavanje odpade, če smo pri meritvah uporabljali zrcalni relaskop ali če g re
za položen svet (do 15 % nagiba).
Tako preračunane temeljnice (po drevesnih vrstah in morebiti po debelinskih
stopnj a h) vseh stoji šč n ato seštej emo ter seštevek delimo v številom stojišč. Na ta
način dobimo poprečno sestojno temeljnico {po drevesnih vrstah in event. po debelinskih stopnj ah ) na 1 h a. V kolikor nismo uporabljali zornega kota za k = l, temveč za neki drugi zorni kot, j e treba tako dognano poprečno temeljnico pomnožiti
še s količnikom »k«, da dobimo temelj nico na 1 ha.
Za primer takega preračunavanja na terenu ugotovlj enih temeljnic in izraču 
navanja poprečne sestojne temeljnice n a l ha n avajamo oddelek 29 revirja Leben.
P rim er izr a

č

u n a v a nj a p o p r e č n e t e m e 1 j n i c e (L eh e n o d d. 29)

Stojišče

Nagib

Povišek

št.

(O)

%

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

7
12
37
16
24
30
12
24
28
28
32

1
3
26
5
10
16
3
9
13
13
18

Je 1 ka

temel jnica
nek,lrigirana 1 korigira na 1 nekorigirana
m2f ha

22
42
20
29
29
28
26
29
31
31
28

Skupaj
Poprečna
P ()prečna

Smre k a

1

22,0
43,4
24,9
30, 1
31,9
32,5
26,5
3 1,9
35,0
35,0
31,3
1

Il

3
1
3
1
-

-

1
=
=

korigira na
3,0
4,1
2,6
7,2
4,4
13,0
3,0
1'1
3,4
1,1

3
4
2
7
4

3~6,5

temelj nica za jelko:
346,5: 11
temeljnica za smreko: 42,9: Il

1

1

42,9

2

3 1,5 m /ha
3,9 m 2 / ha

če se zadovoljimo z lesno maso sestoja, razvrščeno le p o drevesnih vrstah brez
njene nadaljnje razč lenitve na debelinske razrede, je treba tako ugotovljeno poprečno temeljnico vsake drevesne vrste na 1 ha le še pomnožiti z ustrezno oblikovno
višino sestoja, da tako izrač unamo lesno ·maso sestoja na 1 ha.
Oblikovne višine za enodobne sestoje najdemo v ustreznih tablicah (tabelami
del Gozdarskega in lesnoindustrijskega priročnika, stran 20·8 -213), če poznamo
starost in boniteto sestoja, ali pa po tablici oblikovišinskih tarif (po Krennovih
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tarifah izdelane Prodan-Baumannove oblikovišinske tarife, ki bodo objavlj ene
v drugi izda ji omenjenega priročnika in so v izv~ečku za bukev podane v tab . 8),
če poznamo premer in višino (temeljnično) sr~dnJega ~r_evesa. V tem drugem. pnmeru moramo v posebnem obhod u. s~ozi ses_~oJ pr~~n_h 100_ do ~0_0 d:eves, rzr~:
čunati njih srednji premer (ustrezaJOC srednJI te~e~J DICl) te: 1z~er~h ah pa oc~mh
višino 10- 15 ·takšnih dreves, da moremo ugotov1h ustrezm tanfm r azred obhko-·
višinskih tarif. Omenj ene oblikovišinske -tablice so namreč razdeljene na tri tarifne
razrede: višjega (V), srednj ega (S) in nižjega (N). Višji razred velja takrat, kadar
j e višina teh srednjih dreves večj a od gornje meje višinskega okvira v tablici, srednji, kadar pade višina v ta okvir, nižji pa, kadar· je višina manjša od spodnj e
meje višinskega okvi,ra.
T abela 8. S e s t o j n e o b l i k o v i š i n s k e t a r i f e z a b u k e v
(Prodan in Baumann po Krennu)
ds
cm

Okvir sred. višin (m)
1

Oblikovišina

1

N

1

s

1

v

%

1

12,0-14,0
13,4-16,0
15,0-17,5
17,0-19,0
18,0- 20,5

3,5
5,4
6,3
7,2
8,0

4,0
6,1
. 7,1
8,2
9,1

4,4
6,8
8,0
9,2
10,2

96
54
36
28
24

20
22
24
26
28

19,5-22,5
21,0-24,0
22,0-25,5
23,5- 26,5
24,0-28,0

8,8
9,6
10,2
10,8
11,4

10,0
10,9
11,6
12,3
12,9

11 ,2
12,2
13,0
13,8
14.5

22
20
19
17
16

30
32
3!
36
38

25,0-'29,0
26,0-30,0
26,5-30,5
27,5-31,5
28,0-32,0

11,8
12,2
12,7
13,0
13,4

13,4
13,9
14,4
14,8
15,2

15,1
15,6
16,1
16,5
17,0

40
42
44
46
48

29,0-3'3,0
29,5- 33,5
30,0- 34,.5
30,5-35,0
3 1,0-35,5

13,7
14,0
14,2
14,4
14,6

15,6
15,9
16,2
16,5
- 16,8

17,4
17,8
18,2 .
18,4
18,7

50
52
54
56
58

31,5-36,0
31,5- 35,0
32,0-36,5
32,0-37,5
32,0-37,5

15,0
15,0
15,2
15,3
15,4

17,2
17,2
17,3
17,4
17,5

19,1
19, 1
19,'3
19,5
19,6

10
12
14
16
18

-

.

.

Drobnjad

.

15
14
13
12
12

.

li
JO

10
10
10
9
9
9
9
8

l. primer: V 50-letnem enodobnem smrekovem sestoju II. bonitetnega razreda smq z relaskopom n ašteli 26m2 temelj nice na 1 ha . Po tablici oblikovnih
višin za enodobne ses-toje (tabelami del priročnika str. 211) j e oblikovna višina
za ta sestoj HF = 10,6. Lesn a masa sestoja na 1 ha je torej 26 X 10,6 =270m 3 .
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2. primer: V nekem enodobnem bukovem sestoju smo z relaskopom ugotovili temeljnico 27 m2 /ha. S poskusno klupnjo 210 dreves smo ugotovili srednji
premer 29,2 cm, z izmero 15 višin tega premera pa srednjo višino 24, 1 m. Po tablici
8 velja za ta sestoj N (nižj~) tarifni raz red, ker je srednja višina manjša od
.spodnje meje višinskega okvira za ta premer. Ustrezna oblikovišinska tarif'l znaša
torej 11 ,8, lesna masa tega sestoja na 1 h a pa 27 X 11 ,8 =320m3 .
Za prebiralne sestoje ni posebnih tablic, ki bi izkazovale oblikovne višine
.sestoj a kot celote, pač pa imamo tablice oblikovnih višin za posamezna drevesa
raznih debelin in višin (tabelami del priročnika str. 128- 136). Da dobim o srednjo oblikovno višino, moramo dognati centralno debelinsko stopnj o (deb elinsko
stopnjo, kjer se temeljnica sestoja razpolavlja) in temu premeru ustrezajočo drevesno višino. To centralno debelinsko stopnj o najdemo, če pri vsakem tol ikem in
tolikem stojišču vse vš-teto drevje tudi premerimo in ;punktiramo po debelinskih
stop nj ah, ugotovimo celotno število teh dreves (m2 temeljnice n a 1 ha), ga razpolovimo in pričenši od najnižje proti višjim debel inskim stopnj am seštevamo
število dreves toliko časa, da naštejemo polovično število vseh vštetih dreves
(m2 temeljnice n a 1 ha). D ebelinska stopnj a, pri ka·t eri n apolnimo to število, je
centralna stopnja. Da najdemo potrebno oblikovno višino, m'oramo izmeriti ali
vsaj oceniti še 10 do 20 drevesnih višin te stopnje in n ato poiskati tej stopnji in
višini ustrezajočo oblikovno višino v že omenjenih tablicah.
•P rim er: V 29. odd. revirja Lehen smo na 1., 4., 7. in 11. stoj išču ugotovili
tole skupno število jelk (m2 ·t emeljnice na 1 ha za jelko) v posameznih debelinskih stopnjah :
Stopnj a

4

5
5

6 .

6

7

8

9

10

11

14

17

14

12

10

~

12

13

10

6

_14

skupaj
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Da ugotovimo centralno debelinsko stopnjo, moramo od 4. debelinske stopnje n avzgor našteti 105 : 2 = 53m2 , torej: 53 = 10 + 5 + 6 + 14 + 17 + 1 od
9. debelinske stopnje. Centralna debelinska stopnja j e tedaj 9. stopnj a, kar so t udi
kasnejši računi pokazali. Po višinski krivulji za ta sestoj je srednja drevesna
višina te stopnje 25m, tej pa ustreza pri 9. debelinski stopnji (tabelami del priročnika, stran 131) oblikovna višina 11 ,6. Pri temeljnici 31,5 m 2 / ha za jelko, ki
smo jo z relaskopom v tem oddelku ugotovili, znaša lesna masa jelke 31,5 X
X 11 ,6 = 367 m 3 fha.
Povečini se ne bomo mogli zadovoljiti s .poda,t ki o celotni lesni masi posameznih drevesnih vrst v sestoju, ne da bi poznali nj eno razdelitev na p osamezne
debelinske razrede. D o teh podatkov pa so nam na razpolago dve poti: razdeljevanje celotne lesne mase med posamezne deb elinske razrede ali stopnj e; po kakih
šablonskih tablicah, kakor so n. pr. Baumannove tablice »relativne razdelitve štev ila dreves in debelj adi na debelinske razrede« (2), ali pa klupnja in p unktiranje
premerov po debelinskih stopnjah pri štetju dreves z relaskopom.
Mnenja sem, da za n as zaenkrat pride v poštev le druga možnost. .Prv ič nimamo še lastnih tablic, ki bi dovolj zanesljivo predočevale razporeditev lesne mase
po debelinskih stopnjah v n aših gozdovih, tuje tablice pa izvirajo iz drugačnih
gozdov in jih ni mogoče brez pridržka uporabljati pri nas, poleg tega pa so podane
tudi v drugačnih debelinskih stopnjah. Drugič pa je treba upoštevati tudi to, da
moramo po navadi celo pri ugotavljanju celotne lesne mase itak izmeriti večje
število premerov !(za določitev premera in višine srednjega drevesa oziroma za
določitev bonitete sestoja). Ce pa že merimo premere, j e naj):>olje to delo opraviti
hkrati z meritvijo temeljnic ter vsakemu vštetemu drevesu hkrati izmeri-ti tudi
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premer, kar nam spričo objektivne izbire stojišč in dreve~ zagotavlja. tudi popol~o
b · ekf1vnost podatkov. števil o vštetih dreves neke debelmske stopnJe predstavlJa
oJ
•
•
.
b
"k. 1
že števi lo m2 tem eljnice na J ha za to stopnJ~ m J~ tre .a. ~o1s at.1 e ~strez~e
oblikovne višine po debelinskih stopnjah. Te b1 mogh dob1t1 1z tabhc obhkovmh
višin (tabelami del priročnika str. 12~-1.36} , če .smo obe.nem i~~eril i t~di zadostno število drevesnih višin po debelmsk1h stopnJah. Taksen nacm pa b1 zahteva l zamudno merjenje drevesnih višin, poleg tega pa z njim ne bi dobili tudi.
števila dreves po hektaru, ki je važen nakazovalec strukture sestojev. Zato se mi
zdi najboljši tale postopek:
Pri štetju dreves z relaskopom vsako všteto drevo (na vsakem stojišču) obenem tudi premerimo in punktiramo v ustrezno debelinsko stopnjo. Na vsakem
drugem stojišču izračunamo na spredaj opisani način centralno debelinsko stopnjo
~kjer se število naštetih dreves oziroma m 2 temeljnice na 1 ha razpolavlja) in
1-3 najbližjim vštetim drevesom te debelinske 'Stopnje na teh stojiščih izmerimo višine.
Pri obdelavi podatkov izračunamo najprej pravo število m 2 temeljnice na
l ha na nagnjenih terenih (nad 15°) za vsako stojišče zase {če seveda nismo uporabljali zrcalnega relaskopa) , seštejemo tako popravljene temeljnice po debelinskih stopnj ah in seštevke delimo s številom stoj i šč. Tako ugotovimo poprečne temeljnice na 1 ha za vsako debelinsko stopnjo, jih delimo s srednjimi temeljnicami
debelinskih stopenj , kar nam da število dreves po debelinskih stopnj ah.
Lesno maso po debelinskih stopnjah bomo sedaj lahko izračunali rpo enotnih
tarifah 1(Gozdarski vestnik št. 1 iz leta 1956}. V ta namen nam je potrebno izračunati srednjo višino drevja za centralno debelinsko stopnjo na podlagi izmerj enih drevesnih višin pri vsakem drugem stojišču. Tu se bo sicer zgodilo, da. ne
bomo pri vseh stojiščih dobili iste centralne ·d ebelinske stopnje, vendar pa pri
pravilnem izločanju sestojev ne bodo nastopi le večje razlike. Kot centra lno debelinsko stopnjo bi bilo potrebno izbrati tisto, ki se naj večk rat pojavlja, kot srednjo višino drevja te stopnje pa poprečno višino vseh izmerjenih dreves.
Na podlagi teh podatkov poiščemo v dvovhodnih deblovnicah tej stopnji in
tej višini ustrezajoč volumen, ugotovimo v ustrezni tablici enotnih tarif (P a li E)
temu volumnu pri tej debelinski stopnji ustrezajoč tarifni razred ter po tarifah iz
tega razreda izračunamo lesno maso sestoja po debelinskih stopnjah.
Ta način ima pred drug imi spredaj naštetimi načini mnoge prednosti. Prvič
nam daj<; poleg temeljnice in lesne mase na 1 ha tudi število drevja na 1 ha in s
tem omogoča izdelavo frekvenčne krivulje števiia dreves. Drugič je možno z njim
najzanesljiveje dognati lesno maso ses·toja v celoti in po debelinskih stopnjah
oziroma razredih, ker zagotavlja povsem objektivno izbiro modelnih dreves za
meritev višin. Končno j e možno na te meritve navezati tudi druge meritve, kakor
n. pr. meritev prirastka, cenitev kvalitete debel in sortimentov itd., tako da se
vsa ta dela opravijo v enem obhodu sestoja ter na istem in na povsem objektiven
način izbranem drevju. To nam tudi omogoča razne primerjave in raziskave medsebojnih odnosov merjenih taksacijskih elementov.
Za ilustracijo tega načina n avajamo primer iz Lehna na Pohorju, kjer smo
relaskopira nje uporabili sicer v druge namene (meritev homogenosti sestojev, izbira modelnih dreves za meritev višin in prirastka ter za kvalitetno in so rtimentno
klasifikacijo sestojev itd.) in je bilo zaradi tega število meritev precej izpod običajnega števila. Kljub temu pa nam primer kaže, koliko se moremo tudi s temi
maloštevilnimi merit':ami približati stvarnim podatkom. Vzeli bomo v ta namen
kot primer isti oddelek 29 revirja Lehen.
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V tem oddelku je bilo izbranih le 11 stojišč (namesto 28, potrebnih za meritev temeljnic in lesne mase). Na teh stojiščih je bila tem eljnica merjena z 1 m
dolgo palico in 2 cm široko ploščico (k = 1), vse všteto drevje pa je bilo premerjeno in uvrščeno v u strezne debelinske stopnje, s čimer smo dobili st oj iščne temeljnice po debelinskih stopnjah na 1 ha. Po popravi teh temeljnic zaradi strmine
terena, po seštevanju tako dobljenih popravljenih stojiščnih temeljnic po debelinskih stopnjah in po delitvi seštevkov s številom stojišč smo dobili za jelko tele
poprečne temeljnice debelinskih stopenj na l ha, tem pa ustreza tole število dreves na 1 ha (v primerjavi z resničnim številom):

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1-!

2,20
46

1,92

4,83

4,63

4 ,07

3,19
9

1,51
4

0,94
2

32

26
26

20

55

35
27

33

118

2,67
36
32

3,13

68

19

12

5

3

Stopnja
m 2 / ha
N izrač.
dejansko

2,04

34

34

Iz te tabele se jasno vidi, kako raste natančnost od nižjih stopenj proti višjim,
premerom ustreza tudi večja zajeta površina.
Ko smo ugotovili centralno debelinsko stopnjo po stojiščih, so se posamezne
d~belinske stopnje pojavile kot centralne stopnje tolikokrat:

ker

večjim

Debelinska stopnja 8

9

10

Primerov

5

4

2

Kot centralno stopnjo j e torej vzeti 9. debelinsko stopnjo (prav isto dobimo tudi
s podatki popolne klupnje).
Po višinski krivulji za ta oddelek znaša srednja višina drevja te stopnje 25m.
Jelka 9. debelinske stopnje in višine 25m ima (po Grundner-Schwappachovih
dvovhodnih deblovnicah) 1,79 m 3 debeljadi, temu volumnu pri 9. debelinski stopnji pa ustreza 6. tarifni razred tablice P (P6). če po tem tarifnem razredu in po
izračunanem številu drevj a izračunamo lesno maso sestoja na 1 ha, dobimo tele
lesne mase po debelinskih stopnj ah in v celoti (v primerjavi z resničnimi):
Stopnja
m3 /ha

i.zrač.

dejansko

·4

5

6

7

8

12

15
18

19
18

31
28

44
34

20

9
57
58

10

11

12

13

14

Skupaj

59
59

57
54

31
42

17
21

10
15

367

352

Iz prednjega primera, ki je bil naveden zaradi ponazoritve načina dela, vidimo, da smo kljub manj kot polovičnemu številu meritev dobili rezultate, ki se
vsaj v celoti močno ujemajo z resničnimi podatki.

Možnosti uporabe Bitterlichove metode pri nas
Ena osnovnih karakteristik urejanja gozdov v Sloveniji je težnja, uvesti kontrolo gospodarjenja v gozdovih, kjerkoli so za to pogoji, ter z njo naše gozdove
postopno zboljševati do stopnje, na kateri nam bodo dajali najv ečje koristi. Ta
metoda pa zahteva popolno klupnjo in Bitterlichova metoda meritve temeljnic v
splošnem ni primerna kot metoda za inventarizacijo sestojev. Uspešnejšo uvedbo
te metode v našo prakso ovira tudi silna razdrobljenost gozdov, zlasti kmečkih, ob
kateri se statistične metode taksacij e ne morejo z uspehom uveljavljati, ker ne pomenijo bistvene pocenitve dela.
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Kljub temu pa je tudi p ri nas nemalo primerov, kjer lahko s pridom uporabljamo Bitterlichovo metodo kot metodo in ven tari za c ij e se s to j ev.
· Predvsem imamo v Sloveniji precejšnjo površino zaščitnih gozdov, v katerih
sploh ne sekamo ali pa se omejujemo v glavnem le na sanitarne sečnje, pa nam
zaradi tega tudi niso potrebni podrobni podatki o lesnih masah in njihovi strukturi v teh sestojih. Ti sestoji so po navadi tudi težko prehodni pa je zanje prav
Bi.tterlichova metoda, ki zahteva najmanj dela, najbolj primerna.
Inventarizacija po Bitterlichovi metodi je primerna razen za zaščitne gozdove zlasti tudi za enolične, goste srednjedobne sestoje, kj er se ne moremo več
opirati ·na donosne tablice, popolna klupnja teh sestojev pa bi zahtevala preobsežno delo.
Nadaljnje področje za uporabo te metode bi pri nas mogli biti tudi malovredni, redki, degenerirani sestoji, ki jih ·tudi z gozdnogojitvenimi ukrepi ni več
mogoče občutno zboljšati in zato kontrola gospodarjenja pri njih nima pravega
pomena.
Zelo dobrodošla bi bila nadalje ta metoda pri cenitvah lesnih mas v surovinskih zaledjih lesnih obratov, ki jih redna ureditvena dela še niso zajela in bi
na ureditvene podatke morali predolgo čakati. Sistema·tično izvedena inventarizacija
sestojev v surovinskih zaledjih lesnih obratov bi znatno prispevala tudi k bodočim
rednim ureditvenim delom v tem območju.
V splošnem j e moči s to metodo uspešno opravljati cenitev sestojev povsod,
kjer ni neiwgibna popolna klupnja in se zato omejujemo na cenitev s primerjalnimi P>loskvami. Izvzeti so le sestoji, ·kjer zaradi njihove gostote oziroma visoke
in ·g oste'podrasti delo ni mogoče. Prednost te metode pred drugimi metodami primerjalnih p loskev je v tem, da ne zahteva zamudne odmere ploskev in da zaradi
tega delo tudi hitreje poteka. S to metodo .se samo po sebi zajema debelejše drevje na znatno večji površini k akor tanjše in niso potrebni posebni manjši notranji
primerjalni krogi za inventarizacijo tanjš ega drevja, kakor to delajo n. pr. v
Nemčiji. Ugovor, da v primerih, ko se ob polaganju primerjalnih prog skicirajo
tudi sestoji, ta metoda ne-more nadomestiti prog, ne drži, ker se morajo stojišča po
Bitterlichovi metodi pravtako izbirati v sistematsko določenih smereh in se ob
tej priliki razdalje stojišč tudi lahko precizneje merijo, če je to skiciranje
sestojev potrebno,
V pravkar naštetih primerih bo najbolje ustrezala že opisana kombinacija
meritve ·t emeljnic z vzporedno klupnj o vštetega drevja, z ugotavljanjem centralne
debelinske stopnje, z meritvijo drevesnih višin te centralne stopnje ter z meritvijo
prirastka kakor tudi z morebitno cenitvijo sortimentov. Tako bi na najhitrejši
način dobili dovolj natančne podatke o teh sestojih.
Mnogo širše polje uporabe kakor pri inventarizaciji sestojev bi lahko ta
metoda pri nas dobila pri ugotavljanju raznih ureditvenih podatkov, kot so zarast
sestojev, njihova sestava po drevesnih vrstah, homogenost in enotnost glede zarasti
in njihove sestave itd. To metodo bi mogli dalje z uspehom uporabljati za ugotav-1janje centralne debelinske stapn je na terenu zaradi določanja tarifnih razredov
enotnih tarif, za ugotavljanje potrebne intenzitete sečnje, prav posebno pa še za
pravilno in objektivno izbiro modelnih dreves za meritev drevesnih višin in prirastka, za cenitev sortimentov itd. Pri urejanju inštitutskih raziskovalnih gozdov
v Lehnu na Pohorju smo l eta 1956 vse te možnosti že tudi preizkušali in v naslednjem podajamo nekaj primerov teh meritev.
Zarast sestoj ev (razmerje med resnično temeljnico in temeljnico po
donosnih tablicah) ter ra z m er j e dr eve sni h vr st sta važna pripomočka za
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cenitev lesne mase in prirastka v mlaj~ih enodobnih sestojih. Ta dva podatka smo
doslej po navadi ocenjevali le na oko, zarast n. pr. po sklepu krošenj , pri čemer
smo se mogli tudi precej ušteti. Mnogo zanesljivejši bodo podatki, če jih bomo
ugotavljali z relaskopom in sicer ločeno po drevesnih vrstah ter na nekaj stojiščih, izbranih v določenem redu. Klupnja vštetega drevja v ta namen ni potrebna. ·
Na podlagi tako opravljenih meritev, če jih je bilo dovolj , lahko tudi s številkami izrazimo en o l i č n o st s es t oj ev, ki smo jo doslej le na splošno
opisovali ali pa niti to ne. še tako natančna klupnja nam namreč ne pove, ali
gre. za enakomerno poraščen sestoj ali .za sestoj , kjer se večje ali male redčine
izmenjujejo z goščinami. Prav tako iz klupnjih podatkov ni razvidno, ali gre za
sestoje s posamič pomešanimi drevesi ali pa za sestoje, kjer so ·drevesne vrste med
seboj skupinsko ali ploskovno l očene, to je, ali gre za individualno ali za skupinsko
ali za ploskovno mešane sestoje. V enakomerno poraščenih ter posamič mešanih
sestojih bo slika sestoja na vseh meritvenih stojiščih bolj ali manj enaka, medtem
ko se bo pri neenakomerno zaraslih ali skupinsko mešanih sestojih od stojišča do
stoj išča močneje spreminjala. Raznolikost sestojev v pogledu zarasti in zmesi
raznih drevesnih vrst bi mogli številčno izraziti s srednjim i(kvadratnim) odklonom
zarasti ali zmesi sestaja okrog raznih stojišč od poprečne zarasti in zmesi sestaja.
čim večji je ta srednj i odklon, tem bolj raznolik je sestoj, in obratno . .Primer
takšnega izračunavanja {raznolikosti zarasti in deleža glavne drevesne vrste, jelke,
brez upoštevanja napake zaradi omejenega števila meritev) je podan v priobčeni
tabeli in sicer za oddelek 29 revirja Lehen.
Ta prebiralni jelov sestoj je zelo enoten tako g lede zarasti kakor glede mešanosti drevesnih vrst, zato smo ugotovili dokaj majhen srednji odklon stojiščnih
vrednosti od poprečnih vrednosti ses-toja ( + 22% za zarast in + 11% za delež
jelke pri poprečni površini primerjalne ploskve okoli 10 a). V splošnem se srednji
odkloni od poprečne zarasti v Lehnu na Pohorju .g ibljejo okoli ±25% in sicer
med 11% kot spodnjo in 62% kot ~gornjo mejo, medtem ko se srednji odklon
deleža jelke od poprečnega deleža giblj e v zelo širokih mejah, od 7% pa vse do
85% . Iz teli št.evilk se vidi, da je srednji odklon, ki ga dobimo na podlagi n ekaj
meritev skupne .temeljnice po Bitterlichovi metodi in po spredaj navedenem izračunavanju, zelo občutljiv nakazovalec, ki nam številčno pokaže raznolikost sesto1a
glede zarasti in zmesi; prikaže ·nam to, Česar nam niti popolna klupnja sama po
sebi ne more dati.
V sestoj ih, kjer smo poleg štetja dreves opravili tudi klupnjo teh dreves, bi
mogli na ta način dognati tudi enotnost sestojev glede njihove strukture po (širših)
debelinskih razredih. To bi bil važen nadaljni pris-p evek k poznavanju strukture
sestojev. Podatki klupnje nam namreč tega ne povedo, ker lahko iz njih izluščimo
le poprečno strukturo sestaja po debelinskih razredih, ni pa iz njih razvidno, kako
se ta struktura v sestoju spreminja. Tako dobimo po podatkih popolne klupnje
lahko enako sliko in enako frekvenčno k-rivuljo za prebiralen kakor za skupinsko
in ploskovno raznodoben sestoj, čeprav gre za sestoje, ki zahtevajo povsem različne
gojitvene in gospodarske ukrepe.
Z navajanjem teh prednosti Bitterlichove metode pred popolno klupnjo ni
morda mišljena, naj bi ta metoda klupnj o nadomestila, pač pa je poudarjeno, da
bi bilo mogoče s to metodo kot dopolnilnim delom v gospodarsko najvažnejših
sestojih njihovo sliko znatno spopolniti in ustvariti solidnejše osnove za pravilno
planiranje gojitvenih in gospodarskih ukrepov. če metodo hkrati povežemo z drugimi ureditvenimi deli (meritev drevesnih višin, prirastka itd.), tudi ne zahteva
večjih dodatnih terenskih del.
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O tem, kako je mogoče z Bitterlichovo metodo dognati centra 1 no de beli n s k o st op nj o sestaja, ]e bilo govora že prej. S tem je omogočeno natanč
nejše ugotavljanje te stopnje, kot pa je njeno zasilno določanje po številu drevja.
Poleg tega pa pri tem ni potrebno predhodno obračunavanje klupnjih podatkov,
tako da se to delo in s tem tudi meritev drevesnih višin lahko opravi brez krkršnihkoli klupnjih podatkov in neodvisno od nje - prej ali pozneje. S tem j e tudi
olaj šana uporaba enotnih tarif, opisanih v št. l. Gozdarskega vestnika iz leta 1955.
Izra č unavanje

razno lik osti zarasti in deleža jelke .
(za k = 1) Lehen, od d. 29 (j e 1 o v prebira 1 ni sestoj )
Temeljnica
G 1(m 2/ ha)

G2

Delež jelke
a

2

3

4

5

6
7
8
9
10
11

25,0
47,5
30,1
39,3
36,3
49,0
29,5
33,0
38,4
36,1
33,3

625
2256
906
1544
1317
240f
870
1089
1474
1303
1199

0,88
0,92
0,83
0,77
0,88
0,66
0,90
0,97
0,91
0,97
1,0

0,7744
0,8464
0,6889
0,5929
0,7744
0,4356
0,8100
0,9409
0,8281
0,9409
1,0000

s

397,5

14984

9,69

8,6325

Stoji šče

1
2
3
4

5

S/ 11

36,1

+ { 14 984 - 36,1

x 397,5

s= -

11- l

a2

0,88

s=

=

,

= ± 8,0 m 2/ ha ali

±v

8,632? - 0,88
11-1

x 9,69 =

= ± 0,10 ali

c = ± '22 % od 36,1 m 2 /ha

c=

± 11 %

od 0,88

Misel, da bi h~.hko Bitterlichovo metodo uporabili tudi za ugotavljanje potrebne intenzitete se č enj , je izrazil že K urth ~ 18). Avtor sicer ne daje
podrobnejših navodil, ka~o si to ugota vljanje zamišlja. Po vsej verjetnosti pa gre
za način, pri katerem se med vštetimi drevesi ugotove ·t ista, ki bi jih bilo potrebno
poseka ti. Odnos števila teh dreves do števila vseh vštetih dreves pokaže potrebno
intenziteto šečnje . Razume se, da je tudi to cenitev napraviti na več , po nekem
redu izbranih mestih.
Posebno mnogo obeta Bitterlichova metoda kot pripomoček za si stematično
in objektivno izbir o mode 1 nih dreves {za meritev drevesnih viš\n v kolikor izdelujemo lokalne deblovnice - in prirastka ter za kvalitetno in sortimentno klasifikacijo sestojev) po debelinskih stopnjah sorazmerno temeljnicam.
Prednost tako izbranih dreves, ki zagotavlja naj v ečjo natančnost podatkov prav
v tistih debelinskih stopnjah, kjer je tudi največja lesna masa, in s t em tudi največjo natančn ost v podatkih za ses toj kot celoto, je splošno znana in je ni potrebno
pojasnjevati. Ma:njkale pa so doslej metode, pri k a terih bi se na tako prep rost
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in objektiven način, brez kakršnihkoli preračunavanj modelna drevesa sama po
sebi so razmerno temeljnicam izluščila iz sestoja. Iz vsake debelinske stopnje se
namreč pri štetju dreves z relaskopom izloči iz vsake debelinske stopnje toliko
dreves, kolikor m2 temeljnice na 1 ha šteje ta stopnja. če je temeljnica neke debelinske stopnje 3 m2 /ha, bomo p ri relaskopiranju normalno dobili tudi 3 drevesa
te stopnje, pri stopnji, kj er je temeljnica 5m 2 /ha, 5 dreves te stopnje itd. če ta
drevesa uporabimo kot modelna drevesa, je njihovo število po debelinskih stopnjah torej sorazmerno njihovim temeljnicam.
Res je, d a moremo modelna drevesa izbrati sorazmerno temeljnicam tudi po
drugih metodah. V ta namen pa moramo predhodno opraviti klupnjo sestoja,
izračunati temeljnico ter število modelnih dreves po debelinskih stopnjah, nato
pa poiskati ta drevesa v sestoju. Pri tem iskanju se lahko vrinejo najrazličnejši
subj ektivni vplivi , neenakomerna porazdelitev modelnih dreves po sestoju itd.,
kar zmanjšuje vrednost s pomočjo teh dreves dobljenih podatkov. Ce pa ta drevesa
izbiramo z običajnimi primerjalnimi ploskvami, se število modelnih dreves ravna
po številu drevja v debelinskih stopnj ah, kar zlasti v prebiralnih sestojih vodi do
odvečnih meritev v nizkih, na lesni masi revnih debelinskih stopnjah in do premalega števila meritev v višjih, na lesni masi najbolj bogatih debelinskih stopnjah.
Vsako uravnavanje števila modelnih dreves po debelinskih stopnjah pa je
zvezano s subjektivnimi vplivi, zato vodi k statistično manj vrednim podatkom.
Poleg opisanih možnosti vzporedne uporabe Bitterlichove metode obstojajo še
nekatere -druge možnosti, kakor n. pr. ugotavljanje srednj e višine sestoja {po
Hirati), ki pa so za sedaj manj važne . .Ze spredaj opisane možnosti pa -dovolj
zgovorno pričajo o velikem pomenu te metode za popolnejše predočevanje sestoj ev
m za zboljšanj e, spopolnitev in pocenitev ureditvenih del.

S k 1 ep
Bitterlichova metoda meritve temeljnic ima za inventarizacijo sestojev v Sloveniji, kjer se kot pravilo postavlja kontrolna metoda ,gospodarjenja, omejene
možnosti uporabe. Kljub temu j e kot najbolj ekonomična metoda primerjalnih
ploskev primerna za inventarizacij o znatne površine gozdov, kot so n. pr. zaščitni
gozdovi, enolični srednjedobni sestoji, redki, manjvredni, degenerirani sestoji itd.,
obenem pa tudi za analizo surovinskih zaledij lesnih obratov.
Imenovana metoda tudi mnogo obeta kot pripomoček za objektivno in natanč
nejšo ugotovitev različnih ureditvenih podatkov, kot so n. pr. zarast, sestava sestoj ev po drevesnih vrstah ter homogenost sestojev ,g lede zarasti in sestave, dalje za
neposredno ugotavljanje centralne debelinske stopnj e za izbiro tarifnega razreda,
kot pripomoček za določanje potrebne intenzitete sečenj ter končno kot sredstvo
za pravilno, sistematično , obj ektivno izbiro modelnih dreves (za meritev drevesnih
višin in prirastka, za kvalitetno in sortimentno klasifikacijo sestojev itd.). po
debelinskih stopnjah sorazmerno temeljnicam.
Ta metoda kot takšna zasluži, da se ji med metodami primerjalnih ploskev
prizna prvenstveno mesto ter da se tudi pri urejanju naših gozdov v čimvečji meri
uporablja.
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UPORABNOST MOTORNIH žAG

LISičARK

Ing. Franjo Munih (Idrija)

Posek in izdelava lesa v gozdu, sp ravilo, nakladanje, prekladanje in druga
manipulacija z lesom so gozdna dela, ki jih gozdni delavci še mnogokje opravljajo
z ročno silo, vlako pa z živinsko zaprego. čeprav so se tudi pri nas za časa petletke skušala gozdn a dela čim b olj mehanizirati in se j e propagirala uporaba
motornih žag t udi pri senčji in krojenju lesa, so ostale motorne verižne žage iz
več razlogov, ki jih je analiziral že inž. Turk, v n ašem gozdarstvu le kot enkratna
poskusna strojna oprema naših gozdnih delo višč. Morda j e inž. Turk p ra v zaradi
poglobitve v vprašanje kratkotrajne uporabe motornih žag pri nas v uvodu svoje
publikacije >> I<.oč n o orodje gozdnega delavca<< napisal, da bomo pri nas predvidoma še d olg o uporabljali ročno or·odje. •P o eni strani visoko cenim pozornost,
ki jo je posvetil ročnemu orodju zaradi pr epričanj a, da bo le ti s t i
g o z dni d e la vec do s ege l p r ave u sp eh e z m o t or nimi p ri p rav a m i, k i v v s e m p r a v i l n o o b v l ad a d e l o z r o č n im o r o d j e m,
p o d r u g i s t r a n i p a s t o j i m n a s t a 1 i š č u, d a m o r a t u d i z a
n a š e g o z d n e d e l a v c e v e n d a r ž e e n k r a t p r i t i č a s, k o j i m n e
bo treb a s težkim teles ni m n aporom tr ošiti kalorij , ki naj
b i j ih b '0 1 j e i z k o r i s t i l i z a d u š e v n o z b r a n o s t i n r a z s o dno st.
češki gozdarji ing. Douda, Jančo , Jandel, Jansky sodijo med zagovornike čim
širše uporabe motornih žag v gozdnem in lesnem gospodarstvu. V š vici je temu
vprašanju posvetil posebno pozornost inštitut za g ozdarska znanstvena raziskovanja, zlasti nj egov član dr. ing. Steinlin. Iz publikacij omenjenih piscev in iz
članka švedskega strokovnega dopisnika Eisbacherja avstrij ski strokovni reviji
Allgemeine Forstzeitung lahko povzamemo niže navedene podatke, ug otovitve in
smernice glede uporabnosti motornih verižnih žag.
Inozemska literatura razčlenja sečnjo in predelavo lesa po t. i. fazah ·dela.
Ta razčlenitev je potrebna pri analizi, koliko č asa je potrebno za izvršitev dol očene operacije z raznovrstnimi pripravami in na razne načine. Todi normiranje
del v gozd arstvu je zasnovano na merjenjih . za ugotovitev najbolj ekonomičnih
prijemov. Po švicarskih podatkih je potrebno n. ,p r. za podelavo smrekovega drevesa s prsnim premerom 50 cm in z lesno maso 2,55 m3 {nad 7 cm, brez luba) v
gorskih krajih:
l. Za splošno pripravo: hoj a od drevesa do drevesa po s eči š ču, dogovor glede
poteka dela, potrebne priprave za del o, kot je odložitev sekire, prijem žage, odložitev suknjiča in pod. j e potrebno 20 delovnih minut;
2. za določitev smeri podiranj a, čiščenje tal ob koreničniku in zabijanj e
klinov je potr ebno 11 delovnih minut;
3. za obsekovanje koreničnika in zas<"tkovanje je potrebno 6 minut;
4. za .p odžagovanje je potrebno 20 minut;
5. postranski čas za krojenje znaša 23 minut;
6. za kroj enje je potrebno 33 minut;
7. za grobo in fino kleščenje in za beljenje .pa 145 minut.
Skupaj torej 258 delovnih minut, t. j. 4 ure 18 minut. V 8 urah se izdela
4,72 m3 oziroma v l uri 0,59 m3 lesa.
Taka in podobna razčlenitev je p odlaga za meritve po rabe delovnega časa
v fazah, kjer p ride v poštev nadomestilo ročne žage z mo tomo {točke 3, 4 in 6) :
pri obžagovanju korenčnika, oblikovanju ščetine in pri krojenju.
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Predno se spustimo v analiziranje prednosti tega nadomestila po švicarskih
virih, je umestno, da na kratko pregledamo dognanja češkega znanstvenega inštituta o splošnih vidikih uporabe motornih žag v gozdarstvu: >>Mehanizacija sečnje
in podelave lesa zadeva na težkoče. V industriji so delovišča stalna ob strojih, ki
jim podajamo surovine. V gozdu je obratno: s stroji moramo hoditi od drevesa
do drevesa. Zato se skuša strojno delo v go~du omejiti na najnujnejše, da bi se
na posebnih središčnih deloviščih delo dovršilo na industrijski na'Čin. Motorke,
ki za delo v gozdu pridejo v poštev, bi morale biti lahke, dovolj močne s čim več
jim učinkom, kompa ktne, s čim manj gibljivimi deli, preproste za ravnanje in
vzdrževanj e. « Pri p oskusu za ugotovitev storilnosti bencinske motorke za dva delavca {a), bencinske motorke za enega delavca, t. j. motorne lisičarke {b), sovjetske
električne motorke CNIIME -K5 (c) in ročne trebušaste žage (č) je ugotovljena
tal e produktivnost:
l. pri podžagovanju a : b : c : č = 495 : 222 : 294 : 100;
2. pri krojenju v m3 a: b: c: č = 559: 2 16:236: 100;
3. pri krojenju v prm a: b: c = 100: 79 : 83 .(ročna žaga je bila izločena) .
V primerjavi dnevnih stroškov, vštevši amortizacijo žag, je ugotovljeno
razmerje:
l. pn podžagovanju a : b : c : č = 208 : 127 : 150 : 100;
2. pri krojenju v m 3 a: b: c: č =50: 51 : 58: 100;
3. pri krojenju v prm a : b : c : č = 42,5 : 62,2 : 52,5 : 100.
Poskus je dognal l. slabo uporabnost električne motorke v gozdih, kjer je
treba po sečišču vlačiti 250 kg težki agregat {bencinski motor z el ektričnim generatorjem); 2. veliko pokretnost motorne lisičarke pri podiranju tanjšega lesa do
lesne mase 0 ,5 m 3 , zlasti pa pri obža,govanju v ej v listnatih sestoj ih; 3. prihranitev
nad 50% fizičnih moči delavca; 4. nujnost ožjega verižnega ozobljevanja pri
motorni lisičarki t. j . maksimalne širine 5-6 mm; 5. potrebno uporabo vplinjača
brez plovca, ki naj hi omogočal bistveno večjo mobilnost žage; 6. dobre lastnosti
električne motorke, kot so neslišno delo brez vibracij , preprosta uporaba in vzdrževanje ter pomankljivosti razen tistih, ki so navedene pod l. točko, ko je frekvenca 200 period v sekundi, kar onemogoča priklju čitev žage na generatorski tok
s 50 periodami /sek. češki poskus kaže, da storilnost glede prerezane ploskve na
sekundo, ki odpade na 1 kg teže žage, pri žagi a) znaša 1 ,96~2,13 cm2 fsek, pri
žagi b) znaša 2,5-3,3 cm2 /sek. in pri žagi c) brez agregata 2-4 ,30 cm/sek. ter
seveda narašča od tanjših premerov k debelejšim. Ročna trebušasta žaga bi seveda
g l ede na majhno težo odnesla rekord, toda pri primerjavi so jo izlo čili.
Glede na to, da pri uporabi mehaniziranih naprav ne smemo upoštevati le
maksimalne storilnosti in rentabilnosti, temveč tudi številne druge činitelj e, ki se
pokažejo pri podrobnih analizah in ki v mnogih primerih ovržejo grobe analize,
je umestno, da se seznanimo tako s poskusom dr. ing. Steinlina iz švicarskega inštituta za gozdarska znanstvena raziskovanja v Zurichu kot tudi z ugotovitvami iz
švedske prakse.
šv_icarski poskus je obdelan kot posebna publikacija (št. 4) inštituta iz leta
1956. Ker zaradi obsežnosti razprave meritev in ugotovitev ni mogoče tabelama
prikazati, j ih bom podal v povzetku:
l. Problem se postavlj a takole: a) ali je mogoče z malimi motornimi žagami
opraviti vsa dela pri poseku in predelavi lesa, b ) ali z njimi lahko usmerjamo
drevo pri podiranju, c) ali motorna lisičarka {za 1 d~lavca) lahko nadomesti težjo
(za dva delavca) in do katere mere, č) kako je treba z motorno lisičarko opraviti
razna dela po fazah in kakšna naj bo pri tem organizacija dela, d~ koliki so ča11 8

sovm m stroškovni prihranki v primerjavi z rocmm delom, e) morebitni zdravju
škodljivi vplivi izpušnih plinov in vibracij, f) kako naj poteka vežbanje goz-dnih
delavcev za delo z motorno lisičarko.
2. Ugotovlj eno je, da je gozdno delo z motorno žago za dva delavca nevarno
in n aporno, vendar pa je storilnost večja; pri motorni lisičarki je del o manj naporno, utrudljivost in izguba časa sta manjši, uporabnost večstranska in nevarnost
manjša. Pri hoji po kopnem s težjo motorko se porabi za 43% več kalorij kot pri
hoji brez orodja, z lažjo za 19 % več, pri hoji po snegu pa za 45% več s težjo
in za 11% več z lažjo motor ko kot pri hoji brez orodja.
3. Pri delu v treh pasovih s po tremi kombinacijami, in sicer z ročno žago
(A), motorno lisičarko (B), težjo motorko (C) je v zelo neugodnem vremenu pri
- 28° C znašalo razmerje porabe časov v %:
a) pri obsekavanju, obžagovanju koreničnika je A: B: C = 100: 51,7: 67,3;
b) pri podžagovanju je A: B: C = 100: 30,8: 45,5;
c) pri krojenju deblovine v hlodovino je A: B: C = 100:21,6: 18,6 ali glede
na vsoto a) + b) + c) je A; B : C = 100 : 38:50.
Pri kroj enju debelejšega lesa - nad 60 cm premera pa se je vendar izkazala
odločna prednost težje motorke.
Pri krojenj u tanjšega lesa v prm je ugotovljeno razmerje A : B : C = 100 :
: 16,7 : 26,3.
Analiza porabljenega časa pri krojenju debelej šega lesa v prm je pokazala
razmerje B: C = 31,39:45,54, pri tanjšem lesu pa je B: C = 22,41: 32, 11.
Motorna verižna lisičarka glede na storilnost in priročnost nudi torej znatne
prednosti pred težjo motorko.
4. Analiza delovnih faz poseka in podelave nam pokaže, da odpade dejansko
samo 18% vsega dela na žaganje, zato je delež motorne žage razmeroma skromen
in bi bilo potrebno njen delež na celotnem delovnem času povečati tako, da bi
žaga prevzela delo sekire pri obsekavanju - oblikovanju koreničnika (7-ll %)
in pri kleščenju (14% ). Poizkus pri obsekavanju koreničnika pokaže razmerja: a)
v strmih legah z mnogo jelovja in manj izrazitimi koreničniki je A : B : C = 100 :
: 102 : 93, b), na ravnem svetu ,z močnimi koreničniki je A : B : C = 100 : 61 : 35.
Pri tem pa se je izkazalo, da je obžagovanje koreničnika z motorko za delavce v vseh podrobnostih utrudljivo. Za kleščenje z motorko pridejo v poštev
samo debla listavcev nad 40 cm premera. V splošnem n aj bi torej motorka prevzela 25- 27% skupnega dela.
5. V švicarskih gozdovih odklanj ajo brigadni način dela v primerih, kjer bi
motorke mogle imeti posebno .prednost pred ročnimi žagami. To utemeljuj ejo s
trditvijo, da se brigade obnesejo le pri velikih in obsežnih posekih, ne pa pri
prebiranju. Pri uvajanju brigad v delo (sekačev, klestilcev, krojilcev itd.) in pri
zapuščanju sečišča so pri prebiranju prevelike izgube časa. Razen tega specializacije motoristov ne pridejo v poštev zaradi škodljivih vplivov, ki niso majhni.
6. Svicarski inštitut za gozdarska znanstvena raziskovanja je v svojih
publikacijah (dr. ing. Steinlina in ing. Zehnderja) dokazal prednost dela posameznih gozdnih delavcev pred skupinskim delom. Iz tega vidika se postavlja na
stališče, da je pri delu posameznikov slaba točka pravzaprav žaga, ki pa na j bi
jo motorka lisičarka odpravil a. Toda pri tem nastane problem, kako ustrezno
vskladiti obratne stroške žage lisičarke na delovno uro s storilnostjo delavca-posameznika. Pri uporabi stroja bi vedno moralo veljati pravilo, da .g a je treba intenzivno izkoriščati in amortizacijske dobe ne .p retirano povečavati , ker sicer stroj
.izgubi pravi gospodarski pomen. Pri dolgoletni amortizacijski dobi se utegne zgo119

diti, da stroj zastari predno je amo rtiziran. Nove konstrukcije ga prehite in stroj
postane nerentabilen, dasi je še dobro ohranjen. Na osnovi tega načela je Steinlin
izračunal stroške delovne ure za motorno lisičarko pri amortizacijskih dobah 3,6
in 9 let ter je prišel do zaključka, da ni bistvene razlike v rentabilnosti , če žago
uporablja posamez:1ik 3,6 ali 9 let, in zavrača možnost, da bi motorno verižno
lisičarko mogel gospodarno uporabljati posamezni gozdni delavec. Dočim
dva ·gozdna delavca z ročnima lisi ča rkama dosežeta višjo storilnost kot skupina
dveh delavcev z dvoročno trebušasto žago amerikanko, je pri uporabi motorne
verižne l isičarke po dognanjih dr. ing. Steinlina stvar bistveno drugačna. Rentabilno jo more uporabljati le skupina dveh delavcev na ta način, da jo izmenoma
uporabljata oba, kot nanese delo. Medtem ko prvi z njo žaga, drugi klesti; ko ta
preneha svoje delo, gre z njo podirati svoje drevo, prvi pa opravlja kleščenje,
nato uporabi žago za krojenje itd. Le s tako organizacijo postane delo z motorno
lisičarko rentabilno, ter bo žaga v kratkem času amortizirana. Po zaključkih
Steinlina v nobenem primeru ni upravičeno tako ravn anje, da bi delovna skupina
2-3 delavcev prepuščala motorni lisičarki podžagovanje ali kro jenje, tako da bi
motorist z žago hodil od sečišča do sečišča in opravljal to zanj prihranjeno delo.
Kljub temu, da motorna lisičarka s skupino dveh delavcev še ni popolnoma
izkoriščena, so pri taki organizaciji dela izgube na času manjše kot pri hoji motorista od sečišča do sečišča. J as no pa je, da morata oba delavca v skupini
izmenoma uporablj ati motorno lisičarko in to vsak pri svojem drevesu. Večje skupine so za motorno li sičarko neprikladne, vsaj za švicarsk e razmere. Podobno
pravilo bi veljalo tudi za naše razmere v sestojih iglavcev. Za listavce pa je primerna drugačna organizacija dela.
7. Po predpostavkah in ugotovitvah švicarskih poskusov je prizadevanje za
uvedbo motornih žag pri gozdnem del u posl edica industrializacije drugih gospodarskih panog v zvezi s pospeševanjem dela in znižanjem proizvodnih stroškov.
Ni dvoma, da je ta težnja upravičena in dobra. Pospešitev dela seveda zavisi od
udeležbe stroja pri delovnih operacijah ter od delavčevega znanja. Povprečno se
z motorno lisičarko za ok. 45% pospeši obžagovanj e koren i čnika in podiranja
(vštevši: zabijanje "klinov, opazovanje in podiranje). Pri tem debelina deblovine
ne vpliva posebno močno. V primerjavi z ročnim delom znaša ta pospešitev pri
krojenju hlodovine 22%, pri krojenju v izdelke s prostorno mero pa ok. 18% .
V splošnem znaša prihranek na delu pri podiranju ok. 50% in pri krojenju ok.
20%. Seveda so ti prihranki manjši, če nastopijo motnje zaradi slabega vzdrževanja žage. Pri sečnji in podelavi listavcev je pospešitev dela bistveno večja kot
pri iglavcih, ker odpade beljenje in je delež dela z žago pri celotnem delu sorazmerno večji kot pri iglavcih.
·
8. švicarski poizkus upošteva tudi vpl iv izpušnih plinov, eksplozijskih frekvenc in vibracij motorja na zdravje delavca ter ugotavlja, da doseže ogljikov
monoksid do 0,02% koncentracije; to pa še ne more škodovati organizmu, seveda
če ta vpliv ni traj en. Sila eksplozij dosega tudi 2000 hercov, s primernim glušnikom
le 500 Hz. Vibracije motorja, ki vplivajo na živčevj e, so zelo občutne in bi morala biti prva naloga konstruktorjev, da jih s primernimi amortizerji ublažijo.
Nevarnost trajnih škodljivih pilnov na zdravje delavca, ki dela z motorno lisičarko
pa je po mnenj u Steinlina tem manjša, čim večkrat delavec spreminj a motorno
in ročno delo.
Razprava švicarskega zavoda za gozdarska znanstvena raziskovanja ima velik
pomen tudi za naše gozdarstvo, ker so pri n as delovne razmere zelo podobne. Drugačna je seveda zadeva glede zaslužka ; vendar pa je to snov za poseben članek.
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Pri tem gre namreč za slabo izkoriščanje orga nskih snovi, ki jih etat določa za
posek, zato je slaba tudi. možnost zaslužka. Svicar·~'k;i gozdni delavci si sami prizadevajo uvesti čim več mehaničnih sredstev. Omenjena razprava obravnava tudi
vprašanje nabavnih stroškov za motorne lisičarke in pride do zaključka, da bi jih
morala kupovati podjetja in jih izr očati stalnim gozdnim delavcem na obročno
odplačevanje.

Poglejmo, kakšno stališče zavzema švedski sotrudnik avstrijske Allgemeine
Forstzeitung v članku »Motorna žaga osvaja švedski gozd «. Beg z dežele v industrijo se j e razvil na Svedskem, kjer so imeli l. 1948. odlične ročne lisičarke znamke
El A in amerikanke. Do tedaj je prevladovalo mnenje, da motorna žaga ne sodi
v gozd {taka kot je, težka 20-40 kg). Takih motork je Svedska leta 1948 imela
ok. 7.000. Pri vprašanju uporabnosti in rentabilnosti j e igrala pomembno vlogo
cena bencina - drugače kot v USA, SSSR ali v Kanadi, kjer je bencin poceni.'
Polagoma pa je motorka dobila več zagovornikov, predvsem med gozdnimi delavci, ki sta jih k temu navajala psihološko ozadje in osebna korist, da pri delu
z motorko dosežejo nekako raven industrij skega delavca.
Na sosednem Norveškem se je pojavila l ahka motorna li sičarka »Comet<<,
težka 8,5 kg z na pol Dieslqvim dvotaktnim motorjem na vbrizgalno šobo in cevko
za vžig s propanom, kar omogoča brezhibno startanje tudi pri temperaturi -30° c
in ob največji vlagi. Prednost te motorke je tudi verižno ozobljenje, širo ko 5 mm.
Pri tako ozkem rezu je seveda poraba sile manjša, zato je konstrukcija mnogo
lažja kot drugače. Na Svedskem je model spopolnil ing. Dardel, nakar so pričeli
s serijsko izdelavo dveh tipov >>Raket<<, prve z dvotaktnim na pol Dieslovim motorjem 50 cm 3 brez električnega vžiganja, 10 kg težke in druge z dvotaktnim bencinskim motorjem 62 cm3 z magnetnim vžiganjem, - težke 11 kg. Na pol Dieslov
motor lahko uporablja zmes olja in bencina {1 : 6) ali pa petrolej , drugi pa bencin
- na uro ok. 1,3 1. Kmalu je švedsko gozdno gospodarstvo začelo uporabljati
vlagi in mrazu, ki jih ne ovirata pri delu. Uporabljajo 8-10 modelov, med njimi
lažje motorke, leta 1955 že ok. 21.·000 kosov. Obnesle so se kot neobčutljive proti
tudi ameriške Mc Culloch, Homelit in Wright (z listom - ne z verigo!). Te poslednje je dobila tudi JLA iz USA, in imajo namesto verižnega ozobljenja liste
z r azperitvami za trd ali mehek les, ki se lahko po potrebi izmenjajo.
švedske in švicarske ugotovitve se glede pomanjkljivosti ujemajo. Izpušne
pline mora cev usmeriti od delavca, eksplozije mora glušnik ublažiti, vibracije
pa umiriti dobri amortizerji. žaga stane 1200 šved. kron.
Brez dvoma tudi naši gozdni delavci želijo, da bi jim motorke olajšale delo.
Razen tega pa bodo, če bo ostalo po starem, šli naši vestni in marljivi gozdni delavci v pokoj brez kvalifikacij . To pa bi bilo krivično. Oglasi v dnevnem časopisju
kažejo, da bežijo gozdni delavci iz gozda v industrijo. Mogoče jih bo industrija
prej ali slej zavračala. Nikjer ni zapisano, da se ne more ponoviti slaba konjuktura za les. Bivša gozdna direkcija v Ljubljani je pred l. 1935. prodajala v režiji
izdelano smrekovino in jelovino po 250-300 din za l m3 . V času sankcij proti
Italiji pa je prodala ok. 18.000 m3 po 56 din. V takem primeru bo samo tisto
podjetje vzdržalo, ki bo imelo svoje gozdno delo mehanizirane. Ni dvoma, da
bi jim Narodna banka za te namene dajala morebitne regrese.
Menim, da bi bilo dobro, če bi ta problem načel tudi Inštitut za gozdno in
lesno gospodarstvo LRS, ki mi je omogoč il vpogled v tujo literaturo, za kar se mu
zahvaljujem.
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DRUšTVENE VESTI
OBCNI ZBOR DRUSTVA -INžENIRJEV IN T.EHNIKOV GOZDARSTVA IN LESNE
INDUSTRIJE SLOVENIJE
Dne 9. marca t. l. je bil •V novi stavbi Inštituta za gozdno .i,n lesno gospodanstvo Slov·e nije redni obč n i zbor DIT goZJdarstva in lesne ·industrije Slovenije. Stev.ilni delegati
društvenih sekcij , zastopniki gospodansk1ih članov .i n ljubljanski udeleženci so na zboru
odločali v imenu 1379 članov ter dosegli udeležbo 880fo vsega članstva . Od gosto'/ •so bili
prisotni: član lzVTŠnega sveta Ljudske sk01pščine LRS in predsednik Glavne zadru~ne z·v eze
Jože Ingolič, nadalje inž . .Karmel o Budihna, ljudsk.; .poslanec .in predsednik OLO No va
Gorica, inž. N. Butkovic kot zaJStopnik Z.veze go~darsk.ih dr~tev FLRJ, inž. 2. Hajdin kot
zastopnik Hrvaškega gozdarskega dru.štva, inž. J. Torkar, zastopnik in tajnik Zveze D-IT
LRS, inž. l. Jelačin kot zastopnik Fakultete za agronomijo, gozdar•s tvo in veterinarstvo
v Ljubljani , I. Sporar kot zastopnik DJT kmetijstva LRS, dr. L . Kiauta kot zastopnik
Društva ekonomistov. NadaLje .so se občnega zbora udeležili tudi pred-stavniki Sindikata
kmetijskih in gozdnih delavcev, Uprave rta v.o dno gospodarstvo, Kmebijsko gozdarske zbornice, Strokovnega združenja .lesnoindustrijskih podjetij, RepUJbliške lovske zveze, Društva
študento·v gowarske fakultete, gozdarske srednje Šo•l e in lesno·i ndustrijskega odJS·e ka TSS.
Poročila članov

upravnega odbora

Drušbveno dejavnost v preteklem po.slovnem letu je rpri•kazal odbor v svojem pismenem poročilu, ki je bilo razmnoženo· 1v tol•iko .iz vodih, .da je bilo dostopno vsem udeležencem. Zato se je društveni tajnik inž. G. Kersnik v 1svojem ustnem poročilu omejil le
na •povzetek il:er je pri tem omenil zlasti na•s lednje:
V obravnavanem poslovnem obdobju je imel lllpravni odbor 23. sej, od tega 11 ločenih
po pododborih. !Pri tem so bile obravnavane naloge, k.i j~h je postavil prejšnji občni zbor
kakor tudi razna druga strokovna, organizacij-ska in goSrpodarska pereča vprašanja. Delo
v obeh pododborih, gozdarskem in lesnoindustrij skem je bilo usmerjano zlfl.sti na ločenih
sejah, ki pa bi bile lahko številnejše, če bli hi·l a udeleŽiba obilnejša. Vendar pa smo v tem
pogledu z ozirom na leto 19Š5 zabeležili napredek, kajti dočim j e lesnoindustrijski pododbor dosegal takrat 48°/o udeležbo·, se je l e~ta lani .povečala na 61 Ofo, p ri gozdarskem
pod odboru .pa od 660fo na 7·60fo. _Tudi sodelovanje nad·zornega odbora j e bilo živahno.
Društvo je priredilo 2 plenuma, ki sta bila po svečena vprašanju organizacije gozdarske ·služb e v Sloveniji v zvezi z ustanavljanjem gozdarskih poslovnih zvez in prenašanjem
o,perativne dejavno.sti na le-te in na gozdna gospodarstva. Razen -tega pa se je na drugem
plenumu obravnavalo tudi VJprašanje strokovnega razvoja gozdnih delavcev in vprašanje
njihovih •poklicev.
Upravni odbor društva je ·sodeloval s terenskimi .sekcijami tudi na ta način, da so se
zas:to.pniki odbora udeleževali sekcijskih sestankov, občnih zborov in drugih prireditev,
seje upravnega odbora pa so obiskovali tudi predstavniki sekcij. Odborniki so imeli tudi
več predavanj pri sekcijah ter so se udeležili tudi ne;katerih •sekcijskih ekskurzij. Matično
društvo je .priredilo za terenske člane lesnoindustr.i,j sko ekskurzijo v lesne obrate Verd,
Cerknica, ,Postojna in Nova Gorica, katere se j e udeležilo 4 7 članov ter organiziralo dva
lesnoindustrij ska dneva s sedmimi preda'lanji, ki jih je obiskovalo približno po 130 udeležencev.
Društveni predstavniki so sodelovali na vseh plenumih Zveze gozdar.skih društev,
na vseh njenih sejah in posvetovanj ih'. •Pri Zvezi DIT LRS se uveljavLjamo po dveh zasto.p nikih pa tudi v raz~ih njenih komisijah. Prav tako je bila tudi povezava z Gozdarskim
študent·skim društvom zadovoljiva. Razen tega deluje društvo po svoji h predstavnikih tudi
v Centralni tehnični knjižnici, v odboru Ljudske tehnike, v Muzejskem odboru in v šol-
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skih odborih 3 strokovnih šol ter sodel uj e •rudi s Slovensko kmečko zvezo iz Celovca zlasti
pri prireditvi gozdanskega tedna.
V preteklem poslovnem letu je društvo navezalo st~ke tudi z gozdarskimi društvi v
Avstriji in v Svici ter z lesnoindustrijsko šolo iz Rosenheima na Bavarskem. S švicarskimi
gozdarji j e društvo izmenjalo strokovno ekskurzij o, ki jo je priredila Zveza gozdarskih
društev FLRJ, pri čemer smo organizirali vodstvo švicar-skih gozdarjev po Sloveniji in
:sodelovali pri ekskurziji po Svici s 5 člani. Obiskala nas je skupina absolventov lesnoindusrt:r~jske šo le iz Rosenheima, naši 3 č lani pa so se udeležili njihovega tečaja o vezanih
ploščah.

Naše

č lanstvo

je nadalje navezalo stike z udeleženci ·zvezne ekskurzije, ki j e pri nas
vprašanja kmečkih gozdov. Tudi lJI. zasedanje delovne skupine FAO za hudo-urništv.o , ki je končalo svoje delo v Sloveniji, je nudilo možno:st za tovrstne uspehe.
V minulem poslovnem ·obdobju se sicer število sekcij ni spremenilo, vendar je sedaj
v teku snovanje no.ve cerkniške in kopnske sekcije ter samostojne sekcije za Pomurje. Stevilo članstva se je z ozirom na leto 1955 povečalo od 585 na 675 rednih in od 756 na 836
izrednih članov, t. j. skupno za 12°/o. Najštevilnejši sta celjska in novomeška sekcija.
Ena od g lavnih nalog, ki jim je društvo pmvetilo svoj o pozornost, je bila obravnava
kadwv.skega Viprašanja. K strokovnemu izpopolnjevanju so največ prispevale naše sekcije
s prirejanjem .tečaj ev, .seminarjev, ekskurz ij, fi lmskih predvajanj 3n s praktični~i prikazi.
Zlasti je bil .p omemben ~eminar, ki ga je priredila celjska sekcija ob sodelovanju mari borske in slovenjegraške sekcije in sicer na ravni ,postdiplomskega študija. Pomoč sekcij
pr i ,pripravah in izvedbi izpitov za logarje in gozdne nadzornike je rodila očitne sadove.
Vprašanju kvalifikacije in ureditve položaja naših gozdnih delavcev je bila po;svečena
posebna skrb, pri čemer je bilo zlasti koristno prouč evanje slovenjegraške sekcije in osebni
pri•spevki nekaterih odbornikov. Na podrobni razčlenitvi tega vprašanja j e društvo zgra-dilo svoje načelno stali§če in ga v obliki neposrednih sklepov z uspehom uveljavilo na našem
plenumu in na zveznem !tovrstnem posvetovanju v Banja Luki.
Vprašanje organizacije g·ozdanske službe je društvo obravnavalo na dveh svoji h plenumih, ki so se jih udeležili tudi zastopniki Zveze gozdarskih društev in gozdar~kih druš tev iz drugih republik. Oprede.l itev stal i šča se v glavnem ujema s tezami, pos·tavlj enimi
v prejetem referatu, ki rpredvideva rprenos vse go!Zdarske operativne dejavnosti na gospo-dar.ske ·o rganizacije; v zasebnem sektorju pa naj bi o-krajnc uprave za goz-darstvo prepustilc
tovnstno dejavnost zadružnim goz.drrogospodarskim organizacijam, same pa naj se omejijo
le na upravno inšpekcij sko funkcijo.
Pri posvetovanju o urejanju gozdov, ki ga je priredila Zve.za gozdarskih društev, je
naše društvo prispeval·o svojo razpravo, osnovano na razmerah slovensk-ega gozdanstva.
Sprejeto j e bilo priporočilo, naj se pri urejanju gozdov uporabljajo objektivne metode,
·Čeprav so nekolil-"0 dražje.
Na pobudo lesnoindustrijskega pododbora so bili prirejeni sestanki tovrstnih pod·odborov v Postojni, Logatcu in Skofj i Loki. Njegovi član i pa so priredili na terenu 13
predavanj. Nadalje j e bila v pododboru proučena problemat ika glede strokovne literature
:s področja lesnoindustrijske dejavnosti ter so bile postavljene ustrezne smernice. Nadalje
je bilo tudi zavzeto stališče glede delitve fondov za vzgojo kadrov v lesni industriji.
Lesnoindustrijski pododbor je izdelal in poslal prizadetim problematiko glede časa
:sečnje in oddaje hlodov ine. Obdelana so bila tudi druga osnovna vprašanja lesne indu:strije (rpovečanje kapaci.tet, uporaba žamanja, .itd.). Nadalje je pododbor sodeloval v komis iji za popis kadra v lesni industriji in v komisiji za revizijo· nomenklature delavskih
poklicev. V teku so priprave za lesnoindus-trij sko posvetovanje, •ki bo letos prirejeno.
Društvo je prouči lo pred loge glede programa za specializacijo, ki jo organizira mednarodna pomoč.
proučevala
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Nadalje smo si veliko prizadevali, da bi dosegli napredek v goj enj u gozdov; sekcij e
so v ta namen prirejale tečaje , demon~tracije, ekskurz,ije •in izmenjavo izk ušenj z domačimi
in tujimi ~trokovnjaki , vendar pa doseženi u ~pehi še niso zadovoljivi.
Poročilo

urednikov

Urednika inž. M. Brinar in inž. O. Jug sta poroča,la o društvenih revijah »Gozdarski
vestnik« in >>Les«. Glasi1i sta v celoti izpolnili svQj lanskoletni program vkljub temu, da so
njuno uveljavljanj e mobno o•v irale znane težave v ti skarnah in njunega razvoja, žal, ni
podpiralo zadostno število sotrudnikov. »Gozdarsk.i vestnik<< je posveti l eno svoji h dvoštevilk vprašanju nege .g ozdov, ki zasluži v naših razmerah posebno. p'Ozornost, »Les<< pa
je v eni svojoih števHk zbra•l prispe>"ke o tovarni glasbiol v Mengšu »Melodij a«. - Dohodki ,
ki so bili za Gozdarski vestnik predvideni z 1,465.000 din, so bili s pomočjo dotacij preseženi za 440/o. Izdatki pa so bili ·prekoračeni le za 19.000 din, t. j. za 1,30fo. Za revijo
»Les<< so bili predvideni dohodki 1,650.000 din, ustvarjeni pa so bili s presežkom 60/o.
Izdatki, ki so bili •predvideni z 1,847.000 din, so• bili izvršeni za 7°/o nad proračunom . Plačevanje naročnin je bilo lani v primerjavi z letom 1955 bolj redno, vendar pa je skrb
z nerednimi plačnik·i še vedno močno o·virala normalno poslovanje revij. Naši gozdarski
in k s.noindustrijski O·rgani in gos·podarske onganizacije so s svojim razumevanjem nudile
našim glasilom odločilno pomoč, tako da sta 1bili vkljub neprimerno voišjim izda•bkom reviji
dostopni po· nepovečani naročnini , mGovdarski vestnik<< za 400 din, »Les« pa za 500 din
letno. Le redke so bile ustanove in onganizacije, ki s·voj·i h glasil niso . gmotno podprle,
zato j e tem •bolj želeti , da takih v bodo če sploh ne bo več. Pri tem pa bo· razširitev kroga
aktivnih sotrudnikov najtr.d nej še j amstvo, da se bosta ~las il i uspešno razv ijali in v čim
popolnejši meri opravljali svojo odgovorno nalogo .
Delo sekcij
V obrisih p odajamo .sliko dejavnosoti društvenih sekcij , zgra j eno iz podatkov, ki jih je
sekcijskib viro·v zajelo omenjeno pismeno poročilo:
Tri·g lavska sekcij a je v skrbi za strokov-ni razvoj svoj ega č l a ns.tw a in gozdnih delavcev
prired ila seminar za logarj e in za gozdne delavce. Organizirala je ekskurzijo na P ohorje
in poskrbela za dobro strokovno pripravo in pomoč pri celi vnsti ekskurzij na svoj em
obm oč ju. PrirediLi so akcijo za izbolj.š anj e in smotrno iz•biro orodj a, da bi na ta način
kakovostno in količinsko po v eča li delovni u činek. Uspešno nadaljujejo z zače to anketo
med gozdnimi delavci. Prav dobro j e tudi uspela družabna prireditev.
Kranj ska sekcija je s pro u čevanj em perečih problemov prispevala k njiho~i uspešni
rešitvi , zlasti or.g anizaciji go·z darske slu1Jbe j e .posvečala svoj·o posebll'o pozornost. Tudi pri
ob-ravnavanju v,prašanja kvali fikacije go·zdnih delavcev je živahno sodelovala ter po svojih
član ih izvajala inventarizacijo gozdnoprometne mreže ter prispevala svoj delež pri izdelavi
investicijskega perspektivnega plana za gradnjo cest v obdobju 1957-1961. Povezava
z o·blastni mi in poli·tičnimi fo rumi je bila oprav dobra; to vidimo zlasti na primeru, da 'je
se·kcija na žeLjo OLO Kranj izdelala predlog za osnovanje zelenega pasu mesta Kranja.
T ekmovanje .za sm uč a r sko prvenstvo gorenjs.k.ih gozdarjev ter gozdarski ples sodita med
zelo u spele prireditve sekcije.
.Kamniška sekcij a se je uveljavljala v dveh sk upinah, v gozdarski in v Jesnoindustrijski. Vendar p a delo prve skupine zaradi maloštevilnos·ti in raztresenosti čl anov mo čn o
zaostaj a za aktivnostjo lesnoindustPij ske skupine. Toda •tudi poslednj i še ni uspelo pritegniti vseh tistih, ki bi lahko izpopolni li njene vrste. To velja zlasti za tova ri še, ki
niso v tovarni »Stol<<, kjer j e sedež te skupine.
Ljubljan ska .sekcij a j e v skrbi za strokovni r azvoj svojih članov priredila ekskurzijo
na ·Pokljuko, Mežakljo in Jelovico, v lesnoindustrijske obrate v Podpeči in na Vendu ter
IZ
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v Gozd arski mlllZej v Bist ri. Priredili so tudi predavanj e fi tosociološkega zn ačaj a. V področnih lesno-i ndustrij skih obratih so organiz irali č l anske skupine, :ki pa še niso prav za živele.
Goriška sekcija je priredila !5-dnevni seminar za •strokovno i ~popolnjevanje logarjev
p red izpiti , ki so dobro uspeli. Organi~ irali so dvoskupinski · -ogled t o.varne pohištva v
Novi Gorici in obratov l.JliP Ajdovščina ter hkrati priredili t eč aj za krojenj e listavcev
in iglavcev, ·ki se ga je· udeležilo 80 članov.. Tekom leta •so se vrstila številna predavanja.
Pomemben je bil tudi o~;pomladanski seminar, namenjen raz.širibvi strokovnega obzor~a čla
nov delovnega kolek tiva LI-P Ajdovščina. Priredili so e~Sikurzijo n~ območje GU Idrija,
Trnovo in IPredmej a. Med izredne US!Pehe se lahko uvršča tudi seminar z 25 predavatelji
v tovarni pohištva v Novi Goric~. Clani sekcije so aktivno sodelovali na tečaj ih za goo:dne
delavce, ki se j ih je udeležilo pOVlprečno nad 120 •delavcev. Sode-lovanje gozdarjev in
lesnoindustrijcev 'je bilo plodno•.
Postojnska sekcija je posvetila posebno pozornost vprašanju organizacije gozdarske
služ.be. Svoje območje je zožila s:pri čo snovanja sekci-j ·v Kopru in v Cerkn~ci. Za postavitev spomenika našemu umrlemu uglednemu častnemu članu Avgustu Kafolu skrbi posebni
iniciativni odbor. Sekcija je s pomočjo GG in LliP !Postojna u~pešno priredila tra·d icionalno gozdarsko družabno prireditev; njen izkupiček bo upora·bl'jen za štipendije študentom in dijakom gozdarstva. Pred'Videne ekskurzije so zaradi pomanjkanja denarja
odpadle.
V kočev s<ki sekciji so krožki priredi-li 5 •k rajevnih eks.kunz ij , ·kjer so obravnavali
predvsem g-ojenj e in nego gozdov. Pri.zadevanja sekcije gJe.d e strokov-ne vzgoje že kažejo
uspehe pri ~z.koriščanju gozd·o v v -državnem sektorju, kjer ni več opaziti posebnih napak,
vendar pa pri krojenju lista'vcev v nedržavnem sektorju vkljub tovr•stnim tprizadevanj em
še ni na ·p osebni višini, ker predpi•si o odmeri priSIPevka v .go.z dni sklad kmete .z avajajo
v nestrokovno tpočetje. V zvezi s kvalifikacijo delavcev so organoizirali posebne tečaje.
Nameravana p redavanja iz lesnoindustrijske stroke s·o zaradi nezadostnega priza·d evanja
odpadla.
Novome:ška sekcija je tudi v preteklem poslovnem letu ob pomoči gozdarskih ustanov
in podjetij priredila logarske tečaje , ki se jih je udelevilo ok. 100 logarjev -iz območ-ij
3 okrajev. Tudi pobudo za uspešno opravljeni 12~dnevni traserski in prakt ični tečaj na
Gorjancih je pripisati uspehom sekcije. IPrired•i.Ji so tudi 3 predavanj a, na katera so
pritegnili 3 predavatelje iz Ljubljane. Organizirali so -tečaj za gozdn~ delavce za dosego
kvalifikacije in zanj sestavili sknipta. Tudi organi,zaciji gozdarske &!už.be so dali svoj
prispevek.
Zasavska sekcij a je v preteklem poslovnem letu obra'Vnavala zlas.ti navodila za urejanje gozdov, v>prašanje organizacij e gozdarske službe ter osnutek zakona o pomožni
gozdarski služ-bi. IPripravi~i so tečaj za logarske i11pite v Catežkih Toplicah in izdelali
osnutek za organi•zacij o seminarjev za go'lJdne delavce. •Priredili so 3 ekskurzije, in sicer
v Hotemeške gozdove pri Zidanem mostu v zvezi s pojavom črnilovke in raka kostanjeve
skorje, drugo v pomurske gozdove in končno še· v hrastove gozdove pr·i Lipovlj anih v
Slavoniji.
Ce1j.ska sekcija se je .močno uvelja'V!jala l'J!asti s po9peševanjem strokovnega razvoja
svojega č lanst.'va. Priredila j e seminar !Za gozdarske inženirje in tehnike na ravn~ postdi,plorruskega študija. Večmesečni seminar se je vršil vsako soboto in se ga j e udeleževaJo ok. 90°/o vseh inženirj ev in tehnikov, ki so člani sekcije, razen tega pa tudi nekateri
člani slo.v enjegraške, mariborske in posavske sekcije. Predavatelje je dal gozdarski inštitut.
Sekcij a j e priredila tudi 2 logars ka tečaja in se je uspešno uveljaVl!ja la pri ljudskoih
odborih. Reševanju v.prašanja organizacitje go"darske služ-be je sekcija posvetila 3 mnoŽiične sestanke, na četrtem 'Pa je obravnavala pro·blematiko gozdarstva in lesne industrije
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v okraju. Priredili so S-dnevno ek,skurz.ijo na Snežnik in v Istro. Za tesnejše medse-

bojno z.bližanje in ;poznanstvo je sekcija priredila ;prvi gozdar.ski ples v Celju.
S lovenjegraška sekcija je priredila ciklus predavanj ·kot pomoč pri pripravi svojih
članov na .stroko.v ne i2lpite. Organizira:li so tudi tečaj za Jogarje. Prispevali so svoj delež
k analizi delovnih mest v gozdarstvu ter so izdelali iz črpno študijo o gozdnem delavstvu,
ki je bila .za podlago tovrstni r az-pravi na reopubliškem plenumu. Spričo skrbi ,za izcrbrazbo
gozdnih delavcev so se poka.zali uspehi v tem, da je doslej na območju sekoije ok. 20°/()
delavcev opravilo izpite. Pomembno je ·bilo •t udi delo na .spopolnjevanju go.zdarske zbirke
v tehničnem muzeju v Ravnah kakor tudi bstne .strokovne knjižnice. ·P riredili so ekskm'zijo v gozdove okrog Plitvi č~ih jezer, .terenski krožki pa so organizirali več .krajevnih
ekskuf!Zij.
Mariborska ·s ekcija je priredila .d va 7-dnevna tečaja za logarje in sedem 2-dnevnih
tečajev za go,zdne delavce, ki jih je obi.s kovalo ok . ..250 udeležencev. Dvoje predavanj,
debatni sestanek o organi.zaciji go!Zdarske slui?be, gozdarski filmi in več predavanj pri
·zadrugah so brez dvoma občutno prispevali k neposrednemu reševanju perečih Vlprašanj,
k strokovnemu razvoju članstva in popularizaciji .go!Zdarstva. V preteklem poslovnem
obdobju so nudili strokovno vodstvo 4 ek>skurzijam, ki so obiskale obmo čj e sekcije, od
teh je bila ena iz švice, dve pa ·i.z naših drugih republik. Sami pa so priredili 2 ekskurziji, eno na dunaj ski velesejem, ·drugo pa v Prekmurje. Uspeli gozdarski večer in proslava 50-letnice diplome Hana inž. Urbasa .sta prispevali k poglobitvi tovariških stikov,
kajti sekcija se je tudi v tovrstni dejavno,s ti živahno uveljavljala.
Razprava o

poročilih

Tovariš inž. D. Cerjak je kot predsednik nadzornega odbora poročal, da je bilo
poslovanje društva in obeh gla.sitl pravilno in da je bila društvena dejavnost
v skladu s pravili ter močno razgibana in vsestranska . .Zato je predlaga~ naj se ob
sklepanju o _razreŠI)•ici dosedanjemu odboru izreče tudi priznanje za uspešno delo, zlasti
še predsedniku.
V diskusiji, .k i je .nato sledila, je predsedni•k inž. L. Funk! omenil u•spešno povezavo
z raznimi organi in organizacijami, ki jo je društvo pri svojem delu dosegolo in utrdilo.
Govoril je podrobneje o pojmu etata 1n o .kopičenju prirastka v etat ter naglasil, da je naloga našega društva. postaviti najboljše temelje za pravilno gojenje in normalno izkorišča-·
nje naših gozdov. Pri tem pa je potrebno pritegniti hkrati čim več sodelavcev k reševanju
Viprašanja najustreznejše mreže goz.dnih cest. Ovire, ki nastajajo na lesnem t rgu in v
lesni industri}i, zahtevajo po.sebno poglobitev našega društva v ta vprašanja. Nadalje
bo potrebno v.ztrajati in še povečati do·s edanjo skrb za strokovno izpopolnjevanje zlasti
še logarjev in gozdnih delavcev. Na•Še društvo stoji na ,stališču, da nam j e p otrebna
tak.šna OT.g anizacija, ki bo zajela tudi zasebne gozdove na zadružni osnovi, kajti ni
vseeno, ali bodo ti gozdovi prepuščeni stihiji in .zanemarj enju. N ovo organizacijo naše
goz.darske službe na zadružni osnovi so potrdili naši najvišji gospodarstveniki in funkcionarji, saj se j e o tem.predhodno veliko ra7lpravljalo, dokler .ni bila izbrana organizacijska oblika preko zad-ružnih poslovnih zvez kot najprimernejša. Dosedanji ra.zvoj teh
zvez kaže, da je bi la izbrana ,prava pot, društvo tp a bo moralo tudi v b o do če obdržati
iniciativo v ·s vojih rokah; zvezni zakon o gozdovih, ki ga pričakujemo, pa •bi delo močno
olajšal.
·Član I-zvršnega sveta Ljudske skupščine LRS Jože Ing olič je po";·dravil občni z,bor,
želeč mu uspešno delo ter je poudaril, da je društvo s svojim dosedanjim delom doseglo
lepe u51pehe. Zlasti j e naglasil pomembnost ukrepov ·g lede zaščite gozdov in j e za primerjavo navedel, da znaša s-pr ičo povečane porabe električnega toka in premoga letni pri hranek na drveh nad 400.000 m 3 lesa. Razvoj k naprednejšemu izkor1 ščanju go·z dov j e
finančno
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do.segel večje uspehe v d ržavnih gozdovih, kjer j e ustaljena organizacija iz zadosti strokovnjakov. V endar pa je tudi v sektorju nedržavnih gozdov opaziti napredek zaradi
smotrne}šega izkoriščanja gozdov, ozlasti ,pa je pričakovati 1p omembnejših u~pehov v zvezi
z novo organizacijsko obliko. Potrebno bo uveljaviti take organizacijske ukrepe, da bo z
lahkoto ustvarj ena zamisel najprimernejše organizacije gozdarske službe v Sloveniji,
ki ;bo v splošno •k orist našemu gospodarstvu bTez ozira na sektor lastništva. Pri pospeševanju gozdarstva v nedržavnih gozdovih pa •bo potrebno še živahnejše sodelovanje
strokov·nja·kov. Govornik je izrazil zadovolj stvo nad pomočjo, ki jo je nudilo društvo
in njegovi č l ani zlasti pri razmejitvi 1pašnikov in •dodeljevanju gozdov kmetijskim gospodarstvom.
Nadaljnji diskutanti so obravnavali vprašanje postdiplomskega študija, strokovnega
razvoja gozdnih delavcev, sodelovanja med kmetij ci in gozdarji, strokovnega nzvoja
tovarišev v lesni industriji in v zvezi s tem izd~je ·potrebn1h učbenikov. J?onovno je bilo
naglašeno pomanjkanje in nezadosten priliv lesnoindustrijskih strokovnjakov ter pre&ibko uveljavljanje članstva lesnoindustrij·s ke S·troke v društvenem delu. Pri ustreznem
usmerjanju raz.voja lesne industrije bo potrebno nadalj evati borbo proti divjim nakupom
lesne surovine, vztrajati pri likvidaciji odvečnih obratov in preudarno odločati o novi h
lokacijah ter, upoštevajoč omejene surovinske mož·nosti, usmerjati razvoj v industrij sko
manj razvita območja. Dokler ne bo izdelan regionalni načrt razvoja lesne industrije, pa
bo .potrebno či m bolj dosledno izvajati sedanje prec1pise. Diskutanti so obravnaviiili tudi
Vlprašanje reorganizacije .s indikalnega članstva . Pri 'končni opredelitvi naj bi društvo
upoštevalo delovno območje, strokovni razvoj, dotok surov1ne in razvoj drugih organizacij .
Društveni blagajnik inž. D. !Kajfež je •poročal o izvršitvi izteklega proračuna in je
iznese! predlog proračuna za nastopajočo poslovno obdobje.

Smernice za

bodoče

delo

Iz ra?Jprave je posebna pooblašč.ena komisija izoblikovala na!>lednje sklepe občnega
?Jbo·ra, ki naj usmerjajo društveno dejavnost 'l pTihodnjem poslovnem letu:
l. Pri r eševanju osnovnih nalog s področja .g ozdnega in lesnega go51podar.stva, ki
se s strani raznih druž·benih in strokovnih o11ganf.zacij včasih obravnavajo po več li nij.a h
hkrati, mora biti D.IT gozdarstva in lesne industrije glavni pobudnik •in mobilizator glede
vseh vprašanj s področja gozdnega in lesnega gospodarstva.
Pri tem je treba pritegniti čim širši ·krog članstva, tako da se obravnavajo v.sa načelna v>prašanja na terenskih sekcij ah •in :po potrebi na republiških plenumih, ki naj bi
bili števi•lnejši ·kot doslej. ·
2. Skrbeti j e za doslednejše uveljavljanje strokovnogospodarskih pobud in sklepov
društva, edine strokovne organizacije, ki združuj e področje gozdnega in lesnega gospodarstva v LRS.
3. Pri vzpostavljanju novih organizacijskih oblik gozdnega gospodarstva v LRS
- zlasti zadružne gozdnogospodarske organizacije - morajo društvo in vsi člani ter
po teh vse gozdnogoS:podarS'ke organizacije aktivno sodelovati in usmerjati svoje delo,
tako ·d a se nove oblike čim prej utrdij~ in dosežejo zaželeni uspeh. Pr·i tem je posebno
skrb posvetiti nadaLjnji stabilizaciji gozdnega in lesnega gospodarstva. Zaradi pe r ečih
še nerešenih problemov lesnega gospodarstva mu mora društvo v bodoče posvečati vso
skr.b. tPri tem se postavljajo v ospredje zlasti tele na loge:
- dokončno sestaVJiti perspektivni •plan rii!Zvoja lesnega gos.podarstva;
. - pritegniti čim več visoko kvalificiranih in srednjih strokovnih kadrov v lesno industrijo in skrbeti za wgo jo novih strokovnjakov na lesnoindustrijskih šolah, ki naj
jim nudijo več prakt i čne usposobljenosti;
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- rešiti vprašanje lesnoindustrijske šole v škofji Loki;
- st'staviti sistematični pregled in evidenco lesnoindustrijskih kadrov.
4. Za uspešnejše reševanje vseh postavljenih nalog naj društvo razvija nadaljnje
oblike sodelovanja z vsemi sorodnimi strokovnimi društvi , 'llasti z društvom kmetijskih
inženirj ev in tehnikov v vseh stičnih vprašanjih in z društvom ekonomistov pri reševanj u
vseh ekonomskih vprašanj s področja gozdnega in lesnega gospodarstva.
5. Društvo naj pretrese vprašanje trajanja študija gozdarstva na posebnem sestanku
ali v okviru upravnega odbora ali plenuma, kamor naj povabi predstavnike študentov in
mlade gozdarske inženirje.
6. Glede vprašanja postdiplomskega študija je potrebno na posebnem posvetovanju
ugotoviti stvarne potrebe operat1ve in možnosti za izvedbo tega študija.
7. Nadaljevati in poglablj ati je dosedanje delo v zvezi s kvalifici ranjem gozdnih in
lesnih delavcev.
8. Potrebno je zavzeti stališče glede povezave gozdnih delavcev v sindikalni organizaciji.
9. Prečistiti je treba v•prašanje gospodarskih članov in č lanarine ter določiti , kateri
naj bi bili člani matičnega društva in kateri č lani društvenih terenskih sekcij.
1(}. Clanarine vseh vrst članov in naro č nine na strokovna glasila ostanejo enake kot
v l. i956.
11. Poobla šča se upravni odbor, da lahko honorarno namesti tehničnega tajnika za
ehpeditivnej~e reševanje strokovnih vprašanj in da v ta namen zagotovi v proračunu
za ~- 195 7 1potrebni znesek.
16!. Rešiti je vprašanje ustrezne registracije terenskih sekcij DIT.
13: Odobravajo se predloženi pred računi za l. 1957, ki izkazujejo za:

društvo . .
»Gozdarski vestnik«
»Les«

prejemkov
din

izdatkov
din

2,300.000
1, 710.000
1,820.000

2,300.000
1, 710".000
1,820.000

14. Da bi se -č l ans tvo čim bolj seznanilo z delom društva, naj se pomembnejši sklepi
upravnega odbora društva redno objav•l jajo v strokovnih glasilih.
15. Dosedanjemu upravnemu odboru se podeli razrešnica s pohvalo ter s posebnim
pri'lnanjem za delo tovariša predsednika.
Društveni organi za leto 1957

Po volitvah na občnem zboru in po razdelitvi nalog na -prvi seji up ravnega odbora je
sestav društvenih organov za prihodnje poslovno leto naslednji : Upravni odbor:
predsednik: inž. Lojze Funk!, podpredsednik za gozdarstvo: inž. Zdravko Turk, podpredsednik za lesno industrijo: inž. Adolf Svetličič, tajnik: inž. Gregor Kersnik, blagajnik :
inž. Tugomir Cajnko. V pododbor za goz darstvo so bili izvoljeni še naslednji čla ni upravnega odbora: inž. Anton Knez, J ože Pu čko, inž. Jurij Ho čevar, inž. Miian
Kucler in Iva n Videnič; v pododbor za 1 es no industrij o pa še naslednji č l ani
upravnega odbora: inž. Miloš Slovnik, inž. Drago Volk, inž. P avel Olip, inž. Dušan Dobnik, Zvone Bizjan in Tone Kržišnik. V n ad z~ r ni odbor so hi li izvoljeni •inž. Di nk o
Cerjak, inž.. Bogdan :Zagar in Rudi Kremesec. D e 1 ega t a za repu b 1 i ško zve z o
DIT sta oba društvena podpredsednika, z a de 1 eg a ta v p 1 e n um Z v e z e g o z d ars ki h društev FLRJ pa sta bila izvoljena inž. Anton Knez in inž. Drago Volk.
B'.
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NATANčNOST IN EKONOMičNOST IZVIRNIH TER PRIREJENIH

ALGANOVIH IN SCHAEFFERJEVIH TARIF V PRIMERJAVI S
KLASičNO ME'frODO DEBLOVNIC
.I ng. I van Z a b uk ove c (Celje)

Pri izmeri. sestojev lahko uporabljamo dve vrsti debl ovnic, in sicer: a) dvovhodne deblovriice, kjer sta za obračun lesne •za~lo-ge potrebna dva nakazovalca: prsni premer in višina drevesa, -ter b ) enovhodne deblovnice ali tarife,
kjer se lesna zaloga obračunava samo na osnovi enega nakazovalca - prsnega
premera.
Tarife imajo pred dvovhodnimi tablicami to prednost, da z njihovo uporabo zmanjšamo zamudno merjenje višin na najmanjšo mero, ali pa se mu
sploh izognemo, pri obračunavanju lesne zaloge piJ. odpade konstruiranje višin&kih krivulj ter ugotavljanje lesne mase srednjega drevesa v posameznih debelinskih stopnjah.
Večji d el slovenskih km ečkih gozdov tvori prehod med enodobnim in prebiralnim gozdnim hpom. Spričo tega in glede na dejstvo, da uporaba •t arif občutno
zmanjšuje -stroške urejanja gozdov, sem se odločil ugotoviti: a) v koliki meri
se pri uporabi omenjenih tarif ob primerjavi s klasično metodo debovnic zmanjša
natančnost rezultatov, b) koliko se z uporabo tarif pocenij o terenski in pisarni·ški stroški in c) katere tarife (Alga nove ali Schaefferjeve) dajejo za naše
kmečke gozdove boljše rezulta.te.
Za primerjavo s klasično metodo deblovnic sem lesno zalogo po Alganovih
in Schaefferjevih tarifah izračunal na sledeče tri načine: z iskanjem raz·r eda
v izvirnih tarifah po 9. debelinski stopnj i (1) in po stopnji z največjo lesno
maso (Il) ter z iskanjem razreda v (od čokla) prirejenih tarifah po stopnji z
največjo lesno maso 1(III).

Iskanje razreda v izvirnih tarifah po 9. debelinski stopnji
Pri tem načinu· računanja lesnih zalog z Alganovimi tarifami sem uporabil
navodila inž. Mlinška, ki so opi·sana v Gozdarskem vestniku 6/ 1955, in Alganove
tarife, ki jih je inž. Mlinšek preračuna!. Po teh navodilih izmerimo v sestoju
10-20 d.r evesnih višin glavnih drevesnih vrst v de veti debelinski stopnji.
če v sestoj u n i dreves te debelinske stopnje ali jih je premalo, izberemo
nižjo debelinsko stopnjo. S tem je teren&ko delo zaključeno. Za tako dognane
srednj e višine devete ali nižje stopnje č itamo v dvovhodnih nemških tablicah
(Grundner--Schwappach) volumen pri vseh glavnih drevesnih vrstah. Nato poiščemo v tarifni tabeli ugotovljenemu volumenu za to debelinsko stopnjo najbližjo vrednost ter iz tarif ta<ko določenega tarifnega ·r azreda izračunamo lesno
maso za vse debelinske <Stopnje. Lesno maso postranskih drevesnih vrst izračunamo po tarifnih razredih ene izmed glavnih drevesnih vPSt.
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Razlike v

količini

in strukturi lesnih mas,

izračunanih

po izvirnih Alganovih tarifah z iskanjem tarifnega razreda po 9. ali sosedni nižji

debelinski stopnji v odnosu na

'

razredi

Lesna zaloga, izračunana s
krajevnih deblovnic

o

lJI

v

IV

VI

VIJ

Lesna zaloga, izra·čunana s
Alganovih tarif

VliJ
Skupaj

14

- 15

1

pomočjo

Razpored lesne zaloge po debelinskih
stopnjah v %

(.)o

metodo. K. o. Ljubnica; površina 225 ha.

D ebelinski
stopnje

-

II

klasično

.pomočjo

4
8300

19,6

6008

5

1

6

12111 8463

28,5

20,0

10466 7763

7

8

9

3802

17,4 1 8,9

1

7371

1

7084

3693

10

11 .

1503

594

181

3,5

1,4

1514

601

1

1

1

0,4 1

192

12

1

13

1

78

24

20

9

42456

0,2

0,1

-

-

100

8-t

33

24

11

37473

1

Razpored lesne zaloge po debelinskih
stopnj ah v %
Razlike lesnih zalog, izračunanih po
Alganovih tarifah v odnosu na
krajevne deblovnice v m3

16,1

28,1

20,6

18,9

9,8

-2292 - 16451-700 -287 -109

4,1

+ 11

1

Razlike

izračunanih

lesnih zalog v %

1

1,6

0,5

0,2

0,1

-

-

+ 7

+ Il

+6

+9

+4

+2

-4983

+ 1,2 + 6,0 1 + 7,8 + 37,5 + 20

+ 22

-11,8

100

1

-27,6 -1 3,6 -8,3 -3,9

-2,8 + 0.7

1

Tabela I.

Za primerjavo Alganovih tarif s klasično metodo deblovnic smo morali naj prej izračunati lesne mase po klasi č ni metodi. V ta namen smo n a terenu po
navodilih za urejanje gozdov izločili osnovne enote. V kolikor so bile rastiščne
razmere v več enotah enake {enaka boniteta), smo jih pri meritvi višin obravnavali kot eno enoto. V vsaki debelinski stopnji •smo za vsako enoto izmerili
po 8-14 drevesnih višin. tNa ta način smo izmerili drevesne vi·š ine v vsej
katastrski občini. Za ugotovitev terenskih stroškov po klasi čni metodi in za
njihovo primerjavo s stroški, na•s talimi z uporabo t arif, smo po istem principu
in v istih enotah merili višine samo v eni debelinski stopnji in tako n astale
stroške 'posebej beležili. S tem so bila terenska dela končana. Lesne mase smo
izrač unali s pomočjo dvovhodnih tablic ,(Grundner-Schwappach) in (preračun anih
izvirnih) Alganovih tarif.
Primerjava kla sične metode in na ta način uporabljenih Alganovih tarif je
prikazana v tabeli št. I.
Iz te razpredelnice vidimo, da ta način izbire tarifnih r az redov ni p rikladen za
naše razmere, ker v naših kmečkih prebiralnih goz·dovih prevladujej o nižji debelinski razredi.
če primerjamo razp ored lesne zaloge po debelinskih r azredih ~a n ormalni
prebiralni gozd in za naš primer, dobimo sledeče rezultate:
Debelinski razred:

16-40 cm

4D-50 cm

nad 50 cm

25%

30 %

35%

l. Raz.pored lesne zaloge po debe-

!inskih razredih za normalni
prebiralni sestoj (po Ammonu)
2. Razpored lesne zaloge po debe!inskih ra·z redih v k. o. Ljubnica
{naš primer)
.

94,4%

4,9%

0,7%

Resnična volumna krivulja (•ki jo dobimo z merjenjem višin v vseh d ebelinskih stopnj ah) se najbolj uj ema s tarifno krivulj o v oni debelinski stopnji, kjer
so bile izmerj ene višine za določitev tarifnega razreda. V našem primeru je torej
najholj n-atančno ugotovljena lesna masa v 9. debelinski stopnji {ki je relativno
majhna) 1503 m 3 ali 3,5% od celokup ne lesne zaloge. Razlika med resnično lesno
zalogo in lesno zal ogo, ugotovlj eno po tarifah, znaša le 0,7% . Čim dalje pa gremo
od 9. debelinske stopnje navzgor ali navzdol, tem večje so napake. Višje debelinske •s topnje (10., 11., 12., 13., 14., 15.,) ne vplivaj o na rezultat, ker je v vseh teh
debelinskih stopnjah le 2, 1% celokupne lesne za•l oge. Tembolj pa nas zanimajo
nižj e debelinske stopnj e (4., 5., 6., 7., 8.,), kjer se m11kopiči 94,4% celoku:pne lesne
zal oge. Prizadevati si tore{ moramo, da se bosta resnična in volumna tarifna
krivulja ujemali v tistih, v našem p rimeru nižjih debelinskih stopnjah, kjer je
največ lesne zal oge.
Spr i čo navedenega bi bil ta način uporaben in bi daj al dobre rezultate le v
normalnih prebiralnih sestojih, kj er je največ lesne zaloge okrog 9. debelinske
stopnje. Za naše kmečke p rebiral-ne sestoj e s pičlo lesno zalogo, ki se kopiči v
nižjih d ebelinskih razredih, pa ta nač in ni uporaben in ne daje nat ančnih in
zanesljivih rezultatov. Zaradi nepravilne strukture kmečkih prebiralnih gozdov,
ki se deloma nagibaj o k enodobnim go zdovom in imaj o bolj položne volumne
krivulje, so te napa~ke pri uporab i Alganovih tarif negativne. Velikost in predzn<l!k na~pak po odsekih sta pri•k azana v I. stolpcu IV. tabele.
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Razlike v

količini

in strukturi lesnih mas,

izračunanih
največjo

z
razredi

II

stopnje

4

po izvirnih Alganovih tarifah z iskanjem tarifnega razreda v debelinski stopnji

lesno maso v odnosu na

klasično

v

IV

III

metodo.

VI

VII

VIli
Skupaj

Debelinski

Lesna zaloga, izračunana s
krajevnih deblovnic

pomočjo

1

6

7

8463

10

11

12

13

14

15

8

9

7371

3802

1503

594

181

78

24

-20

9

42456

20,0

17,4

8,9

3,5

1,4

0,4

0,2

0,1

-

-

100

11610 18587

7795

4049

1640

634

206

85

24

20

6

41290

19

10

4

1,5

0,5

-

-

-

-

100

+7

-

-

- 3

-1166

-

-

'-33

5

1

1 8300 12111

1

1

1

1

1

....

~

Razpored lesne zaloge po debelinskih
stopnjah v %

19,6

Lesna zaloga, izračunana s
Alaganovih tarif

6634

pomočjo

Razpored lesne zaloge po debelinskih
stopnjah v %

16

28,5

28

21

'
Razlike lesnih mas, izračunanih po
Alganovih tarifah v odnosu na krajevne deblovnice v m 3

Razlike

izračuna nih

lesnih mas v %

1

-1666 -501 1+ 124 + 424 +247 + 137 + 40

-20

1

-4,1 1 + 1,5 + 5,7

+25

+ 6,5 + 9,0 + 6,7 + 14,0 + 9,0

1

Tab ela IL

-2,7
1

Il. Iskanje razreda v izvirnih tarifah po stopnji z

največjo

lesno maso

Drugi način se razlikuje od prvega le po tem, da smo dolo čali tarifne razrede
po oni debelinski •stopnj i, kjer je največja lesna masa, to pa smo dognali po štev ilu drevja.
Empirično je do·k azano, da je pri prebiral.nih gozdovih najbolj bogata z maso
tista stopnja, ki j o dobimo, ako pri čenš i od najdebelejšega drevesa odštejemo
20% dreves, pri enodobnih gozdovih pa leži ta stopnja nekoliko nižje ter moramo
odšteti v sestoju 30% dreves {navodila za izmero sestojev z enotnimi tarifami).
Ker pa to pravilo velja več ali manj le za normalne gozdove, bi bilo ·dobro, da
višin ne merimo samo v tako dobljeni v išinski stopnji, temveč tudi v sosedni
višji ali nižji. S tem se v veliki meri . izognemo nevarnosti poznejše ugotovitve
(v pisarni), da višin nismo merili v pravi debelinski stopnji in bi se morali zato
vrniti na teren ter izmeriti višine v pravi debelinski stopiJ.ji, ali pa bi to zmanjšalo
natančnost te metode.
Pri tem drugem načinu računanja lesnih zalog po {preračunanih) izvirnih
Alganovih tarifah nismo ponovno merili višin v debelinski stopnji z največjo lesno
zalogo, temveč smo srednjo višino v tej debelinski stopnji prečitali iz !krivulje, ki smo jo konstruirali iz višin, merjenih v vseh debelinskih stopnjah (klasična metoda). S pomočjo .te višine smo poiskali v nemških dvovhodnih deblovnicah volurrien vsake posamezne drevesne vrste za dotično debelinsko stopnjo. S tako
ugotovljenimi volumni srednjega drevesa v najmočneje zastopani debelinski stopnji smo poiskali pripadajoče tarifne ra•z rede in po njih računali lesno zalogo po
debelinskih stopnjah.
Rezultati primerjave lesnih zalog, izračunanih po klasični metodi in po preračunanih izvirnih Alganovih tarifah (z iskanjem tarifnega razreda po debelinski
stopnj i z največjo lesno zalogo) so zbrani v tabeli št. II.
Ako analiziramo ta drugi način računanja lesnih zalog po Alganovih tarifah,
pridemo do sledečih zaključkov: Medtem ko sta prvi način bremenili v glavnem
dve sistematski napaki, izvirajoči iz: a) meritve višin v nepravilni debelinski
stopnji, b) nepravilnosti preračunanih izvirnih tarif v 4. in 5. debelinski stopnji,
bremeni drugi način le še druga napaka, t. j. nepravilnost tarif, ki izkazujejo v
4. in 5. debelinski stopnji prenizke vrednosti. Medtem, ko so v prvem primeru
napake po odsekih sistematične, so pri drugem načinu pozitivne in negativne.
Vtem ko je pri prvem načinu znašala povprečna napaka - 11 ,8% in so bile
napake pri večini odsekov v razponu od 10 do 20% , je opaziti pri drugem načinu
bistven o izboljšanje, saj znaša povprečna napaka le - 2,7%, razlika pri 52 odsekih ,(·90%) od skupnih 59 glede lesnih mas v odnosu na staro klasično metodo pa
se giblj e v razponu od O do 8%. Napake iznad 8% ima le še 7 odsekov ali 11 %.
Vidimo torej , da smo z odstranitvijo prve napake, t. j. s tem, da smo se izognili
meritvi višin v nopravilni debelinski stopnji, bistveno izbolj šali metodo. V eli kost
in predznak napak sta prikazana v Il. stolpcu IV. tabele.

III. Iskanje razreda v (od Cokla) prirejenih tarifah po stopnji z
lesno maso

največjo

Uporabili smo Alganove in Schaeffer jeve tarife, ki jih je priredil inž. čokl.
Zaradi večje preglednosti p redvidevajo te tarife le po 1O tarifnih razredov ( originalne A lganove in Schaefferjeve tarife imajo po 20 razredov). Poleg tarif (debelo
tiskane številke) so v tabelah iz:kazan e tudi meje tarifnih razredov (tanko tiskane
številke med tarifami), tako da n am j e s tem olaj-šano izbiranje tarifnih razredov.
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Razlike

i zračunanih

lesnih mas v %

1

+ 51-397 + 111 +326 + 263 + 147

+ 0,06

-3,3

+ 1,3

+ 4,4

+ 6,9

Tabela III/ a

+ 9,8

+50

+ 32

+8

+ 4

+8.5 + 17,7 + 10 + 16,7

+4

+ 2

+ 555

+ 20

+ 18

+ 1,3

Pri uporabi teh tarif moramo: a) določiti, ali je sestoj enodoben ali prebiralen (za enodobne sestoje uporabljamo Schaefferjeve tarife, za prebiralne pa
Alganove tarife), b) ugotoviti srednjo debelinsko •stO<pnjo (ki j e na jbogatejša na
lesni zalogi) ter v njej izmeriti 10 do 20 drevesnih višin.
Naša delovna metoda je bila v glavnem enaka kot pri drugem načinu. Od
originalne zamisli inž. čokla smo se oddaljili le v ·toliko, da smo upoštevali vseh
20 tarifnih raz red ov (tudi tanko tiskane številke). U gotovili smo namreč , da se s
tem natančno st nekoliko poveča, ne zmanjša pa se pregledno.st tarif in hitrost
dela. Rezultati primerjave prirejenih Alganovih in Schaefferjevih tarif (po inž.
čoklu) v odnosu na kl asično metodo so prikazani v tabeli št. IIJ/ a in 111/b.
če analiziramo .tretji nač in računanj a lesnih zalog po prirejenih Alganovih
in Schaefferjevih tarifah (po inž. čoklu), pridemo do sl edečih zaključkov: Med
tem ko bremeni drugi način še ena sistematska napaka, in sicer nepravilnost tarif
v 4. in 5. debelinski stopnj.i, <SO prirejene A!.ganove in Schaefferjeve tarife brez
sistematskih napak. Pov;prečna razli·k a med lesnimi ma<Sami , izračunanimi po prirejenih Alganovih tarifah, iznaša 1,3% po prirejenih Schaefferjevih tarifah pa
0,58%. Velikost in predznak napak sta prikazana v zadnjih dveh stolpcih tabele IV.
Pri računanju lesne zaloge po prirejenih Alganovih in Schaefferjevih tarifah
se g ibljejo napake za 56 odsekov (95%) pri obeh načinih v razponu od O do 6%
v •p rimerjavi z klasično metodo deblovnic.
V našem primeru smo dobili dobre rezulta.te po prirejenih Alganovih, še
boljše pa po prirej enih Schaefferjevih tarifah. To pomeni, da naši kmečki gozdovi
niso ne enodobni, ne prebiralni, temveč nekaj srednjega. Zato bo potrebno že na
terenu pri opisu sestoj ev zabeležiti njihovo strukturo in označiti , po katerih tarifah
bomo računali lesno zalogo. Pri odločanju, ali j e neki sestoj prebiralne ali enodobne strukture, pa naj bo frenkvenčna krivulj a naj odloč ilnej š i nakazovalec. Zato si
moramo v pisarni p ri do končnem sklepu pomagati s frenkvenčno krivuljo in se
šele potem odločiti, katere tablice (Algano ve ali Schaefferjeve) bomo uporabljali.
Ves dokum entacijski material računanj a lesne zaloge po vseh načinih j e
sh ranjen pri Gozdnem gospodarstvu Celje, v odseku za urejanj e gozdov.

Primerjava terenskih in pisarniških stroškov pri uporabi
in pri uporabi tarif

klasične

metode deblovnic

Terenska dela so bila opravlj ena v k. o. Ljubnica na površini 225 ha. K. o.
L jubnica leži v j ugozahodnem delu Pohorja med Vitanjem in Stranicami v nadmorski višini 500 do 862 m. Ves ta svet je reliefno močno razgiban in preprežen
z j arki in grebeni. Prevladuje kmečki prebiralni 1gozd, ki tvori prehod od enodobnega k p rebiralnem u tipu.
Na terenu smo posebno beležili stroške meritve višin po klasični metodi (višine se merij o v vseh debelinskih stopnjah), posebno pa stroške, nastale pri mer itvi
višin v eni debelinski stopnji (za uporabo tarif).
Iz mezdne liste oktober - november 1955 ter mojih osebnih beležk je razvidno, da smo porabili pri kla<Sični metodi meritve višin 56 delavskih in 56 inž.enirskih ali logarskih ur. Nato so isti ljudje v i·s tih odsekih merili višine le v eni
debelinski stopnji ter porabili za to samo 32 delavskih in 32 inženirskih ali logarskih ur. Terenski stroški so se torej pri uporabi tarif znižali za 43 %.
Odsek za urejanj e gozdov razpolaga s podatki iz leta 1953, 1954, 1955; iz
njih je razvidno, da povprečni uslužbenec lahko obračuna po stari klasični metodi
povprečno 6 odsekov na d an ~po 8 ur). Pri uporabi tar if si je uslužbenec točno
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Tabela IV

beležil čas, uporabljen pri obračunavanju lesnih zalog s pomočjo tarif in je ugotovljeno, da je povprečno obračunal 11 odsekov na delovni dan (po 8 ur). Torej
se tudi pisarniški stroški pri obračunu lesnih mas pri uporabi tarif zmanjšajo
za 45%.
Zaključek

Važne naloge, ki so postavljene pred taksacijo, zahtevajo, da se vsa terenska
in pisarniška dela kar najbolj poenostavijo, seveda pri tem točnost dela ne sme
biti preveč prizadeta.
Važen faktor pri pocenitvi terenskih in pisarniških stroškov je .o mejitev meritve višin na eno samo debelinsko stopnj o; to pa nam omogočajo tarife. Prirejene
Alganove in Schaefferjeve tarife dajejo zadovoljive in zanesljive rezultate ter bi
jih lahko koristno uporabili pri taksaciji privatnih kakor tudi državnih gozdov.
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k BIOLUGIJI MALEGA JELOVEGA LUBADARJA
(Cryphalus piceae Rtzb.)
Ing. F·ranjo• Ur 1 e b (Trbovlje)

Leta 1951 je entomolog prof. dr. Zeljko Kovačevic, predstojnik Zavoda za
entomologijo Kmetijskogozdarske fakultete v Zagrebu na podlagi zbranega gradiva
o biologiji in pojavljanju ter razširjenosti jelovih zalubnikov v hrvaških, slovenskih in bosanskih gozdovih ugotovil zanimiv pojav. Med gozdarskimi strokovnjaki
je vladalo do tedaj mnenje, da je krivozobi jelov lubadar (Ips Curvidens Germ.)
izmed jelovih zalubnikov najbolj razširjen, najbolj pogost ter najnevarnejši škodljivec jelovih sestojev. Ko pa je dr. Kovačevic determiniral zbrane lubadarje iz
raznih krajev (Plitvice, Gorski Kotar, Bosanski Petrovac, Idrija, Maceljska gorJ.),
je spoznal, da najpogostejši škodljivec ni krivozobi jelov lubadar {Ips Curvidens
Germ.) pač pa Ips spinidens Reitt. V svojem delu: >>Untersuchungen uber den
krummziihnigen Weisstannenborkenkiifer (Ips curvidens Germ.) wiihrend seiner
137

Massenvermehrung 194 7/ 49 in der Sch weiz«, trdi Ma ksymov, da se Ips spinidens
pojavlja predvsem na Kavkazu, a v srednj i in južni Evropi samo kot spremlj eval ec
zalubnika Ips curvidens, in še to zelo redko. Rezultati skupnih raziskovanj z
dr. Kovačevicem v letih 195 1/ 52 narekujejo, da se v gozdarskih krogih ta napaka
popravi. V naših krajih smo našli v teh letih krivozobega jelovega lubadarj a le
kot spo radično vrsto, kar Maksymov trdi predvsem za zalubnika Ips spinidens.
Enakega mnenja je tudi p rof. dr. ,Schwerdtfeger, ki meni, da je Ips spinidens
izključno sekundarni škodljivec jelovih sestojev. Toda glavna vrsta lubadarj ev,
k i se je pri nas leta 195 1 pojavljala v j elovih sestojih, je vendar bil zalubnik Ips
spinidens.
Z aradi omenjenega pojava, ki nas j e močno iznenadil, mi je dr. Kovačevic
zaupal nalogo (takrat sem bil p ri njem na specializaciji), naj raziščem jelove
lubad a rje v slovenskih gozdovih. Spomladi leta 1952 sem začel z razi's kovalnim
delom n a entomološki postaji v Idriji. Pri tem pa nas je presenetil nov jelo"~
škodljivec, kajti čeprav smo na jelovih hlodičkih iz idrijskih gozdov, ki smo
jih pregledali pozimi 1951/ 52, ugotovili polno lubadarjev vrste Ips spinidens,
vendar tega škodljivca pozneje ni bilo več najti r azen na nekaterih, že pred letom
posekanih vrhovih. Na vseh jelovih lovnih drevesih, ki so bila posekana in nastavljena 10. ap rila 1952, p a sem našel male j elove lubadarje (Cryphalus piceae
Rtzb. ). Le n a enem jelovem lovnem drevesu, ki ga je veter podrl že decembra
1951 in smo ga zaznamovali 10. 4. 1952 kot lovno drevo, sem našel nekaj primerkov lubadarjev Ips spinidens in Ips W orontzovi ] acobs. Vsa druga lovna drevesa
pa je napadel izključno le mali jelov lubadar (Cryph alus piceae Rtzb.).
Ker nisem imel za nalogo le raziskovanja določenega škodljivca, temveč
jelove lubadarje na splošno, sem takoj začel z raziskovanjem bionomije malega
jelovega lubad arj a. V tuji literaturi temu ško~ljivcu ne pripisuj ej o večjega pomena . Maksymov po roča v omenjenem delu, d a j e tega lubadarja pogosto našel
kot sprem ljevalca krivozobega jelovega lubad a rja .(,Ips curvidens), toda le v krošnjah. Bergmann n avaja citat Henschla o malem jelovem lubada rju: >>Posebni
ukrepi za zatiranje tega lubadarja niso potrebni<<, ali pa Taschenberga: » Običajni
spremlj evalec krivozobega jelovega lubadarja (Ips curvidens) je mali jelov lubadar (Cryphalus p iceae).<< N i.isslin piše, da je šele Eichhoff v svojem delu: >>Die
europaischen Borkenkafer<<, Berlin 188 1, stJ:. 245, začel pravilno ocenjevati tega
škodljivca jelovih sestoj ev. On piše: »Mišljenja sem, da je mali jelov lubad ar
(Cryphalus piceae) bolj škodljiv kot krivozobi jelov lubadar (Ips curvidens), ker
napada predvsem vrhove in tako povz roča sušenje jelovih · dreves od zgoraj navzdol. Na ta način pripravlja pot krivozobemu jelov~mu lubadarju.« Bergmann
se pridružuje temu mišljenju in s tem spreminja svoje p rvotno mnenje, to pa
utemeljuj e s tem, da t udi deblo ne more več živeti, če so veje uničene. V sloven ski
literatur i o mal<rm j elovem lubadarju {Cryph alus peceae) tako rekoč sploh ni bilo
pisano, zato je razumljivo, da so gozdarji, kadar so jelko napadli zalubniki,
govorili le o krivozobem jelovem lubad arj u kot najbolj nevarnem jelovem lubad a rju, ker so pač tako stališče povzeli po inozemskih entomoloških knjigah in
revijah.
Sistematična

opredelitev in zemljepisna razširjenost malega jelovega lubadarja

Pri si stematični opredelitvi sem se držal Ni.isslina, ki svoja raziskovanja evropskih lubadarjev opira na nov sistem, ki temelji n a zunanjih in n otranjih značilno
stih spolnih in prebavnih organov hroščev ter na filogenetičnem sorodstvu posameznih vrst. Uvrstil je malega jelovega lubadarja {Cryphalus piceae Rtzb.) na
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naslednje mesto: red: Coleoptera, podred: Rhynchophora, družina: lpidae, poddružina: Cryphalinae, rod: Cryphalus, vrsta: piceae Rtzb.
Zemljepisna razširjenost malega jelovega lubadarja se ujema z razširjenostjo
jelke {Abies alba Mill.) in to od severne preko srednje in južne Evrope do Kavkaza. Tudi amplituda njegove višinske razširjenosti je precejšnja. Bergmann ga
je našel na jelkah v višini med 800-1000 m, posebno na jugovzhoanih legah. Sam
pa sem ga našel v višini 1300 m. Napad je bil tolikšen, da je bilo pod lubjem vs<;
li čje razžrto. Ravno tako sem našel tega škodljivca v Gorskem Kotarju na nadmorski višini 850 m, na Pevcu pri Idriji pa v višini 700 m.
G lavni gostitelj malega jelovega lubadarja je jelka, izjemoma so ga našli tudi
na boru, smreki (Nordlinger) macesnu (Henschl), tuji in na zeleni duglaziji.
Način

življenja

V glavnem je mali jelov lubadar v aprilu 1952 (18. 4.) napadel j elova !ovna
drevesa, ki so bila podrta in položena v idrijskih gozdovih 10. 4. 1952. Kot že omenjeno, sem pričakoval nalet lubadarja lps spinidens, pojavil pa se je Cryphalus
piceae. Rastoče drevje je napadel mali j elov lubadar .(Chryphalus piceae) le posamič, ker se loti le jelk, ki so fiziološko oslabljene Zaradi spremenjenih klimatičnih
ali talnih razmer ali pa zaradi premočnega č lovekovega poseganja v gozd. Najprej
napade vedno zgornji del krošenj, predvsem okoli vejnih vretenc. Pri močnejšem
naletu se napad širi iz krošenj navzdol po deblu , od tenkolubnega proti debelolubnemu delu debla. Pri malem jelovem lubadarju poznamo tri vrste žrtja:
l. žrtje za prezimovanje,
2. žrtje za odlaganje jajčec in
3. zrelostno žrtje mladih hroščev.

žrtje za prezimovanje
Najprej bom obdelal žrtje za prezimovanje, ker je v njein začetek propadanja
jelk. V pozni jeseni se namreč mali jelov lubadar pogosto zavrta blizu vejnih
vretenc ali pa na spodnji strani vejic pa tudi večjih vej v drevesnih krošnjah, v
glavnem na starejšem drevju. Zaradi cevastih rovov, ki jih izgloda, lubje razpoka
in daje videz rakastih obolenj. Te izjedine se razlikujejo od spolnih po tem, ker
nimajo hodnikov ličink, ki bi vodili od matičnega hodnika kakor pri spolnem žrtju.
Ko postane spomladi les mužev~n, se tvori okoli teh hodnikov sloj plutastega
kambija, ki preprečuje. normalno razdelitev asimilatov. Ličnate celice okoli napadenih mest dobijo rdečkastovijoličasto barvo. To žrtje je zato nevarno, ker ovira
drevo pri normalnem življenju, tako da le-to oslabi. Po teh zunanjih znakih lahko
že pozimi spoznamo, da se je mali jelov lubadar zavrtal v krošnjo. V ta namen j e
potrebno podreti nekaj starejših dreves in pregledati njihove veje zlasti ob vretencih. V začetku naleta lubadar navadno napade le spodnjo stran vej, kadar se
napad razširi, pa tudi zgornjo. Po tem pojavu lahko predvidevamo, kakšen napad
prvega rodu bo spomladi, da tako utegnemo pravočasno pripraviti zatiralne ukrepe. Mali jelov lubadar je zaradi žrtja za prezimovanje večji škodljivec kot oba
že poprej omenjena jelova lubadarja.
Jesensko rojenje malega jelovega lubadarja zaradi prezimovanja je v oktobru.
Obdobj e tega rojenja se lahko nekoliko razš iri, ker je odvisno od temperature in
tudi drugih klimatičnih razmer v jeseni. Pri nas se ta datum lahko pomakne tja v
november. Vsekakor pa je raziskovanje tega naleta potrebno začeti šele v novembru.
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2rtje pri odlaganju

jajčec

Pri zavrtavanju malega jelovega lubadarja v položena !ovna drevesa ali pa
v drevje, k i ga je podrl sneg ali veter, se nikoli ni opazilo izcej anje smole. Drugače j e bilo to pri napadenem stoječem drevju, kjer se okoli vh odnih luknjic
razločno vidi smola, pomešana z vrtanino. Ta pojav si lahko razložimo z dejstvom,
da ima stoječe, čeprav oslablj eno drevje še vedno močnejši pretok sokov kot posekana ali na drug način podrto drevj e. Matični rovi malega j elovega lubad arja
za odlaganje jajčec so ploščatih zaoblj enih oblik in plitvi za razliko od prezimovalnih rovov, ki so cevasti. Od matičnega rova se zvezdasto cepijo rovi li čink.
Posebnih vdolbinic za odlaganje jajčec ob steni matičnega rova, kot so na primer
pri velikem osmerozobem smrekovem lubadarju .(Jps typographus L.), ni opaziti.
Mali jelov lubadar odlaga j aj čeca v matični rov v kup čkih po 20-30. Od tu
začno ličinke izjedati vsaka svoj rov, dolg 2-3 cm in se na njegovem koncu v
zibelkah zabubijo. Celotne izjedine potekajo v ličju, le bubine zibelke segajo nekoliko v beljavo. lzjedine so opazne n a notranji strani lubja in na lesu, vendar so
na močno napadenem deblu oziroma vejah zelo nejasne, ker se rovi lič ink med
seboj močno prepletajo, zato ne moremo govoriti o pravilnih zvezdastih izjedinah.
Matični, ovalno plitvi rovi so popolnoma zabrisani. To je značilno za malega
jelovega lubadarja in ga po tem lahko ločimo od drugih j elovih lubadarj ev, ki
imajo j asno izražene matične rove. Poudariti je treba, da se izjedine lepo vidij o
tudi pri malem jelovem lubadarju, kada r napad ni močan. Samica pr i odlaganju
jaj čec , hranjenje ličink, žrtje za prezimovanje in zrelostno žrtj e l ahko popolnoma
uničijo kambijalno p last ter na ta n~čin povzročijo hitro odmiranje drevj a.
Vsaka samica odloži po 20-30 j ajčec. Izjemoma se to število v letih izredne
lubadarjeve vitalnosti poveča na 40.
V literaturi se prišteva mali jelov lubadar med rano roječe vrste, toda leta
1952 sem opazil prvi nalet šele 18. ap rila, čeprav j e bila pomlad izredno topla
in suha, torej idealna za rano roj eče vrste. Od tega dne naprej je mali jelov
lubadar neprestano po malem naletaval. Glavno rojenje pa j e bilo okoli l. maja.
Pri p regledu !ovnih d reves sem 15. maja našel lubadarja pri gradnji matičnih
rovov, pa tudi že pri odlaganju jajčec. Tu in tam sem naletel celo na stadij ličink.
Iz navedenega vidimo, da pot rebuj e mali jelov lubadar od svoj ega zavrtanj a pa
do razvojne stopnje ličinke 15-20 dni, kar j e pač odvisno od ekoloških m vremenskih razmer.
Opisani nalet in razvoj malega jelovega lubadarja je bil opazovan v okolišu Ogla rj eva dolina, ki leži 420 m nad morjem in ima jugovzhodno ekspozicij o,
medtem ko sem na Pevcu v viš ini 600 m prvi nalet opazil šele okoli 25. aprila, torej
teden dni pozneje. Pri pregledu lovnih dreves sem 13. maja našel malega •jelovega
lubadarja v glavnem pri zavrtavanju, le redki so že polagali jajčeca. Gozd Pevc
ima severovzhodno l ego. Ravno tako sem tudi v revirju Rupa v višini 500 m nad
morjem opazil prvi nalet malega j elovega lubadarj a 24. aprila, ter sem tudi tu
14. maja našel mal e jelove lubadarje, ki so se še vedno zavrtavali in odlagali
jaj čec a.

Iz naved enega vidimo, da lega in nadmo rska v1sma sicer vplivata na čas
naleta, toda razlike niso bistvenega pomena. Mali jelov l ubadar namreč to zamudo
pozneje nadoknadi s hitrej šim razvojem, zato j e bil 13. in 14. maja razvoj n a
vseh treh mestih v g lavnem na isti stopnji.
Kakor je razvidno iz tabele, terenska lega ni bistveno vplivala na stopnjo napada; veliko bolj je vplival položaj posekanega drevesa. če j e drevo l ežalo
popolnoma na tleh, če ga je zastirala trava ali grmičevje in če je bilo v senci,
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Revir

Št. lov.
dre v.

snegolom
Peve
Pevc
20
Oglar j eva dolina
20
Oglarjeva dolina
14
11
OgJaTjeva dolina
Mrzli studenec
8
18
Ru pa
4
Rupa
2
Ru pa

Lov. drevo
poseka no

Datum
pregleda

Nadmor.
višina m

Ekspozici ja

10.IV.
10. IV.
10. IV.
10.1V.
11. IV.
15. IV.
12. IV.
12.1V.

13. v.
13. v.
14. v.
14. v.
14. v.
14. v.
15. v.
15. v.
15. v.

650
580
410
420
450
490
500
420
380

v
sv
JV
JV

v
s
J
J

v

Štev. vhod.
lukenj na
površ. 4 dm 2
75
72
76
60
200
60
17
180
90

kamor sonce ni prodrlo, je bil napad lubadarjev slabši. Ravno tako tudi drevesa,
ki so bil a soncu močno izpostavljena, niso bila močneje napadena, tista pa, ki so
ležala v polsenci, so bila zelo napadena.
Iz tabele je razvidno tudi število vhodnih luknjic na 4 dm 2 skorje. če primerjamo te številke in pa število vhodnih luknjic, ki · zadostujejo, da so 4 dm 2
kambija popolnoma poškodovani (25-30 luknjic), potem vidimo, kako močen je
bil pravzaprav obravnavani napad malega jelovega lubadarja.
Pri pregledu lovnih dreves sem dal 13. maja v revirju Oglarjeva dolina podreti še nova drevesa, da bi zajeli še sestrinski rod. že pri pregledovanju se je
temperatura precej znižala, pozneje pa se je še bolj ohladilo, tako da je temperatura padla celo pod ničlo. Zaradi te ohladitve je prišlo do popolnega zastoja
ne le v razvoju malega jelovega lubadarja, ampak tudi v vsej prirodi. Takšno
stanje je trajalo do 28. maja, ko se je vreme zopet ogrelo.
V dnevih 11., 12. in 13. junija sem pri terenskem ogledu ugotovil, da je mali
jelov lubadar na vseh lovnih drevesih, podrtih v aprilu in ki so bila v maju že
pregledana, v stadij u liči nke . Na tistih drevesih, ki pa so bila podrta v maju za
sestrinski rod, sem našel malega jelovega lubadarja le pri zavrtavanju v lubje.
Zbral sem več takih primerkov in sem jim v laboratoriju pregledal spolne organe,
ki pa niso pokazali nikake indikacije na corpora lutea, ki bi nakazovala, da so
bila jaj čeca že položena, zato menim, da je šlo za lubadarje-zamudnike, ki so se
skušali zavrtati tudi v lovna drevesa, podrta v aprilu. Ker pa tam niso našli več
prostora, so leteli drugam, vendar ne takoj, ker jim je to preprečil mraz v drugi
polovici maja. Zato so naknadno podrta drevesa napadli manj kot !ovna drevesa, ki so bil a podrta za nalet prvega rodu; bilo je namreč le 15 do 30 vhodnih
luknjic na 4 dm 2 • Na ta način bi lahko pojasnili bolj ali manj kontinuirani nalet
maiega jelovega lubadarja preko vsega poletja. To potrjujejo tudi !ovna drevesa,
ki so bila takoj napadena ne glede na to, ali so bila podrta v č asu glavnega rojenja ali ne. Zaradi letanja lubada rja preko vsega poletja je terensko osebje menilo, da ima lubadar 4 ali pa celo 6 rodov, vendar je to mišljenje zgrešeno.
Pri pregledu lovnih dreves sem 11. julija ugotovil, da je rojenje drugega rodu
ravno začelo , oziroma da je v teku. Na lovnih drevesih, ki so bila podrta v april u
in sem na njih gojil p rvi rod, sem namreč našel polno praznih izjedin. To je bil
znak, da je mali .jelov lubadar izletel. Na debelejših delih debel istih !ovnih
dreves, ki jih je lubadar napadel pozneje kot tanjše dele, sem ga našel že v stadiju
hrošča pri zrel ostnem žrtju. Hrošči so bili še rumenkasti in niso še bili spolno
dozoreli. Tu in tam pa sem našel tudi še kakšno bubo.
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Spričo ugotovitve, da je bil glavni nalet okoli l. maja, glavni izlet pa okoli
5. julija in da je mraz v maju zavrl razvoj najmanj za 15 dni, je razvoj ·p rvega
rod u trajal povprečno 60-70 dni.
Kakor sem že omenil, je rojenje za razvoj drugega rodu začelo okoli 10. julija.
Nalet za razvoj drugega rodu je bil slabši kot nalet za razvoj prvega rodu, kar
pri drugih· vrstah lubadarj ev ni običajno. V pojasnilo naj navedem, da je pri
napadu prvega rodu bilo povprečno 70-..150 vhodnih luknjic in da sem našel celo
200 vhodnih luknjic na 4 dm 2 • Pri drugem rodu pa je bilo poprečje le okoli
50 vhodnih luknjic. Te številke se seveda nanašajo na krošnjo in zgornji del drevesa. Nekako 12. avgusta je bil drugi rod že v stadiju ličinke, 31. avgusta pa se
je začel prvi izlet drugega rodu. Ti datumi nam povedo, da je razvoj drugega
rodu trajal le neK.ako 50 dni za razliko od prvega, ki j e trajal 60- 70 dni.
Spričo tega, da je izlet drugega rodu začel že 31. avgusta, bi začetek razvoja
tretjega rodu zaradi prilično visoke temperature lahko pričakovali zadnje dni
avgusta. Po l. septembru je začelo deževati, temperatura je naglo padala, na vrhovih nad 1000 m je zapadel sneg. To je malemu jelovemu lubadar ju preprečevalo
nadaljnje izletavanje; zato lovna drevesa, podrta po 14. avgustu, niso bila napadena. To sem ugotovil pri pregledu 9. septembra.

Nekaj o zrelostnem žrtju
Kakor je to običaj pri večini drugih lubadarjev, tako tudi"mali jelov lubadar
svoje zrelostno žrtj e pri sami zibelki, v kateri se je razvil iz bube v hrošča.
Rovi, ki nastanejo pri tem žrtju, so do 4 mm dolgi, malo zaviti, kljukasti in
plitvi. življenje se razvija vedno v lič ju. Ker je tudi ta stadij njegovega razvoja
odvisen od klimatičnih razmer, traja zrelostno žrtje malega jelovega lubadarja
raz lično dolgo. Razen tega je žrtje odvisno tudi od svežine drevesa, oziroma poskusnega hlodička (v l aboratoriju pri poskusih). S poskusi je ugotovljeno, da žrtj e
lahko traja 6-12 dni in je, kakor smo že rekli, odvisno od raznovrstnih klimatičnih in drugih okoliščin. Z zrelostnim žrtjem se pripravljajo mladi hrošči na
najvažnejšo nalogo, to je zarod. Spolni organi se jim v tem času razvijejo pa
tudi barva pokrovk se spremeni. Iz rumenih, mehkokrilih lubadarjev se razvijejo
rjavi hrošči s precej trdima pokrovkama. Ko je zrelostno žrtje končano , zapustijo
odrasli hrošči rojstno drevo skozi posebno luknjico - izletno odprtinico.

·začenja

Gospodarski

značaj

Mali jelov lubadar je, kakor je iz navedenega razvidno, eden najhujših jelovih škodljivcev. V jelovih gozdovih, ki so izven svojega optimuma, vedno p reti
nevarnost množičnega .napada malega jelovega lubadarj a. Ta škodljivec najde
namreč material za svoj obstoj širom po gozdu, čeprav se vršijo v gozdu le majhna
dela. Zato pri tem lubadarju tudi ne moremo govoriti o kakih izrazitih žariščih.
Le nekoliko ugodnejše klimatične razmere omogočajo njegovim potencialnim močem takšen razvoj, da lahko že v prvem letu gradacij e pokonča veliko drevja.
S sečnjo odmrlega drevja se sklep sestoja bolj in bolj redči. Ker malemu jelovemu lubadarj u godi sonce, nastajajo na ta način za njegov razvoj vedno boljši
pogoji. Ob množičnem pojavu pa lubadar pogosto pripravlja pot za uničenje
sestoja s tem, da napade zdravo drevje in ga v zgornjem delu oslabi. Zadnji
udarec pa mu nato zadajo drugi škodljivci. Lahko celo trdimo, da je bolj škodljiv
na ta način, čeprav so pogosti primeri, ko mali jelov lubadar sam uniči drevje.
Hitrost propadanja drevesa ali pa vsega sestoja je seveda odvisna od jakosti
napada in od hitrosti razvoja posameznih rodov, ki je odločilna za število rodov.
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Ce je malemu jelovemu lubadarju omogočen nemoten razvoj , če namreč
ne posreduje, se okužba širi dalje, dokler take kalam itete same ne pojenjajo, pač zaradi različnih vzrokov, na primer zaradi neugodnega vremena ali
pomanjkanja hrane.
Navadno napada mali jelov lubadar jelke, ki so stare 50-100 let; loti se
pogosto tudi mlaj ših, posebno potlačenih oziroma podraslih dreves, ki životarijo,
ali pa jelovega sestoja, ki je v dobi drogovnjaka. Mlajšemu drevju je najbolj
nevaren. Napad se začne v vrhu , okoli vreten c, vej in vejic, od tam pa se širi proti
tlem, glede na jakost napada.
Omenil sem že, da malemu jelovemu lubadarju najbolj godij o polsenčni kraji.
Rad n aletava na sveže podrto drevj e, posebno v vrhove in veje, ki po sečnji
ostanejo razmetani po gozdu. To njegovo lastnost lahko izkoristimo za polaganje
kontrolnih dreves, kakor to delamo pri drugih lubadarjih.
Pri malem jelovem lubadarju je najvažnejše to, da je pri množičnem napadu
primarni škodljivec, ker napada zdravo drevje (žrtje za prezimovanje). šele za
njim napadejo jelke drugi sekundarni škodlj ivci. Mali jelov lubadar lahko povzroči včasih sam, včasih v družbi z drugimi škodljivci (krivozobi jelov lubadar)
v gozdovih velikansko škodo, k i lahko povsem iztiri normalno gospodarjenje v
prizadetih gozdovih.
človek

Zatiranje malega jelovega lubadarja
Najboljše jamstvo za pravočasno ukrepanje proti razdiralnemu delu malega
jelovega lubadarja je skrbna kontrola v gozdu. Ta škodljivec napada, kot je znano,
zgornji del drevesa, in to krošnjo ter veje, zato je pozimi pri običajnem kontrolnem obhodu po gozdu težko opaziti, ali ga je v gozdu veliko ali ne. Zato v
sumljivih primerih podremo eno ali dve drevesi ter pregledamo spodnji del vej ,
kjer bomo prav zagotovo odkrili okužbo. Ce tako opazimo veliko lubadarjev, to
pomeni, da preti spomladanska nevarnost kalamitete. Priporoča se zgodaj spomladi podredi kontrolna drevesa, ki lahko obenem rabijo tudi kot lovna drevesa.
Ker mali jelov lubadar zelo rad napade ležeče drevje, bo spomladi, če ga je kaj
v gozdu, gotovo naletel na ta drevesa. Po številu zavrtin na enoto površine se
lahko določi povprečna jakost napada, ki naj usmerja ustrezne obrambne ukrepe.
Ker najde mali jelov lubadar razen n a kontrolnih in l ovnih drevesih (pri sedanji metodi zatiranja) dovolj prostora za razvoj tudi na raznih sečnih ostankih
(veje in vejice), ki leže vedno po gozdu, zato šablonska metoda lovnih dreves n i
priporočljiva. Ce podrtih dreves učinkovito ne kontroliramo, bo namreč lubadar
kljub lovnim drevesom prav tako številen ali pa ga bo še več. Zato se priporo ča
kot preventivni ukrep najstrožji gozdni red. Po predhodni oceni pa naj se vsake
3--4 tedne podre ustrezno število kontrolnih dreves (ki jih je znatno manj kot
!ovnih). Ta kontrolna drevesa nam bodo pokazala morebitno okužbo in razvoj
lubadarja. Poleg tega naj se tudi drugod po gozdu opravlja povečana kontrola,
da bi mogli tudi po zunanjih znakih (rumenitev krošnje) presoditi, če je kako
drevo napadeno. Jelke, ki kažejo kakršnekoli · sumljive znake, je treba takoj p·o sekati in obeliti. Na ta način bomo gozd bolje obvarovali kot z metodo !ovnih
dreves. Le-to pa uporabljamo šele takrat, kadar se lubadar skrajno močno razp ase.
Datumov za podiranj e !ovnih dreves ne moremo v naprej določiti , ker j e
razvoj malega jelovega lubadarja, kakor tudi vseh drugih lubadarj ev, zelo odvi sen od klimatičnih razmer. Prva skupina dreves za nalet prvega rodu mora biti
podrta v marcu. Nastavljanje nadaljnjih dreves je odvisno od tega, kako se razvija lubadar v prvi skupini dreves.
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Glede beljenja lovnih dreves je bila pri nas z malimi izjemami do sedaj navada, da so deblo obelili, lubje spravili na kupe in ga požgali. Tu in tam, posebno
v državnem sektorju v ta namen uporabljajo platnene rjuhe, ki jih pred beljenjem razgrinjajo pod drevesa. Metoda z rjuhami je vsekakor bolj ša od prve.
Toda tudi ta način ima svojo slabo stran, t. j. zažiganje lubja.
•Sežiganje lubja ima v glavnem dve pomanjkljivosti, ki sta sicer znani, vendar jih navadno ne upoŠtevamo: Ogenj lubadarjev navadno ne uniči docela, ker
jih zaradi vročine prej precej pobegne. Na ta način torej ne dosežemo zaželenega
cilja, ker pobegle samičke drugje nadaljujejo z nasilno prekinjenim odlaganjem
jajčec, tako se okužba torej nadaljuje. Razen tega pa je kurjenje ognja v gozdu
že samo po sebi p roblematično, zlasti še, če je leto sušno. Znani so primeri, ko se
je s kurjenjem ognja za uničevanje škodljivca zanetil gozdni požar, ki je povzročil znatno večjo škodo, kot bi j o prizadel škodljivi mrčeš, če bi se nemoteno
razvijal. Ravno zato so znani strokovnjaki iskali in tudi našli kemijsko metodo
za ·uničevanj e tega lubadarja.
Tudi sam sem se ukvarjal s takimi poskusi. V idrijskih gozdovih sem pri
tem uporabljal sredstva Bentox v prahu v 5% koncentraciji kemijskega sestava
HCH (Hexachlorcyclohexan). Uporabil sem preprost postopek. Predno smo lovno
drevo posekali, smo ga nalahno poprašili s tem prahom, ravno tako tudi tla pod
njim in okoli njega. Nato smo drevo obelili, toda vsak kos lubja še posebej
poprašili, nato pa zložiti na kup. Dognano je, da zadošča prav lahna plast Ben'toxa, zato je potrošnja minimalna (.Y:;-% kg na lovno drevo). Za kontrolo sem
vzel več kosov lubj a s površino 8 dm 2 • Rezultat je bil naslednji: Ličinke so v šestih
urah 1OO% poginile. Spolno nedozoreli, rumeni hrošči so po dvanajstih urah kazali znake zastrupljenja (trzanje in prevračanje na hrbet). Po štiriindvajsetih urah
pa so poginili. Tudi pri tem načinu s pridom uporabljamo rjuhe, ki povečavajo
zanesljivost in zagotavljaj o boljši uspeh.
Iz teh rezultatov sem zaključil, da je delovanje 5% Bentoxa v prahu zelo
hitro in učinkovito. če poleg tega upoštevamo še to, da se lovna drevesa morajo
beliti, ko j e mali jelov lubadar še v stadiju li či nke in bube, lahko od tega nač ina
zatiranja pričakujemo popoln uspeh.
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SODOBNA VPRAšANJA

UNICEVANJE GRMOVJA S HORMONSKIMI PREPARATI

Med trimesečno strokovno prakso v severni Svedski sem se poleti 1956 seznanil z
uporabo nznih hormonskih preparatov pri uničevanju grmovja. Prakticiral sem pri podjetju Svemka Cellulosa A k tiebolaget - Kramfors v pokrajini J iimtland. O gozdarstvu
tega predela Svedske je bil ,)eta 1955 že napisan obširen članek v naši reviji. V njem so
bile dobro opisane klimatične razmere in gozdnogojitvcni problemi. Zato le-teh ne bom
ponovno obravnaval, čeprav so predpogoj za razumevanje kemičnega uničevanja grmovja
kot gozdnogojitvenega ukrepa.
Pri obnovi gozdov skušajo tamkajšni gozdarji ustvariti enodobne mešane gozdove
bora in smreke z rahlo primesjo breze, na ustreznih tleh pa čiste sestoje. Na degradiranih
površinah je začetek poti k temu cilj u popolna odstranitev prejšnjega sestoja, požig sečišča
in nasemenitev s pomočjo redkih semenj akov, po potrebi pa tudi ročno. Minera1izirani
sloji organskih ostankov, ·ki so posledica požara, so dobra hrana in pogoj za rast mladih
borov ali smrek, ki se v prvi dobi bujno razvijajo ter prerastejo plevel in druge tekmece
za hrano in svetlobo. Temu pa ni vedno tako, kajti breza, ki je z naravnim razvojem
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postala v teh predelih dominantna, prehiti v rasti bor in smreko ter ju zatre. Zaradi
bogatega obroda, lahkega semena ter ustreznih življ enjskih pogojev se breza v kratkem
ča su tako razbohoti, da ogroža vse drugo rastje. Tamkajšnji gozdarji ne znajo breze
dovolj ceniti. Posebne predelovalne industrije za brezO·V1ino nimajo in jo zato uporabljajo
le za kurivo in za lesoni tne plošče. Zaradi velike oddaljenosti gozdov od mesta uporabe
so stroški •k ami onskega prevoza veliki. Brezovine namreč ne morejo plaviti, ker ne plava
na vodi. Brezi so napoved ali hud boj. Navadno trebljenje s sekiro se ne obnese oziroma
položaj še poslabša, ker breza bujno poganja iz panja . .Podobno trdožive so tudi razne
vrbe, še bolj pa trepetljika. Tudi pomanjkanj e delovne sile narekuje glede vsiljive breze
·
svojevrstne ukrepe.
Vsi t i momenti so •privedli do množične uporabe raznih kemičnih preparatov, ki zatirajo brezo ceneje, hitreje in temeljito. Uporaba teh sredstev pa ni omejena le na uniče
vanj e breze, te m več je zelo razširj ena tudi na drugih področji h. Tako na primer uničujejo
s posebnimi škropilnicami vse rastje vz·d olž ceste v širini nekaj metrov .zarad i preglednosti ceste. Tudi železniške ·proge č i s tij o na ta nači n. S preparati po·škropljena zemljišča
se vidijo že od daleč, prav tako kakor naš kras, ko ga je poleti leta 1955. obžrl hra&tov
gobar in sta ga ožgali sonce in suša. Zares, prav nič vzpodbudno in veselo! Toda slika
se čez nekaj let spremeni in pokažejo se <pravi rezuJtati kemičnih posegov.
Pri nas že nekaj let uporabljamo razne herbici de. Njihova količina in raznovrstnost
rasteta iz leta v leto , predvsem v kmetijstvu. Nedvomno bo to delo turli v gozdar-s tvu
preV1Zelo važno vlogo, kajti uporabnost he!'lbicidov je mnogostranska. S pridom bi n. pr.
L!porahlj ali popol.n.e herbicide, to je takšne, ki uničijo vso vegetacij o, na lesnih sk l a di ščih,
poteh, železniških progah, protipožarnih varnostnih pasovih; druge selektivne herbicide pa
·na sp lošno v gozdovih, gozdnih drevesnicah pri uničevanju pleve.la, pri regeneraciji razni h
degradiranih gozdnih površin, na gozdnih posekah itd. Zelo hvaležno delo bodo opravili
herbicidi v primeru, ko bodo preprečevali nastanek panjevskih sestojev a li pa pri spreminjanju le-teh s sečnjo v sestoje-semenovce. Znano je, da panjevci, zaradi obilice
hrane v mladosti zelo bujno rastejo in uspešno tekmujejo z drevjem iz semena in mu
često celo onemogočajo razvoj. Če bomo ob sečnji premazovali panje s herbicidi in jih
tako uničevali , bomo napravil i veliko uslugo vrednejšemu drevju iz semena. Stroš.ki dela
pa bodo pri tem le prav neznatni.
V tem sestavku nameravam opisati le svoj e delo in opazovanje in podati kratek
pregled najpomembnejših izkušenj in dognanj ob poizkusih, ki so še v teku. Navedene
podatke sem dobil od osebja, ki vodi te poizkuse in iz poročila: F. Erikssona: "Memorandum regarding chemical brush killing 1953.« Poi2lkusi se v ršijo s števi lnimi herbicidi
različne sestave, na razne na č ine, na raoznih objektih in v vseh letnih čas ih. To raziskovanje pa j e dolgoletno delo, zato še nimaj o pokon č nih rezultatov in popolnega pregleda
dejanskega s·tanja. Naj omenim pri tem še to, da j e inozems·ki trg preplavljen z različnimi
hormonskimi preparati, ki jih je težko opredeliti po kemizmu in učink u .
Kemizem preparatov

Herbicidi, ki jih zelo uporabljajo , so sestavlj eni na osnovi fenoksiocetne kisline, ki
ima naslednji pomen:
l. U č inkovitost preparata je selektivna , kar pomeni, da uničuje samo dvokaličnice .
Enokalionice, kakor n. pr. trave, so odpornejše predvsem zarad i manj občutljive povrhnjice in celične strukture li stov pri prodiranju kemičnega sredstva v notranjos.t ter zaradi
razlike v fizio loških lastnosti h. Iglavci so tudi pogosto obč utlj ivi za določene herbicide.
Tako sem imel priliko videti obsežen sestoj mlad ih borovcev, ki je bil hudo poškodo-v an
zarad i nepravilnega škropljenja s herbicidi. Sestoj so •poškropi li s helikopterji. V tem primeru so pogrešili, ker so bile borove rastlinice nekoliko višje od brezovih. Najbolj so
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bili poškropljeni ·borovi v r šički, zato so pozneje vsi porjaveli. Morda je bila tudi koncentracija škropiva premočna. Vsak selektivni herbicid dobi namreč značaj popolnega, če je
njegova koncentracija premOČJ1a. Kakih 20 % rastlin se je posušilo, d.ruge pa 'si bodo
najbrž sčasoma opomogle. V podobnih primerih ravnajo Svedi tako, da opravljajo škroplj.enje ro čno ali pa uporabljaj o druge metode, ki jih bom še opisal. Druga možnost j e,
po·čakati, da >
>Škodljivci<< v rasti .prehitijo bore, kar se zgodi v nekaj letih in nato le-te
pokončati s škropljenjem iz helikop terjev. Za to delo izberejo najugodnejše vremenske
razmere: us.trezno temperaturo, zračno vlažnost in primerno gibanje zraka. !IZurjena posadka tako poškro,pi objekt, da prodre le zelo malo škropiva do za~trtih borov ali smrek.
Toda tudi to je neko.J.iko tvegano početje, zato so pač najbolj zaželeni herbici.d i z zanesljivo selektiv.no u čin kovi.tostjo.
2. Preparati ne zastruplfaj o tal in mikroorganizmov v njih. P ri ume'!nih požarih pa
se g-o zdarji ne 6pomnijo na mikroorganizme· v tleh!
3. Ne škod1jo človeku in živalim.
4.. Niso vnetljivi.
Glede na nadaljnjo uporabo fenoksiocetne kisline delim herbicide na tri skUl[line:
l . Met o x o .n s ·kupi na ali 4K-2:M (pri nas MGP A). Kemično ime: dvometil-4
klo:r fenoksiocetna kislina. Gradita jo ena metilna {CH3) skupina · in en klorov atom
(CL) v 2--4..
2. 2,4-D skupina. Kemično ime: .2,4 diklorofenoksiocetna kislina, ki ima v sebi dva
klo-r ova atoma v 2--4.
3. 2, 4, 5-T skupina. Kemično ime: ·2, 4, 5~triklorofenoksiocetna kislina, ki združ~;~je
tri klorove atome v 2-4-5. Navadno vsebujejo kemikalije v tej skupini mešanico 2, 4,
5-T in 2, 4.,D.
·
Bistvena razlika med temi t.remi skt11pinami je v tem, da raste od p rve do tretj e skupine udeleŽlba .klora, zato se st-opnjuje njegov strupeni učinek.
Preparat 4K-t.!M je v prodaji kot her:bicid v ab.Jiki natrijeve soli v vodni raztopini.
Ločimo dve skupini: 4tK~2M natrijevo sol 8,5 do 10% in 4K-2M natrijeva sol 30%. Pogostejša je prva ·s kupina. Ta preparat ni učinkovit pri nizki temperaturi. !Pod temperaturo
0° do ---,2° C se začne i-:dočati aktivna substanca v trdni obliki. Tudi 30% skupina ni
odporna proti mrazu. Temperaturna meja gre tu .še za 5 °C višje. Z vodo se morejo mešati
ti preparati v vsakem razmerju, ne mešajo pa se z oljem. Pri fini razpPŠitvi imajo t i
her<bicidi močan duh. ·P reparata 2,4-D in 2,4, 5-T se lahko uporabljata kot a lkalne soli
(navadno natrij eva, n . .pr. natrij eva sol 12,4-tD), a lkanolaminske soli (trietanolamin in morfolin) in •k ot estri (propil, -butil, butoksietanol, amil).
Alkalne soli se včasih v vodi težko to·pijo, kar .zmanjšuje njihovo uporabnost. Na
prodaj so v obliki prahu.
Alkanolaminske soli pa so v vodi lahko topljive in se ne usedajo. Prepa-rat 2,4-D
navadno i•z delujejo tkot alkal111olamins ko sol. Tudi ti preparati ne prenesejo temperature
izpod -2° C, prav dobro ~e me'Šajo z vodo, toda z oljem ne.
Estri v vodi niso topljivi. 1Raztapljajo pa se lahko v organskih topilih in v olju. Pri
teh lo čimo es tre, ki vsebujejo samo 2,4-D es tre, in one, ki vsebujejo zmes 2,4-D in 2,4"5-T
estrov. Vsi estri .se neradi usedajo. Učinkovitost raznih estrov merimo s količino aktivne
substance - prave kisline, ki jo vsebujejo preparati. ,Pri tem je pomembna penetracija
preparata v rastlino, vendar to vprašanje še ni dovolj raziskano.
Her<bicidi, ki so topljivi v olju, so z aradi tega odpornejš-i proti mrazu in vzdrže lahko
dalj časa pod zmrz li ščem. To je zelo pomembno 'Za hladno severno Svedsko, saj znaša
pov.prečna letna temperatura v kraju, kjer sem prakticiral, le + 1,2° C. Zelo koncentrirani
hel'bici.di ·se začno po daljšem času i zločati v obl iki trdnih delcev. Izlo čena količina ni
velika in ne vpliva škodJj ivo na raztopino pri nadaljnji uporabi.
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Z ekonomskega stališča je možna primerjava, ki sloni na ugotovitvi, koliki del raali č ni~ solnih in esterskih molekul je ·prava 2,4-D in 2,4,5-T kislina . Za različne preparatc

j e kislinski odstotek naslednji:
100% spojina
2,4-D natrijeva sol
2,4-D amonije'va sol
2,4 ~D trietanolamin sol
2,4-D morfolin sol
2,4-D eti l ester
2,4-D buti! ester
2;4-D propoksietanol ester
2,4-D butoksietanol ester
2,4-D furfuril ester
2,4 ,5-T eti l ester
2,4,5-T propoksietanol ester
2,4,5-T buti! ester
2,4,5-T butoksietanol ester
2,4,5-T fu rfuril .ester

% kisline
91
93
60
72
89
80
72
69
70
90

75
82
72
73

Upoštevati se mora razmerj e med kislinama 2,4,5 -T in 2,4-D. Prva je .približno dvakrat dražj a, ima pa večjo penetrativno silo; v raztopini j ~ navadno zmes 33% 2,4,5 -T in
67% 2,4 ~D ki6line. Poleg tega se zdi, da imajo estri različne u činke, kar zavisi tudi od
dodanih primesi .
Delovanje hormonskih prepar~tov
Domneva se, da delujejo hormonski preparati na sledeči na č in: Pri rastlinah v naravi
pospešuje pravi hormon normalno rast. Hormon se poleg tega nahaja v sklopu takoiine'novanega encima ali fermenta, <ki j e sestavljen iz hormona in albutnina. Encimi· uravnavajo hitrost kemičnih procesov v rastlini, n. pr. pretvorbo škroba in s,Jadkorjev. Ko škropimp s strupenimi , to je iz fenoksiocetne kisline proizvedenimi ,;hormoni«, prodrejo le-ti
skozi liste in skorjo v notranjost rastline in pridejo tudi do meristemskega tkiva ter v
celice, kjer stopijo v reakcijo s celično plazmo · in encimi. Pri t'em ir.z:podrinejo sintetični
hormoni prave iz encimov ter tvorijo skupaj z albuminsko snovjo netopno spojino, ki
nima :katal itičnega učinka. Istočasno pa narayni hormoni v ra•s tlini naraščajo in pospešujejo rast. Celice se intenzivno delijo. Ko je naravni katalitični posredovalec, ki tvori novo
rastno substanco, uničen , rast·l ina umre ali k<l!kor pravijo, »raste v smrt<<. Zaradi hor~on
skega učinka zadostujejo že majhne razredčene količine teh hormonskih preparatov. Nasprotno ·se morajo n. pr. hudi s.trupi , kakor ar.zenik, klorat in dr~:~gi, dodajati v večjih
ko li činah.

Podobni hormonski preparati se uporabljajo v manjših koncentracijah tu~i za naza pospeševanje rasti in pos.peševanje cvetenja in zorenja. Pri poizkusih se je ugotovilo, da prevelike koncentracije teh preparatov povzročijo smrt ~;stline.
Tako so prišli do opisanih uničevalcev rasl~in.
··
~protno učinkovanje,

Metode ravnanja s hcrbicidi
Uporab ljajo se tri metode:
l. škroplj enje ;
2. vbrizgavanje v .zarezo in
3. prema.z panjev.
Vsi ti postopki se lahko opravljajo tako v poletnem, kakor tud i v zimskem
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· čas u.

l. a) Poletno škropljenje .se praviloma opravlja v juliju in avgustu, nekako v času
od popolnega razvitja listov do za;ključka odganjalne dobe. Pri škroplj enju se mora listje
popolnoma zmočiti. To najbolje dosežemo s posebno visokotlačno škropilnico.
Za velike površine pridejo v poštev helikopterji in letala. Visoki grm i se lahko
odrežejo na višini enega metra, da se tako omogoči boljša poškropitev. Poškropljenega
grmovja ne smemo posekati, dokler ni prav do tal suho. Ce se neposredno po škropljenju
ulije ploha, je uspeh manj zadovoljiv. Lahen dež pa ne škodi v večji meri. Temperatura
pa sploh ne vpliva, razen če nastopi neposredno po škropljenju močna zmrzal.
Sedaj uporabljajo za brezo in trepetliko naslednje herbicide in koncentracije: Gullvikov g.rmovni uničevalec 32 (Gullvik's Brushkiller 32 ali Hormonslyr 32) 2%; Gullvikov
grm ovni uničeva lec 64 (Hormonslyr 64) 1% in Philips 2,4-DT 3%. Učinek preparatov se
poveča, če dodamo 2% raztopini 3% olja.
l. b) Zimsko škropljenje se opravlja v času, ko je drevje brez listja. Najboljši uspehi
so bi li doseženi od decembra do februarja. Poškropili se mora deblo okrog in okrog,
posebno obi lno pa še koreničnik prav do tal. Navadno ni potrebno poškropih večj i h
grmov v vsej višini, zadošča od tal do enega metra višine. Po škropljenju moramo pustiti
grme nedotaknj ene najmanj 6 do 12 mesecev.
Za zlmsko škropljenje priporočajo enaka kemična sredstva v enakih koncentracijah
kakor :pri poletnem škropljenju, le na mesto vode se uporablja Dieslovo olje. To seveda
podraži škropivo, vendar pa je delo cenejše in uči nkovito s t večja.
2. Za vbrizgavanje v zarczo j e najprikladnejši čas kakor pri škropljenju ali pa od
cvetenj a do sredine avgusta. Ob muževnosti pa uporC~Jblj ajo za vbrizgavanje oljno mešanico. P.ri tem napravijo s sekiro eno ali več zarez v steblo, v njih v,brizgaj o 1-2 cm 3
nerazredčene raztopine. Pozimi dodajo še 50% olja. Stevilo zarez na steblu je odvisno
od njegove debeline in iznaša po eno zarezo na vsake tri centimetre stebelnega premera.
Zareze morajo biti v različnih višinah okrog debla, najnižja pa mora biti pod prvo zeleno
vejo, toda ne nad približno 1 centimeter nad tlemi. Pri običajnem zasekovanju s sekiro
je za vbrizgavanje raztopine v zarezo naj.pripravnejb oljna mazalka. Drobnejša stebla
ne zasekujemo, temveč jih prelomimo nekaj decimetrov pod vrhom, pa č glede na nji hovo
višino. Prelom premažemo z raztopino s pomočjo mazalke, ki ima na koncu cevke krpo.
S to metodo so dosegli enake uspehe ka,k or z zarezovanjem.
Učinek pri metodi vbrizgavanja v zarezo je počasen ter morajo pustiti drevje nedotaknjeno dve leti. Pri zarezovanju uporablj amo enake proparate kakor pri škropljenju:
Gullvikov grmovni uničevalec 32 po 2 cm3 v eno zarezo; Gullvikov grmovni uni čeva le c
64 po 1 cm 3 v eno zarezo 1n Philips 2,4-DT po 3 cm3 v eno zarezo.

Preparat uporabljamo nerazredčen ali ra-zredčen s 50% .Diesovega olja. V tem primeru se podvoji doziranje ali število zarez, da je ko.li čina vbrizgane snovi enaka.
3. Premazovanje panjev. Pri uporabi tega načina v različnih letnih dobah niso ugotovili pomembnejših razlik. Važno je le to, da se panj premaže čimprej, najbolje takoj.
pri sečnji. Pri premazovanju reza uporabljamo ščetko, pri premazu vsega panja pa hrbtno
škropilnico. Panje odpornejših drevesnih vrst, kakor n. pr. trepetlike in vrbe, je potrebno
močneje premazati. V teh primerih je doslej močnejši premaz reza kakor tudi vsega
ostanka rastline nad tlom bolje prepreči l poganjke iz panja kakor sam premaz reza.
Pri nekaterih panjih pa so dosegli povsem zadovolj ive rezultate s p remazovanjem same
površine reza.
S premazovanjem panjev pred zaključkom vegetacije, pred odpadanjem listja v zače tku
septembra, smo poizkušali ugotoviti, v koliki meri pospešuje descenden č ni tok prenašanje
snovi po rastlini pri njenem pokončavanju. Uspehi teh poizkusov se bodo pokazali šele
naslednja leta.
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Katero od opisanih metod uporabljajo v posameznih primerih?
l. škropljenje uporabljajo v primerih, ko je grmovje nižje od človeške višine. Zimsko
škroplj enje da v splošnem boljše uspehe kakor poletno, tako n. pr. pri zatiranju trepetlike.
škrop lj enje je popolnoma zanesljivo na brezi, nekoliko manj zaneslivo pa na trepetliki.
2. Vbrizgavanje v zarezo se uporablja v borbi z večjimi drevesi ali pa, če uničujem o
le posamezno drevo. Tanj ša drevesa prelomimo in prelome premažemo. Poročila navajajo
r az lične uspehe, n. pr. tudi to, da požene trepetlika iz panja po nekaj letih.
3. V primerih, ko morajo biti drevesa takoj posekana, uporabljamo premazovanje
panj ev. Ta metoda je verjetno zanesljiva pri brezi, glede trepetlike pa se še ne more
iaeči dokončne sodbe.
Koliko stanejo različni postopki?

Cena za omenjene preparate j e sedaj naslednj (/.: Gullvikov grmovni uničevalec 64
okrog 20 šv. kron za liter; Gullvikov grmovni uničeva lec 32 okrog 10 šv. kron za liter in
Philips 2,4-DT okrog 6 šv. kron za liter.
l. škroplj enj e
a) Leta 1953 so znašali stroški pri škropljenj u z leta li:
Račun letalske družbe
Preparat
Drugi stroški

20 šv. kr. za eno jutro
10 šv. kr. za eno jutro
2 šv. kr. za eno jutro

Skupaj

32 šv. kr. za eno jutro

(80 šv. kr. za 1 ha). škropljenje z letali je ekonomi čnejše na velikih površinah
b) škropljenje s škropilnico, montirano na traktorju »Cletrac« .. Stroški in porabljene količine škropiva so raz lične in pogostoma tako visoke, da uporabljajo to metodo
le v posebnih primerih, predvsem pri poletnem škropljenju.
2. Pri vbrizgavanju v zarezo je bilo za obširnejše poizkuse porablj eno povprečno za
eno jutro obd elane površine 1,2 litra preparata in O, 7 delovnega dne. Philips 2,4-DT preparat stane 7 šv. kr., delo pa 18 šv. kr., skupno torej 25 šv. kr., za jutro. Gullvikov
grmovni uničevalec 32 ali 64 bi stala tudi približno toliko, toda delavci navadno ravnaj o
z raztopino bolj razsipno.
3. Glede premazovanja panjev še niso ~brani podabki. Sekač u dajejo po pogodbi za
premazovanje panjev ob podiranju dodatno. plači lo. Delo ni zamudno in stroški zanj so
Janko 2 ig on, 3Jbs. gozdarstva
le prav majhni.
O ZDRUžEVANJU KMECKIH GOZDNifl POSESTNIKOV V NEMCIJI*
Pri pro u čevanju raznih vprašanj gozdnega in tesnega gospodarstva na Bavarskem,
smo se udeleženci gozdarske študijske skupine iz Jugoslavije zanimali tudi za vprašanje
ureditve kmečkega gozdnega gospodarstva v Nemčiji, zlasti pa, kako je z združevanjem
male kmečke posesti.
•
•Po določenem študijskem programu smo, žal, od Nemčije obiskali le Bavarsko, vendar
smo skuša li pri tamošnjih gozdarskih ustanovah zbrati č imveč podatkov tudi za razmere
v ostalih pokrajinah.
Vsa prizadevanja v Nemčiji streme za ~im naprednejšim in racionalnejšim gozdnim
gospodarstvom, saj je znano, da še zdaleka ne morejo kriti svojih potreb po lesu iz lastni h gozdov. Zaradi tega je važno, da se napredno go&podari prav z vsakim gozdnim
posestvom, ne glede .na njegovo veli kost in lastništvo.

* !Pisec je na študijskem potovanju po Bavarskem zbral zanimive potadke o gozdnem
U r e d.n i š tv o
zadružništvu, ki jih obravnava v tem prispevku.
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Razen pomanjkanja lesa, je zelo kriti čno tudi p·omanjkanje delovne si le, ki je v Nemvse bolj obču tn o. Treba je torej tudi v kmečk i h gozdovih poskrbeti za čim sodobnej še
metode dela, ki bodo zahteva le tudi č im manj delovne sile. Navedeni g lavni in še drugi
razni razlogi močno vplivajo na vsebino gozdnogospodarske politike, ki · jo izvajajo posamezne pokrajine ,z ahodne Nemč ij e.
Država si prizadeva, da z raznimi administrativnimi in ekonomskimi ukrepi čimbolj
odstrani protislovja med. interesi posameznega posestnika in družbo kot celoto, ki so znači lna za kapitalistični družbeni red. Vsekaikor .p revladuj e prepričanje , da rtdruževanje
kmečkih gozdnih .posestnikov omogoča najuspešnejša dosego zgoraj omenjenih nalog. Pri
tem pa so oblike združevanja zelo raz l ične in prilagojene r3zmeram posameznih pokrajin.
Zanimiva je ugotovi.tev, da je s stopnjo industrijske razvitosti neke pokrajine neposredno pogojena strogost predpisov v z.druževanju. Tako ima n. pr. industrijsko· najbolj
razvita nemška po:krajina N O·rdrhein- w estfalen v za•konu predwideno celo prisilno združevanje v primeru; če se kmečki gozdovi ne negujejo v dovoljni meri, če je nepravilna
struktura (sestav) posesti · in če je prenizka lesna proizvodnja gozda. Ravno nasprotno
pa je v Havanski, ki je najbolj kmetij ska pokrajina Nem čije, nima pa nobenih ;posebnih
predpisov za z·druževanje in velj a tam le splošni nemški zakon o zdru·ževanju iz leta 1943.,
ki ga pa danes v glavnem ne izvajajo. Ta predpis tudi ni dosegel prruktičnega rezultata ,
ker je težil za poenotenjem v vsej državi , ne upoštevaje posebnih ra.z mer . in potreb
posameznih pokrajin.
Sedaj je postavljeno nač elo , da se da či m večji poudarek lokalnim razmeram, združevanje pa naj se ra.zvija postopoma v najr azl i čne j ših oblikah od najrahlejše povezave do
najtesnejše. Pri oranizaciji in povezavi go.z dni h posestnikov je zelo pomemben su bjektivni faktor.
Nadalj e so bila poudarjena razna še ne zadovoljivo r-ešena vprašanja v zvezi z organizacijo in poslovanjem gozdnih skupnosti, ki se med drugim kažejo tudi v naslednjem:
Zahteve in odnosi do gozda posameznih kmetov so zelo razli č ni in jih je
zato težko ·spraviti na isti imenovalec. Smotrni gospodarski načrt ima za posledico redni ,
enak letni donos - rento, ki pa se včas ih porabi za različne negozdarske namene in
sicer tam, kjer je največja stiska - v gozdu pa ~e od tega ne čuti nobene koristi.
Menijo, da bi se to dalo uspešno rešiti z osnovanjem posebnega sklada ali pa z vlaganjem določenih sredstev od prodaje gozdnih proizvodov v hranilnico.*
Kred iti ran j e j e možno le s hi.iJOteko , torej le pri zadrugi višjega tipa, ki pa
še ni povsod popularna zaradi odrekanja individualne lastnine.
Važna je pra v na ob 1 ika združevanja; zlasti glede na izstop iz organizacij e. Tu
sta dva predloga, in sicer zastopa prvi sta li šče, da je treba lako skupnost z zakonom
proglas·iti za j avnopravno telo ·- v tem primeru bi bil izstop dovoljen le s pristankom
državne o•blasti - drugi pa stališče sicer prostovoljnega združevanja, vendar naj bi bil
i.zstop ' v'ezan na vi soko konvencionalno kazen.
P ri obravnavanju vseh teh problemov se zlasti pou:larja, da bi mogla pri združevanju odigrati _davč na politika vsekakor zelo pomembno vlogo. Med drugim se predvideva
mo~nos t , da se za prvih 10 let gozdne skupnosti po·polnoma oproste davščin , da bi .si
tako ustvarile potreb en osnovni kapital za ureditev gozdne posesti in za investi cije sploh.
•Oglejmo si sedaj glavne znač iln osti v gozdnem združevanju, ki jih vsebujejo gozdni
zakoni raz11ih pokra]in.
.Pokrajina W ii rte n berg ima nas lednja do loči la : Mali gozdni posestniki se lahko
združujejo, če se povežejo v gospodarsko celino, možno pa je tudi, da se priključij o k
sosedni državni gozdni upravi (Forstamt). V drugem primeru sklenejo z gozdno u.pravo
CIJI
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nas qe to rešeno z go.z dnim skladom.
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posebno pogodbo. Možna je tudi skupna uprava teh gozdov z up ravo gozdov krajevne
Posebni predpisi onemogočajo p r edčasno razbijanje skttpne uprave. Uprava se sme
razpustiti pred potekom 10 let le v soglasju vseh članov. Ce pa se dogovor ne odpove
pred po tokom 10 let, se poda lj ša za naslednj ih 10 let.
R h e in 1 and- P f a 1 z: Gozdna posestva, ki niso sposobna z·a samostojno gospodarj enje, naj se združijo. Gozdarska ob last jim pomaga z nasveti in s strokovno intervencijo (poseganjem). Če laka posestva niso združena v d oločenem času na prostovoljni
osnovi, se mora to izvesti obvezno.
Hessen: Predpisuj e podobno kot Rheinland-Pf a lz, naj se gozdna gospodarstva
združijo, če niso sposobna za ~ amostojno gospodarj enje. Taki skupnosti se lahko priključijo tud i tista posestva, ki so sicer sposobna gospodariti samostoj no.
iN or d r he i n-We s .t f alen: Ta pokrajina ima glede združevanj a v gozdnem
gOSipodarstvu najbolj razvito zakonodajo, od katere je najpomembnejši zakon iz l. 1950.
Predvideni so trije načini združevanja in sicer: gozdnogospodarske skupnosti (Waldwirtschafts Gemeinscha ft), gozdnogospodarske zveze (VePbiinde) in gozdne zadruge. Prva
oblika · j e prostovoljna združba, druga in tretja pa je obvezna, (prisilna). Glavna razlika
med drugo in tretj o obliko je v tem, da ima druga posamezne - ločene gospodanke
načrte, tretja pa enoten, skupni gospodarski načrt.
Zakonodajalec daje široke možnosti združevanj a. V primerih .pomanjkljive nege gozdov,
negospodarske struk ture gozdne posesti (premajhni gozdovi) in nezadostne proizvodnj e
lesa (preni zek prirastek, neprimerne drevesne v rste) oblast naj prej prepusti prizadetim
možnost prostovoljne združitve, če pa v d olo če n e m roku taka orga nizacij a ne uspe, tedaj
se odred i obvezna združitev , vendar pa ostane pri tem p rizadeti še vedno lastnik svoj ega
gozda, ki je združen v skupnost.
'
Pri tem so oblastni ukrepi v glavnem naslednji: namestitev strokovnega kadra, uvedba
n ačr tnega gospodarjenja, melioracije, premene sestojev in dr. , na dzor nad gospodarj enjem,
l. j. podrejanj e d ržavni gozdni upravi. Za obseg izvedbe navedenih ukrepov je odločilno
f i nan čno stanje gozd. posestnikov.
Naloge, ki daj o pobudo, oz·iroma op ravičujej o .prostovoljno združevanje, so v glavnem naslednje : Gospodarj enje z gozdovi na osnovi skupnega ureditvenega elaborata,
skupna izvedb a melioracij , odvodenj , pogozdovanj itd. , nabava semen in sad ik, skupna
izvedba zašči t e goz dov, skupna izgradnj a in vzdrževanj e gozdnih poti, izvedba skupnih
seče nj , skupno izkori ščanje, prodaja, namestitev strokovnega osebja, skupna zaposlitev
gozdnih delavcev. Kakor vidimo, so tudi tu predvidene najrazličnej še oblike in možnosti
skupnega s odelovanja.
Prostovolj ne gozdne skupnosti pa prizna pri stojna gC'zdna uprava le pod določenimi
pogoji, in sicer : Površi na skupnih gozdov mora biti dovolj vel ika, da se lahko doseže
d oloče n i cili j , izstopanje iz č lanstva mora biti pogojeno vsaj z 2-letno odpovedjo , gozdov,
vklj u če n ih v skupno gos,podarj enj e se ne sme izloč i ti zaradi smrti ali prodaje, gospodarjenj e se 'mora urediti po .g ospodarskem načrtu , ki ga mora izvajati strokovnjak. Zlasti
težka je omej1tev v primeru smrt i in prodaje; vendar se združevanje p rizna le, če so
i ~p olnjeni vsi šti rje pogoji.
V pri meru, če ni doseženo soglasje glede na vedenih pogojev, predpiše država obvezno združevanje in sicer v obliki gozdnogospodarske zve.ze ali gozdne zadruge. Te
zve.ze so j avnop ravne ustanove in so pod državnim javnim nadzorstvom. Državni oblastni
organ odobrava tudi sprej eme in izklj učitve članstva. Zveze ne pla.čuj ejo davkov javnopravnega značaja , ki so predpisani za korporacije.
Tudi gozdnogospodarske zveze se lahko osnujejo prostovo ljno, če se za to odlo či
nad !.0 gozdnih posestnikov z več kot po lov i čno površino gozdov. Zanim iva so dolo či l a
glede razpusta take zveze: razpustitev mora skleni ti 2/ a članov z najmanj 2/ a skupne poo bčine.
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vrsme gozdov, p o 1 e g t e g a p a m o r a j o b i t i d o l o č e n i c i 1 j i b o 1 j š e g a g o sp odar jenja z gozd o vi po ra z pust u. To pa je praktično nemogoče!
Upravni odbor in predsednika zveze volij o, vendar si oblast pridržuje pravico odobritve in ima pri tem velik vpliv.
Gozdna za druga, je podobno organizirana kot gozdnogospodarske zveze, razlikuje pa se po tem, da je za vse združene gozdove predpisan en ote n go sp o•dar s ki
načrt in niso dovo ljeni ločeni r,osamezni načrti, kot je to .pri zvezi.
Glede reševanja raznih f inan čnih vprašanj gozdnih skupnosti naj navedem naslednje:
V primeru, če predvideni gospodarski u·krepi prekorači j o finančne možnosti neke gvspod arske skupnosti, prejme praviloma ustrezno pom oč od d rž ave. V kolikor pa sredstev za finančno pomoč ni na razpolago, se taka predvidena dela lahko odgodi do z·boljšanja gospodarskega stanja. Možno pa je tudi, da se za življ enje nesposobne skupnosti
razpustijo.
Gozdne skupnosti uživajo da v čne o ·1 aj š ave s tem, da ne plačujejo davkov na
dohodek ko11poracij , ki je v Nemčiji najvišji, osebni davek pa člani plačajo. Privatne
družbe n. pr. obremenijo z dvojnim davkom, t. j. s skupnim in še z indiv~dualnim
(delniške družbe). !Pomanjkljivost je v tem, da ni posebnih predpisov za o bd avčenje
gozdnih zadrug, ampak le predpisi, ki veljajo za zadruge vseh vr~t. Zakon o združevanju
je stopil na~reč v veljavo takrat, ko še n,i bilo goz-dnih zadrug, ampak le obrtniške.
Regres o v v gozdarstvu ni; v kmetijstvu prejemajo ppmo č pri nabavi umetnih
gnoj il in pogonskih sredstev za strojno obdelavo. Seveda uživajo to pomoč v glavnem le
tisti, ki že nekaj jmajo t. j. nižinski kmetje, ne pa najpotrebnejši gorski kmetje, ker
je tam poraba umetnih gnojil in strojev najbolj omej ena.
Končno naj omenim, da v Nemčiji nimajo splošnih kmetijskih zadrug, ampak le
specializirane po gospodarskih panogah.
Prizadevajo .si , da bi organizirali zadruge, ki bi obsegale območje ene občine. Vendar se ne ravnajo po tem načelu , temv eč določajo meje predvsem po naravnih ločnicah.
V visokogorskih legali. obsegajo zadruge navadno po en zaokroženi bazen, ki pomeni
nekako gospodarsko celoto.
Ing. Bogdan ž a g a r

IZ PRAKSE
NAš MUZEJ
V gradu Bistra pri Vrhniki nastaja ·pod okriljem m s sodelovanjem Tehniškega' muzeja Slovenije - Gozdarski lesni lovski ribiški muzej. Nasta ja, ker je šele na začetku
svojega razvoj a. Temelj mu je položil Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo LRS ,
takoj ko se j e leta 1947 Inštitut ustanoviL Inštitut je potreboval zbirke za študij pa tudi
za ·popu-larizacijo gozdarstva, ki je bilo pastorek široke javnosti. Za tak namen so potrebne zbirke, ki nazorno prikazuj ejo dejavnost gospodarske panoge, v tem primeru
gozdarstva, njen zgodovinski razvoj, današnjo razvojno stopnjo in bodoče cilj e. V gozdarstvu je treba tudi ponazoriti ves gospodarski proces od setve do žetve, to je od semena do
izkoristitve gozdnih produktov z vsemi tehničn imi pripomočki. Taka ponazoritev posr eduje in razširja znanje strokovn im !kadrom za tehnič ni napredek, široki m slojem pa vpogled v · dejavnost gozdarstva. Za Slovenijo je to tem bolj važno , ker gozd še vedno pokriva polovico plodne zemlje in je navzli~ moderni industriali zaci ji dežele še vedno in
bo še močan faktor . uravnoteženja narodnega gospodarstva in prvobitni vir ljudskega
blagostanja in zdravja.
Stiska za prostore je napotila »začasno» ta muzej v grad Bistro. Med tem .so se
stvari razvijale in skromna ustanova je prerastla njej določeni okvir, namen in pomen.
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Del razstavnega prostora starej ših lesnih obrti -

Del oddelka, kjer so

ana l itično

kolarski

pripomočki

(Foto: M. Meho ra)

prikazane razne drevesne vrste (Foto : M. Mehora)

Ko je Tehni ški muzej Slovenije leta 1954/55 prevzel grad z okolico, da ga obnovi in
ohrani kot zgodovinski objekt, je muzej šele dobil trden temelj in trajno streho z vso
možnostjo razvoja. Tako se je izkazala stiska za prostore v Ljubljani in njeni bližini kot
naklonjena sojenica novo rojenemu muzeju. Saj muzej, ki naj kaže dinamiko prirodne
gospodarske panoge kakor je gozdarstvo, čigar torišče j e živa narava, ne more biti ujet
zgolj med štiri stene.
Primerj ajmo na primer vtis mrtve makete žage samice na gledalca z dojmom resnič n e
zgodovinske take žage, ki pred opazovalcem žaga hlod, da se stresa starinsko ogrodj e
stav.be pod udarci vinte in vrši voda pod vretenom, da se nad njim razpenja v meglo.
Velika je razlika v doživetju in predstavi mladine, ki ne pozna drvarskega življenja, če
v gozdu ob muzeju stopi v pravo drvarsko ali oglarsko kočo (bajto) z vso pristno opremo
(pogradom, klopmi, ognjiščem, istejami, košto, (omarico za jedi), ponvami, orodjem in
pri·borom) in doživi vso resnično okolico z znači lnim duhom po dimu, sajah, smoli in zabeli
za žgance, v primeri s pogledom na lično tako .kočico na maketi v muzejski z·birki. Kolika
je razlika v razumevanju lovskih naprav (preže, krmilnice, solnice, !ovne priprave, pasti),
ako jih gledaš in doživljaš v naravi, v gozdu ali zgolj kot igračke v maketah! Koliko bolj
učinkovit je mik prvega poizkusa streljanja s puško na muzejskem travniku a li vaja s
pernica za športni ribolov v smaragdnih muzejskih vodah, v primeri z opazovanjem mrtvih
pušk in ribiškega pribora v muzejskih zbirkah!
Težnja muzeja j e torej, čimveč pokazati dogajanja v resničnem okolju, tako da g ledalec proces spremlja in doživlja. Zato so muzejske zbirke le dopolnilo in ponazo rilo
tistega, kar na enem mestu ni mogo če pokazati v naravi, v originalu. Pa tudi muz ej ske
zbirke morajo biti zasnovane tako, da ponazarjajo dinam1ko procesov, .to je da razstavne
objekte prikazujejo ergološko. Zato namen tega muzeja ni, da zbere čim več predmetov,
marveč da zbere in pokaže le tiste markantne objekte in procese, ki so značilni za posamezne epohe gospodarskega in tehničnega razvoja ter da ga z dopolnjevanjem ponazori l
verno spremlj\1. Za tak prikaz pa potrebuje muzej mnogo razstavn1h prostorov, a še mnogo
več prostora v naravi. Zato je tak muzej neprenosljiv, ker korenini v naravi, ki j e nepremična, neprenosljiva. Tak je tudi muzej v Bistri, ki je pri nas prvi poizkus in primer
Skansena, to je muzeja v naravi.
V taki zamisli se · muzej ni mogel razvijati, dokler grad svoje okolice ni izpopo lnil
z muzej skim gozdom in dokler ni bilo mogo če v gradu pridobivati ustreznih prostorov. V
obstoječih zbil'ka h je zasnovana za tak razvoj in se bo izgradnja načrtno nadalj evala s
sodelovanjem Tehniškega muzeja Slovenije - če bo v b odoče več razumevanja in stvarnega sodelovanja vsaj našega gozdarskega sveta.
V načrtu je sedaj preureditev vseh dosedanjih muzej ski h ;prostorov za gozdarski oddelek s štirimi oziroma petimi prostori. Dosedanja ureditev muzejskih oddelkov v prvotnih
prostorih j e očrlana v brošuri »Bistra<<, ki jo je ko.t vodnika po mlllzeju izdal Tehniški
muzej Slovenije leta 1954. Razporedba prostorov in razstavnih predmetov pa se je la ni
bistveno izpremenila z osnovanjem novega lesnega oddelka v štiri h novih prostorih. S tem
se je taina površina razstavnih prostorov povečala za 2 /5 prvotne, na ok. 430 m 2 .
Celotni muzej s svoji mi štirimi oddelki (gozdarski, lesni , lovski, ribiški) bo po perspektivnem načrtu zavzel vse prvo in drugo nadstropje gradu, to je kakih 1200 m 2 talne površine, med tem ko se pritličje ureja za depoje ve~jih in težjih predmetov Tehniškega
muzeja, in za muzejske delavnice. Razmeroma največ prostora bo potreboval lovski muzej,
če naj nekaj značilne naše divjani pokaže v njenem življenjskem okolju (biotopu v clioramah), in ne n. pr. divje race ali divje mačke na goli deski ali ruševca na krnu suhe veje.
Zaradi dvakrat večjega prostora, bo gozdarski oddelek •ponovno preurejen in iz popolnjen . .Imel bo več razstavnih skupin, ki bodo kazale razvoj našega gozdarstva. Kot
uvod v naše gozdarstvo bodo karte pokazale razprostranjenost našega gozda in nj egovo
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sestavo v raznih zgodovinskih epohah. Ta prikaz spremlja naša gozdarska literatura, pa
tudi tuja, v kolikor obravnava naš gozd in gozdarstvo. Tretja skupina bo ponazarjala
panogo urejanja gozdov kot temelj gozdnega gospodarstva. Ta kaže razvoj raznih urejevalnih inetod in pripomočke za izdelavo načrtov (merilne priprave, instrumente itd. ).
Pogoj za trajno gozdno gospodarstvo je gojenje gozdov z naravnim in umetnim pogozdovanjem. Ta skupina obsega široko področje gozdarske dejavnosti ter zahteva mnogo znanj a
in izkti'Šenj za vzgojo od semena do zrelega drevja. Zato j e treba tudi mnogo iznajdljivosti, da bo to dejavnost moč nazorno prikazati v maketah, modelih, slikah, panojih itd.
Tu je važen prikaz pravilne sečnje lesa (podiranje) in originalov drvarskega orodja v
zgodovinskem razvoju do sedanjosti.
V posebnih maketah je ponazorjeno oglarjenje in smolarjenje z vsemi fazami produkcije in orodjem. Zanimivo polje je pridobivanje postranskih gozdnih proizvodov in pri
tem n. pr. ponazoritev škodljivosti steljarjenja. Ena najvažnejših nalog gozdarstva j e
varstvo gozdov, prikaz škodljivcev gozda mrtve in žive narave in njih škode. V preparatih, modelih, maketah, slikah so ponazorjene glivne bolezni, škode zaradi mrčesa , mrčes
sam, škode po ujmah, zagradba hudournikov itd.
Za poznanje naših drevesnih vrst je za vsako drevo poseben pano , kjer so preparirani razni deli drevesa od listov cveta in sad u do raznih rezov debla ter slike tip i čni h
drevesnih oblik in sestojev. Ta skupina tvori prehod v lesni oddelek, ker obdelava lesa
zahteva poznanje drevesnih vrst in njih lastnosti. Prav tako so gozdarstvu in lesni industriji skupne transportne naprave, ki jih ponazarjajo modeli, makete in slike, kakor žičnice ,,
vodne riže, splavi, gozdne železnice i. p.
To je na kratko vsebina in program gozdarskega oddelka v muzeju.
Muzej, kakor je zasnovan, je sedaj edini v državi in v .Srednji Evr<>pi in je hkrati
najnapreonejša oblika sodobnih oziroma bodo čih muzejev. S to stvaritvijo Slovenci prednjačimo in muzej je žel do sedaj priznanja, tudi iz inozemstva. Toda deležen ni bil potrebnega sodelovanja, razumevanja in podpore. Brez tega bo morala tudi ta najmodernej e
zasnovana kulturna ustanova vendarle in končno v - »muzej «, da jo pokrije prah.
Ing. Mirko Su1 Šteršič

Starinska vodna žaga na vreteno v Bistri
(Foto: M. Vidmar)
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IZ ZGODOVINE SLOVENSKEGA GOZDARSTVA
PRISPEVEK K ZGODOVINI IDRIJSKIH GOZDOV
V Gozdarskem vestniku najdemo od časa do časa zgodovinske beležke o naših gozdovih. Tako je v št. 5/ 1953 objavljeno nekaj podatkov o Trnovskem gozdu, sedaj pa navajam
nekaj zgodovinskih zanimivosti iz idrij skih gozdov, ki tvorijo skupaj z Trnovskim gozdom
zaokroženo in nepretrgano gospodarsko celoto. Pod obno kot Trnovski gozd, imajo tudi
idrijski gozdovi svojo zgodovino, katere pi sani dokumenti segajo celo v 16. stoletje.
Idrijski gozdovi so bili v preteklosti tesno navezani na razvoj rudnika živega srebra; to
je vtisnilo svoj pečat načinu gozdnega gospodarjenja in proizvodnji lesnih sortimentov.
Posebno ~)a je zanimivo to, da so že davno začeli te gozdove, čeprav še zelo primitivno,
urejati. Posebno so zanimivi tudi svoječasni gospodarski ukrepi, ki ponazorujejo ta!kratno
stanje gozdarstva. Iz •besednega dela ureditvenega elaborata za »Id ri j o I« sem povzel
nekaj glavnih zgodovinskih podatkov.
Večina dokumentov, ki se nanašajo na idrijske gozdove, je pisana v nemškem in
s 1 oven s kem jeziku, le nekateri so v ital i janščini (n. pr. ureditveni elaborat za obdobje
1928/37).
Odkritje živega srebra je bilo vzrok, da je n astala naselbina - I drija. Prej je bila
pokrajina pusta in prazna, obrasla čez in čez z gozdovi ter se je imenovala »Zverna dolina«. Tod so hodili le lovci, drvarji in sodarji. 2ivo srebro je odkril eden izmed teh
sodarjev leta 1497. Z oblj ubam i o velikem bogastvu j e neki Kačan (Cacian) pregovoril
tega sodarja, da mu je izdal skrivnost. Kačan je začel izkoriščati rudo na Zalem hribu,
vendar se je omejil le na čist material. Leta 1504 se je ta obrat spremenil v družabniško
podjetje, ki je leta 1506. začelo izkoriščati rudo. Sčasoma se je razvila prava rudarska
družba, ki je leta 1578 prešla v last avstrijske države.
Idrijsko županstvo je bilo politično podrejeno tolminskem u karpitanatu, slednji pa
goriškim grofom. Leta 1607. je županstvo posta lo neodvisno od tolminskega kapitanata,
podrejeno pa je bilo dvorcu Gewerkeneg in vključeno v vojvodino Kranj sko.
Območje, •ki je pozneje postalo komorno rudniško gospodarstvo, je obsegalo: l. gozdove občine I drija, 2. rezervatne gozdove gospostva Sv. Križ, 3. rezerva tne gozd ove Vipave, 4. gozdove, ki jih je odstopil Gozdarski urad Gorica.
Gozdovi pod 1) so bili na levi obali Idrijce od nekdaj last občine I drija in jih je
rudnik. V času ločitve ob č ine Idrija od tol minskega kapitanata je bilo na tem
območju 14 kolonov, ki so bi li zaposleni kot rudniški delavci. Dodelj eno jim je bilo
zem lji šče, morali pa so se zavezali, da ga bodo takoj in brez odškodnine zapustili, če bi
rudnik to zahteval. Za priznanje lasn ištva so morali oprav ljati za rudnik potrebne prevoze
in ga oskrbovati z živežem. Do leta 1783 so bili oproščeni davka in desetine. IKo j e
leta 15 78 občina prešla v državno last, je bilo ob mo čje s podložniki postavljeno pod
enotno jurisdikcijo rudarskih in gozdarskih oblasti v Idriji. Vzporedno z razvojem Idrij e
so rastle potrebe po živežu ter je prevoz živil postajal vedno težavnejši. Zato so pričeli
s kolonizacijo, da bi povečali kmetijsko proizvodnjo in si hkrati zagotovili nove voznike.
S časom so si ti koloni pridobili servitutne pravice v gozdovi h in postali lastniki dodeljenih jim zemljišč. Zaradi slabega nadzora so si nepretrgoma prisvajali rudniško zem ljišče,
pustošili državne gozdove in jih spreminjali v travnike in pašnike. Da bi preprečili nadaljnjo škodo , je bil leta 1660 izdan cesarski dekret, ki je prepovedal vsako pustošenje,
razen tega so v letih 1769/ 1773 natančno določili meje in izpopolnili karte. Približno
40 posestnikom z Vojskega so l eta 1867/1869 ukinili servitutne pravice in jih nadomestili
z dodelitvijo 137 oralov državnega zemljišča. čekovničanom !pa so b risali servitutne pravice v letih 1869/1878. Razen drugih uživalcev servitutnih pravic so dobivali brezplačno
kurivo tudi rudarji, vendar le na račun zaslužka.
izkoriščal
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Le v o: Vzorno negovan bukov drogovnik v rev1rJ u Mrzla rupa G. U. Idrij a.
D e s no: Dol ina Idrijce. (Foto: V . Mikuletič)
Gozdovi pod 2) so bili last gospostva Sv. Križ in so obsegali severozahodni del sedanje
enote >>Idrija Il<<. Raztezali so se od Ciganskega -i n Marnega hriba do Idrijce in so vključevali zgornji del območja hudournika Belca. L'e ta 1605 j e bilo gospostvo Sv. Križ prodano
gro fiji Attems. ,Prodajo je odobril cesar 3. jun ij a 1609., vendar s pridržkom, da bo gozdove izkori ščal rudnik, ki je takrat že b il državna last. Dualizem pri izvajanju lastninskih pravic je sčasoma povzročil številne nesporazume, dokler ni bil leta 1752 grof Attems
obsojen na 5000 zlatnikov globe zaradi nasilij, ki jih j e njegovo gozdarsko osebje prizadejala rudniškim gozdarjem. Ker grof ni mogel plačati globe, je 23. oktobra 1753 vojska
zasedla njegov dvorec v Sv. Krjžu. Pri tem pa j e prišlo do sporazuma z ukinitvijo globe,
v zameno pa so gozdovi prešli v neomejeno last idrijskega rudnika. Grofija pa je še
obdržala pravice do lesa, ribolova, paše in lova za .sebe, svoje uslužbence in podložnike.
Razmejitev teh gozdov bi se morala izvršiti spomladi naslednjega leta, začela pa se je
komaj leta 1769 in je bila končana leta 1775. S protoko lom, izdanim dne 22. oktobra 1819,
se je začelo z novo revizijo in obeležbo meje s kamnitimi mejniki, ki so bili ozna-čen: z
zaporednimi številkami; razen tega so napravili preseke, ki so potekale od mejnika do
mejnika.
Ob razmejitvi in označitvi mej so se v glavnem utrdile tudi pravice do lesnih in
pašnih servitutov. .V naslednjih letih pa so zahteve po servitutih tako narastle (leta 1842
se je servitut osemkrat povečal glede na prvotni obseg), da j e bil rudnik ·prisiljen revidirati vse servitute. Zmanj šali so število k oristnikov ter so brisali vse pravice p rebivalcev
vasi Kamnje, Skrilje, Stomaž in Lokavec. (Vasi ležijo ob robu Vipavske doline). Prebivalstvu vasi Dol - Otlica pa so priznali pravico do paše goveje živine in ovac ter lesni
servitut, toda samo za domače potrebe. Ta servitut pa je bil pozneje ukinjen z ministrsko
določbo, izdano 26. junija 1875 pod št. 9556 m z ukazom Deželne vl ade v Ljubljani,
izdanim dne 12. julija 1875 pod št. 1132.
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Gozdovi pod 3), imenovani »rezervatni gozdovi Vipave«., so obsegali ob m očj e od
Marnega hriba do Belec, približno do· Sinkovca in do h udournika Zale. Ti gozdovi ležij o
v južnem delu sedanj e enote >>Idrij a II« in v delu >>Idrije ,I «.
Ko so grofje L antieri leta 1626 k upili Vipavsko gospostvo, so bili gozdovi tega območja rezervirani za rudnik v Idriji. Lastninsrk a pravica države do teh gozdov j e bila
pot~j ena v dogovorih iz let 1762, 1769 in 1874. Z o dločbo deželne vlade v Ljublj ani,
izdano dne 27. novembra 1875 pod št. 1644, pa so bili dokončno odcepljeni od Vi.pavskega
gospostva in dodeljeni v last rud niškemu erarj u. Ker ti gozdovi niso bili natančno omejeni,
so se dogaj ali nesporazumi. Z dogovorom let a 1769 pa je bila obeležena mej a s preprostimi znamenj i na drevesih. Izdelana je bila tud i karta, ki pa se je pozneje izgubila . .Zaradi
vedno novih prestopkov prebivalstva ob gozdni meji, je rb ila leta 1820 sestavljena posebna
komisija, ki je rp o dveh letih izdelala novo razmej itev in označila mej e s )<.amnitimi mejniki in s preseko, kot pri gozdovih, ki j ih j e erar prevzel od grofije Attems. Pozneje je
Vipavska gro fij a pričela oporekati velj avnosti postavlj ene meje, zato je bila leta 1847
izvršena revizija mej , ki je l eta 1862 dokon čno utrdila dotlej spor!le mej e. Ob te priliki
so zajeli tudi meje na območju Crnega v rha , ki so bile pri prvi razmejitvi izpuščene.
Servitutne pravice, ki jih je už ivalo v teh gozdovih prebivalstvo občin Zadlog in
I drij ski iLog, so bile leta 1878 z odvzemom zemljišča zbrisane. Osreaka Bela in Korenovše
je istega leta om ej ila komisij a za zbris servitutov.
V skrb i, da idrijskemu rudniku ne rbi primanjkovalo lesa, potrebnega za redno obratovanj e, so mu dodel ili del državni h Trnovskih gozdov, in sicer severno pobočj e visoke
planote Golce (trebuš·ke gozdove). Ta .prenos j e bil izvršen leta 1759. Razen tega je imel
rudnik pravico v nujnih primerih dobivati les tudi iz drugih državnih gozdov, ki j ih je
upravljal Višji gozdarski urad v G'orici. Ta pravica .p a ni ·bila nikoli izkoriščena. Razmeji tev od rZ elenega roba do Ciganskega vrha pod Golaki je bila izvršena v obdobj u
1759/ 17r68, med hudournikom Trebuša ip I pavšček do Zelenega roba pa leta 1836.
V rudniško posest pa niso bili dodeljeni le gozdovi, temveč je pod j urisdikcijo rudnika
prišlo vse prebivalstvo tega '\l bmočja . Rudnik je vladal z vsemi suverenimi pravicami do
leta 1840, ko so jurisdikcijo prevzele; politične oblasti.
Potem ko je rudnik skoraj 300 let upravljal idrij ske gozdove, so le-ti prešli leta 1873
pod upravo Gozdarskega urada v Gorici, ki je v ta namen osnoval neko vrsto regiona lne
direkcije. Ta d irekcija je imela do leta 1918 razne začasne sedeže, po .prvi svetovni vojni
pa j e bila preosnovana ter je upravljala vse državne gozdove Julijske Benečij e , dokler
ni bila let~ 1924 ukinjena. Od leta 1899 dalj e sq rbili torej vsi idrijski gozdov·i združeni
pod skupno upravo. Po.stopno j e postajalo go~>podarjenj e vedno bolj intenz ivno, leta 1899
pa so območj e razdelili na dve samostoj ni enoti: » l drij~ 1« in »I dri j a JI<<.
Uvodoma smo že omenili, da so za nas zlasti zanimivi podatki o takratnih urejevalnih in gospodarskih ukrepih, ki so jih izvrševali neodvisno od lastniških sprememb.
Neki B lažič, ki je v preteklem stoletju urejeval idrij ske gozdove, piše, da j e bila fam
izvršena taksacij a že v letih 1724, 1792 in kasnej e leta 1832. Omenj eni avtor navaj a, da
so s preb iralno sečnj o izkoristili najprej drevje, ki j e b ilo primerno za t ehnične namene,
pozneje pa so posekali ostali les za drva. Ba lažič piše, da je bil ta postopek uspešen za
naravno pomlajevanje, če je bil končni posek izv ršen pravočasno in j e mladj e tako dobilo
dovolj svetlobe. Ker so bi li gozdovi, kjer se j e vršila sečnja, zelo oddaljeni in zaradi
povečanih potreb po lesu, so začeli les p laviti in so leta 1824 vpelj al i s ečnjo na golo, ki
so jo opra v1j ali po v sef!! gozdu.
Do leta 1840 niso veliko pogozdovali, razen leta 1750, ko so pogozdili Razore. Sečišča
110 b.ila prepuščena sama sebi; namesto, da bi se obnavljal gozd, j e tl a poraščalo grmovje.
To ravnanje je bilo v navad i do leta 1840, ko je sečnj o na golo nadomestila o,plodna
sečnj a. Začeli so z ob~ežn i mi pogozdovanji, posebno s smreko tudi na tistih rastiščj h , ki
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za njo niso bila najprimernejša. :Razen s smreko so poskušali pogozdovati tudi z macesnom, hra•stom, robinijo, javorom, jesenom, brezo, rdečim in č rnim borom.
Okoli leta 1840 so pričeli idrijske gozdove tudi redčiti; vendar je bil o to le bolj
odstranjevanj e polomij, ki ni imelo značaja pravih redčenj .
.Ze omenjeni Blažič je leta 1846 sestavil ureditveni elaborat, v katerem j e ugotovil
primanjkljaj dejanske lesne zaloge. Iz pregleda starostnih razredov se res vidi, da so bili
starej.š i razredi zelo slabo zastopani. S tem elaboratom j e bila določena 120-letna obhodnja,, ki je tudi pozneje ostala neizpremenjena.
V tistih čas ih so bili v idrijskih gozdovih pretežno bukovi sestoj i s primešano jelko.
Smreka j e bila raztresena le posami č po planotah Pevca in Tisovca. S priče tkom obsežnih pogozdovanj pa so smreko na široko sadili tudi tam, kjer ni bilo samor a šč e. Od vseh
teh prostranih nasadov so se ohranili le borni sledovi. Tiso če in t i soče sadik je prerasla
bukev, pozneje pa sta jih polomila sneg in led. Večino smrekovih sadik so vzgojili v
drevesni ci, .ki je bila v sedanjem oddelku 27.
Ureditveni elaborat iz leta 1880 je razdelil idrijske gozdove na dva obratovalna razreda. Razred >>A « je obsegal gozdove na bolj ših ras ti ščih , gospodarjene s postopno s ečnj o
in s pomlajevalno dobo 10 let. V obratovalni razred >>B« so uvrstili manj pl odna rastišča
in sestoje z 20-letno pomlaj t;valno dobo. V poznej ših dveh ureditvenih elabora tih so oba
razreda združ.ili in določili enotno 20- letno pomlajevalno dobo. Leta 1910 so pri reviziji
obnovili obratovalna razreda >>A« in >>B<<. Prvemu so določili .pomlajevalno dobo 5 let,
drugi pa j e vključeval sestoj e varovalnega značaja.
IKo so uvideli, da z dotedanjim načinom gospodarj enj a ne pridejo do zaželenega
us,peha, da bi razmerje d revesnih vrst povečali v korist iglavcem, so predlagali v.išjim
oblastem spremembo načina gospodarj enja. Zato je Ministrstvo za kmetijstvo na Dunaju
leta 1906 z od l o čbo št. 22.515 predpisalo za mešane sestoje skupinsko ·postopno sečnjo ,
ki naj bi pospešila pomlaj evanje iglavcev {Femelschag?), v čistih ·bu.kovih sestojih pa
sečnjo na golo s pogozdovanjem iglavcev. Vendar .pa se je ta predpisani način sečnje
sprevrgel v obrobno sečnj o (na golo) , skupinske postopne se č nje pa niso nikoli izvajali.
Leta 19t19 j e potekel predzadnji ureditveni elaborat, leta 1925 pa j e bil sestavlj e1·
le začas ni sečn i na č rt na podlagi ureditvenih podatkov iz leta 191 0l Leta 1928 pa je urad
za taksacijo pri direkciji v Gorici (Servizio assestamento) sestavil ureditveni elaborat za
dobo 1928/3 7, v katerem sta bila dva obratovalna razreda: razred >>A<< s postopno sečnjo ,
1.20-letno obhodnjo in z lO-letno pomlajevalno dobo ter obratovalni razred >>B«, kamor
so uvrstili sestoje varovalnega značaja.

V oddelku 54 G. U. Idrija
zdravo in gosto mla dje p ri ča
o pravilno opravlj enem končne m poseku in skrbno izvršenem spravilu
;Foto: V. Mikuletič)
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Ko je potekel ta elaborat, zaradi vojne ni bila izvršena rev1z1p, secnJO pa so izvajal i
predpise za d rugo desetletje iz elaborata 1928/3 7. Podatke so le delno vpisovali v obrazec »I zvršitev sečnje « ter le-ti pričajo o takratnem neredu in površnosti.
Sedaj se sestav lja ureditveni elabora t, ki predpisuj e za eno to »Idrija I << tri obratovalne razrede, in sicer razrei >>A« s skupinsko postopno sečnj o, razred >>B« s .prebiralnim
gospodarjenjcm in razred »C<<, kamor so uvrščeni varovalni se'Stoji.
upoštevajoč

Ing. Vitomir M i k u 1 e t i č

PRISPEVEK K ZGODOVINI ISTRSKIH GOZDOV
Ko sem obiskal Buzet, nekdanjo benečansko utrdbo, me je presenetil zanimiv zgo,d ovinski spomenik, na katerega me j e opozor·il upravitelj goz dne u prave inž. tPužar.
V nekdanj em buzetskem »tribuna lu« {so di šč u ) je namreč vzidana
kamni ta plošča, ki ima na svojem
zgornjem delu odprtino, skozi katero
so metali v »tri bunal« ovadbe proti
osebam, ki so v g ozdovih del ale škodo. Pod odprtino je letnica 1755, pod
njo pa napis ..Denoncie secrete con tro dannegiatori d ei boschi della provincia«, kar v prevodu pomeni : Tajne ovadbe •prot i poškodovalcem provincialnih gozdov. Ta spomenik nam
dokazuj e, da so B eneč ani čuval i gozdove, saj so celo na opisani n ač in
vabili prebivalce, da so tajno ovajali osebe, ki so v gozdovih d elale
škodo. Zelo ver j etno je torej , da so
prij ave tudi učinkovito sodno obravnavali in krivce kaznovali.
Razen tega so ohra nj eni iz tistih
tudi gozdnoureditveni elaborati, ki so po obvestilu omenj enega
upravitelja gozdne uprave v Buzetu inž. Pužarj a shranjeni v muzeju, ter tudi potrjujej o domnevo, da
so nekdanji B e n eč ani ne le č uv a l i ,
ampak tudi smotrno gospodarili z našimi kraški mi g ozdovi, ker so se zavedali nj ihovega pomena za gospodarstvo in voj aško moč . Ali so prišli Benečani do takega spoznanja po
bridkih izkušnj ah z uničen imi gozdovi ali po kakšni drugi poti , iz razpoložljivih zgodovinskih virov ni mogoče sklepati.
Navedeno se prav dobro uj ema s trditvijo gozdarskega zgodovinarja dr. Vlada Valenč i ča v č l a nku : »Nekdanji ·deželnoknežj i gozdovi na .Primorskem«, objavljenem v Gozdarskem vestniku št. 8/ 1956, kjer piše: »Tudi se mi ne zd i d okazana trditev, da so Benečani sistematično spremenili v kras zemljo na meji med avstrij sko monarhijo in henečasov

Ing. Marj an Save 1j

ško republiko .«
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SKODA OD SRNJADI -

PEREč

·Ing. Vitomir M i ku 1 e t i

č

PROBLEM

{Tolmin)

Clanki o gozdnih poškodbah, ki so bili doslej objavljeni v Gozdarskem vestniku, so se nanašali na škodo od insektov, nekaterih rastlinskih zajedavcev in
č initelj ev mrtve narave. škodljivo delovanj e više razvitih živali pa v naši reviji
ni bilo obravnavano, če izvzamemo č lanek inž. F. Juharj a o škodi od jelenjadi v
dolini Kokre in pod Košuto. Vendar pa prizadeva škodo tudi druga divj ad, ki
ponekod povzroča občutne težave pri obnovi, premeni in negi sestojev. Poleg
kraj evne škode od zaj ca na mladih borovih nasadih (na go riškem krasu) občutno
škoduje tudi srnj ad z obgrizovanjem jelovega in drugega mladja ter z drgnjenjem
rogovj a.
Problem škode, ki jo prizadeva v gozdovih srnj ad, je kompleksnega značaja,
ki je sestavljen iz več komponent, od katerih vsaka po svoj e vpliva na obseg in
težo škode. Nekaterim od teh vplivnih sestavin se j e moči izogniti z določenimi
gozdnogoj itvenimi in gosp.odarskimi ukrepi ter tako škodo zmanjšati, druge so
pa docela biološkega značaja ter njihovega delovanj a v gozdu ne moremo preprečiti dokler v gozdu živi srnjad. Prav ti vzroki so krivi, da je problem v celoti
še vedno nerešen. V nadaljnjem bom skušal prikazati, kakšna j e ta škoda, kako
in v kakšni meri nastaja in kako bi jo bilo mogoče preprečiti.
Srnjad -

člen

gozdne biocenoze

Po dr. Vajdi je gozdna biocenoza posebna celovitost, življenj ska skupnost vseh
rastlinskih in živalskih organizmov, ki ji pripadajo in ki se na skupnih tleh porarajo, razvijaj o, živij o in umirajo. Rastlinski in živalski organizmi zavzema j o v tej
skupnosti življenjski prostor, ki ga delimo na pet plasti:
l. plast kr oš e nj v i s o ke ga v l adaj oče ga dre v j a: To plast naseljujej.o predvsem ptiči, netopirji, insekti in dr. ;
2. plast manj šega d re v j a in več j ega gr m o v j a, kjer žive
manjši sesalci (kune, veverice, polhi), ptiči in razni insekti;
3. p l a .s t t r av e, p l e v e l a, g r m o v j a, m 1 a d j a g o z d n e g a d r e vj a. Tu ima svoj življenjski prostor večina divjadi: jelenjad, s rn j a d, divji prašiči, zajci, lisice, jazbeci in dr.;
4. plast na ze ml j i in ti k nad nj o; tyori jo suho in odmrlo listje,
v katerem žive razne ličinke, gliste, insekti, gobe, lišaji, mahovi in dr.;
5. v n a s 1 e dn j i p 1 a s ti p r a v v tl e h žive naj različnejše alge, glive,
ličinke, insekti, bakterije itd.
V našem primeru nas zanima le tretja plas t, t. j. življ enjski prostor srnjadi.
Tu srnjad živi, se množi, raste in umira. V tem sloju je srnjad enakopraven
partqer med drugimi členi te življenjske skupnosti, njen neizbežen član. Srnjad
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Sl. l. Srnjad rada obgr·i zuje in objeda podrta kontrolna drevesa jelke, kar pričajo
tudi njeni gosti sledovi v snegu
(Foto : V. Mikuletič)

Sl. 2. Pri brstenju doseže srnjad približno
1,2 m visoko. Palica ob objedeni jelki je
dolga l m (Foto: V. Mikuletič)

se bo zato v tej svoj i biocenozi kljub občasnim vecJim ali manJSim nesrečam,
ki prizadevajo njeno udeležbo, vedno znova pojavljala. Narava si namreč neprestano ustvarja neko biocenotsko ravnotežje, spričo katerega določeni živalski in
rastlinski organizmi žive in uspevajo. Ce se to biocenotsko ravnotežje poruši zaradi zunanjih vplivov, bodisi zaradi človekovega >>koristnega« poseganja v naravo, bodisi zaradi kakšne prirodne katastrofe (vihar, požar, poplava in pod.), ga
narava zopet in zopet vzpostavlj a. Zato se v opustošenem gozdnu vedno znova,
čeprav večkrat zelo zelo počasi, pojavljajo rastlinski in živalski organizmi, ki
jih je katastrofa uničila.
Tako pridemo do ugotovitve, da j e srn j a d n e i zbe ž en člen ž i v 1 j enj s ke skupnosti naših gozd o v, s čimer se pač moramo sprijazniti,
upoštevajoč načela gozdarske vede.

Stalež srnjadi po vojni
Podobno kot drugod, je vojna• močno prizadela tudi divjad, zlasti srnjad je
izredno trpela. Ponekod je srnjad popolnoma izginila. To, za lovstvo kaj žalostno dediščino v.ojne, so lovske organizacij e po vojni z raznimi ukrepi gospodarskolovskega in organizacij skega značaja skušale popraviti. Tisti čas je bila
njih naloga povečati stalež najprej na predvojno število in ga pozneje postopno
zvišati do polnega izkoriščanja zmogljivosti lovišč .
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Ponekod, zlasti pri srnjadi, so lovske organizacije dosegle uspeh; v nekaterih
je predvojni stalež celo presežen. To povečanje pa se je pokazalo tudi
v tem, da se je razširil areal srnjadi glede na predvojni. Sedaj nahajamo srnjad
kot stalno divjad marsikje, kjer je prej ni bilo. To potrjujejo poročila lovskih
organizacij in delno tudi lastna opazovanja. Ta ugotovitev bo pomembna pri poznejšem obravnavanju postavljenega problema.
loviščih

Prehrana srnjadi
Znano je, da je srnjad pri prehrani zel o izbirčna. To je lahko ugotoviti, ~e
opazujemo srnjad na paši. Neprestano se giblje in išče najnežnejše in »najslajše«
biljke in njih dele, to so popki, cvetovi in brstje. Zato jeseni srnjad kaj rada
izstopa na otavišča, kljub temu, da je v gozdu obilo druge hrane.
Z nast()pajočo jesenjo in zimo pa nastajajo za srnjad nove, vedno bolj neugodne razmere. Pestri »jedilni list<< pašnikov, košenic, gozdnih jas, deteljišč . in
njiv postaja pust in pičel, brez sočnih zelišč in mladega cvetja. Košenice, otavišča
in deteljišča so pokošena, njive pospravljene. Ostal je le še gozd s svojim grmovjem, mladjem in drevjem. Fiziološka nujnost in kemični ter biološki procesi presnavljanja v živalskih organizmih pa zahtevajo tudi sedaj določene snovi in
sokove. Srnjad nima več na razpolago vode, ki j.o je spomladi, poleti in jeseni
uživala z zeleno hrano. Nagonsko išče nadomestilo, ki bi bilo čim bolj podobno
hrani v sedmih »tolstih<< mesecih (april-oktober). Potrebna je sveža zelena
hrana, ki jo pa tačas lahko nudijo le zimzelene in na pol zimzelene ter nekatere
listopadne drevesne in grmovne vrste. To so predvsem iglavci, javor, jesen, hrast,
robida, omela, popje, vejice in lubje leske, dobrovite (Viburnum lantana), metle
(Cytisus scoparius), rdečega bezga in dr. Ker pa je srnjad v prehrani izbirčna, se
tudi v stiski ne loti vsega »UŽitnega<<. Kjer ima možnost izbire, zavživa seveda
boljšo hrano. Tako daje n. pr. srnjad vedno prednost jelki pred smreko, kar sem
imel priložnost opazovati na mnogih krajih, posebno na območju gozdnih uprav
Trnovo, Predmeja, Idrija, Soča, Bovec in Tolmin ter v zasebnih gozdovih na območju bivšega tolminskega okraja. Toda tudi jelke srnjad včasih ne obrajta. Leta
1952 smo v predelu Dolina, GU Trnovo, v 31. oddelku pri končnem poseku podrli večjo količino bukve in jelke, ki je bila izredno močno napadena od 'bele
omele. ·Ko so drevje posekali, so lovci zbrali omelo na kupe, da bi jo v naslednjih
dneh polagali divjadi za krmo. Ko so se prihodnji dan vrnili, so našli le še objedene vejice. Kljub temu, da je bilo na sečišču obilo vej in vrhačev od podrtih
jelk ter jelovega mladja, je srnjad raje pojedla omelo, ki jo kot hrano zelo
ceni.
Smjad zelo rada objeda tudi listje robide. V Rakovcu pri Podmelcu raste v
nekem sestoju velik, bujen grm robidovja. Kakor hitro • zmanjka druge zelene
hrane ali pa zapade sneg, je srnjad tod stalen gost. Tudi na območju GU
Idrija se srnjad pozimi vedno zadržuje po j arkih, posebno pa ob gozdnih potoč
kih, kjer je zemlja sveža in bogata z mineralnimi sestavinami in kjer raste
obilo robide. Ob robu Trnovskega gozda, v nasadih Črnega bora je robida
precej pogostna. Pozimi, ko se srnjad pred snegom umakne v nižje predele, jo
tod redno najdemo. Skratka, robida je s svojim na pol zimzelenim listjem pozimi
važen činitelj v prehrani srnjadi.
Posebno važno se mi zdi omeniti naslednji pojav, ki ga opazujem že več let
zapored in ki bo pri mojih izvajanjih imel posebno vlogo. Gre za t. im. snegalome in vetrolome v jelovih sestojih. V zadnjih letih je namreč burja v preredčenih sestojih večkrat podrla ali polomila odrasle jelke. Ta drevesa so bila bodisi
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zdrava toda s slabo razvitim koreninjem, bodisi rakava. Ko je pozimi zapadel
visok sneg, je srnjad kaj rada objedala krošnje teh podrtih jelk posebno terminalna popje in nastavke ženskih cvetov. Okrog te jelove polomije j e bilo vča
sih poteptano kot »V hlevu<<. {Glej sliko 1.!)
Razen teh drevesnih in grmovnih vrst objeda srnjad še drugo rastje kot n. pr.
popje leske, dobrovite (Viburnum lantana), metle, nadalje rdeči bezeg, javor
(gorski in ostrolistni), negundovec, navadni gaber, hrast in dr. Opazil sem, da
so poškodbe zaradi obgrizovanja najpogostejše na tistih drevesnih vrstah, ki so
značiln e za določeno rastišče, v jelovem gozdu na jelki in njenih spremljevalcih,
v .Slavoniji n. pr. na poljskem jesenu (Fraxinus angustifolia) in navadnem gabru.
Na krasu se loti za dotično rastišče značilnih grmovnih vrst. Pozneje bomo videli,
da to pravilo ne velja za škodo, ki j o povzroča srnjad z drgnjenjem rogovja, ko
zaradi določenih vzrokov počenja škodo le n a najmanj zastopanih drevesnih
vrstah.
·

Vrsta škode
škodo, ki jo povzroča srnjad, lahko razdelimo glede na to, kako je nastala,
kdaj je nastala ter gl ede na nj en obseg in obliko na dve vrsti. Prva vrsta škode
je tista, ki jo srnjak povzroča, ko drgne rogovje ob mlada stebla, drugo vrsto
škode pa počenja srnjad v zimskem času ne glede na spol z obgrizovanjem vejic.
Na spl ošno prevladuje mnenje, da srnjak drgne svoje rogovje spomladi, da
bi ga očistil od mahu. Drugi menijo, da drgne srnjak rogovje tudi še zaradi objestnosti. Prvi imajo delno prav, drugi pa so v zmoti. Strokovnjaki se strinjajo
v ugotovitvi, da srnjak z drgnjenjem označuje svoj življenjski prostor , kj er ne
trpi tekmeca. Zakaj ravno tak način obeleževanja? Odgovor je na dlani, če
vemo, da ima srnjak med rožišči žlezo, od katere dobi odrgnjeno mesto poseben vonj. Ta žleza v času prska nabrekne in ima še drugo vlogo. Zato je razumljivo, da srnjak drgne stebelca tja do poznega poletja in ne le spomladi, da bi
si očistil rogovje mahu. Najpogosteje obdrgne srnjak macesen , bor, duglazijo,
smreko, jerebiko, včasih tudi jelko, bukev in nekatere grmovne vrste: brinje,
navadno krhliko in podobno. Mislim, da ni potrebno posebej dokazovati, da
srnjak najraje izbere za >>mejnik<< svojega območja drevo takšne vrste, ki je v
okolici najbolj redka. Pri tem pa mora biti »mejnik<< dobro viden in vedno
svež. če se le-ta posuši, ga obnavlja, da bo vsak »tujec<< vedel, kdo je tu gospodar.
Skladno s sodobnimi načeli o največji odpornosti in donosu hočemo spremeniti čiste enodobne sestoje v mešane raznodobne prebiralne sestoje. To skušamo doseči s skupinsko postopno sečnjo in z vnašanjem drugih drevesnih vrst.
Skratka, izvajamo premeno v ustrezno gozdnogojitveno obliko in povečujemo
pestrost raznovrstnih drvesnih in grmovnih vrst. Tipično drevo, primerno za p remeno, je jelka, ki je idealna za prebiralne gozdove. Razen tega izberemo za
»goste<< še macesen, duglazijo, bor, lipo, javor, jesen, ponekod pa tudi bukev in
jerebiko. Uporabljamo pač drevesne vrste, ki so za rastišče najprimernejše. S tem
vnašanjem drugih drevesnih vrst pa kot nalašč postavljamo srnjaku objekte
za njegove >>mejnike <<.
Zanimivo je, da izbira srnjak za >>mejnike << v obsežnih mladih nasadih najraje krepko razvita drevesca. Na Goriškem sem opazil, da so bili med množico
enakovrednih, nekaj slabših in malo boljših rastlin poškodovane le naj več j e
in naj krepke j še. Srnjak obdrgne torej najboljša drevesca, t. im. »drevesa
bodočnosti<<, elitna drevesa. Ta ugotovitev je pač vredna premisleka!
Podobno se dogaja tudi v macesnovih nasadih in v naravnem macesnovem
mladju. Macesen je za srnjaka prav posebno priljubljen predmet za drgnjenje.
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Sl. 3. Mlade

jelčice

je srnjad z obgrizovanjem močno poškodovala in pohabila
(Foto: V. Mikuletič)

V gozdovih SLP logarskega okoliša Kneža je bilo na površini ok. 1,5 ha precej
nad 50% macesnovih sadik yoškodovanih. Nekateri lastniki pašnih površin v
Baški grapi, ki so delno obras'fe z macesnom in kjer se macesen naravno pomlaja,
tožijo, da jim srnjak dela prav na opisani način škodo. Pravijo tudi, da je ta
škoda zadnja leta vedno občutnejša.
Na splošno in po obsegu tovrstna škoda sicer ni najhujša, vendar pa l<~;hko
postane močno nadležna tam, kjer uvajamo skupinsko postopno sečnjo .ali spopolnjujemo naravno mladje. Jasno je, da gozdar ne more srnjadi na ljubo opustiti premene in drugih gozdnogojitvenih del, ampak mora skrbeti za zavarovanje
svojega dela, zlasti še, če uporablja boJj odrasle, večletne sadike plemenitih
drevesnih vrst kot so macesen, duglazija in bor, katerih vzgoja je draga in vča
sih traja tudi do pet let 1(1 kg borovega semena stane 6000 din in še več!).
·Opisana škoda je fiziološko mehaničnega značaja in se v glavnem da preprečiti.

škodo druge vrste povzroča srnj ad z obgrizovanjem m ladja. Poškodbe so
fiziološkega značaja in jih je zato težko preprečiti.
Kot smo že omenili, pase srnjad pozimi ze 1 en o hrano, v prvi vrsti zato,
da si uteši žejo (za utešitev gladu bi jedla tudi suho hrano, seno, otavo, deteljo
in pod., to pa se le redko dogaja). Glede na to, kako srnjad ceni naravno zimsko hrano, lahko določimo naslednji vrstni red: bela omela, jelovo popje in iglice,
listje robide, popje in vejice jesena, javora, hrastja, navadnega gabra, smreke,
leske, bezga, d ob rovite in še nekatere druge grmovne vrste. Seveda je to zaporedje
drugačno , če zaradi ekoloških razmer manjka ena ali druga drevesna (grmovna)
vrsta ali pa, če rasto tam še druge. V Slavoniji daje n . pr. srnjad prednost hrastu.
Ker je jelka pri nas v srednjegorskih, tip ičnih srnjih loviščih precej razširjena,
je tudi najbolj prizadeta.
Za jelko je ugotovljeno, da je naše najdonosnejše domače drevo; ima največji prirastek vsestransko uporabnega lesa. Zato je popolnoma razumljivo, da
jo skušamo vzgojiti na vseh primernih rastiščih. Poleg tega ima j elka še druge
lastnosti, ki so za dosego naših namenov posebno ugodne. V elika skiofilnost,
občutljivost za ekstremne temperature in gibanje zraka so pomembne lastnosti,
ki j o dolo čajo za glavnega graditelja prebiralnih gozdov. Druge vzgojne oblike
so ·jelki tuje; v enodobnih posebno še čistih sestoj.i h ne uspeva. Zaradi tega posvečamo jelki, glavnemu drevesnemu činitelju prebiralnega gozda vso pozornost.
Zato poskušamo pri premeni enodobnih sestoj ev najpogosteje s podsetvijo jelke,
včasih pa tudi s saditvijo. ln ravno tu pridemo navzkriž z lovstvom, točneje s
srnjadjo. Jelka je glavna zimska hrana srnjadi v sredogorskih gozdovih, zato je
škoda na jelovem mladju že ob malo večjem številu srnjadi izredno občutna. To
ni samo moja ugotovitev, temveč so jo potrdili tudi drugi gozdarji. M. Miiller in
O. Vogel pišeta n. p·r. v svojem članku >>Zur frage der Bestandesumwandlung,«
0Schweizerische Zeitschrift fiir Forstwesen, April 1955) naslednje: >>Resna nevarnost za konverzij o sestojev je škoda, ki jo povzroča srnjad ... Tam, kjer je vnašanje vseh drevesnih vrst z izjemo smreke pri prekomernem staležu srnjadi postalo
nemogoče, se stroški konverzije občutno povečajo. Po dosedanjih delnih obraču
nih, znaša d elež stroškov za prvo nabavo materiala za varstvene ukrepe proti
škodi od divjadi 10-32%, poprečno 19 % skupnih stroškov konverzije.«
Ker vnašamo jelko predvsem v čiste bukove, smrekove in borove enodobne
sestoje, ona najmočneje trpi zaradi obgrizovanja od srnjadi. V čistih enodobnih
sestojih srnjad ne najde druge zelene {sveže) hrane kot na novo posejano jelko
in jo zaradi tega še z večjo vnemo brsti. Zato so posamezne jelke - samosevke
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Sl. 4. Zaradi večletnega objedanja so jelčice zaostale v
rasti ter so močno pohabljene
(Foto : V. Mikuletič)

posebno močno obgrizene. Sploh je opaziti, da so posamezne mladice vedno mnogo
bolj poškodovane od jelk v skupinah. To se lepo vidi tudi na objavljenih slikah, ki
izvirajo v glavnem iz Trnovskega gozda in so bile 'Posnete na nekem obhodu brez
posebnega izbiranja ali morebitnega iskanja najesktremnejših primerov. Zanima
nas stopnja poškodbe jelovega mladja, t. j. kako močno obgrizuje srnjad jelko,
kako jelka to poškodbo prenese in kdaj jo še lahko preboli. Po mojih dosedanjih
opazovanj ih obr:Sti srnjad vse dosegljivo pop je in vejice do· premera ok. 4 mm.
Srnjad posebno rada obgrizuje terminalne popke, ki so najbolj izpostavljeni. Navadno se zgodi, da srnjad ne obrsti vse jelke naenkrat, temveč jo »obišče«
večkrat, privošči si jo zapovrsti v dveh, treh, štirih zimah. Taka usoda doleti zlasti osamljene mlade jelke, ki ne rastejo v varstvu drugih drevesc in grmovja, ki
seveda tudi ni izvzeta (primeri v odd. · 9, 10, 12, 65, 66, 67 in 62 na pbmočju
GU Trnovo).
Zelo redko se zgodi, da objedena jelka prera,ste kritično višino in se pozneje
razvije v normalno drevo. Največkrat dobi tako drevesce obliko nepravilno ostriženega grmička, vršni poganjek pa se zelo pogosto posuši. Nekatere stranske veje
skušajo prevzeti vlogo vrha, toda naslednjo zimo jih doleti enaka usoda. Mlada
jelka je toliko časa v nevarnos ti, dokler srnjad z gobčki dosega zgornji venec
vej in terminalni popek. Ta kritična višina znaša, če seveda ni snega, okrog 1,15
do 1,20 m. To nam jasno kaže slika 2, na kateri je za primerjavo prislonjena k
jelki 1m dolga palica. V zimah z visokim snegom so torej v nevarnosti bolj odrasla drevesca, v kopnih zimah pa je prizadeto mladje, ki je staro le nekaj l et. Pri
skupinskih postopnih sečnjah je nevarno, da jelovo mladje docela izgine. Na ta
način se zaradi čisto bioloških činiteljev areal · jelke vedno bolj krči. O tem piše
Kostler v svoji knjigi »Waldbau<< iz leta 1950 na str. 121: »Jelka je v svojih
rastiščih močno nazadovala, predvsem zaradi golosečnje, ki jo praktično zatira in
pa zaradi ob j edan j a o d di v j adi«. Vendar pa nam ni treba iskati primerov v tuji literatur.i. O tem poroča upravitelj GU Soča, da je na območju njegove uprave mlado jelovje občutno poškodovano od srnjadi. Z istimi težavami se bori tudi up,ravitelj GU Idrija, kjer je
zaradi večje razširjenosti jelke (·i n srnjadi) škoda še obsežnejša, zlasti v predelih Manjšku in Vipavščku. Upravitelj predvideva postavitev ok. 2200 trn ograje,
ki naj bi zavarovala lepe skupine jelovega mladja. Na tipičen primer tovrstnih
poškodb sem naletel na območju GU Trnovo v odsekih 14 c in 62 a, kjer so bili
na nekem tečaju opozorjeni na škodo tudi gozdarski strokovnjaki. V lanski kopni
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zimi je srnjad na površini, ki je z bukvijo in jelko izredno bogato pomlajena,
objedla skoro sleherno jelčico. Letošnjo blago zimo pa je mladje še huje trpelo.
Naj navedem še dva primera. Pred leti sem v decembru uplenil srno. Radoveden sem bil, s čim se v tem času, ko ni takorekoč nikake zelene hrane, žival
hrani. Ko sem jo odprl, sem našel v vampu le jelove iglice in niti sledu kake
druge hrane. Gozdni delavci so našli letos v februarju v odd. 18 GU Trnovo
poginulega srnjaka. Ko so ga odprli, spet isto: poln vamp j elovih iglic. To je
dovolj očiten dokaz, da se srnjad v sredogorskih go2Jdovih, kjer je doma jelka,
hrani pozimi prvenstveno z njenimi iglicami in popjem.
Katera vrsta škode je za gozdarstvo

najobčutnejša?

Skoda je vsekakor odvisna od vrste gozdov in štev.i la srnjadi, ki v njih
domuje. Na vsak način pa postavljam na prvo mesto škodo, ki jo povzroča
srnjad z obgrizovanjem jelovega mladja. Ta je bolj razširjena, kajti pri objedanju se uveljavlja vsa srnjad ne glede na spol in starost, dočim dela škodo z
drgnjenjem le srnjak, ki je star 2 leti in več. Poškodbe zavirajo jelovemu mladju
njegov razvoj in povečujejo dobo drevesne (sestojne) sečne zrelosti. V izgubo gre
večletni prirastek. Tovrstno škodo je v Nemčiji znanstveno raziskoval prof. dr.
G. Baader hkrati s škodo, ki jo povzroča jelenjad {razprava: >>Die Wildschiiden
in Rheinlad-Pfalz und Vorschliige fiir ihre Verminderung<<, objavljena v Allgemeine Forst- und J agdzeitung 10, 11-12/ 1956). Prišel je skoraj do neverjetnih
številk. Zaradi obgrizovanja divjadi se je močno zmanjšal prirastek, kot se vidi
IZ primerjave, ki jo objavljam.
Zmanjšanje prirastka zaradi škode , od divjadi
prvotna

l.

Il.

Boniteta
zmanjšana

JI,5

1,5

III,5
1

1

Izguba na prirastku v m3

III.
1

1

0,7

1,0
1

0,5
1

Podatki zajemajo hkrati tudi škodo od jelenjadi, zato meni G. Baader, da
je v navedenih vrednostih srnjad udeležena z 1 /s.
Pri nas poskusov te vrste še nismo napravili. Obseg škode pa tudi nas priganja, da bomo morali nekaj ukreniti. Vsekakor je zanesljivo dognano, da je
škoda, ki jo povzroča srnjad z obgrizovanjem mladja, najobčutnejša.
Varstveni ukrepi

Prej ali slej bo postalo pereče vprašanje: kako preprečiti oziroma zmanjšati
škodo od srnjadi? V poštev pridejo naslednji ukrepi: zmanjšanje previsokega
staleža srnjadi, zimsko oskrbovanje srnjadi s primerno hrano, zavarovanje posameznih dragocenejših sadik s količki in drugimi sredstvi ter ograditev ogroženih
površin.
Po zakonu o lovu je divjad last skupnosti, lovska družina pa je organ, ki z
njo gospodari, j o neguje in lovi. Družba je lovski organizaciji zaupala divjad in
priznala načelo , ki so ga lovci zapisali na svoj prapor: >>Lov - lovcem<<. To po168

Sl. 5. Odlična skupina jelovega mladja kaže, da je stalež srnjadi primeren in pomlajevanje jelke ni problem
(Foto: V. Mikuletič)

meni, da naj edino l ovska organizacija upravlja in gospodari z divjadjo, darom
narave. Toda lovska organizacija sprejema s tem n ačelom hkrati tudi obveznost,
da bo poravnala vso škodo, ki jo povzroča divjad. To je z istim zakonom tudi
predpisano. Zato je prva dolžnost lovske družine, da pozimi krmi srnjad in da
uravnava njen stalež. Ugotoviti najprimernejši stalež srnjadi pomeni z drugimi
besedami bonitirati lovišče. Lovišča so začasno že bonitirana glede prispevkov v
gojitveni sklad, niso pa bonitirana v smislu zmogljivosti za različno divjad, upoštevajoč pri tem gozdarske in druge interese. Podobno kot je omenjeni prof.
Baader razdelil lovišča za jelenjad v tri kategorije,* tako bi morali tudi mi
do k on č no določiti area! za posamezne vrste divjadi ter boniteto in zmogljivost vseh lovišč. Pri tem bodo morali sodelovati vsi prizadeti, zlasti pa gozdarji.
Ne glede na bonitiranje lovišč morajo lovske družine divjad krmiti. Tudi
to predpisuje zakon o lovu. Praktično tega ne izvajajo preveč množično, ampak
je ta naloga bolj ali manj molče prepuščena zavednosti posameznih članov lovske družine.
Go2idar bo večinoma zahteval znižanje staleža srnjadi. Lovec se bo temu
upiral, ker hoče pač imeti bogato naseljeno lovišče. Vendar pa naj ga pri tem
veže dolžnost, ki izvira iz načela »Lov - lovcem«. Ce se tak >>prisiljen« odstrel
pravilno opravi, prinese tudi lovstvu korist. Ker bo koncentriran na slabe, neodporne živali in divjad ženskega spola, bo na ta način uravnano poleg staleža
tudi spolno razmerje ter bodo zboljšane trofeje srnjakov, ki so cilj slehernega
!ovca. Zato lovcev ni treba skrbeti, da bi se s takimi ukrepi opustošilo lovišče.
Sodobna gojitev srnjadi zahteva ohranitev od narave nakazanega spolnega razmerja l : l in zahteva po takem ukrepu torej ni muha gozdarja, temveč je gospodarsko goj itveno načelo lovstva.
Naslednj~ varstveni ukrep za preprečevanje škode od srnjadi je krmljenje
v kritični dobi. Krmljenje naj se prične že jeseni in na stalnih mestih, da se divjad
na to privadi. Pri tem se je treba izogibati krmilnic v obli.ki jasli in hlevčkov,
ker so to tuj a in neprirodna telesa v gozdu, srnjad se jih marsikje boji in ne
jemlje v njih ,nastavljene hrane. Veliko bolje je izbrati drugo pot, k1 je naravnejša
m tudi preprostejša. Na presvetljen-ih mestih ob cestnih robovih, ob gozdnih
,., Območja z jelenjadjo kot stalno divjadjo, območja z jelenjadjo kot prehodno
divjadjo in območja brez jelenjadi, kjer je vsaka žival takoj odstranj ena.
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poteh, jasah, ob potokih in podobno naj se ohrani vse grmovje. Grmovnih vrst
je neprimerno več kot drevesnih, njih popje in na pol zimzeleno listje nudi
srnj adi dobro naravno hrano. Opazovati je treba, kje se srnjad v zimskem čas u
zadržuje in tam pospeševati naselitev in rast teh rastlin. Robida je v nižinskih
in sredogorskih jugozahodnih legah do 800 m n. v. zelo upoštevana h rana. Zato
je na takih mestih ni treba brezobzirno zatirati, čeprav j e sicer nadležen gozdni
plevel. če robida prerašča drugo grmovje in j e srnjadi nedoseglj iva, jo j e treba
nekoliko preklestiti in s kljukami potegniti raz veje. Kj er je obilo omele, naj se
polaga v kupe po snegu. Vendar se krmljenje srnjadi ne konča s tem, da se napo-'
sled vse skupaj več ali manj prepušča naravi. Predvsem lovci morajo oskrbeti in
tudi umetno vnašati v lovišče tiste vr.ste grmičja, čigar vej ice in popj e srnjad rada
objeda. Te vrste so v raznih predelih raz lič ne. Opazovati je treba, kaj srnjad
v nekem kraju najraje brsti in nato pospeševati tisto grmovno vrsto. Naj naštejem nekaj takih rastlinskih vrst: metla (Cytisus scoparius) je priljublj ena h rana
divjadi, raste na bolj izpranih tleh in zahteva nekoliko več gorkote; dalje so
važne vsakomur znane vrste: leska, rdeči bezeg, divje sadje, jerebika, kosteničevje,
brogovita, malina, borovničevje, jelša, vrba in manj znana dresen (P olygonum
vrste), žoltovina o(Genista tindoria).
Nadaljnji zelo važen ukrep za preh rano divjadi je naprava t. im. »krmnih
njiv«. Na gozdnih j asah, ob robovih poti in drugih primernih krajih se zemlj a
grobo obdela in poseje z deteljo, a jdo, grahom, fižolom, korenjem, r epo ali
posadi s peso, krompirjem, topinamburjem, ohrovtom. Posebno ohrovt je zelo
primeren, ker dobro prenaša mra·z in ga d ivjad rada objeda. Pri tem ni treba,
da so te krmne njive velike, važno je, da so raztresene po vsem lovišču , posebno
v tistih predelih, kjer se srnjad pozimi največ zadržuje. Da pa bo srnjad te
njive redno obiskovala, mora biti okrog njih mir, lov pa naj bo tod prepovedan.
Nadaljnji važen ukrep za zmanjšanje šk-ode od divjadi pa zadeva gozdarje.
V mislih imam prelvorbo čistih enodobnih sestojev v mešane prebiralne'~ z vsemi
mogočimi odtenki. Prebiralni gozd se po strukturi in funkcijah najbolj pribHžuje
naravnemu gozdu, biocenotsko ravn-otežje j e v njem najstabilnejše. V prebiralnem gozdu j e sožitje med živjmi organizmi napopolnej še; ritem življenja je v blagem valovanju. V njem ni nobenih ekstrem(}v, konic. Divjad uspeva bolje, ker j e
njeno življenj sko okolje bolj pestro in bogato. Skoda na jelki je manj občutna in
znosnejša. V to smer smo že zastavili svojo dejavnost. Ureditveni elaborati v mnog ih primerih predvidevajo tovrstno premeno, zlasti tam, kj er bi dragočno gospodarj enje z gozdovi pomenilo pustošenje {apnenčeva podlaga, kraški predeli).
Nadaljnji in zadnji** ukrep, ki je v gozdarstvu ' še mogoč, je ograjevanje
ogroženih površin. Vendar se temu moramo izogibati, kjer j e le mogoče. Podobno
kot krmilnice so tudi ograje v gozdu tuja grda telesa. Poleg tega so v današnjih
razmerah zelo drage. Tekoči meter pocinkane mreže stane vsaj 360 din. Pri
GU Idrij a bodo morali letos postaviti okrog 2200 trn solidne ograj e. Brez stroškov za kolje, delo in neizogibnih pribitkov režije znašajo ti nepot rebni stroški
skoraj 800.000 dinarjev. Tudi pri drugih upravah so morali poseči po tem skrajnem sredstvu. GU Trnovo je ogradila odsek 27 /a 1 v zaščito posajene duglazije
in macesna. Ni to le pojav v tujini (vedno se na~reč sklicuj emo na visok stalež
1
' Kj er je v č l a nku omenjen prebiralni gozd, sta vedno mišljena mešan bukov-je·l ovsmrekov gozd in naravno območje teh d revesnih vrst.
*''' Ponekod skušajo preprečiti škodo od divjadi z mazanjem rastlin z raznim i preparati .penetrantnega vonja4 Od številnih preparatov te vrste se je po raziskovanju nekega
inštituta v Nemčiji obneslo le 6 prerapatov, toda tudi ti učinkujej o le omejen čas.
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divjadi v Nemčiji , Svici, Ceški in pod.) , tudi pri nas smo marsikje dosegli tak
stalež divjadi, da so postali odločni varstveni ukrepi neizbežni.
Povrnimo se na škodo, ki jo povzroča srnjak z drgnjenjem rogovja. Njo preprečujemo na ta način, da zavaruj emo posamezne vrednejše sadike s ko-lčki. Pri
vsakem drevescu pa morajo biti vsaj trije kolčki, postavljeni okrog posajenke v
obliki piramide, drugače bo srnjak stebelce vseeno dosegel in ga odrgnil. Pri
večj ih sadikah uporabljamo rogovilaste kolčke posušenih iglavcev, kjer so veje
odrezane z 10-20 cm dolgimi štrclji. V inozemstvu ·izdeluj ejo posebne kovinske
šč itnike s 4-8 venci primerno dolgih bodic. Najpreprostejše zaščitno sredstvo te
vrste sem videl v okolici Berna. Približno 1 m dolga in 4-5 mm debela pocinkana
žica ima v 3-4 dvokrakih vencih ovito 2- 2,5 mm debelQ žico. Oba kraka se
potem ovijeta okrog sadike, potem ko smo debelejšo žico zabodli v zemljo. Zdi
se mi, da j e tako zavarovanje preračunano bolj na strah divjadi pred kovino,
kot pa na dejansko zapreko proti drgnjenju. Seveda so taka zaščitna sredstva
draga in dvomim, da bi se pri nas v širši uporabi obnesla.
Iz dosedanjega obravnavanja lahko povzamem nekaj zaključkov:
l. Srnjad je člen gozdne življ enjske skupnosti, ki je v svojem ravnotežju
takrat, kadar so v njej vsi členi primerno udeleženi., Vsako pretirano povečanje
ali zmanjšanj e (izginitev) enega ali več čl anov te skupnosti ruši blagodejno ravnotežje in nastaja škoda.
2. Stalež srnjadi na splošno raste. Ponekod je že presegel za gozdarstvo znosno mejo in je potrebno primerno ukrepati.
3. Skoda, ki jo srnjad povzroča v gozdovih, se kaže predvsem v obgrizovanju
jelovega mladja in sadik v nasadih.
4. Ker je postavitev ograj okrog ogroženih površin združena z velikimi stroški, j e treba poseči po drugih ukr.epih: krmiti srnj ad z naravno hrano in zmanjšati stalež srnjadi v prenaseljenih loviščih.
Zaključek
Načel sem po svojem mnenj u za gozdarstvo pereč problem. Skoda od divjadi
za lovstvo ni ravno hvaležen predmet za obravnavanje. Vendar ona obstaja, saj
jo vsak, kdor hodi po gozdu z odprtimi očmi .(s čimer se gozdarji in lovci hvalijo),
vidi. Ni moj namen pozivati na križarsko vojno prori srnj adi ali divj adi sploh.
Kot gozdar skušam problem obj ektivno prikazati. Potrebno je r azumno upoštevanje potreb gospodarstva, izključivši pri tem interese posameznikQv.

GOJITEV IN NEGA GOZDOV V TEORIJI IN PRAKSI
Silvo B 1 aj {Idrija)

Gozdno območje, na katerem gospodari Gozdni obrat Idrija, obsega ok.
7000 ha gozdov. Glede na klimatične razmere leži v območju bukve-jelke, zato
sta ondi glavni drevesni vrsti bukev in jelka, delno tudi umetno vnešena smreka,
razen tega pa so od narave posamič primešani še drugi listavci. Bukev je v gospodarski enoti Idrija I pomešana z 'iglavci v razmerju 4,5 : 5,5, v enoti Idrija II
pa v razmerju 7,5 : 2,5. Kjer so bili v enoti Idrija I izvršeni končni poseki, je
opaziti močno nagnjenost k pomlajevanju z jelko ter se bo v bodoče razmerje
popravilo v korist iglavcev. Povprečje za celotno območje je nekako 6,5 : 3,5 v
korist listavcev.
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Za p rikaz gospodarj enja na našem območju v preteklosti j e potrebno vsekakor nekoliko poseči v prejšnje stoletje, k ajti v rabi so bili povsem drugačni
načini sečnj e in spravila kot v mlajših desetletjih, posebno v zadnj em. Svojčas
so sekali le na golo. Na naših značilnih terenih po pobočjih nad potoki Idrijro,
Belco in Kanomljico so takrat od vrh a do vzn ožj a, v pasu, še danes imenovanem
>>Šlag« posekali vse drevje. Morebitni pomladek na raznih mestih pod naravno
pretrganim sklepom je bil takrat pri s-pravilu hudo poškodovan o ziroma uničen.
Zemljišče so n ato takoj ali v nekaj letih p ogozdili, zatorej je bil to prvi gojitveni
ukrep, ki so ga tu opravili. Kasneje, okrog leta 1900, so prešli na naplodni način
sečnje, tako da j e bilo zagotovljeno n a ravno pomlajevanje. Na ta n ačin so bili
zmanjšani stroški pogo2Jdovanja. Ker pa je bil tudi pri teh sečnjah pomladek vedno
hudo poškodovan z ročnim sp ravilom, so bila večj a spopolnjevanj a vselej potrebna.
Te površine kasneje niso bile več deležne nikakih negovalnih del, pr epuščene so
bile naravnemu izboru. Bukev j e nato z vso močjo pognala iz panj ev polomljenega pomladka in prekosila sajeno smreko tako, da je le malo smreke ostalo v
vladajočem sloj u. Naravno pomlajena jelka, posamezna ali v skupinah, je zaradi
svoje počasne rasti v mladosti zaostala podstojna pod bukovim zastorom. Vsak oletna obgrizanja od divjadi pa so j elko še bolj zavrla v razvoju. Oba naved en a
čini telja nas pripeljeta do zaključka, da se je delež iglavcev skozi desetletja
krčil. Seveda je k temu močno pripomoglo tudi enostransko "izkoriščanje gozdov,
ki se je spr ičo potreb idrij skega rudnika in zaradi spravila le s splavarenjem omejevalo večinoma le na sečnjo iglavcev . .Ker listavci niso primerni za plavljenje
in splavarj enje, so jih svoj čas le prav malo izkori ščali.
Bukovje se j e torej lahko, čeprav poškodovano in s številnimi slabo raščenimi
mladicami in s primesjo drugih manj vrednih listavcev, vedno strnilo v bolj ali
manj gost sklep.

Sl. l. J elovo mladje smo očedili od nezaželenih drevesnih vrst in srobota še pred končnim
posekom starega drevja
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Sl. 2. Smrekovo mladje, predno smo ga

očedili

nadležne leske in potem, ko je bilo

sproščeno

Ker je tedaj veljalo mnenje, naj se začne posegati v bukovje šele v dobi
drogovnjaka, t. j. ko se že lahko proizvaja oglje, so ostali mladi sestoji do te
razvojne stopnje nedotaknjeni. Drugi gojitveni poseg, ki je sledil pogozdovanju,
je torej bil oglarjenje. Sprva so prepuščali sestoj za dobo cele obhodnje samemu
sebi, šele kasneje so uvedli omenjeno oglarjenje, ko je oglar pobiral samo loke,
(ki so se upognili pod težo snega) in polomljena drevesa, nato pa je prešel na
sečnjo podstojnega drevja nastopila je doba ni~kega redčenja, plod tedanje
nemške šole. Oglar je pometal po sestoju in iz njega odstranil ves podstojni sloj ;
včasih je posegel tudi v vladajoči del in posekal to, kar ne bi smel, ker mu je tako
početje vrglo čim več lesa za kuhanje oglja.
Tak je bil razvoj večine idrijskih sestoj ev: ostala so vladajoča, sovladajoča
in ,del nadvladanih dreves. Desetletja niso pokazala pomembnih hib, ki bi nastale
kot posledica takih gojitvenih posegov. Katastrofa, ki je nastopila leta 1-953 zaradi
žleda, pa je razgalila pomanjkljivosti tako gojenih sestojev. Pod težo ledu so se
pripognila vitka debla srednjedobnih sestojev. Nepreredčen vladajoči sloj poedinim drevesom ni omogočal, da bi si okrepila svoje krošnje. V borbi za obstanek
so se krošnje razvile le navpično , saj se zaradi pregostega sklepa niso mogle razširiti. Zato je bilo na površinah, ki jih je zajela katastrofa, drevje vladajočega
sloja popolnoma uničeno. Vloga predstojne etaže bi bila zlasti v teh primerih
izredno pomembna, ker bi lahko prevzela vlogo poškodovanega glavnega dela
sestaja in nadaljnji obstoj bi bil zagotovljen. Opažanja pri pregledu teh površin
so pokazala, da je sestoj, ki mu je bila primešana jelka, drugače reagiral: bukve
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v so~eščini jelk so ostale nedotaknjene. V tem primeru je zopet prišel do izraza
velik pomen mešanih sestojev, posebno udeležbe jelke v bukovih sestojih.
Vsa dejstva · o nekdanjem nepr avilnem gospodarjenju in njegovih posledicah
nam jasno kažejo, da so že takoj po osnovanju sestojev nujno potrebni gojitveni
ukrepi, najsi bo v bukovih čistih gozdovih, ali pa v zmesi bukve z iglavci. O nujnosti naprednih gozdnogojitvenih del piše sedanj a gozdarska literatura; primeri
sodobnih ukrepov, ki so bili na našem območju že izvršeni, pa nam dokazuj ejo,
da je mogoče doseči zanesljive uspehe. Ker menimo, da so čedenje mladja, čišče
nje mladovja in red čenje drogovnjaka podlaga za izboljšanje kvalitete in zvišanje prirastka, posvečamo v idrijskih gozdovih tem opravilom največjo skrb.
Glede na razmere na območju našega gozdnega obrata bi gozdnogojitvena dela
za obravnavanje razdelil takole:
l. čedenje bukovja, jelovja ter mešanega mladja jelka-bukev;* 2. čiščenj e
bukovja; 3. čiščenj e jelovja; 4. čiščenje mešanega mladovja jelke in bukve;
5. redčenje bukovja; 6. redčenje mešanih sestojev jelke in bukve.

l. Cedenje bukovja, jelovja in mešanega mladja jelke-bukve
Naravna pomladitev bu:kve je po pravilno izvedenem naplodnem poseku ter
pravilnem spravilu na našem območju vedno uspešna. Na ·t akšni pomlajeni površini,
kjer je bil v mladju, visokem 0,6-1,0 m, v snegu izvršen končni posek ter les
izvlečen s sodobnimi spravilnimi napravami, kjer so bile veje posekanega drevja
na kratko razsekane ter zložene v kupe, je ostalo toliko nepoškodovanega mladja,
kolikor ga je bilo pred končn-im posekom.
Prvi poseg v mladje izvršimo že prvo let-o po sečnji : odstranjujemo nezaželene
drevesne vr ste, ki so se vrinile med mladje in ga ovirajo (vrba, leska, klen, glog,
negnoj), nato odstranjujemo močnejše predrastje, ki do 1m in več presega okolno
mladje. Najpogostnejši nezaželenec je srobot, ker prepleta mladje, ga ovija in
mu kvari vzrast. Ker srobot pogosto napačno odstranjujemo, se navadno že naslednje leto ponovno pojavi v enakem obsegu. U spešno ga bomo za.trli le tedaj , če
ga lahko izruvamo (kjer so poganjki tanki, je to mogoče), sicer pa ves poganjek
izvlečemo iz mladja, ga zvijemo v klopčič ter tako zamotanega pritisnemo k
tlom. Tako mu oslabimo moč odganjanja, ker je še vedno v rasti, vendar pa se
na novo izrasli poganjki ne morejo tako hitro ponovno povzpeti v vrhove krošenj ,
jih prepletati in tako ustvarjati splet, na katerem se zlahka nakopiči snežna odeja,,
ki mladje potlači in polomi.
Prav tako čedimo tudi jelovje. Odstranjujemo nezaželene vrste (sliki 1 in 2}
ter srobot, vsem dobrim vršičkom pa omogočimo neovirano rast v višino, kar bi
bilo pod krošnjami nezaželenih. vrst teže in bi le-te deformirale vrhove ali jih ob
vetrovnem vremenu z neprestanim drgnjenjem poškodovale. Odstranimo še posušena jelova debelca, srobot pa na opisani način, ker mnogokrat upogne j elove
vršičke in tako povzroča nepravilno rast debelca. Postopek s predrastkom je pri
jelki drugačen; podrobneje ga opišemo pri čiščenju jelovja.
Glede na to, da imamo obsežne površine, kjer je nujen končni posek zaradi
že dobro uspele pomladitve, smo opisana dela opravili še pred končnim posekom.**
Sečnjo bomo opravili v dveh ali treh letih, nato pa bomo takoj pristopili k prvemu
čiščenju (slika 3).
» Č ed e nj e« ustreza Schiidelinovemu izrazu >> Jungwuchspf!ege«.
Poudarjam, da v naših gozdovih pri spravilu s sodobnimi vl ač ilci ne poškodujem()
pomladka, sicer mladja ne bi čedil i pred posekom.

* Izraz

**
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2.

Ciščenje

bukovja

Se posebno pomembno in seveda tudi težko je prvo čiščenje v gošči, ki ni bila
deležna potrebne nege. Mladovje, iz katerega smo z čedenjem odstranil i vse nezaželene drevesne vrste, predrast in srobot, je kljub temu zelo gosto, različne kakovosti stebelc in se v takem stanju ne more dalje uspešno razvijati. Stevilo mladic
v bukovi gošči prikazuje tabela. Iz nje je razvidno veliko število stebelc na enoti
površine ter količina osebkov, ki ne sodijo v združbo, saj ne ustrezajo niti po
kakovosti, niti po svojih dednih lastnostih. Bukvice; ki kažejo tendenco preraščanja ostalih, bi s svojim poznejšim vladajočim položajem potlačile veliko svojih
sosedov. Druge mladice zopet kvalitetno ne ustrezajo, ker imajo poškodovano
stebelce ali pa so krivenčaste.

Oddelek
odsek
50/lc
50/lc
30j Ja

Enota
površine
10m 2
10m 2
20m2

Višina
mladja
2,1
2,2
2,1

Starost

13
13
12

Skupno
število
stebelc
279
257
498

Od tega
razkošatena
stebelca

6

5
11

1

~enetsko

sla a stebelca

17
23
35

S primerjavo dednih lastnosti pri mladju bomo kaj lahko ugotovili, da lepe
mladice izvirajo iz semena lepih .(slika 4), druge pa večinoma iz semena slabih
dreves. Slednje že v mladosti kažejo znake podedovanih slabih lastnosti, najsi bo
to v izrednem nagnjenju k razvejanju ali pa k rasti z dvojnimi vršički {slika 5).

SI. 3. Ceprav bomo končni posek izvršili šele prihodnje leto, smo že sedaj mladje očedi li
nezaželenih vrst in srobota'
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Sl. 4. Dobre feno tip i č ne lastnosti lepo raščenih bukovih stebelc nam napovedujejo tudi verjetnost dobrih dednih osnov. Enovršna stebelca obetajo .poznejša ravna, monopodialna debla

Ta pojav je prav pogost, saj zelo često najdemo vrš i čke z dvojnimi popki in
stebelca, ki so se že nekajkrat razvejala.
P rvo čišče nje bukove go šče opravimo že po dveh ali treh letih po izvršenem
čedenju. Pri tem odstranimo vse razkošatene posameznike slabe vzrasti ter slabih
dednih lastnosti. Od vsega j e najvaŽI)ejša genetsko smotrna selekcija, ker je že
v mladosti potrebno zagotoviti bodočemu sestoju, da bo brez slabo raščenih debel.
Pri drugem in naslednjih čiščenjih, ki bodo sledila v presledkih 2- 3 let, bomo
še naprej odstranjevali stebelca, ki bodo pokazala slabe lastnosti. Otrebili bomo
tudi debelca, ki zaradi svojega porekla iz panj a rasto v skupinah po dva ali več.
Največkrat imamo pri nas opraviti s takimi bukovimi goščami, kjer čedenj e
ter prvo in drugo čiščenje niso bili izvršeni. Med gosto in lepo rastočimi stebelci
je navadno mnogo predrastka različne višine. Nekateri predrastniki močno, drugi
pa le nekoliko presegajo lepo mladje ter ga zaradi svojega nadvladajočega položaj a spodrivajo in zavirajo v višinskem priraščanj u . Ker se prepogosto dogaj a,
da predrastja ne moremo ali ne smemo naenkrat odstraniti, moramo na njem
izvršiti določene operacije, da bi omogočili okolici pravilnejši razvoj, kljub temu
da bodo ovirajoča drevesca ostala. Ker moramo vitkemu mladj u ohraniti potrebno
stojnost, predrastnikov ne moremo docela odstraniti, ker bi potem sneg prav lahko
pripognil vitka stehelca. če j e mladovje zraslo do predrastnikove krošnj e in deloma v njo, jo odstranimo docela ali obsekamo veje čim dalje od debelca tako,
da mladju še vedno nudijo oporo. če je vitko mladovje že vraslo sredi krošnje,
predrastniku odsekamo vrh - ga obglavimo, njegove spodnj e veje pa ostant:jo
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Sl. 5. Rogovilatost je navadno trdovratna podedovana ·l astnost, zato moramo pri čiščenju
mladovja odstraniti debelca z dvemi ali več vršički

za oporo mladovju, ki bo sproščeno priraščalo v višino. Kasneje, ko se čiščena
utrdi, postopno izsekujemo predrastek, ki je dotlej opravljal statično vlogo.
V kolikor se še ne moremo odločiti , ali bi neko bukvico odstranili ali ne, jo pustimo rasti do naslednjega čiščenja.
gošča

3.

Ciščenje

jelovja

čeprav jelovo mladovje le redkeje gradi večje čiste skupine, ga kljub temu
najdemo v zelo gostih skupinah po ~-20 arov. Taka jelova gošča zahteva posebne
ukrepe. Zaradi nepretrganega pomlajevanja jelke najdemo na isti površini potomstvo najrazličnejših starosti in višin, tako da je višinski profil zelo razgiban in ne
poteka tako izravnano kot pri bukovi gošči. Prav ta stopničavost pa tlači posameznike, medtem ko so druge jelčice proste in rasto neovirano. če bi razvoj take
gošče prepustili naravi, bi to privedlo še do večjih višihskih razlik, tako da bi:
bile nekatere jelčice vedno bolj podstojne in potlačene. Horizontalna rast vejnih
vencev v gošči pogosto ovira sosednje vršičke nižjih jelk in jim onemogoča
hitrejše priraščanje. V tem primeru z odstranitvijo vodoravno rastočih vejic sprostimo sosednje vršičke, čeprav rastejo zaenkrat še tik ob vladaj11či jelčici.
Jelovega predrastja pri prvem čiščenju gošče ne odstranjujemo, pač pa ga ob
deblih obžagamo ali oklestimo nad okolnimi vršički z namenom, da ga vzgojimo do
• uporabne debeline in ga takrat posekamo. če pa predrastnik le na eni strani ovira
svoje sosede, mu obžagamo veje samo na dotični strani. V kolikor je predrastnik
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grde vzrasti ali z več vrhovi ter dobro varuje tlo pri tem pa l e malo ovira svoje
sosede, ga pri čišče~ju ne odstranimo, ampak mu le obsekamo ovirajoče veje;
posekali ga 'b omo pri prihodnjem čiščenj u .. Ob žag uj em o torej le ti sta
dreves ca, ki j ih nam era vam o v zg aj ati, druga p a o k l es tim o. Da bi že pri razvojni stopnji gošče onemogočili rast dvojnih vršičkov, od.strižemo z vrtnarskimi škarjami slabši vršiček 5 do 10 cm nad rogovilanjem (slika 6).
Pri prvem čiščenju jelove gošče odstranjujemo tudi jelčice, ki na kakršen
koli način kažejo slabe lastnosti ter take, ki v pregostih skupinah nimajo prostora.
,
Smrekam ne odžagamo zelenih vej tik ob deblu, ampak 5 do 10 cm od debla
odsekamo veje tako, ·da ne ranimo lubja. Tako onemogočimo infekci}o, ki pri
smreki prej nastopi kot pri jelki, če z njo ne ravnamo prav. Pač pa oMaguj emo
ob deblu suhe veje. Nadaljnja čiščenj a v jelovi gošči temeljij o na že opisanih
postopkih.
4. Ciščenje mešanega mladovj a ]elke in bukve
V predelih, kjer je mogoča naravna nasemenitev jelke, so najpogostnejše oblike
pomladitve prav v zmesi jelke in bukve, večkrat pa jelko nadomešča tudi umetno
vnešena smreka. V raznih kombinacijah, ki so mogoče glede na omenjene drevesne vrste in na stopnjo njihove udeležbe tja do prevladovanja, lahko na najrazHčnejše načine uravnavama razvoj v korist te ali one drevesne vrste.
Najpogostnejši so primeri, kjer sta obe vrsti pomešani v skup in ah.
Pri vsaki skupini ukrepamo tako, kot v čistem mladovju, pri mejnih drevescih
pa daj emo največkrat prednost jelki ter odstranimo bukvice, ki se košatijo nad
jelovimi vršički .
V posamič m e .d seboj pomešanem mlad o v ju običajno bukve
prerastejo j elke, zato j e potrebno osvobajati jelke z odstranjevanjem nadstojnih

Sl. 6. Pri iglavcih v<'asih zunanje poškodbe povzrOCIJO dvovršnost, zato moramo napako
odstraniti in pri č-iščenju gošče z vrtnarskimi škarjami pr istriči slabši vršiček
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Sl. 7. V

posamič

pomešanem mladovju moramo pogosto pomagati jelki in odstraniti
bukvice, ki so jelko m oč no prerasle

bukvic {slika 7). Z večkratnim sproščanjem je mogoče doseči, da jelka spričo
zadostnega prostora in svetlobe pospeši višinski prirastek ter dohaja bukev. če
so bili taki ukrepi zamujeni in je razlika med višino jelke in bukve velika, se
moramo vprašati, ali naj še rešujemo jelko. Glede na to, da jelka dobro prenaša
senco in pod zastorom ostane še živa, čeprav prirašča le neznatno, je njeno
naknadno sproščenje največkrat še mogoče in upravičeno , medter,n ko zamorjene
smreke, če ne raste vsaj v manjši istovrstni skupini, ne osvobajamo. Pri tem je
vselej odločilna smotrna presoja izvajalca, ki je ·o dvisna od njegove sposobnosti
oceniti določeni primer {n. pr. ali je rešitev utopljene smreke sploh še umestna).
Zaradi zamujenega čiščenja lahko včasih tudi jelovo predrastje ovira rast
bukve. če je kakovost jelovega predrastnika dobra in če se ni preveč razkošatil
nad bukovim mladovjem, ga obžagamo, tako da bukvice, ki so jih jelove veje odrivale, zopet zavzamejo pravilno lego. če pa je predrastnik slab, ga odstranimo,
seveda v kolikor s tem ne bi bila ogrožena stojnost bukev, sicer pa ga začasno
oklestimo (slika 8).

.5.

Redčenje

Redčenje

bukovja

sodi vsekakor med najtežja gozdnogojitvena dela. Te naloge v preteklosti niso zadovoljivo opravljali, kajti že načela, na katerih so se razni načini
redčenj zasnivali, so bila zgrešena. Omenili smo že nizko redčenje, ter opisali
ravnanje pod tem geslom; prav tako so nam znane tudi posledice takega početja.
Sedanja sli.ka nekaterih naših mladih. sestoj ev je torej nastala z opravljenim
nizkim redčenjem. Ker pa naraščaj pogosto niti v dobi pomladk~ niti pozneje kot
mladovje sploh ni bil deležen nikake nege in je v njem vladala le naravna selekcija, so se razvili gozdovi, ki nudijo še slabšo sliko od prvo omenjenih. Redčenje
takih sestojev, ki niso bili negovani niti s čedenjem niti čiščenjem, je vsekakor
težko. V njih so se ohranila vsa drevesa, ki bi morala biti pri čiščenjih izl očena;
179

razkošateni nadvladajoči posamezniki zahtevajo veliko prostora, lepo oblikovana
drevesa pa navadno za:radi zastrtja le neznatno priraščajo. Odstranitev košev je
največkrat nemogoča , ker bi s tem nastala prevelika odprtina ali pa bi se okolna
vitka debla upognila. Zato je potrebno redčenje pogosto ponavljati (vsaki 2--4
leta) in vsakrat posekati le nekaj košev, tako da se sosednja drevesa okrepijo.
Kjer odstranitev koša še ni mogoča, mu navadno oklestimo veje, da mu zožimo
krošnjo. Kleščenje opravljamo tik ob deblu, če so okolna debla dovolj močna, dC'.
vzdrže pritisk snega, če pa so šibkejša, klestimo dalje od debla, da bi skrajšane
veje še vedno lahko nudile oporo šibkim sosedom.
Pogostno je tudi obglavljanje posameznih razkošatencev in to v primerih,
kadar vitka drevesa segajo v njihove krošnje. S tem da košu ocisekamo vrh, osvobodimo vršičke sosedov, da lahko neovirano priraščajo v višino.
V opisanem primeru, kjer je bilo izvršeno nizko redčenje, so v vladajočem
sloju ne le razna razkošatena drevesa, temveč tudi rogovilasta in takšna, ki imajo
druge slabe lastnosti. Za ta in za že opisani ·p rimer je značilno , da je drevje nepravilno razmeščeno; nepravilna razmestitev pa vpliva na oblikovanje krošenj,
zatorej moramo s sedanjim rahljanjem sklepa omogočiti stisnjenim in preozkim
krošnjam dosego pravilnejših oblik. Pri takih skupinah torej iščemo drevesa, ki
bodo s svojo odstranitvijo omogočala lepše oblikovanje krošenj vsaj dvem, trem

Sl. 8. V gostih skup inah bukovega mladovja odstranimo slab
jelov predrastnik, seveda, če s
tem ne bo ogrožena stojnost
bukvic

lilO

Sl. 9. Z

redčenjem

nadstojnih bukev bomo skupini jelovja

omogočili

uspešen razvoj

ali štirim boljšim sosedom. Pogosto je zaradi rahljanja sklepa potrebno od straniti
zaenkrat le krak rogovilastega ·d revesa, čeprav to zaradi preostalega dela ni ravno
priporočljivo . Največkrat nastaja vprašanje, ali bo v sestoju, kjer bi moralo biti
redčenje že dvakrat izvršena, drevje še sploh reagiralo na umetno napravljene
odprtine. Tudi odgovor na to vprašanje je odvisen od izkušenosti odkazovalca in
njegove sposobnosti za smotrno ukrepanje.
•
6.

Redčenje

mešanega sestoja jelke in bukve

Tudi v tej vrsti sestojev je pri nas zelo veliko primerov zamujene nege. Najduši bukovje posamezne j elke ter njihove skupine. Pogostna je skupinska
zmes in niso redki primeri, kjer je jelov predrastnik prerasel bukve ter jih s svojo
bujno krošnjo ovira pri rasti v višino. V prvem primeru ukrepamo le tedaj , če
je upanje, da bo osvobojena jelka lahko še prišla v sovladajoč položaj. To
dosežemo s sprostitvijo jelovega vrha. V ta namen posekamo ovirajoče bukev
ali pa jo samo začasno obsekamo ali obglavimo. Skupino lepo raslih jelk rešimo
tako, da nadstojne bukve preredčimo {slika 9).
· h i skupinski zmesi ravnamo z bukovjem kot v čistem sestojo, pri jelovju
pa pazimo na to, da bodo prosti vrhovi vseh lepih jelk ali smrek, ker se največkrat dogaja, da so skupine jelk zelo goste in različno visoke. Drevo, ki duši
več drugih jelk ali smrek, odstranimo ali pa ga samo oklestimo in to le tam, kjer
ovira sosede, z druge strani pa mu pustimo veje .(slika 10). Preveč košata robna
drevesa odstranjujemo ali klestimo v korist tiste vrste, ki je manj udeležena ali
v korist tistega drevesa, ki ima lepšo vzrast.
Močno razkošatenim bukvam zožimo krošnje s kleščenjem, tako da še vedno
ščit ij o tla, vendar sosedov ne ovirajo v rasti. Pri naslednjem redčenju pa jih
deloma že odstranimo (slika 11).
večkrat
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Sl. 10. Na drevesu, ki ov·i ra podraslega soseda, obsekamo ali obžagamo veje le na
tist i strani, kj ~ r so napoti

Sl. 11. Okle ščene b11kve ščitijo tla in jelovja
ne ovira jo pri rasti v višino. Pr.i prvem
redčenju bomo nekatere okleščene bukve poseka·li, druge pa pridejo poznej e na vrsto

Kadar so posamezni jelovi predrastniki prerastli bukev, jih obžagamo, tako
da si bodo bukve, ki so bile doslej odrinjene, zopet lahko opomogle.
V vseh primerih odstranjujemo defektna drevesa, v kolikor z njihovo sečnjo
ne škodimo sosednemu drevju in ne napravimo prevelike odprtine. Predno koše
podremo, jih m oramo vedno na jprej oklestiti in šele nato posekati, sicer bi pri
padcu poškodovali sosednja drevesa.
Delovna sila in orodje
Eno najvažnejših vprašanj za izvajanje gozdnogojitvenih del je prav go_tovo
vp rašanje delavcev, ki ta dela opravljajo. Nei·zurjenost delavcev včasih sploh
onemogoča delo ali pa ga zelo otežkoča. Ker smo šele nedolgo tega začeli s smotrno nego naših goz·dov, je potrebno začeti znova s priučevanjem delavcev. Pri
tem bi nedvomno imeli večj e usp ehe, če bi pri izpitih za .kvalificiranje gozdnih
delavcev posvečali potrebno pozornost znanju n egovalnih del, ki bi jih moral
kandidat pokazati na primeru v mla~ju, gošči in drogovnjaku. Da bi delavci laže
spoznavali načine dela, bi bila potrebna literatura v slikovi tem prikazu, 'ki je pa
danes žal nimamo. Razen tega pa bi bilo praktično u čenje na primerih v gozdu
nedvomno najboljša šola za pridobivanje p repotrebnega znanja. Gozdar in delavec bi si morala z ukrepanjem v najrazličnej š ih kombinacijah in razmerah pridobiti potrebno ~nanje za kasnejše samostojno delo.
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Delavce, ki bodo pokazali več razumevanja in volje za nego gozdov, bo
potrebno primerno nagrajevati ter jih postavljati za vodje skupin, slabše delavce
pa raje ne pripuščajmo k tovrstnemu delu. Redčenja bodo še nadalje ostala
v rokah o.dkazovalca, delavci pa bodo le izvrševali njihova navodila (za posek
namenjeno drevo je odkazano; če mora delavec izvršiti drugačen ukrep, mu to
z zaparačem s posebnim znakom na deblu označimo).
Nič manj važno pa ni vprašanje orodja. Pripomočki, s katerimi so do sedaj
opravljana negovalna dela v naših gozdovih, nikakor ne zadoščajo današnjim
potrebam. Zelo dobro se pri čedenju in čiščenju obnesejo vrtnarske škarje in
lahek vejnik. Sekira ni, primerna, ker bi z udarci obtolkli sosednja stebelca;
s škarjami in vejnikom pa se temu izognemo. Pri zamujenih čiščenjih in pri
prvih rl!dčenjih brez predhodnih čiščenj nam bo dobro služilo orodje, nasaj eno
na dolgih ročajih, s katerim dosežemo tudi višje veje; zelo pripravna sta na
dolgem ročaju nasajen vejnik in lahka žaga. Uporaba »lisičjega repa << za obžagovanje vej pa je že itak dolgo znana. Koristne bi bile tudi močnejše škarje na
dolgem ročaju za rezanje debelejših vej. Za plezanje na drev~sa bodo potrebne
plezalke z zaščitnim pasom, prednost pa bi seveda imele lahke letve, po možnosti
iz aluminija, s katerimi bi lahko dosegli višje veje. Del opisanega orodja na našem
obratu že s pridom uporabljamo.
Z uporabo pravšnega orodja in z izurjenimi delavci ter s pravilnimi in pravočasnimi posegi v mladje, gošče in mlade sestoje bomo vzgojili kvalitetne gozdove. To je naša osnovna dolžnost· in glavni gospodarski cilj.

Nega in

čiščenje

pri GO Idrija

Gozdno negovalna dela so začeli v idrijskih gozdovih opravljati v letih 1949.,
1950. in 1951., vendar še v manjši meri . K intenzivnemu izvajanju pa se je pristopilo po letu 1953. Navedeni podatki predočujejo obseg opravljenih del ter
strošek na ha.
1S trošek na ha je: osnovna dnina, t. j. plača za opravlj eno delo ; druge dajatve
pa lahko prištejemo, kadar hočemo ugotoviti .:;kupne stroške na ha.
Leto

ha
1

1951
1952
1953

21
59
108

Skupno

Skupno
1
Povpr. na ha

1

2.644
4.856
15.528

188
1

1954
1955
1956

1

1

580.696
-

1

146
448
384

13.899
59.119
49.012

530.803
1,843.953
1,814.1 46

978

122.030

4,188.902

1

1

1

1

dnin

1

-

-

-

1

11,9
16,7
16,0
14,8

119
1

din

-

1

95
134
128

1
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ur

-

52,575
158.795
369.526

23.028
1

Na ha

Osnovni strošek
din

Ur

.3.635
4.115
4.724

1

4.158

IZ PRAKSE
NEKAJ O SAJENJU GOZDNEGA SEMENA ·
Sajenje semena pri snovanju in gojenju gozdov ni ravno pogost prime!, vendar se
včas·ih zgodi, da uporabimo tudi ta način, ki se v praksi dobro obnese. Sajenje semena
je bolj uporabno v drevesnicah kakor pa na terenu, kjer bi plevel mlade rastlinice kaj
hitro zatrl. Sa:dimo lahko samo večja semena, ki poženejo velike kalčke, in sicer navadno
takraJt, če nam j~ ·s tratificirano seme prezgodaj vzklil'o.
Lani spomladi srno pri GU Grčarice kupili že strabificirano seme velikega j esena
(Frax·inus excelsior L.), ki je bilo precej navlaženo in je že kazalo prve znake kaljenja.
Dnevi so bili tačas že topli, vendar pa deževni , ta,ko da srno morali s setvi jo odlašati.

!YACI!V SAJENJA

Slika l.

JISAJENO S[/1[

Slika 2.

Slika S.

Ker razen tega nlisrno imeli primernega hladnega prostora, da bi v njem preprečili kalitev,
je seme po dobrih sedmih dneh pognalo ka1čke, dolge tudi nad 5 centimetrov. Skoda
se mi je •zdelo ·seme zavreči, zaJto sem ~e odločil za saditev.
Seme ·srno sadili v drevesnici, ki ima dovolj vlažna glinasto hurnozna tla z zadostno ·
pr.irnesj'o kalcija. Dolo čili .srno razdaljo med vrsticami •po .IS cm, seme pa srno posadili
vsaksebi po 5 cm. Saditev smo opravili podobno kot pri presajanju sadik. Za vsako seme smo
napravili posebej luknjico z rna!.irn sadilnikorn. Globina luknjice je bila prurnerna dolžini
klične koreninice. Nato srno previdno vstavili v vsako luJmjico po eno vzklilo seme, tako
da je semenski ovoj s kličnirni listi ostal iznad površine zemlje (slika 1). Potem srno zabodli
sadilnik v zemljo kak centimeter od posajenega semena (•s lika 1) in z njim priti.snili zemljo k luknjici s klično koreninico, in jo na ta način zaprli.
Ker je nevarnost, da nam ·sončna pr~peka ne poškoduje tka.Jčka tik ·p ri 12lstopu iz zern·
lje, zato na tem mestu po.krije~o seme 2 zemljo, ali pa vse •seme prekirijerno s tanko
pla.stjo rahlega humusa, kar je še bo.l je (slika 2). Prav dobr<J je tudi , če gredice prekrijerno
z lesami, k.i jih lahko po petnajstih dneh že od~·tranimo. Po d veh ·d neh nam gredice že
ozelenijo.
V našem primeru je opisana saditev skoraj 100°/o uspela. Le nekatera semena niso
odg_nala, ker ·so jim bili pri saditvi .zlomljeni kalčki , kot smo pozneje ugotovili. V~ako
zdravo in prawlno posajeno seme se zanesljivo razv.ije v rastlinico, v 1koli•k or seveda
kalčka ne poškodujejo n. pr. bramor ji, ogrci rjavega hrošča ali ka.ki drugi škodljiv di.
Rast in razvoj tako v2lgojenih sadik sem skrbno spremljal in opazoval. Nekaj sem jih
tudi v jeseni izkopal. Vendar nisem opazil ni.kal\Jih nenormalnih pojav·ov, n. pr. takih
deformacij, 'kot jih je opisal inž. J. Miklavži č pri sadikah rdečega hrasta, vzgojenih
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iz nakaljenega semena (>>l1lkušnje z želodom rdečega hrasta«, Gozdar-ski vestnik 1954/2).
Nasprotno·, ·korenine so se ves čas lepo razVIijale in zavzele svoj naravni položaj in obiiko.
Tudi ·stebelca -in listi niso kazali nikakih posebnih izprememb. Sadike so v enem letu
do.segle približno višino 25-30 cm {sli-ka 3}. Ker je hi! to moj _pr·vi .poizkus te vrste, sem
seme očividno po·sadil pregosto; mislil -sem namreč, da •bo uspeh znatno slabši. Lepše so
se razvile tiste sadike, ki so imele več prostora.
Dobra stran takega sajenja semena je v tem, da nam omogoča pravilnejši raZ!pored
sadik, kot prj navadnem načinu set"e. Razen tega rastej-o kaički v zaboju za stratifikacijo
razmeroma h\tro, saj jim na poti ni treba premagovati odpora trdih tal kot ·sicer. Ko pa
posadimo vzklilo seme, vstav·imo ·kalček do·volj globoko v tla, :kjer najde dovolj vlag~ in
hrane. Sadike se zelo lepo razvijajo, saj dosežejo v :poldrugem mesecu nad ~eset centimetrov višinskega prirastka. Prednost •takega načina saj enja semena je posebno oč.itna,
če primerjamo te napredne rastlinice s •s adikami iz običajnega posev.ka, ki močno zao-s tajajo v rasti.
Nimam namena s pričujočim člankom propagirati saditve .semena, ker je to precej
zamudno delo, k.i mora bi-ti op.ravljeno posebno •skrbno, kajti kalčki so zelo :krhki in za
sončno pripeko močno občutljivi. želim le opozoriti čitatelje, da prezgodaj vzkaljenega
semena ni treba zavreči, ampak ga na opisani način lahko prav s pridom uporabimo.
Zlasti pri velikem semenu bodo stroški sajenja še vedno izdatno nižji od vrednosti semena,
ki ga na ta način rešimo pred uničenjem in hkrati vzgojimo krepke in zdrave sadike.
Stane L a v r i

č,

goz-d arski tehnik

{Gr čarice)

VTISI Z OBISKA TOVARNI CELULOZE V FURLANIJI
Meseca januarja smo z nekaterimi člani našega DIT o·biskali znano veliko tovarno
celuloze v Furlaniji, ki je eden najv ečji h odjemalcev našega bukovega celuloznega lesa.
Prepričan sem, da bo prikaz tega velikega podjetja zanimal številne čita.telje, zato bom
na kratko podal nekaj njegovih značilno sti in posebnosti.
Tovarna Snia viscosa je zrasla sredi močvirnate ravnine, ki je na~tala kot ~aplavina
Soče in njenih pritokov. Nedaleč od nje se dviga oglejski zvoniik na mestu, kj er je stal
stari rimljanski Oglej. Takrat je bil Oglej na morju, danes ga loči od njega nekaj kilometrov kopnega.
Tovarna Snia viscosa je povezana z morjem s plovnim kanalom. Vse naokrog · pa se
razteza 6000 hektarsko posestvo. Precejšnja površina je bila še pred 20 leti močvirnata
zapuščena zemlja, zarasla s kislo travo in nizkim gozdom gabra, gloga, jelše ter z drugimi elementi tega vegetacijskega tipa. Sedaj je to zemljišče .p repredeno kot velika šahovska deska z izsuševalnimi kanali. Cestno omrežje povezuje polja in kmetijska posestva,
ki so tamkaj nastala. Tako se je gigant Snia viscosa spojil v kombinat z velikim kmetijskim posestvom, od katerega pričakujejo predvsem surovino za tovarno. Tovarna je ena
prvih v Evropi, ki je začela z uporabo bisulfitnega postopka za pridobivanje celuloze
iz bukovin~. Italijanska industrija je uresničila svoj načrt malo pred začetkom druge svetovne vojne. Ne vemo, kakšni so bili razlogi, da je ta tovarna zrasla prav v temu delu
Furlanske nižine. Morda je k tej odločitvi pripomogla nizka cena zemlji~č, možnost, da
se zemljišča meliorirajo in usposobijo za gojenje trstike in topole, izdatni prispevek države
za melioracijska dela, bližina dobro ohranjenih bukovih gozdov na obeh straneh tedanje
državne meje ter povezanost to.vame z mor-jem, od koder lahko dobiva znatne koli čine
surovin.
Na ta način je industrija rešila vprašanje proizvodnje celuloze iz surovine, ki jo je
laže dobiti kot jelov les, ki ga primanjkuje na vsem evropskem trgu. Sulfitni postopek
zahteva velike količine vodne pare in kalcijevega metabisulfita. Pridobivanje teh činite-
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ljev j e torej vezano na posebno velike in drage narprave. Za prido~ivanje pare rabijo
štiri peči , deloma na premog, deloma na nafto. Njihova zmogljivost j e okrog 100 t pare
na uro. ,Paro pridobivajo pod priti skom 40 atmosfer, izkoriščenim v večji meri Q!a pogon
turbin, ki dajejo tovarni del potrebne elektri č ne energije. Paro pod pritiskom 7 atmosfer
pa uporablj aj o pri neposredni proizvodnji. :Zveplo za p ridobivanje kalcijevega metabisulfita dobivajo iz Sicilije, apnenec na bližnjem krasu, velike množine vode pa iz kanalov.
Ekskurzija se je le premalo časa mudila na posestvu, da bi si glede gospodarjenja
ustvarili natančnejša sliko. Kar pa smo videli, povzemam v sle de či h vtisih : Posestvo v
veliki meri pomaga .pri dobavi surovine za celulozo. V ta namen gojijo predvsem trstiko
(Arundo donax, L.). Produkcija posestva zadostuje za ok. 2- me sečno delo tovarne. Ce
bo posestvo še nadalje ostalo povezano s tovarno, se bo p rodukcij a v prihodnjih letih še
povečala , ker bodo gojenje trstike še pospeševali. Trstiko sadijo s korenikami {rhizomi).
Njive globoko obdelujejo (nove površine rigolajo 70 do 80 cm globoko) nato brazde, ki
so po 2m vsaksebi, dobro pognojij o s hlevskim gnojem in z dopolnilnim mineralnim
gnoj enjem. Trstika potrebuje razmeroma dobro zemlj o, zato jo goj ijo na bolj ših tl eh.
Trstika požene in se v nekaj letih s pomočj o korenik tako razraste, da zajame vso nj ivo.
Trstiko žanj ejo vsako leto pozimi. Zgodnja žetev spravlj a v nevarnost korenike, ki
v mrzlih zimah rade pozebej o. L etos so februarja začeli z žetvijo. :Zetev morajo opravi ti
vsekakor pred sokom. ker postanejo takrat celulozna vlakna slabša. Iz t rstike pri dobivajo tudi sladkor, ki . ga predelujejo v a lkohol. T rstiko predelujejo v celulozo, potem
ko so iz nje že pri dobi li sladkor.
Razumljivo je torej, zakaj na zimo skoraj vedno za krajšo dobo popusti izvoz celu- .
loznega lesa listavcev.
,Produkcija trstikinih stebel znaša 80-100 stolov na ha. Nasadi trstike zahtevajo
skrbno obdelano zemlj o in čim izdatnejše gnojenje. P o 8-10 letih se zmanjša donos
trstike, zato njive zopet pTeorjejo in ponavadi zasadij o z drugo kulturo.
Posestvo se bavi z živinorejo kot z eno svoj ih glavnih kmetijskih panog. Ima več
velikih modernih hlevov, kjer ita sodoben način gojijo simenta lsko in holandsko pasmo.
:Zivino preživlj ajo s krmo, ki jo pridelaj o na posestvu. Daje jim mleko , meso in p redvsem
gnoj. :Zivinoreia je torej dopolnilna panoga, ki omogoča intenzivno gojenje trstike.
Poleg trstike povsod na posestvu gojijo tudi topolo. Največ je posadijo ob poteh
in predvsem ob kanalih. Začeli so tud i s plantažami, kjer določijo za topolo relativno
slabša zem ljišča, ker uporablj!ljo bolj ši svet za trstiko. Posestvo j e podobno šahovnici,
kjer so .polja ob robovih zasaj ena z vr sto topol. Nimamo podatkov o proizvodnji topolovine; pri tem pa je zanimivo, da tovarna sploh ne upora blj a za surovino topolovega lesa
in .tudi ne lesa drugih mehkih listavcev in iglavcev. Pri pridobivanju celuloze uporablj ajo n amreč le kemični ne pa mehaničnega postopka ,t er nima jo strojne opreme za predelavo topolovine. Razen trstike, uporab lj ajo le bukovino in les nekih eksot, ki jih dobivajo iz Afrike, topolovino pa prodajajo drugam. Ker j e tovarna Snia viscosa le eden
izmed večj ih obratov družbe, je tudi verjetno, da na nekem svojem drugem obratu uporabljajo topolovino kot surovino.
'
Topolo sad ijo razmeroma zelo na gosto, tako v vrstah kot .tudi v plantažah. V vrstah
jo sadijo 3-3,5 m narazen, v plantažah pa 5,6 m v kvadratu. To neskladnost z osnovami
teoretičnih n ačel (Piccarolo) razlagajo, češ da potrebuj ejo mnogo celuloznega lesa, za
katerega ni važna debelina in zato tudi ne dolga obhodnja. T opolo posekajo že po
8-10 letih, ko doseže 22-30 in več centimetrov premera. Tako kratka obhodnja omogoča
hitrejšo realizacijo, in kazno je, da je omenj enim proizvaj alcem važnejši či m zgodnejši ,
čeprav manj ši donos, ki ne dosega največjega mogočega dohodka. Takemu sta lišču se
nismo mogli p r idru~ i ti , pr~v tako nas tudi ni prepričala trditev, da se ne bi spl ača lo
redč iti topole po desetih letih (posek vsake druge) in na sečnj o ostalih počakati še 4-5 let.
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Topola ima prav zanesljivo v 10. letu še izredno visok prirastek in ne zdi se nam
verjetno, da bi se vloženi denar na drug način lahko bolje obrestoval kot z lO-letno
topolo, ko je le-ta še v popolni vegetacijski sili. Sadijo topole stare 2j 2 leti, pa tudi 1/ 2
leti in 2/ a leta. Sadike vzgajajo iz potaknjencev, ki jih narežej o deloma sami, deloma
pa dobivajo neposredno iz Inštituta za topolo iz Casala Monferrata. Trdijo, da jim
vedno novo dobivanje potaknjencev iz inštituta jamči, da bo ostal klon zanesljivo nespremenjen. Ni dognano , da bi vegetativno razmnoževanje moglo oslabiti genetične značilnosti ,
zlasti po nekaj generacijah ne, zato menim, da opisani pomislek ni upraviten.
1Pomembnejše pa je dejstvo, da na posestvu ne opravljajo fenotipske selekcije pri
izbiri potaknjencev in uporabljajo za potaknjenec tudi enoletne veje, zlasti kadar potrebujejo več vegetativnega materiala. Zato je verjetneje, da se lahko poslabša kvaliteta
klona. Ta nevarnost pa odpade pri materialu iz inštituta, ki se takim napakam izogiba.
Drevesnica ne pomeni nobene posebnosti, razen da meri 9 ha in celo več . Pognojena
je dobro, potaknjenec pa sadijo v razdalji 40 X 1,20 m, kar je zelo na gosto, kadar jih
ne presajajo. V drugem. letu starosti so sadike že kar neverjetno velike, visoke so
4-5 m, v prsni višini pa merijo 5-6 cm. :Ze v drevesnici iZJbirajo sadike po debelosti in
pri tem označijo kvaliteto z različnimi barvami. Zdi se mi, da pri tej selekciji niso preveč
il')birčni in jim je vsako sa.d iko žal zavreči.
Debelinski prirastek topole je običajno zelo velik. Triletne topole (to se pravi, triletne presajenke, ker je njihova starost dejansko 5-6 let, če prištejemo gojenje v drevesnici) dosežejo z lahkoto 15-20 cm premera, kadar rastejo na dobrih tleh. Zelo pou čna
je poskusna plo skev, kjer gojijo več vrst klonov že 9. leto. )Kar neverjetno se nam zdi,
da so topole le devet let stare, saj dosegajo v prsnem premeru celo 40-45 cm. Najbolj•še uspe·h e so dosegli s kloni Šl: 1 2 14, I .262, I 488 in 1 455. Med njimi sta se najbolj
obnesla klona št. I 214 in 1 455. Klon I 214 j e skromen in se z lahkoto prilagodi tudi
slabšim terenom. Na boljših tleh doseže največji debelinski prirastek ter v tem pogledu
močno prehiteva druge klone. V razrasti krošnje je razmeroma neurejen in razsipen
glede prostora. Klon št. 1 455 j e zahtevnejši, nekoliko počasneje prirašča, ima veje bolj
zbrane, kazno pa je, da ima daljša in predvsem tudi P.rožnejša vlakna. Nekateri obrati
ga za luščenje bolj čislajo kot klon št. I 214. Ni še izrečena končna beseda, kateri kion
je boljši, ter je še vedno mogoče , da bo tudi kateri drugi klon pokazal kaklšno svoj o skrito
dobro lastnost. •P ri tem pa je zanimivo, da sta predelovalna in kemična industrija začeli
postavljati zahteve glede vrste klonov, ki naj se gojijo. Gojenju topolov se postavljajo
sedaj novi problemi, ki slonijo na presoji, ali je bolj donosen ta ali drugi klon in to
ne s sta li šča večjega ali manjšega prirastka. Načelo, da j e za topolo najvažnejša č im
hitrejša rast, utegne v kratkem popolnoma zastareti.

Poučno pa je končno tudi to, da se v Italiji ·p raktiki živahneje prerekajo o genetskem
poreklu klonov, ki so vedno nekoliko dvomljive genetske čistost i: rzanimajo jih vlakna in
prirastek. Določanje dednih osnov pa ni tako odločilno, če lahko trajno utrdimo dobre
lastnosti z vegetativnim razmnoževanjem tudi v primeru, kadar je genotipska opredelitev
morebiti &porna. V to smer je verjetno uprto tudi delo inštitutov, ki pa poleg prirast·ka
in kvalitete vlaken morajo upoštevati tudi odpornost klonov proti ra.zličn im boleznim.
Iskanje in preiskovanje klonov, ki hitreje priraščajo, je brez pomena in je za gospodarstvo lahko celo hudo škodljivo, če ne sloni na zanesljivih ugotovitvah, da je neki klon
odporen proti Dothichizi, spomladanskemu odpadanju listja in .proti drugim boleznim.
To se na posestvu podjetja ~nia viscosa jasno vidi, saj bolnih ali hirajocih dreves sploh
nismo opazili, čeprav tam raste na stotisoče raznih topolovih klonov.
Ing. Marijan S ebenik
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TECAJ GOZDNO-TEHNICNIH IN GOJITVENIH DEL ZA OPERATIVNE VODJE
PRI KMETIJSKIH ZADRUGAH
Uprava za gozdrastvo OLO Kranj je v preteklem letu opravljala gozdnotehnična in
gojitvena dela v nedržavnem sektorju v pretežni večini po kmetijskih zadrugah. Znano
je, da kmetijske zadruge nimajo kvalificiranega kadra za te namene, hkrati pa jim
manjka potrebnih sredstev, da bi namestile usposobljene gradbene polirje oziroma logarje.
Niti eni niti drugi ne bi bili sposobni vodibi hkrati gozdnotehnična in gozdnogojitvena
dela, stalna zaposlitev obeh pa bi bila za zadrugo preveliko breme.
Kmetijske zadruge rabijo praktike, ki niso le enostransko specializirani, ampak so
sposobni voditi vse operativne naloge gozdnotehničnih, goj•itvenih, melioracij skih in drugih
del , ki jih že danes KZ izvajajo v lastni ·režiji.
Zato j e UpTava za gozdarstvo ,QLO Kranj od 25. februarj a do 9. marca 1957 organizirala 14-dnevni ·tečaj v hotelu »J ezero« v Bohinju, ki se ga j e udeleži lo 18 nameš čencev
kmetijskih zadrug okraja Kranj. Program tečaja je bil sestavlj en ob upoštevanju splošne
predizobrazbe udeležencev ter zahtev in potreb investitorja zaradi smotrnejšega .izkoriščanja
sredstev gozdnega sklada, ki j ih družbeni plan vsako leto prispeva za gozdnotehnična in
goj itvena dela.
Snov .predavanj j e bila razdeljena na tri glavne dele. S tečajniki so bili najprej
obdelani osnovni pojmi iz matematike, geometrije, uporabe logaritmičnega računala, geologije in petrografij e, predpisov socialnega zavarovanja, delovnih odnosov in razmerij, uporabe in č uvanja razstreliva in podobno.
Iz področja gozdnotehničnih del so bile obdelane teme o splošnih načel ih pri trasiranju
gozdnih komunikacij, o tehničnih predpisih za gozdne ceste in poti, o gradbeni operativi
's praktičnimi vajami, nadalje razlaga načrtov, sestava operativnega plana, izračun potrebne
delovne si le, stroškov in porabe gradiva. Poseben poudarek j e bi l dan normiranju zemeljskih del, ki je glavna naloga operativcev, in strokovni razlagi posameznih faz dela pri
nizkih gradnjah. Obravna~ana je bila mehanizacija , nadalje tudi orodje, ki praktično
pride v poštev pri opravljanju gradbenih del v gozdarstvu, obračunavanj e individualnih
in kolektivnih storitev po gradbenih normah. Učni program je obsegal tudi splošne pojme
o investicijskem programu, rentabilnosti gozdnih komunikacij, eksploatacijskih možnostih
novih gozdnih cest in drugo .
Od gozdnogojitvenih opravil so bile obdelane osnove obnove gozdov, naravne in
umetne pomladitve. Dan je bil tudi poudarek na pomen in snovanje topolovih nasadov.
Več pažnje je bilo posvečeno pomenu nege nasadov, čiščenj u mladovja, redčenju sestojev
ter orodju, k·i pride za nego nasadov in č i šče nje v poštev, ter načinu vodenja teh del. Iz
varstva 'g ozdov so obravnavali glavne gozdne škodljivec in njihovo delovanje, !ovna drevesa, njihovo kontrolo in izdelavo, gašenje gozdnih požarov in preventivno službo, poškodbe na gozdnem d revju pri gradnjah komunikacij in ukrepe za njih omejitev. Na
kratko so bili iz izkoriš čanja gozdov obdelani tudi glavni in stranski gozdni proizvodi,
tehnika pod iranj<1 drevja, krojenja debel, red na sečišču, glavno orodje za izkori ščanje
gozdov s poudarkom na žago amerikanko in njeno .pripravo za delo.
!Namen tečaja je bil, da se kader, ki danes izvaja gozdnotehni čna in gojitvena dela.
usposobi za sedaj vsaj do takšne stopnje, da bo .p od strokovnim vodstvom zadovoljivo in
hitro opravlj al ta dela. Kakšne so potrebe za nadalj.nje usposabljanje teh praktikov, pa
bo pokazala praksa. Namen tečaja j e bil v celoti dosežen, ker so bili udeleženci vkljub
neenaki predizobrazbi in celodnevnemu pouku za stvar zelo vneti. Ce bodo tečajniki s
1
p.r idobljenim znanjem tudi pri praktičnem delu tako prizadevni, bodo naloge v gozdarstvu
mnogo uspešnejše opravljane kot doslej.
Ing. Pavl e Ješe in Ivan Plemelj
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KNJižEVNOST
NOVE KNJIGE IN POGLEDI O GRADNJI GOZDNIH PROMETNIC
Dr. ing. Franz Hafner, redni profesor na gozdarskem oddelku dunajske visoke šole
'za kulturo tal, je v kratkem času poleg raznih strokovnih razprav napisal tri knjige, ki
obravnavajo tvarino o gozdnih prometnicah in gozdnem prometu.
Tako je izšla leta 1952 pri založbi Georg Fromme & Co na Dunaju knjiga »Di e
Pr a xi s de s n eu ze it 1 ich en H o 1 z transport es«,'~ ki ima 295 strani, 235 slik
in 30 preglednic. Preteklo leto pa je izdal pri isti založbi knjigo »F o r st 1 i ch er
Stra s s e n - und We geba U«, ki obsega 379 strani in ima 316 slik in 90 preglednic.
Dalj e je izdal skupaj z ing. Walterj em Hedeniggom knjigo ,.p 1ani erg er ii te im
f o r s t 1 i c h en S tra s s en - u n d We ge b a U« s 76 stranmi in 33 slikami ter 34 preglednicami.
Profesorju H afnerju gre v prvi vrsti zasluga, poleg primernih gospodarskih p ogojev,
da so v Avstriji s pomočjo strojev silno razv ili izgradnjo gozdnih komunikacij. V kratki
dobi sedmih let, to j e od leta 1948 do 1955 so zgradili s stroji okrog 5000 km gozdnih cest.
Ko j e začel uvajati v gozdno gradbeništvo mehanizacijo, ga je skrbelo, da bodo stroji
odvzeli kruh mnogim delavcem. Kmalu pa je ugotovil, da se število zaposlenih delavcev
na tem področju ni zmanjšalo, ampak se celo veča. Stroji so povprečn o za štirikrat pocenili gradnjo komunikacij. Zato so začeli graditi tudi tiste prometne žile, ki prej niso
bile rentabilne. Nastal j e pravi plaz novih gradenj . Poleg tega so zaradi daljših prometnic
narasla tudi vzdrževalna dela.
V tej gradbeni naglici pa ne izkoriščajo strojev vedno dovolj gospodarno. Zato je
zač e l prof. H afner skupno z ing. Hedeniggom s i stematičn o raziskovati lastnosti raznih
gradbenih 'strojev za razne geološke plasti, za razne naklone pobočij, za različno zarasla
in raznovrstna tla ter na različnih nadmorski h višinah. Nadalje je zbiral statistične podatke o kubaturah odkopov, o cenah graditve i. pod. Vsa ta raziskovanja j e ing. H edenigg
objavil v omenjeni knjigi »Planiergeriite«, da bi pospešil smotrno ikoriščanje gradbenih
strojev. Ti izsledki so važni tud i za nas, čeprav še ni ugodnih pogojev mehanizacijo gradbeni šbva. V b1ižnji bodočnosti, ko bomo uvoz po vred nosti izravnali z izvozom in povečali
lastno izdelavo strojev, bomo tudi mi vse bolj vprezali stroje v težaška dela, med katera
sodi tudi gradnja komunikacij. Brez dvoma gre razvoj v to smer.
Za našo današnjo operativo je še posebno koristna in vsestransko uporabna obširna
m odlično opremljena knjiga ,.por st 1 ich er Stra s sen - und We geba u«. V njej
je polno raznih podatkov o vrst1 , količini in kakovosti avstrijskih gozdnih prometnic. Ker
je Avstri j a od vseh sosednih držav najbolj podobna Sloveniji, posebno še po a lpskem
terenu, in ker je v Avstriji zakon vrednosti skoro ·docela sproščen ter so zato njihovi
rentabi lnostni r ačun i precej zanesljivi, zato njihove zaključk e s potr ebno previdnostjo
najlaže .prilagodimo našim razmeram. Pri tem moramo seveda upoštevati njihovo večjo
industrializacij a in višjo gospodarsko raven. .P rof. H afner že v začetku knjige piše, da
se nauk o gozdnih komunikacijah razvija v posebno znanost, ki so j i kos le gozdarji,
potem ko so dosegli primerno prakso. Sedaj nastaja v tej znanosti nova veja, ki odkriva
elemente o gospodami gostoti gozdnih prometnic. Tako postaja trasiranje in gradnja
gozdnih prometnic specifi č no torišče gozdarjev, čeprav. so se ti nekdaj u či li gradbeništva
pri gradben1kih, kakor so n. pr. fito patologi na•birali svoje znanje o rastlinskih boleznih
pri zdravnikih.
'~ Pred kratkim j e izšel v založb i podj etja »Veselin Masleša« v Sarajevu tudi srbskohrvatski prevod te knjige. Prevedel jo je inž. Branko Miha(:, docent na AgronomskoUred ni štvo
gozdarski fakulteti v Sarajevu.
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.Poglavje, ki govori o splošnih načel ih , o trasiranju in izdelavi načrtov , obsega 146
strani. Sledi mu poglavje o izvedbi gradenj z 233 stranmi . Tu .pisec ponovno na kratko
zaj ema problematiko g rad~ tve prometnic s stroj i. Znači.Jn o je, da avtor v vsej knjigi
poudarja važnost gozdnih poti, kar se vidi že iz naslova knjige. Avtor navaja, da trasirajo
v Avstriji gozdne prometnice, ki jih grade s stroji, le z navadnimi pa<domeri ali s tahi metri, s katerimi obeležujejo na terenu le ni č lno črto . Nato podrobno z akoli čij o le ostre
krivine, blagim krivinam ne po svečajo več časa, ker pri vožn ji niso nevarne. Gradbeni
stroj že prvi dan gradnje uniči vse kolčke, ki so zabiti sredi trase. če je le kako mogoče,
se izogibajo vsaki ~nkal nici (serpentini).
!Knjiga opisuj e razne motode trasiranja in razne vrste komunikacij. Z enako skrbjo
opisuje skromne sezonske poti iz s tla čenega snega, ki jih veliko uporablj ajo pri eksploataciji gozdov severni narodi, kakor tudi betonske ceste v Zahodni Ne mč iji . Tu se vidi , kako
raznolike so gozdne prometnice in kako široko polje mora obvladati gozdar-traser.
Krivuljo prehodnico avtor le omenja, ker zaradi sorazmerno počasne vožnj e v gozdovih ta ne pride v poštev. Tudi ne obravnava kubičnega profila, ker gozdarji ne izravnavaj o odkopov in na&ipov toliko v podolžni smeri trase, ampak opredvsem v prečni smeri.
Gozdne prometnice potekajo v glavnem po pobočj ih, kjer je zasek vzporedno z nasipom
in je zato .prečna izra.vnava mas najcenejša. Avtor na raznih mestih navaja tudi cene in
kalkulacije v šilingih, omenja podjetj a, ki izdelujejo razne instrumente in str oje ter podaj a
na koncu abecedni spisek sodobne literature o gozdnih prometnicah kakor tudi predmetni
spisek in spisek avtorjev.
Knjiga povezuje v lepo zaokroženo celoto razne zgodovinske ugo tovitve, teorij o in
prakso, tehniko in gospodarstvo.
Dunaj ska visoka šola za kulturo tal že dolgo daj e odlične strokovnjake agronome,
gozdarj e in kulturne tehnike. Njen vpliv sega tudi izven mej a Srednje Evrope. Na področju gozdnih komunikacij sta se posebno proslavila uč i telj a te šole prof. Marc het in
prof. Ha u s ka. Za njima je leta 1953 zasedel katedro za gozdne komunikacije .prof. Ha fner. Njegova dolgoletna praksa v Evropi in v Aziji mu omogoča v korist gozdarstva
najbolje izkoriščati vse sodobne izsledke znanosti in dajati svoje bogato znanje novemu
Ivan K 1 eme n č i č
pokolenju in sodobni praksi.

DOMACE STROKOVNE REVIJE
SUMARSKI LIST -

Zagreb

St. 9/ 10 - 1956: Dr. in g. Mi 1 en k o P 1 av š ic : Debel•inski prirastek poljskega
jesena (Fraxinus angusti folia Vah!). In g. I van He r p ka : Odmiranje topol ove skorj e.
Dr. in g. I va n O 'Pači c : Raziskovanje suhe destilacije jesenovca (Ailanthus glandulosa D.). Dr. Mi 1 an And ro i c: Zatiranje gobarja v gozdovih okraja Našice z avionsko metodo.
St. 11/ 12 - 1956: Dr. tP av 1 e F u ka r e k : Združba rušja (.Pinetum mughi, H orvat)
in njene razvojne težnje na bosansko-hercegovskih pla ninah. Dr. Du š an K 1 epa c :
Uporaba fre k venč nih krivulj števila dreves pri »Opisu sestojev«. In g. I v o Pod hor s k i :
Slika povprečnih presekov listnih pecljev nekaterih listnatih dreves in grmov. Dr. R o k o
Ben i c: Udeležba poznega lesa v braniki pri jelovini. Dr. Juraj Krpan: Vsebina
vode v sveži bukovini. In g. L . .K o. l o m ij ce v: Gozdovi v Baranji.
St. 1/ 2 - 1957: In g. M. S im uno v ic : P ogozdovanje na terasah na območju
degradiranega krasa. In g. A 1 ek sa nd ar Bohm : rDothichiza populnea Sacc. et Br. kot
povzročitelj sušenja topolov zlasti v zvezi z močno okužbo spomladi 1956 na Hrvaškem.
Dr. tP. F u .kar' ek : Novi podatki o opolj skem jesenY. Jn g. Dušan' Di ro ic : Iz prakse
pri snovanju zelenega pasu okrog Sarajeva.
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N.AJRODNI SUMAR -

Sara j ev o

St. 1/ 2 - 1956: Jn g. Mi 1 an iD uči{; : O gozdnem fondu Bosne in Hercegovine.
In g. J ·O sip S a far : Vzgojne oblike sestoj ev v prebiralnih gozdovih. In g. Mi odra g
G 1 iš i {; : Prispevek k poznavanju areala gozdov cera in hrasta slad una. D r. in g. Pa v 1 e
F uka re k : Razlike med navadnim in poljskim jesenom.
St. 3/ 4 - 1956: In g. B. Jo v k o vic in in g. S . 2 ak u 1 a : Gojenje topolov v
NR Bosni in H ercegovini. In g. A 1 ij a Kara hasan o vi c : Iverne plošče, možnost
njihove proizvodnje zlasti v zvezi s proizvodnjo pohištva in uporabe v gradbeništvu.
Dr. in g. ,P, F uka re k : .Prispevek k poznavanju gozdne vegetacije nekih zahodnobosanskih in hercegovskih planin.
St.. 5/ 8 - 1956: In g. Ha j rudi n Buj uka 1 i {; : Problem zašč ite lesa kot materiala. In g. Ha j rudi n Buj uka 1 i {; : Možnost izvajanja racionalizacije pri porabi
Železniških pragov, telegrafsko-telefonskih in elektrovodnih drogov ter jamskega lesa.
1 n g. J) ragu tin Ti bo 1 d in in g. Ni k o 1 a V <ra go 1 o v : Pomen lesa v rudarstvu
s posebnim ozirom na rudarstvo NR B i H.
SUMARSTVO -

Beograd

St. 8/ 9 - 1956: In g. D j or d· j e Jo vi{; : Novi problemi izkoriščanja gozdov. in
gozdne proizvodnje. In g. Jov an Dr a ku 1 i {; : Določ a nje nekih najugodnejših pogojev
za žaganje hrasta, jesena, bukve in smreke z motorno žago. Jn g. Te od or Spa no v i {; :
Važnost in rentabilnost go jenja vrb za pletarstvo. 1 n g. V 1 adi mir Stipanič i {; :
Burja na krasu in gozdni zaščitni .pasovi. Miha j i 1 o Anti{; : Sestava in narava glinastih
frakcij in njen pomen za lastnosti tal. In g. D j or d j e Pan i {; : Avala kot nacionalni
park ali kot ljudsko izleti šče? In g. iDi mi tri j e A fan asi j ev : Sedanjost in prihodnost ekspremih gozdov.
St. 10 - 1956: Dr. Ni k o 1 a Pa vič evi {; in Petar Stan ke vi {; : Pedološke
lastnosti arboreta »Šuplja Stena~< pod Avalo. In g. Mi odra g G 1 iš i {;: Uporaba planinskega javora v Srbiji za gozdno kulturna dela. In g. L a j oš 2 ufa : Robna drevesa
primerjalnih ploskev.
St. 11/ 12 - 1956 : Dr. Mi 1 uti n ;Kne že vic : Vpliv kota, pod katerim se žagaj o
vlakna na trdnost pr~ slavonski hrastovini. Dr. Dušan IK 1 epa c: Prirastek jelke v
raznih fitocenozah zahodne Hrvaške. In g. A 1 ij a Kara hasan o vi{; in in g. Bo gdan Skopa 1 : Stanje in možnosti proizvodnje ivernih plošč. In g. V 1 adi s 1 av Be 1t 11 am : Mikroelement bor - sredstvo za cvetenje in rodnost ter proti bolezni in pozebi.
In g. Dragutin 2<i v oj in o vi{;: Sušenje topolov na Deliblatski Peščari. In g. Mi1 o v an Gaj i c : Zaostalo ra s tišče jelke na Gledičkih planinah. I n g. A 1 ek sand er
P-an o v : Mikroelementi v gozdarstvu. ·I n g. R a do mi r Lu j i c : Kon turna dela in
njihova uporaba v Grdelički KlisuriJ
St. 1/ 2 - 1957: In g. Božidar Nič ota: .PPispevek k proučavanju vplh•a zaščit
nih pasov na lokalno klimo Ovčjega polja. In g. 2 iv oj jn Mi 1 in in in g. V 1 adi mir
Mi š č evi c : Pri·spevek k poznavanju strukture in prirastka v mešanih prebiralnih gozdovih jelke in bukve na Goču . 1 n g. D j or d j e Pan ic : Neka opažanja v zvezi z obliko,
volumnom in prirastkom amerikanskega jesena. I n g. B r ani s 1 av ] o v an o v i {; : O
zelo malo znani topoJ.i (Populus thevestina Dode). I n g. D r ago Ra d i m i r : Bori na
gornji meji gozdne vegetacije.
SUiMARSKI PREGLED - S k o p j e
St. 1 - 1956: In g. Mit k o Zor bo ski : Določanje najprimernejšega previsnega
kota pri jarmačah. ln g. K oč o Hadži Georgi ev : Neka naša zapažanja v zvezi s
kalamitetnim napadom škodljivca Lymantria monacha na bukove gozdove na Karaormanu.
Dr. Bran. Pe j o ski : Gozdov.i primorskega bora na Gaskonskih Landih v Franciji.
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St. 2/3 - 1956: Pr of. dr. inž. Bran k o Kr a 1 j i (; : Ekonomski in biološki
optimum proizvodnje lesne snovi. In g. Tr. Ni k o 1 o v ski : •Pri rodni pomladek balkanske
buk<Ve (Fagus moesiaca) kot material za pogozdovanje. Dr. Z. Karam an : Lymantria
monacha in poliedl'ija.
St. 4/ 6 - 1956: In g. Han s Em: O razširjenosti vrst Juniperus iz sekcije Sabina
po LR Makedoniji. Dr. I 1 ij a Miha j 1o v : Gozdovi na planini Belasici. In g. Bož idar Nič ota : Vpl~v vetrobranih gozdnih pasov na lokalno klimo makedonske ravnine.
In g. A 1ek sa nd ar Se r afi mo v ski : Kontrola gozdov pri ugotavljanju gobarj a
s pomočjo pasti.
St. 1/ 2 - 1957: In g. Rad o van A (;im o v s d<i : O nekaterih problemih projektiranja gozdnih cest. In g. K oč o Hadži Georgi ev : Nekaj vtisov v zvezi s kalamitetnim pojavom posebno škodljivih insektov v fakultetskem gozdu Karaorman. Dr. Bran k o lP ej o sk i : Goj enje topole v Franciji in Italiji. In g. Mi 1 o sija K o 1evaS eku tk o v s k a : O zdravstvenem stanju gozdnega kompleksa Karaorman.
LES- Ljubljana
St. 8 - 1956: In g. Jo že Leni(; : K naši problema~iki industrije lesonitnih plošč
v pMmerj avi s švedsko in nemško industrijo. In g. Loj ze 2 ume r : Teč aj o upo rabi
ivernih plošč v Tovarni pohištva Nova Gorica.
St. 9 - 1956: I n g. J o ž e L eni (; : K naši problematiki industrije lesonitnih plošč
v primerjavi s švedsko in nemško industrijo. In g. Kare 1 F roni us : Ureditev skladišč
hlodovine na žagarskih obratih. I n g. Fran c F 1 a c h : O ekshaustiranju v lesni industriji.
St. 10 - 1956: In g. Lojze 2 ume r : Ravnovesje med mehanično in kemično predelavo lesa. 1 n g. Vi kto r Reb o 1j : Racionalizacija žagarske industrije v Avstriji.
St. 1 - 1957: 1 n g. arh. Ni k o Kr a 1 j : Socialno pohištvo v sodobni stanovanjski
kulturi. In g. Mi 1 oš K obe : Uvajanje visokofrekvenčnega segrevanja v lesni industriji.
1 n g. Vi kto r Reb o 1 j : Racionalizacija žagarske industrije v Avstriji.
St. 2 - 1957: 1 n g. Ad o 1 f S vet 1 ič ič : Taninska industrija v Slo,v eniji. 1 n g. Kare 1 F roni us : Negovanje hfodovine na žagarskih obratih. 1 n g. Vi kto r Reb o 1 j :
Racionalizacija žagarske industrije v Avstriji. In g. Vi kto r Bod 1 aj : Oblikovanje
vezanih plošč z visokofrekvenčnim segrevanjem. 1 n g. J ane z J erman : O zaščiti lesa.
DRVNA INDUSTRIJ A -

Zagreb

St 9/ 10 - 1956: Dr. i n g. Jur aj Krpan : Krivljenje masivnega lesa. Ve 1 j k o
Au .fe' r be r : O di električnem segrevanju pri lepljenju lesa. ,p r of. dr. I v o Horvat :
Abura in ramin.
St. 11/ 12 - 1956: 1 n g. Marij an Brež nj ak : Krožne žage z vstav ljenimi zobci.
Ar h. Ante J uraga : O otročjem pohištvu. Dr. Ro k o Ben i {: : O razmerju med
cenami 11ekaterih lesnih sortimentov.
St. 1/2 - 1957: 1 n g. Arno št Lo u 1 a: Destilacija odpadnega lesa. In g. St je pan Frančišk o vi(;: Rentabilnost briketiranja. 1 n g. Rad mi 1 o Radivoj evi{: :
Mehanizacija dela pri impregnaciji železniških pragov. 1 n g. Zdra v k o Ro k oš : Impregnacija in reimpregnacij a železniških pragov. Mi 1 oš Raši(; : O projektiranju miz
in stolov.
St 3/ 4 1957: 1 n g. Fr an j o Staj duha r: Novi proizvodi lesne industrije.
I. R.: Sodobno pohištvo pri nas in drugod. 11 n g. Stjepan Frančišk o vi(;: Lesnopredelovalna obrt na Hrvaškem. 1 n g. F r a nj o S taj d u h ar : Mednarodno posveto.vanje
o izolirnih ploščah in o lesonitnih ter ivernih ploščah.
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NASA BUKEV IN NASI BUKOV! GOZDOVI
Ing. Miran Brinar (Ljubljana)*
Izhodiščna in osnovna karakteristika naše bukve in gozdov, ki jih le-ta gradi,
j e izražena predvsem v dejstvu, da pripada naše ozemlje evropskemu optimumu
bukve, zlasti na naših apnenčastih p-ogorjih, hkrati pa je pomembna tudi okoli·ščina, da je bilo to območje skozi prizadeta obdobja zemeljskega razvoja do danes
nepretrgoma toriš če bukove sekularne migracije. če imamo pred očmi ti dve
,znači lnosti, bomo lahko našli razlago za svojevrstnost in raznolikost naše bukve,
obenem pa bo postala razumljiva nenavadno razgibana razvojna pot in usmerjenost naših bukovih gozdov.
Rastiščne

razmere

Bukev je v či stih ali mešanih gozdovih od na rave razsirJena po vsej J ugoslaviji, izvzemši le ozek pas neposredno ob Jadranskem morju in nižinske predele
Panonske ravnine, potekajoče vzdolž skrajnega severnega roba našega državnega
ozemlja. Medtem ko je primorska bukova praznina v višjih legah posledica antropogenih činiteljev, pogojenih z zgodovinsko preteklostjo dežele, moramo na drugi
strani pripisati poma njkanje bukve v severnem ravninskem pasu predvsem tamkajšnjim klimatičnim razmeram.
V čistih sestojih ali v zmesi z drugimi drevesnimi vrstami zastira bukev približno polovico celotne gozdne površine Jugoslavije, tvoreč dobro polovico celotne
lesne zal oge. Dasi so bukovi gozdovi v splošnem slabo gojeni ter imajo pogosto
obliko degradiranega nizkega ali slabega srednjega gozda, so venda·r .b ukovi
sestoj i v svoji naravni zgradbi od vseh gospodarskih gozdov še najbolje ohranjeni,
to pa zaradi svoje življenjske žilavosti, ki jo uveljavljajo na večini za bukev optimalnih rastišč. Hkrati pa je borbena premoč bukve oprta tudi na njene izredne
sociološko-edifikatorske sposobnosti.
Razširjenost bukovja sovpada z območjem submediteranske, alpske in dinarske
celinske klime, rahlo prehajajoče v subkontinentalno podnebje. V teh podnebnih
razmerah so zlasti v srednjegorskem pasu letne temperature precej izravn ane, brez
ostrih prehodov in velikih oscilacij , s srednj e bogatimi padavinami, sezonsko precej
enakomerno porazdelj enimi ter s precej šnjo zračno vlažnostjo; torej bolj ali manj
oceanske vremenske razmere, ki optimalno ustrezajo zahtevam bukve.
Reliefno so naši bukovi gozdovi razširj eni od nadmorske višine 300 rn (lokalno
tudi od 100 rn) do 1800 m, pri čemer je amplituda precej ožja in odvisna od geološke podlage, ekspozicije in gorske mase ter znaša od 600-800 do 800-1 200 m.

* Avtor se je udeležil mednarodne konference, ki se j e vršita pod geslom: »Bukev
kot industrijska surovina« v Sliaču (CSR) od 11. do 15. Vol. 1957, in je tam sodeloval s
.svojim referatom »Bukovi gozdovi Jugoslavije s posebnim ozirom na razmere v S loveniji «.
Pričujoči č l anek pod aja snov tega referata v skraj šani in nekoliko prirejeni obliki.
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Minimalne vrednosti pripadajo alpskemu svetu, maksimalne pa dinarskemu gorstvu.
Bukovi gozdovi g radijo to;-ej mogočen višinski pas, nad katerim se podnebne
razmere hitro poslabšajo, tudi pod njim so mestoma manj ugodne. !Pri tem pa
klimogeni vpliv strnjenih čistih ali pretežno čisti h bukovih gozdov občutno izenačuje m ikr okli matične razmere bukovih rastišč gl ede na vodoravno in višinško
razširjenost bukovih gozdov in tako prispeva k enoličnosti st·rukture bukove vegetacij e.
Gl ede na geološko podlago je bukev v n aših razmerah indiferentna, vendar
je na apneni podlagi njena gornja mej a razprostranjenosti pomaknj ena občutno
više r( I 800 m) kot v drugih kontinentalnih predelih {1200 m), zlasti pa močno
presega zgornjo mejo bukovja alpskega obmo čja. Vendar pa je uspešen razvoj
bukovih gozdov pogojen z razvojno dozorelimi tlemi, ki n iso ne d egrad irana ne
zbita. Glede kemične reakcije tal bukev ni izbirčna; ta nj en a indiferentnost omogoča bukvi rast na tleh z reakcijo od 3,5 do 8,5 pH, optimalno pa se zadovoljuje
s 5-8 pH. Posebno močno je izražena zahtevnost bukovih gozdov na stab ilizirana
tla pri večjih inklinacijah. ki pa je sicer ne ovirajo pri uspešnem razvoju in
gradnji stoj no trdnih sestojev.
Naše bukove gozdove spremlj a konservativna rastlinska skupina, ki se od nje
bistveno ni ločila ·skozi vse zgodovinske p eripetij e od terciara skozi l edeno dobo
na poti v pribežališča in po preteku diluvialn e glacialne dobe na njeni vrnitveni

Lep, 120-leten bukov gozd , plod ustrezne
nege, zasnovane na smotrnem umetnem
izboru. Idrija li. odd. 20 (Foto : G. U.,
Idrija)·

Blizu gornj e gozdne me je (1400 m1 se
uspešno uveljavlja subalpska bukova rasa
s pomoč jo svo je izredne življenjske moči.
Snežnik, odd. 36/ c. (Orig.)
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S smotrnim izra.bljanjem in usmerjanjem poziti vnih dednih osnov moremo vzgojiti biološko
trden in gospodarsko vreden bukov gozd. (Orig.)

poti. Vkljub navidezni enotnosti spremljevalcev pripadaj o našemu bukovju številne rastlinske asociacije. Doslej jih je bilo opisanih vsaj 16, v katerih je bukev
kot osnovna vrsta graditeljica sestoja, in sicer v naslednjih: Fagetum croaticum
montanum '(Horvat 1938), Ab ieto-Fagetum dinaricum (T regubov 1952), Fagetum
croaticum subalpinum (H orvat 1938), Seslerieto autumnalis-Fa·g etu m (Wraber 1954) ,
Ost·ryeto-Fagetum (Wraber 195-!), Fagetum silvaticae dentarietosum (Aichinger
1933), Lariceto-Fagetum (Tregubov 1950), Cariceto-albae-Fagetum {Wraber 1954),
Acereto-Fagetum pohoricum (Wraber 1955). Luzuleto-Fagetum (Wraber 1955),
Festuceto drymeae-Fagetum (Wraber 1954), Fagetum silvaticae serbicum (Horvat
1938), Fagetum silvaticae macedonicum (Horvat 1938), Fagetum orientalis (Cernjavski 1938), Fagetum montanum serbicum (Rudski) in Fagetum moesiacae herborum {Pavlovic 1951 ).
Osnovna fitosociološka pripadnost bukve nam kaže, kako mnogovrstno in
raznoli ko je rastlinstvo, ki spremlja naše bukove gozdove. Razen samostojnih
združb, ki jih gradi bukev, sodeluje kot pomožna vrsta bolj ali manj obilno pri
zgradbi mnogih drugih združb najrazličnejše fitosociolo ške pripadnosti.
Bukev ima v naših rastiščnih razmerah največjo življenjsko silo in osvaj alno
moč v srednjih in višjih gorskih predelih alpskega, zlasti pa dinarskega gorstva
(Fagetum montanum, . Abieto-Fagetum), v kontinentalni smeri pa njena moč peša
ter se bukev umika v vlažne doline in na hladna pobočja. Enako nazaduje bukev
tudi v smeri proti panonskemu obrobju. Ker torej naši bukovi gozdovi ležijo
pretežno v svojem optimumu, se ta drevesna vrsta tam uveljavlja s tolikšno konkurenčno močjo , da dobiva na najprikladnejših rastiščih skoraj že značaj ekskluzivnosti ter pri tem teži za tvorbo č i stih sestojev.
Postglacialno širjenje bukve v horizontalni smeri sedaj pri nas ni več opazno,
pač pa j e njen pomik še občuten v višinskih legah. kjer je bukev v uspešni ofenz)vi
za pridobitev višjih položajev. V zadnjih treh stoletjih se je spodnja meja bukovih
gozdov občutno zvišala, in sicer pod vplivom antropogenih činiteljev. Raz en vzrokov v zvezi s splošnim razvojem civilizacije so dajali pridobivanje drv za kurjavo,
proizvodnja pepelike in žganje oglj a za kovinarstvo odločujočo pobudo za sečnjo
bukovih gozdov v nižjih, pristopnejših legah. Močno pospeševanje iglavcev, zlasti
smreke, ter podcenjevalno zatiranje bukve· je odvzelo bukovim gozdovom obsežna,
največ ni žj a območja, ki pripadaj o zlasti asociacijam Fagetum montanum in Fagetum austroa lpinum, ter je na ta na čin pomaknila spodnjo mejo bukovega areala
navzgor, stvorivši neodporne in g ospodarsko nezanesljive, čiste ali skoraj č i s te
gozdove iglavcev, ki bi jim vsaj skromen delež bukve lahko močno popravil
gozdnogojitveno vredno st in gospodarsko stabilnost. Poznej ša razširitev izkoriščanj a bukovih gozdov še na proizvodnjo kalanih ter tesanih sortimentov, ki jo je
narekoval splošni gospodarski razvoj , je dotedanjemu neskromnemu črpanju bukovih gozdov pridružila še izredno izbirčno zahtevo za izkori ščanje najlepših in najboljših bukev. Tovrstna eksploa tacij ska dejavnost, ki je jemala iz gozda le prvovrstne osebke, sposobne za zahtevne kalane in tesane sortimente, puščajoč v gozdu
slabo oblikova ne in defektne ter neodporne individue, je b rez dvoma delovala
v smeri m očne deselekcije oziroma negativne selekcije, o čemer pričajo biološko
degradirani in gospodarsko razvrednoteni bukovi gozdovi, ki jih zlasti na l aže
dostopnih območjih srečujem o tako rekoč na vsakem .koraku.
Na drugi strani pa je bukev s svojim značaj em ekskluzivnosti in z nagnjenjem
k tvorbi čis tih sestojev na svojih optimalnih rasti ščih marsikj e izpodrinila prirodno
primešane iglavce. Hkrati pa j e veliko po vpraševanje za uporabnejšim lesom iglav196
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Vkljub velik i pol imorfnosti bukovega listja je vendar svojevrstna oblika listov
za nekatere ekotipe. {Orig.)

značilna

cev v preteklih dveh stoletjih pospešilo njihovo izkoriščanje. Razen tega je takratna razvojna stopnja prometnih n ap rav o m ogočala krepko in globoko poseganje
tudi v oddaljenejše in teže dostopne predele le, kadar je šlo z<>. izkoriščanje iglavcev (transport po vodi in pod.). To je imelo za posledico, da je eksploatacija
pospešeno in pretirano izsekavala smreko in jelko iz bukovih .gozdov, kjer sta
bili ti dve drevesni vrsti v ustnezni zmesi z bukvijo. Tudi oplodna sečnja , ki je
marsikje že sto le t izključna gozdnogojitvena oblika v gozdovih, kjer je bukev
močneje zastopana, je odločilno ustvarjala čiste bukove gozdove. Razen tega je
škoda, ki jo zlasti na jelki povzročata srnjad in jelenjad , v mešanih gozdovih
bukve in jelke podpirala razvoj bukovja v čiste sestoje. Znatne površine gozdov
so torej bile preobražene v skoraj čiste ali čiste bukove sestoje ter je b ila na ta
način zmanjšana gozanogospodarska vrednost teh gozdov.
Opisana dva pojava narekujeta našemu gozdnemu gospodarstvu zlasti sledečo
dvovrstno dejavnost v zvezi z gojenjem bukve in vzgojo bukovih gozdov:
l. Vnašanj e bukve v neprirodne monokulture iglavcev;
2. premeno čistih ali skoraj čistih bukovih gozdov, zlasti v srednjegorskih
legah, v mešane gozdove, kjer bo iglavcem - zlasti smreki in jelki - določena
biološko in gospodarsko ustrezna udeležba.
Za uspešno izvedbo teh dveh nalog pa je potrebno najprej odgovoriti na
osnovno vprašanje: Ka k š na j e v gene tič nem pog 1 edu bukev, ki
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porašča

naše gozdove, in kakšne posebne rastiščne razmere ustvarj ajo najustrezneJSe pogoj e za najuspešnej ša rast najbolj šega bukovega genotipa? Na kratko:
Potrebno j e razčistiti vprašanje, kateri bukovi idiotipi -so gozdnogoj itveno najustreznejši, da bi jih zato p ri redukciji čisti h bukovih gozdov f <>.vorizirali in odstranjevali pretežno bukve, ki ne pri padaj o tem tipom. Z enakillTI upoštennjem
bi se izvaj ala tudi premena igli čas tih sestojev.

Naši bukovi tipi
Kot je bilo že uvodo~a navedeno, je svojevrstnost in raznolikost naše bukve
glede pripadnosti raznim ekotipom pogoj ena v glavnem ne le. z optimalnimi
ra·stiščnimi razmerami, amp ak v precej šnji meri tudi z bogato preteklostj o prizadetega območja gled e sekularne migracij e b ukve. Ozemlje sedanje Jugoslavije je
bilo v predglacialnem vegetacijskem umiku torišče bukove migracije. Razen tega
so se tu oblikovala v ledeni dobi pribežališča ·(refug iji) bukve. Vrnitveno potovanj e bukve z umikajočimi se diluvialnimi g laciacij am i j e prav tako potekalo
skozi to območje. Pri tem so diluvialni glacialni refugiji brez dvoma omo.gočali
in pospeševali genot.ips.ko diferenciacijo evropske bukve. če k temu dod amo še
delovanje ugotovljenega poj ava ·povratnega širjenja s pomočj o tako imenovanih
sekundarnih centrov in vp liva vd olbljenj (zavetij) ter drugih čini·teljev prirodne
selekcije, bomo spoznali, da j e učinkovita dedna di ferenciacija, nastala pri nas
v teku sekularnega razvoja bukve, zelo verjetna.
Ta migracija na obravnavanem območju ni bila omejena zgolj n a smer umikanj a in napredovanja ter na obdobje zadržavanja v pribežališčih evropske bukve
(Fagu.s silvatica L.), ampak je bilo to območje hkrati tudi križišče in spajališče
pomembnega bočnega priselitvenega toka az ij ske bukve (Fagus orientalis Lipsky).
Na dosti široki fronti je torej prišlo do srečanja teh dveh bukovih vrst, s č imer
si lahko razložimo tudi nastanek njunih prehodnih oblik, ki so bile v zadnjem času
raziskane in opisane kot balkanska bukev (Fagus silvatica L. var. moesiaca [Maly]
Domin), katere biološke in morfološke lastnosti se v marsičem - pa tud i glede
gospodarske vrednosti - medsebojno bistveno r<>.zlikujejo, ne glede n<>. to, da njen
sistematski položaj še ni dokončno do ločen.
Na podl agi dos eda njih opažanj je nadalje v naših bukovih gozdovih mogoče
izločiti še nekatere druge oblike, od katerih se bo na podl<J.gi m.daljnjih raziskovanj verjetno nek$1terim priznala izrazita in pomembna diferenciacija, zasnovana
na dedni konstituciji. Ugot.o vljene razlike bodo pač opredeljene sedaj v močneje,
drugič pa v šibkeje poudarjene taksonomske stopnje.
Kot večinski tvorec submediteranskega bukovega gozda, ki pripada združbi
Seslerieto autumnal is-fagetum, prevladuje submediteranska bukova rasa (Wraber) ,
ki ima globlji koreninski sistem, kasnejši začetek vegetacijske dobe, manjše liste
in plodove kakor kontinentalna bukev. Subalpska rastiščna rasa je okarakterizirana z izredno močno vitalnostjo in reduciranim habitusom. Ugotovlje?a, toda
še neraziskana je tako imenovana >>zlata bukev« z nahajališčem n<t. vzhodu države.
Posebno pozornost zasluži tudi Fagus silvatica L. va r. quercoides Persoon, ki ji z
ozirom na do sedaj ugotovljena nahajališča in prehodne oblike smemo pripisati
znač aj dedno osnovanega idiotipa.
Ne glede na pripadnost navedenim bukovim zvrstem in rastiščnim rasam ter
neodvisno od njihove taksonomske opredelitve pa smo v naših buko vih gozdovih
na sledu pomembni diferencia~ij i bukovih oblik (form ), p red stavlj enih po dolo198
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Velikost l· ukovega ži r a je odvisna zlasti od nadmorske višine dol0cene proveniencr.. hk r ati
pa j e uspešen p r i pom oček za ugotavljanje rastiščnih ras. (Orig.)
čenih značilnih morfoloških znakih, ki so verjetno v zvez i tudi z razl i čno bkovostjo bukovine; vse to pa se kaže precej nezavisno od rastiščnih razmer.
Predhodni pod atki d osedanjih raziskova nj obetajo, dc bo r?.zen d rugega
potrjen tudi kriterij, ki ga je avtor tega č l anka že svoječasno postavil in od let:\
1953 pa do danes večk rat v tem smislu v t isku poročal. Pri tem gre zlasti za
upoštevanje diferencialnih znakov, izraženih v značilnostih bukove krošnje, vrastnem kotu vej itd. v zvezi z barvo lesa, fizikalnimi lo.stnostmi bukovine in mgnjenjem k tvorbi nepravega srca ter večjo ali manjšo odpornostjo bukovega debb
proti poškodbam in škodljivcem.
Za ugo tovitev zanesljivih morfo loški h diferencialnih znači ln os ti in za utem elj itev genetske konstitucije in stalnosti raz lik v gospod«.rsko pomembni h lastnosti\
so od leta 195 J v teku raziskovanja, ki uporabljajo kompleksno metodiko dela,
t. j. da poleg gojitelj a-genetika v svojem področju sodelujejo tudi pedologi, fitocenologi in tehnologi. Doslej je tovrstno delo zajelo vse bukove predele Slovenije.
podobna raziskovanja pa so se pred kratkim zače la tudi v nekaterih drugih republikah, vendar za sedaj še po metodah , ki niso povsem enake z omenjeno.
Dosedanji rezulta ti tako v gojitvenem, laksacijskem in genetskem pogled!.!
kakor tudi sprem l jajoče tehnološke meritve so pokaza le nas lednje predhodne
ugotovitve:
l. Povp r ečne vrednosti in srednje znači lnost i posameznih raz iskovanih ob je!:tov ali kolektivov ne kažejo medsebojnih signifikantnih razlik in skupnih znači l
nosti ter so v gl avnem v mejah podatkov za srednjeevrop ske razmere s pripadajočimi karakteris tikami.
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2. Vrednosti in določene značilnosti po·s ameznih členov v raznih kolektivih
kažejo glede nekih pomembnih lastnosti signifikantne razlike in nasprotja, ki jih
ni mogoče primerjati z ustreznimi podatki iz •t ujih tovrstnih dognanj , ter očitno
nakazujejo, da obstajajo ne glede na istovrstnost ali različnost rastiščnih činiteljev
značilne ter goji·t veno in gospodarsko zelo pomembne razlike med osebki, za
katere je pričakovati ugotovitev, da so z ozirom na obstajanje .p rehodnih oblik in
opisano verjetnost nastanka bukovih rastiščnih ras genetsko utemeljene in kot
take dednega značaja.
3. Rastiščne razmere ne vplivajo končno odločilno na mnoge bukove značil
nosti morfološke, biološke in gospodarske narave in tudi ne na lastnosti bukovih
gozdov ter zaostajajo za pomenom, gozdnogoj.itvenimi uspehi in gospodarsko
vrednostjo, ki jih pri različnih rastiščnih razmerah dosledno kwžejo bukve, pripadajoče istemu iz·r azitemu idiotipu. Toda reliefu, zlasti ekspoziciji in nadmorski
višini, je upravičeno prisojati v zvezi z ibukovimi gozdovi večji pomen, kot je to
bilo do sedaj.
4. Gozdnogoji.t veni ukrepi lahko usmerjajo razvoj bukovih sestojev l e v mejah
tistih možnosti, ki so doslej v strokovni literaturi splošno znane, ter se njihov vpliv
verjetno · ne bo mogel raztegniti tudi na druge lastnosti, ki so navadno odločilne
ter so v veliki meri genetsko osnovane.
Z bodočim delom v okviru raziskovanja bukovih gozdov Jugoslav·i je bo mogoče razširiti nalogo, ki smo jo za Slovenijo zasnovali v opisani smeri, s ciljem,
da se vsaj z določenih strani osvetli vprašanje na bukve in gozdov, ki jih le-ta
gradi. Ta problem je bil do nedavnega povsem zanemarjen.

DIE BUCHENWA.LDER JUGOSLAVIENS MIT BESONDERER BERDCKSICHTIGUNG
DER ZUSTA.NDE IN SLOVENIEN
(Zusammenfassung)
Fiir die Gestaltung der Buche und die Erstehung der Buchenwiilder im Geliindebereiche Jugoslaviens waren besonders ·zwei Faktoren entscheidend: Das behandelte Gebiet
gehort dem europiiischen IBucheno.ptimum an, ausserdem war es in der .g lazialen und .postglazialen Migrations.periode der Schauplatz der Buchenumsiedlungen und Refugien.
In Jugoslavien ist die Buche in reinen und in gemischten Waldbestiinden auf dem
gesamten Staatsterritorium, mit Ausnahme eines schmalen Streifens unmittelbar am Adriatischen Meere und der Niederung der Pannonischen Ebene, verbreitet. Der Abgang der
kiistenliindischen Buche ist auf hoheren Lagen eine Folge anthropogener Faktoren, der
Buchenabgang in der pannonischen Ebene da.g egen durch unzutreffende klimatische Verhiiltnisse bedingt.
Mit ihren reinen und gemischten Waldbestiinden bedeckt die Buche anniihernd die
Hiilfte der Gesamtwaldfliiche Jugoslaviens, mehr als die Hiilfte der Gesamtholzmasse
darstellend. Die Ver.b reitung der Buchenwiilder geht Hand in Hand mit dem Einflussgebiete des submediterranen, alpinen und dinarischen Biimenklimas, mit einem leichten
V.bergang in das subkontinentale Klima.
Reliefartig reicht das Verbreitungsgebiet der jugoslavischen Buchenwiilder von einer
Seehohe von 300 1bis 18001m, doch ist die tatsiichliche Amplitude schmaler und bewegt sich
zwischen 600-800 und 800~1200 m. Die minimalen oberen Werte entfallen auf das Alpengebiet, die maximalen dagegen auf das Dinarische Gebirge. Hinsichtli ch des geologischen
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Substrats ist die Rotbuche in ihren jugoslawischen Verhiiltnissen indifferent, doch ist ihre
Hiihengrenzverbreitung auf Kalkunterlage bedeutend hiiher geriickt.
Trotz der scheinbaren iiusseren Einheitlichkeit gibt es unter den jugoslavischen
Buchenwiildern zahlreiche Pflanzenassoziationen; bisher sind deren 1•6 beschrieben worden.
Die Rotbuche hat bei den Standortsverhiiltnissen Jugoslaviens eine ausserordentlich starke
Lebensenergie und Eroberungskraft, die auf · besonders zusagenden Standorten fast den
Charakter der Exklusivi tiit aufweist und zur Bildung von Reinbestiinden neigt.
In den letzten drei Jahrhunderten hat sich die untere Grenze der Buchenwiilder
empfindlich gehoben, und zwar unter dem Einflusse anthropogener Faktoren. Die Art und
Weise und das Ziel der Nutzungen, die Art der Bestandeserneuerung und die Vitalitiit der
Rotbuche haben auch den Anteil der Buche in jugoslavischen Wiildern ver.griissert und
haben ebenfalls auf ihre Deselektion stark eingewirkt.
Der Zustand der Buchenwiilder, bedingt durch die genannten Faktoren, schreibt der
jugoslavischen Waldwirtschaft folgende Aufgaben vor: !Das Einbringen der Rotbuche in
naturwidrige Nadelholzmonokulturen, die Umwandlung der reinen Buchenwiilder in gemischte Wiilder; .zugleich aber ist es niitig, die Frage der genotypischen Unterschiede und
Charaktere der Buchen-Oekotypen im behandelten Gebiete z u beantworten.
Es ist wahrscheinlich, dass eine genoty.pische Vielseitigkeit der jugoslavischen Rotbuche vorhanden ist, bedingt besonders durch die voriiber.g egangene sekuliire Migration
und durch Vorgiinge, die damit in Verbindung standen. Auch der geschichtliche Durchbruch der Buchengattung Fagus orientalis Lipsky war nicht ohne Fo1gen .g eblieben, da die
Kreuzung dieser mit der e1.1ropiiischen Buche die ·Balkanbuche Fagus si lvatica L. var.
moesiaca (Maly) Domin ergab, die in g rosser Masse in jugoslavischen Wiildern vorkommt.
Auch die submediterrane Buchenrasse, die subalpine Buche, die »goldene Buche<< und die
Form Fagus silvatica L. var. quercoides •P ersoon verdienen eine gewisse Beachtung.
Ohne Riicksichtsnahme auf die Zugehiirigkeit zu den angefiihrten Buchenvarietiiten
und Buchenrassen und unabhiingig von ihrer taxonomischen Determinierung, ist man in
jugoslavischen Buchenwiildern einer bedeutungsvo llen Differenziation der Buchenformen
auf der Spur, dargestellt durch gewisse charakteristische morphologische Merkmale, die
auch mit der verschiedenartigen Qualitiit des Buchenholzes in Verbinclung stehen. Diese
Merkmale scheinen aber von den Standortsverhiiltnissen unabhiingig zu sein. Di e vorliiufigen Daten der bisherigen Forschungen versprechen, dass neben anclerem auch das
Kriterium zur Geltung kommen wircl , das der Autor schon s einerzeit festgestellt und
dariiber berichtet hat. Hiebei handelt es s ich hauptsiichlich um Di ff erenti almerkmale, die
in der Eigentiimlichkeit der Buchenkrone, dem Einwuchswinkel der Aste usw. zum Ausdrucke kommen, - in Verbindung mi t den E igenschaften des Buchenholzes und der
Widerstand sfiihi gkeit des Buchenstammes gegen Beschiidigungen.
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BUKOVINA KOT INDUSTRIJSKA SUROVINA
Ing. >Loj.ze žumer (Ljubljana)*

Jugoslavija sodi odločno v p rvo vrsto d ežel, ki jim je problem uporabe bukovega lesa dobro znan in ki si trajno prizadevajo z gozdnogospodarskega, tehnol oškega in komercialnega vidika dose<:i čim uspešnejšo rešitev. Vp rašanje bukve
se je kot poseben gospodarski problem dežele poj avilo že s prvimi začetki lesne
industrije, torej že pred sto l eti; vzpo redno z razvojem tehnike predelave in uporabe lesa ter z razvojem koncepcije o ,goj enju gozdov pa se je vprašanj e v raznih
obdobjih dokaj raz li čno pojm ovalo.
Medtem ko so na eni strani priporočali pa tudi izvajali iztrebljenj e bukve
v korist donosnejšim drevesnim vrstam , so po drugi strani povel ičeva li bukev kot
mater gozda in kot najuspešnejša vrsto 'za zaustavitev ·napredujoče degradacije
gozdov. Ne d a bi se spušča l i v oba ekstremna nazora o vlogi bukve, je treba
ugotoviti, da je v teku stoletj a razvoj pripelj al vp rav. do nasprotja od prizadevanj lesnega gospodarstva in da je zabukovljenje gozdov d aleč bolj napredovalo, kot sta to gozdars tvo ali lesna industrij a kdaj koli hotela. Več kot
domnevati moremo, d a so se te premene pojavile ob sodelovanju značilni h gospodarskih po_segov in posebnih naravnih pogojev, kajti bukev je kot drev..:sna v rst a
v Jugoslaviji mo č no agresivna.
Prireditev posebne mednarodne, vprašanj u b ukve posvečene konference, smo
v naših strokovnih krogih pozdravi li .s posebno pozornostjo. Na mednarodnih
posvetovanjih, na katerih se obravnavajo splošni strokovno-tehni čni in ekonomski
problemi, ni namreč nikoli zadosti časa za obravnavanje ožje specialne tematike.
V tej zvezi moremo reči, da se j e na XII. kongresu JUFRO {Mednarodna unij<l:
gozdarskih raziskovalnih organizacij), ki se je vršil v Oxfordu v juliju 1956,
posvečalo v p rimeri z drugimi sekcijami odločno premalo pozornosti lesu kot
industrijski surovini . Prav tako se j e na zasedanju lesnega komiteja ECE v oktobru
1956 v ženevi vprašanj e proizvodnje in pot rošnje bukovega žaganega lesa samo
načelo, ne da bi se našla možnost in način za temeljitejše obravnavanj e. V splošnem
se more reči , da se lesno gospodars tvo v narodnem in tudi v mednarodnem merilu
razpravlj a pretežno z vidika iglavcev, kakor d a l es listavcev v bilanci sploh ne
šteje; zato so tudi vsi statistični podatki o iglavcih mnogo popolnejši.
čisto naravno in koristno je, da se p redstavn iki bukovih dežel sh ajajo k
obravnavanju lastnih specifičnih problemov.
Nekatere osnove gozdnega in lesnega gospodarstva

Jugoslavija je po velikosti gozdne površine med evropskimi državami z
8, 745.000 ha na petem mestu, za švedsko, Finsko, Španijo in Francijo. S površino
gozdov listavcev 5,884.000 ha pa zavzema drugo mesto, za Francijo kot prv/
(World Forest Resources- FAO 1955).
Med izvoznicami žaganega lesa listavcev je bila Jugoslavija s 302.000 m
v letu 1954 n a prvem mestu, v letu 1955 za Francijo z 268.000 m 3 na drugem
mestu. Dalje je bila Jugoslavij a lani s 700.000 m 3 največja izvoznica bukovega
celuloznega lesa ; pomembne količine bukovega lesa izvaža t udi v obliki oglja, drv
in raznih finalnih izdelkov.

* Objavljamo v nekoliko prirejeni ob liki referat, s katerim je avtor v letošnjem juliju
sodeloval na mednarodni konferenci na Slovaškem.
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Rezultati izvršene splošne inventarizacije gozdov kažejo glede na glavne
skupine drevesnih vrst nasl ednjo struktu ro gozdnega fonda:
zaloga iglavcev
zaloga listavcev

.

29,4%
70,6%

bukev .
hrast
ostali lista v ci

51,2%
11 ,5%
7,9%
70,6%

Po preračunu zalog n a suh o lesnino pa zavzema delež bukve blizu 60% vse
suhe lesnine.
U deležba bukve pa v okviru države ni enakomerna, temv eč se precej razlikuj e
od republike do rep ublike te r znaša v:
Makedoniji
Srbiji . .
Bosni .

68,9 %
61,8%
54,4%

Hrvaški .
črni gori
Sloveniji .

46,3%
45,0 %
34,5%

Letni prirastek se tvori na listavcih s 73,6% ter je g led e na lesno zalogo razmeroma večji kakor pri iglavcih. Užitek za prihodnjih 5 let je s perspektivnim
načrtom gozdarstva določen s 76% na račun listavcev proti 24% iglavcev. Bukev
je po površini, zalogi in prirastku lesa najmočneje zastopana drevesna vrsta v
državi ter se ji kot taki čisto razumljivo posveča najv ečjo pozornost. Ne gre pa
samo za sedanje kvantitativne odnose, temveč predvsem za odpravo stoletne stihij e
v gozdnem gospodarstvu in za iskanj e bodo~e oblike gospodarjenja, utemelj enega
na znanstvenih osnovah. Zato j e vprašanj e bukve toliko bolj jedmi problem
gozdnega in lesnega gospodarstva Jugoslavije.
Značiln e

razvojne stopnje predelave bukovega lesa
v pr.eteklosti in sedanjosti

Uvodoma poglejmo sestavo letnih d ohodkov n eke gozdne uprave v Sloveniji
v letu 1809, ki j e b il;:t od glavnih prometnih žil precej odd alj ena:
15 bukovih debel
2 1 goldinarjev,
31 jelovih debel
36 go ldinarj ev,
lesena posoda
49 go ldinarj ev.
vrhači .
40 go ldinarjev,
drva 37 klafter a 3,0 gold. .
l il goldinarjev,
pepelika 20-! centov 32 funtov
10.909 goldinarjev.
zakupni na za pepelj arj enje
50 1 goldinarjev,
vpl ačila za povrnitev gozdne škode
172 goldinarjev,
dohodki od divjač ine
606 goldinarjev.
Od p ridobivanja pepelike so torej dobili 92% vseh dohodkov;-s tem j e znač aj
tedanjega gozdnega obrata precej jasno orisan.
S e ž i g a n j e l e s a (i n d a lj n j e m o d i f i k a c i j e)
Pepeli k o so pridobivali kot na j važnejšo surovino za domače , sredi gozdnih kompleksov locirane steklarne in za izvoz v druge dežele. Iz enega prm so
dobili 0,53 kg p redelan e pepelike. Zgali so v gozdu zdrav bukov les vseh dimenzij
kakor tudi vso suhljad in gnilad. Za ta namen uporabe so izvajali koncentrirane
sečnje ter niso imeli veliko pom i slc~~wv glede obsežnih sečenj na golo. Dosežene
cene za ta les so znašale od X do Ya vsakokratnih cen za bukova drva. Učinek
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eksploatacije te vrste je pomenil za gojenje gozdov pravo opustošenje, glede na
razsežnost pa je izkoriščanje lesa za pepeliko ostalo omejeno le na najmanj dostopne gozdne kornplekse.
Pridobivanje pepelike iz bukovega lesa je pri nas doseglo svoj vrh v prvi
polovici 19. stoletj a, v drugi polovici je ponehavalo, dokler okrog leta 1880 ni bilo
popolnoma opuščeno.
Og 1 ar j enj e, ki je bilo v primeri s pepeljarjenjem bolje organizirano, je
pomenilo racionalnejšo stopnjo izkoriščanja lesa; niso se rušili gozdovi, temveč
se je ob prebiralni sečnji ali redčenju zbiral drobnejši les, ki se ni mogel vnovčiti
za drva. V gojitvenem pogledu pozitivnejša eksploatacija je zajela široka območja
zlasti bukovih gozdov. Svojo kulminacijo je dosegla z dobavami za potrebe fužinarstva in za izvoz neposredno pred izgradnjo železniške mreže in pred prvim
vzponom eksploatacije premogovnikov.
S uha d es rti 1 a ci j a. Prvi obrat v državi je nastal kot priključek ekstrakciji tanina v Sremski Mitrovici v letu 1890 in sicer na osnovi izluženega hrastavega
lesa. Ta prva destilarna pa je zaradi nedognan ega postopka obtičala že pri
poskusnem obratovanju ter je bila kmalu opuščena.
Drugi obrat so ustanovili leta 1896 v Teslicu za oskrbo bosenskih železarn z
retortnim ogljem. Teslic je porabil maksimalno 250.000 prm bukovega lesa v letu
ter v nekoliko manjšem obsegu še vedno obratuje.
Tudi tretji, v okviru kombinata Belišče leta 1899 ustanovljeni obrat, dela
trajno. Sedaj se po postopku suhe destilacije porabi ok. 180.000 m 3 bukovega lesa;
glede nekaterih novih p rojektov (Bosna in Hrvaška) še ni jasno, če bodo realizirani.
Ku ri v o za top 1 o t no p re skrb o. V lesnem kurivu zavzema bukovina
verjetno do 90% vse količine, kajti pomembna množina drobnega lesa listavcev
se porablja tudi za druge namene n. pr. hrast in kostanj za ekstrakcijo tanina,
topol za celulozo itd.
Crpanje in izgradnja novih virov energije, posebno v zadnjom desetletju
(elektrika, premog, plin, nafta) je mnogo prispevalo h koreniti spremembi, da
potreba po drveh navzlic rastočemu številu prebivalstva ne raste več in da v
nekaterih gozdnih območjih že ostajajo zmerne količine drv na razpolago za
drugačne namene uporabe.
Skupna proizvodnja drv znaša 9- 12 milijonov m 3 letn~; iz te količine se
ok. 250.000 m 3 izloči za izvoz drv v Madžarsko in Italijo, deloma pa tudi za izvoz
celuloznega lesa, medtem ko se glavna množina troši za toplotno preskrbo gospodinjstev in kmetijskih obratov.
V toku nadaljnje izgradnje energetskih virov se bo struktura toplotne presk rbe še hitreje spreminjala {zaenkrat krije jo drva še ok. 80% vse toplotne potrebe), zato pa bo vprašanje uporabe in odjema drobnejšega bukovega lesa postajalo vse bolj pereče.
Kalanje in te sa nje
Mnoštvena izdelava dog za sode se je z začetkom 19. stoletja prestavila s
francoskih in nemških hrastovih gozdov proti jugovzhodni Evropi, zlasti v slavonske gozdove, v katerih je hitro zajela glavni užitek. Bukov les se je za izdelavo
dog začel uporabljati nekaj desetletij pozneje. Zdi se, da j e proizvodnja dog v
naših deželah dosegla svoj vrh okoli leta 1880, torej ob času, ko je žagarska
industrija že začela spodrivati kalanje lesa v gozdu. Izdelovali so francoske in
nemške doge pretežno za izvoz. Iz Slavonije se je izdelovanje dog razširilo tudi
na sosednje pokrajine in na bukov les, posebno na Bosno.

Poleg dog so iz bukovega lesa izdelovali šubij e, vesla, lopate, skodle in razkalano tvorivo za obrtne delavnice in za hišno obrt. Količinsko pa se glede
porabljene surovine vse drugo komaj more primerjati s porabo l esa za doge.
Vso nekdanjo gozdno obdelavo bukovine je prevzela v svoj mnogo obširnejši
program sedanja lesna industrija.
V prednji zvezi naj omenimo še porabo bukovega lesa za izdelavo železniških
pragov, ki se je kot nov način up ora:be uveljavila v času, ko je proizvodnja klanih
dog že začela nazadovati. Država si od tedaj krije vso lastno potrebo po pragih
iz svojih virov, nekaj pa jih dobavlja tudi državam zah odne Evrope. Prag je
potemtakem ostal edini bukov izdelan gozdni sortim ent, ki se v nekaterih predel ih
še izdeluje v gozdu.
žaganje
lično

V zvezi s predelavo bukovine ne bi b ilo pravilno govoriti o žaganju lesa kot
o nekem novem tehnološkem postopku, saj vemo, da so prve vodne žage delale
na naših tleh že v 14. stoletju; vendar je njihov pomen za izkoriščanje gozdov
ostal krajeven in omejen ·samo na najbližji okoliš ter po današnj ih predstavah
le na zelo majhne kapacitete.
•P rve parne žage so kot industrijski obrati nastale v zahodnem delu države
v letih 1850-1870, medtem ko se je žagarska industrija v vzhodnem delu države
uveljavila proti gozdni obdelavi lesa šele kakih 50 let pozneje. Glede na obseg
proizvodnje je žagarska industrija dosegla svoj vrh v zadnjem desetletju pred
drugo svetovno vojno; od tedaj so v nastajanju bistvene strukturne premene celotne lesne industrije.
žagarska industrija je bila kot naprednejša smer predel ave zmožna, d a je
stopnjema spodrinila vsakovrstno obdelavo lesa v gozdu in da je zajela toliko
surovine, kolikor jo je rabila za kritje svojih instaliranih kapacitet. Kot odločilni
činitelj lesnega gospodarstva pa je tudi vplivala na smer izkoriščanja gozdov;
smer, ki ni mogla ustrezati umnemu gozdnemu gospodarstvu in ki je mnogo prispevala, da se je problem bukovine v takom obsegu sploh pojavil.
V ospredju je bilo in je vprašanje vskladitve lesne industrije z dano surovinsko bazo. Podatki o proizvodnji žaganega lesa, razčlenjeni po treh glavnih
skupinah vrst, kažejo naslednje količinsko razmerje:

žagan les iglavcev
žagan les hrasta in drugih listavcev
žagan les bukov

82
8
10

1948

1952

1956

83
7
10

79
8

67

13

23

10

Tendenca k medsebojnemu približevanju industrij e in surovinske baze je zelo
manjka pa še precej do približnega ravnovesja.
Kratkovidne bi bilo obtoževati samo lesno industrijo, saj je tudi ta le en
člen v celotni gospodarski dejavnosti od gojenja gozdov do plasiranja vseh
mogočih lesnih izdelkov na domačem in mednarodnem trgu. Za zanemarjanje
bukovine kot industrijske surovine od eksploatacije in lesne industrije bi si mogli
zamisliti nekatere razloge kot glavne:
a) Razvojna stopnja odpiranja gozdov je omogoča la izkor i ščanj e lesa i.g lavcev, komaj pa je dopuščala uspešno izkoriščanje bukovine.
b ) Vodni transport - deblovine ali žagovcev (plavljenje in splavarjenje) je v eksploatacij i že vnaprej izklju čeval bukovino.
očita,
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c) Od ustanovitve industrijskih žagarskih obratov sta obstojala samo dva
specializirana tipa in sicer za jelo_v ali hrastov les ali pa enotni tip za jelov in
bukov les, ki se pa ni nikoli obnesel. Za žagarsko obdelavo bukovega lesa so
nastali specializirani obrati (ali samostojni oddelki v kombinatih) šele v na jnovejšem času ; ustrezna posebna tehnična oprema obrata pa je bistveni pogoj
za racionalno izkoriščanje bukovine.
č) Povpraševanje po bukovem žaganem lesu je bilo vedno zmerno in se je
moglo kriti iz prednostnih provenienc.
d) Konkurenca plemenitih vrst lesa iz tropskih gozdov (cena v odnosu do
k akovosti) je često pritiskala ceno bukovine pod njeno proizvodno ceno .
e) Riziko trgovine z bukovim žaganim lesom je vedno večji kakor z drugimi
vrstami.
f) Ogromni porast produkcije plošč vseh vrst (gradbenih; panelnih, vezanih,
vlaknenih, ivernih in sklopljenih) spodriva uporabo kompaktnega lesa v gradbeništvu, stanovanjski izgradnji in v proizvodnji pohištva in s tem zlasti delež
bukovega lesa na njegovem najbolj klasičnem področju uporabe.
Iz ku,pnih pogodb v letih 1870-1 880 posnemamo, da so trije večji žagarski
obrati plačevali tedaj za 1m3 jelovih žagovcev (v goldinarjih) : 3,10-3,00-2,85
in za bukove ob mnogo ostrejših kakovostnih zahtevah 2,2(}-2,00- 1,50. Gozdarstvo je bilo pri nas v .p ogledu vnovčevanja bukovine vedno v podrejenem položaju
zato, ker je vsakokrat nudilo večje količine bukovine kakor jo je bila industrija
voljna odkupiti.
Iz preteklosti je dalje vredno omeniti neko posebno konjunktura za bukov
žagan les in sicer proizvodnjo tavoletov in testonov. To blago so dobavljali v
sredozemske dežele za izdelavo zaboj ev , za agrume; zahtevani kakovosti desk v
debelini 7 in 15 mm je poprečna kakovost naše bukovine prav dobro ustrezala.
Stotine -b eneških jarmov in tudi vse večje žage v zaledju pristanišč Trsta in Reke
so se v letih od 1890 do prve svetovne vojne zaposlevale z dobavo bukovega
žaganega lesa za omenjeni trg.
V nižavju .Save in Drave so se žagarska podjetja najprej vrgla na hrastov
les in so šele par desetletij pozneje prešla tudi na bukovino; na ta način se je
predhodna razvojna stopnja {izdelovanje dog najprej iz hrastavega, pozneje iz
bukovega lesa) ponovila v žagarski predelavi. Kakorkoli presojamo žag-arsko industrijo v odnosu na uporabo bukove surovine, vidimo, da so bili pogoji za njen
uspeh vedno bistveno ugodnejši pri eksploataciji nižinskih gozdov in mnogo težavnejši v goratih področjih.
V sedanjem času se žagarska industrija intenzivno ukvarja z vprašanji izkoriščanja mnogih odpadkov o~ predelavi bukovine.
Rezanje in

luščenje

Stare furn irske žage na vodni pogon so v toku industrializil.cije nadomestili
z modernimi stroji - noži in ustreznimi sušilnimi napravami. šestnajst obstoječih obratov krije vso domačo potrebo, presežek ok. 6000 m3 furnirja letno pa
gre v izvoz.
Bukov l es je glavna surovina za šest obstoječih tovarn vezanih plošč, ki so se
zgradile v zadnjih treh desetletj ih. Lokacija tovarn ni glede na preveliko oddaljenost od surovinskih bazenov najugodnejša; pripravlja se izgradnja novih obratov. Cenijo, da bi se gl ede na razpoložljivo surovino mogle sedanje kapacitete
vezanih p l ošč povečati za 150%. Poprečno se 10% proizvodnj e plasira v izvoz.
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če se bo boljšemu odpiranju bukovih gozdov posvečala veCja pozornost, st::
prav po gornj ih postopkih obeta lep razmah industrijske predelave bukovine.

Upogibanje
Prvi poskusi izdelave upognjenega lesa pred 70 leti (v Sloveniji v Poljčanah )
in pred 50 leti 1(v Kruševcu v Srbiji) se niso posrečili. Prva večja tovarna, specializirana za izdelavo upognjenega pohištva, je nastala leta 1904 v Dup lici, t ri
nadaljnje pa pozneje na Hrvaškem. Pretežni del produkcije gre v izvoz. V okviru
pripravljalnih del za izgradnjo novih kapacitet se vršijo raziskave bukovega lesa
v doslej manj raziskanih območjih.
Finalna prede l ava
Predelovalna industrija se praviloma krije s tvorivom iz primarne predelave
(žagan les, furnir in vezan les, plošče vseh vrst itd.) ter se zato manj ukvarja z
vprašanjem surovine. Izjeme so tovarne kopit (bukev in gaber) in produkcije
učil, meril, športnega pribora in neka tere druge lesenine, ki predelujejo okroglovino.
Predelovalna industrij a je v najnovejšem času svoj obseg proizvodnje zelo
povečala ; domača poraba bukovega žaganega l esa se je dvign ila od 80 na.
160.000 m 3 letno . Prav tako se je vrednost njene proizvodnje dvignila za čez
100%. Posebni razmah je očit v industriji pohištva in drobnih izdelkov. Ta napredek se občuti zlasti pozitivno pri uporabi bukovega lesa; domači odjem proizvodov primarne predelave se je s tem utrdil in okrepil, ponudbe za izvoz
žaganega lesa so pa manj obremenjene z lesom rnanjvredne kakovosti. Mnoge
širše možnosti za mehani čno predelavo bukovega lesa kakor so bile do nedavna,
vodijo seveda tudi do modifikacije pojma >>tehnični les<<.
Uporaba odpadkov
Dobro uporabljivi odpadki, nastali ob predelavi jelovine, se praviloma izkokot surovina v industriji celuloze in vlaknenih p lo šč, medtem ko se bukovi
odpadki trošijo izključno le za pridobivanje energije v lesnih obratih in za lokalno
preskrbo gospodinjstev. Zaenkrat je v tem pogledu edina izjema tovarna vlaknenih plošč po
postopku, ki kot priključni obrat izkorišča bukove odpadke
industrije vezanih plošč v Blažuju.
Količina odpadkov za kurivo se deloma znižuje v podjetjih lesne industrije,
ki imajo priključene obrate za fabrikacijo drobnih izdelkov.
riščajo

ere

Kem i čna

predelava

Industrij a papirja se je na ozemlju države preusmerila na lesno surovino zaz letom 1869, ko j e začela ob ratovati prva brusilnica lesa v Medvodah oziroma od leta 1879, ko se je v Podgori pri Gorici zgradila prva tovarna celuloze.
Od obstoječih 5 tovarn celuloze delajo 4 po sulfitnern in ena po sulfatnern
postopku.
Nujnost, da se lesna industrija vskladi s surovinsko bazo, srn o poudarili že
spredaj v zvezi z žagarsko industrijo. Indust rija celuloze in papirja se je v primeri žagarsko v pogled u surovine še bolj enostransko orientiral a ter sloni za
sedaj skoro izključno na lesu iglavcev. Za tekoče leto zahteva ta industrija za
proizvodnj o lesovine, lepenke, celuloze, papirja in kartona 95,4% potrebnega lesa
čenši
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v smreki, jelki in boru, 3,6% v lesu mehkih listavcev in samo 1% v bukovem lesu.
Kakor, da ta industrija ne bi vedela za primanjkljaj mehkega lesa in za prebitek
bukovine!
Pripravljajo se novi projekti in v izgradnji je prva tovarna celuloze na osnovi
bukovega lesa; nove kapacitete za kemično predelavo bodo tudi to industrijo
stopnjema približale pogojem surovinske baze.
Zaključno navajamo k orisu razvojnih stopenj in sedanjega stanja predelave
bukovega lesa besede, ki jih je na kraju svoje knjige o izkoriščanju bukovega lesa
na Kočevskem zapisal leta 1898 znani gozdar L. Hufnagl: »Upajmo, da se bo
v nadaljnjih 50 letih posrečilo kopčno rešiti pereči problem uporabe bukovega
lesa.« Pridobitve na po d ročju gojenja gozdov, gradnje gozdnih cest in transportnih sredstev, zaščite lesa, tehnologije 1n tehnike nj egove predelave, ki so si jih že
naš i predniki želeli, nam res omogočajo nova pota in sredstva, da se v doglednem času izkopljemo iz zaostalosti našega gozdnega in lesnega gospodarstva; dejansko je zaostalost naše stroke tisti skupni imenovalec, na katerem se problem
naše bukovine ostreje izraža kakor v naprednejših bukovih deželah.
Raziskovalna dejavnost

Z biološkim in tehnološkim raziskovanjem bukve se bavijo Inštituti za lesnoindustrijska raziskovanja v Zagrebu, Inštitut za raziskavo materiala v Beogradu,
Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo v Ljubljani, Gozdarski znanstveni raziskovalni inštitut v Skopju in Centralni laboratorij industrije celuloze in papirja
v Vevčah.
Pred približno 2-3 leti široko formulirano temo: >> Komparativno raziskovanje bukve« je vsak raziskovalni zavod pojmoval po svoje, kar je vodilo tudi
do zelo različne metodike dela. Medtem ko se je eno delovno mesto zaposlilo s
primerjalnim raziskovanjem parjene in neparjene bukovine, se je drugo ukvarjalo z nižinsko in gorsko bukvijo, tretje pa z namenskim raziskovanjem določe
nih tehničnih lastnosti. V Sloveniji smo zagovarjali kompleksno, medsebojno uglašeno in koordinirano biološko-tehnološko {mehanično in kemično) raziskovanje
in nekih 5 let tudi v tej smeri delali. Za gozdno in lesno gospodarstvo se mora
problem z vseh vidikov raziskati (gojenje, izkoriščanje, meh. in kem. industrij ska
predelava, ekonomika) in pripraviti dolgoročna priporočila za prakso.
Raziskovalna dejavnost mora na eni strani posredovati gozdarstvu tehnološke osnove (z upoštevanjem vseh napak lesa), na drugi strani pa industrijo seznaniti s tehničnimi lastnostmi in s kemično sestavo lesa. Kompleksno raziskovanje
naj pomore, da se bo gozdno gospodarstvo, k i načrtuje na dolge roke, tem eljiteje seznanilo s stvarno tehnično in ekonomsko vrednostjo svojega užitka in da
bo lesna industrija dobila popolnejše znanje o surovini kot osnovo za najracionalnejšo razčleni tev tehnoloških postopkov. V tej zvezi vidimo najvažnejšo nalogo
v določanju ločnice med mehanično in kemično predelavo bukovine, da bi se
ognili uporabi analogije z mnogo temeljiteje raziskanim lesom iglavcev. Raziskovalna služba bo mogla industriji pomagati z zanesljivim-i in praktično uporabnimi
rezultati le tedaj , če bo v toku dela upoštevala tudi biološke in ekološke činitelje.
Pred nekaj meseci so se inštitu ti zedinili o smotrih in o formulaciji nalog
raziskovanja bukve in bukovine; čim se reši še vprašanj e finansirar.ja nalog, se
bo pripravil enotni program z enotno metodiko za vso državo. Dosedanji izsledki
pa so pomagali do pravilnejših in gl obljih prijemov.
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Sklepna misel

Izvajanja o vprašanjih, kako so naši predniki gospodarili z bukvo in kako
gospodarimo v sedanjosti, dapuščajo domnevo. da so naziranja o kompleksnem
problemu bukve dokaj različna in potemtakem tudi da obstojajo razlike v ukrepanju in načrtovanju gozdnega gospodarstva.
Po mnenju avtorja ne gre za nikako specifično gozdnogospodarsko problematiko, v kolikor je ta istovetna z zaostalostjo gozdnega obrata, ki se še ni razvil
na stopnjo urejenega in racionalnega obrata. Tu se mora zaostalost odpraviti z
organskim pospeševanjem vseh gozdarskih dejavnosti, v prvi vrsti z napredkom
improvizirane odprtosti gozdov na višjo stopnjo, z zgraditvijo popolnejše in trajnejše gozdne prometne mreže. Nobena delna rešitev ne more biti splošnemu gospodarskemu problemu gozdnega območja dorasla. Tudi najmodernejši lesni obrat
ne bo mogel sam od sebe spremeniti ali bistveno izboljšati gospodarskega pol ožaja,
saj glede bukovine tudi ta obrat ne bi mogel popraviti napak lesa, ki se pojavijo
v času od sečnje do' industrijske predelave. Ko smo se seznanili s preteklimi razvojnimi stopnj ami predelave in uporabe bukovega lesa, smo mogli odkriti, da so
bile mnoge le prehodnega značaja {verjetno se bo enkrat izkazalo, da je tudi
sedanji trend k industrializiranemu suhorobarstvu le prehodna etapa) in da je
industrija ves čas kolebala od ene zasilne rešitve k drugi. V gospodarsko nezadostno razvitih gozdnih območj ih se je splošna gospodarska problematika pač na
bukvi bolj zaostrila kakor na drugih drevesnih vrstah.
Obstoja pa specifični problem bukovine v področju gojenja gozdov, urejanja
gozdnega obrata, industrijske predelave in trga. Z užitkom bukovega lesa v razmerju na ostale vrste se ne more več odlašati, že zato ne, da se zaustavi napredujoče zabukovljenje gozdov. Bukov les je kot surovina i~gubil mnoge svoje
nekdanje položaje, nasprotno pa se odpirajo s pridobitvami tehnologije in tehnike nove uporabne možnosti. V tej smeri je predvsem raziskovalna služba poklicana, da odkriva popolnejše znanje o surovini in pripravlja širše osnove za njeno
racionalnejše izkoriščanje v prihodnosti.
Vsaka bukova dežela si od mednarodnega sodelovanja v raziskovanju nakazanega problema mnogo obeta. Zato z zahvalo .pozdravljam pobudo Slovaške
akademije znanosti in njeno prireditev prve mednarodne konference o bukvi.

šE O MOTORNEM VITLU IN NJEGOVI EKONOMičNI UPORABI
Ing. Franjo K or di š (Idrija)

"-....'":)_,....._J
· 1 T
•t

Ker ima gozdni obrat v Idriji traktor goseničar tipa »Ca terpiller « z vitlom
na dva bobna, smo lahko za poskušnjo uporabili tak vitel pri vlačenju lesa z
motornim vlačilcem po nosilki. Pri uporabi vitla z dvema bobnoma smo ugotovili :
a) da pri spuščanju in vlačenju lesa po nosilki ni potreben ustavljač,
b) da z motornim vlačilcem lahko spravljamo les po horizontalno napeti
nosilki.
Te ugotovitve so dragocen prispevek za razš iritev praktične uporabe motornega vlačilca , ki ji nudijo takorekoč neomejene možnosti za spravilo lesa na
kamionsko cesto. Ker tak vitel ne pomeni neke konstrukcijske posebnosti, je motornemu vlačilcu dodeljena vloga univerzalne naprave za spravilo lesa iz gozda.
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V Gozdarskem vestniku š t. l /57 je opisano delovanje vitla z enim bobnom
brez posebnega ustavljača, ker je to vlogo opr~vljal_ kavelj." na lesenem dro~u
(glej Gozdarski vestnik l /57, str. 3, sl. 4.). Zaradt manJ prakttcne uporabe ka~lJa
je avtor zamislil, tovariš Viljem Podobnik pa izpopolnil zelo preprost ustavlJaČ,
ki delo z motornim vlačilcem zelo poenostavlja in skraj šuje proizvodni delovni čas .
S podrobnim opisom teh novih ugotovitev in izpopolnitev želim bralcem razširiti predstavo te preproste · spravilne naprave, ki so si jo ustvarili na osnovi
članka »Motorni vitel in njegova ekonomična uporaba<<, objavljenega v Gozdarskem vestniku št. l /57.
Izvlek ali pa spuščanje lesa po nosilki s pomočjo motornega vlačilca na dva
bobna poteka tako, da vlačilka, navita na en boben, dviga s tal oziroma spušča

--

·- ~
--...........

Sl ika l. Vožnja lesa po n osilki z motornim vlačilcem na dva bobna. I = vlačilka za
~puščanje in dviganje bremena; II = v l ač ilka za premi kan je vozička po nosilki

na tla breme, vlačilka navita na drugi boben pa vleče oziroma spušča voziček
po nosilki (sl. 1). Vlači lka , ki vleče voz iček , opravlja hkrati .vlogo ustavlj ača,
ker je pritrjena 11 1. voziček in ga zadržuje na postajah v času nakladanja in raz - .
kladanja . .Voziček pri vitlu z dv ema bobnoma se nekoliko razlikuje od vozička
pri vitlu z enim bobnom . Razlika je v tem, da spredaj pod drogom ni kavlja tem·več kolo (a), enako kolesu (c) pod drogom zadaj , v sredini pod drogom pa ni
sestavljenega škripčevja, temveč le preprosto prosto kolo (b).
Da bi bil opis bolj razumljiv, bom z 1 označil vlačilk o, ki dviga in spušča
breme, z Il pa vlači lko, ki vleče in spušča voziček .
·
Vlačilka 1 teče od bobna preko kolesa {d) in obeh koles pod drogom (a in c)
do drevesa, na katerem je pritrjena nosilka s svojim spodnjim koncem; položena
je tako, da teče paralelna z nosilko. Med kolesoma pod drogom nosi vlačilka
prosto kolo (b). Vl ačilka II teče od drugega bobna preko kolesa (g) in je pritrjena
za voz i ček.
·
·
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Naprava deluje takole: Z vlačilko I.I vlečem o prazen voziček na nakladalno
postajo, kjer ga ustavimo. Takrat začne delovati vlačilka 1 tako, da se z njenim
odvijanjem spušča vlačilka s .p rostim kol esom (b) k tlom. Ko je breme natovorjeno, ga potegnemo z vlačil ko 1 k vozičku in ustavimo. Nato voziček z vlačilko
11 spustimo na razkladalno postajo, kjer ga ustavimo in breme z vlačilko 1 sp ustimo k tlom.
Princip delovanja naprave pri vlačenju lesa navzgor je isti, samo postopek
je obraten od opisanega.
Prednosti vlačenja lesa z motornim vlačilcem , ki ima vitlo z dvema bobnoma,
je v tem, da voziček lahko ustavimo na katerikoli točki nosi lke in je ustavlj ač
nepotreben. Ustavljač nadomešča vlačilka U. V primerjavi z navadnim vitlom

Slika 2. Vožnja lesa z motornim

vla-čilcem

po vodora v-no napeti

vlačilki

je potrebna dvakratna dolžina vlačilke, kar pod ražuje materialne stroške. To
spravilo se je pokazalo kot izredno prikladno za bukova sečišča, ker lahko neodvisno spravlj amo vsak sortiment posebej na vsej dolžini nosilke. Tako lahko
damo prednost bukovi hlodovini, ki jo je treba spraviti pred drugimi sortimenti.
Motorni vitel z enim bobnom uporabljamo za vlačenje lesa po nosilki, ki je
napeta v nagib u nad 18% padca. Za izvlek l esa po horizontalno položeni nosilki
in pod manjš1m nagibom od 18 % je potreben motorni vlačilec z dvema bobnoma.
Delovanje vlač ilca s tako napeto vlačilko prikazuje slika 2.
Princip delovanja je v naslednjem: z eno vlačil ko vlečemo voziček in spuščamo oziroma dvigamo breme s tal. Spričo nezadostnega padca se prazen ali
natovorjen voziček ne more samotežno premikati v drugo smer, temveč to dosežemo z drugo vlačilko, navito na drugi boben.
Pomanjkljivost takega načina spravila je v tem, da se % dolžine vl ačilke
vleče po tleh, in jo zato moramo nekoliko zavarovati ; vkljub temu pa se hitreje
obrabi. Vlačilka j e trikrat daljša kot pri motornem vlačilcu z enim bobnom in
je materialni strošek dosti večji.
Kakor že omenjeno , je idrijski motorni vlačilec tako izpopolnjen, da voziček
lahko ustavimo na poljubnem mestu nosilke. Kavelj na lesenem drogu smo nadomestili s preprostim ustavljačem, ki je zelo pripraven in gled~ na porabo časa
zelo ekonomičen.
Usta v l ja č je sestavljen iz naslednjih delov (sl. 3): plošča (a) v obliki
črke L, ki ima na &podnji strani luknjo (b). Na zgornji strani te plošče je pričvr
ščena vodoravna pritrdi lna ploščica {c), ki ima na svoji notranj i strani žleb.
Pod pritrdilno ploščico je položena v na~pični legi ploščica (d) za reguliranje
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višine kavlja; pritrjena j e z več vijaki. Na enem od teh vij akov sloni v navptcm
smeri ·p remaklj ivi kavelj , sestavlj en iz kljuke (e), zavore (f), peresa {g) in l uknje
za vrv :(h). Na spodnji strani lesenega droga vozička j e pritrjena železna prijemalka, v katero se zapne kljuka u stavljača.
Ustavljač postavimo na nosilka tako, da odvij emo vijake pritrdilne plošč ice,
nosilka položimo v žleb it'l nato ploščica z vijaki pritrdimo k pl ošč i ustavljača.
Vijake privijemo toliko, da je u stavlj ač po nosilki lahko g iblj iv. Ustavljač premikamo in ustavljamo na n osilki s pomočjo vrvi, privezane v luknji (b ). To vrv
med delom privežemo za d revo. Ploščica (d ), ki nosi kavelj , ima več vij akov, da
lahko kavelj pritrdimo više ali niže. To j e potrebno, ker j e vozičkov drog lahko
različno oddaljen od nosilke, zato j e torej železna prijemalka lahko više ali niže
pod nosilka. Kavelj ima spredaj kljuko, ki se zapne v prijemalko na voz ičku

USTAVLJAČ
Mno

o

o o

o

Slika 3. Ustav ljač; a = plošča, b = luknja za vrv, c = vodoravna pritrdilna .plošča.
d = n avpična plošča , e = kljuka , f = zavora, g = pero, h = lu_knja za potezno vrv

in tako voziček ustavi. Zavora preprečuje, da kavelj , po tem ko se kljuka odpne
s prijemalke, ne pade v navpično l ego, temveč ostane v vo doravni.
Ustavljač deluje tako le: ko se voziček pripelj e do ustavlj ača, udari s prij emalko v čelo kljuke, j o vzdigne, tako da se le-ta zapne. Na ta nači n se je voziček
ustavil in pritrdil n a določenem mestu. Odpnem o pa ga tako, da s tal z vrvjo, ki
je pritrjena v luknji (h), potegnemo kavelj navzdol. S tem dvignemo k ljuko in
odpnemo voziček. Voziček se to rej zapenja avtomatično, odpenja pa z ročn im
potegom.
Ustavljač je zelo preprost in prip raven ter zato posebno priporočljiv. Tako
je idrijski voziček da>bil pomembno izpopolnitev, k i ga uvršča med najbolj up orabne spravilne nap rave.
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V SPOMIN ING. BOGOMIRU SINKOVCU

Dne 28. junija 1957 nas je po kratki in mučni
bolezni zapustil ing. Bogomir Sinkovec, višji gozdarski svetnik, ki je dolga leta uspešno opravlj al svojo
gozdarsko službo na območju OLO Slovenj Gradec.
Pokojnik se je rodil dne 7. novembra 1896. kot
sin uglednega posestnika v Idriji, kjer je tudi obiskoval in končal realko. Istočasno z znanjem si je tam
gradil in utrjeval tudi svojo narodno zavest, tako da
ga italijanska zasedba ni našla neprip ravljenega. Zato
se je po prvi svetovni vojni moral umakniti na to
stran krivične meje. Za gozdarskega inženirja je diplomiral v Zagrebu, nato pa je služboval v Makedoniji , kasnej e Kranjski gori in končno polnih 20 let v
Slovenjem Gradcu.
Ing. Bogomir Sinkovec je ljubil svoj poklic in vse, kar je z njim povezano.
Poznali so ga na širokem delovnem področju ne samo gozdarj i, temveč tako rekoč
sleherni kmet in gozdni delavec izpod Uršlje, Pohorja ali Kozjaka.
V svojem življenju je bil izredno skromen, dober tonriš in dosleden borec
za zdrava gozdnogospodarska načela. Znal je vzgajati in voditi mlad gozdarski
rod od gozdarskih inženirjev pripravnikov do logarjev in j ih pritegnili k strokovnemu delu.
Društvo inženirjev in tehnikov gozdarstva in lesne industrije izgublja z
Ing. Bogomiram Sinkovcem enega svojih nepozabnih članov in vodilnih ggzdarjev
Njegov spomin bo živel med nami po besedah, ki so bile izrečene ob odprtem
grobu: »·P red očmi nam bo ostala Tvoja podoba, kako si s palico v roki in nahrbtnikom na plečih meril strmine in globače. Nobena postelja lovske koče , delavske
barake ali zapuščene pohorske bajte Ti ni bila pretrda. Naj ti bo sredi drage
Saleške doline med velenj skimi rudarj i miren počitek! <<
M. p 0 t 0 č 11 i k

• :\~·\. ~ ~ ov~c.ov ~, ~~
SODOBNA VPRAS'ANJA
MEDNARODNA KONFERENCA O BUKOVINI KOT INDUSTRIJSKI SUROVIN!
Konferenco je priredila Slovaška akademij a znanosti v Brati slavi ob sodelovanju
inštituta akade.mije (gozdarskega laboratorij a), Inštituta za raziskavo lesa in
Inštituta .industrije celuloze v Bratislavi v okviru jubilejnih svečanosti ob 150-letnici
ustanovitve Gozdarske akademije v Banski Stiavnici. Konferenca se je vršila od 11. do
14. junija 1957 v zd r avil išču Sliaču , v neposredni bližini Zvolena , kjer je visoka šo la za
gozdarstvo in lesno industrijo. Po končani konferenci so •prireditelji nudili inozemskim
gostom lepo priložnost ekskurzije za ogled nekaterih novih najve čjih obratov mehanične
in kemične p redelave bukovine na Slova·škem.
Konference se j e udeležilo ok. 120 domačih gozdarskih in lesnih strokovnjakov ter
delegacije iz Bolgarije {2), Jugoslavije {5), Madžarske {3), Nemč i je vzh. {3), ,Poljske {1),
Avstrije {3), Rumunije {2), SZ {2), za Nemčijo zah. pa je kon ferenci dostavil svoj referat
dr. Meyer-Wegelin. Od naših so na konferenci sodelovali ing . M. Brinar, ing. D. Kirasic,
dr. Il. Horvat, ing. Dj. Maširevic in pisec.
Kemičnega
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Prireditelji so domače referate po smiselno razdeljeni tematiki pripravili že pred konferenco v štirih knjigah z izvlečki v tujih jezikih; izhodi5čno gradivo se je na konferenci razširilo z referati inozemskih udeležencev in s prispevki ob diskusiji. Na imena
avtorjev ter na naslove !eferatov in na vsebino sprejete resolucije se bomo povrnili
pozneje; vse študijsko gradivo in sklepe konference bodo v Bratislavi uredili in v doglednem času objavili v posebni publikaciji.
Nagibi za sklicanje konference
Da je za Jugoslavijo kot najbolj bukovo deželo v Evropi vsako posvetovanje o bukovini zanimivo, ni treba posebej razlagati in utemeljevati. Vsak napredek na področju
gojenja in izk orišča nja gozdov ali zašč it e lesa in vsak napredek na področj u tehnologije
in pa tehnike predelave bukovega lesa nam more pomeniti prispevek k uravnovešenj u
naše bilance lesa in nuditi neposredne gospodarske koristi, ki jih v zaostalosti nismo
znali doseči. Zato nas je v zvezi s pripravami za prvo mednarodno konferenco te vrste
zanimalo zlasti, kaj so na Slovaškem naštudirali, kaj so naprednega v svoji gozdarski in
industrijski ·praksi že realizirali in kako obvladujejo svoj lastni :problem bukovine.
Na prednje vprašanje dajejo najizčrpnejši odgovor referati in uvodno predavanje
člana akademije prof. Kozmala o pomenu in cilju konference. Iz razgovorov z domačimi
udeleženci, zlasti pa iz referata direktorja inštituta za raziskavo lesa v Bratislavi ing.
Janote smo dobili nekaj vtisov o tem, zakaj so se v tej k-arpatski deželi tako temeljito
lotili specif i čnega sektorja tesnega gospodarstva. ki se prepleta s pojavom bukovine.
Vtisi seveda niso popolni ter morejo le delno osvetliti nagibe za osredotočenje študijskega
dela na ·probleme izkoriščanja bukovine in pot, ki so jo na Slovaškem že prehodili.
l. Sedanj i delež bukovega lesa v izkoriščanju slovaških gozdov znaša 34% oziroma
dobra 2 milijona m3 letno. Preteklost njihovega gozdnega gospodarstva je bila zelo
podobna naši; na eni strani se je vse od prvih začetkov lesne industrije vtšila neproporcionalna eksploatacij a iglavcev medtem ko so bukovino črpali le na najugodnejših položajih, ali pa le v izbrani kakovosti. Posledice so bile kakor pri nas, zabukovljenj e znatnih
gozdnih površin in deselekcija bukovih sestojev. Ker j e bilo gozdno gospodarstvo g lede
vnovčenja bukovine trajno v podrejenem položaju (ponudba je vedno presegala povpraševanje), so snovali in goj ili monokulture iglavcev še bolj dosledno kakor pri nas in so
često zašli v za obstoj zdravih sestojev škod ljivo skrajnost.

2. Spoznanje anomalije v slovaškem lesnem gospodarstvu je sp rožilo široko akcijo,
ki je časovno pomerjena na nekaj d~setletij. Anomalija j e v tem, da dežela občuti na
eni strani pomanjkanje lesa iglavcev (pred vojno so industrijo celuloze v precejšnji
meri krili ·Z uvozom lesa iglavcev iz Poljske) medtem ko ima na drugi strani pomembne
surovinske rezerve v bukovini. Razširitev surovinske baze za lesno industrijo je treba
iskati predvsem v bukovini ' in v tehnoloških .postopkih, po katerih morejo proizvodi
bukovega lesa nadomestiti surovinski vir iglavcev. V ·tej mi selni zvezi se je delo inštitutov v Bratislavi koncentriralo na raziskovanje bukovega lesa; ob razmejitvi delokroga
med inštituti v čSR j e bila prednja tematika pridržana za vso državo inštitutom na
Slovaškem. Inštituti imajo za uspešno opravljanje nalog dobre pogoje ter imajo odlično
opremljene laboratorije.
3. Uporaba študijskih izsledkov v praksi. Ob vlaganju vel ikih investicij v industrializacijo S lovaške se gozdarsko-lesna panoga močno upošteva, kar omogoča znatne strukturne sp remembe v lesni industriji in pomemben napredek v predelavi bukovine. Iz
omenjenega referata .posnemamo nekatere številčne .podatke o uporabi bukovega lesa po
posameznih kategorijah, ki kažejo očiten trend uporabe bukovine za industrijsko surovino.
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Uporaba bukovine na S lovašk e m
Kategorija uporabe

Stanje 1929

Tesani pragi
J amski les
Suha destilacija
Hlodi FL
Hlodi žag. !Il prag.
Cel ul. in polce!.

4%

1956

1957 (perspektiva)

- %

5%

6%
-%

30%

4%

-%
2%
4%
10%
32%
32%

lndustr. les
Kurivo

18 %
82 %

49 %
51%

80%
20%

Eksploatacija bukovine

IO? %

100%

100 %

1%
7%

-%
' 4%
6%

4. Intenzivno obravnavanje mnogih vprašanj gozdne manipulacije, zaščite in industrijske predelave bukovega lesa je pripelj alo do nove industrijske koncepcije, ki se
izraža v naslednjih smer eh:
a) racionalno predelavo bukovine je nemogoče doseči v starem enotnem tipu obratov
za primarno predelavo, zato se za bukovino priporoča specializiran tip obrata:
b) v mehani č ni predel avi je treba povečati proizvodnjo namenskih polizdelkov za
nadaljnjo predelavo v finalni industriji; nasprotno se ne priporoča izdelave drobnih
izdelkov z vlaganjem mnogo dela, ker se bodo potrebe po takih izdelkih vse bolj kriJe
s produktivnejšimi metodami izdelave in iz drugih surovinskih virov, zlasti iz umetnih
tvori v:
c) značaj bukovine kot industrijske surovine zahteva, da se vzporedno z mehanič n o
predelavo so r azmerno močneje kakor za les iglavcev razvija kemična in po lk em ična predelava, da bi se v kombinaciji obeh tehnologij dosegla možnost integralnega i zkorišča
nj a surovine ;
č) da bi se izvirna kakovost posekanega lesa ohranila do industrijske predelave čim
bolj nepokvarjena, naj bi se tehnič n a deblovina ne razžagovala v območju gozdne manipulacije, temveč šele neposredno pred uporabo na lesnih obratih. V vseh drugih primerih se priporoča uporaba čim uči nkovitejših zaščitnih sredstev;
d) več pozornosti je treba posvečati postopkom za oplemenitenje bukovega lesa
bodisi kompaktnega ali pa v slojeviti ali iverni izvedb i; intenzivneje naj se raziskujejo
možnosti za gospodarnejše izkoriščanje drobnih od,padkov.
Ob d ozorevanju nove koncepcij e so se seveda č ist ili pojmi o tehnoloških osnovah za
obravnavanje bukovine kot industrijske surovine. Po dolgoletnih slabi h izkušnjah lesne
industrije in nj eni h napačnih prijemih j e p rodrlo spoznanje, da se bukovine zaradi njenih
posebnih fizika lnih in te hni čnih lastnosti ne more tretirati po analogi ji mehkega lesa.
VC!111o , da gre v lesni industriji ·povsod od teoret ičnih spoznanj pa do izpeljave v p raksi
zelo počasi; na Slovaškem pa smo mogli v p ogledu .bukovine ugotoviti, da nova koncepcija n~ prodrla sam o v inštitutski h izvestjih in v strokovnih revijah, marveč da se
problem bukovine rešuje tudi v praksi , v politiki tesnega gospodarstva, v izgradnji novih
lesnih obratov in velikih kombinatov ter v industrijski operativi.
Po na~ih vtisih so · prireditelji hoteli seznaniti udeležence konference z vloženi mi
napori za obv ladanj e ·mnogih vprašanj bukovine v tehniškem in ekonomskem pogledu.
z že doseženimi rezultati svo jega raziskovalnega de la in industrijskega razvoja ter izmenjati izkušnje s predstavniki drugih bukovih dežel. .Konferenca, ki se j e ukvarjala pretežno s tehnološkimi vprašanji, na j bi prepričala tudi biološki sektor gozdarstva, da z
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napredkom tehnologije in tehnike predelave lesa raste tudi ekonomska vrednost man jvrednih vrst lesa.
Iz gozdnogeografskih podatkov v referatih posnemamo, da znaša delež bukovine v
užitku listavcev v Evropi (·brez skandinavskih dežel in brez SZ) 52% in da je vprašanje
racionalne predelave bukovine najbolj pereče v karpatsko-balkanskem prostoru. Ceni se,
da v Jugoslaviji in Romuniji zraste 47% vsega bukovega lesa v merilu Evrope; čisto
naravno je, ako dodamo še našo pripombo, da sta prav ti dve deželi na tematiki , ki jo
je obravnavala konferenca, tudi gospodarsko najbolj zainteresirani.
Tematika konference
V okvir članka ni mogoče vriniti
slove in na imena avtorjev.

izvlečkov

referatov, zato se omejimo samo na na-

I. Skupni .program
l. Pomen in cilj konference - dr. F. Kozmal, Bratislava
2. ~edanje stanje in perspektiva izkoriščanja bukovega lesa
ing. I. Janota, Bratislava
3. Razvojna •problematika predelave bukovine v perspektivnem razvoju lesne industrije
- ing. V Sprock, Zvolen
4~ .Proizvodnja celuloze iz bukovega lesa dr. ing. V. Hnetkovsky, Praga
5. Gozdnogospodarski značaj bukve v srednjeevrO'pskih klimatskih razmerah - dr. ing.
B. Doležal, Brno

Il. Sekcija za gozdno gospodarstvo in

zašč ito

lesa

l. Gojenje in izkoriščanje bukovih gozdov -

ing. S igotsky, Bratislava
Bukovo jedro - dr. ing. V . .Nečesany in J . ·Rak, Bratislava
Zadušenost bukovega lesa - L. Jurašek , Bratislava
Reakcijski les bukve - dr. ing. V . .Nečesany, Bratislava
Bukovi gozdovi v Jugoslaviji - ing. M. Brinar, Ljubljana
Tehn. lastnosti bukovine v nižinskih in gorskih predelih Polj ske - dr. Krzysik, Varšava
Fizikalne o·snove gibanja impregnacijskih sredstev v lesu - ing. V. Rubeš, Praga
Ohranitev kakovosti buk. žaganega lesa in problemi impregnacije - ing. M. Koukal ,
Bratislava
9. .lzdelava in impregnacija bukovih ,pragov - ing. R. Zalčik , Bratislava
10. Kritične pripombe na sedanje stanje proizvodnje pragov - ing. R. Zienert, Val. Mezi ri či
2.
3.
4.
5.
6.
7.
.8.

III. S e k ci j a za

mehanično

tehno 1 og ij o

l. Lastnosti bukovega lesa in njihov vpliv na tehn. in ekonomsko vrednost

ing.

J.

Palovi č,

Zvolen
2. Specifične lastnosti buk. lesa - ing. J. Skripen, Bratislava
3. Sedanje stanje in perspektiva proizvodnje bukovega žaganega lesa -

ing.

J.

Zvara,

Bučina

4. Stanje in perspektiva ~ehanične predelave buk. lesa - ing. L. Mikola,šik, Bratislava
5. Predelava buk. lesa v vezane plošče - F. Kunc, Hodonin
6. Parjenje, upogibanje in sušenje buk. lesa - ing. E. Kubinsky, Bratislav.a
7. Bukovina naravna in oplemenitena - ing. J. Lexa, Bratislava
8. Nova tvariva iz buk. lesa - dr. ing. K. Eisner, Bratislava
9. Bukovina kot industrijska surovina v Jugoslaviji - ing . .L. Žumer, Ljubljana
10. 1Pregled raziskova lnega dela na buk. na Polj skem - dr. Krzysik, Varšava
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Il. Raziskovanja na podro čju meh. predelave bukovine v Vzhodni Nemčiji -

dr. ing.
Gillwald, Eberswalde
12. Bukovina kot industr. surovina v Zahodni Nemčiji - dr. H. Meyer-Wegelin, Giittingen
13. Mehanizacija in avtomatizacija v lesni industriji - ing. E. Barlai, Budimpešta
14. Uporaba buk. lesa za embalažo - ing. Luca-dr. Vintilii, Bukarešta
IV. Se k ci j a za kem. tehno 1 og ij o

l. Razlike v postopku delignifikacije buk. lesa in lesa iglavcev - ing. I. Slavik, Bratislava
.2. Proizvodnja polceluloze in buk. lesa - O. Patočka, Bratislava
3. Uporaba bukove celuloze v industrij i papirja - ing. C. Skalicky, Praga
4. Analiza bukove skorje in termoplastične lastnosti buk. lesa - dr. ing. K. Kiirschner,
Bratislava
6. iPiroliza lesa - ing. ]. tPastyr, Likier
6. Hidroliza buk. lesa - dr. ing. IK. Eisner, Bratislava
7. Uporaba viskozne celuloze iz buk. lesa v .proi-zvodnji umetnih vlaken - dr. ing.
R. Klatt, Svit-Tatry
8. Ekstrakcija hemiceluloze buk. lesa z vročo vodo - ing. J. Fellegi, Bratislava
9. Uporaba buk. vlaknine v tekst. industriji - ing. C. Skalicky, •P raga
10. Hidroliz a lesa - prof. Adamik, Gradec
Diskusija, ki se je o referatih vršila v plenumu in v posameznih sekcijah. je izhodiščno
tematiko razširila preko okvira tehnologije. Našle so se mnoge stične točke za mednarodno
sodelovanje bukovih dežel zlasti na področju znanstveno raziskovalnega dela. Tu imajo
vse dežele istovetne interese in sicer, da se sedanja žarišča, v katerih se gojijo biološka,
tehnološka in ekonomska raz iskovanja, še bolj okrep ij o in da svoje delo po možnosti
koordiniraj o.
Manj enotni pa so bili pogledi na vlogo bukve v kompleksu gozdnega in lesnega
gospodarstva posameznih držav, zato manjkajo osnove, da bi se mogli izraziti neki skupni
gospodarski interesi; v tej zvezi je prišlo do precejšnje diferenciacije pojmov o bukovih
deželah. Udeleženci konference so zastopali države, ki so zelo na pičlo z lesom ali ki
morajo pomembne količin e kriti iz uvoza in na drugi strani države, ki so daleč od avtarkičnih aspektov in ki morajo probleme svojega lesnega gospodarstva reševati v vzajemnih
odnosih z mednarodnim trgom. Jasno je, da je vloga bukovine v deželah, v katerih pomeni
neko dodatno surovino ali pa primes k drugim vrstam lesa bistveno drugačna od njene
vloge kot .pretežne ali edine lesne surovine. Jugoslavija bi n. pr. s stališča surovinskega
potenciala mogla sama napajati močnejšo industrijo bukove celuloze, kakor so j o do
»anno 1957« osnovale vse države v Evropi skupaj; manj preprosta pa so v•prašanja, v
koliko bo še naprej ostala glavni dobavitelj te surovine drugim državam oziroma, kako
se bo uveljavila na mednarodnem trgu kot dobaviteljica celuloze ali proizvodov iz celuloze. Ko smo v Bučini razpravljali, če se bo domača industrija· pohištva zadovolj ila z
ivernimi ploščami ioz bukovega lesa, ·težkimi 740 kgfm 3 , so nam pojasnili, da nimajo skrbi,
da bi poleg 90% pl ošč iz mehkega lesa ne mogli plasirati še 100fo količine v bukovih ploščah; analogni primer bi mogli izpeljati tudi glede njihove •proizvodnje in uporabe bukovc
celuloze zopet v odnosu na potrebe po celulozi iz lesa iglavcev.
Dalje so se z di skusijo razodele zanimive razlike z gozdnogojitvenih vidikov. Medtem
ko so se z ene strani slišale i-zjave o agresivnosti, skoraj ekskluzivnosti bukve ter o zabukovljenj u •g ozdnih sestojev, so na Pomorjanskem gozdarji zaskrblj eni kako bodo ob sečnji
starih sestoj ev bukev sploh mogli obdržati kot sestavni del. gozda.
Tretji izvor različnih stališč se je pojavljal seveda v zvezi z obravnavanjem ekonomske problematike. Tu je bilo težko najti skupni jezik za utemeljevanje ekonomske vred-
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nost1 m rentabilnosti na eni strani v togem načrtn em gospodarstvu z avtarkičnim priz vokom
in z neizbežno distribucijo lesa, na drugi strani pa v več ali manj sproščenem gospodarstvu, orientiranem na dane pogoje trga.
Vsa prednja vprašanja so dosti zapletena že v okviru posameznih nacionalnih gospodarstev, še bolj pa v mednarodnem merilu. Ker se vsa tehnologija nujno preverja skozi
prizmo ekonomike, se konferenca tudi omenjenim vprašanjem ni mogla izogniti. S tem,
da jih je vsaj načela , pa je na mednarodnem pomenu le pridobila. Prirediteljem česti tam o
k uspehu konference in se jim tudi na tem mestu zahvaljuj emo za njihovo veliko gostoljubnost.
Sklepi konference in resolucija*

Gozdnogospodarski pomen bukovine in problematika njene mehanične in kemične
predelave sta sprožila .potrebo, da se s kli če konferenca strokovnjakov zainteresiranih držav,
ki bi se hoteli ukvarjati s temi vprašanji. Zato se je na pobudo .Slovaške akademije znanosti, Inštituta za raziskavo lesa in Raziskovalnega inštituta celuloze v Bratislavi vršila
v čas u od ll. do 14. junija 195 7 v Sliaču strokovna konferenca z mednarodnim sodelovanjem o temi: »Bukovina kot industrijska surovina<<. Konferenca je bila prirejena v zvezi
s svečanostmi !50-letnega jubileja ustanovitve visokega šolstva za gozdarstvo na češko
slovaškem. Konference so se udeležili razen češkoslova!Ški h strokovnj akov tudi eks·perti iz
Bolgarske, Nemške Demokratične Republike, Jugoslavije, Avstrije, 1Poljske, Romunije,
Sovjetske zveze in Madžarske. Strokovnjaki iz Zvezne Nemške cRepublike so s .pi.s menimi
predavanji prispevali svoj delež k razpravam.
Skupno delo udeleženih strokovnjakov gozdarstva, lesne industrije ter industrije celuloze in papirja je na konferenci dovedlo do sklepov, ki jih navaja ta resolucija.
Konferenca ugotavlja, da industrijska uporaba .bukve doslej ni bila sorazmerna z
njenim deležem v gozdnem fondu in deležem .pri izkoriščanju. Razvoj zahteva, da naj se
v prihodnjosti udeležba bukve v gozdovih jn v izkoriščanju poveča in to po eni strani
zaradi priporočanih in uveljavljenih načel ia biološko ozdravljenje gozda, po drugi strani
pa zarad i boljše dostopnosti gozdov, saj so bili ti sestoji v preteklosti zanemarjeni prav
zaradi manjšega gospodarskega pomena bukve.
Ob presojanju posameznih predlaganih ukrepov je konferenca spoznala, da se je obseg
industrijske predelave lesa vseh vrst .povečal, predelava ·pa spo.polnila v zvezi s trajnim
vnašanjem višjih obli~ tehnike. Z dviganjem razvo jne stopnje tehnologije in tehnike
P.redelave se omogoča integralno i zkorišča nje lesnih surovin. Zaradi tega raste tudi gospodarski pomen lesa in posameznih sortimentov ter kvalitativnih in dimenzionalnih karakteristik lesa . .Povečani ekonomski pomen v.pliva naprej ugodno na gozdnogojitvene in gozdnotehnične osnove gospodarjenj a.
Referati in prispevki ob diskusiji navzočih predstavnikov znanosti in prakse so predvsem opozarjali na možnost nadaljnje spopolnitve .predelave bukovega lesa . .Pri tem je·
bil posebno naglašen pomen onih postopkov predelave, ki so· glede dane strukture bukovih
sortimentov in .posebno dimenzij manj ,z ahtevni, po katerih pa se za narodno gospodarstvo
izdelujejo najvažnejši izdelki. Pomen tega načelnega poudarka se kaže .posebno spričo
splošnega poman~kanja lesa iglavcev oziroma prav- vseh sortimentov iglavcev.
Konferenca je .podčrtala specifične ugodne lastnosti bukve za industrijsko predelavo;
med temi je omeniti na prvem mestu njeno veliko prostorninsko težo in sorazmerno homogenost. Sukev .predstavlja torej za industrijo sorazmerno ' homogeno surovino z veHko
substance v prostorninski enoti.
• Ker je prvotni izvirni tekst še nekoliko pomanjkljiv, objavljamo skraj šani prevod.
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Udeleženci mednarodne konference o bukvi na Slovaškem
V tej zvezi prihaja konferenca do prepričanja , da je bukev ne le nepogrešljivo melioracijsko drevo, temveč tudi pomemben gospodarski les.
Posebno dragocena je bila za konferenco prisotnost inozemskih strokovnjakov, ki so
v veliki meri prispevali k plodni izmenjavi mišljenj , - tako da je konferenca .z izhodiš čem
iz češkoslovaških razmer imela možnost dati svojemu. naziranju v končni h zaključkih širši
pomen in splošnejšo veljavo.
Gozdno go s•p odar st v o
Zaradi dosedanje omejene možnosti industrijske uporabe bukovega lesa, niso bukvi
niti v raziskovanju gozdov posvečali primerne ·pozornosti.
l. Konferenca zato p r iporoča , da se s široko zasnovanim skupnim delom gozdnogospodarskih, znanstvenih in raziskovalnih inštitutov v Evropi dožene, kako je bi la v
Srednji Evropi razširjena bukev v pretek losti. Temeljita proučitev tega V'prašanja je potrebna, da dobimo podlago za raziskovanje bio logije in ekologije bukve.
2. ·Pr i poroča se, da si pri raziskovalnih delih zagotovimo rešitev vpra~anj , ki se tičej o
razlikovanja bukve v vrste in podvrste. Ta genetska v•prašanja naj se rešijo na široki bazi
in naj se pri tem upoštevajo oni izsledki, ki so jih nekateri gozdnogospodarski in raziskovalni inštituti že dosegli.
3. Potrebno je nadalje, da se preišče vprašanje redčenj v bukovih sestojih, v katerih
je bukev močnej e zastopana.
4. Z ozirom na to, da nastajajo pri bukovini velike izgube zaradi razpok in zadušenosti, je treba gozdnogospodarska in lesna raziskovanja osredotočit i na v•prašanja, kako
pripraviti zaščitna sredstva in kaj je treba ukreniti, da se izgube omeje in polagoma odp ravijo. P rid obljene izkušnje naj se v č im večji meri izmenj ajo v mednarodnem merilu.
5. :Posebno pozornost je treba posvetiti vprašanju reakcijskega lesa. Njegova eksistenca
nam je pri skoro vseh naših vrstah lesa znana, vendar je podrobna analiza pokazala, da
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se ta pojavlja razen pri topolu prav posebno pri bukvi. Zaradi raznoterih fizikalnih in
kemičnih lastnosti reakcijskega lesa, ki so vezane na posebne zakonitosti njegovega nastanka in pojavljanja, povzroča njegova prisotnost celo vrsto nezaželenih pojavov.
6. RaZ'Širjajoča se industrijska predelava bukovine nudi vse pogoje za poveča nje
deleža industrijskega lesa in to posebno s kemizacijo na račun dosedanje uporabe za
kurivo.
Na dosedanjo majhno industrijsko uporabo bukovine vplivajo tudi preveliki zahtevki,
izraženi v normah za presojo temeljn e surovine in izdelkov. Na stopnjo industrijske uporabe vplivajo nadalje neugodno pomanjkljivosti v •zaščiti, manipulaciji in sortiranju
surovine.
Da ·bi se povečalo industrijsko izkori šča nje bukovega lesa, je potrebno .prirediti novo
strukturo kvalitetnih norm, ki bi odpravile bojazen ·pri presoj anju sekundarnih kval itetnih
karakteristik in ki bi ustrezale ·tudi smotrnemu razporedu žagarskih sortimentov v nerazžaganem deblu.
Za razmere v CSR se ustvarjajo pogoji za proporcionalno povečanje tehnične porahnosti bukovine od dosedanjih 45 na 79°/o. To povečanje se kaže posebno v zvišanju deleža
surovine za izdelavo celuloze in .plo šč na 35% in sicer v znatni meri na račun drv. Surovina za žagarsko industri jo in za industrijo vezanih plošč bi se od dosedanjih 330fo zvišala
na 38%, posebno če se zmanjšajo kvalitetne zahteve glede surovine za vezane plošče.
Delež surovine za suho destilacijo pa ostane na dosedanji višini 6°/o ob postopni preorientaciji na drva in tanko vejevje.
Za-ščita

bukovega lesa

Na temelju dosedanjih dognanj v državah, ki se zanimajo za te probleme, se kaže
potreba, da se doseženi rezultati med seboj vskladijo in da se določijo smernice, po
katerih bi se novi tehnološki postopki, zlasti v velikih obratih, dokončno rešili.
Na raziskovalnem področju bo treba pospeševati osnovna razisk ovanja o v.prašanju
ohranitve kakovosti bukovega lesa od sečnje do finalne proizvodnje. Slo bo .predvsem za
izsledke raziskovanj, za izbol}šave in za uvedbo inozemskih izkušenj v .prakso, ela se
zagotovi boljša zaščita okroglovine in doseže večja kvalitetna in kvantitetna dobit (stopnj a
izkor i ščanja).

Kakovost bukovega okroglega lesa v gozdu, na vmesnih skladiščih in na manjših
obratih je treba ohranjati s primernimi zaščitnimi sredstvi ( kemičnimi premazi, kompaktnim
skladanjem itd.).
Z nane in že vpeljane suh e .postopke zaščite je treba raz;širiti s pravilno izpeljanim
škmplj enjem. Pri žaganih sortimentih večjih dimenzij se priporoča uporaba kombinirane
zaščite s parjenjem in fun gicidnim obdelovanjem .(n. pr. Na PCP). Pri izdelavi železn iških
pragov je potrebno, da se vrši prepojitev pri vlagi nad 300/o, da se zmanjša riziko vrednostne izg ube.
Udeleženci priporočajo, da naj se za leto 1958 pripravi konferenca strokovnjakov, ki
naj izdela navodila za uporabo najučinkovitejših postopkov za ohranitev kakovosti lesa
listavcev.
Me ha nična predelava
Da bi se izboljšalo sedanje nezadovoljivo stanje mehanične predelave bukovega lesa,
se priporoča n ačelo specializacije obratov, namenjenih izklj u č n o za predelavo bukovine.
Ob zadostni koncentraciji surovine se smatra kombinat za najsmotrnejšo organizacijsko
obliko industrije, ker ta omogoča integralno izkor išča nje surovin in izdelavo tvoriv v
kooperacij i z obrati finalne predelave.
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V žagarski industrij i se uporabljajo nekateri posto.pki, ki ne podpirajo
prizadevanja, da se posebne napake žaganega lesa omejijo {kr če nje, nabrekanje). Bukov
žagan les se uporablja pretežno za nadaljnjo industrijsko predelavo, s katero se v žagarski
proizvodnji mora v večji meri ra č unati. Priporo ča se preizkusiti razvijajoče se segmentno
žaganje in izdelovati radia lno in po lradialno žagano blago, ki zadovoljivo ustreza tendenci
večje kvalitete dobiti.
Racionalizacijo proizvodnje bukovega žaganega lesa je treba preizkusiti v osredoto·
čenju na polizdelke; ob nadaljnji predelavi se finalni obrat osvobodi delovnih postopkov.
ki so njegovemu tehnološkemu procesu tuji; ako je v tej zvezi ostalo razmeroma več
odpadkov v žagarskem obratu, se pojavlja ugodnej ša možnost za njihovo izkoriščanje.

[.:.~~: ar~l

..

r~ ~:! are al

M

Fagus ~ilvahca
fagus orienta li~

\ : 32..000.000

Nahajališče

bukve v Evropi in v 'P rednji Aziji. (Moezijska bukev ni prikazana)

Z razsJrJenjem žagarske proizvodnje na polizdelke je treba smotrno rešiti vprašanje
.;ušenja in parjenja. Pri poroča se v prvi fazi izdelovati polobroblj en žagan les in v
naslednji polizdelke.
Glede proizvodnje pragov je treba začasno še rač unati s pomembnimi potreba1 ·'·
perspektivno pa se bodo kapacitete stopnjema zmanjševale.
Udeleženci menijo, da bi bi lo primerno pripraviti predloge za poenostavljeno ugotavlj anje dobiti pri mehanični predelavi, ki bi omogoči lo primerjavo tudi v mednarodnem
merilu.
Za rastočo industrijo vezanih pl ošč se pojavljaj o naloge za njeno racionalizacijo in
preusmeritev. Poleg vprašanj , ki so v zvezi s povečanjem njenih kapacitet j e treba proučiti možnosti, kako bi se moglo preiti od trad icionalnih plošč vpelj ane kakovo sti in mer
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na mnoštvene .polizdelke, ki bi po ob liki in merah smotrneje ustrezali za neposredno
uporabo. Gre pretežno za izdelavo specialnih vodoodporni h vrst plošč in za proizvodnjo
raznih izoblikovanih •profilov in v splošnem za gospodarnejšo prefabrikacijo slojevitega
gradiva.
Ob razvoju v pričakovani smeri se more računati s popuščanjem zahtev glede kakovosti in dimenzij surovine; to bo industriji vezanih plo šč omogoči l o pritegnitev dela žagarske hlodovine in mehanični predelavi v celoti večjo dobit:
Sektor proizvodnje drugih ploiič na bazi lesa za j ema vse več manj vrednih sortimentov
za izdelavo ivernih in vlaknenih plo šč, k i pomenijo hornogenizirano tvorivo, katero je
mogoče normirati. Z vidika surovine omogočajo te vrste plo šč uporabo bukovega lesa tudi
za namene, za katere se j e sedaj uporabljal skoraj izklju čno les iglavcev (n. pr. za grad beništvo). Gre v prvi vrsti za nadomestilo lesa v obliki gozdnih sortimentov, zlasti iglavcev. Pri izdelavi ivernih plošč iz bukovine je treba upoštevati večjo prostorninsko težo
lesa in razne možne modifikacije predelave (uporabnost plošč za talne obloge ali zman jšan'je teže z zmesjo raznih vrst lesa ali s pomočjo izpeljave p rimernih votlin v pl ošČah).
V okviru trehl'iičnih vprašanj proizvodnje vlaknenih plošč iz bukovega lesa se nakazuje
nujna potreba, da se na raziskovalni ravni in v polindustrijskih napravah rešijo nekatera
vprašanja (čiščenje odplak itd.) in d a se doseženi rezultati pravilno uporabijo v industrijski
praksi. Hkrati se priporoča , da se v p roizvodnji vlaknenih plošč iz bukovega lesa rešijo
vprašanja tako imenovanega suhega postopka, pri katerem nadomešča zrak vodo kot transportni medij. Neodvisnost od vodnih tokov, gospodarnejša uporaba kemikalij in verjetna
rentabi lnost malih kapacitet odpirajo perspektivo, da bo te nove proizv.odne enote za
izdelavo vlaknenih plošč mogoče plasirati pri obstoječi h lesnih obratih in da ·bo mogoče
tehnološki proces uspešneje prilagoditi za proizvodnjo plošč specialnih vrst.
Kemična

predelava

V zvezi s stalno naraščajo či mi materialnimi in kulturnimi potrebami družbe rastej o
so razmerno tudi •zahteve za večjo proizvodnjo celuloze in papirja. Zaradi pomanjkanja lesa
iglavcev se iščej o novi viri surovin za pridobivanje celuloze. V razmerah CSR in srednje
Evmpc postaja uporaba buko_vega lesa neizogibno potrebna.
V tej zvezi se ugotavlja , da se bo iz bukovih drv in iz lesa, pridobljenega z redčenjem ,
mogel trajno kriti velik del lesne surovine za .proizvodnjo celuloze in papirja. Pri predelavi bukovega lesa pomeni večja prostorni nska teža določeno prednost; učinkov itost proizvodnje pa se povečuj e s popolnim (integralnim) izkori šč anjem vseh sestavin bukovega
lesa in s tem, da bo možno uporabiti tud i neolupljen les.
Z ozirom na večj o vsebnost herniceluloze in manjšo vrednost lignina je bukov les
posebno ugodno uporabiti za pridobivanje polceluloze. V industriji papirja lažje mletje
pomeni določeno prednost; nasprotno pa je izkoriščanje bukovc celuloze za papir na
modernejših strojih, ki so primerni za les iglavcev, ma,nj u činkovito. Zato ~o v prihodnosti
potrebno postopek spopolniti in nekatera nesorazmerja rešiti tudi ekonomsko.
l. Ugotavlja se, da sta za izdelavo viskozne in papirne celuloze iz bukovega· lesa
sposobna oba vpeljana .postopka sulfatni in sulfitni. Medtem ko se pri sulfitnem postopku
morajo rešiti vprašanja koristne izrabe Juga, je pri sulfatnem po stopku odprto vpraŠ<>.n j e
reaktiviranja kemikalij. V češkoslovaških razmerah bo treba v bližnji bodočnosti preusmeri ti eno tovarno, ki izdeluj e viskozno celulozo, na bukovo surovino.
2. P ri uporabi za papir bo treba v velikem obsegu razviti proizvodnjo polceluloze.
V tej zvezi bo možno zagotoviti izrabo Juga.
3. Izdelati se morajo norme za šaržiranje bukove surovine kot primesi za posamezne
vrste papirja.
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4. Naloge za raziskovalne in projektivne zavode in za biroje za pospeševanj e proizvodnje:
a) možnost vsk ladi ščenja bukovih sekanic;
b} možnost uporabe neolupljenega bukovega lesa;
c) najprimernejši postopki za odstranitev skorje, v kolikor je ta možna;
d} izraba Juga iz sulfitnega kuhanja v procesih vrenja in s sežiganjem.
Za i zkoriščanje drobnih odpadkov bukovega lesa se pr ipo ročaj o izhajajoč iz hidrolize
lesa naslednji postopki:
a} razširiti pridobivanje furfurola, da bi se za ta namen izkoristile vecJe količine
žagovine in drugih odpadkov, ki nastajajo ob predelavi bukovega lesa. Na pod lagi češko
slovaških in inozemski h izkušenj je potrebno proizvodni postopek spopolniti s kontinuirano metodo, k i troši manj toplotne energije;
b) totalna hidroliza ostankov lignoceluloze po predhidrolizi in sicer z r azredčeno
kakor tudi s ko~centrirano kislino; proučiti zlasti ekonomsko pogojenost, preiskati tržne
pogoje za krmilne beljakovine in možnosti uporabe aktivnega lignina, ki preostane pri
hidrolizi s koncentrirana kislino;
c) v okviru suhe destilacije lesa iskati možnosti za poogljevanje drobnih gozdnih
odpadkov v kontinuirani retorti Lambiotte in po postopku Slavianski (piroliza drobnih
bukovih odpadkov v vročem olju).
Zaključek

Raz.prave na konferenci so pokazale pomen izmenjave mišljenj o V•prašanjih predelave bukovega lesa na mednarodni ravni. Ugotovilo se je, da je raziskovanje bukve
tema, s katero so se ukvarjali znanstveni in raziskovalni inštituti vseh zainteresirani h dežel.
Z ozirom na izsledke, ki so v posameznih deželah že doseženi, se priporoča čim učinko
vitejše sodelovanje med nameščenci znanstvenih in raziskovalnih inštitutov.
Raziskovalne naloge naj se rešujejo komp leksno za vsa področja gozdnega gospodarstva in industrijske predelave lesa (mehanične in kemične} kakor n. pr. o vplivu deleža
hemiceluloze, vplivu jedra, sušenja, parjenja, oplemenitenja itd. S temeljnimi raziskovanji
naj se ustvari pod laga za upora•bo v praksi.
Konferenca priporoča, da naj se v prihodnjih letih s kli čejo mednarodne skupne delovne konference o bukv i, ki naj se ukvarjajo z ožjo problematiko posameznih panog
gozdarstva in lesne industrije. Nadalje priporoča konferenca" da naj se po dalj šem presledku sk li če skupna konferenca, ki naj oceni rezultate, dosežene v dobi od prve do naslednje konference.
Udeleženci konference ocenjujejo skupno izmenjavo mišljenj in izkušenj navzočih
strokovnjakov kot miroljubno sodelovanje na polju znanosti in tehnike.

Problem bukovine v Jugoslaviji

V sedanjosti nadaljujemo z delom na temi, o kateri je bilo od l. 1860 dalje v jugoslovanskih strokovnih listih napisanih nad 160 č l ankov. V preteklih sto letih so naši predni ki z bukvijo povezano gozdnogospodarsko nalogo večkrat na novo formul irali in problem vedno globlje prijemali. Ako so pri pro u čevanju in ukrepanju zašli v oba nasprotna
ekstrema (razdobj e iskanja rešitve v iztrebljenju bukve ali razdobje pretiranega paveliče
vanja njenega pomena} so prispevali negativni ddkaz, kako protislovja med gozdno biološkim problemom bukve, najmočnejše drevesne vrste v Jugoslaviji in med industrijsko
komercialn im problemom bukovine kot lesne surovine ni mogoče rešiti.
Konferenca na Slovaškem je pravilno pokazala, da j e vprašanje bukovine v Evrop i
najbolj pereče v kaPpatsko-balkanskem prostoru. Približno orientacijo o Jugoslavi ji si
moremo osvežiti z naslednjimi š tevilčnimi podatki:
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l. Delež bukve v lesni zalogi države znaša 51,2°/o; prera ču nano na suho lesnino znaša
delež bukve skoro 60%. V okviru lesne zaloge listavcev zavzema bukev 72,5°/o, medtem
ko je njen delež med listavci v merilu Evrope ok. 52%.
V mejah države ni bukev enakomerno porazdeljena, temveč se njen delež med danimi
drevesnimi vrstami od republike do republike precej razlikuje: Makedonija 68,9% , Srbija
61,8%, Bosna 54,0, Hrvaška 46,3, Crna gora 45,0 in Slovenija 34,5%.
Prirastek lesa listavcev se računa na 73,6°/o vsega prirastka, bodoči užitek se s pers·pektivnim načrtom določa na 76% listavcev proti 24% iglavcev. Domača industrija predela ok. 180/o bukove sečnje kot industrijsko surovino.
2. V merilu Evrope (brez skandinavskih dežel in SZ) je po podatkih F AO/ ECE Jugoslavija:
a ) po površini gozdov listavcev na 3. mestu (za Španijo in Francij o)
b) po velikosti sečnje listavcev na 2. mestu (za Francijo)
c) po proizvodnj i žaganega lesa listavcev na 7. mestu
č) po proizvodnji železniških pra.g ov na 7. mestu
d) po p r oizvodnji vezanih p l ošč na 5. mestu
e) po stopnji porabe lesa li.stavcev za industrijsko sur ovino na 15 . mestu (še slabši

sta samo Albani j a in Grč i ja).
3. V izvozu lesa listavcev je Jugoslavij a:
a) v izvozu drv na 2. mestu (za Francijo)
b) v izvozu oglja na l. mestu
c) v izvozu pragov na 2. mestu (za Francijo)
č) v izvozu žaganega lesa na 2. mestu (za Francijo)
d) v izvozu furnirj a na 5. mestu (za Francijo, Nemčijo , Dansko in Svico)
e) v izvozu vezanih plošč na 8. mestu (za Francijo, Nemčijo, CSR, Italij o, Belgij o,
Bolgarijo in Spanijo).
4. V proizvodnji in izvozu bukovega lesa (ker s tatistični podatki za listavce niso
naprej razčlenjeni ) je težko dobiti posebej podatke za bukovino :
a) proizvodnja bukovega žaganega lesa v Jugoslaviji je v zadnjih štirih letih naraščala od 275.000 m 3 v letu 1953 na 414.000 m 3 v letu 1956. Hkrati se je domača poraba
dvignila od 80.000 na 140.000 m 3 , izvoz .pa je medtem padal od 229.000 na 1•63.000 m 3 ;
b) v evropskem uvozu buk. žag. lesa je Jugoslavij a krila v letih 1952-1954 - 50%,
njen delež pa je v letu 1955 padel na 34% in v letu 1956 na 17°/rt;
c) v proizvodnji buk. žag. lesa ima Jugoslavija v Evropi l. mesto (2. mesto F r ancija, 3. CSR, 4. Poljska, 5. Nemč i ja , 6. Romunija, 7. Bolgarija, 8. Jtalija itd.);
č) Jugoslavija je dalje v Evropi največji izvoznik bukovega celul oznega lesa.
Gornja slika ni še popolna, ker kaže za ] ugoslavijo v pogledu bukve stvarno zmogljivost gozdarstva in lesne industrije, ne pa potencialne zmogljivosti. V našem gozdnem
fondu se čedalje bolj očituje neskladnost med fondom jglavcev in fondom listavcev
oziroma bukov ine, ki daleč presega vse druge vrste listavcev. Zdi se, da čas zelo prehiteva razvoj našega lesnega gospodarstva in da posvečamo preveč pozornosti mnogim
drugorazrednim v1prašanjem, medtem ko se ogibljemo osrednjemu vprašanju, ki je št
vedno istovetno s problemom bukovine v vsej njegovj kompleksnosti. V Sloveniji smo bili
prepričani, da kaj takega, kot je projekt za izgradnj o kombinata Novo mesto res pomeni
dobro rešitev p r oblema, najprej za .bukove gozdove na Dolenj skem pa tudi za druge dežele.
Se naprej pa smo prepričani, da bodo vse večje težave našega lesnega gospodarstva
prav v zvezi z nakaznimi .problemi pomagale do njihovega bolj.š ega razumevanja.
Po r očiio in članek naj ·bosta pobuda, da se tudi pri nas sproži sistemati čna , dolgoročna in koordinirana ter vso državo obsegajoča akcija za proučevanje biolo.š kih, tehno-
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Joških in ekonomskih vprašanj bukve in njene bodoče vloge v našem gozdnem in Iesnem
gospodarstvu.
Mnogi udeleženci konference na Slovaškem, predvsem pa prav vsi člani tujih delegacij,
so ob zaključku spontano izražali željo in neslužbeno napovedovali, da se bo prihodnja
konferenca pripravila v Jugoslaviji. tDa bi bila, ako pride do tega, čim bolj uspešna za
našo in druge bukove dežele!
Ing. Lojze 2 ume r
'.

IZ PRAKSE
FOTOGRAMETRIJA V GOZDARSTVU
2e nekaj let rprireja Poljoprivredno-šumarski fakultet v Zagrebu v semestralnih poza gozdarske inženirje iz operative. Na teh tečajih, ki imajo značaj postdiplomskega študija, se seznanjajo strokovn.iaki s pridobitvami in novostmi z raznih
področij svoje stroke. Letos je fakulteta poleg drugih tečajev organizirala tudi tečaj
iz fotogrametrije. Ta teča_i, že šesti zapored, je imel precej obširen program. Sestavljen
je bil tako, da so se udeleženci lahko seznanili v kratkem z zgodovino, razvojem in
današnjim stanjem te mlade panoge geodezije. Program j e obsegal teoretični in praktični
del (vaje z instrumentarjem in meritve). Tečajniki so se seznanili s skoraj vsemi fotogrametrijskimi instrumenti od najpreprostejših (ste reonao č niki za plastično gledanje slik)
čitnicah tečaje

Le v o : Delo s Zeissov im zrcalnim stereoskopom in stereometrom. D es n o : Detajl fotogrametričnega instrumenta tipe Wild A-7. (Foto : V. Mikuletič.)
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do univerzalnega instrumenta Wild A-7, s katerim dela Zavod za geodezijo tehnične
fakultete v Zagrebu.
Fotogrametrija ima izredno velik pomen za gozdarstvo, posebno v naših sedanjih
razmerah in pri urejanju gozdov zasebnega sektorja. Kataster ie v več ini .primerov zastarel in njegovi podatki ne ustrezajo več dejanskemu stanju. Gozd je marsikje preraste!
pašnike in košenice pa tudi druge kmetijske površine. Za meritve po klasičnih metodah
največkrat ni časa, ne ljudi, ne denarja. Kartni material, kolikor je · dostopen, je nepopoln
in prav tako zastarel. Brez novih meritev površin ni mogoče sestavljati elaboratov. Posnetki iz zraka, njihovo dešifriranje in ugotavljanje meritvenih veličin pa na mah rešujejo
si!uacijo. Precizni instrumentarij, ki ga v naši državi že uporabljajo nekatere ustanove
in podjetja, ima tako kapaciteto, da bi že lahko mislili na načrtno organizirano uporabo
fotogrametrije v gozdarstvu. S postavitvijo stalne mreže stalnih geodetskih točk , s periodičnim snemanjem iz zraka in v zvezi z revizijo ureditvenih elaboratov bi lahko trajno
nadzorovali dinamiko razvoja naših gozdov, kar bi imelo neprecenljivo važnost' za naše
gospodarstvo. Poleg gozdarstva lahko fotogrametrija nudi izredno pomoč tudi drugim
gospodarskim panogam in dejavnostim: elektrogospodarstvu, kmetijstvu, urbanizmu, melioraciji vodotokov itd. Mnoge države so uvidele pomembnost fotogrametrije in so šle
še dalje. Na terenih, kjer je to mogoče {ravnine), opuščajo klasične metode zem lj emerstva in uporabljajo le fotogrametrijo. Fotogrametrija dopušča gozdarstvu tudi izvedbo
nekaterih povsem dendrometrij skih meritev. Ugotavljanje drevesnih v rst, :z.arasti, sklepa,
deleža drevesnih vrst, srednje višine sestoja, posredno določanje lesne zaloge in pri r a~tka,
vse to je možno s pomočjo fotogram etrij e. Fototaksacija prihaja v poštev tam , kjer je
gospodarj enje z gozdovi še vedno bolj ekstenzivno; za slovenske razmere zaradi precej
visoke stopnje intenzivnosti gozdnega gospodarjenja torej ne bi bila priporočljiva. Poudariti pa je treba predvsem uporabnost geodetskih elementov fotogrametrije za gozdarstvo in
druge gospodarske panoge ter ji odrediti listo mesto, ki ji po njenem pomenu pripada.

M.V.

IZ ZGODOVINE NAšEGA GOZDARSTVA
BENESKA REPUBLIKA IN NJENO GOZDNO GOSPODARSTVO
Zgodovina naših primorskih gozdov je ozko povezana z delovanjem nekdanje Beneške republike. Razni članki , ki so v Gozdarskem vestniku obravnavali zgodovino naših
gozd ov, so že ve čkrat načeli vprašanje, kakšen je bil odnos Benečanov do njihovih in
do naših gozdov, vendar pa iz njih ne moremo izluščiti popolnejše slike o razvoju gozdnogo~po dar ske politike in dejavnosti Beneške republike. Zato sem se začel zan imati za to
vprašanje in s pomočjo virov, ki jih navajam na koncu članka , podajam pričujo č i prik az.
Od nastanka republike do XVIII. stoletja

2e ob nastanku leta 697 ., ko je bi la po obsegu še zelo majhna, je imela Beneška·
republi ka na svojem območju ob robu lagune nekaj gozdov in sicer pretežno hrastov ih
in borovih. Ti gozdovi so bili deloma državna last pod neposrednim nadzorstvom doža
in pozneje Velikega sveta, drugi gozdovi pa so bili občinski in običajno dani v upravljanje in izkorišča nje oskrbnikom, ki pa so jih morali redno gojiti, pogozdovati sproti
vse praznine, pri izkoriščanj u pa oddajati državi določeno kol ičino in vrsto lesa. Ta nač in
opravljanja in izkoriščanja gozdov je bi l v veljavi od nastanka republike do leta 725 ,
ko se je obseg republike pričel večati. Tako se je leta 725 razširila do reke Adiže, leta
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1150 pa že na del Istre in Dalmacije, leta 1405 na Padovo z okolico, leta 1420 na Furlanijo, ki je bila posebno bogata s hrastom. na Belluno z okolico, Rezijo in tja do J'ontebe
in Predila z njih obsežnimi gozd ovi iglavcev in bukve ter končno leta 1482 na jugu na
Rovigo z vso provinco in del province Ferrare.

Od leta 725 dalje, ko se je pričela republika vedno bolj uveljavljati v svetu, je
~ačela posvečati goz~ovom večjo pažn}o, ali bolje lesu, kajti potrebe za zgraditev mesta
lil .p:edvsem ·~ornance so vedno bolJ :astle. Zato lahko . re~emo, da je bila gozdarska
politika republike do konca XIV. stoletJa zelo preprosta m Je slonela na zelo elaštičnih
načelih.

Kritje vseh potreb po lesu je zahtevalo velike ko li čine lesnih gmot, in teh je bilo
vedno rpremalo. Z raznimi ukrepi so skušali povečati dotok lesa, tako so n. pr. leta 1438
naročili ob či nam , naj dajo gozdove v najem. same pa naj opravljajo le kontrolo nad
izkoriščanjem.

Toda tudi ta ukrep ni ublažil pomanjkanja lesa, zato je senat razveljavi l vse najemne pogodbe, sklenjene po smešno nizkih cenah in je vsakomur dovolil za dobo treh
let sekati les v občinskih gozdovih. izvzemši hrastovja, ki so bila rezervirana za potrebe
ladjedelnice. Posekan les je moral bi ti izdelan po predpisanih merah in pripeljan v Benetke
ter tam prodan na zato predvidenih mestih in po določenih cenah.
Toda tudi to še ni bilo dovolj. Leta !452 so odstopili še državne gozdove občina m,
da so jih lahko izkorišča li vsi, kot prej občinske gozdove, toda .pod pogojem , da jih ne
smejo razdeliti, dati v najem, ali pa odtujiti. Jasno je, da so bile posledice te pret irano
liberalne politike katastrofalne.
V prizadevanju, da bi popravili skrajno slabo stanje gozdov, .povzročeno z navedenimi nesrečnimi ukrepi, so zašli v drugi ekstrem, tako da so centralizirali oblast nad
gozdovi v rokah ene same osebe, t. j. oskrbnika za les in gozdove. Ta je popolnoma svobodno ukrepal in je moral poročati o svojem delu le najvišji oblasti. Ta način upravljanja je kmalu privedel do izboljšanja in preprečil nadaljnje pustošenje gozdov ter se
je tako dobro uveljavil , da so leta 1464 ustanovili >>Magistrat oskrbnikov lesa in gozdov«,
ki je upravljal gozdove, dokler leta 1504 potreba po lesu zopet ni močno narasla zaradi
vojne, ki jo je republika bojevala z Bizantinci, kakor tud i zaradi drugega velikega
požara, ki je uničil ladjedelnico. T edaj je vzel ~Svet desetih « v svojo neposredno pristoj nost upravljanje z gozdovi in imt:nqva l oskrbnike lesa in gozdov le kot iz vrševalce
svojih sklepov. Stevilni in zanimivi so bili predpisi, ki so bili izdani v tem času. L eta
14 70 so vsak hrast, kjerkoli je rastel, tudi na polju, rezervirali za potrebe arzena la in
vodogradnje. Dne 15. I. 1475 je iz~el zakon, ki je prepovedal odtujevanje občinskih gozdov
in posegel še bolj v zasebne gozdove, s tem da je v njih prepovedal vsako ravnanje, ki
bi povzročilo degradac ijo g:ndov ali celo njih spremembo v travnike ali pašnike. Obenem
je bila prepovedana sečnja y vseh gozdovih, ki še niso d osegli starosti desetih let, posek
starejših pa je bil dovoljen le s privoljenjem gozdarskih oblasti. Prepovedano je bi lo tudi
oglarjenje kako r tudi paša prvih pet let po pogozditvi. Leta 1487 je izšel predpis, ki je
predpisoval način srcnje v viši nskih gozdovih in med drugim zahteval, na se veje posekanih dreves skrbno poberejo in odnesejo. Posebni predpisi so bi li izdani tudi za preprečevanje tatvin lesa. Dne 4. julija 14·93. je bilo na vsem ozemlju r-e publike prepovedano
sekati tehnični les, v kolikor zato sam senat ni izdal predhodnega dovoljenja.
Toda vsi ti predpisi niso mogli popraviti ogromne škode, ki so jo v gozdovih povzroči li prejšnji načini gospodarjenja, posebno pa zakon iz leta 1452. Da bi še bolj zavarovai
gozdove, je sam najvišji svet zahteval strogo izvajanje veljavnih predpisov in določil za
državne nizke gozdove obhodnjo deset let, za občinske pa najmanj sedem let. iPoleg tegv
je bilo naročeno , da morajo lastniki gozdov takoj •prijaviti povzročitelje škode v gozdovih,
sicer bodo morali sami državi poravnati povzroče n o škodo.
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Leta 1530 je najvišji svet izdal važen zakon, po katerem so morali vsi lastniki prijaviti vsa zemljišča, na katerih je bil posekan gozd v zadnjih 40 letih ; če tega niso izvršili,
so jim dotično zemljišče odvzeli. Obenem j:: bila predpisana pogozditev teh zemljiš č,
in sicer 8% v roku 11 mesecev. Poleg tega je bila predpisana pogozditev 2% vseh zemljišč
ob laguni in tistih, ki so bila izpostavljena poplavam.
Leta 1536 je bil izdan nalog za izdelavo gozdnega katastra, ki je bil končan leta
1542. Ob tej priliki je senat tudi naročil, naj se -za 1(3 'Vseh gozdov, in to naj bolših, izdela
poseben kataster, na kar so bili ti gozdovi rezervirani i zključno za potrebe republike.
Medtem j e bil leta 1532 reorganiziran Magistrat za les in gozdove in zelo povečana
njegova zasedba, posebno na terenu za ,posle ·pri prevzemu in prevozu lesa. Tudi pristojnost tega foruma se je povečala , tako da j e poleg gozdarskih pristojnosti prevzel tudi
preskrbo ter neke finančne in sodne kompetence. Najvažnejša pravica je bila dajanje
v najem državnih gozdov, s čimer niso le prihranili na plača h za gozdne ču vaje, temve č
so tudi prepreč ili občinam okoriščanje z nizkimi gozdovi in travo ter so tako dosegli,
da so bili gozdovi bolje negovani.
Toda kljub vsem predpisom so se dogajale pogostne zlorabe, tako od občin kot od
mnogih zasebnikov, kar je zopet povzročilo številne spremembe v organizaciji gozdarske
uprave. Tako je bil leta 1556 ustanovljen Magistrat oskrbnikov r.eobdelanih zemljišč, ki
naj bi skrbel za pogozdovanje takih zemljišč, leta 15i4 pa še poseben Magistrat za
občinska zem lji šča. Toda vkljub vsem tem ustanovam in oblastem se Benečanom ni posrečilo uvesti uspešne gozdarske politike. Zato je .Svet desetih leta 1595 ponovno vzel v svojo
neposredno pristojnost glavno direkcijo vse gozdarske dejavnosti, ki jo je leta 1601
zaupal ladjedelnici kot najbolj prizadeti glede lesa in kot tehnično najbolj sposobni organizaci ji. Obdržal pa si je nadzor nad občinskimi gozdovi in v ta namen imenoval dva
oskrbnika za revizijo občinskih zemljišč.
Nekaj časa je šlo vse v redu, dokler ni sredi XVII. stoletja zašla republika v težek
finančni položaj, nastal zaradi nove vojne s Turki. Gozd je bil tisti, ki je moral priskočiti na pomoč in napolniti izpraznjene doževe -b lagajne. Zakon, izdan 4. junij a 1649,
je celo predpisoval prodajo vseh odvečnih občinskih sredstev. S to utemeljitvijo so bile
izvršene velike zlorabe in prevare. Tako so bili obsežni gozdni kompleksi prikazani kot
nerentabilni in zato nepotrebni in odve čni ter so bili razprodani.
Pozneje so bili izdani številni ukrepi za izboljšanje slabega stanja gozdov, kot n. pr.
razveljavljenje pogodb, obveznost pogozdovanja, ·zatiranje zlorab in podobno, toda mnogo
laže in neprimerno hitreje so se prej napolnile državne blagajne, kot pa poznej e popravile posledice pretiranih sečenj in nepravilnega izkoriščanja gozdov. Poostrili so ukrepe~
da •bi onemogočili zlorabe pri izkoriščanju hrastja; v gozdovih, oddaljenih do 10 milj
od premogovnika je bila prepovedana izdelava drv brez posebnega dovoljenja. P repovedana je bila paša koz v vseh gozdovih in predpi sana celo smrtna kazen -za ,povzroč i telje
škode v gozdovih. Pravice zasebnih lastnikov IS O bile <Še bolj omejene, s tem, da je bila
prepovedana sečnja tudi mehkega lesa brez predhodnega dovolj enja gozdarskih oblasti.
Ustanovljen je bil poseben urad, ki je ugotavljal verodostojnost anonimnih prijav glede
kršitve gozdarskih predpisov in trgovine z lesom.
Toda vse to je le malo zavrlo številne zlorabe in prevare, katerih povzročitelji so bili
v glavnem plemenitaši, tako, da je arzenal predlagal senatu, naj se zopet vzpostavi sistem
dajanja gozdov v najem, kar se je nato tudi dejansko zgodilo v dekretom, izdanim
12. junija 1694.
Osemnajsto in zadnje stoletje
Med ukrepe, ki naj bi izboljšali stanje gozdov, sodi zlasti zopetna uvedba Magistrata
za les in gozdove; le-ta je utrdil strogo gozdarsko politiko, ki je posebno do leta 1750
rodila dobre rezultate.
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Pono:no so bili. ~veljavl!.eni p rejšnji g lavni predpisi, zakon iz leta 14 75 pa ic bil
se dopolnJen z določili o seČnJ I drv za potrebe prebivalstva. T o sečnjo so lahko op ravl"ale
le občine, morale pa so upoštevati tehnične predpise o redni obho dnji in obvezno po:avnati vsako morebitno škodo. Po •predpisih iz leta 1734 je z občinskimi gozdovi upravlj al
magistrat ter 'jih je lahko dajal tudi v najem. Senat je bil v tem času zelo strog z obči·
nami , saj so bile mnoge po kratkem postopku obsojene na povračilo škode in izročitev
izk upi čka od protizakonitih prodaj lesa ter so morale pogozditi zemlji šča, ki so bila
opustošena s pašo ali oglarjenjem.
Posebno pomembni so bili predpi si, iz dani leta 1704 za državne gozdove. Priznavali
so dotedanje napake v upravljanju in nava j ali razne zlorabe pri izkoriščanju gozdov
ter z dodatnimi .pravilniki zaostrili dotedanje predpise in postopke.
Med drugim je bila predvidena n ova razmejitev gozdov z jarki in reorganizacija
varnostne službe. _Prdpisi so nadalje omejevali sečnjo le n a določen letni čas in to v
prisotnosti čuvajev , opremljenih z manuali. Ni h če ni smel prodajati lesa brez p otrdila
o izvoru; paša v gozdovih je bila strogo prepovedana; čuvaj i in lastniki zasebnih gozdov
so morali na mestu ubiti živino, ki bi jo zal otili v gozdu in jo nato prodati in izkupiček
izročiti ob čini. Izšli so tudi predpisi za hitro in strogo reševanje prijav o gozdni škodi.
Uvelj avlj ali so tudi enotne gojitvene metode. Leta 1709 so bili izdani za določene
gozdove zanimivi .predpisi za čiščenje pregostega pomladka in odstranitev nepotrebnih
dreves, >>da bodo semenjaki dobivali dovolj hrane iz zemlje«. Zanimiv je tudi pr oglas,
izdan 30. julija 1763, po k aterem se priznava vpliv zemlji šča, lege itd. na kakovost lesa,
oddanega arzenalu za njegove potrebe. V ta namen je bilo predpisano, da se mora vsako
drevo tako zaznamovati, da se vidi , v katerem gozdu, predelu in času j e bilo posekano.
Zato so poleg običajnih klad iv za žigosanje drevja uporablj ali še posebna štiri kladiva
z začetnicami, ki so označevale: sever, jug, vzhod in zahod.
Da bi preprečili veliko škodo, ki j o je povzročala paša 1900· glav goveje živine in
11.000 ovac v gozdu »Consiglio«, so leta 1576 prepovedali pašo drobnice v tem gozdu
in število g oved znižali na 500. Za gozd je bil izdelan »gospodarski načrt«, po katerem
j e .bil razdeljen na 16 oddelkov. Izkori ščali so le bukev z desetletnim redčenjem in šele
po letu 1643 j e arzenal pri čel izkoriščati v minimalnih količina h tudi smreko in jelko.
Leta 1770 so tam postav ili tudi žago na vodni pogon in plavili les po vod i. P rav tako
so gradili gozdne ceste, da bi čim laže in bolje izkorišča li gozdove. Zanimive so pogodbe
za posek lesa v javnih gozdovih Karnije, ki so med drugim izrecno prepovedovale posek
obrobnih dreves (gozdni pla šč), ker varujejo gorske gozdove pred vetrovi in plazovi.
1Važen predpis, posebno za zasebne gozdove, je izšel 25. januarja 1747 ter je določa l , d a bo vsak hrast, ki bo zrastel kjerkoli po tem datumu, n aj si bo na polj ih, v gozdu
ali ob potokih, kakršne k oli kakovosti ali obsega, ostal popolna last lastnikov zemljišč ,
ki ga bodo lah ko uporabili po svoji volji. Ta dekret je moral iziti po sili razmer, kajti
do tedaj se je dogajalo, da je zasebnik , ko je videl da se je pojavil na nj egovem zemlj išču , naj si bo v gozdu ali na polju, hrast, ga je takoj izruval in uničil kot kakšno nekoristno ali celo škodljivo rastlino; vedel je namre č, da v daljnji bodočnost i ne •bi imel
nikakšne koristi od hrasta, ampak le država. Vendar je pravica poseganja v zasebn e
gozdove kljub t emu ostala še dalj e in se je poleg že obsto ječe pravice odvzema hrasta,
nastalega pred letom 1747, razširila leta 1773 še na jesen. Ta odločba pa je veljala
le do leta 1790.
V osemnaj stem stoletj u so izvršili tudi reorganizacijo gozdarske uprave. Natančno so
bile opisane vse funkcij e v tej upravi ter njih delovno področje, kot n. pr. nadoskrbniki,
oskrbniki, pokrovitelji, vodj e, varuhi , č u vaji itd., torej dolga vrsta funkcionarjev, k i so
bili z dekretom, izdanim 12. decembra 1782 , podrejeni enotni »Centralni direkciji uprave
gozdov«, ki je skušala urediti in izpopolniti dotedanj e predpise o gozdovih.
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Leta 1792 so bili izdelani za posamezne gozdove posebni načrti . ki so delili gozdove
v oddelke. Poleg tega pa so izšli še posebni pravilniki, ki so razvrščal i gozdove v tri
kategorije, in sicer: l. gozdovi , rezervirani za potrebe arzenala, 2. gozdovi za izd elavo
tehničnega lesa za zasebno uporabo, 3. gozdovi za izdelavo dolgih okroglih gozdnih sortimentov in drv. Gozdove tretje kategorije so sekali letno, druge pa so morali izkoriščati
z osemletnim redčenjem. V gozdovih prve kategorije se je moralo posebno paziti, da pri
poseku po.pačenih in slabih dreves niso poškodovali drugih. Tako naj bi nastali enakomerni semenski sestoji, ki bi dali lep h rastov pomladek. Odstranjevali pa naj bi tudi panje
in grmovje mehkih listavcev, izvzemši pas ob robu gozda, širok 2-3m, kot gozdni plašč ,
ki naj bi živini preprečil dostop.
Pravilniki so tudi predpisovali, da morajo lastniki gozdov skrbeti za gozdni red ;
bili so tudi odgovorni za vso škodo, ki je nastala v njihovih gozdovih, tudi če je bil
povzročtelj neznan. Prav zaradi tega predpisa se j e uveljavila navada, da so bili plat
zvona, če so opazili tujca ali ži.vino v gozdu. Prav tako so morale občine državi poravnati
vsako škodo, nastalo v gozdu, če je niso, kot je bilo •predpisano, takoj prijavile. Dolžnost
občin je bila tudi , da vsaka tri leta na svoje stroške očistijo obmejne jarke ob javnih
cestah . Nekateri pravilniki so n. pr. predpisovati števi lo in vrsto živali, ki . se sme pasti
v gozdu. Določena je bila kazen 100 dukatov za najmanjšo sečnjo na golo; s prizadeto
površino je rastla tudi kazen.
Dne 2. aprila 1794 je izšel nov zakon, ki je dopolnjeval zgoraj navedene predpise
iz leta 1792 s tem, da je med drugim predpisoval, da morajo vsi lastniki gozdov tretje
kategorije predložiti v teku štirih mesecev statistično-topografsko mapo gozdov, v kateri
morajo biti naznačene vse go le površine, večje od 20 pado\·anskih kvadratnih pertik,
t. j. 9m2 • Vse te goljave so morali pogozditi -v petih letih. Poleg tega so morali lastniki
zamejiti svoje gozdove in jih razdeliti, če je bil gozd večj i od 7,72 ha, po letnih obhodnjah, sicer pa na še manjše dele. Prepovedana je bila s ečnja drevja, ki je bilo mlajše
od 7 let. Sekati so smeli le v zimskih mesecih t. j. od novembra do februarja.
Zadnji predpis, ki ga je izdala Beneška republika glede gozdov in lesa, je izšel leta
1795. .Skušal je smotrno urediti transport lesa z uvedbo obširne in enotne tarife za prevoz
hrastovega lesa vseh dimenzij iz gozda do arzenala; zato so bile ·zadolžene občine. Kmalu
nato je po enajstih stoletj ih obstoja prenehala s svojim delovanjem Beneška republika;
kajti Napoleon je s svojimi četami zasedel tudi to državo in 16. maja 1797 sklenil z njo
mir v Milanu.
Istrski gozdovi
Grki so imenovali reko M irno >> lster«, ker so jo smatrali za južni rokav velikega
Istra t. j. Donave. Od tod izvira tudi ime polotoka Istre. Ko so Rimljani leta 178 pred
n. š. zasedli Istro , so preimenovali reko Mirno v Nengum ali Nengon. ·Ob izlivu reke v
Jadransko morje je bilo takrat važno pristanišče kraj Sv. Juraj, ki je danes zaradi stoletnih
naplavin reke Mirne oddaljen več km od morja.
Gorjni in srednji del doline reke Mirne je zaraščen z gozdom, ki je dolg 18 km in
širok od 130 do 1000 m s skupno površino nekaj nad 1300 ha. v njem rastejo listavci ,
in sicer nad 50°/o je hrasta, drugo pa brest in jesen večinom a v enodobnih sestojih. Pred
prihodom Benečanov je ta gozd pripadal avtonomni občini motovunski. Ze v svoječasnih
prepirih med svobodnimi občinami in fevdalci kakor tud i v prvih stoletjih beneške vladavine je občina dokazovala lastninsko pravico nad tem gozdom. Ta pravica ji je bil a
leta 1367 tudi izrecno priznana po dožu in akvilejshm patriarhu. Pozneje pa si je z izdajo
gozdnih redov beneška republika rezervirala izključno pravico izkoriščanja te hničnega
lesa, da bi zagotovila svojemu, takrat znamenitemu arzenalu, potreben les za graditev
ladij. Te obvezposti so bili oproščeni le nekateri deli gozda, medtem ko je bil ves gozd,
na katerega se j e nanašala posebna pravica arzenala, nato obdan s posebnimi kamnitnimi
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mejniki. Pozneje je bila ta pravica arzenala razširj ena na vse gozdove te doline. Zato je
bilo izvršenih tudi več zamejitev gozda, in sicer prva leta 1304 z velikimi kvadratnimi
kamenitnimi stebri z grbom krilatega leva (znak republike) , nato leta 1566 in še enkrat
leta 1779. Na mejnikih iz leta 1566 je kratica CX, kar pomeni Svet desetorice, ki >i je
pridržal najvišji nadzor nad gozdovi, kot smo to že prej omenili.
Motovunski gozd je bil eden tistih gozdov, ki j im je beneška republika posvečala
posebno skrb in jih smotrno izkoriš čala ter negovala tako, da ga ni uniči l a, temveč jo je
preživel kot tudi francosko zasedbo, Avstrijo in I talijo ter obstoja še danes. Znač iln o
pa j e, da je v vseh državah služil prvenstveno za potrebe mornarice, verjetno zaradi bližine morja in vrste lesa. B enečani so plavili les iz tega gozd a po reki Mirni in dalje do
beneškega arzenala. Posebno pažnjo so posvečali debel im zakrivlj enim drevesom, primerni m za potrebe ladjedelstva. Zato je bi lo naročeno , da se mora dajati takim drevesom
tak prostor, ki bo pospešil oblikovanje naravnih krivin in jih tako obrezovati, da se v
krivinah čim bolj debelijo. Nasprotno 'P a je bilo predpisano puščati v ustrezni goščavi
tisto drevje, ki je bilo primerno za izdelavo dolgih okrogl ih sor timentov.
Gozd je bil razdeljen na 28 oddelkov; vsako leto se je vršila negovalna sečnja le
v enem oddelku. Te sečnje niso bile običajne prebiralne sečnje, kjer bi sekali le drevje
do ločene debeline, temveč so odstranj evali predvsem drevesa. ki niso imela p()gojev.
da bi se od nj ih v določeni dobi dobil dober tehni čen les.
Svet desetorice je izbral »kapitana doline« izmed petih kand idatov na predlog arzenala, ki je bi l zadolžen za te hni čno ·-vodstvo gozda. Ta kapitan je prejema l .p l ačo 40 soldov na dan in je moral stanovati v gozdu , od koder se je lahko oddaljil letno le 15 dni
in še to le po predhodnem dovoljenju Sveta desetorice. Podrejeni so mu bili štirje čuvaji.
zadolženi za varstvo gozda in· vodja oddaje lesa, ki j e s pomočj o d r ugih treh čuvajev
pazil na transport lesa.
Tatvine in škode, povzročene v gozdu, so morale biti p rijavljene županu .Motovuna.
ki je imel pravico razsojati in odmerjati kazni ter v hujših primerih kaznovati tudi
z zaporom. Obsojeni so imeli pravico pritožbe na arzenal. Tak primer kaznovanja je
razviden iz ~okumenta št. 108 motovunskega statu ta, ko j e župan dne 13. II. 1334 razsodi l, da se zapleni živina, ki je prevažala les, posekan v nasprotju s takrat veljavnimi
predp isi.
Istrsko provi nco je upravljal kapitan kot zastopnik republike; tako je tudi upravljanje z gozdovi sodilo v nj egovo kompetenco. Da bi odstranil to posredovanje, je
Svet desetorice ustanovil poseben forum, sestavljen iz dveh plemenitašev z naslovom
»Poslanca nad dolino in gozdom motovunskim«. Ta forum je bil leta 1628 proglašen
za večnega. Od takrat dalj e je bila torej uprava nad motovunskim gozdom avton omna.
Skrb za istrske gozdove je posebno razvid na iz »Predpisov najvišjega kolegij a n au
gozdovi z dne 16. XII. 1777 za čuvanje, red in gojitev gozdov istrske province«. lz te
listine je razvidno, da so bili vsi gozdovi, javni in zasebni. vnešeni v .posebno •mapo« in
zabeleženi v katastru. Po tem predpisu so bili vsi gozdovi razdeljeni v dva razreda, in
sicer v »rodovitne gozdove«, k i so bi li rezervirani za izk lju č no uporabo arzenala in zamej eni s kamnitnimi mej niki ter v »j alove gozdove«, ki so bi li vn ešeni v sp lošni kataster in
so jih lahko izkoriš čevale država, provinca ali občina. Motovunski gozd je sodil v prvo
skupino.
V gozdovi h prve skupine je bi lo lastnikom prepovedano sekati brez dovolj enja , klestiti veje, izkopavati panje, debla, pomladek in hrastove sadike. Pod pretnjo denarne
kazn i a li celo zapora je bi la prepovedana .paša kakor tudi nabiranj e želoda in žetev
trave. Vsaki h osem let so se morala opravljati vsa dela v zvezi z nego gozdov: lastniki
so morali preskrbeti za to potrebne delavce in jih tud i p l ačati. Od posekanega lesa
so morali dati na razpolago državi ves les, uporaben za javna dela. ki je bil za to
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posebej žigosan. Moral je biti na mestu izdelan in nato odpremljen v Benetke. Ostanki
lesa, napadli pri tem delu, kakor tudi drugo drevje, ki je ·bilo o·b takih prilikah podrto,
so .po presoji dotičnega, ki je vodil to delo, dali na raz.polago l astniku gozda; toda tudi
ta les je moral biti žigosan v dokaz, da je bila sečnja dovoljena. Nadalje je bilo predpisano, da se ti gozdovi očistijo mehkih listavcev v običajn i letni dobi za »potrebno
dihanje in večji prirastek semenjakov in pomladka.« Pri tem napadli les je pripadel
lastnikom, v dr.žavnih gozdovih pa občinam.
~Paša je bila dovoljena v zasebnih gozdovih le za govedo, toda ne med 15. majem in
15. junijem; vsej drugi živini je bil vstop v gozd prepovedan. V državnih gozdovjh prve
skupine je bila prepovedana paša za vse živali. Vsak, kdor je zalotil živino, da se je
kljub prepovedi pasla v gozdovih, jo je smel odvzeti ali pa celo ubiti; prepustili so
mu jo kot nagrado.
Slabši gozdovi so bili, potem ko so bile v njih opravljene vse negova lne sečnje,
prvih osem let prepuščeni na izkoriščanje lastnikom za pridobivanje kuriva in za pašo
živine, izvzemši koze in prašiče, toda pod obveznostjo, da bo ostal na zemljišču gozd.
Oglarjenje je bilo dovoljeno le v krajih, oddaljenih najmanj 2 miliji od gozdov.
Sodniki in župani so morali osebno pregledovati državne in ·zasebne gozdove, in
sicer vse tiste, ki so bili vpisani v kataster, opazovati delo in vedenje vseh gozdnih nameščencev ' ter letno poročati kapitanu province o izvršenih pregledih. Ti nadzorniki so
morali uživati vso čast in se zavedati svoje dolžnosti, obvladati pa so morali tudi teoretične in praktične osnove gozdarstva. Tako se j e n. pr. od njih zahtevalo: >>.Ker so navedeni nadzorniki odgovorni za dobro ali slabo gojitev gozdov, morajo biti posebno pri
delih čiščenja , redčenja in kleščenja pregostih vej na drevesih vedno prisotni v gozdu,
skupaj s pristojnim kapitanom in sicer od pričetka do konca teh važnih del nege gozdov.<<
Navodila in predpise so vedno bolj izpopolnj evali jn se spuščali vedno. bolj v podrobnosti. Tako je bilo določeno, da se morajo drevesa z največjim prirastkom zaznamovati in registrirati za vs ak gozd posebej, da bo po možnosti ·znana količina in kakovost lesne mase. Te regi stre so izdelovali v dveh izvodih, in sicer enega za arzenal, drugega pa za provinco .zaradi kontrole. Pregledi in primerjave so bili predvideni vsakih
deset let. iPrav tako so bili izdelani načrti za redčenje in čiščenj e ter celo za kleščenje
vej. Gojitvene sečnje so morale biti opravljene od novembra do aprila.
Na plodnih tleh so puščali gostejši pomladek, »da bi se lahko branil pred vetrom;
kjer je hrastje bolj tanko in visoko, naj se pusti sestoj bolj gost, ker je zaželeno, da
postanejC> drevesa visoka in debela, zato se mora preprečiti tudi razvoj vejevja in vsakih osem let odstraniti manj primerna drevesa. <<.
·~Pri sečnji debelih dreves je treba paziti, da se ne poškoduje drugih; pri tem naj
se izkoristi tudi panj, zato naj se ga izkoplje. K leščenje vej naj se opravlja od spodaj
navzgor. Pri hudem mrazu naj se sečnja prekine. Cer naj se poseka pri čiščenju gozdov,
ker ni primeren za ladijske konstrukcije, z izjemo onih dreves, ki bodC> uporabna za
izdelavo dolgih okroglih gozdnih sortimentov<<.
Izdelavo in spravilo lesa so morali s pogodbo oddati v izvršitev. V primeru izrednih
sečenj so morali .pos.ek porazdeliti sorazmerno na vse gozdove in na vse njihove oddelke.
Na golih go·zdnih tleh so morali posejati želod.
Zaključek

Iz vsega navedenega lahko zaključimo , da se je Beneška republika po prvih zelo
škodljivih ukrepih glede upravljanja in izkoriščanja gozdov, ki so imel i katastrofalne
posledice in so pov.zročili devastacijo zlasti hrastovih .g ozdov, potem na vse načine trudila, da bi izbolj šala to stanje ali vsaj ohranila tiste gozdove, ki so še preostali. Med
le-temi je bil tudi motovunski gozd v Istri, to pa verjetno zaradi tega, ker je ta gozd
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branila motovunska občina kot svojo lastnino in ji je to pravico priznal celo sam dož,
kot smo prej ugotovili.
,V ta namen so bili izdani številni predpisi za gojenje in napredek zlasti hrastovih
gozdov; izdelani so bili že prvi gospodarski načrti s podrobnim i predpisi glede gojenja,
nege in izkoriščanja gozdov; napravljeni so tudi prvi poskusi urejanja gozdov.
Potrebe po lesu so bile v Benetkah vedno velike za graditev mesta in za zaščito
lagune, zlasti pa za zgraditev mornarice, ki j e bila vir dohodkov in bistvo mo či republike.
Iz opisanega razvoja gozdarskih predpisov, načina upravljanj a gozdov in celotne
gozdarske politike skozi Il stoletij obstoja Beneške republike lahko sklepamo, da je bil
zadan najhuj ši u.d arec .g ozdovom v prvih letih obstoja republike do približno 'POlovice
15. stoletja. [)rugi tak hujši udarec pa je bil prizadej an sredi 17. stoletja, da bi si zaradi
vojne s Turčijo opomogle državne finance. Vemo pa, da posledice teh udarcev niso čutili
le gozdovi, ki so bili ,pod neposredno upravo republiških organov, oziroma tisti, ki so
ležali na .ozemlju republike, temveč tudi vsi bližnji gozdovi zaradi velikega povpraševanja po lesu in ugodne konjunkture, posebno če sosednje države niso uveljavile potrebnih
zaščit n i h ukrepov, ·pa naj si bo to zaradi nepoznavanja pogubnih posledic .p retiranega izkoriUanja gozdov, bodisi zaradi obilice gozdov v drugih pokrajinah države.
Za kritje svojih velikih potreb po lesu je torej republika pozneje kolikor se je le
dalo ščit il a svoje preostale gozdove in se j e raje .preskrbovala s potrebnim lesom od
drugod, predvsem pri svojih sosedih, in sicer iz na]bližjih gozdov; to se ji j e v glavnem
tudi vedno obneslo. Zatorej je bila krivda Benetk pri uničenju naših kraških gozdov, ki
niso bili na ozemlju republike, le posredna; kajti če bi takratni gospodarji in upravitelji
teh naših gozdov ne podlegli kupčijam ter ne bi prodajali velikih koli čin lesa Benetkam,
temveč bi vodili "pravilno gozdno gospodarstvo, bi naš i gozdovi ne bili uničeni. T o dej stvo j e dobro razvidno tudi iz č l anka dr. Vlada Va lenč iča: Nekdanji deželnoknežji gozdovi
na Primorskem, objavljenega v Gozdarskem vestniku št. 8/1956.
Dr. Lojze Ki aut a
Viri:
D ott. Giuseppe Venturoli : Sto ria della legislazione forestale della Repubbl ica di
Venezia.
Amerigo H ofmann: II bosco di San Marco di Montona.
IDRIJSKI GOZDAR JE DOBIL AViSTRIJSKI PATENT
ZA SVOJO Nl'VELIRNO NAPRAVO

lf

Gozdar Ferdinand Sinkovec (rojen v Idriji 28. 3. 1856, umrl 21. 2. 1926 v Kozjem)
j e napisal v nemško pisani brošuri: Navodilo za uporabo patetne nivelirne naprave, k1
jo je dal patentirati pod avst. P. št. 3241.*
Avtor j e služboval blizu Dunaja (Wienerwald), na Koroškem ter v prvi svetovni vojni
v Trnovskem gozdu (na Poncali). V svoj ih ".Navodilih« piše na 25 straneh o osnovnih
pojmih terenske nivelacij e, opisuje svojo napravo za niveliranje in razlaga njeno uporabo
za pravilno izpeljavo gozdnih poti in podobno.
Niveliranje se sicer že od nekdaj izvaj a večinoma s pomočjo libele, vdelane v bolj
ali manj precizne teodolite. Sinkovčeva naprava pa temelji na uporabi dveh grezil, pritrjenih na ravnilu , tako da j e mogo če na zelo. preprost in prir očen način določi t i vodoravno ravnino. Preprosto leseno ravnilo se postavi s pomočjo omenjenih grezil v vodoravno lego in se podpre z navpično palico. Uporablja se 2 do 3m dolga letev, ki se v

* ,B rošura: »Anleitung zum Gebrauche der Patent-Nivellir-Vorrichtung« des Fiirsters
Ferd Sinkovic je izšla brez letn ice, najbrž pred 5(}...-.{)0 leti in je bila natisnjena pr i .T. G.
Mah! - Lienz. Sedaj je v Mestnem muzej u v Idriji.
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določeni

razdalji postavi navp1cno ter se tako ni!- njej p r ečita v išinska r azlika med dvema
Jasno je sicer, da s tako preprosto, toda lahko razumljivo napravo brez posebnih
optičnih pripomočkov ne moremo doseči velike natančnosti , vendar pa le- ta ni potrebna
pri opravi lih, za katere j e namenjena.
Avtor (izumitelj) ugotavlja, da se ta naprava da s pridom uporabiti za zako l ičenje
gozdnih poti, gozdnih železnic, za namakalne in odvodne kanale, za druge vodne na.prave
pa tudi za razne terenske ugotovitve. Vsekakor je s strokovne (zemlj emerske) strani
- upoštevanja v redno, da je Ferdinand Sinkovec dal gozdar jem, ki jim ni bil vedno dostopen drag in precizen instrument, v roke za prakso uporaben, domiselno zgrajen preprost
merilni pripomoček , ki je brez dvoma že takrat dobro &lužil svojemu namenu. Tako je
eden naših rojakov - gozdarj ev s svojo bistroumnostjo in praktični m znanjem na izviren
nač in prispeval k napredku merdne tehnike.
Avtor skončuje svoja !Javodila z žel jo, da bi ta naprava pomagala odstraniti napake
na starih .poteh, nastalih po naključj u ali zaradi potrebe kar na oko, ter omogočila zgraditi strokovno izmerjenje prevozne gozdne poti in s tem dvigniti vrednost posestev, vse
Ing. Cvetko Bož i č
v okras pokrajine.
točka ma.

O GOZDARSKI POLITIKI OSEMNAJSTEGA STOLETJA
V drugi polovici XVIU . stoletj a so bili za posamezne avstrijske dežele, med temi tudi
za Stajersko in Kranjsko , izdani gozdni redi s predpisi o gozdnem gospodarstvu, Veljali
so, s kratko prekin,itvijo na ozemlju francoske Ilirije, do uveljavljenja avstrijskega gozdnega zakona l. 1852. Gozdni redi so nastali v času , ko je država začela krepkeje posegati
v gospodarstvo in ga usmerjati po načelih merkantilistične politike. V tej dobi se j e povečala skrb za kmetijstvo in gozdarstvo. To se je med drugim pokazalo v ustanavljanju
kmetijskih družb po posameznih deželah; njihov namen je bil , da so dajale pobudo za
gospodarski napredek.
Sicer pa gozdarski redi takrat niso bili novost; poznamo številne gozdne p r edpise
tudi iz prejšnjih stoletij. Toda gozdni redi iz druge polovice XVIII. stoletja imajo v pri meri s prejšnjimi drug značaj in drugo vsebino . V njih se kažejo nova načela gozdnega
gospodarstva, ki naj bi se sp lošno uveljavil a. Naloga gozdnih redov je bila, da seznanijo
gozdne lastnike 111 koristnike z umnim gozdarstvom in postavijo temelj za boljše gozdno
gospodarstvo.

O starejših gozdnih predpisih
Predpisi o gozdovih so v zvezi z razvojem in ureditvijo lastninske pravice na gozdnih
• zemljiščih . Ko si j e bodisi fevd alni gospod ali pa deželni knez prisvojil večja gozdna
območja, se je spremenil tudi način gozdnega gospodarstva. Gozdni lastnik si je prizadeval, da uredi gospodarstvo v gozdu, ki je bilo prej neurejeno, dokler so posamezni
koristnik i popolnoma neomejeno uporabljali gozd za kritj e svojih potreb po stavbnem
lesu in drveh. Na osnovi lastninske pravice si je pridržal , z izjemo lesa za upr avičence.
koristi gozda, )-i ki j ih je v tedanj ih č~sih dajal lov in pašnina od h rastovega in bukovega
žira. Te koristi so bile za lastnika največkrat gospodarsko pomembnejše kot koristi od
lesa ( 1). V istem času zasledimo začetke gozdne uprave; deželni knezi in fevdalni gozdni
posestniki so poverjali upravo gozdov posebnim gozdarskim uslužbencem .
.Prvi gozdni red na ozemlju nekdanje Kranjske je bil verjetno tisti, ki ga je l. 14'06
izdal Friderik Ortenburški za Kočevsko , kjer je v prvi polovici XIV. stoletja njegov
prednik naselil nemške koloniste. Ta gozdni red je urejal pridobitev in izgubo gozdne
pravice podložnikov po nakupu, podedovanju, zastavi in drugih pravnih naslovih (2).
Poleg teh je imel še predpise o lovu na sokole, kragulje in jastrebe ter na polhe. Ni pa
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v tem gozdnem redu nobene določbe gozdnopolicijskega značaja. To je bilo pač še v dobi.
ko moremo govoriti ponajveč le o izkoriščanju gozdov ne pa o gospodarjenju z njimi .
Velik del gozdne površine je do konca srednjega veka prišel v posest deželnega
kneza, ki je postal lastnik številnih gospostev na našem ozemlju. Z uveljavljanjem gozdnega regala zaradi interesov rudarstva v začetku XVI. stoletja se je deželnoknežji vpliv
na gozdove še povečal {3). Ravno prizadevanje za razvoj rudarstva je dalo cesarju
Maksimilijanu I. pobudo , da je odločneje posegel v ureditev lastninskih razmer in izkoriščanja gozdov {4). !Pod vlado tega vladarja je organizacija državne uprave dobila trdnejše
oblike; za upravo deželnoknežjih gozdov so bili postavljeni posebni gozdarji. V instrukcijah in gozdnih redih so dobili navodila za gozdno gospodarstvo. Gozdni redi so bil i
izdani običajno , ko je vladar postavil gozdnega nadzornika {gozdnega mojstra) v deželi:
predpisovali so mu , kako naj opravlja svoje naloge. Nekaj takih gozdnih redov iz prvih
desetletij XVI. stoletja se omenja za Goriško, Kras in Istro {5). Nanašali so se ti gozdni
redi le na gozdove, ki so bili deželnoknežja posest. Vsebovali so sicer sem in tja nekaj
gozdnovarstvenih določb, kakor n. pr. prepoved paše v nekaterih gozdovih, v glavnem pa
so navajali in opisovali obseg deželnoknežjih gozdov, njihovo stanj e ter določali, kako
naj se ti gozdovi izkoriščajo v korist kameralne blagajne.

Nastanek splošnega državnega nadzorstva nad gozdovi je bil v zvezi z augsburškim
' +
1
libelom iz l. 15 10 in rudarskimi redi iz l. 1515, 1553 in 1557. Augsburški !ibe! prvikra t ~()""" t5J5 .
omenja gozdove kot pertinenco rudnikov. Maksimilijanov rudarski red je proglasil vsa
splošno pomembnejša gozdna območja in gozdove iglastega drevja v krajih, kjer so bili
rudniki ali pa bi mogli nastati, za rezervirana v njihovo korist. Gozdove zemljiških gospodov, podložnikov ali mešč anov je pustil sicer njihovim lastnikom, obremenil pa jih je z
rezervatom odveč nega lesa za potrebe rudarstva {6). Rudarski red nadvojvode Karla za
Kranjsko in Goriško iz l. 1575 je imel že gozdnopolicij ske predpise. Prepovedoval je uničevanje deželnoknežjih gozdov in gozdov drugih zemljiških gospostev z napravljanjem
rovt, pašo drobnice itd. {7). Nadzorstvo nad gozdovi je bilo poverjeno rudarskim sodiščem.
Izdani predpisi niso preprečili prekomernega in neurejenega izkoriščanja gozdov.
Neprestano so se ponavljale tožbe v propadanju gozdnega bogastva in črnogl edneži so
napovedovali, da bo zmanjkalo lesa za potrebe rudnikov in prebivalstva. S številnimi ukazi
in prepovedmi so vladarji hoteli napraviti red v gozd nem gospodarstvu in obvarovati
gozdove pred pretiranim uni čevanjem . Pri tem se je pokazala potreba, da se predpisi
o varstvu in gospodarstvu gozdov združijo v posebnih gozdnih redih. Ti se ne bi nanašali
le na gozdove, pridržane za potrebe rudarstva, temveč tudi na druge gozdove v območjih.
kjer so pričeli kopneti zaradi negospodarskega izkoriščanja. Načrt gozdnega reda je bi l
predložen kranjskim deželnim stanovom v razpravo l. 1619. Po tem načrtu so bili
gozdovi podrejeni predvsem koristim rudarstva; v skladu s tedanj imi gozdnimi redi v
drugih deželah je tudi kranjski načrt predvideval omejitev gozdnih lastnikov v razpolaganju z gozdovi. Zato deželni stanovi ni so hoteli o njem razpravljati. Ko jim je bil
l. 1622 ponovno predložen, so odkrito izjavili , da na .Kranjskem, kjer je stanje druga čno
kot v deželah z velikimi rudniki. ni uporab ljiv. Večina gozdov je bila v lasti kranjskih
zemljiških gospodov in deželanov. katerih ni mogoče pripraviti do tega, da bi se podredi li
deželgnoknežjemu gozdnemu mojstru in v lastnih gozdovih le z njegovim dovoljenjem
sekali les za svoje potrebe. Gozdni red bi po prep ri čanju deželnih stanov napravil več
škode kot koristi; zato so prosili naj jim vladar z njim prizanese. To se je tudi zgodilo {8). Vlada j e l. 1652 svoj predlog za gozdni red obnovila. Tudi · to pot so se deželni
stanovi uprli vsaki novotariji. Odločno so izjavili, da zna vsak lastnik najbolje ču vati
svoj gozd ter da bi bilo treba pogledati, kateri gozdovi so lepši, deželnoknežji ali stanovski {9). Težko je presoditi. koliko je tako odklonilno stališče deželnih stanov narekoval

235

le načelni odpor zoper poseganja vladarja v področje lastnine zem lj iških gospodov, koHko
pa morebitna bojazen, da bi ureditev izkoriščanja gozdov pripeljala do sporov s podložniki, ki so v gozdovih imeli obsežne služnosti r{IO). Zdelo bi se bolj razumljivo, da bi
si deželni stanovi prizadevali za ureditev in omejitev izkoriščanja , ne pa ji nasprotovali.
Saj so uni čevanje gozdov v veliki meri pripisovali neupra vičenemu krčenju , sekanju, paši
in drugim posegom podložnikov.
•
Na Stajerskem, kjer je imel vladar bogate rudnike v svoji posesti, je bila ohranitev
gozdov predpogoj za razvoj rudarstva. Posebni gozdni red za to deželo je bil izdan
l. 1695 {11). V vsej svoji vsebini je podredil gozdove koristim rudnikov; kot prvi namen
gozdnega reda je omenjena naloga, da se očuvajo gozdovi, ki so dajali oglje. Skrb za
stavbni les, drva in za vinograde potreben les je omenjena šele na drugem mestu. Zanimiva je določba, naj bi gozdni red velj al na Zgornjem in Spodnjem Štajerskem, toda
z izjemo treh milj okrog Gradca. Gozdni red izhaja iz vladarjevega rudarskega regala in
iz rezervatne .pravice do vseh pomembnejših gozdov, ki so bili potrebni rudarstvu. Vsebuje določbe o odpravi rovt, njiv, travnikov in pašnikov, pridobljenih na ra čun gozda.
Prepoveduje pašo, zlasti drobnice v gozdovih, kjer bi mogla škodovati rasti gozda, to je
v prvi vrsti v zaraščajočih se posekah. Blizu rudnikov, omenjena sta izrecno železna
rudnika v Innern- in Vordernbergu, je bilo sekanje brez dovoljenja državnega gozdarja
ne glede na lastništvo prepovedano. Na oddaljenejših gozdnih območjih, od koder les ni
več prihajal v poštev 7a rudnike ali kot stavbni les, vinogradniško kolje, skodle ali celo
za drva v mestih in trgih, so smeli lastniki s pristankom gozdnega mojstra gozd krčiti
za pašnike, travnike in njive. Podložnikom brez lastnih gozdov naj bi potreben les odkazova li iz deželnoknežjih gozdov gozdarji , i'll zasebnih gozdov zemljiške gosposke. Macesnov,
bukov in hrastov les je bil v prvi vrsti namenjen za mostove in razne deželne zgradbe;
sekanje po podložnikih naj bi se zato omejilo. Omejilo se je tudi sekanje mladega
drevja. Zanimive so bile določbe glede kle ščenja smrekovih in hojinih vej, kjer je bila
navada, da so jih uporabljali za steljo živini. Kleščenje je bilo dopuščeno v mesecih
septembru in oktobru, toda le ob rastočem mesecu. Samo v primeru utemeljene potrebe
bi smeli klestiti drevje v drugem času, vendar tudi tedaj le takrat, ko luna narašča.
Ponekod so tpodbelili rastoče drevje in lubje prodajali usnjarjem ali ga uporabljali za
pokrivanje streh. !Posledica je seveda bila, da se je drevje posušilo. Zato je gozdni red
tako uničevanje gozda prepovedoval. Nabiranje smole - s tem poslom so se ukvarjali
predvsem tujci - je bilo dopustno le s posebnim dovoljenjem, ker so nabiralci pri tem
povzročali v gozdu veliKo škodo. Deželnem u gozdarskemu mojstru je gozdni red naročal,
naj s svojimi gozdarji skrbi, da bodo v deželnoknežjih gozdovih posekali najprej staro
in dozorelo drevje, ki bi sicer propadlo. Tudi na lastnike zasebnih gozdov naj vplivajo,
da bodo s svojimi gozdovi ravnali na isti na-čin. Gozdarskemu osebju je bilo zabičano,
da pri sečnj i pustijo na sečini dovolj semenskih dreves zaradi obnavljanja gozda. Za
neupoštevanje te določbe je bila zagrožena kazen.
Podložnikom je gozdni red priporoča l , naj na svojih zemljiščih sadijo vrbe in tudi ·
grmovje ter ta les uporabljajo za svoje potrebe, da se varčuje z lesom iglastega drevja,
kjer grozi pomanjkanje.
Taki gozdnovarstveni predpisi ter strokovna gozdarska navodila so tvorila pravzaprav le manjši del gozdnega reda. Obsežnejši so bili predpisi o splavljanju lesa, o gozdnem delavstvu in oglarjenju. Vsi ti predpisi so jmeli namen, da fužinam zagotovijo ugodne
pogoje pri preskrbi z lesom in ogljem. Gozdni red za Stajersko je bil l. 1721 obnovljen
v skoraj nespremenjeni obliki. Vlada je želela uvesti tudi za Kranjsko podoben gozdni
red, kot je bil izdan za Stajersko. V nekdanjem arhivu deželnih stanov j e ohranj en
koncept gozdnega reda, ki se je tako tesno držal svoje predloge, da je prevzel celo
omembo štajerskih krajev. Ta koncept, dasi se v posameznih členi h ujema z omenjenima
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gozdnima redoma za Stajersko, je starej šega datuma. Miillner meni, da je iz začetka
XVII. stoletja (12). Verjetno je torej štaj~rski gozdni red, še .preden je bil uveljavljen.
služil kot predloga za kranjski osnutek. Mogoče je bil to eden izmed tistih načrtov , ki
so jih deželni stanovi zavrnili.
Potem ko je bil na Stajerskem razglašen gozdni red iz l. 1721, ga je vlada nameravala prilagoditi tudi za Kranjsko. Gospostva so bila l. 1738 pozvana, da sporočijo k
temu gozdnemu redu svoje mnenje in predloge. Izkazalo pa se j e, da je bil štajerski gozdni
red znan le malokateremu kranjskemu gospostvu, ki se niso nič kaj podvizala, da bi
odgovorila na p oziv deželnega glavarja. Osem let poznej e - l. 1746 - je deželni glavar
ugotavljal, da večje število gospostev še vedno ni poslalo svojih poročil, das i so jim
bili istega leta razposlani izvodi štajerskega gozdnega reda, do katerega naj bi zavzeli
svoje stališče (13).
Vkljub temu, da so si nekatera gospostva z večjimi gozdnimi posestvi zaradi neurejenih razmer pri izkoriščanju gozdov, n. pr. samostan v Bistri, prizadevala, da bi čim .prej
prišlo do gozdnega reda, se vprašanje ni približalo rešitvi (14). Zdi se, da je deželnemu
glavarju in deželnim stanovom, ki so to vprašanje obravnavali, manjkalo potrebne odloč
nosti za hitro izvedbo. Ugotavljali so, da se gozdovi uničujejo .s krčenjem in napravljanjem rovt ter pašo drobnice in da podložniki pustošijo z neurejenim sekanjem. Zato
grozi pomanjkanje stavbnega lesa in drv. Ker bi pret~kl o preveč časa, dokler bi prišlo
do uveljavljenja gozdnega reda, so deželni stanovi l. 1755 predlagali, naj bi se nekatera
vprašanja kot prepoved .paše, požiganja, gozdne tatvine in podobno, rešila z začasnirni
predpisi. V svoji spomenici h gozdnemu redu so tudi izrazili predlog za ureditev sekanja
v gozdovih, kjer so imele soseske skupno pravico do lesa. V teh skupnih gozdovih naj bi
se upravičencem dodelili deleži v razmerju z obsegom njihovih gruntov. Pričakovali so ,
da bodo podložniki s svojimi gozdnimi deleži bolje gospodarili kot v skupnih gozdovih .
·Predpisov za varstvo gozdov sicer tudi pred tem časom ni manjkalo. L. 1749 je bil
izdan tak patent, skliceval se je na generalije od 16. februarja 1669, ki so bile večkrat
obnovljene. Omenjene generalije so prepovedovale pašo drobnice v gozdovih, sekanje
drevesnih vrhov, požiganje in krčenje (15). Zlasti prepovedi paše z drobnico so se več
krat ,ponavljale; to kaže, da niso dosti zalegle.
(Nadaljevanj e sledi)
Dr. Vlado Va 1 en čič

KNJižEVNOST
ZBORNIK INšTITUTA ZA GOZDNO IN LESNO GOSPODARSTVO SLOVENIJE
številka 2
.Po večletnem presledku je pred kratkim izšla 2. številka v ,.zbornik« preimenovanih
»l zvestij« In~tituta za gozdno in lesno gospodarstvo Slovenije. Knjiga vsebuje naslednje
razprave č lanov in zunanjih sodelavcev imenovanega inštituta o raznih perečih vprašanj ih
s področja gozdnega in lesnega gospodarstva:
Ing. Lojze Žumer: Plošče v le sni indu st riji. Avtor podaja v razpravi pojem in definicijo plošč iz lesa, obravnava njihov pomen v lesni industriji, nakazuje razvojne možnosti industrije teh plošč, opisuje norme in postopke pri izdelavi raznih
vrst plošč, objavlja podatke o domači proizvodnji plošč v republiškem in zveznem merilu
po osvoboditvi ter podaja sliko teh ničnih in razvojnih možnosti za povečanje proizvodnje
plošč.

Ing. Ma r t i n Co k 1 : K o 1 i č i n a in s tru k tu ra 1 e s n i h o d p a d k o v v
gozdi pr o izvod nj i (predhodno poročilo). V razpravi so objavljeni in obravnavani
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rezultati meritev lesnih odpadkov pri secnjah lesa kot vedno važnqse surovine za lesno
industrijo. Meritve je Inštitut ll,a gozdno in lesno gospodarstvo Slovenije opravi l v razni h
območjih Slovenije in v raznih vrstah sestojev v letih 1953- 1955.
Pro f. ing. Franj o Se v ni k : Pr ob 1 em cene 1 esa na panj u. V tej razpravi podaja avtor ·p ojem cene lesa na panju, opisuje način formiranja cen lesa in drugih
gozdnih proizvodov v kapitalizmu, analizira pojem cene lesa na panju ali gozdne takse
v socialis ti čnem gospodarstvu, opisuje zna čaj in vlogo te cene v našem prehodnem razdobju in to posebej do leta 1950 in posebej v poznejši dobi , ko je bilo sproščeno delo vanje objektivnih ekonomskih zakonov, obravnava v te j zvezi vrednostno, plansko in
stvarno ceno lesa na panju ter poudarja važnost nadaljnjega .proučevanj a cene lesa kot
ekonomskega instrumenta, zlasti za Slovenijo z njeno specifično strukturo gozdne posesti.
Dr. 'ing. Rud o 1 f iP i pan : O ra z i skova n j u prirastka i n pri r ast n ih
pote nc i a 1 o v. Po opisu na-činov , po katerih smo v preteklosti ugotavljali prirastek
lesa v gozdu in ki so se opirali v glavnem na metode za enodobne sestoje, .podaja avtor
analizo lastnih ra~iskovalnih . del s p odro čja merjenja .pri rastka, ki jih je kot sotrudnik
Inštituta za gozdno in lesno gospodarstvo Slovenije opravil v raziskovalnifi gozdovih tega
inštituta v Lehnu in Kumnu na .Pohorju ter drugod. Nadalje objavlja izviren n ači n kalkulacij e bodočega .prirastka, seznanja čitatelja s pojmom prirastnega potenciala, z izvirnim načinom njegovega ugotavljanja in z njegovo uporabo pri biološki klasifikaciji
drevja ter obravnava vprašanje tend ence priraščanja , kulminacije prirastka, ekonomske
zaloge lesa v gozdu in finančno-ekonomskega efekta prirastka kot nujn ih nalog bodočih
raziskovalnih del na tem področju.
Ing. M a rtin čo k 1 : Prirej ene A 1 gan ove in S c h ii ff er j eve tari fe
te r njih o va raba pri in ven tari za ci ji sesto je v. V razpravi obravnava
avtor pojem in namen enotnih tablic pri urejanju gozdov, podaja pregled v Evropi najbolj razširjenih enotnih tablic, analizira prednost A lganovih in Schiifferjevih tarif pred
drugimi tablicami, opisuj e n<tčin predelave oziroma .priredbe teh tablic za naše potrebe,
daje navodila za njihovo uporabo pri urejanju gozdov, obravnava rezultate preizkusa
prirejenih tablic ter navaja prednosti teh tablic, ki izpri č ujejo potrebo po njihovi čim
širši uporabi pri praktičnem urejanju gozdov.
Doc.,.ing. I van Vizov' iš e k- ingd•i rande Stro jin : Op ,J emenitenj e .
k o s tanj ev eg a t a n i n s k eg a e k s t r a k t a s k em i č n i m i s r e d s tv i. V razpravi je uvodoma podana vloga in uporabnost raznih vrst strojilnih sredstev pri izdelavi
usnja ter .p oložaj naše industrije usnja v pogledu priskrbe teh sredstev, nato pa so objavlj eni rezultati poskusov za oplemenitenj e domačega kostanjevega taninskega ekstrakta,
s katerimi je uspelo dobiti strojilno sredstvo, ki v celoti nadomešča dragi uvozni ekstrakt
kebračo.

Ing. Loj ze žumer : Le sna i n du stri j a v SI oveni j i. K 100-letnici lesne
ind ustrije v Sloveniji, ki se je porajala med leti 1850-1860, podaja avtor glavne poteze
dosedanjega razvoja lesn e industrije v Sloveniji ter sedanje stanje te industrije z najznačilnejšimi tendencami njenega razvoja.
Predgovor h knigi je napisal direktor Inštituta za gozdno
venije ing. Bogdan žagar.
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lesno gospodarstvo Slo-

,Po svoji pestri in aktualni vsebini ter po nazornem načinu podajanja snovi bo knjiga
. dobrodošel in nepogrešljiv pripomoček goz darskim in lesnoindustrijskim strokovnjakom.
pri njihovem praktičnem delu in njihovi splošni strokovni izobrazbi.
Knjigo je založi la založba
stane, bro širana, 600 din.

»K m ečka

knjiga« v Ljubljani v nakladi 1000 izvodov in
- 1-

238

O AKTUALNIH BIOLOSKIH PROBLEMlH SLOVENSKEGA GOZDA
Gozdno gospodarstvo se more le tedaj uspešno uveljavlj ati, če svojo gospodarskodejavnost opira na vsestransko poznavanje in upoštevanje napredni h bi oloških
osnov, ki jim mora največkrat drugovrstnc činitelje in zahteve v veliki meri podrejati.
Gozdarska problematika namreč ni le v pretežni meri teoretično utemeljena s pogoji
biološkega značaja, ampak je tudi neposredno odvisna od dogajanj in razvoj nih smeri
živega sveta. To spoznanje odreja gospodarsko -te hni čnim zahtevam ustrezno mesto, ki
mora biti seveda bistveno dr ugačno, kot jim je bilo dodeljeno v preteklem obdobju.
hkrati pa vedno od ločneje priteguje v pomo č raznovrstne pomožne biološke panoge, sprva
kot zaveznice, pozneje kot sotrudnice.
Najti .pravšno razm erje med gospodarsko-teh ni č nimi či nitelji gozdnega gospodarstva
in biološko pogojenimi težnjami ter uravnavati ustrezno izbiro p rimernih bioloških sredstev in njih mere, pomeni praviln o razumevati gozdarstvo in nj egove naloge sklad no
s stopnj o današnj ega razvoja. To se j e posebno dobro pos reči lo našemu uglednemu biologu
ter gozdarjem dobro znanemu in čislanemu piscu dr. Ma k su W rab ru, ki j e pred
kratkim v No vi pr o izvod nji (št. 1-2/ 1957, str. 1- 24) objavil svojo razpravo:
O a k t u a 1 n i h b i o 1 o š k i h p r o b 1 e m i b s 1 o. v e n s k e g a g o z d a.
tehnično

V obravnavanem delu izhaja avtor od gospodarske važnosti naših gozdov in preko
vsestranske razčlenbe pojma gozda in njegovega bistva, cilj ev in zgodovinskega razvoj'!l
gozdarske dejavnosti obravnava biološke poti k povečan ju in izboljšanju gozdne proizvodnje. V svojih preciznih izvaj anjih prihaja pisec s pomočjo uspelo odmerjene sinteze
med navid ezno antagonističnimi gospodarsko-tehničn i mi zahtevami in bio loškimi činitelji
do izbire biološko- tehni čnih sredstev, med katere vključuj e pr venstveno: l. oskrbovanje
gozd ov, ki ustreza prir odni m ·pogoj em, 2. ustrezno izbi ro drevesnih vrst in 3. ge neti čne
ukrepe za izboljšanje gozdnega drevja.
V podkrepitev teoretične razvojne u pravičenosti in neposredne uporabnosti t. i. biološke
smeri posega pisec v preteklost in na primeri h enostranskega ekonomskega gledanja, iskanja in uporabe šablon ter mehanističnega pojmovanja opozarja na zgrešenost takih nazorov,
s katerim i j e moralo obračunati sodobno t. i. organsko naziranje, ki se dandanes upravičeno trdno in na splošno uveljavlja, upo števaj oč na če lo gozdne bioccnoze.
V zvezi z izbiro drevesnih vrst kot sredstvom za izboljšanje gozdov obravnava nadalje
pisec ustreznost rastišč za določeno drevesno vrsto, vzroke za delež njene udeležbe ali
odsotnosti ter preudarja okolnosti, potrebne za nj eno vrnitev. Posebno pa pri tem naglaša
važnost prirodnega razvoja za izbiro drevesnih vrst. I zbiro pa ne omejuj e le na vrsto kot
osnovno sistematsko enoto, ampak prav tako upošteva tudi rase gozdnega drevja. Po poti
prirodnega izbora so se izoblikovali razni rastiščni tipi, t. j. posebn e rase, ki utegnej o
pomeniti različno gojitveno a li gospodarsko vrednost. Pisec opozarj a na važne naloge, k i
nas čakajo g lede opredeljevanja in upoštevanja bistveno različnih drevesnih provenienc
in drevesnih ras in njihove primerne uporabe.
Od sredstev, ki so nam na razpolago za izboljšanje kakovosti goz dnega drevja, avtor
pozornost: selekciji , hibridizaciji in mutacijam. S prep r iče
valno podane teor etične utemeljitve nas popelje dr. Wraber preko zanimivi h primerov iz
gozdarske znanosti in prakse do koristne uporabe gozdarske genetike ter izrednih praktič
nih pridobitev. Z zelo uspelo razlago tovrstnih prirodnib zakonitosti nas avtor seznanja
s prav tistim področjem gozdarstva, kjer sodo bni razvo j dosega naj večji napredek. P rav
v gozdarski genetiki pa je naše gozdarstvo najbolj zaostalo za naprednimi deželam i, zato
so avtorj eva izvajanja spričo naših razmer to liko dragocenejši prispevek za poznavanj e
tovrstne problematike in posebno pomembna pobuda ter prepričevalno bod rilo, da moramo
up ravičeno posveča najv ečjo
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s tovrstnim delom nemudoma začeti oziroma na širši fronti nadaljevati s komaj zastavlj enim delom, ki je dolgotrajno in kompleksno.
Dr. Wraber je obdelal problematiko, izraženo v naslovu č l anka, s svojstveno mu
skrbnostjo ter odlično razčlenitvijo in je tako obogatil gozdarsko slovstvo z prvovrstnim
prispevkom, ki ga bo z velikim zanimanjem in koristjo prečital in ponovno prebiral ne
le gozdarski teoretik, ampak tudi vsak tovariš iz operative. Biologom na splošno pa razprava odpira jasne poglede na bio loško problematiko našega gozdarstva.
Vsi tisti - ne glede na stroko in panogo - ki so pristaši napredne biološke misli,
pa bodo s posebnim užitkom proučevali to razpravo, ki je skrbno zgrajena na sodobnih
načelih ter bo prav za gotovo pomagala doseči biološko pogojene in gospodarsko razvojno
utemeljene cilje naprednega gozdnega gospodarstva.
M.B.

PREDPISI
• ZAKON
O SPREMEMBAH ZAKONA O GOZDOVIH
(Uradni list LRS, št. 13/ 1957)
l. člen

14. člen zakona o gozdovih (Uradni list LRS, št. 22-78/ 53) se spremeni tako :
l. V drugem odstavku se črta stavek: »Spravilo posekanega lesa ni d·o·v olj eno, dokler
posekani les ni žigosan.«
2. Zadnji odstavek se spremeni tako , da se glasi: "'Drevje odkaže poob l aščeni gozdarski uslužbenec.«

2.
V 31. členu zakona se v 12.
je žigosan.<<

člen

točki črtajo

besede: »kdor spravi iz gozda les, preden

3. člen

Ta zakon začne velj ati osmi dan po objavi v »Uradnem listu LRS<<.
St. U-83/1-57
.Ljubljana, dne 23. aprila 1957.
Izvršni svet Ljudske skupščine Ljudske republike Slovenije
Predsednik Ljudske skupščine LRS:
Miha Marinko l. r.

J>redsednik Izvršnega sveta
Ljudske skupščine LRS:
Boris Kraigher l. r.

UREDBA
O SECNJAH GOZDNEGA DREVJA
(Uradni list iLRS, št. 27 z dne 31. VII. 1957)
l . č l en
V gozdovih je dovoljeno sekati samo na podlagi sečnega dovoljenja ali
in šele potem, ko je . stoječe· drevje odkazano za posek.
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sečnega

naloga

člen

2.
Sečno

za

krčitev

dovoljenje ni potrebno za sečnjo v gozdu, za katerega je izdano dovoljenje
ali za sečnjo na golo, ter za sečnjo, za katero je izdan sečni nalog.
3.

Sečno

darstvu

člen

dovoljenje ni potrebno za sečnjo lesa v okviru količine, ki jo gozdnemu gospoljudski odbor, ki upravlja gozdove splošnega ljudskega premoženja.

določi

4. č len
Se čno

dovoljenje se izda na predlog lastnika, posestnika, upravitelja ali koristnika

gozda.
•P redlog mora obsegati.. zlasti podatke o prosilcu (ime in biyališče oziroma sedež),
zemljiškoknjižne podatke o gozdu in podatke o kraju sečnje, podatke o količini in vrsti
lesa, ki. ga želi predlagatelj posekati, podatke o tem, kdo bo izvršil sečnjo in za .kakšne
namene želi predlagatelj uporabiti les. Predlogu se po možnosti priloži tudi strokovna
dokumentacija, ki obsega zlasti podatke o stanju gozdov, o gozdnih tleh, lesnih zalogah
in prirastku.
Kjer obstoji gozdnogospodarski načrt, posebna strokovna dokumentacij a ni potrebna.

5.

člen

Predlogi po 4. členu se predložijo za gozdarstvo pristojnemu upravnemu organu občin
skega ljudskega odbora v roku, ki ga določi ta organ.
Za sečnjo v nedržavnih gozdovih lahko zberejo predloge zadruge, na katerih območju
so gozdovi, kjer se namerava sekati. V takem primeru predloži zadruga upravnemu organu
občinskega ljudskega odbora vse sprejete predloge s strokovno dokumentacijo o stanju
gozdov (drugi in tretji odstavek 4. člena) in z mnenjem svojega gozdarskega odbora.
če predlogu potrebna stroko·vna dokumentacija ni priložena, jo priskrbi upravni
organ občinskega ljudskega odbora na stroške predlagatelja.
Sečno dovoljenje izda komisija za sečno dovoljenje z odločbo. Komisijo imenuje
obč inski ljudski odbor. Komisija šteje pet članov. V komisiji morajo biti odborniki ljudskega odbora kot predsednik komisije, kot č lani pa gozdarski uslužbenec občinskega ljudskega odbora, gozdar območne zadružne organizacije ter zastopnika kmetijske zadruge in
gozdarske poslovne zveze.
6. čl en
Za izdajo dovolj enja za krčitev gozda, za sečnjo na golo ter za sečnjo dreves redkih,
ali gospodarsko posebno pomembnih drevesnih vrst je pristojen organ, ki je
določen s posebnimi predpisi.
7. člen

zredčenih

Sečno dovoljenje se sme izdati samo, če nameravana secnJa ne nasprotuje določbam
2. in 12. do 16. člena zakona o gozdovih, in samo v mejah količin, ki jih dovoljuje družbeni plan.
Pri izdaji .sečnega dovoljenja je treba upoštevati tudi količine lesa, ki se poseka na
podlagi dovoljenja za krčitev gozda ali za sečnjo na golo ali na podlagi sečnih nalogov,
ter količine lesa, ki se podre zaradi naravnih nezgod ali iz kakšnega drugega razloga.

8. člen

Sečno dovoljenje se izda z odločbo. Odločba mora ob~egati zlasti podatke o tem, komu
se izda sečno dovoljenje, za katero gozdno zemljišče, za kakšno količino in vrsto lesa in
koliko od tega l esa j e določeno za neposredno lastno uporabo.
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V senčem dovoljenju za sečnjo večje količine lesa ali za secnJO lesa pomembnih vrst
drevja se zato, da se zagotovi strokovno pravilna sečnja, lahko predpiše, da sme izvrši ti
sečnjo samo kmetijska zadruga, gozdno gospodarstvo ali druga gozdnogospodarska organizacija, ki jo določi organ, ki izda sečno dovoljenje. V vsakem primeru je treba izvršiti
sečnjo po strokovni h gozdnih delavcih.
V odločbi o sečnem dovoljenju se lahko predpišejo tudi ukrepi za gojitev in varstvo
gozda po izvršeni sečnji (pogozditev, prepoved paše in podobno).
Zoper odločbo, s katero se izdaja sečnega dovoljenja v celoti ali deloma odkloni , je
v 15 dneh po prejemu odločbe dovoljena pritožba na okrajno upravo za gozdarstvo.
člen

9.

Ce se les ne poseka v tistem gozdnogospodarskem letu, za katero je izdano sečno
dovoljenje, njegova veljavnost ugasne. Veljavnost sečnega dovoljenja se ne more podaljšati, razen v primerih iz četrtega odstavka 13. člena. V tem primeru ugasne sečno dovoljenje, če se les tudi v podaljšanem roku ne .poseka.
10.

člen

Sečni

nalog izda komisi j a za sečna dovoljenja (četrti odstavek 5. čl ena) , če je to potrebno iz gozdnogojitvenih ali gozdnovarstvenih razlogov po 12. oziroma 20. členu zakona
o gozdovih ali po drugih posebnih predpisih ali če to naro či pristojni višji državni organ
JZ razlogov državne varnosti.
Sečni nalog se izda z odločbo . Odločba more poleg podatkov iz prvega odstavka
8. člena te uredbe obsegati tudi rok za izvditev sečnje.
V sečnem nalogu se lahko predpišejo tud i ukrepi , našteti v drugem in tretjem odstavku
8. člena.
Zoper sečni nalog se lastnik, posestnik ali koristnik gozda lahko pritoži na okrajno
upravo za gozdarstvo v osmih dneh po prejemu odločbe.
11.

č len

Na pod lagi pravomo čne odločbe o sečnem dovoljenj u ali 'seč nem nalogu odkaže drevje
za posek strokovno usposobljena oseba, ki jo za odkazovanj e drevja pooblasti okrajna
uprava za gozdarstvo.
Drevo je treba zaradi odkazovanja označiti na dveh mestih tako, da je znak odkazovanja viden tako na posekanem deblu kakor na preostalem panju (korenini). Odkazujc se
vselej z odkazovalnim znakom. Odkazano drevje je treba oštevilčiti.
Na enak način kot je določeno v drugem odstavku je treba pred začetkom sečnje
označiti z odkazovalnim znakom tudi drevje, k i se poseka na podlagi dovoljenja za krči
lev gozda ali dovoljenja za sečnjo na golo.
Odkazovalni znak se sme uporabiti samo za odkazovanje. Uporaba odkazovalnega
znaka za druge namene je prepovedana.
Velikost in obliko odkazovalnega znaka predpiše Uprava za gozdarstvo LRS.
12. č len
Sečnja

mora biti izvršena strokovno pravilno in po posebnih predpisih o hi gienskih
m tehničnih varnostnih ukrepih pri i zkoriščanju gozdov.
13.

člen

Sekati je dovoljeno praviloma od l. oktobra do 31. marca. .
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Za secnJe v višinskih gozdovih lahko okrajna uprava za gozdarstvo glede na vremensk e in druge krajevne razmere določi drugačen čas sečnje.
V kateri h krajih se štejej o gozdovi za višinske gozdove, predpišej o okrajni ljudski
odbori .
Izj emoma lahko organ, ki je izdal sečno dovoljenje, na prošnjo podaljša čas sečnje,
ki je dol očen po prvem oziroma po drugem odstavku tega č l ena:
l. če je to nujno potrebno iz gozdnovarstvenih razlogov;
2. če se je seč nja zakasni la zaradi vremensk ih razmer ali naravnih nezgod;
3. če je sečnja potrebna zaradi nujnega popravila poslopij ali drugih obj ektov, ki
so bili poškodovani po naravni. nezgodi ali d rugi višji sili.
Dolo čbe prvih dveh odstavkov tega č l ena ne velj ajo za seč nje . ki jih je treba izvrši ti
na podlagi sečn ega naloga.
14. č len
Določbe te uredbe o sečnem dovoljenju, s ečnem nalogu in odkazovanju lesa veljajo
tu di za gozdno drevje. ki na nezgodnih zem ljišči h raste v drevesnih pasovih, ki varujej o
tla pred vetrom, .peskom ali vod o, in za drevj e n·a gozd natih pašnikih.

15.

člen

Evidenco o s ečnjah v nedržavnih gozdovih in v gozdovih sp lošnega ljudskega premoženja, s katerim i ne gospodarij o gozdna gospodarstva, vodi za gozdarstvo pristojni
organ o bči n skega ljudskega od bora.
Za gozdove splošnega ljudskega premoženja, s katerimi gospodarijo gozdna gospodarstva, vodijo evidenco o seč njah gozdna gospodarstva sama.
Organi in organizacije iz prejšnjih odstavkov poši lj ajo poročila o izvršenih sečnja h
okrajni upravi za gozdarstvo.
Podrobnej ša navodila za evidenco sečenj predpiše sekreta r Izvršnega sveta za kmetijstvo in gozdarstvo.
16.

čle n

Z dena rn o kaznijo do 10.000 din ali z zaporom do 30 dni se kaznuje :
l. kdor ne izvrši ukrepov, ki se mu predpišejo po drugem ali tretjem odstavku 8. člena
ali po tretjem odstavku 10. čl ena te uredbe;
2. kdor ne izvrši sečneg a naloga;
3. od govorni uslužb enec organa oziroma organizaCIJe, ki ne vodi evid ence o sečnjah
po 15. čle nu te uredbe ali ne pošlje poročila o sečnjah.
17.
Tehnična

č len

navodila za izvrševanje te uredbe izda Uprava za
18.

gozdar~tvo

LRS.

č l en

Pri sečnjah gozdnega drevja in sploh pri gospodarj enj u z gozdovi je treba uvesti in
vzdrževati tak gozdni red, da se ohrani in izbolj ša rodovitnost gozdnih tal ter da se
zagotovi gojenje in varstvo gozdov.
Podrobnej še določbe o gozdnem redu predpiše Uprava za gozdarstvo LRS.
19.
Ta uredba

začne

člen

veljati osmi dan po objavi v »Uradnem listu LRS«.
2-!3

sečnjah

S tem dnem preneha veljati uredba o
št. 30-11 6/54 in št. 6-10/56).
St. U 135/ 1-57

gozdnega drevja (Uradni list LRS,
Ljubljana, dne 25. julija 1957.

Izvršni ·s vet Ljudske

skupščine

Ljudske republike Slovenije
Predsednik:

ZAKON

Bod• K"ighoc l. '·

~)

O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O GOZDNIH SKLADIH
(Uradni list LRS, št. 13/1957)
l.

člen

5. člen zakona o gozdnih skladih (Uradni list LRS, št. 38-152/56) se dopolni tako, da
se doda na koncu nov četrt i odstavek, ~i se glasi:
>>Izvršni svet Ljudske skupščine LR Slovenije je pooblaščen, da predpiše povprečne
cene lesa na panju po vrednostnih razredih ter vrstah in sortimentih lesa.<<
2.
6.

člen

člen

zakona se spremeni in dopolni tako, da se glasi:
se ne plača od lesa, ki ga lastnik, posestnik, upravitelj ali koristnik gozda
na podlagi sečnega dovoljenja poseka v svojem gozdu oziroma v gozdu, ki ga upravlja
ali uživa, ter neposredno uporabi za potrebe lastnega gospodarstva ali gospodinjstva.
Jzvršni svet predpiše, ob ·kakšnih pogoj~h se lahko zavezanci oprostijo plačila prispevka od lesa, ki ga posekajo v svojem gozdu oziroma v gozdu, ki ga upra.vljajo ali
uživajo, ter brezplačno oddajo za javne namene.«
>>~Prispevek

3.
Ta zakon

začne

člen

veljati osmi dan po objavi v »Uradnem listu LRS«.

St. U-84/1 -57
Ljubljana, dne 23. aprila 1957.
Izvršni svet Ljudske

s kupščine

Ljudske republike Slovenije

.Predsednik Ljudske sk up šč ine LRS:
Miha Marinko l. r.

Predsednik .I zvršnega sveta
Ljudske skupščine LRS :
Boris Kraigher l. r.

UREDBA
ZA IZVRSEVANJE ZAKONA O GOZDNIH SKLADIH
(Uradni list LRS, št. 27 z dne 31. Vlil. 1957)
l. č len

Prispevek za gozdne sklade (v nadaljnjem besedilu: .prispevek) plačuje lastnik, posestnik, upravitelj oziroma koristnik gozda od lesa, ki se v gozdu poseka ali kako drugače
podre (v nadaljnem besedilu: poseka) ter proda, zamenja, podari ali kako drugače odtuj i.

244

Ce proda zasebni zavezanec les kmetijski zadrugi,
zavezanca.
2. člen
Prispevek se odmerja in
sestavni del te uredbe.

plačuje

plača

prispevek zadruga za

račun

po veljavnih predpisih ob upoštevanju tarife, ki je
3.

člen

Prispevek se plača v gozdni sklad tistega okraja, na katerega območju je bil les
posekan.
4. č l en
Obvezno·s t za plačilo prispevka za les, ki se poseka v zasebnih ali zadružnih gozdovih,
nastane z dnem, ko se drevje odkaže za sečnjo .
Za les, ki se poseka v gozdovih splošnega ljudskega premoženja, nastane obveznost
za p l ači lo z dnem, ko se posekani les pri panju premeri.
Les, ki ga poseka gozdno gospodarstvo v gozdovih splošnega ljudskega premoženja,
premeri gozdno gospodarstvo samo po svojih goz.darskih uslužbencih.
Les, ki ga posekajo druge gospodarske organizacije v gozdovih splošnega. ljudskega
premoženja, premerij'o strokovno usposobljene osebe, ki jih pooblasti za gozdarsivo pristojni organ občinskega ljudskega odbora.

5. č le n
Lastnik, posetnik, upravitelj ali koristnik gozda ne plača prispevka od lesa, ki ga v
svojem gozdu oziroma v gozdu, ki ga upravlja a li uživa, na podlagi izdanega sečnega
dovoljenja poseka ter neposredno uporabi za potrebe lastnega gospoda!'stva ali gospodinjstva.
!Količino lesa za neposredno lastno uporabo določi organ, ki je pristojen za izdajo
sečnega dovoljenja, upo·števajoč stvarne potrebe .prizadetega.
Navodilo za ugotavljanje ·količin lesa za neposredno lastno uporabo izda Sekretariat
Izvršnega sveta za kmetijstvo in gozdarstvo.
6. č len
Okrajna uprava za gozdarstvo lahko lastnika, posestnika ali uživalca zasebnih gozdov
na prošnjo oprosti .plačila prispevka od lesa, ki ga zavezanec v okviru izdanega sečnega
dovoljenji,! brez.plačno odda za neposredno uporabo pri komunalnih gradnjah (za šolo,
spomenike narodne osvobodilne borbe, gasilske domove, mostove, elektrifikacijo in podobno) ' ali pri obnovi objektov, ki so bili uni čeni ali poškodovani po elementarni nezgodi
ali drug.i višji sili.
7. člen
Za neposredno uporabo lesa za namene iz 5. in 6. člena te ured.be se šteje tudi zamenjava lesa. za drug les ali drug gradbeni material, s katerim se nadomesti les, ki bi bil
sicer za gradnjo potreben, če se ta material neposredno uporabi za namene iz 5 . in 6.
člena te uredbe.
.Ce se za namene, za katere je dovoljena o.prostitev po 5. aLi 6. členu, les ne uporabi
v enem letu po sečnji oziroma po brezplačni oddaji za javne namene iz 6. člena, preneha
veljati oprostitev.
8. č len
·Prispevek od lesa, ki se poseka v gozdovj h splošnega ljudskega premoženja na .podlagi
pogodbe, po kateri je gozdno gospodarstvo upravičeno posekati letni etat, plačuje gozdno
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gospodarstvo v mesečnih akontacijah na podlag.i svojega materialnega knjigovodstva.
S pogodbo se določi višina m esečnih akontacij. Okrajna uprava za gozdarstvo napravi
konec leta končni obra č u n prispevka za preteklo leto. Ce je plačalo gozdn o gospodarstvo
z akontacijami manj , kot znaša prispevek, mora doplačati razliko v gozdni sklad, če je
plača l o več. se mu presežek vrne.

9.

člen

Za gozdove splošnega ljudskega premoženja, s katerimi ne gospodarijo gozdna gospodarstva . mora upravitelj oziroma koristnik gozda v os mih dneh po seč nji sporočiti za premeritev lesa pooblaščeni osebi , kj e les leži. -Pooblaščena oseba mora posekani les premeriti najpozneje v 15 dneh potem , ko prejme omenjeno sporočil o.

lO. č len
Razen za gozdna gospodarstva (8. čl en) izda od l očbo· o plač ilu prispevka (p lačilni
nalog) za gozdarstvo pr isto jni upravni organ ob či n sk ega ljudskega odbora.
Zaradi izdaje odločbe po 1prej šnjem odstavku morajo za odkazovanje drevja poobla ščen e osebe v osmih dneh potem, ko od kažejo dre v j e za sečnjo. spo ro č iti organu iz prejšnj ega odstavka podatke o zavezancu . kraju sečnje ter količini in vrsti za sečnjo odkazanega
lesa.
Za posekani les v gozdovih splošnega ljudsk.ega premoženj a, s katerimi ne gospodari j o
gozdna gospodarstva. mora za premeritev pooblaščena oseba v osmih dneh •potem, ko je
les premerila-, sporočiti enake podatke za gozdarstvo pristojnemu upravnemu organu
ob č in skega ljudskega odbora.
I l.

člen

P rispevek za gozdni sklad za les iz zasebni h in zadružnih gozdov je treba pla čati
v 15 dneh po prejemu plačilnega naloga . •Pr ispevek za les iz g ozdov splošnega ljudskega
premoženja je treba plačati najpozneje do dvajsetega naslednjega meseca.
Od nepravočasno p la čani h prispevkov se p lačajo 9% zamudne obresti.
12.

č len

Kdor da ner esmcne podatke, ki vplivajo na odme ro prispevka ali kdor ne s po ro či
podatkov za odmero prispevka (drugi in tretji odstavek . l O. č len a), se kaznuj e
za -prekršek z denarno kaznijo d o 10.000 din ali z zaporom do 30 dni, če dejanje ni
kaznivo po kazenskem zak_oniku.
Ce sto ri prekršek iz prvega odstavka pravna oseba, se kaznuje z denarno kaznij o
do 100.000 din. P o~eg pravne osebe se kaznuje tudi predstojnik oziroma odgovorni
uslužbenec pravne osebe z d enarno kaznijo do 10.000 din ali z zaporom do 30 dni.
pravočas no

13.

člen

Prispevek za gozdni sklad, ki je bil do uveljavitve te uredbe že odmerjen na prvi
stopnji , se plača po dosedanjih predpisih. Po dosedanjih predpisih se odmeri m plača
prispevek za gozdni sklad od lesa, k i je bil do uveljavitve te uredbe že odkazan a li posekan, pa prispevek še ni bil odmerjen.
14. člen
T a uredba začne veljati osmi. dan po objavi v »Uradnem listu LRS«.
S tem d nem prenehala veljati uredba o pl ačevanj u prispevkov v sklade za obnovo,
gojitev in varstvo gozdov ter o uporabi teh skladov (Uradni list LRS, št. 26- 100/ 54 in
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št. 6-11 /56) ter uredba o novi tarifi prispevkov za gozdne sklade (Uradni list LRS,
št. 6-1'1/ 56 in 37- 147/56).
St. U-136/ 1-57

Ljublj ana, dne 25. julija 1957.

Izvršni svet Lj udske

skupšči n e

Ljudske republi ke Sloven ij e
Predsednik:
Boris Kraigher ·1. r.

1Priloga
k uredbi za izvrševanje zakona o gozdnih sldadih
Tarifa c en

lesa in pri s pevkov od

sečnje

gozdov

I. Cena lesa na panju za neto lesno maso v gozdovih splošnega ljudskega premoženja
Vrednostn i razred

Iglavci

Li stavci

I.
II.
Ili.
IV.
V.
VI.
VII.
VIli.

4600
4340
4080
3820
3560
3300
3040
2780

2300
2000
1700
1400
1100
800
500
200

II. Tarifa prispevkov za les iz zasebnih in zadružnih gozdov
(za bruto lesno maso stoječega drevja)
Li sta vci

~o

C:"t:l

"CU
QJ ....

1-o

Iglavci
vsi prsni preme ri

do 30 cm prs. prem.

N

Kako vostni razredi

;>~

I.

11.
HI.
IV.
V.
VI.
VII.
VII.!.

nad 30 cm prs. prem.

A

B

c

A

B

c

A

B

c

3350
3 150
2900
2700
2500
2250
2050
1800

3 150
2950
2700
2500
2300
2050
1850
1600

2950
2750
2500
2300
2100
1850
1650
1400

2400
2150
1950
1700
1500
1300
1050
850

2100
1850
1650
1400
1200
1000
750
550

850
650
450
250
50

2900
2650
2450
2200
2000
1800
1550
1350

2400
2 150
1950
1700
1500
1300
1050
850

1050
850
650

450
250
50

Pr ipo m be

Po kva litetnem razredu C iglavcev in razredu B listav_cev se r a ču na tud i prispevek za
hmelj evke in d rogove za vodnj ake, računajo č 80 kosov h meljevk za l m3 in 40 kosov
drogov za vodnjake za 1 m 3 •
Za novoletne jelke se plača od 50 do 100 dinarjev, raču najoč po velikosti , vendar
ne g lede na vrednostni razred.

2-li

2
Vrednostne razrede določi v soglasju z Upravo za gozdarstvo LRS okrajna uprava
za gozdarstvo na podlagi ugotovljenih stroškov pri spravilu in prevozu lesa od panja
do vagona. Osnove za to določitev izda Uprava za gozdarstvo LRS.
Uprava za gozdarstvo LRS izda navodila za določanje kakovostnih razredov (A,
B, ·C} pri uporabi tarife prispevkov za les 1z zasebnih in zadružnih gozdov.
3

Tarifa I. določa cene lesa na panju za 1posekan in izdelan les v vseh gozdovih splošnega ljudskega premoženja.
Tarifa II se uporablja za les, ki se odka.že za sečnjo v zasebnih in zadružnih
gozdovih

ODLOK
O ZBIRANJU, DELITVI IN UPORABI PRISPEVKOV OD SECNJE LESA
V ZASEBNIH IN ZADRUžNIH GOZDOVIH

'\h

(Uradni list LRS, št. 27 z dne 3 1. VII. 1957)

)

1
Prispevki od sečnje lesa iz zasebnih in zadružnih gozdov (v nadaljnjem besedilu:
prispevki) se stekajo na poseben ra čun pri podružnici Narodne ali komunalne banke, pri
kateri so naložena sredstva okrajnega gozdnega sklada.

II
Okrajni ljudski odbor določi vsako leto z okrajnim družbenim planom, kolikšen
odstotek prispevkov iz l. točke tega odloka pripada okrajnemu gozdnemu skladu. Ta delež
ne sme biti manjši od odstotka, ki ga plačajo od cene lesa na pimju v gozdni sklad
gozdna gospodarstva in ne višji od 10 °/o preko tega odstotka. Ta sredstva se smejo
uporabiti samo za namene iz 15. člena uredbe o ustanovitvi in upravljanj u gozdnih skladov (Uradni list FLRJ, št. 22-259/56) v zadružnih in zasebnih gozdovih.
Ostali del prispevkov se sme uporabiti .samo za namene iz IV. točke tega odloka
v zadružnih in zasebnih gozdovih. Ta sredstva se dajejo na razpolago gozdarski p9slovni
zvezi. Ce je na območju okraja več gozdarskih poslov·nih zvez, se ta sredstva porazdelijo na posamezne zveze. Odstotek, ki pripada posameznim gospodarskim poslovnim zvezam na območju okraja, se določi z okrajnim družbenim planom.
Sredstva, ki so dodeljena gozdarski ,poslovni zvezi po drugem odstavku te točke , morajo biti naložena na tekočem računu gozdarske poslovne zveze kot namenska sredstva za
vzdrževanje zadružnih in zasebnih gozdov.

III
Banka porazdeli vsakega 25. v mesecu prjspevke, ki se stekajo na zbirnem računu
po določbah Il. točke tega odloka, in preodkaže ustrezne zneske na ra čun okrajnega
gozdnega sklada oziroma na tekoči račun gozdarske poslovne zveze.
IV
Sredstva za vzdrževa.n je zasebnih in zadružnih gozdov, ki se dodelijo gozdarski
poslovni ·zvezi, se smejo uporabljati samo za tele namene v zadružn!h in zasebnih
gozdovih:
l. za redno obnovo , gojitev in urejanje gozdov ;
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2. za zatjranje gozdnih bolezni in škodljivcev, ki se pojavijo v manjšem obsegu, in
za druge gozdno-varstvene ukrepe;
3. za vzdrževanje gozdnih komunikacij .

v
Upravni odbor gozdarske poslovne zveze izdela načrt za uporabo sredstev za namene
iz IV. točke s sodelovanjem kmetijskih zadrug ob upoštevanju gozdno gospodarskih
elaboratov.
Načrt iz prejšnjega odstavka predloži gozdarska poslovna zveza v obravnavo občin
skim ljudskim odborom, ki jih pošljejo s svojim .predlogom v potrditev okrajnemu
ljudskemu odboru.
Gozdarska poslovna zveza sme uporabljati sredstva za vzdrževanje zadružnih in
zasebnih gozdov samo v okviru potrjenega načrta.
Dela, ki se financirajo iz sredstev, dodeljenih gozdarski poslovni zvezi , kolavdira
okrajna uprava za gozdarstvo oziroma 2 njenim pooblastilom občinski upravni organ
za gozdarstvo.
VJ
O sredstvih za vzdrževanje zadružnih in zasebnih gozdov vodi gozdarska poslovna
zveza posebno evidenco v sklopu rednega knjigovodstva.
Sredstva, ki v preteklem letu niso bi la porabljena, se prenesejo v na·s lednje leto.

VII
Gozdarska poslovna zveza mora o uporabi in stanju sredstev, ki so ji dodeljena za
vzdrževanje zasebnih in zadružnih gozdov, poši ljati mesečna poročila okrajni upravi za
gozdarstvo najpozneje do 20. v mesecu za pretekli mesec.
GozdaPska poslovna zveza mora predložiti okrajni upravi za gozdarstvo letni zaklj učni
rač u n o uporabi sredstev za vzdrževanje.

VIII
Uprava za gozdarstvo okrajnega ljudskega odbora lahko ustavi uporabljanje sredstev
za vzdrževanje, če jih gozdarska poslovna zveza ne uporablja za namene, za katere jih
sme uporabljati.
Zoper od l očbo iz prejšnjega odstavka se upravni odbor gozdarske poslovne zveze
lahko pritoži na Upravo za · gozdarstvo LRS.

IX
Tehnična

navodila za izvrševanje tega odloka izda Uprava za gozdaPstvo LRS.

x
V letu 1957 pripada okrajnim gozdnim skladom 40 °/o od prispevka,
lesa iz zadružnih in zasebnih gozdov.

vplačanega

od

XI
Ta odlok

začne

velj ati osmi dan od dneva objave v »Uradnem listu LRS<< .

St. U-130/ 1-57
Ljubljana, dne 16. julija 1957.
Izvršni svet Ljudske

sk upščine

.-Sekretar:
Niko š ilih l. r.

Ljudske republike Slovenije
'P redsednik:
Boris Kraigher l. r.
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NAVODILO
O ORGANIZACIJI GOZDARSKE SLU:ZBE V OKRAJIH IN OBCINAH
(Uradni list LRS. št. 27 z dne 3 1. VIL 1957)

Organizacija gozdarske službe v okrajih

I
Gozdarsko službo v okrajih opravljajo okraj ne uprave za gozdarstvo.
Okrajna uprava za gozdarstvo je samostojen upravni organ pod nadzorstvom tajništva okrajnega ljudskega odbora za gospodarstvo.

II
Okrajna uprava d. gospodarstvo v mejah okrajne pristojnosti na p odro čju gozdarstva
neposredno izvršuje predpise in druge akte ok rajnega l judskega odbora. njegovega sveta
za gozdarstvo in višj ih državnih organov, skrbi za izvrševanje njihovi h predpisov in
opravlja d ruge pravice in dolžnosti , ki so določene z zakonitimi predpisi. Okrajna uprava
na področj u gozdarstva zlasti:
l. skrbi, da se predpis•i s področja gozdarstva v vseh gozdovi h v okraju pravilno
izvršujejo; nadzoruje izvrševanje teh predpisov ;
2. skrbi, da se izdelajo gozdnogospodarski načrti , in jih predlaga s svoj im mne n j em v potrditev Upravi za gozdarstvo L RS ;
3. nadzoruje v mejah zakonitih predpisov zakonitost d ela obč i nski h upravni h organ o·;
za gozdarstvo ;
'
4. potrj uje letne gojitvene in sečne predloge gozdnogospodarskih organizacij ;
5. potrjuje letne gozdarske načrte za zasebne in zadru žne gozdove ; te načrte izdelajo
gozdarske poslovne zveze s sodelovanj em kmetijskih zadr ug;
.
6. daj e strokovna mnenja o vpraša~jih s p odročja gozdarstva in hudourništva:
7. vodi upravni postopek -in izdaj a odločbe v upravnih zadevah, ki so dane s p red pisi v nj eno pristoj nost;
8. spremlj a izvrševanje okrajnega d r užbenega plana na področju gozdarstva in daje
o tem poroč i la okrajnemu ljudskemu odbor u in nj egovemu svetu za gozdarstvo; sodeluje
z okraj nim zavodom za planiranje pri izdelavi predloga okrajnega družbenega plana,
kolikor se tiče gozdarstva;
9. podpira vzgoj o gozdarskih kadrov in skrbi za nj ihovo strokovno usposabljanj e;·
10. od lo č a o pritožbah zoper upravne odločbe o b činski h upravnih orga nov za gozdarstvo;
1 L izvršuj e vse naloge, ki so j i dane v pristojnost s posebnimi predpisi;
12. vodi predpisane sezname in razvide ;
13. opravlja vse druge upravne zadeve s področja gozdarstva iz okraj ne pristojnosti.
kolikor s posebnimi predpisi n iso dane v pristojnost okrajnemu ljudskemu odboru, nje
govemu zboru ali njegovemu svetu za gozdarstvo.

III
Okraj na uprava z gozdarstvo izvršuje naloge okrajnega l j udskega odbora v zvezt z
up ravlj anjem gozdov, ki so splošno lj udsko premoženje na o b močju okra j a.
IV
V zvezi z upravljanj em okraj nega gozdnega sklada opravlja okrajna uprava za gozdarstvo tele naloge:
L opravlja strokovno, pisarniško ter računovodsko službo za okrajni gozdni sklad;·
2. kolavdi ra investicijska in vzdrževalna gozdnogospodarska dela, ki se finansiraj o iz
sredstev okrajnega gozdnega sklada in iz sredstev, k i se odstopijo gozdarskim poslovnim

2so

zvezam. Okrajna uprava za gozdarstvo lahko pooblasti občinski upravni organ za gozdarstvo,.. da kolavdira posamezna gozd nogospoda rska dela, ki so bila opravljena na obmo čju
občine.

v
Okrajno upravo za gozdarstvo vodi šef uprave; šef uprave mora biti gozdarski inženir
s strokovnim izpitom ali gozdarski tehnik s strokovnim izpitom in desetletno prakso v
nazivu tehnika. Sefa uprave imenuje okrajni ljudski odbor.
VI
Okrajna uprava za gozdarstvo se vzdržuje iz sredstev predračuna uprave, ki je sestavni del okrajnega proračuna.
Odredbodajalec za izvrševanje predračuna je šef okrajne uprave za gozdarstvo.

VII
Za opravljanje svojih nalog ima Uprava za gozdarstvo potrebno število uslužbencev
v okviru odobrene sistemizacije okrajnega ljudskega odbora.

Organizacija gozdarske službe v

občinah

V.III
Gozdarsko službo v občini opravlja referat za gozdarstvo kot organizacij ska enota
oddelka ali odseka za gospodarstvo oziroma tajništva občinskega ljudskc:ga odbora.

IX
Referat opravlja vse upravne zadeve s področja gozda rstva, razen tistih, ki so s
posebnimi predpisi dane v pristojnost okrajnih, republiških ali zveznih organov ali pa v
pristojnost občinskega ljudskega odbora, njegovega zbora a li sveta za gozdarstvo.
Referat za gozdarstvo zlasti:
l. skrbi , da se pravilno izvršujejo zakoni jn drugi !predpisi s podro čj a gozdarstva v
gozdovih na ob m očju občine;
2. opravlja naloge občinskega ljudskega odbora v zvezi z neposrednim upravljanjem
gozdov, ki so splošno ljudsko premoženje v upravi občinskega ljudskega odbora ;
3. opravlja strokovno in pisarniško delo za komisijo za izdajo sečnih dovoljenj ;
4. vodi upravni postopek ; izdaja upravne odl očbj.: in druge ukrepe po poobla stilu
tajnika občinskega ljudskega odbora;
5. na podlagi pooblastila okrajne uprave za gozdarstvo opravlja kolavdacijo gozdnogospodarskih del (točka IV-2 tega odloka);
6. daje strokovna mnenja o vprašanjih s svojega delovnega področja.
Končne določbe

x
Podrobnejše pred pise za izvrševanje tega navodila izda Sekretariat Izvršnega sveta
za kmetij stvo m gozdarstvo.

XI
V okviru tega navodila izvedejo okrajni in občinski ljudski odbori ureditev svoj e
gozdarske službe v dveh mesecih po objavi tega navodila.

XII
To navodilo

začne

veljati osmi dan po objavi v »Uradnem listu LRS«.
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S tem dnem preneha veljati navodilo o ureditvi gozdarske službe v okrajih 111 mestih
(Uradni list ILRS, št. 15-55154).
St. U-129/ 1-57
L jubljana, dne 16. julija 1957.
Izvršni svet Ljudske skupščine Ljudske republike Slovenije
Sekretar:
Pred~ednik:
Boris Kra,igher l. r.
Niko Silih l. r.

ODLOK
O POSEBNIH POGOJIH ZA USTANAVLJANJE PODJETIJ NA
GOZDNEGA IN LESNEGA GOSPODARSTVA

PODROčJU

(Uradni list LRS, št. 27 z dne 31. VIL 1957)

Podjetja in obrti na :področju gozdnega in lesnega gospodarstva se smejo ustanavljati·
samo, če so poleg splošnih pogojev izpolnjeni še posebni pogoji glede tehnične opreme,
higiensko-sanitarnih varnostnih ukrepov, strokovne izobrazbe osebja ter lokacije poslovnih
in obratnih enot, kot so določeni v tem odloku.
2

Gozdnogospodarske organizacije ter žagarska in lesnopredelovalna podjetja in obrti
se smejo ustanoviti, če so poleg splošnih pogojev za ustanavljanje podjetij in obrtov
izpolnjeni še tile posebni rpogoji:
l. zagotovljena mora biti taka tehnična oprema, da je omogočeno racionalno izkoriščanje lesnih surovin;
2. zagotovljeno mora biti tehnično osebje z ustrezno strokovno izobrazbo, kot je.
predpisana po 2. členu pravilni·ka o strokah in poklicih (Uradni list FLRJ, št. 19-173/ 50);
3. lokacija poslovnih in obratnib enot mora biti v skladu z lesnosurovinskim zaledjem
tn s potrebami .p otrošnib sred išč.
3
Podjetja in obrti za trgovanje z lesom se smejo ustanoviti , če so poleg splošnih pogo jev za ustanavljanje podj-etij izpolnjeni še tile p(}sebni pogoji:
11• zagotovljeno mora biti potrebno število kvalificiranih manipulantov, izvzemlii
trgovine s kurivom;
2. zagotovljena morajo biti lastna stalna prevozna sredstva, pomožna skladi'šča , odkupne postaje itd.;
3. lokacija poslovnih in obratnih enot mora biti v skladu z lesnosurovinskim zaledjem
in s potrebami potrošnih središč (}Ziroma s potrebami zunanje trgovine.
4

Za ustanovitev podjetij in obrtov iz 2. in 3. točke tega odloka mora biti tudi zagotovljeno, da bodo izpolnjeni higiensko-sanitarni varnostni ukrepi, ki so potrebni po posebnih predpisih.
5

Za ustanovitev podjetij in obrtov iz 2. in 3. točke tega odloka je potrebna rpoprejšnja
privolitev 'Sekretariata Izvršnega sveta za kmetijstvo in gozdarstvo. Sekretariat da privolitev, če ugotovi, da so izpolnjeni posebni pogoji, ki so predp-isani v 2., 3. in 4. točki.
tega odloka.
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Privolitev za ustanovitev žagarskih in lesnopredelovalnih podjetij in obrtov izdaja
z odločbo Sekretariata Izvršnega sveta za kmetijstvo in gozdarstvo v sporazumu s Sekretariatom Izvršnega sveta za industrijo in obrt, privolitev za ustanovitev podjetij in obrtov
za trgovanje z lesom pa v sporazumu s Sekretariatom Izvršnega sveta za blagovni promet.

6
Sekretariat Izvršnega sveta za kmetijstvo in g ozdarstvo predpiše v sporazumu s Sekretariatom Izvršnega sveta za industrijo in obrt ter s Sekretariatom Izvršnega sveta za blagovni promet natančnejše določbe o pogojih iz 2. in 3. točke tega odloka.

7
Določbe

tega odloka veljajo tudi za primer, če hoče obstoječe podjetje ali obrt razšiniti poslovni predmet n a dejavnosti iz 2. in 3. točke tega odloka, ki še niso predmet njegovega poslovanja, ali če ho če ustanoviti novo tposlovno enoto za upravljanj e dejavnosti
iz 2. in 3. točke tega odloka.
8
Ko začne velj ati ta odlok, prenehata veljati uredba o ureditvi prometa z lesom
(Uradni list LRS, št. 23-126/ 52) in odlok o ustanavlj anju gospodarskih podjetij in obrti,
k,j se ukvarjajo z eksploatacijo gozdov, z izdelavo ali predelavo gozdnih sortimentov a li
s kupovanjem gozdnih in žagarskih proizvodov (Uradni list LRS, št. 14-45/54).
Na podlagi ukinj enega odloka izdane od l očbe ostanejo v veljavi. Zadeve, ki po ukinjenem odloku niso bile pravnomočno končane , se obravnavajo po določbah tega odloka.
Organizacije iz 2. in 3. točke, k~ so bile ustanovljene, p reden začne veljati ta odlok,
pa zanje ni bila dana pritrditev pristojnega republiškega organa po odloku iz prvega
odstavka te točke , kakor tudi gospodarske organizacije, ki se ukvarjajo z eksploatacijo
gozdov, z izdelavo in predelavo gozdnih sortimentov ali s kupovanjem gozdnih in žagarskih proizvodov, pa niso dobile za to pritrditve pristojnega republiškega organa, morajo
v 15 dneh potem, ko začne veljati ta odlok, prenehati s temi gospodarskimi dejavnostmi,
če so te gospodarske dejavnosti edini predmet njihovega poslovanja, pa morajo prenehati
z nada ljnjim delom.
9
Ta odlok

začne

veljati osmi dan po objavi v >>Uradnem listu LRS«.

Št. U 137/1-57

Ljublj ana, dne 25. julija 1957.

Izvršni svet Ljudske
S ekretar:
Niko Sitih l. r.

skupščine

Ljudske republike Slovenije
Predsednik:
Boris Kraigher I. r.

ODLOK
O IZKORISCANJU GLAVNIH IN POSTRANSKIH PROIZVODOV GOZDOV IN
GOZDNffi ZEMLJISC V LASTNI REZIJI GOZDNIH GOSPODARSTEV, GOZDARSTEV IN GOZDNIH DIREKCIJ
(Uradni list FLRJ, št. 23 z dne 30. V. 1956)

I. Gozdna gospodarstva, gozdarstva in gozdne direkcije (v nadaljnjem besedilu :
»gozdna gospodarstva«) kot finančno samostojni zavodi lahko ne glede na l. člen temeljne
uredbe o finančno samostojnih zavodih (»Uradni list FLRJ<< št. 51/53) v lastni režij.i izkoriščajo glavne in postranske <proizvode gozdov in gozdnih zemljišč, in sicer v tistih gozdovih in na tistih gozdnih ze mljišči h, ki jih imajo v upravi.
II. Izkoriščanje proizvodov gozdov in gozdnih ze mlji šč v lastni režiji gozdnih gospodarstev lahko obsega:
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l. sekanje, izdelavo, voznJO IZ gozda, odpravo in prodajo vseh vrst gozdnih lesni h
sortimentov. V posameznih primerih lahko opravlja gozdno gospodarstvo v lastni režij i
tudi le posamezne od navedenih delovnih faz (na primer samo sekanj e, izdelavo in prodajo
tistih količin lesa, ki so namenjene za preskrbo podeželskega prebiva lstva);
2. pridobivanje in p rodaj o smole;
3. i zkoriščanje, p r edelavo in prodajo zdravilnih in drugi h ze lišč, gob, gozdnih sadežev,
semen in drugih postranskih p r oizvodov;
4. izkoriš čanje, predela vo in pr odaj o kamna (plošč, kock, tolče nc a in pod.), zemlj e,
nerudninskih snovi in pod.
III. Glavne in postranske proizvode gozdov in gozdnih zemlji šč lahko i z koriščajo
gozdna gospodarstva neposredno ali po samostojnih obratih (režijskih manipulacijah ), ki
j ih usta novijo v ta namen.
lV. O poslovanju samostojni h obratov {režijskih manipulacij) g ozdnih gospodarstev iz
prejšnje točke se mora voditi posebno knjigovodstvo in posebej izkazovati celotni dohodek.
Za delitev celo tnega dohodka teh obratov velj a jo smiselno d o l oč be l. do 59. člena uredbe
o delitvi ~elotnega dohodka gospodarskih organizacij (>>Uradni list FLRJ«, št. 510/56).
Določba prejšnjega odstavka velja smiselno tudi za poslovanje gozdnih gospodarstev
v zvezi z izko ri ščanjem glavnih proizvodov gozdov in gozdnih zemlji šč, ki jih izkori ščaj o
sama gospodar stva n eposr edno.
Glede upravljanja samostojnih obratov {režij skih manipulacij) gozdnih gospoda r stev
velj ajo smiselno veljavni pr edpisi o delavski samoupravi.
V. Zvezni državni sekretar za finance je poob l aščen, da izda natančnejše predpise
o načinu in pogoj ih za i zk ori ščanje g lavnih in .postran ski h proizvodov v lastni r ežiji gozdnih gospodarstev, o medsebojnih finan čnih razmerjih med gozdnimi gospodarstvi in njihovimi samostojnim i obrati (režijskimi manipulacijami) in o nač inu delitve dobi čka, ki ga
imajo gozdna gospod a rstva, kadar sama neposredno i zkori ščajo glavne proizvode gozdov
in gozdnih zemlj i §č, po odbitku zveznega davka od dobi čka.
VJ. Ta odlok velj a od dneva obj ave v »Urad ne m li stu FLRJ«, uporablja pa se od
J. j anuarja 1956.
R. p. št. 2 13.
Beograd, 24. maja 1956.
Zvezni izvršni svet
Podpredsednik:
Sekretar :
Svetoza r Vukmanovic, s. r.
Veljko Zekovic, s. r.

UREDBA
O USTANOVITVI, DELOVNEM PODROCJU IN DELU STROKOVNEGA SVETA
IZVRSNEGA SVETA ZA GOZDARSTVO
(Uradni list LRS , št. 33 z dne 20. lX. 1956)
l. člen

Ustanovi se strokovni svet za gozdarstvo (v n adaljnjem besedilu: strokovn i svet) kot
posvetovalni organ Izvršnega sveta Ljudske sk u pščine Ljudske republike Slovenije.
2.

čl en

S trokovni svet obravnava posamezna vprašanja s področja gozdarstva ter d a je Ljud ski
Izvršnemu svetu, sekretariatu Izvršnega sveta za kmetijstvo in .gozdarstvo in
Upravi za gozdarstvo LRS o takih vpra.1Janj ih mnenja in predloge.
sk upščini ,
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Strokovni svet mora sprejeti na dnevni red sej e vsako vprašanje s svojega delovnega
ki mu ga postavi j o Ljudska skupščina LR Slovenije, njena doma, nj eni odbori
in komisije te r Izvršni svet, n j egovi od bori in komisije, kakor tudi zadeve iz 3. (lena
te uredbe.
3. člen
po dročja ,

Sekretari at Izvršnega sveta za kmetijstvo in goz darstvo in Uprava za gozdar stvo LR S
mo rata v vseh pr·imerih, kada r dasta Izvršnemu svetu predlog predpisa a li drugega akta,
poprej p r eskrbeti mnenje strokovnega sveta. Če njegovega mnenj a ne upoštevata, morata v
pr edložitvenem p o r oči l u obrazložiti, zakaj ga nista upoštevala.
4. č le n

Predsednika in član e strokovnega sveta imenuje m razrešuje Izvršni svet. I menuje jih
izmed vidnih strokovnjakov, p r edstavnikov zavodov in strokovnih združenj , ki se ukvarjajo z vprašanji s področja strokovnega sveta ter izmed predstavnikov družbenih organizacij, in izmed drugih javnih delavcev.
Sek.retar za kmetijstvo in gozdarstvo in direkt(}r Uprave za gozdarstvo LRS sta po
položaju čla na strokovnega sveta.
5. Č l en
!S trokovni svet dela na sejah. Sej e sklicuje in vodi predsednik.
6. č l en
čl an i

strokovnega sveta lahko dobijo nagrado za svoje delo v strokovnem svetu.
č l en

7.

Sekretariat Izvršnega sveta za kmetij stvo in gozdarstvo opravlja strokovno
nistrativno službo za strokovni svet.
8. č len

111

a dmi-

Sredstva za delo strokovnega sveta se do l očijo v predračunu sekretariata Izvršnega
sveta za kmetij stvo in gozdarstvo.
9. č len
Strokovni svet si predpiše poslovnik s potrditvijo I zvršnega sveta.
10.

č l en
1

Ta uredba velja od dneva objave v »Uradnem listu LRS<<.
St. 11811-56
Ljub ljana, dne 12. sept. 1956.
Izvršni svet Ljudske sk up šč i ne Ljudske republike Slovenij e
Predsednik :
Boris Kraigher l. r.
Na podlagi 4. člen a uredbe o ustanovitvi, delovnem področju in delu strokovnega
sveta I zvršnega sveta za gozdarstvo (Uradni li ~ t LRS, št. 33- 136/56) je Izvršni svet Ljudske
skupščine LR Slov enije
o d 1 oči 1 :

l. Za člane strokovnega sveta Izvršnega sveta za gozdarstvo se imenujejo:
ing. Gaber c Slavko, šef Okrajne uprave za gozdarstvo , Koper;
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Go sak Lavoslav, načelni.k kmetij skega oddelka Sekretariata IS za kmetijstvo m
gozdanstvo, Ljublj ana;
H ace Matevž, ljudski poslanec LS LRS, Ljubljana ;
ing. Kne z Anton, šef Okrajne uprave za gozdarstvo, Celje;
Kranj čič Lavoslav, iief Okrajne uprave za gozdarstvo, Maribor;
Lubej Franc, predsednik Okrajne zadružne zveze, Celj e;
ing. Ob 1 ak Franjo, direkto·r Gozdnega gospodarstva, ·Ljubljana ;
jng. P r e s e č n i k Marjan, direktor Gozdnega gospodarstva, Celje;
ing. Pu pi s Karel, načelnik tehnično upravnega oddelka Uprave za vodno gospodarstvo , Ljubljana ;
ing. Se 1 iškar Anton, referent za gozdarstvo pri Zbornici za kmetijstvo in goudarstvo
LRS, Ljubljana;
ing. S vet 1 i č ič Adolf, načelnik v Zavodu za gospodarsko planiranj e LR,S, Ljubljana ;
Senica Viktor, direktor podjetja »Gorjana<<, Ljubljana;
in. Tur k Zdravko, docent na Fakulteti za agronomijo, gozdanstvo in veterinarstvo,
Ljubljana;
ing. V o 1k Drago, direktor Lesno industrijskega podjetj a , Maribor;
ing. :Za ga r Bogdan, direktor Inštituta za go·zdno in lesno go.spodarstvo Slovenij e,
Ljublj ana;
:Za ga r Jože, direktor gozda~stva pri Kmetijsko goudarskem posestvu, .Kočevje.
II. .Po svojem položaju sta člana strokovnega sveta ing. Ma s t na ·k T ine, sekretar za
kmetijstvo in goudarstvo, in ing, Fun k 1 Lojze, djrektor uprave za gozdarstvo LRS.
•LII. Za p redsednika strokovnega sveta §e imenuje ing. Tu rk Zdravko, docent na
Fakulteti za agr onomijo, gozdarstvo in veterinarstvo, Ljubljana.
St. S-1950/ 1-56
Ljubljana, dne 20. oktobra 1956
Izvršni svet Ljudske

skup ščine

Ljudske republi ke Slovenije'

Sekretar:
Niko Si!ih l. r.

Predsednik:
Bor.is !Kraigher l. r.
(Uradni list LRS, št. 33 z dne 20. IX. 1956}

OPOZORILO NAROCNIKOM

To številko našega glasila smo razposlali vs·em našim naročnikom , t. j. izjemoma tudi tistim, ki letošnje naročnine še niso poravnali. Tem prilagamo položnico in jih prosimo, da jo uporabijo in takoj nakažejo zapadlo naro čnino v znesku 400 din.
Kdor do izida naslednje številke našega glasila ne bo poravnal naročnine, mu
bomo pošiljanje lista ustavili. Na tak ukrep smo žal prisiljeni, ker moramo uravnovesiti naše finančno stanje in ker spričo štednj e tiskamo le toliko izvodov našega
glasila, kolikor je rednih naročnikov.
Morebitne tehtne zadržke nam sporočite na dopisnici, nakar jih bomo skušali
upoštevati pri določanju nakl ade. Ostale zamudnike v plačevanju naročnine pa
bomo morali nepreklicno črtati iz seznanama naročnikov.
UPRAVA GOWARSKEGA VESTNIKA
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x
GOZDNA VEGETACIJA JERINSKIH TAL NA SLOVENSKEM
KRASU
Dr. Maks W rabe r (Ljubljana)*

Uvod

<

Vegetacija in tla sta ·z amotano sestavtl'jeni tvo!'bi, ki sta v svojem nastanku in
razvoju med seboj tesno in neločljivo povezani Njuna puvezanost je vsestranska
in sloni na vzročni odvisnosti od mnogih ekoloških činitelj ev, ki neposredno ali
posredno vplivajo• na vegetacijo in tla. NokaJteri činitelji vplivajo na tla le posredno
preko vegetacije, nasprotno pa tudi tla posredujejo vpliv nekaterih činiteljev n a
vegetacijo. Zato ima vegetac~1ja veli1ko i.ndiikatorsko vrednost za odkrivanje in spoznavanje talnih tipov, enako pa tudi proučevanje tal v znatni meri pri5peva k rboljšemu poznavanj'l.l vegetacilje.
činiteljev ekološkega okolja., ki o'bli·k ujejo vegetacijo in tla, ni. mo.goče proučeva!ti 'posamez i:n ločeno , marveč jilh pravilno dojemamo in ocenj'll!jemo 1
le s lk:omple:!G&no raziskovalno metodo, ki v zadostni meri1 upošteva a1li vsaj predyirdeva vse
mo-žne povezave in medsebojne vpLive v smislu stopnjevanja, slabljenja ali izravnavanja u-činkovitosti raznih faktorjev ali Illjihovih spletov. V razvoju vegetacilje in
tal, naj rbo v pmgresivni ali regresi·v ni smeri, vlada presenetljiva &klad nost, iki je
posledica razvojne vzporednosti in medsebojne odvisnosti obeh naa-avnih tvorb. Ta
razvojna za.konitost priha~a do izraza v ugotovitvi fitosocio~ogov in :pedolo.gov, da
ima vsaka rastlins<ka ~družba svoj pooebni talni tip (6, 7).
Iz takšnega spoznanja izhaja naravna potreba po sodelovanju .med fitosociologijo in rpe dolo.gi~o. Sodelovanje prinaša obojestr~ko !korist ter bistveno pospešuje
razvoj jn napredek obeh mladih bioloških ved, ki jima prav ožje sodelovanje daje
silen zamah, odpira vedUO> širše ob.zor je in odlk:riva vedno globlje pDg~lede. Mimo
teoretičnega pomena za razvoj znanosti rpa izvira iz ·S odelovanja med oibema strokama tudi izredna prat!ctična. korist, saj se na ta način U5tvarja trdna podlaga za
zd,-avo, prirodnim pogojem ustrezno gospodarS'ko i~kori6čanje proizvodnih površin.
Takšno spoznanje mi je dalo po'Vod za proučevanje vegetaci~e na kraški jerini
alil jero'V'ici (terra rossa) kot posebnem talne.m tilrpu, ki ima na področju 5lovenskega
kraškega sveta precej omejeno raz...9irjenost. Raa;i.skovalno delo· se je uvedlo na
istem področju tudi s pedološke strani. Kakor v vseh drugjh primerih, tako se j e
pokaa:a•lo !Sodelovanje med fi<tosociologijo in pedologijo tudi tukalj za !plodno Ln
koristno.
H . Vetters- R. Strnadova geološka karta Sloveni•j e v merilu 1 :200.000 je
glede razši rjenosti kraške jerovice precej pomanj·kl~iva in nezanesljiva. Po raz'' Terensko prou čevanj e vegetacije se je vršilo spomladi 1955 s podporo Slov. akademije znanosti in umetnosti, razprava je bila izdelana v Biolo§kem inštitutu SAZU poleti
1955. Avtor j e predaval o tem v skrčenem obsegu na I. kongresu Jugoslovanskega društva
za proučevanje zemlji §ča v septembru 1955 v Portorožu.
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prostranjenosti pose bnega vegetacijskega tipa, ki je vezan na jerovico, se je dala
dognati vsaj približna razširj enost kraške jerine. Le-ta ima •s voje glavno področje
na Spodnj em Krasu, in si<eer med Dutovl~ami, Tomajem, Križem, Sepuljami, Utovljami, Kazljami, Dobravil·jaa:ni, Avberj em in Ponitkvami. Drugi· pred e:! j erin&ki!h tal,
nekoli1ko dmgačen po strooturi ,ta} in tudi po vegetaciji, se ra~pro.stira okrog Kobje
glave, J1oma•čev i1Ce . Komna in verjetno dalje na zahod do Kostanjevice ion Op"a tjega sela.
Pri svojem delu sem se omejil v glavnem na gozd, ki je na krasu prav v področju jerovice sorazmerno še najbolj ohranjen tako po obsegu kakor tud i po kakovosti. Vkljub dolgotrajnemu in močnemu gospodarskemu vplivu, ki j o je izoblikoval
v poseben tilp stelj arjenega go:z;da (steljnika) , je ta vegetacijska z,dru2ba po svoji
florwtični sestavi precej enotna ion tipična •ter predočuje taJno pogojen vegetacijski
sU!bklimaiks sredi •kl ima•~ne vegetacije na apnenčastioh kraških tleh.
Fitosociološka in ekološka oznaka submediteranskega konstanjevo- gradnovega
gozda
Glavna gozdna ozi'l"oma grmiščna združba našega nizkega, polgolega kraškega
j e asociacija črnega gabra z o j stri co (Seslerieto autumnalis Ostryetum carpinifoliae Horvat 1950), ki je •t ako reko·č istovetna s pojmom kraš·k ega gozda ali grmišča. Pokriva namreč naj večji del kraške pl anote v nadmors·ki
v~šioni od 200-300 m do 600-700 m, v ugodnih legah toplih in suhih pobo č ij p a
sega mestoma celo do višine 800- 900 m. Predočuj e zaik ljručno kl imatično· r as.tlimsko
združbo a li vegetaci•jski •klimaks omenjenega višinskega pasu in je v veliki meri
spremenjena v kmetijske kultUTe ali pa degrad:irana v jalovo kamenišče.
Sredi te tipične polsredozemske vegetacije, ki je vezana na kamnitno apnenčasto podlago z bolj ali manj p litvimi in rahlimi rendzinastimi tlemi in ki jo
sestavljajo v glavnem bazifilni in termofilno-1kserofilni· elementi, je vegetacija jerinskih tal neka1k otok ali osredek s čisto drugačno ekologijo in seveda tudi drugačno
gospodans'ko vrednostjo. Ta s u b mediteranski gozd d o m ačega k os tanja in grad n a (Castaneeto - Quercetu.m sessiliflorae submediterraneum
Wraber 1954) namreč porašča globoka, gosta, sveže-hladna, razapnjena ilo·v natogli nasta tla kraške jerine na apnenčasti podlagi, sestavljajo pa ga povečilfl i mezofilno-higrofiJlni in acidofilni rastlinski elementi. Kostanjevo-gradno;va gozdna združba je torej tal no (edafsko) povzročen subklirnaks. Razvi la se je v enakih splošnih
podnebnih razmerah ka1kor združba črnega gabra z. ojstrico, toda v bistveno različnih talnih razmerah. Seveda pa je združba kostanja in gradna zaradi svoje
f osebne drevesne sestave rpo svoj e spremenila rpodnebje v malem (mihoklimo), ki
lie močno razlik uje od miokrokl ime klima'ksne zdr~be č rnega gabra z o•jstrico. V iprvo.tonem stanju nedegradiraJ!1ega gozda j e bi•l mezofilno-hoigrofilni zna čaj kostam.jevog radnove združbe b rez dvoma še bolj poudarjen zaradi svojevrstne mik.roklime
mogočnega gozda z gollto in hladno senco, poraščajočega mnogo večje površine
kakor dandanes. Veli·ka razkosanost tega gozdnega hpa, čigar bogato zemljišče je
v veli1ki meri spremenjeno v kmetijske površine, zlasti vinograde in njive, dalje
precejšnj a razredčenost njegovih sestojev ter skoraj popolno un ičenje podstojntga
sloja d revja ~n grm()vja po steljarjenju zmanj šujej o vpliv mikroklime in stopnjujejo Vipli;v ma:kraklime, 1<i se z napredujočim drobljenjem in r-edčenjem gozda vedno·
bolj uveljaV'loja. Vpli v splošnega podnebja p ri·h aja seveda na vzpetinaJh in v joužni h
legah močneje do· izraza •kaikor v se·v ernih l egah, po zaravni'Cah in kotanjah (vr tačah).
K splošni ekološki ka rakteristiki kostanjevo-gradnovega gozda j e treba dodati,
da leži njegov area! v nadmorski višini 250-350 m ter da je talni relief valovito
področja
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razgiban med zaravnicami, kotanj ami in zložnimi grebeni, dosegajoč povprečen
nagib od 10° do 20°, v skrajnosti do 30°. - Fiziognomska podoba gozda je zelo
enotna. Ustvarja videz enomerne, ponekod skoraj enodobne, redkeje nepravilne
prebiralne strukture. Drevesni sloj , povečini panjevskega porekl a, ima precej enakomeren sklep krošenj 0,7-0,8, redko manj ali več. Podstojni drevesni in grmovni
sloj je navadno slabo razvit, včasih sploh manjka. Tla so zaradi zadostnega
osvetljenja porasla z bujnim zeliščnim sloj em. Takšno strukturo gozda je ustvarilo redno steljarjenje (košnja in grabljanje stelje). V redkih primerih, kjer se
malo ali nič ne steljari, dobiva gozd prebiralni značaj z dobro razvitim podrastjem
in s polno sklenjenostjo krošenj (0,9-1).
Ekološko zanimiva in gospodarsko važna je ugotovitev, da se področje kostanjevo-gradnovega gozda na jerovici krije s področjem, kjer uspeva slovito vino
kraški teran. To zanimivo dejstvo smo dognali že v zvezi s prou čevanjem ekologije
in razširjenosti doma-čega kostanja v Sloven~ji {15). Domačini imenujejo ponekod
zemljo, kjer raste kraški teran, kremenico, ker je mestoma bogato pomešana s
kremenastim drobirjem (rožencem). O sestavi in strukturi jerovice bodo govori li
pedologi, moja naloga pa je, da opišem gozdni vegetacijski tip, ki je tako znači l en
za jerovico.
Analiza florističnega inventarja v submediteranskem kostanjevo-gradnovem
gozdu, sloneč na 8 fito socioloških popisih in mnogih florističnih zapiskih, podaja
na.slednjo shko. Rastline te asociaci•je pripadajo trem fitosociološkim redovom:
redu dob o v o-grad no v i h gozd o v (Quercetalia roboris-sess iliflorae Tiix.
1931), redu bukov ih gozd o v (Fagetalia silvaticae Pawlowski 1928) in
redu puha v če vi h gozd o v (Quercetalia pubescentis Br. - Bl. [1931] 1932).
Po številu, količini in življenjski sili prevladujejo elementi iz reda dobovogradnovih gozdov, po svoji ekologiji mezofilni in acidofilni. Glavni graditelj (edifilkator) asociacije domačega kostanja in gradna je grad en (Quercus sessiliflora),
ki navadno absolutno prevladuje. Redno ga spremlja domači k o stanj (Caslanea sativa}, ki ponekod pod gospodarskim voplivom relativno ali celo ahso•lutno prevladuje, g.ra.de·č bolj a.Ji manj čiste •k ostanjev e gaje (Zla•ta dolina pri Avberju,
Dobravlje, Brdce pri Dutovljah itd.), katerih floristi.čna sestava pa se ne razlikuje
bistveno od normalnega tipa. Graden dosega povprečno višino 18-22 m, lahko pa
presega tudL 25m. Kostanj 1po višini nekoliko zaostaja za gradnom ('15-18 m), presega pa ga po debelini. Stari kostanji •S prsnim premerom 1-2 m niso bili redkost,
v zadnjih desetletjih pa so jih posekali za taninsko industrijo. Zadnja leta ko,stanj
hudo uniči.Jije kostanjev rak (endotioza), ki se nezadržno širi in g rozi do konca uniči•ti to gospodarsko tako važno drevo. Obe glavni drevesni vrsti se prirodno dobro
pomlajujeta, kostanj predvsem iz panj a·.
Od ostalih drevesnih vrst se po~avlj<ej o poredkoma puhavec (Quercus fmbescens), cer (Qu. cerris), mali jesen (Fraxinus omus}, beli gaber (Cm·pinus betulus},
velelistna lipa (Tilia grandifolia), češnja (Pnmus avium), klen (Acer camfJestre),
bre!k (Sorbus torminalis), lesni•k a (Malus silvestris), di<Vja hruška (Pirus communis),
ostrolistni jaiVor (Acer platanoides), v močneje preredčene sestoje pa vrdira robinija
(Robinia pseudoacacia). - Puhavec in mali jesen sta navadno dokaz manj globokih
tal ter napovedujeta rahel prehod v klimaksno zdru.žbo črnega gabra z ojstrica. Beli gaber se rad pojavlja zlasti po globlj ih, hladnejših jamah (vrta,čah), kjer postaja mestoma celo obilen, naika!Z'ujoč prehod v swbmediteraiJlSki gozd gradna in belega
gabra, (Carpineto-Quercetum submediterraneu:m), ki je prav tako SUJbklima:ksna
združba. - Cer nakazuje navadno hujšo stopnjo talne degradacije, domnevamo pa,
da predočuje krajevno celo posebno subasociacijo.
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V :pičlo razv item grmovnem sloju srečujemo ra;zen pomlad<ka že omenj enih drevesnih vr.st .š e lesko (Corylus avellana), svi'b (Cornus sanguinea), navadni brin (Juni. perus communis), beltil trn (Crataegus monogyna), brš~ja>n (Hedera helix), čistiino
' hhl~ko· (Rhamnus cathartica), navadno •k tihliko (R h. frangula), evropsko· trdQlesko
(Euonymus europaea), trepetliiko· ( Populus tremula), rkQvafuiik ( Lonicera caprifolium ).
Največji• dellež v •grmo<Vju 1ma navadno iffi3Jli jesen. Poma~Irj•kanj e .p olnilnega in
vawva•l nega grmovnega sl oja povzroča po eni· slttani! izsu~evanj e tal po soncu in
vetru ter zatrav.ljerro.st, po dmgi stran~ pa slaibšo rast drevja ter nj·e govo manjšo
bio•lo~ko in tehnolo&ko vrednost.
Zel~ščni ·s·loj je zar<l!di obilnega priliva svetlobe vedno bujno• razvilt, pdkri<Vajoč
vselej na>d polovico talne.g a ~površja (50-90% ). V njen'!! prevladujejo acidofilne
ra.s·tline. Tudi v mahovnem ~loju., lki pohiva :po'V\prečno l 0-30% tal, odločn<> preVila'<iu~ ejo<> ac1d ofilrn.i elementi.
·
Zaradi posebnih mi·k~o~dimati čnih (več sence, vlage in hladu) ill1 edafičnih
razmer (.sveža in hlaclna tla) najdejo· v kostanjevo-gradnovem gozdu eksistenčne
p ogoje rudi, illll1ogi· manj ·olbčultlj i<Vi elementi iz ZJv·eze buiko·v ih goz.dov (Fagetalia silvaticae), pr·edVISem bazifi,lno-nevtrofilna in slaJbo acidofilna zeli šča in nekaj mahov.
Sipri<Č<> dejstva, da j e zdru2ba domačega kostanja in gradna nekark osredek
(enrkJlava) na pGdročju klimarksnega gozda puhavca in čmega galbra (Quercetalia
pubescentis) in da ,preh."'injajo• areal •k raš-ke j•ernvice ot01ki in pasovi :pli<t:vih rendzinastih ·t al, j e razumljivo, da vdirajo term<>fi,lno-heliofiJni ilU ba~ifilno -nevtrofilni
elementi klimaksne zdmžbe v kOSitanjevD-gra•d no•v gozd, naseljujoč v njem predvsem sv·e tlejša ~ta in manj globoka t:Ia.

'Klasifikacija

florističnega

inventarja

V rnaslednji preg"lednici 'p odajamo flo riStt:včni illlventar submediteranske z:družbe
kostanj a in .gradna. Rastline so raJZporejene p o ,p ripadnosti trem fitosociolo&k.im redom, v mejaih reda pa se razvrščaj·o po• stopnji ~talnosti (konstantnosti) od 1-8 (gled·e oa 8 fitosociolQških popisov).
domačega

l. R ed d o b o.;v o - g r a d no v ·i h g o z d o v ( Quercetalia roboris-sessiliflorae
Tiix. 1931):

Quercus sessiliflom {8)
Castanea sativa (8)
Hieracium umbellatum (8)
Genista tinctoria (8)
Carex pilulifera (8)
Potentilla erecta (8)
T huidium delicatulum (8)
Calluna vulgaris (7)
Cytisus hirsutus (7)
Serratula tinctoria (7)
Dicranum scoparium (7)
Hieracium murontm (6)
Genista germanica (6)
Genista sagittalis (6)
C ytisus nigricans (6)
Hypochoeris maculata (6)
Hyfmum cupressiforme (6)

Melampyrum vulgatum (5)
Erica can~ea (5)
Molinia arundinacea (5)
Calamagrostis arundinacea (5)
Luzula campestris (5)
Stachys officinalis (5)
Polytrichum attenuatum (5)
Leucobryum glaucum (5)
Festuca heterophylla (4)
Hieracium vulgatum (4)
Polypodium vulgare (4)
Phyteuma Zahlb'I'Uchneri 03)
Genista fJilosa (3)
Veronica officinalis (3)
Chrysanthemum corymbosum (3)
Catharinaea undulata (3)
Hylocomium triquetrum (3)
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Luzula nemorosa (2)
Orchis maculata (2)
Antennaria dioica (2)
Populus tremula (2)
Scleropodium purum (2)
Rhamnus frangula (1)

Lathyrus montanus (1)
Pteridium aquilinum (1)
Erythronium dens canis ( 1)
Deschampsia flexuosa (1)
Lycopodium complanatum (1)
Hypnum Schreberi (1)

Il. Red lb 'lil k o vi h gozd o v (Fagetalia silvaticae Pawlowski 1928):
Carpinus betulus (7)
Crataegus monogyna (7)
Prunus avium (6)
Corylus avellana (6)
Hedera h elix (6)
Anemone nemorosa (6)
Viola silvestris (6)
Acer campestre (5)
Cornus sanguinea (5)
Primula vulgaris (5)
Helleborus viridis (5)
Galium v ernum (4)
Poa n emoralis (4)
Polygonatum multiflorum (4)
Eurrhynchium striatum (4)
Symphytum tuberosum (3)
Lonicera caprifolium (2)
Rhamnus cathartica (2)
Rosa arvensis (2)
Galium silvaticum (2)
Hacquetia e{Jipactis (2)

Campanula trachelium (2)
Salvia glutinosa (2)
Pirus communis (1)
Malus silvestris (1)
Acer platanoides ( 1)
Euonymus europaea (1)
Asarum europaeum (1)
Ranunculus lanuginosus (1)
Lathyrus vernus (1)
Geum urbanmn U)
Prenanthes purpurea (1)
Scrophularia nodosa ( 1)
Cardamine impatiens (1)
Aegopodium podagraria (1)
Glechoma hirsutum (1)
Crocus neapolitanus (1)
Lamiwn orvala ( 1)
Brachypodium silvaticum (1)
Heracleum sphondylium (1)
Cm· ex pilosa ( 1)

III. Red puha v če v~ h go z do v (Quercetalia pubescentis Br.-Bl. [1931] 1932):
Fraxinus ornus (8)
Convallaria majalis (8)
Melittis m elissophyllum (7)
Sesleria autumnalis (7)
Lathyrus niger (6)
Potentilla alba (6)
Euphorbia angulata (5) ·
Quercus cerris (4)
Pinus nigra (4)
Ferrulago galbanifera (4)
Geranium sanguineum (3)
Cephalanthera rubra (3)
Tilia grandifolia (2)
Sorbus torminalis (2)

T eucrium chamaedrys (2)
Quercus pubescens (1)
Evonymus verrucosa (1)
Laburnum anagyroides ( 1)
Mercurialis ovata (1)
Asparagus tenuifolius ( 1)
Anthericmn ramosum (1)
Brachypodium pinnatum ( 1)
Iris graminea (1)
Polygonatum officinale (l)
Paeonia .peregrina (l )
Aristolochia pallida (1)
Carex montana (1)

Po tej fi.tosociolook:i klasifitkaci~i pri/pada redu dO'bo·v o-gradnovih gozdov 46
rastlinsllcih vrst s skupno naJVzočno·stjo (frekvenco) 210, redu bU'kovih go2'dov 41 vrs-t
s ~no navzočnostjo 115 in redu puhavčevih gozdov 27 vrst s skupno navzočnost}o
83. Zgovorneje kakor števi•lo vrst priča o fj.tosociološki pripadnosti n1 ihova skupna
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navzočnost.

2ivl_ienjska sila (vitalnost) in koli·činska udelež.ba (abU111danca) rastlin
iz naštetih skupin to pripadnost še podkrepljujeta. - PomJa.damsko reso (Erica
cm·nea), iki pripada zvezi borovih go~dov s pomladatnsko r·eso (Pineto-Ericion Br.-Bl.
1939) in ipO njej redu smre'koviih gozdov (Vaccinio-Piceetalia Br.-Bl. 1939), smo prišteli redu dobovo-gradnovih gozdov, v 1kaltero se teri•torialno najnaravneje vključuje
po svoji ekologiji. V okviru združbe kosta.nja in grad!Ila igra važno di[erencialn o
vlogo. - Crni bor (Pinus nigra) se pojavlja samo subspontano.
Kot 1 o ka 1 n o z nači 1 ne za sub.medi•teranSko asociaci jo domačega kostanj a
in gradna (Castaneelo- Quercetmn sessiliflorae submediterraneum) veljaj o začasno
tele vrste:
MelamfJyrum vulgatum
Castanea. sativa
Genista germanica
Phyteuma Zahlbruckneri
Genista tinctoria
Lycopodiwn comfJlanatum
Genista pilosa
Lathyrus rnontanus
Hieracium murorum
Luz1tla camfJestris
Hieracium umbellatum
Luzula nemorosa
Hieracium vulgatum
Thuidium delicatulum
Serratula tinctoria
ETythronium dens canis (r)
Calamagrostis arundinacea
Združba suibmedi•te ranskega •kostanjevo-gradnove,ga gozda je po tej raz·čLenitvi
in ekološko dovolj osamostaljena in jasno opredeljena nasproti ostalim
zdTu2bam sl ovenskega submediteranskega področja. Po sorodnosh se najbolj približuje submediteranskemu gozd'l! gradna in belega grubra (CaTfJineto-Quercetum [essiliflorae sulnnediterranewn Wraber 1954), 1."i se !pOj avlja na fli5ni podlagi. Slovenskega
Primorja (Vipavska dolina, Br.kini), fragmentarna .pa je razvita tudi po večj ih
vdrti=h (depresi1jah) na apnenčasti podlagi, tk jer je dovolj hladu in vlage ter
zadosti globoke sveže ~emlje (14). - Razen tega predočuje primorska kostanjevogradnova zdru2ba poseben gospodarski tip gozda. ki je v primeri z ostalim~ primorskimi gozd·nimi zdru2bami površinsko in kakovostno sorazmerno še najlbolj oh'fanjen.
l<t~S.tna pa mu .i e velika pro~zvodna sila. Izlkorišča se !Predvsem za pridobi'Vanje
tehničnega (gradbenega) lesa, kuriva in stelje.
Primerjava submediterans·k ega kostanjevo-gradnovega gozda s kontinentalnim
gozdom domačega kostanja in gradna (3, .J. 8, 10). ki smo ga za ~loveusko celinsko
področje imenoval-i Castaneeto-Quercetum sessiliflome austroaljJinum Wralber 1954
(11 , 12), pokaže precej·š njo. stopnjo sorodnosti med obema združbaJma, pa tudi nedvomne raczlike, ki upravi·čujejo asociacijsko samostojnost primorske Mwžhe. Med
Z!llaJČilnicami. za lkontinenta•lno wružbo man jika j·o v suihmeditera.nski ~dru~bi Teu<:ri um
scorodonia, Campanula cerv•i caria in nekaj mahov. Najmočnejšo diferencia.Lno oznako pa dobiva submediteranski tip v močni s·k upini termofilno-kserofi'lnih elementov
iz reda puhavčevih gozdov, ki kontinentalnemu tipu skoraj v c:eloti manjkajo. P rimorS'ki kostanjevo-gradnov gozd je tedaj floristično in ekolo~ko dobro individualizirana varianta celinskega tipa.
floriL>ititčno

Razčlenitev

združbe

Po dosedanjem znanju moremo razli.kovati v suhmediteranskem gozdiu domačega
kostanja in gradna dve j a~&no ločeni subasociaciji:
a) -kostanjevo-g radn ov goz ·d s pomladansko reso (Castaneeto- Quercetum submediterraneum ericetosum ) je v svoji iprirodni zgradbi razmeroma dobro oh ranjen ter razširjen v glavnem v zgornjem (vzhodnem) delu SpodDJjega
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Kra.sa., med Dutovljami, Kazljaani in Dobravljami. Odl1'kuje se zlasti po redni in
precej obi1ni prisotnosti pomladanske rese (Erica carnea) ter po ma.nj5i !količini
Olli<roma večji redkosti strogo acidofilnih elementov resave (Genista, Calluna v. dr.).
Tla ~o verjdno manj izprana ter vsebujejo več <ball, ki se dova•jajo z dobrim razkrojem organskih sno·vi.
b) K o stanj ev o-grad no v gozd s k oš eni čicami (CastaneetoQuercetum submediterraneum genistetosum) je v splošnem bolj degradirran, močneje
zaJkiLSan katk:or prejšnji, razširjen pa je v spodnjem (~hodnem) delu Spodnjega
Krasa., olk mg Kobje ~lave in Komn<l! in verj,estno dalje •n a zahod. Pomladanska resa
se v njem navadno ne pojavlja, pač pa stalno v večji količini košeničice (Genista
germanica, G. fJilosa, G. tinctoria, G. sagittalis), vresje (Calluna vulgaris), trsti1ka.sta
stOO!ka ( Molinia amndinacea), navadni čmilec ( Melampyrum vulgatum) i. dr. Ta
subasociacija j.e .t orej bližja resavi (Calluneto-Genistetum ,pilosae Honall: 193 1)
~aJkor prva.
Degradacijsko stopnjo obeh subasociacij (po izkrčenju ali močni degradaciji
gozda) predočuje re sava, kjer se posebno bujn o razraščajo izrazito heliofilni
in a·c idofilni elementi.
Po dosedanj·ih ugotovitvah predvidevamo tudi obstQj tretje su ba s o•c i.a c ·i j e
s cer om (Castaneeto- Quercetum submeditenaneum cerretoswn) , tki pa še ni dovolj
proučena. Pojavlja se na nekoli'ko phtvejših tleh (n. pr. okrog Rup pri Duto·v ljah ).
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DIE WALDVEGETATION DES ROTERDEBODENS IM SLOWENISCHEN KARST
(Zusammenfassung)
Die Vegetation und der Boden stehen als Naturgebilde in ihrer Entstehung u1;1d Entwicklung im engsten Zusammenhang. Dieser beruht auf vielen okologischen Faktoren, die
sich einzeln kaum analysieren lassen, sondern nur durch komplexe Forschungsweise richtig
erfassbar und abschiitzbar sind. Wie die progressive Vegetations- und Bodenentwicklung
parallel verlaufen, so gilt dasselbe auch fiir den regressiven Entwicklungsgang. ln dieser
gegensei.tigen Bedingtheit der Vegetation und des Bodens herrscht eine uberraschende Dbereinstimmung, welche in der Feststellung zum Ausdruck kommt, dass jeder Pflanzengesellschaft ein eigener Bodentypus entspricht.
Die Zusammenarbeit zwischen der .Pflanzensoziologie und der Bodenkunde ist demnach
von grosser Bedeutung fur die Forderung heider Wissenschaftszweige und is t auch fiir die
Praxis vom grossen Nutzen.
Die geologische Karte Sloweniens (1 : 200.000} von H. Vetters- R. Strnad ist beziiglich
der Verbreitung der Roterde (Terra rossa) ziemlich luckenhaft und unzuverliissig. Durch
die Feststellung eines besonderen Vegetationstypus, der fiir den Roterdeboden charakteristisch ist, konnte man die Arealgrenze der Roterde im slowenischen Unterkarst ziemlich
leicht best-immen.
Bei der Erforschung der Vegetation des Roterdebodens haben wir uns hauptsiichlich
auf den Wald beschriinkt, welcher im waldarmen Karstgebiet gerade auf dem Roterdeboden
hinsichtlich der Oberfliiche und der Qualitiit noch am besten erhalten ist. Unter wirtschaftlichem Einfluss bekamen diese Waldbestiinde eine sehr homogene Struktur und sind auch
in floristischer Zusammensetzung genug einheitlich.
Die Waldvegetation des Roterdebodens bildet eine besondere Assoziation, das Castaneeto-Quercetwn sessiliflorae submediterraneum (Wraber 1954). Sie ist eine bodenbedingte
Subklimax-Gesellschaft im Klimaxgebiet des Seslerieto autumnalis-Ostryetum (Horvat 1950),
welches den Hauptteil des niederen slowenischen Karstgebietes bedeckt in einer Meereshohe
von 200-!100 m bis 600-700 m, stellenweise sogar bis 800-900 m, als thermophil -xcrophile
und neutrophil-basiphile Gesellschaft ist es aber an Kalkstein mit mehr oder minder flachem
und leichtem rendzinaartigem Boden gebunden. Im Gegensatz dazu bestockt das subklimatische Castaneeto-Quercetum submediterraneum einen tiefen, dichten, frischen, kuhlen, entkalkten, lehmig-tonigen Roterdeboden und hat einen mesophilen und azidophilen Charakter.
Es ist eine interessante Feststellung, dass sich das Area! dieser subklimatischen Gesellschaft mit demjenigen deckt, wo der beruhmte Terranwein gedeiht.
Aus der phytosoziologischen Analyse des floristischen Inventars dieser Gesellschaft
geht hervor, dass ihre floristischen Elemente dreien phytosoziologischen Ordnungen angehoren: der O r d n u n g d e r Quercetalia-roboris-sessiliflorae (Tux. 19!1 1), der O r d n u n g
d er Fagetalia silvaticae (Pawl. 1928) und der O r d n u n g d e r Quercetalia pubescentis
(Br.-Bl. (19!11) 19!12).
Die Analyse bezieht sich auf 8 pflanzensoziologische Aufnahmen. Der Anzahl, Menge
und Lebenskraft nach iiberwiegen die Elemente der Quercetalia roboris-sessiliflorae, im
ganzen 47, in der samtlichen Stetigkeitszahl 210. - Die Elemente der Fagetalia silvaticae
finden Lebensbedingungen in unserer Assoziation wegen ihres gijnstigen Mikroklimas und
des frischen Bodens. Sie erreichen die Zahl 41, ihre Stetigkeitssumme betragt 115. - Den
Quercetalia pubescentis gehoren 27 Pflanzenarten an mit einer Stetigkeitszahl 83. Diese
letzteren dring~n in das Castaneeto-Quercetum mbmediterraneum desto zahlreicher ein, je
degradierler und gelockerter der Wald ist, besonders aber an der Grenze gegen die Klimaxvegetation.
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Die floristischen Elemente der einzelnen Ordnungen sind in den 'Obers1chtslisten 1, IJ
und III des slowenischen Tex te s zu lesen. Jeder Pflanzenart ist die .Stetigkeitszahl beigefiigt.
Lokale Charakterarten des Castaneeto-Quercetum submediterraneum sind: Castanea
sativa, Genista germanica, G. tinctoria, G. fJilosa, Hieracium murornm, H. umbellatum,
H. vulgatum, Phyteuma Zahlbruckneri, Calamagrostis arundinacea, Melampyrnm vztlgatum,
Serratula tinctoria, Lathyrns montanus, Lycopodium complanatum, Erythronium dens canis,
Luzula nemorosa, L. campestris, Thuidium delicatulum.
Die beschriebene Gesellschaft ist also floristisch und iikologisch gut individualisiert.
Sie ist enger verwandt mit dem Carpineto-Quercetum sessiliflorae submediterraneum (Wraber 1954) auf Flyschboden des Slow. Kiistenlandes, vom kontinentalen Castaneeto-Quercetum
sessiliflorae austroalpinum (Wraber 1954) unterscheidet sie sich aber durch die Abwesenheit
einiger Charakterarten (Teucrium scorodonia, Campanula cervicaria, einige Moosarten) , besonders aber durch die Elemente der Quercetalia pubescentis.
Man kann im submediterranen Eichen-Kastanienwald gnt zwei Subassoziationen unterscheiden: a) das Castaneeto-Quercetum submediterraneum ericetosum, das weniger degradiert ist und sich besonders durch die Anwesenheit der Erica carnea auszeichnet, und b) das
Castaneeto-Quercetum submediterraneum genistetosum, wofiir eine griissere Menge von
Genista germanica, G. tinctoria, G. pilosa, G. sagittalis, Melampyrum vulgatum, Calluna
vztlgaris, Molinia arundinacea u. a. und eine starkere Degradation kennzeichnend sind. Vermutlich besteht noch eine dritte Subassoziation, das Castaneeto-Quercetum submediterraneum cerretosum.

VREDNOTENJE IN TESTIRANJE JELOVSKE SMREKOVINE
Ing. Franjo Mu n i h (Ljublj ana)

Zares posebne smreke rastejo po Jelovici med Bohinjsko· ·i n Selško dolina..
Vitke so in ravne kot malokje. Veje jim v vetru vihrajo kot negovanim konjem
v diru počesane grive. !Pozimi se iskrijo v ivju in snegu, ko jih meglene koprene
odgrinjajo kot pravljične kristalne kipe . .Od pomladi do jeseni jih vedno znova
umiva dež, da so kot dekleta v opranih krilih. Najlepše pa so v prvih jutranjih
žarkih, ki skozi rahle pritalne meglice iz njih pričarajo orgle. Komu, ki je videl
te smreke, še ni bilo žal, da jih ni mogel naslikati take, kot jih je dojel?
čudovita je fronta, ki na jugu zapira Jelovico: Kobla, Možic, Savnik in Ratitovec so kot čeri v morju, čez njih pluskajo valovi toplega mokrega juga. Ko
stojiš pod Nanosom; se ti dozdeva, da je nad teboj v davnini postavljen mejnik
juga in severa, vzhoda in zahoda, kot mogočen spomenik štirim stranem sveta. Pri
pogledu z Jelovice na njene južne mejnike se ti zdi, da so to otoki v tropskem
morju, toliko se podi čez nje vlage. Visoko nad Jelovico so neomajni braniki
severa, beli od sonca ožarjeni kopasti oblaki - kumulusi. Pod njimi se od juga
vlačijo prihuljeni volkovi temni nimbusi. Vse od Ratitovca do Bogatina bobni
kot na soški fronti, čez Rudnico se plazijo strupeni plini - čisto bele meglice,
Notranji Bohinj je temen kot noč. Sever je pritisni-l juga za vrat, po južnobohinjskih gorah se j e razbesnela nevihta. Vitke jelovške smreke hranita in oblačita
sonce in dež na meji severa in juga, tisoč metrov nad savsko strugo .
Nekdanji hotel Rodica pri železniški postaji v Bohinjski Bistrici skoraj razpada. V njem j e bilo nekdaj zelo veselo, bil pa je v njem tudi že carinski urad.
Pred njim na terasi čakajo dekleta s kovčki oh nogah, da jih odpelje avtobus.
Ni prav, d a kadijo kot Turki in puhajo dim kot lokomotive. Zanje ne zdravje
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ne gospodarstvo nista problema. Mlade so in konec je šolskega leta, pa so vendar
nervozne. Ena ali dve se bosta morda v življenje popeljale z avtom, druge z avtobusi ali z vlakom, morda pa bo denarja le za podplate. Ko odkriješ, da dekleta
niso kriva za lastne in tuje medle standardne perspektive, vdreš na kamionu na
samo Jelovico, kjer iz ploh prši v slapovih skozi smrečje.
Poleti ob fantastičnih orglah odmeva na Jelovici pesem žage in sekire. Ko se
s truščem zruši drevo, ti postane jasno, da tako plemenitih silhuet ne zmore puhla
lesna gmota. Odličen les je v teh stegnjenih deblih, krasne, enakomerne, fine, goste
ses tave, čist kot suho zlato. Le malo ga je v Sloveniji. L:e si ga zamisliš v skobelnem stroju, ko ta zapoje svojo pesem pospešenih obratov, uživaš - če imaš smisel
za fino blago - kot bi poslušal šuštenje svile na gladki koži plesalke cancana.
K o t at l as č ak a na m oj s t r a, d a i z nj eg a s kr oj i u m et n i n c.
L:aka, pa ne dočaka, kajti jelovški in pokl}uški les se nič bolje ne cenita od banaške
pšenice, dokler je dovolj kanadske. V tem p a j e i z v o r med l ·i h s ta nd a r d n i h p e r s p e k t i v, o d k ri j e š g a, č e o d i g r e s o n c a i n d e ž j a
preideš k stvarnosti.
Od nekdanjih gozdnih delavcev drvari na Jelovici le še Smid iz Podlonka.
Njegov vrstnik Lenart iz Dražgoš je ostal doma. Smid si je izbral za poletni dom
star<> drvarsko kolibo v Bohinjki, četrt ure od Ro·v tarice. Nad štirideset let gozdnega dela je za njci.m. Zanesljivega, trdega. ročnega dela. Tudi sedaj še podira,
beli, klesti, in kroji jelovške smreke, kot v mladih letih, na akord, le da nima več
mladostnih moči za ročno žago. Tudi z nikomur se ne more prav pogovoriti, ker
za tak razgovor manjka dobre zabeljene podlage, zlasti vipavca. Zaslužek mu
odmerjajo po kvalifikaciji, ki jo je končno z izredno vztrajnostjo le dočakal.
Drugi so prej odšli v dolino, v tovarne, v upanju, da jih lam čakajo stroji, kvalifikacije in višji standard. Na Jelovica prihajajo mlajši delavci iz Prekmurja in
s Primorske. Delavci brez kvalifikacij , ki jih sezonsko delo obdeluje kot prod
povodenj. Po nekaj letih so čisto zbrušeni, pa brez kvalifikacij. Podirajo smreke,
s konji vlačijo po vlakah hlode, nakladajo les n a kamione, poleti in pozimi. Ko
išče š stika z novo proizvodnjo, ugotavljaš defekte in posledice.
J e l o v š k a i n p o k 1 j u š k a s m r e k o v i n a d a j e t a l e s, k i j e p o
svoj i posebni kakovosti predober za standardne žagarske s o rti men te. Danes se ta les ceni premalo in malokdo se zaveda, da kot
standardno žagarsko blago prodajamo zares dober mizarski les. Pa ne le to! Sorazmerno naglo opada povprečni srednji premer hlodovine, ki bi prišla v poštev za
boljše vrednotenje. Ko bo ta media padla na ok. 25-27 cm, bo Slovenija dober
mizarski les morala uvažati od drugod. Zares že sedaj ni prav, da naš povprečni
delovni človek mora dati za 1 m 3 boljših smrekovih desk dvomesečno plačo ; kaj
še bo, če tudi v bodoče ne bomo znali vrednotiti tega. kar še imamo.
Ker se vrednost jelovške in pokljuške smrekovine v trgovini podcenjuje, je
tudi manipulacija s tem lesom pomanjkljiva. Razumljivo je, da se les. ki ga uporablj amo za izdelavo standardnih sortimentov, niti v gozdu niti na žagarskih obratih dovolj strogo ne kval~ficira ter se z njim do·v olj skrbno ne manipulira. To ni
zadeva gozdarjev in žagarjev, ampak predvsem stvar trgovine in izvoznih podjetij, ki naj poiščejo za jelovško in pokljuško smrekovino takega kupca, ki jo bo
prevzel in p ri m e r no plačal.
Gre za izločitev jelovške in pokljuške smrekovine iz standardnega žaganega
lesa, za testiranje tega lesa z označbo >>Pokljuka-Jelovica - mizarski les<< in za
njegovo obeležavanje s primernim zaščitnim znakom. Vrednotenje in testiranje
naj poveča temu lesu vrednost in ceno. Pred vojno je bila priznana kakovost
smrekovine »typo Carinthia<<, zakaj t o rej n e bi p o k lj u š k i i n j el o v-
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š k i s m r e k o v i n i z a g o t o v i 1 i p o s e b n g a r a z r e d a? Ne čez noč,
temveč

vztrajno, z najboljšo manipulacijo, predelavo in reklamo bomo to dosegli. Zato ne zadošča le ugotovitev, da so se ob novi taksaciji odkrile rezerve.
Ce je tako, tem bolje, bo vsaj še mog·o Če zanje dobiti nekaj več kot za standardno
blago.
Ker se les vnovčuje pod stvarno vrednostjo, se tudi gozdna proizvodnja
obravnava kot grobo ročno delo. Pri takem pojmovanju se investicije, ki bi pomaga:le višjemu vrednotenju in razvo,j u mehanizacije, smatrajo za odvečne. »'Kam b i
prišli, če bi v operativi poslušali vsakega teoretika <<, tak bo morda ugovor. Stojim
na stališču, da je operativa .d olžna poskrbeti tudi za plačni fond prosvete in znanosti, ki se - z izjemami - trudita za stroko.v ni dvig kadra in proizvodnih procesov. Operativa triumfira z nagradami za sebe, medtem k o cene stalno naraščajo,
zato pa pada standard prosvetnega in znanstvenega, mnogokje pa tudi ročnega
delavca. Za dosego primernega vrednotenj a so potrebne investicije, seveda v mejah optimalnega razmerja. Danes se operativa marsikje izogiba teh stroškov, ker
ji znižujejo dobičke in nagrade. Seveda to ne velja izrecno za Jelovica, tudi ne
samo za gozdarstvo. Dočim je bilo treba pred vojno dokazati nujno potrebo za
nakup računskega stroja, imaj.o danes podjetja v rokah vso iniciativo za n apredek
v proizvodnji. Mar ne bi bilo prav, če bi v Bohinjski Bistrici nova tovarna predelala ves »poseben<< mizar ski les v .>>posebne<< mizarske izdelke? Vsekakor pa je
gotovo, da bi Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo Slovenije našel pravo rešitev, če bi za račun gozdnega gospoda·rstva Bled izvršil analizo ter izdelal dokumentacijo za pravilno vrednotenje in dosledno testiranje jelovške in pokljuške
smrekovine.

NAšA GOZDARSKA STATISTIKA
Ing. Franjo Suš tar {Ljubljana)
Sistematično zbiranje podatkov o gozdu in gozdarstvu n a območju današnje
Slovenije (brez Prekmurja) sega tj a v leto 1870. Ministrstvo za poljedelstvo na
Dunaju je namreč l. 1874 izdalo statistični letopis, v katerem v 16 tabelah opisuje
stanje gozdnih fondov, škode v gozdovih in število gozdarskega osebja po tedanjih
okrajih. V poznejših letih se j e statistika spopolnjevala z novimi tabelami (nabiranje šote, opis . žag po kategorijah in kapacitetah, oglarj enje, dnine gozdnih delavcev itd.). Letopis iz ltlta 1900 navaja že površine po davčnih občinah. Gozdarska
statistika je p rikazana v 22, lovska statistika pa v 4 tabelah. Tistega leta se je tudi
spremenil sistem objavljanja statističnih podatkov. Vsako peto l eto !(1900, 1905,
1910) so objavljali »glavno statistiko<< na 26 tabelah, v vmesnih letih pa na 10
tabelah le one podatke, ki se vsako leto spreminjajo.
Med prvo svetovno vojno je prenehalo priobčevanje podatkov go.z darske in
lovske statistike. Tudi po vojni še dolgo ni izšla nobena samostojna statistična
publikacija o· gozdarstvu S.lo.v enij·e. Le gozdarski inšpekto.r inž. A . Sivic je v raznih
časopisih objavljal številne podatke s področja gozd arstva in lovstva. L eta 19,23 j e
uredil knjigo >~Gozdarstvo Slovenije<<.
Leta 1930 je zač ela takratna banska uprava v Ljubljani izdajati na 13 gozdarskih in 3 lovskih tabelah »Letno poročilo o gozdarstvu in lovstvu. Pod vodstvom
inž. Sivica so ta poročila izhajala do 1937. leta. Leta 1940 pa je ~z dalo ministrstv(}
za gozdove in rudnike v Beogr adu na 26 ta~elah statistične podatke o gozd arstvu
Jugoslavije za leto 1938. Podatki so bili zbrani tudi za leti 1939 in 1940, to da
zaradi okupacije niso bili obj avlj eni.
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Poraba le s a po an ke ti 1954/ 55
(v m8 )
Skupna poraba
Odkod je les

na 1
gospod.

skupaj

979 030

2,46

629 330

1,58

skupaj

Iz zasebnih gozdov
etatna masa nad 7 cm
neetatna masa in sečni
odpadki ....
o

••

Skupaj .

..

o

1 608 360
1

Iz gozdov SLP . . . ...
z negozdnih površin .
nakup na tržišču . . .
odsluženi les . . . . . .
odpadki pri industrijski
in obrtni obdel. lesa

1

4,04

337 580
447 760
269 560
155 450

0,86
1.13
0,68
0,39

147 380

0,37

Skupaj . . . . 1 2 966 100

skupaj

213 630

0,54

. 765 400

1,92

47 500

0,12

581 830

1,46

1

261 130

0,66
1

23400
3370
22410

7,45
1

na 1
gospod.

na 1
gospod.

1

1

Poraba drv

Poraba teh. lesa

1

1

-

-

-

-

147 390

310 310

1

0,78

3,38

1 347 230
314 180
444 390
247 150
155 450

1

0,06
0,01
0,06

1

0,79
1,12
0,62
0,39
0,37
6,67

2 655 790
1

1

Anketa je ugotavljala tudi p rodajo iz kmečkih gozdov
(blagovna potrošnja) in sicer:
506 280

1

1,25

1

379 890

1

0,95

1

126 390

1

0,32

1

Statistika doseže svoj namen, če v določenih razdobjih lahko ugotovi razvoj ,
napredek ali nazadovanje gospodarstva na opazovanem objektu. Tega· pa gozdarska
statistika Slovenije n e more napraviti zaradi večnih, skoraj vsakoletnih teritorialnih
sprememb.
Za leti 1941 in 1942 so ohranjeni podatki o poseku v »Ljubljanski provinci<<,
manjkajo pa za poznejša leta okupacije, ravno tako tudi za območje, ki so ga
okupirali Nemci. Ceprav so bili gozdovi ob cestah in železnicah posekani na golo,
vendar v teh letih prav za got-ovo ni bil posekan ves etat, ker se okupator zaradi
partizanov ni upal v gozd.
Da bi dobili zanesljivejše podatke o stanju gozdnih fondov, je bila l. 1947
izvedena >>hrza inventarizacija« gozdov. Zaradi velike naglice pri delu in pomanjkanja stro~ovnega kadra so bile ugotovitve še precej nezanesljive in bolj informativnega značaja. Zato je l. 1951 sled~la druga inventarizacija. Tedaj taksacijske ekipe gozdov niso le na oko cenile, ampak so polagale poskusne ploskve.
Na ta način so bili zbrani zanesljivejši podatki.
Druga večja akcija je bila anketa o porabi lesa, ko je biJ.o po odredbi Zveznega zavoda za statistiko l. 1952 v LRS anketiranih 5218 gospodarstev. Zbrani
podatki nam kažejo, da so podeželska gospodarstva v LR Sloveniji porabila letno
2 750 000 m 3 lesa. Na eno gospodarstvo l()dpade 142m3 ; od tega 9,93 m 3 debeljave
z gozdnih površin, kar v celoti pomeni 2 200 000 m 3 .
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Pozneje, to je v letih 1954 in 1955, je bila v Sloveniji še ena anketa o pora bi
lesa v podeželskih gospo dars tvih. V tej anketi je bilo zajetih 37 056 gospodarstev.
Ugotovljeno je. do porabijo kmečka gospodarstva 2 996 100m~ lesa, in sicer
330 310m 3 tehničnega lesa ter 2 655 790 m 8 drv.
Podnobni podatki, ki jih je zbrala ta anketa, so prikazani v razpredelnic i 0
porabi in virih lesa.

Nekaj važnejših podatkov o gozdovih v Sloveniji
Skupna povr ši na gozdn ih

zemljišč

Po zemljiškem katastru . .
Po kmetijski statistiki (P0-2)
Po gozdarski statistiki (šum-1 )

858 252 ha
939 184 ha
9400 10ha

Ker kataster ni na tekočem z vpisovanj em kulturnih sprememb, so njegovi
podatki pomanjkljivi.
Razlika med ·podatki kmetijske statistike in podatki gozdarske statistike j e
tako majhna, d_a praktično ne pride v poštev.
Po lastništvu pripadajo zemljišča:
k splošnemu ljudskemu premoženju pod upravo gozdnih
gospodarstev . . . . .
292 909 ha, to j e 31%
drugih g ozdnih zemljišč SLP je .
. . . .
46 366 ha, to je 5%
zasebnih gozdnih zemljišč je .
. . . .
609 199 ha, to j e 64%
Na 1 prebivalca odpade 0,624 ha gozdnih zemljišč oziroma 0,589 ha zarastlih
gozdov.
kakovosti imamo:
615 746 ha al i 65,5%
ohranj enih gozdov
269 321 ha ali 28,6%
preveč izkoriščenih, degradiranih
16 642 ha ali 1,8%
grmišč
901 709ha ali 95 ,9%
torej zarastlih gozdnih površin
7 881 h a ali 0,8%
kraških go ličav
8 750 ha ali 1,0%
starih sečišč in pogorišč . .
7 391 ha ali 0,8%
neplodnih zemljišč
24 022 ha a li 2,6 %
skupaj nezarastlih gozdnih površin
13 343 ha ali 1,4 %
gozdnih pašnikov . .
90 ha
gozdnih drevesnic
846 h a ali 0,1%
poljedelskih zemljišč
14 279 ha ali 1,5%
skupaj drugovrstnih zemlji šč
vseh gozdnih zemljišč po gozdnem
940 010 ha ali 100%
katastru .

Po

Razdelitev g o zdov po go j itvenih ob l ikah

ha

1

1

885 501
270

%

22 559
1 77 1
91 950

18,7
5,4
75,9

165 191
47 702
672 608

Visoki enodobni
Nizki . .
PrebiraIni
Sku paj

Zaloga v
1000 m 3 1

Površina

Gospodarska oblika

1

100

1

116 280

1
1

_ j
o/ o

19,4
1,5
79,1

1 !OO

Po podatkih te gozdarske statistike imamo torej 7881 ha kraških goličav,
kmetijska statistika (P0-2) pa izkazuje 155 867 h a kraških goličav - pašnikov, v
katerih ni všteto 7881 ha kraških goličav iz gozdarske statistike. Iz tega se vidi,
da so g·o zdarji s svojimi 7881 ha zajeli le tiste površine, ki so že izločene za pogozdovanje.
Tu je izkazanih manj gozdov kot v prej navedenih podatkih, ki so v zarasli
gozdni površini vklju čeval i vsa grmišča, nezarasle gozdne površine in druga zemljišča, medtem ko so tu zajeti le ohranjeni in p1 ::več izkoriščeni gozdovi ter 434 ha
grmišč, to je one gozdne površine, kjer je možna sečnja.
Razčlenitev
1

Površina
ha
%
1

Drevesna vrsta
1

Listavci
lglavci.

gozdov po dr eves nih vrstah

466 356
419 145
885 501

Skupaj.
1

1

53,6
47,4

1

100

Zaloga
1000 m3 1
51 461
64 819

1

116 280

%

1

44,2
55,8

1

Prirastek
ms
%
1
1 146 219
1 470 739

100

2 616 958
1

43,6
56,4

1

100

Sečnja je znašala v

1956. letu 2 363 376m 3 (bruto), od tega 1 151 133 m 3
listavcev ali 48,7% in iglavcev: 1 212 243m 3 ali 51,3%.
Zaradi primerjave naj navedemo še sečni plan, ki j e znašal za leto 1956 skupaj 2 187 020 m3 (bruto). od tega listavcev 1 099 460m 3 ali 50,3% in iglavcev
1 087 560m 3 ali 49,7%.
Od te posekane mase je napadlo neto m3 : skupaj 2 064 041 m3 , od tega
1 009 408m 3 listavcev (49 %) in 1 054 633 m 3 iglavcev (5 1%) ; tehničnega lesa
skupaj: 1 317259m3 (64 %), od tega 298087m 3 listavcev {23 %) in 1019172ms
iglavcev (77 % ).
Drv j e bilo skupaj: H6782m 3 (36%), od tega 711321m 3 listavcev in
35 461m3 iglavcev (5%).
Drevesnic je bilo leta 1956
v skupni površini
sadik je bilo izdano
neto stroški so znašali
Pogozdeno in spopolnjeno je bilo leta 1956
od tega kraških površin
neto stroški so znašali . . .
1.
od tega za kraške površine .
za pogozdovanje je bilo porabljeno sadik
za pogozdova nje je bilo porabljeno semena
Za preprečeva nje škode po insektih, rastlinskih
boleznih, požarih in divj adi j e bilo porabljeno
škoda, ki so jo v gozdovih povzr.očili požari,
elementarne nesreče, divjad, strupeni plini,
kraja in paša je znašala
Podrobnejše podatke je
LRS«.

mogoče

dobiti v

27 1

410
90,1178 ha
20 030 000
57 04 7 000 din
5 479 h a
694 ha
151 023 000 din
25 690 000 din
20 288 000
20 565 kg
21 086 000 din

45 661 000 din

»Mesečnem stati stičnem

pregledu

Operativa in

statistična

služba

Zvezni zavod za statistiko je šele leta 1951 prevzel goz.darsko statistiko. Do
takrat so operativno evidenco. vodile resorne ustanove. Zbirati so morale kopico
podatkov, najhuje pa je bilo to, da so morale sprva pošiljati poročila tudi dnevno,
vsekakor pa v takem roku, da z oddaljenih terenov ni bilo mogoče pravočasno
zbrati podatkov o poseku in spravilu lesa. Zato so si poročevalci včasih poročila
izmišlj ali. Te podatke ni nihče kontroliral in nihče ni opozarjal poročevalskih
e not na napake v poročilih. Zato se je poročevalcem zdelo, da so ta poročila samo
fo·rmalnega pomena in da niso namenjena gospodarski analiQ:i in zbo·l j šanju gospodarskega stanja. Tak način poročanja je vnesel v statis tično poročanje nekako
»nemorala<<, ki jo občutimo še sedaj. še vedno dobivamo nepravilna poročila, ki
š~odijo narodne~u gospodarstvu, hkrati pa tudi ugledu gozdarske stroke.
Naštel bom nekaj takih strokovnih napak v upanju, da jih v prihodnjih poroč ilih ne bo več.
Okrajne uprave za gozdarstvo so poslale Zavodu za statistil;co in hkrati Republiški upravi za gozdars tvo poročilo o poseku lesa. Ker sta bili poro čili i'stočasni,
bi bilo pričakovati, da bodo številke enake, toda sporočili so naslednje podatke:
ZS: 42 614m 3 - RUG: 70 631m3 ; ZS: 4'2 431m 3 - RUG: 11 871m 3 ; ZS 45 064 m 3
- RUG: 29 121m3 • To so le trije primeri številnih neskladnih poročil o sečnji
lesa. ,p o nekem drugem po·ročilu je v okraju nizek gozd z lesno zalog.o 180 m 8 ha.
Od tega odpade na listavce 25% in iglavce 75%.
Neka OUG poroča, da je v visokih enodobnih gozdovih, starih 1- 20 let,
. zaloga 120m3 /ha. V tablicah, ki so bile objavljene v »Gozdarskem in lesnoindustrijskem priročniku <<, pa vidimo, da imajo .(pri IH. bonitetnem -razredu in zarasti
O, 7) tolikšno maso: 50-letno bukovje, 75-letno hrastovje, ter 40-leten smrekov in
jelov gozd.
Po po•ročilu, sestavljenem ob koncu leta 1956 na obrazcu »Šum 1<<, je v nekem
okraju 2 ha zadružnih bukovih gozdov z 220m 3 lesne zaloge ali 110m3 / ha (Povprečje v LRS znaša za zasebne in zadružne gozdove 115 m3 fha). V teh gozdovih
niso leta 1956 nič sekali, vendar so morali pogozditi 1 ha s stroškom 30 000 din.
Pojasnila glede te neskladnosti ni bilo mogoče dobiti.
Iz nekega okraja so sporočili , da je lesna zaloga na ha za vse drevesne vrste
enaka 1(v ohranjenih gozdovih SLP 138m 3 , v močno izkoriščenih gozdovih SLP
92m 3 in v zelo izkoriščenih zasebnih gozdovih 111 m3 ) . Omenjene tablice pa kažejo,
da ima n. pr. 60-leten bukov sestoj (III. bonitetni razred) 209 oziroma 227m 3 ,
hrastov l-13 m 8 , smrekov 385m3 , jelov 410m3 , borov 258m3 . Vidimo, da so med
lesnimi zalogami enako starih raznovrstnih sestojev pri enakem rastišču velike
raz like, poročilo pa navaja za vse enake zaloge. Tudi glede prirastka ni poročil<J
nič boljše in za vse izkazuje 3,1 m 3 / ha.
V nekem drugem okraju imajo 1022ha gozdov >>ostalega SLP<< z lesno zalogo
162 100m3 ali 158m3 /ha ter s 3032 m 3 oziroma 2,90 m 3 fha prirastka. GG je poslalo
poročilo o izkoriščanju gozdov za >>svoj e<< gozdove, OUG pa za »nedržavni<< sektor
lastništva. (!Navodila razlikujejo: sektor SLP-GG, sektor SLP •Ostali gozdovi,
zadružni sektor in privatni sekto['; »nedržavnega<< sektorja navodila nikjer ne omenjaj.o). Na trikratno· p.ismeno vprašanje, če so v »OStalih gozdovci. h SLP << kaj sekali,
ni biLo odgovora. šele na vprašanje, zakaj so RUG poslale drugačne podatke o količini posekanega lesa v privatnem sektorju, kot so jih sporočile Zavodu za statistiko,
smo dobili· odgovor, da se poročilo, napisano za nedržavni sektor ne nanaša le na
sečnjo v nedržavnem sektorju, temveč »delno<< tudi 'na sečnjo v gozdovih SLP.
Vzrok za to· je obrazec »Šum 2<<. Pišejo: ,,v kolikor mora biti vsako poročilo na
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posebnem obrazcu, je nerazumljivo, zakaj vsebuje obrazec »Šum 2<< vse sektorje
lastništva, sestavlj ati pa se mora za vsak sektor posebej.<< Navodila jasno določajo :
»Obrazec •>>.Šum 2<< sestavi jamo za vsak sektor lastništva posebej<< {str. 7). Skladno
s tem navodilom je sestavlj en tudi obrazec, ki zahteva v svoji glavi tudi podatek
o sektorju lastništva. Ker je 15 gozdnih gospodarstev in 10 okrajnih uprav ta
navodila pravilno razumelo, menimo, da so le-ta dovolj jasna.
N eke ok rajne uprave in gozdna gospodarstva so obrazce po svoje spreminj ali;
dopolnjevali so jih ali pa skraj ševati. Kjer obrazec zahteva podatke v 1 enoti,
so vpisali podatke v tisočih kot enotah, n. pr. 1,385. Pri tem je poročevalec po
n epotrebnem d.odaja:l decimalno vejico. Razen tega ea so pri prepisu včasih pozabili
na decimalno vejico. Pri sestavljanju sumarija je to povzročil o več ur nepotrebnega
dela. V primerih, ko obrazec zahteva podatke v tisočih kot enotah, so vpisali
temeljne podatke z eno, dvema• ali celo s tremi decimalnimi številkami, na tisoče
pa so zaokroževati le v sumariju. V takem poročilu je potrebno vse številke popraviti in prilago di ti suma·riju, kar povzroča nepotrebno delo.
V poročilu o gozdnem f.o ndu so v~soki enodobni gozdovi razd eljeni v sedem
sta rostnih razredov z 20-letnim starostnim intervalom. Večina poročevalcev j e to
t udi napraiVila, n eka teri pa so vjsoke enodobne gozdove raz.d elili na štiri starostne
razrede s 40-letnim in tervalom. Taka po ročila seveda niso uporabna.
Zvezni zavod za statistiko je sestavil en otne obrazce za vso FLRJ. če bi vsak
okraj {v ] ugosla·v~j i jih je biJ o 107, v Sloveniji 11) in vsako gozdno gospo·d arstvo
po svoje pr ikrojevalo obrazce, bi bilo nemogoče sestaviti sumancne podatke v
kakršp.ikoli obliki. Zato ni dopuščeno sprem~njati obrazce in ji h p·o svoje prikrojevati .
Vsakemu poročilu mora bit;.i priloženo tudi pojasnilo in morebitno dopolnilo.
Tako je neki okraj po ročal, d a so na njegovem območju čisti bomvi gozdovi prebiralni sestoji. Brez strokovnega pojasnila takega poroč ila n i mogoče sprej eti
in uporabiti.
Iz nekega okraja so sporočili, da imajo sestoje mehkih listavcev v »ostalih
gozdovih SLP<< in v zasebnih gozdovih. V obeh primerih je v sestoj ih ista lesna
zaloga in sicer 82m 3/ha, prirastek pa v »OStalih gozdovih SLP« 1·6,6 m 3 / ha in v
zasebnih gozdovih 4,86 m 3 /h a. V r azmerju do lesne zaloge znaša prirastek 20,2%
oziroma 4,47%. Tudi tega poročila ni mogoče sprejeti brez poj asnila. Drugo poročilo zopet navaja, d a imajo ohranj ene in preveč izkoriščene sestoje trdih listavcev;
prvi imajo lesno zalogo 102 m3fha, drugi pa 30m 3/ha. V ohranjenih sestojih znaša
prirastek 3,18 m3 /ha, v preveč izkoriščenih pa 7,00 m3 fha. (Iz seštevkov se vidi,
da te številke niso posledica morebitne tiskovne napake.) Tudi tukaj je potrebno
pojasnilo, ker bi drug ače izhajalo iz po ročila, da bi bilo koristno gozdove čimprej
pretira no izsekati, ker b i na ta način močno povečali prirastek.
Ravno tako je treba v nekem drugem poročilu posebej pojasniti, kje je
sestoj , ki ·i ma na 174 ha 170 500 m 3 lesne zaloge, t. j. 980m3/ h a. Y dotičnem
okolišu prevladujejo bukev (53% po površini in 49% po lesni zalogi) ter smreka
in jelka (27% po površini in 35% po lesni zalogi). če vzamemo na pomoč »Tablice
prirastka in donosov« 0Gozdarski priročnik), lahko izračunamo, da ima enodobni
mešan sestoj jelke in smreke (delež 0,3) pri starosti 120 let ter bukve (delež 0,7)
pri starosti 140 let pri III. bonitetnem razredu in zara·s ti 0,7 le 392 m 3 fha. če
uporabimo. šušterši čeve tablice (»Cenitev po debelinskih razredih<<), znaša lesna
zal oga pri debelini 40- 60 cm le 379 m3 fha. Veliko razliko od približno 600 m'1fh a,
je treba torej na vsak način pojasniti.
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Vsi obrazci >>Sum<< nam kažejo našo dejavnost na gozdnih površinah. Nekje
so sadili, kakor smo pozneje ugotovili, topolove sadike ob rekah , na poko pališčih
in v drevoredih. V tabelo pa so vpisali, da j e bilo pogozdeno 5,40 ha slatin in
5,60 ha živih peskov.
Po nekem poročilu je požar uničil 1 ha dveletne borove kulture in napravil
10 350 din škode. Neto stroški pogozdovanja, zopet z bor.ovimi sadikami, so znašali
84 500 din. Tudi tukaj je potrebno pojasniti, zakaj je strošek pogozdovanja večji
kot je vrednost kulture , ki jo je moral lastnik že 2 leti ne~ovati in čistiti.
Tudi čisto knjigovodstvena poročila• so kaj različna. Tako je neka okrajna
uprava za go.z darstvo sporoči la v svojem prvem poročilu, da je bi lo leta 1956
vplačano v gozdni sklad 342 194 000 dinarjev, v drugem poročilu pa na'Vaja
vplačilo 263 194 000 din.
Neko gozdno gospodarstvo je nap1salo, da ni moglo vnesti podatkov v obr::tzec, ker nikjer v knjigovodstvu ni vknjižena škoda po poža.rih in ker škoda po
divjadi ni zabeležena v knjigovodstvu. Gozdar hodi po gozdu (vsaj moral bi),
opazuje ter ocenjuje gozdno škodo, knjigovodja pa sedi v pisarni in v knjige
zapiše le to, kar mu gozdar pove. Jalov je torej izgovor na knjigovodstvo.
V navodilih je natančno razloženo, kaj so ohranjeni gozdovi in kaj so preveč
izkoriščeni. če nekdo sporoči, da imajo ohranjeni gozdovi pri približno isti hektarski zalogi manjši hektarski prirastek, kot g.a imajo preveč izkoriščeni gozdovi
(istega lastnika in za isto drevesno vrsto), je to treba pojasniti.
V istem poročilu na isti strani izkazuje poročevalec prvič 27 380 ha. drugič pa
4015 ha ohranjenih gozdov.
V .d rugem primeru je v istem poročilu na enem mestu navedena lesna zaloga
566 080 m 3 , na: drugem mestu pa za iste sestoje na isti površini 594 940 m'1•
Neka OUG poroča, da je odpadek pri vseh listavcih 10% , pri vseh iglavcih
pa 14%. To pojasnjuje takole: >>Dejanski odpadek v gozdu ne ksilometrimo in
lahko pri realizaciji navedemo samo planirani odpadek. Drugi način ugotavljanja
ni možen. Vsako ksilometriranje odpadka bi predstavljalo nesmisel<<. Ker morajo
statistični podatki pokazati dejanski posek, morajo vsebovati tudi dejanski ne p.a planirani odpadek. V končni obračun vnašati planirane količine kot dejanske, je pač linija najmanjšega odpora, ki pa v gospodarstvu ni le nezaželena,
ampak tudi škodljiva. če iz plana lahko prepišemo eno vrednost, zakaj ne bi po isti
logiki mogli prepisati kar vseh?
(Nadaljevanje sledi)

SODOBNA VPRAšANJA
Z OBISKA RAZSTAVE >>KMET IN NJEGOV GOZD« NA DUNAJU

Inventarizacija gozdov (Waldstandsaufnahme) v Avstriji je pokazala, kakor je bilo
da pomenijo kme čki gozdovi najtežji problem avstrijske gozdnogospodarske
politike. Kmečkih gozdov je okr.og 1,5 milijonov ha, t. j. okrog polo.v ico vse gozdne
površine.
Iz razpredelnicc vidimo, da prevladuje mala gozdna po~est do 20 ha površine t. j.
94,7% obratov z 52,3% skupne gozdne •površine. Stanje teh gozdov pa je znatno pod
avstrijskim povprečjem. Gozdovi so močno izčrpani, nepogozdenih je mnogo posek - ,
ostankov sečenj na golo - razpored starostnih razredov je zelo neugoden v škodo starejših, zrelejših razredov.
Tako stanje kmečkih gozdov ni le posledica sedanjega gospodarstva, ampak sega v
veliki meri nazaj v predvojne čase. Gozdovi so bili prej prepuščeni sami sebi in se za
pričakovati,
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njihovo pravilno gojitev in gospodarjenje ni nihč e brigal, gozdarske oblastvene ustanove
pa so opravljale le t. i. splošno nadzorstvo. Na ta nači n so bili gozdovi le pri vesek kmetijskega gospodarstva. Gozd je moral skozi stoletja sl uži ti kmetijstvu za preskrbo· z lesom,
drvmi, steljo,, pašo itd. Od časa do časa so bili posegi v gozd še globlji: za večj a popravila in obnovo stavb, izplačilo dote, izp lač ilo bratov in sester (d edičev) itd. V takih primerih so kmetje na obsežnej ših površinah sekali na golo, da bi bili z i.zkupičkom za les
kos tovrstnim velikim izdatkom.
Ta k način gospodarjenja je še danes v pretežni meri razširjen v Avstriji, zlasti tam,
kjer ni dovolj gozdnih cest, ki bi o m ogočale intenzivnej še gozdno gospodarjenje.
Zadnja leta je odigral gozd v avstrijskem kmečkem in &plošnem gospodarstvu odloč ilno vlogo. Nizki donosi kmetijstva in močan razvoj industrije sta povz ro č ila mo čno odtekanje delovne sile s kmetij v mesta in industrij ske centre. Stevilo potrošnikov hrane kmetijskih pridelkov - neprestano nara šča , proizvajalcev - število kmečkih delavcev pa pada , tako da je doseglo že razmerje 81 : 19. (Povzeto iz razprave dr. ing. Eckmullner :
»Bauernwald - Sorgenkind unserer Forstwirtscha ft« - Holz..J<.urier, št. 10j57) . Kmetje so
se znašli pred vprašanj em: kako obdelati zemlj o skoraj brez vsake delovne sile? Rešitev
so našli v mehanizaciji , v nabavi potrebnih strojev za obdelavo zemljišča , torej traktorjev i. dr . .Jz zadrege, od kod vzeti denar za te nakupe, so mogli najti jzhod zopet le s
pomočjo gozda. Torej zopet močno poseganje v kmečke gozdove, ki rešujejo kritično
situacijo avstrijskega gosp odarstva.
Dohodek iz gozdov je bil v Avstriji v l. 1955 izkazan v viši ni 4,4 milijarde šilingov
in dosega višino skupne vredno sti proizvodnje industrije j ekla , železa in strojev. Okrog
4 70 000 lj ud i j e zaposleno v avstri jskem gozdnem in lesnem gospodarstvu .
.Spričo tega se vprašamo: kakšen namen je imela razstav a »Kmet in njegov gozd«,
ki je bila prirejena letos v mesecu marcu na Dunaju? Na to nam odgovarja naslednja
ugotovitev razstave: '"Potem, ko je gozd izplača l dediče , ko j e moral kriti naraščajoče
potrebe lesnega gospodarstva in ko j e končno omogočil mehanizacij o kmetij stva, potrebuje k ončno tudi sam pomoči«! Kako to do se či ?
Pripor oča se intenzivna nega gozdov : č iščenj e in redčenj e sestoj ev ter gnojenje iz čr
panih in zakisanih zem lji šč . Dalje se z drobnim materialom, pridobljenim z negovalnimi
sečnj ami , lahko krije del potreb lesne industrij e in tako prepreči prekomerna posegan ja
v zrelej še sestoje. Razstava j e priporočala nadome šča nje lesa z drugim materialom:
lesene plotove z žičnimi , skodle in de šč ic e za prekrivanj e streh z opeko, lesene strope
z betonskimi ; nadalj e svetuje uvajanje racionalnih štediJnikov in peči (ker imaj o· ponekod
še odprta ognjišča), propagira večjo porabo premoga in elektri čnega toka za kur javo itd.,
ter končno pri.poroča konserviranje lesa z r aznimi premazi in drugimi sredstvi za podaljšanj e uporabnosti.
Pregled v eliko.sti
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Ena stena paviljona je bila prekrita z velikimi napisi, kako lahko gozdni posestnik
zboljša svoje gozdno gospodarstvo. Glavna gesla so bila tale:
Va.rčevati z , zrelimi sestoji in ne izvajati obsežnih sečenj na golo. Več predužitkov
t. j. redčenja , presvetlitve (svetloseki). Zboljšanje gozdnih tal in povečanje prirastka z
gnojenjem. Pogozditev tudi najmanjših go.Jičav in spopolnj evanje nasadov. Cuvanje uasadov pred divjadjo in živino. Ločitev gozda in paše. Varčevanje z lesom v kmečkem
gospodinjstvu (sedanja poraba lesa na kmečko gospodarstvo znaša okrog 40m3 ). Gradnja
gozdnih cest zaradi intenzivnega gozdnega gospodarstva in utrdi.tve gozdne posesti.
Drugi del razstave prikazuj e uspešno opravlj eno skupinsko postopno sečnjo in prebiralno sečnjo ter pr iporoča take sečnje, ker zagotavljajo prirodno pomlajevanje in omogočajo veliko lesno zalogo.
Veliko pozornost je razstava posvetila zlasti g radnji gozdnih cest in je prikazala ves
proces, počenši od trasiranja pa. do gradnje z raznimi stroji {buldo~erji, vibratorji
[Riittelverdichter] itd.) , ki jih izvajajo posebna ,p odjetja za gradnjo gozdnih cest pri
zbornicah za kmetijstvo in gozdarstvo.
Ne nameravam se spuščat i v posameznosti razstave, ugotavljam pa za zaklj11ček naslednj e: Razstava je nazorno pokazala današnje težko stanje avstrijskega kmečkega gozda
in velike naloge, ki jih je treba rešiti, da se to stanje zboljša. Dalje je predočila ogromen
pomen, ki ga je doslej imel in ga bo tudi v bodoče obdržal kmečki gozd za ožje kmečko
in za splošno gospodarstvo. Razstava je tudi prikazala, kako veliko skrb za te gozdove
kaže vsa avstrijska javnost in da je to eden glavnih problemov avstrijske gozdnogospodarske politike.
Tudi nas lahko ugotovitve te razstave marsikaj naučijo, ker so razmere v naših
kmečki h gozdovih in v našem kmečkem gospodarstvu zelo podobne onim v Avstriji.
Vendar pa je gospodarjenje v naših kmečkih gozdovih naprednejše in na višji sto.pnji,
ker prevladuje pri nas prebira 1 ni kmečki go.zd, to obliko pa v Avstriji šele skušajo
doseči.

Končno pa moramo poudariti tudi dejstvo, da nam naš razvoj in naša družbena
ureditev nudita velike možnosti, da tudi to vprašanje rešimo čim uspešneje in za našo
skupnost čim koristneje. Teh pogojev pa v Avstriji nimajo, česar se tamošnji gozdarski
strokovnjaki in drugi gospodarstveniki dobro· zavedajo in so nam to tudi priZ1lali.

Ing. B. žagar

o
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SESTANEK IZVRšNEGA ODBORA MEDNARODNE ZVEZE INšTITUTOV
ZA GOZDARSKA RAZISKOVANJA
V mestecu Badenweillerju, ki leži v Schwarzwaldu (jugozahodna Nemčija), se je vršil
letos od 24. do 28. junija redni letni sestanek izvršnega komiteja Mednarodne zveze inštitutov za gozdarska raziskovanja (ilUFRO).
Na sestanku so bili prisotni člani komiteja, med njimi tudi jugoslovanski go-z darski
strokovnjak dr. inž. Toma Bunuševac, profesor gozda-rske fakultete v Beogradu, razen tega
pa tudi vodje sekcij te mednarodne organizacije.
Na zasedanju so bila iznešena poročila v zvezi s sklepi prejšnje seje. Razpravljali so
o nalogah zveze in komiteja na podlagi sklepov .X,II. kongresa, ki se je vršil lani v
Oxfordu.
Reševana so bila tekoča vprašanja, kot n. pr. sprejetje proračuna za tekoče leto,
obravnavanje finansij skega položaj a zveze, poročila o udeležbi zastopnikov zveze na
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raznih kongresih (o topolah, evkaliptih in dr.). Težišče dela na zasedanju v Badenwcillerju pa je bilo na naslednjih vprašanj ih: delo sekcij zveze, odnosi in nadaljnj'e sodelovanje s FAD, čas in kraj za naslednji kongres zv.eze ter č as in kraj za prihodnji sestanek izvršnega komiteja zveze.
Iz poroči l vodij sekcij je bilo razvidno, da je po oksfordskem kongresu nastalo nekakšno zatišje. Eden vzrokov je bil v tem, ker so nekatere sekcije prevzeli novi vodje
in je bilo zato potrebno več časa za dosego tesnejšega stika med č lani sekcij. Nadalje
je bilo .tudi sklenjeno, da bi bilo zelo koristno poslati vabila vsem prizadetim strokovnjakom, da bi se zaradi vsklajevanja in sodelovanja na dolo čeni h problemih zbrali
krog ustreznih sekcij.
Naši gozdarski strokovnjaki, ki do sedaj niso v zadostni meri uporabljali možnosti
za delo, ki jim jo nudi ta mednarodna organizacija glede problemov, ki jih raziskuj ejo
v Jugoslaviji, se lahko po vodjih ustreznih sekcij vklj u č ijo v skupno delo.
Mednarodno sodelovanje članic zveze in posameznikov je organizirano s pomočjo
lO sekcij, ki jim načeljujejo vodje, izvolj eni na plenumu zveze. Sekcije zajemaj o osnovne
gozdarske probleme in s svojo dejavnostjo omogočajo , da se za nekatere splošne probleme
laže najdej o najboljše rešitve. Sekcij e, vprašanja, s katerimi se ukvarjajo in njihovi sedanji voditelji so naslednji:
Se k ci j a Ol za bi b 1 i, og r a fi j o obsega vprašanja klasifikacije gozdarske
terminologije ter tehniko in organizacijo dokumentacije. Vodja: pro f. A. Saari, Universitat
von Helsinki , Unionika tu, 40 S, Finland .
Se k ci j a Il - za s p 1 oš ni v p 1 i v gozda obsega vprašanja snovanja in vloge
gozdnih zaščitnih pasov in pogozdovanja ter vpliva gozda na vodni režim. Vodja: H. G.
Wilm, D. S. Departement of Agriculture, Washington, 25, D. C.
Sekcija 21 - za proučevanje rastiš ča zajema raziskovanj a vseh pogojev okolja, odnosov med gozdom in klimo, gozdom in tlemi, gozdom in reliefom ter
biotičnih činiteljev in sinekološke probleme. Vodj a: prof. A. de Philippis, Instituta di
Selvicoltura, Universita di Firenze, Italia.
Se k ci j a 22 za pr o uče vanj e gozdnih Il' ast 1 in obsega proučevanje
arealov, sistematike, fiziologije, genetike in selekcije gozdnih rastlin in njihovih ras.
Vodj a: prof. dr. C. Syrach Larsen, Direktor des Arboretums Horsholm, Danemark.
Se k c i j a 23 za gojen j e goz d o v zaj ema proučevanje raznih postopkov
pri pogozdovanju in gojenju gozdov in vse, kM je v zvezi z delom v drevesnicah. Vodja:
prof. dr. H . Leibundgut, Direktor des I nstituts fiir Waldbau der Eidg. Technischen Hochschule, Ziirich, Schweiz.
1S ek ci j a 24 za varstvo gozd o v obsega raz iskovanje škod ljivih vplivov
na gozd po insektih, živalih, rastlinah in č l oveku in ško dljive vplive anorganskih čini teljev:
hudournikov, plazov, vetra in požarov. Vodja: dr. A. Siraghi, D irettore dell'Instituto dei
patologia forestale e agraria, Firenze, •P iazzale delle Cascine, 28.
S ek ci j a 25 - z a p r i r a s te k in u r ej an j e go z d o v obsega prouče vanje
metod za določanje prirastka in metod za urej anje gozdov. Vodj a: prof. F. Fi·rat, J. U. Orman Fakiiltesi Biijiikadere, Istanbul, Turquie.
Se k ci j a 31 za goz dar s k o ek on om iko proučava gozdarsko in splošno
gospodarstvo in vprašanj a kalkulacije, računovodstva, planiranja, cenitve in statistike v
gozdarstvu. Vodja: prof. dr. ]. Speer, Staatswilftschaftliche Fakultat der U niversitat Miinclten, W . .Oeutschland.
Se k ci j a 32 za de 1 o v gozdu se ukvar ja s pro u čevanjem racionalizacije
dela v gozdu in v lesni proizvodnji in z organizacijo dela vseh oblik gospodarjenj a. Vodja:
prof. A. Sundberg, Staatliche forstlich e Forschungsanstalt, Stockholm, Schweden.
Se k ci j a 41 za ra zi skovan j e f izika 1nih in kemičnih 1 astno st i gozd nih pr o izv od o v obsega probleme in metode določanj a fizikalnih in
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kemičnih

lastnosti lesa in drugih gozdnih p r oizvodov in možnost i njihove uporabe. Vodj a:
Campredon, Directeur du Centre Technique du Bois, 33ter, Rue de Picups, 1Paris X II ,
France.
P ri obravnavanju dejavnosti sekcij je bilo ugotovljeno, d a se sekcija Ol - za bibliogr afijo bori s težkočami pri i.zdelavi gozdarske bibliog~rafije v nemšč ini , fr an coščini. anglešči ni in ruščini . Posebno velike težave so z izdelavo nomenklature. Ugotovljeno je tudi
bilo , da delo skupine v okvi ru sekcij e 21 še ni končano. Za nalogo ji je bilo namreč postavlj eno, d a poda mišlj enj e glede r eferata akademika V. Sukačova (»O uporabi metod f itocenološk ih raziskovanj pri gozdarskih opravilih«). Sklenjeno j e bilo, da se bo referat
prevedel v a ngleš či no, razmnožil v 150 izvodih in razdelil med č lane zveze.
Na p onovno zahtevo prof. dr. H. Leibundguta, vodj e 23. sekcije , je bilo sklenjeno,
da bo predsedništvo zveze ukrenilo pri članica h vse p otrebno, da se olajša sodelovanje
strokovnj akov, ki se interesirajo za d o loč e ne probleme iz raznih dežel, in sicer na osnovi
recipr o čnost i. Na ta način bo tudi našim znanstvenim delavcem brez deviznih sredstev
omogočen stik z inštituti onih d ežel, ki jih zanima j o, in sicer s posredovanjem predsedništva izvršnega komiteja (Mr. Macdonald , Forestry Commission, Directorate of r esearch
and education, 25, Salville Row, L ondon . W . l.) ali pa preko Nacionalnega komiteja za
gozdarstvo pri Akademskem svetu FLRJ, Beograd, Božidara Adjije ul.
Predlog, naj se osnuj e nova sekcija za zgodovino gozdov in gozdarstva, j e bil odložen
na s lede če zasedanje.
Drugo vprašanje, ki mu je b ila posvečena posebna pozornost, je bil bodoči odnos zveze
in Organizacije združenih narod ov za prehrano in poljedelstvo - F AO.
P o do ločilih l. č l ena statuta zveze sodeluje le-ta s F AO in z organizacij o rZ druženih
narodov za prosveto, znanost in kulturo, 7. člen p a določa, da je v izvršnem komiteju zveze
tudi predstavnik FAO kot opazovalec.
Toda s pogodb o od l. j anuarj a 1949 je določeno , da je zastopnik F A O hkrati tudi
tajnik zveze in da vse stroške sekretarria.ta nosi F AO . Na tej p odlagi se j e razvilo zelo
koristno sodelovanje teh dveh organizacij, ki j e traja lo do začetka letošnjega leta , ko se ·je
organizacija FAG obrnila na zvezo , in je prosila , skli cujo č se na določila 6. čle n a pogodbe, naj j o razrešijo dolžnosti v odenj a sekretariata. Svoj predlog je organizacij a utemeljevala s tem, da j im dosedanj i odnos ne ustreza več, ker njihove velike obvezn osti niso v
ustreznem !fazm erju s pravicami. Posebno so poudarili, da so bili stroški FAO zelo veliki
(ok. 8000 dolarjev letno). FAG je hkrati naglasila, da je pripravljena tudi nadalj e sodelovati z zvezo, č e ji bo dovo lj eno porp olno vodstvo sekretariata zveze.
,V razpravi o tem vprašanju so sodelova li vsi prisotni ter so sprejeli naslednje soglasne
sklepe:
a) dosedanj e sode lo vanje med FAO in zvezo je bilo zelo p lodno in obojestransko
koristno;
b) pristanek na nove zahteve FAO bi pomenil , da velik d el avtoritete zveze preide
v roke FA O, to pa ne bi bilo opravičeno;
.c) s.prej me se predlog predsedništva zveze, d a se F AO razreši poslov v sekretariatu
zveze ter se hkrati pr edlaga, naj FAO pristane na iz,polnjevan je drugih členov pogodbe
iz leta 1949.
S to odlo čitvijo j e prišla zveza v situacijo, da osnuje sekretariat, toda ne tak, kak ršen
je bil do sedaj , ampak naj predsedništvo določi osebo, ki bo prevzela to funk cijo in naj
hkrati odredi značaj te funkcije. Ta oseba naj ne opravlja samo te hničnih poslov, ampak
naj predsedniku tudi vseb insko pomaga pri delu. Končno so iz razili željo, naj se sodelovanje s F AO nadaljuje in poglobi.
Ker j e bilo na X.Il. kongresu v Oxfordu sklenjeno, da se bo s ledt:či kongres vršil n a
Duna ju, kom ite pa naj v smislu p r avil in v soglasnosti z gostitelji dolo či, kd aj naj bo
kongres, je bilo po da lj šem preudarjanju in na podlagi izj ave avstrijskih 1predstavnikov
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sklenjeno, da se bo kongres vršil junij a 1961 na Dunaju. J>rvotnega namena, da bi bil
kongres leta 1959, ne bi bilo mogoče uresničiti , ker ni bil po godu gostiteljem, predlog
za 1960. leto pa je odpadel, ker bo takrat v Združenih državah Amerike svetovni kongres
gozdarskih društev.
Na podlagi belgijskega povabila (tovariš Galoux) je bilo sklenj eno, da se bo komite
zveze sestal prihodnje leto v Bruslju (Belgija).
Med zasedanjem so udeleženci obiskali gozdove mesta Frajburga v Renski dolini ;
sestavlj ajo jih mešani sestoji jelke, bukve in smreke, ki jih pomlajujej o s postopno sečnjo.
Zelo ugodne klima ti čne razmere : velika množina padavin (letno do 1793 mm) , veh ko dežj a
v čas u vegetacije (do 899 mm) , visoka z ra čna vlaga (do 90%) in primerna srednja letna
temperatura od 5 do 10° C ob relativno blagih zimah in zmerno svežih po letjih so omogoč ili , da so se razvili lepi in zelo produktivni sestoji. Da bi še bolj povečali .produktivnost
teh gozdov, so zadnjih 50 let zelo uspešno vnašali zeleno duglazijo .(.Pseudotsuga D ouglasii) .
Po končanem zasedanju je sledila ekskurzij a skozi gozdove Schwarzwalda z obiskom
enodobnih gozdov gozdne uprave v Salemu na obm očju krog Bodenskega jezera. Pomlajujejo jih s postopno s ečnj o ter j ih gradijo listnati sestoji (4.0%, od tega 32% bukve,
7% hrasta, jesena in javora ter 1% mehki h listavcev) ter igli č asti sestoji (60%, od tega
43% smreka, 15% bor in macesen ter 2% jelka). Z intenzivnim gospodarj enjem, uporabljaj oč pri tem izredno skrbno in redno izvajane ustrezne negovalne ukrepe v vseh stopnjah
razvoja sestojev, so vzgojili pri obhodnji 120 let zelo kvalitetne sestoje. !Posebno dober
vtis delajo meša ni gozdovi bukve, smreke in rdečega bora s skupinsko zmesjo, ki imajo
v zreli. dobi naslednje drevesne višine: bukev 31,5 m, smreka 36m in bor 35 m. Zlasti je
lepo drevje rdečega bora s čisti mi in dolgimi ter s polnolesnimi debli, z majhnim padcem
premera.
Severovzhodno od Bodenskega j ezera je v o bmočju Bregenca 1800 ha zasebnih gozdov,
ki so dijo pod nadzorstvo gozdne uprave v Lindauu. Z njimi gos.podarijo na prebiralni
n ačin. To so mešani sestoji jelke in smreke; med njimi so tudi vzorni gozdovi stolice za
goj enje gozdov gozdarske fakultete iz Miinchena. Gozdovj ležij o od 600 do 1000 m nad
morjem v območju, kjer pade letno 1600 do 2000 mm padavin in kjer je srednj a letna
temperatura 6° C ter so relativno hladna poletj a (Je 120 do 150 dni s temperaturo nad
JOO C). Hude zime z obilico vlažnega snega narekuj ejo prebiral ne se čnje pri izk o ri ščanju
in pomlajevanju teh gozdov. Ker so gozdovi zasebni in drugi gospodarski razl ogi so vzrok,
da so prebiralne se čnje pogosto zelo intenzivne. Vzorni gozdovi, ki so j ih udeleženci
ekskurzije obiskali, imajo namen predočit i, kako vplivajo različni posegi na uspešno
obnavljanje sestojev, ·na nj ihovo produktivnost in vrednost.
Prof. dr. ing. Toma B u nuš eva c

IZ PRAKSE
STROKOVNI IZPITI GOZDARSKE STROKE
P ripr ave za strokovne izpite v letošnjem spomladanskem roku so se precej zavlekle
zaradi tega, ker je bila izpitna komisija imenovana šele koncem februarja. Komisijo j e
imenoval Sekretariat Izvršnega sveta za kmetij stvo in gozdarstvo in sicer pri Upravi za
go~dars t vo LRS.
[zpiti so se vršili v d neh od 17. do 23. junij a in sicer pismeni 17. in 18., ustni od 19.
do 22. in terenski 23. junija. Pismeni in ustni izpiti so se vršili v novi stavbi Inštituta za
gozdno in .lesno gospodarstvo Sloveni je v Ljubljani. terenski izpit pa na območju GG
Nazarje (Crnivec. Kr aščica) in LIP Nazarje.
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K izpitu je bilo pripuščenih 13 kandidatov za naziv nižj i gozdarski inženir-referent,
in sicer: inž. Joško Batistuta, inž. Dagmar Fajdi-ga, inž. Franc l vanek, inž . •P avle Ješe,
inž. Drago Justin, inž. Branko Korbar, inž. Milan Kolar, inž. Zi v ko Košir, inž. Amer Krivec,
inž. Franc <Rob-ič, inž. <Milan Si mic, inž. Mari j a Stiplovšek in inž. 1Marijan Sebenik.
Nadalje je bilo pr ipu ščenih 17 kandidatov k izpitu za naziv nižji g-o zdarski tehnikpristav, in t o : •M iroslav Bajt, Silvester Blaj, Janez Bukovec, Bernard Čas , Tone Fabjan,
Jože Kotar, Andrej Kramar, I van Kuzma, F il~p Lesnik, Jakob Lotri č, Dušan Martinčič,
Janez Mihevc, I van Pariš, V lado P odlogar, Ivan Ravtner, J anko Raspet in Stane Ramšak.
I zpit iz leta 1956 so popravlj ali trije kandidati , in sicer dva inženirja in en tehnik.
V splošn em lahko trdimo, da kand idati letošnjih izpitov niso dosegli k valitetne ravni
kandidatov, ki so opravljali izpite zadnji dve leti , čeprav je bilo med nj imi nekaj dobrih
pripravnikov, ki se bodo razvili v res dobre strokovnj ake.
Glede doma izdelanih raz.prav velja isto kot lansko leto. Nekaj je prav dobrih pa
tudi o-riginalnih in bi jih bilo mogoče z malimi predelavami objaviti v našem strokovnem tisku .
.Pri pismenem izpitu so bila obravnavana nasledn j a vprašanja:
11 z go j enj a gozd o v : inženirji : Premena umetnih nižinskih sm rekov ih sestoj ev:
a) rastišča prirodnih gozdnih združb z umetnimi smrekovimi sestoji ; b) p osledice umetnih
smrekovih sestojev; c) tehnika premene; pionirske drevesne vrste; č) vprašanje smreke na
teh rasti šči h v bodoče. Tehniki : Razlika med starim in sodobnim na činom redčenja ; vpliv
na vzgoj o in donose sestoja pri prvem in d rugem načinu.
Iz ure j anj a gozd o v : inženirji: Kaj j e treba upoštevati pri sestavi goji.tvene
osnove? Tehniki: .Kakšne težave se pojavljajo pri premerbi lesn e mase in pri določanju
kvalitete st oječega drevja in kako jih obvladamo?
1 z iz k: ori š čan j a gozd o v : mzemrJI : Izboljšanj e spl ošnega gospodarskega
stanja j e odvisno od dviga proizvodnosti. Kakšne pomanjkljivosti se v tem pogledu javljajo pri nas -in kakšni ukrepi so priporočljivi v naši gozdni proizvodnji, da b i se dvignila
proizvodnost dela? Tehniki : Kakšne napake se javljajo v gozdni pro-i zvodnji pri manip ulaciji in transportu lesa, kakšn e posledice imajo ter katere napake in kako jih lahko
odstranimo ali ublažimo?
Iz gozdnega grad b eništva: mzemrJI: Uporaba go2dnoureditvenih kart
pri tprojektiranju , gradnji in vzdrževanju gozdnih cest. Tehniki : O vplivu gozdov na vodno
gospodarstvo .
.Pri izpitih so bi li po končn ih ocenah doseženi naslednji rezultati: inženirji: p r av
d obr.o 6, dobro 5, zadostno 1, ponavlja 1; tehniki: prav dobro 4, dobro 8, zadostno 1,
ponavljajo 4. Od kandidatov, k i so popravlj ali izpit iz leta 1956, sta ga dva oprav ila z
uspehom, eden pa je odstopil med izpitom.
Vsi trije kandidati, ki so d elali skušnjo za napredovanje iz X II. plač razreda v XI., sG
b ili zavrnjeni do naslednjega izpitnega r.o ka, medtem ko je kand idat, k i je opravljal izpit po
7. členu temeljne uredbe ·O nazivih in plačah uslužbencev drž. ustanov, izpit uspešno naredil.
Končno smatram za p otrebno , da pri tej priložnosti podam nekaj splošnih ugotovitev
g lede samih strokovnih izpitov.
Kakor pri .poročilih o prej šnjih izpi tih poudarjam tudi tok rat, da se pri kandidatih
j asno .o paža pomanjkanje organizirane pri.pravniške prakse. To j e občutna pomanjkljivost,
ki vpliva zelo negativno tako na same kandid ate, kakor tudi na čl ane izpitne komisije.
Na prve zaradi tega, ker nimajo možnosti, da bi svoj e teoretičn o znanj e, p ridobljeno v
šoli, utrdi li v praksi in sicer sistem atično v vseh vejah gozdnega gospodarstva, na druge
pa zaradi tega, ker Še morajo sicer držati predpisanega izpi tnega p rograma, mora jo ga
pa prilagoditi dejanski praksi kandidatov. Težko j e vskladiti tako naspr otujoče si okolnosti. Vsekakor si bodo m or ali vsi prizadeti for umi tudi v bodoče še prizadevati, da
dosežemo ustrezno rešitev tega perečega vprašanja.
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To stanje je mogoče vsaj delno omiliti s prirejanjem raznih tečajev in seminarjev,
tako kot so jih že organizirali v Celju in drugod. Taki tečaj i oziroma seminarj i so koristni
za ves strokovni kader, ki dela v naši operativi in nima toliko priložnosti, da se seznani
z napredkom in naglim razvojem stroke.
Razen tega je neogibno potrebno, da se bolj izkušeni strokovnjaki čimbolj ukvarjajo
s pripravniki in jjb ne prepuščajo same sebi. Seveda je treba Z<li to žrtvo·v ati več časa in
truda, vendar je to· neogibno potrebno in vsestransko ko·ristno, tako za .strokovni dvig
mladih kadrov, kakor za naša podjetja in ustanove, ki na ta način pridobivajo sposobnejše
in samostojnejše strokovne delavce.
Strokovni iz-piti v taki obliki, kakor jih izvajamo zadnja leta, so postali zelo pomembni
za poglobitev znanja kandidatov. To je pravzaprav enotedenski seminar, na katerem se
pod vodstvom visokokvalificiranih in izkušenih strokovnjakov obravnava in predeluje vsa
glavna snov gozdnega gospodarstva, vštevši najvažnejše pravne predpise. Razen tega pa
imajo izpiti namen dati kandidatom novih pobud za nadaljnji študij in strokovno spopolnjevanje. Zaradi .tega sem prepričan, da so bili tudi leto·šnji spomladanski strokovni
izpiti koristen prispevek k dvigu naših strokovnih kadrov in s tem našega gozdnega gos,p odarstva.
Na koncu si štejem v ugodno dolžnost, da se v imenu izpitne komisije iskreno zahvalim
Upravi za go.z darstvo v Cclju in Gozdnemu gospodarstvu ter Lesnoindustrijskemu podjetju
v Nazarju, ki so nam omogočili uspešno izvedbo terenskega izpita in po· zak ljučku izpitov
priredili prijetno tovariško popoldne.
Inž. B. ž a g a r

IZ ZGODOVINE NAšEGA GOZDARSTVA
O GOZDARSKI POLITIKI OSEMNAJSTEGA STOLETJA
(Nadaljevanje)
,Podobne težave kot na Kranjskem so bile s pripravami za izdajo gozdnega reda na
Koroškem. Vicedomu in višjemu rudarskemu mojstru je bilo naročeno , naj prilagodila
štaj erski gozdni red koroškim razmeram. Ker se deželni stanovi, vicedom in višji rudarski mojster niso mogli zediniti za definitiven načrt, so se l. 1745 sporazumeli le za
nekak začasen načrt gozdnega reda. Po obliki in vsebini se od štajerskega .g ozdnega reda
bistveno razlikuje. Sicer je tudi koroški načrt podredil gozdove rudarstvu. V prvi točki
je določal , da so vsi veliki in iglasti gozdovi pridržani vladarju v korist njegovega
rudarskega regala. Sicer pa je vseboval razne določbe za zaščito in ohranitev gozdov.
Imel je tudi nekaj navodil za gojitev gozda. Posebna točka je obsegala kazenske do l očbe.
Pravico do kaznovanja so imeli gozdni mojster za prestopke v deželnoknežjih go·z dovih,
zemljiški gospodje ter sodišča in rudarske oblasti za prestopke v zasebnih gozdovih (16).
Koroški začasni načrt ni imel nikakih predpisov za oglarj enje, o gozdnih delavcih , o
splavlj anju in raznih napravah za plavljenje lesa , ki so· zavzemali večji del štajerskega
gozdnega reda iz l. 1695 oziroma l. 1721.
Nova gozdarska politika
Gozdni redi, izdani za avstrijske dežele do srede X.VJ!J. stoletja so imeli pravzaprav
precej omejen namen. Najprej so urejevali le vprašanj e upravičencev za izkoriščanje
gozdov; na osnovi deželnoknežjega gozdnega regala so uveljavljali gozdni rezervat v korist rudarstva. J.z istega razloga so hoteli zavreti pretirano porabo lesa in pustošenje gozdov
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z negospodarskimi načini izkoriščanja. ,Predpisi in navodila za racionalno gojitev gozda
se redko in le nekako mimogred e omenjajo. Temu se pravzaprav ne smemo čuditi. Saj
o sistematičnem gozdarstvu pred tem časom sploh ne moremo govoriti. Začete k gozdarske
znanosti, ki je postavi la načela za umno gozdarstvo, moremo postaviti šele v sredo XVIII.
stoletja. Tedaj j e literatura o gozdarstvu zavzela nekoliko večj i obseg, v drug i polovici
stoletja pa so kameralisti nauk o gozdarstvu sistematičn o razvi li in encikloped ijsko obravnavali (17). Razvoj znanosti je imel tedaj velik vpliv na državno politiko. V ladarji dobe
prosvetljenega absolutizma so si z veliko vnemo prizadeva li, da bi od znanosti ugotovljena
na če la prenesli tudi v gospodarsko politiko.
N ove smernice gozdarske politike so se pokazale v gozdnih redih, ki so bili izdani z~
posamezne avstrijske dežele pod vlado cesarice Marij e Terezije. Leta 1758 so bila izdana
za Dolnjo in Gornjo Avstrijo začasna navodi la , ki naj bi veljala do objave pravega gozdnega reda. Označena so bila kot »Navodila za urejeno sekanje in gojitev d revja« izd an a
za uradnike zem ljiških gospostev in podložnike ter v korist gozdnih lastnikov ter splošnosti. Posebno poglavje je vsebovalo navodila za gojitev pom ladka in mladega drevj a .
Navodila so priporočala, naj se za podiranje drevja uporablja žaga in ne sekira. Dodan
jim je vzorec knjige, ki naj j o gozdni lastnik vodi za evidenco celotne količine lesa, ki
jo je v gozdu mog o če posekati do ponovnega zarasta, ter letno posekane kol i čine (18).
V teh navodi lih vsebovana na čel a so bila uzakonjena za Dolnjo in Gornjo Avstrij o
v gozdnem patentu iz l. 1766 (19). Ta gozdni patent je postal vzorec za gozdne rede, ki
so bil i pozneje izdani za druge avstrijske dežele. Štajerska je dobila nov gozdni red
že nas lednje leto.
Tudi na Kranj skem, kjer se j e gozdni red obravnaval pravzaprav že več desetletij,
se je rešitev vprašanja približala koncu. Dolgo obravnavanje kaže, da so se mnenja zelo
k rižala ter soglasja ni bilo mogoče doseči. Pojavljali so se razni med seboj si na sp rotujoč i
p redlogi. Stanovski arhiv hrani več obsežnih načrtov gozdnega reda (20). V razpravo o
gozdarskem redu je bila pritegnjena tudi v tistih letih ustanovljen a Kranjska kmetijska
družba. V nj en em arhivu je ravno tako ostalo o tem razno gradivo {21). Toda vse
dolgotrajno razpravljanje kranjskih deželnih stanov ter domačih strokovnjakov je osta lo
le pri besedah in na papirju. Za Kranjsko 23. novembra 1771 izdani gozdni Ted se je
tesno n as lonil na g ozdni red za Dolnjo in Gornjo Avstr ij o iz 1. 1766. Več ina dolo č b je
v obeh gozdnih redi h dobesedno enaka, le par členov se razlikuje zara di različnih
razmer v prizadetih d eželah. Deželno glavarstvo je dobilo nalog, naj n atisne in obj avi
gozdni red v nemškem in v deželnem jeziku. Do p revoda v s l ovenšč ino p a takrat ni
p rišlo. Deželni glavar j e naroči l jezuitu Inocencu Tauffererju, naj bi preskrbel primernega prevajalca. Taufferer je, kot se vidi iz pisma deželnemu glavarstvu od 30. junija
1773, naprosil po vrsti šest oseb, da bi gozdni red poslovenile. Tod a noben prevajalec
ni tega o.pravil. Taufferer pravi, da deloma zato, ker je bilo besedilo preobširno, deloma
zaradi nepoznavanja strokovnih izrazov in pomanjkanja primernih slovarjev. D eželno
g lavarstvo je o tem obvestilo dunajsko vlado, ki je n ato prista la, da j e bil gozdni red
natisnjen le v nemščin i. Naročila pa je, naj uradniki gospostev raztolmačijo vsebi no
podložnikom in naj se to vsako leto ponav lja ob času , ko gospostva urejajo svoje posle
s podložniki. Tako naročilo je deželno glavarstvo dalo naprej okrožnim glavarstvom (22).
Kranj ski gozdni red iz l. 1771 j e določ al. da se morajo po njeg ovih predpisih ravnati
gozdni posestniki zlasti fužinarji in lastniki gozdov na Krasu, Pivki in v Istri (23). Nekaj
desetletij p oznej e je bil preveden v slovenščino. Slovenski prevod, p o izvodu v arhivu
Kmetijske družbe, j e dr. Janez Bleiweis z neznatnimi spremembami objavil l. 1849 v
d ružbenem glasilu »Novice<< pod naslovom »Iz postav za ohranjenje gojzdov od cesari ce
Marije T erezije danih«. Objavljenih je le 37 členov, nadaljnjih 11 pa ne (24). Urednik
navaja d va raz loga za objavo gozdnega reda po preteku tako dolge dobe. odkar je stopil
v veljavo. Prvič ga objavlja zato, ker vsebuj e toliko lepih in koristnih naukov o gozdar28~

stvu, drugič pa, da bi bil slovenskim prevajalcem za vzgled, kako naj bi iz nemš(ine
v slovenščino prevajali, da bi bil prevod v duhu narodovega jezika in lahko umljiv.
Bleiweis je menil. da je bil gozdni red v slovenščino preveden ob izdaji in je z zadovo ljstvom ugotavljal. »kako čisto in gladko je tekel slovenski jezik že v letu 1771 memo
nemškiga<<. Toda ta domneva ni bi la toč n a , ker je prevod dosti poznejšega datuma. Kdaj
je bil gozdni red preveden v s lovenšč i no in kdo je bil prevaja lec, zaenkrat ni m ogoče
ugotoviti. !Po vsej verjetnosti j e prevod iz časa med 1815 in 1824. Potem ko so ilirske
dežele zopet pripad le Avstriji, je bila l. 1814 na Kranjskem obnovljena veljavnost gozdnega reda iz leta 1771. Do tedaj ta patent gotovo še ni bil natisnjen z nemškim in slovenskim besedilom. kot je bil ohranjen v več izvodih v arhivih raznih uradov. Vemo.
da je bilo več upravnih oblasti, ki so se pri obravnavanju gozdnih prekrškov morale
ravnati po d oločbah gozdnega reda iz l. 1771 , pa niso imele na uporabo njegovega
besedila. Višj i rudarski urad v I ndrij i se je na prošnjo idrijskega okrajnega komisariata l. 1815 obrni l na gubernij v Ljub ljani, da bi zase in za komisariat dobil izvod
gozdnega reda. P ripominjal je, da ga tudi postojnsko okrožno glavarstvo nima. Gubernij
ni mogel us treči prošnji višjega rudarskega urada, ker je imel v registraturi gozdni patent
le v enem samem primerku. Pozval je rudarski urad, naj pošlje v Ljubljano uslužbenca,
da bo gozdni red prepisal v gubernijski registraturi. Tako se je tudi zgodilo (25). Ker
j e bila po avstrijski reokupacij i Ilirije organizirana državna gozdarska služba z razdelitvijo dežele na gozdne okoliše (distrikte) in z nastavitvijo d istriktnih gozdarj ev (26), se
j e skoraj gotovo teda j močneje občutil a potreba po večjem številu izvodov gozdarskega
reda. Potrebno je bilo, da so se z nj im seznanili gozdarji ter gozdni posestniki in koristniki , če naj bi se gozdno gospodarstvo vskladilo s pravili, izraženim i v gozdnem patentu.
Organizacija distriktni h gozdarjev je bi la l. 1824 ukinjena, zato j e bil gozdni red po
tem času najbrž manj aktualen in s tem tudi potreba po njegovem prevodu in natisku.
Terezijanski gozdni red je bil 80 let pravna osnova za naše gozdno gospodarstvo.
Po svoji vsebini je bil gotovo pomemben za razvoj gozdarstva. Veliko njegovih načel
ima trajno veljavo ter jih še danes priznavamo in tudi v bodoče ne bomo mogli mimo
njih. Vsebina 48 č l enov gozdnega reda je presegala okvir običaj nega zakona. iPrilagod ivši se razmeram tedanjega časa , je istočasno dajal polj uden pouk o ravnanju z gozdovi
(27) . Ta namen si j e gozdni red sam postavi l. V končni določbi predpisuj e, naj se med
drugim seznanij o z njim gozdarj i, župani in vaški sodniki, ki naj vsi dobijo v roke
tiskan izvod.
Ko je bil gozdni red izdan, je Kranjska obsegala tudi del primorskega krasa in
avstrijsko Istro. Omenja še posebej Kras, Pivko in Istro kot območja, katerim je bil
gozdni red v >prvi vrsti namenjen. To so bili že tedaj predeli, kjer so gozdovi v veliki
meri propadli; gozdni red naj bi zagotovi l, da bi se go'Zd po možnosti zašči til pred
nadaljnjim uničeva njem oziroma na novo vzgoj il. tKot že omenjeno, je bil tudi štaj erskemu gozdbemu red u za predlogo nižj e- in gornjeavstrij ski gozdni red, torej so po
skoraj vsem slovenskem ozemlju veljali enaki gozdni predpi si.
Predpisi gozdnega reda iz l. 1771 so bili le deloma gozdnopolicijskega značaja. Večji
del obsegajo navodila za gospodarstvo z gozdovi, za njihovo izkoriščanje, oskrbovanj e in
gojitev. !Njegov namen je bil tudi , da navaja k varčevanju z lesom, zato pr i poroča omejitev potrošnj e ali pa celo prepoveduje v nekaterih primerih uporabo lesa.
Takoj v začetku poudarja gozdni red potrebo gospodarskega načrta. To je prvo nače lo urejenega gozdnega gospodarstva. Gozdovi naj se po možnosti premerijo; izračuna
naj se količina drevja, ki ga je mogoče letno posekati, dokler ne doraste mlado drevje
in postane godno za posek. P ri tem je treba upoštevati, da potrebuje hrast, dokler doraste
okrog 200 let, bukev, preden j e zrela za posek na dobri zemlj i 120, na slabi 150 let, hoja,
smreka, borovec in macesen potrebujejo 80 pa tudi 100 let, topol, lipa in brest 30 oziroma
40 let. breza na mokrih tleh 30. na višinah 40 ali 50 let. vrba in rakita 20 ali 30 ter jelša
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40 do 50 let. Drugo načelo gozdnega gospodarstva je, da se v vel ikem ali malem gozdu
ne poseka ne več ne manj drevj a, kot ga doraste za sečnjo . Zato nilj vsak gozdni lastnik
vodi knjigo, v katero naj zapiše količino drevja, ki jo j e treba posekati , dokler ne bo
gozd ponovno dorastel. Tako bo imel pregled, koliko lesa srne letno brez škode posekati.
Treba je tudi vedeti, kakšno drevje je v gozdu, ali le za drva al i pa je primerno tudi za
druge namene, n. pr. kot gradbeni les, za sode, vozove, 1)ohištvo, ladje itd. Za vsako stvar
je treba odbrat i primeren les; za manj vredne stvari naj se uporablja les, ki ga ni škoda;
tudi od vetra podrto in drugo manj vredno drevj e se more koristno uporabiti. Za drva
naj se jemlj e le grčavo in vejnato drevje, ki ni za drugo rabo; lepo ravno drevje naj se
hrani za gradbeni les, tramovje, deske, letve itd.
!Precej obširno se gozdni red ukvarja z načinom sekanja; od pravilnega sekanj a j e
v veliki meri odvisno dobro stanje gozdov. Drevje naj se seka po vrsti , ne pa sem in tja
po hribih in dolinah. iNa posekah naj se potrebi vse g rmovje, pusti naj se le malo drevje.
Sekačem se ne sme d ovoliti, da bi na po sekah p u ščal i grdo drevje ; sklestij o in sesekajo
naj hlodovj e a li vrhove, ker pride vse prav za kurj avo. Dreves naj ne sekajo visoko nad
zemljo, po možnosti jih je odžagati prav p ri tl eh, da ·štori niso višji od ·poldrugega čev l ja .
Tudi veje naj se od debla g ladko odsekajo. P obere naj se vse dračje , vej e in vrhovi;
potrebijo naj se suhe in nalomlj ene veje, da bodo gozdovi čisti in bo seme, ki bo padlo na
tla, prišlo v zem ljo, se prij elo in pognalo novo drevo. Treba j e preprečiti, da bi se drevj e
za vozove, sode in skodle sekalo v gozdu kjerkoli , temveč le na dol oče nem sečišču. Če smej o
sekači .sami izbirati kraj, radi posekaj o več kot je treba, pustij o vrhove in veje, trati se les
in v gozdu dela škoda. Seka naj se le tam , kjer odkaže gosposka. Za neup oštevanje te
do l očbe je zagrožena kazen gosposkam in skodlarj em. Za posek naj se določijo tisti deli
gozda, kjer je drevje popolnoma doraslo ali je sicer zanj kakšna nevarnost. Naj se ne seka
le v bližnjih, temveč tudi v oddaljenejših delih, da se drevje tam ne bo pričel o sušiti ali
gniti . IP ri izsekavanju gozda· naj se gleda, da ne bo dana vetru možnost delati škodo.
Da bi poseke čimprej zarasle, j e treba vedno pustiti nekaj najboljših zdravih, ne
prestarih in ne premladih, lepo razraščenih in košatih, ravnih dreves za semenj ake. Bukve,
p u ščene za seme, naj ne bodo previsoke, da jih ne podere veter. Drevje za seme naj se
pusti navs~rižem na vsakih 30 a li 40, kvečjemu 50 korakov. Koliko semenskih dreves naj
ostane, j e odvisno od tal. Kjer so tla trdna, je potrebno manj semenjakov, ker ni tolike
nevarnosti, da bi jih podrl veter. Ce je zemlja mehka al i rahla, j e semensko drevj e v večji
nevarnosti pred vetrom, zato naj se na takih tleh ohrani več semenjakov. I sto kot glede
semenj akov v listnatih gozdovih velj a za ig laste gozdove. Gleda naj se, da se v teh ne
poseka preveč smrek in hoj na takih kraj ih, kjer tla nimajo dosti vlage in sence in kjer
imata sonce in veter preveliko mo č. Drevesni pomladek bi bil v takih razmerah oviran ; kar
bi v ugodnem vremenu ozelenelo, bi sonce posušilo in zadušilo.
Obi·čajn i čas za sekanj e je, kot u či skušnja, za li stnato drevje tak ra t, ko drevje izgubi
li stje, za iglasto drevje pa takrat, ko drevje jenja rasti ali ko potroši tiste sokove, ki jih
vsako leto d obi iz zemlje. T edaj daje drevje najboljši gradbeni les kot tudi les za druge
namene. L es za gradbe v vodi in ki ostane v vodi , je najbolj e sekati, ko je še sočen ;
uporabi naj se še surov, da ne bo v•pij al toliko vode kot suh les in bo v vodi bolj trp ežen.
Les za drva in oglje se lahko seka od začetka novembra pa do kresa a li do konca junij a.
Toda ker trošijo Lj ubljana in fužine veliko drv, bi bil ta čas prekratek, tud i bi drvarji
ostali brez zaslužka. Zato se sme sekati drevj e za drva in oglje skozi celo poletje pod
pogojem, da se še v istem letu seč i šče o čist i in pripravi za ponovno zarast, kot to gozdni
red predpisuje. Sicer pa velja staro pravilo, da se stavbni les, skodle, rante, vinogradniško
kolje in podoben les seka le v zimskih mesecih, ko ni več sočen in sicer ob pojem aj očem
mesecu.
Ko se na sečišču zasej e seme in zraste dovo lj mladih drevesc, naj se ne ·p usti predolgo
semenskega drevja, da ne bo dušiJo mladja, te mveč naj se skrbno in previdno poseka.

284

Dokler to drevje še stoji, naj se mu obseka vejevje, ~ele nato naj se podere deblo, da ne
potare in poškoduje preveč mladih drevesc. Tudi pri spravljanju posekanega drevja naj
se pazi na mladike.
Ponekod so najlepša drevesa posekali za skodle ali celo za drva, drugo drevje pa so
pustili, da se je postaralo. Sicer lepim drevesom se sušijo veje, debla razpokajo in gnijejo,
veter jih podira med drugo drevje; namesto, da bi bila v •prid, delajo gozdu škodo. V
takih gozdnih delih je umestno staro d revje žgati za oglje ali za pepeliko in napraviti
prostor za mlado d revje. Včasih j e najbolje neenakomerno in nepravilno izsekane gozdove
popolnom~ izsekati in iztrebiti, les up<Jrabiti za drva, tla pa zorati, pognojiti in zasejati
s semenjem drevja.

'

Vrsta predpisov gozdnega reda je namenjena zaščiti gozdov pred škodo in uni č eva
njem, ki bi mogla biti posledica neupravičenega in neprimernega izkoriščanja. V to skupino sodijo predpisi glede paše. Paša v gozdu more povzročiti veliko škodo mlademu
drevju. Goveja živina, ovce in koze objedajo mlademu drevju vrhove, ki jih morejo deseč i
in tako un i čijo gozdno mladje. Zato je treba poseke zagraditi a li pa okrog njih skopati
jarke, da ne bi mogla živina blizu. Paša na krajih, kjer -se je delala gozdu škoda, je bila
strogo prepovedana; dopuščena je bila le v gozdnih območjih, kj er je bilo že odraslo
drevje. Blizu gozda bivajočim kmetom in osebenjkom je bila reja koz prepovedana. Le
v gozdovih, i·z katerih d rv ni bilo mogoče prodati ter je les v gozdu zgnil, je bila paša
dovolj ena, dokler les ne bi dobil vrednosti. V gozdnih delih z mladim drevjem, kjer je
bila paša prepovedana, je bilo tudi prepovedano grabiti listje. Z drevjem zaraslih pašnikov
lastniki naj ne bi izsekavati, temveč naj bi bili zašči t eni. Paša na takih pašnikih naj bi
prenehala, če so v bližini drugi zadostni pašniki.
V bukove in zlasti hrastove gozdove so goni li na pašo prašiče ; žirnina je predstavlj ala včasi h upoštevanja vreden dohodek za zemljiškega gospoda kot gozdnega lastnika.
Zato je gozdni red pašo prašičev dopustil, predpisal .pa je, da morajo biti prašiči na paši
obročkani, da ne razrijejo zemlje. Tudi naj bi se paša žira omejila na dolo čen prostor,
na noben način naj se ne pase na posekah, kjer je ostalo le semensko drevje.
Gozdni red je strogo prepovedal majenje rastočega drevja, dalje vrtanje ali narezovanje, da bi se drevesa preizkusila, ali bodo dobra za skodle, hlode ali ko·le. Pastirji so
imeli navado, da so iz drevesnega lubja delali košarice (kozulje) za jagode; veliko drevja
je bilo na ta nač in uničen ega. Gozdni red to prepoveduje. Kršiteljem naj se odvzamejo
košarice in jagode. škodo gozdu povzr oča tudi izrezovanje smole, košnja trave in resja
ter grabljenje z železnimi grabljami. Tako izkoriščanje gozda se sicer ni moglo popolnoma
odpraviti; omejilo naj bi se na za. posek namenjene ali pa, z dovoljenjem gozdnega lastnika,
na odročnejše dele gozda. Za košnjo v gozdu in grabljenje z železnimi grab lj ami je bila
zagrožena kazen enega zlatnika.
Da bi se preprečila nevarnost gozdnih požarov, naj se v gozdovih kuri le v primerih
nujne potrebe. Gozdnim delavcem j e bilo kajenje iz istega razloga celo prepovedano. Če
pa bi vkljub vsem previdnostnim ukrepom nastal požar, so bili vsi bližnji kmetje dolžni
prihiteti gasit. S seboj so morali prinesti krampe, lopate, motike, kopače . vedra za vodo
in podobno orodje.
Gozdna povr.šina se j e v tedanji dobi ponekod še vedno zmanjševala zaradi krčenja in
spreminjanja v druge kulture. Gozdni red, ki je imel za cilj ohranitev gozda, je napravljanje lazov prepovedal oziroma skušal omejiti. Na več mestih najdemo o tem razne določbe. Gole laze, ki niso bili za njive, vinograde ali druge namene, je bilo treba pogozditi.
Ni mogoče dopustiti, da bi se gozd spreminj a l v travnike, njive in pašnike. !Po možnosti
naj bi vsako gospodarstvo skrbelo zaradi splošne koristi, da bi se vsaj nekaj v druge kulture spremenj ene gozdne površine zopet pogozdilo. Brez dovoljenja deželnega glavarstva
ne sme v prihodnj e nihče v gozdovih postaviti hiše a li rediti živine. Skušnja j e namreč
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pokazala, da je v primerih, ko je bilo v gozdu dovoljeno .postaviti ka j žo ali naprav 1 tt
njivico ali majhen travnik, bil začetek ~icer majhen, toda sčasoma se j e obseg razširil,
iztrebljeno je bil0o veliko gozda ; živina je d elala škodo mlademu drev j u. P onekod je bilo
v navadi, da so seč i šča požigali in na njih nekaj let zaporedoma sejali žito. Požiganje je
uničilo drevesno seme, zatrlo mlad drevesni naraš čaj in poškodovalo ter pokončalo stara
drevesa, ki so ostala za seme. Na takih mestih je bilo mogoče obnoviti gozd le z umetno
pogozditvijo, ki pa je zahtevala veliko čas a.
Gozdni red poudarja na več mesti h .potrebo varčev anja z lesom in skuša z razmmt
predpisi urediti potrošnj o . 2e predpisi CJ sekan ju opozarjajo, naj sekači pazijo , da bodo
pri svojem delu in spravlj anju drevja iz gozda napravili či m manj škode. Bukvc in smreke
za drogove in letve naj sekajo le tam, kjer j e koristno. da jih iztrebijo. preden posekajo
veliko drevje. Les, sposoben za skodle, rante, koli č j e, ki se lahko dob ro vnovči, naj se ne
seka za dFva. Veliko lesa, zlastt mladega, se je p otratilo za napravo ograj pri travnikih
in pašnikih ter tudi za druge namene. Uporabo lesa za take ograje je gozdni red prepovedoval ; svetoval je, naj raje delajo žive meje. Tudi pri stavbah, hišah, hlevih, senikih
itd. je treba z lesom varčevati ; uporablja naj se bolj opeka ali kamen. Ostro je gozdni
red prepovedoval sekanje vrhov pri smrekah in h ojah, da bi jih uporabljali za znamenja
vinotočev. Isto je veljalo za sekanje drevese, ki so ji h postavljali za procesije. V se dobro
drevje, zlasti h rasti , naj se hrani za primer p otrebe.
Da bi se preprečilo pomanjkanje lesa, je gozdni red predpi soval, naj se goličav e
postopoma zasadijo 7. drevjem. Vsaka hiša naj bi letno zasadila na vrtovih, travnikih in
pašnikih 20 kakršnihkoli dreves, kj er je mogoče, naj bi zasadili murve.
S .posebnimi določbami je gozdni red urejeva l nadzorstvo nad gozdovi in nad izvajanjem .predpisov. Zemljiškim gosp ostvom je naročal , naj pazijo, da v gozdovih ne bodo
delali škode revni lj udje, ki so ponekod, kot je bila navada, pobirali suhlj a d. Obrate, ki
so trošili mnogo lesa, n . pr. rudnike. fuži ne, steklarne, žgalnice pepelike, so smeli ustanavlj ati le z dovoljenjem oblasti. iKer so n a Kranj skem ravno fužinarji bili na jv ečji potrošniki lesa, je bilo višjemu rudarskemu sodniku naročeno , da nadzira izva j anje gozdnega
reda po fužinar jih. Fužinski drvarji · so menda z neurejenim izsekavanjem prav posebn o
pogo sto ·p ustošili gozdove; sekali so drevje tako, da so ostali 4 , 5, 6 in tudi več čevlj ev
visoki štori, in niso puščali potrebnih semenskih dreves. Mnogo lesa so u ničili o·glarj i;
n adzorstvo nad njimi je bilo tudi poverjeno rudarskemu sodniku.
Nadzorstvo nad izvaj anjem gozdnega reda je na splošno sod ilo v področje okrožni h
glavarstev. Pomanjkljivosti, ki bi jih opazila, naj bi sama odpravila. Vendar, če je šlo
za kršitev predpisov po gospostvih, so jih morala naznaniti deželnemu glavarstvu, o pregreških rudnikov in fužinarjev pa so morala poročati rudarskemu sodniku. Tako j e bilo
dejansko nadzorstvo razdeljeno na tri oblasti, kar gotovo ni moglo zago toviti doslednega
in enakega izvajanja gozdnih predpisov.
Valj avnost nekaterih prej izdanih gozdnih predpisov je gozdni red na novo potrdil.
Med temi je bil ukaz od 19. m'arca J 768 o odpravi lesenih plotov in zasaj anju živih mej
ter ukaz od .29. marca 1766 glede prepreče nja pustošenja v gozdovih. D alje je gozdni red
naročal , naj se gozdovi in druga zemljišča, kj er so imeli podložniki pravico• do sk upne
paše in d o lesa, v dveh letih razdelijo med upravičen ce, kot je bilo to predvideno tudi
za sku pne pašnike. Lastni podložniški gozdovi so ostali podložnikom na uporabo, zemljiški
gospod pa je imel nadzorstvo, da so jih izkor i ščal i v skladu z gozdn imi predpisi.
Na koncu je gozdni red opisoval drevesno seme, n. pr. h rasta, bukve, topola, lipe,
bora, smreke in hoj e ter dal navodila za setev.
Toda že nekaj let potem, ko j e bil gozdni red i zd~ n , so ugotav ljali , da ni dal priča
kovanih rezultatov. Ni postavil nikakih posebnih strokovnih organov, da bi nadzira li njegovo uveljavlj anje . .Rudarski sodn ik, v katerega področje je sodil velik del gozdov v deželi ,
ni bil v gozdarstvu dovolj izkušen za to delo. Po jožefinskih upravnih reformah so bili
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gozdovi podrejeni okrožnim glavarstvom, ki jim pa za ta namen ni bilo dodeljeno potrebno strokO>vno osebje. Razen tega so se predpisi glede gozdov, pridržanih za izkoriščanj e
po fužinarjih , med seboj nasprotovali (2·8). Vse to seveda ni moglo biti v korist uporabi
gozdnega reda v vsakdanjem življenju.
Da določbe gozdnega reda niso zadostovale za varstvo gozdov, se vidi iz številnih
gozdnopolicij skih predpisov, izdanih še potem, ko je· bii gozdni red že v veljavi . Vsi ti
predpisi so le obnavljali razne prepovedi, vsebovane v patentu iz l. J 771. S posebno ok rožnico je deželno glavarstvo razglasilo dvorni dekret od 10. julija 1773, ki j e prepovedoval
sekanj e lip in brez za postavljanje ob poti procesij o telovem (29). Guberni j ska okrožnica
od 24. marca 1784 je ponovno ·prepovedala požiganj e rovt. Dajala pa je okrožnim glavarstvom pravico, da v po-sebnih primerih, kjer ni nevarnosti, na prošnjo zemljiškega gospoda
požiganje dovolijo {30). Glede na ponavljajoče se pomanjkanje lesa in negospodarsko ravnanje z gozdovi je cesar Jožef II. z dvomim dekretom l. 1785 naročil , naj gubernij in
okrožna glavarstva skrbijo, da se stanje gozdov ohrani v skladu z obstoječimi gozdno kulturnimi zakoni. Leta 1789 je notranjeavstrijski gubernij obnovil prepoved paše živine
in požigalništva na rovtih. Že razni posebni p redpisi in tudi gozdni red so prepovedovali
sekanje in uporabo borovih, smrekovih in hojinih vrhov ·za znamenja vinotočev. Deželno
glavarstvo j e to prepoved ponovno razglasilo 30. junija 1792 in pripor očaJo·, naj se razobešajo druga gostilniška znamenja. Ker so v nekateirh krajih narezovali za smolo še mlado
drevje in pretiravali v nabiranju, je gubernij l. 1807 opozoril, da se smejo za pridobivanje
smole uporablj ati le drevesa, ki postajajo zrela za sečnjo. Pri tem j e treba paziti na ohranitev semenjakov. Narezati se sme drevje šele v maju, ko je v polnem soku, s tem se
zmerno nadalj uj e v juniju. Za nabiralec smole so odgovorne zemljicš ke gosposke in lastniki
gozdov (31).
V zadnjih dveh desetl~tjih XVlll. stoletja je bila izvedena reforma v zakonodaj i glede
rezervatnih gozdov, to je gozdov pridržanih za potrebe rudarstva. Dvorni dekret od
30. marca 1781 je še določal , da so vsi veliki in iglasti gozdovi , naj pripadajo komurkoli,
pridržani deželnemu knezu. Brez vednosti gozdnega urada in brez odkazila gozdarjev se
v takih gozdovih ni smelo sekati drevje. Vsi po l. 1775 v gozdovih urejeni travniki, njive
in ,pašniki naj bi se v celoti odpravili, gozdni lastniki naj bi ta z emljišča posejali z drevesnim semenjem {32). Vendar dejanske razmere niso več dopuščale strogega izvrševanj a
takih določb. Novo organizirano višje rudarsko sod i šče j e bilo na stališču , da se nepopularni način odkazovanja gozdov za sekanje in oglarjenje fužinarjem omeji na velike
in iglaste gozdove, za katere ni nihč e uveljavljal lastninske pravice in za katere se je
moralo predpostavljati, da spadajo k tistim deželnoknežjim rezervatnim gozdovom, ki so
bili po rudarskem redu inkamerirani deželnemu knezu. Odkazovanje lesa in oglarnic f užinam je bilo ustavljeno. Iz raznih predpisov, ki so si sledili drug .za drugim, prihajajo do
izraza marsikrat nasprotujoča si prizadevanja. Toda leta 178·4 je bil na splo-šno napravljen konec odkazovanju lesa in oglja rudnikom in fužin am. Vsakemu fu žinarju je bilo na
prosto dano, da kupuje les in oglje, kjer je bi lo zanj najugodneje. Rezervatne pravice
so sicer še ostale v velj avi, vendar sta bila izvajanje in uporaba teh pravic suspendirana
(33). To načelo je potem tudi obveljalo. Ker je bilo nadzorstvo nad gozdovi proglašeno
za politikum, to je za upravno zadevo , je sodilo le še v področje okrožnih glavarstev.
S tem so rudarska so diš ča izgubila pristojnost nad gozdarstvom.
·Ni bilo le pomanjkanje strokovnih tehničnih organov pri okrožni h glavarstvih razlog,
da gozdni red iz l. 1771 ni pokazal pravih uspehov in ni napravil konca uničevanju in
propadanju gozdov . .Po svoji vsebini je bil gozdni red bolj pouk za gozdno gospodarstvo
kot pa zakon, ki bi varoval gozdnega lastnika pred tujimi posegi in ·Škodo ali ki bi ščitil
v dovoljni meri j avne interese, povezane z gozdarstvom.
V dobi francosKe okupacije v letih 1809-1813 je bila uvedena francoska oblika gozdne
uprave in so stopili v veljavo francoski gozdni zakoni. Ta uprava ni priznavala nobenih
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prejšnjih pravic, vse zaloge lesa, oglja in za posek predvidene količine drevja so bile
stavljene pod zaporo. Cene lesa so bile določene s tarifo·. Zdi se, da je francoska gozdna
uprava z dosti večjo strogostjo· nadzirala gozdno gospodarstvo in skušala omejevati dotedanje koristnike v njihovih pravicah do izkoriščanja gozda {34). il'o zopetni uvedbi
avstrijske deželne ustave, zakonodaje in sodstva je začasni generalni gubernij z dekretom
od 22. junija 1814 razveljavil franc<i·ske gozdne zakone. V dekretu je bilo tudi rečeno,
<la je francoska gozdna uprava za državo predraga, stroški za njo SO· znašali 40.000 frankov, ter da ne ustreza duhu avstrij ske zakonodaje. Zopet je bil oživljen gozdni reci iz
l. 1771, kmalu nato pa je prišlo do nove organizacije gozdne uprave, ki naj bi dala osnovo
za boljše gozdno gospodarstvo in izvajala gozdno .politiko, začrtano po gozdnem redu in
drugih gozdnih predpisih {35).
Dr. Vlado Va 1 en č i č
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OB STOLETNICI RESSLOVE SMRTI
(Govor ·p rof dr. ing. Antona Ku h lj a, akademika in prorektorja slovenske
komemoraciji na Navju lO. X. 1957.)

univ~rze,

ob

Danes ponoči pred sto leti je zatisnil v Ljubljani svoje trudne oči eden najpomembnejših stvari•teljev ladijskega vijaka, oče številnih drugih tehničnih izumov, izredno sposoben in požrtvovalen gozdarski inženir, hister opazovalec sveta
in njegovega razvoja in obenem tudi človek s toplim srcem za težave in potrebe
svojega bližnjega, Josip Ressel. Naključje je pač naneslo, da je umrl in bil pokopan v glavnem mestu Slovenije; toda dejstvo, da leži tu na Navju, ima globok
simbolični pomen, saj j e ] osip Ressel posvetil velik del svojega strokovnega služ-
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benega delovanja naši ožji domovini in kar je še več vredno, tudi bistveni delež
njegovega izvenslužbenega dela. ki ni bilo majhno, je bil namenjen naši domovini
in našim ljudem. Zato v polni meri zasluži, da počiva z drugimi zaslužnimi
možmi na Navju predvsem zaradi vsega, kar je storil za nas pa tudi za napredek
človeške civilizacije. Ceprav je bil po očetu Nemec, po materi pa Ceh in se je
rodil dne 29. junija 1793 v Chrudinu na Vzhodnem Ceškem , je skoraj vse svoje
življenje po končanem študiranju s samo petletnim presledkom preživel na slovenskih tleh ali na njihovem obrobnem predelu in tudi velik del poizkusov, k i bi mu
ob ugodnejših razmerah prinesli veliko premoženje in svetovno slavo, je izvedel
pri nas.
Da bomo mogli pra·vično oceniti njegovo delo na uvedbi in izpopolnitvi ladijskega vijaka, si na kratko predstavimo stanje -tehnike v času, ko je Ressel študLral
in ko je po končanih študijah prišel kot distr iktni gozdar v Pleterje na Dolenjskem.
V tedaj industrijsko najbolj razviti državi Angliji je industrializacija dežele silno
napredovala in parni stroj je kot edino uspešen, udoben in dovolj velik vir moči
hitreje ali počasneje prodiral v vse veje tehnike. Na rekah in morju so se tedaj
že pojavili tudi prvi parniki na lopatasta kolesa, ki so vsaj d eloma tudi že prestali
otroške bolezni in začeli izpodrivati druga plovi la. Tedaj se vžge v mladem Resslu
misel da je vijak za pogon ladij najb olj primerna priprava. Res je, da je to misel
že več kakor dve tisočletji prej izrazil Arhimed in da se je ta pojavila tudi več
krat pozneje v bolj ali manj jasni obli ki; toda Ressel j e - kakor kažejo novejša
raziskovanja - napravil že zelo zgodaj odločilni korak: pristopil je k poskusom
najbrže kmalu potem , ko mu je stalna zaposlitev omogočila vsaj skromno finansiranje njegovega dela, za katero pri tedanjih razmerah pač ni mogel računati
na denarno pomoč od države in ne od zasebnikov. Ravno ti praktični poskusi, ki
jih je vodila trdna vera v pravilnost lastnih zamisli in za tedanje čase izredno
jasna predstava o tehnično najbolj umestni rešitvi p·roblema ladijskega pogona,
odlikujejo Ressla pred drugimi iznajditelji njegove dobe in mu dajejo popolno
pravico, da ga imenujejo na prvem mestu med stvaritelji ladijskega vija~ka, ki
o.b vladuje že nad sto let ves pogon ladij in je do pred kratkim popolnoma obvladoval tudi pogon letal. Ceprav seveda ni mogel po·z nati novih izsledkov hidrodinamike, ki so večinoma rezultat raziskovanj dvajsetega stoletja, so njegovi vijaki
v nasprotju s številnimi drugimi projekti izredno gladki in razmeroma dobro oblikovani.
Da ni naletel Ressel pri svoj em delu na razumevanje oblasti ali zasebnikov,
je pri takratnih razmerah razumljivo ; do preganjanja oziroma prepovedi pa je
prišlo v glavnem samo zaradi ozkih interesov nekaterih poklicev, pri od l očilnih
poskusih v Trstu z ladjo >>Civetta<< pa predvsem iz konkurenčn ih razlogov, ker
se je posestnik dovoljenja za plovbo med Trstom in Benetkami s parniki na lopatni
pogon bal za svoj dobičkanosni posel in je zato pripravil tržaško policijo do tega,
da je po okvari na parnem kotlu nadalnje delo prepovedala z izgovorom, da so
taki poskusi nevarni. Kljub najstrožjemu ukoru tedanjega okrožnega glavarja v
Novem mestu, intervenciji dragoncev pri poskusih na Ljubljanici ·i n policijski prepovedi v Trstu pa je imel Ressel tudi v naših krajih prijatelje, ki so verjeli v uspeh
in ki so bili z njim vedno v stikih. Predvsem pa moramo omeniti tudi obe Resslovi
soprogi, Jakobino Orebic iz Bakra in po njeni smrti Terezijo Kastelic iz Višnje
go re, ki sta junaško vztrajali in mu pomagali prenašati gmotne žrtve in velika
razočaranja, katerih je bil ves čas svojega življenja v veliki meri deležen.
Hitrost šest italijanskih milj na uro, ki jo je dosegel parnik »Civetta<< s svojim slabotnim parnim strojem šestih konjskih moči na progi pol milje preden se
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Resslov spomenik pred tehniško fakulteto v Ljubljani; postavilo ga je predvojno DIT ob
80-letinci Resslove smrti. (Foto: M. Vidmar)

je poškodoval parni kotel , pomeni lep uspeh za Resslov vijak. ki ni bil dosti slabši
od sc;danjih ladijskih vijakov, izdelanih po vseh pravilih sodobne tehnike. Zato je
velika škoda, da so mu po tej prvi vožnji, ki je bila verjetno 4. avgusta 1829 in
ki je pomenila brez dvoma uspeh, prepovedali vse poskuse. Tako je edini podvig
pri konstrukciji ladijskega vijaka v celem Sredozemskem bazenu s tako bogato
plovno tradicijo že po prvem resnejšem poskusu zamrl in je vse nadalnje razvojno
delo prešlo na zahod, predvsem v Anglijo, od koder se je nato ta način pogona
ladij razširil po vsem svetu.
Delo na uvedbi ladijskega vijaka uvršča Ressla nedvomno med pionirje tehničnega napredka v svetu; toda tudi druge številne tehnične iznajdbe in izpopolnitve kažejo, kako vsestranski duh je bil in s kakšno dalekovidnostjo je gledal na
tehnični gospodarski razvoj sveta. Tako je že takrat priporočal uvedbo krogličnih
in valjčnih ležajev v strojih, uporabo več delovnih snovi za parne stroje, med
drugim tudi živega srebra, iznašel ozir·oma izpopolnil je valjčne mline, valjčne
stiskalnice, dvigala v rudnikih, pnevmatično pošto, razne vrste pogonskih strojev
in tako. dalje. Kako daleč je hitel z nekaterimi teh iznajdb pred svojim časom,
se najbolj vidi iz tega, da je še pisec njegove spominske knjige ob stoletnici rojstva l. 1893 ocenil njeg·ove trditve o pomembnosti nekaterih iznajdb, kakor n. pr.
kotalnih ležajev, za pretirane. Se bolj kako.r naštete iznajdbe, ki naj bi služile predvsem napredku vsega človeštva, pa so za na.s Slovence pomembni številni predlogi
in izboljšanj a, s katerimi je Ressel skušal olajšati takratno trdo življenje naših
ljudi in predvsem Kraševcev. Tako se je zelo obširno ukvarjal z izrabo vetrne
energije za pog()n rnlinov, konstruiral je črpalko za vodo, cirkularne žage, pluge,
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stiskalnice za olje in grozdje ter druge naprave. Kljub o6tno zelo intenzivnemu
delu na svojih iznajdbah pa je tudi v gozdar&ki službi opravil pomembne naloge.
S svojim prijateljem Francem Skolo iz Novega mesta je premeril-in kartiral Krakovski gozd pri Kostanjevici in uvedel načrtno gojitev vseh njemu poverjenih
gozdov. Po prihodu na Primorsko se je z enako vnemo lotil tudi dela na tamkajšnjih gozdovih. Kmalu je spoznal velikanski pomen, ki bi ga imela pogozditev
krasa za Istro in Primorje in je izdelal obširna predloga za ponovno pogozditev
istrskega in tržaško-goriškega krasa. Ti predlogi niso vsebovali samo navodil za
sajenje drevja. temveč so bili opremljeni s podrobnimi analizami in statističnimi
tabelami, da bi omogočili pravilno razmerje med posameznimi kmetijskimi panogami. Toda Ressel se pri delu za n aše ljudi in našo deželo ni omeji·! samo na vprašanja: iz svojega delovnega področ_ja. Tako j e izdelal tudi načrt za regulacijo
Neretvine -delte in doline reke Mime v Istr-i, ki naj bi spremeni·! te kraje v rodovi tne vrtove.
Tudi kot gospodarski pisec je razvijal Ressel za tedanje čase in razmere
izredno pametne in napredne nazore. Tako se je izražal proti drobljenju gozdov
na številne majhne parcele in se zavzemal za pravilno gospodarjenje z njimi, zagovarjal je us·tanavljanje vinogradniških za·d rug in tudi v drugih gospodarskih vprašanjih pokazal presenetljivo dalekovidnost in sposobnost pravilnega presojanja
gospodarskih pojavov.
S svojimi številnimi izumi si je Ressel pridobil pravico, da vstopi v zgodovino
tehničnega napredka kot eden velikih umov, ki so s svoj o dalekovidnostjo kazali
pot; Slovenci in Jugoslovani pa si štejemo v čast, da je tak mož med nami delal
in živel in da je med nami našel tudi svoje zadnje počivališče. S svoj-im delom za
povzdigo in napredek naše zemlje in naših ljudi pa si je p.ridobil popoino pravico,
da kot naš zaslužni mož pride v gaj naših slavnih ljudi, v Navje. Njegov spomin
bo še naprej živel med nami in bo predvsem nam inženirjem in tehnikom spodbuda
in zgled pri našem delu.

ZEMLJA Z RESSLOVEGA GROBA
Prof. ing. 1van K 1 eme n č i č (Ljubljana)

Bilo je v maju leta 1948. Iz Prage se je vračala v domovino jugoslovanska
delegacija, ki je sodelovala na »Konferenci slovanskih in ljudsko-demokrat~čnih
kmetijskih in gozdarskih strokovnjakov<<. Spotoma se je ustavila v Brnu, kjer je
bila slovesno sprejeta na Visoki šoli za kmetijstvo in gozdarstvo.
Pri tej priliki je izrazil prof. Opletal v imenu visoke šole željo, da bi slovenski
delegati poslali šoli vsaj nekaj zemlje z Resslovega g.roba. Sola bi shranila prst
z gomile velikega sina češke zemlje v gaju zaslužnih čeških gozdarjev, ki je v
fakultetnem gozdu pri Brnu. Ta čas tna naloga je bila z navdušenjem sprejeta.
Zal so še isto leto nastopile meddržavne ov•i re, zato se je izpolnitev obljube zavlekla vse do letos.
Lani smo se obrnili na našega mojstra prof. dr. c. a-rh. Jožefa Plečruika s
prošnjo, da bi izdelal načrt za žaro. Znano je, da je njegovo ime pri ·čehih v
velikih č islih. Mojster nam je svetoval, naj bo žara lesena, iz o.rehove korenine
in okrašena z listi lipe. Ker je bil sam prezaposlen, je podrobni načrt izdelal njegov učenec abs. arh. Borut Puntar. Zaro so izdelali ljubljanski obrtniki, nabavilo
jo je pa Društvo gozdarsk·ih inženirjev in tehnikov Slovenije. Zara nosi napis

292

»Gozdarji Slovenci - bratom čehom« . Ob stoletn ici Resslove smrti, dne 10. oktobra 1957, ko je bila komemoracija ob grobu velikega izumitelja, je komisija
odvzela zemljo z grob a in jo vložila v žaro .
.Zal je bilo staro ljubljansko pokopališče pri Sv. Krištofu leta 1938 opuščeno
in Resslov nagrobnik prenešen iz južnega dela pokopališČa, kj er je stal ob zidu,
na Navje. Tja je bila prenešena tudi zemlja iz njeg ovega groba. Kako·r j e izjavil
dr. Rudolf Mole, tedanji načel nik oddelka za kultu ro pri mestni ob čini ljublj a nski,
k i je vo dil ta dela, so· odkopal i Resslov grob na globoko in na široko, vendar
razen zemlje niso ničesar več našli. Misli pa, da v Resslov grob ni bil nihče drug
za njim pokopan.
Z ozirom na vse te sp remembe je komisija priložila žari naslednje potrdilo:

»Tajništvo za kulturo Ohrajnega ljudshega odbora Ljubljana potrjuje,
da so zastojmil~i gozdarshe falwlt ete Univerze v Ljubljani dne JO. ohtobra
1957, ob. stoletnici Resslove snu·ti ob navzočnosti fJTedstavnilwv Slovenshe ahademije znanosti in umetnosti - Društva inženirjev in te/mihov gozdarshe in
lesnoindustTijshe stToke Ljudske republihe Slovenije - Dmšlva strojnih inženiTjev in te/mihov Ljudshe republihe Slovenije ~ Glavnega odbora ljudske
tehnike L judshe republike Slovenije - Zgodovinskega društva za Slovenijo
- T ehniškega muzeja Slovenije in Ohrajnega ljudskega odbora Ljubljana
dvignili prst na pokopališču Navje v okolišu nagrobniha izumitelja
JO S IP A RESSLA
iz bližine njegovega groba, za lwte1·ega pa se danes ne more več določno ugotoviti, kje je ležal. Dvignjeno fJ7·st so zastojmiki Gozdarske fakultete Univerze
v Ljubljani vložili v žaro, hi so jo namenili svojim stanovskim tovarišem
v Brnu, v Cehoslovaški Republihi."

--

Zara z zemljo z Resslovega groba
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Ressel je bil izreden duševni velikan. Srečno naklju čj e ga je poslalo v našo
ožj o domovino, kjer j e deloval kot o dličen gozdar, graditelj go zdnih cest in mnogostransk-i izumitelj. Zato Slovenci upravičeno uvrščamo Ressla med svoje velike
nwže. Prav tako pa ga smatraj o za svojega tudi čehi in Nemci. Spričo tega smo
še bolj ponosni nanj. saj iz tega ugotavlj amo, da ni Ressel le teh in onih. ampak
da je sin - vesoljne Zemlje.

GENIJ JOžEF RESSEL
Dr. ing. F rance

Avč in

(Ljubljana)*

Sto let je minilo, odkar je v naši beli Ljubljani na kraju svoje vseskozi
trnjeve poti izdihnil Jožef Ressel, veli·k izumitelj in velik človek.
Ni bil Slovenec po rodu, k ot bi utegni•li soditi po sed anjih slavjih. Tudi ne
Avstrijec ali Nemec. kot to vedo povedati naši severni- sosedje. Bil j e češkega
porekla. Toda mar sta za velike ljudi poreklo in narodnost važna? Trdim, da nista.
Kot so se v porodnih vzgibih našega planeta kjerkoli na njem porajaJi diamanti,
tako nasuje na rava nekater im ljudem nadpo•vprečno mero darov in to kjerkoli,
danes tu, jutri tam, ne glede n a barvo kože in materino govorico ... Po·tem pripadajo ti obda rovanci ne le svojemu narodu, temveč celemu svetu. Vendar pa jim ti
talenti ne prinašajo sreče. T ežko. naporno j e njihovo življ enje. Neprestana je
borba·, ki naj ubrani njihove genialne zamisli. pred popla~o sovražnih jim nizkotnežev.
Staro je nasprotstvo med redko genialnostjo in prevladujoča omejenostjo,
med ustvarjalnim poletom izumitelj ev ter zlobnim samoljubljem bedakov, staro,
kot je stara človek ova civilizacija. DDkler geniji ži.ve, jih le malokdo pozna, komaj
kdo prizna. Čim pa umrjejo, se takoj prične plemenito tekmovanje učenih akademij v ·p riznavanju njihovih stvari tev.
čim večja so dela človeka za bodočnost, tem teže jih sodobniki doumejo,
nevoščljivci preneso, tem redkej e še za življ enja uspej o. Od 100 rojenih genijev
jih vsaj 90 tako propade neodkritih. Upajmo, da bo nastopajoči boljši socialistični
red končno odpravil to žalostno ded išč ino.
Taka j e bila življenjska po t večine velikih: Arhimeda, Kopernika, Leonarda,
Keplerja. Galileij a, Paracelsa. Tako se je godilo Pasteurju, L istru, Galva.niju, Darwinu, L inej u. Tako našemu Tesli in tako n ašemu. da, tudi našemu Resslu.
So. ki nibi glave niso• odnesli , celo v sedanj ih časih; povsod tam, kjer je šlo
in marsikje še gre za revolucionarne ma·terialne sto·r itve, ki bi utegnile prizadeti
koristi velikih kartelov, vsemogočn ih monopolov, ali k jer bi iznajdba utegnila
poseči po obstoječem socialnem redu.
V primerjavi z materialnimi d osežki je raznim filozofijam l ahko, kajti le-tem
ni p otrebno, da bi fu nkcionirale. Stroj pa mora delova·ti, sicer ni stroj, temveč le
skrpucalo. Tudi ladijski vijak je moral funkcionira ti, zato se j e moral njegov
genia lni izumitelj , k i se ga danes spo minjamo, pretolči skozi vse trnje, ki v kapitalističnem okolj u čaka nepobolj šljive idea.oliste, naivne vernike v dobrega človeka ,
kot so to vsi resni čno veliki duhovi.
O Resslu kot nap rednem gozdarju, socialno mislečem človeku in genialnem

* Objavljamo govor, ki ga je imel avtoQ·r kot dekan Fakultete za elektrotehniko in
strojništvo dne JO. X. 1957 na Resslovi komemoraciji.
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iznajditelju izide v kratkem brošura Tehniškega muzeja Slovenije izpod peres
profesorjev Sevnika, Murka in Strune. Tam bomo lahko čitali nadrobnosti 0 p()lihistorju, ki ga slavimo danes. V tej knjižici bomo zvedeli, kako je tedanji surovi
materialistični svet sprejemal revolucionarno misel mladega gozdarja, ladijski
vijak, zamisel, ki j~ na mah pomedla v staro šaro nebogljene parnike na lopatasta
kolesa, kako mu je vsak uspeh sproti izpodrezal zastopnik Albiona, naroda, ki je
tedaj domala neomejeno vladal nad svetovnimi' morji. Kako so Ressla okradli
Francozi, opeharili Halijani , opljuvali Avstrijci s cesarsko kraljevo dvorno pisarno
na čelu. Le-ta ga je proglasila za sumlj ivega norca celo tedaj , ko je ladijski pogon
na vijak že zmagoval po vsem svetu. K temu so nemalo prispevale njegove socialistične ideje. Zanimivo je vedeti, da so bili in so vsi res veliki duhovi z Einsteinom
na čelu prepričani in resnični socialisti.
Omenjena knjižica nam razloži tudi poslednje Resslovo razoča r anj e, pet let
pred njegovo neopaženo smrtjo. Na razpis angleške admiraEtete, ki je določal za
pravega iznajditelj a ladijskega vijaka nagrado v vrednosti 20.000 predvojnih funtov, mu ne le niso nikdar vrnili vseh originalnih risb in preračunov. ampak so celo
nagrado prisodili in razdelili petim drugim - seveda Angležem.
Tega udarca Jožef Ressel ni prebolel; nedolgo zatem ga je strtega od krutost i
življenja sprejela v pomirjajoči objem naša skromna, a prelepa slovenska zemljica.
Bilo je na današnji dan pred 100 leti. V zemlji, ki jo je ljubil, ki mu je bila druga
domQvina, ki mu je dala rodbino in kruh, življ enje in grob, je strohnel brez
zemeljskih sledi. Koliko vestnega gozdarskega dela ji je bil posvetil, zlasti na

!Komemoracija ob Resslovem spomeniku
v Ljubljani. (foto: M. Vidmar)

Resslov nagrobni spomenik na Nav.iu
v Ljubljani. (foto: M. Vidmar)

295

našem kršnem krasu in v siromašni sosednji Istri! Bil bi pač tegale skromnega
spomenika in onega na Navju, slovenskem Panteonu, nedvomno bolj vesel kot
tistih na nemškem Dunaju in v daljnjem ameriškem Washingtonu.
•
Jožef Ressel je bil eden tistih tihih, a odločilnih delavnih ljudi, ki na njih
sloni vsa človekova civilizacija. Bil je i·z tistega skromnega ,preskromnega rodu
tehnikov in fizikov, ki bo -kot k sreči vse kaže - s strahotnostjo svojih sedanjih
osupnih stvaritev vendarle ukrotil pošasti, ki so si človekovo bitje in žitje samolastno vzele v zakup. če ni mogla pomiriti sveta pamet, pa naj se to posreči vsaj
splošnemu strahu pred demonsko silo sedanjih orožij. Ta rod ma terialnih ustvarjalcev je tisti, ki bo - čeprav po sedanji narobni poti: reductio ad absurdum prinesel utrujenemu človeštvu končno to, česar si najbolj želi: mir, mir in zopet
mir. Tudi Jožef Ressel je doprinesel svoj obolus na tej nenormalni poti k svetovnemu muu.
Medtem ko je genija težko izmeriti, so neprave veličine lahke in puhle. Genij
rivi tiho, izven svojega časa, pred njim in na robovih človekovega početja, odkoder
vodijo skrivna pota v bodočnost človeštva. In ni j e strmine, ki bi ga odvrnila s te
poti, pa naj uspe ali propade. Tak genij je bil tudi veli<ki izumitelj in dobri
človek Jožef Ressel. Slava bodi njegovemu nesmrtnemu spominu!

RESSEL KOT GOZDAR
Prof. ing. Franjo Se v ni k (Ljublj ana)

~02 \\

Objektivni pogoji za oblikovanje Ressla kot gozdarja
Prelom 18. v 19. stoletj e je obdobje velikih in naglih sprememb v življenju
ljudstev v ekonomskem. socialnopolitičnern in kulturnem pogledu. Poleg
velikih idej humanizma, racionalizma, liberalizma in porajajočega se socializma,
gibanj, ki so začela v dobi »prosvetljenega absolutizma<< revolucionarno oblikovati
tudi nove ljudske skupnosti, narode v sodobnem smislu besede, so na področju
gospodaTStva še posebno pomembne r azne smeri, ki so bQilj ali manj odsevale tudi
v gozdarstvu.
Gozdarstvo, ki zajema skratka vse odnose človeške družbe do g ozda v ekonomskem, tehničnem in kulturnem pogledu, j e postalo sčasoma važna dej avnost osnovne proizvodnje in pomembna panoga narodnega gospodarstva, od katere so bolj
ali manj odvisne vse druge gospodarske panoge oziroma življenje ljudstev nasploh.
Za dežele s staro civilizacijo so v razvoju gozdarstva značilne tri stopnje ali razdobja. V prvem razdobju je človek spričo obilja gozdov in lesa uni čeval gozdove
z ognjem in sekiro za pridobivanje kmetijskih zemljišč. To razdobje je najdaljše.
V drugem razdobju omejujejo krčenje in pustošenje gozdov z manj ali bolj strogimi policijskimi ukrepi, da bi jih ohranili kot osnovo za lesno proizvodnjo , ki
postaja zaradi naraščanja števila prebivalstva in njegovih potreb po lesu vse
pomembnejša. Gospodarstvo z gozdovi v tem razdobju ni bilo dovolj smotrno,
ni temeljiJo na znanstveno preizkušenih osnovah, temveč na empiriji. To razdobje
je trajalo nekako do sredine 18. stol etja. Tretje razdobj e pa je značilno po tem,
da je gozdna oziroma lesna proizvodnja, usmerjena na optimalno in potencialno
izkoriščanje gozdnih fondov, čimbolj v .skla·du z naravnimi zakoni razvoja. Moderno gozdarstvo temelji na empiričnih skušnjah in znanstvenih izsledkih biolo~kih, tehniških in ekonomskih ved.
~'Vropskih
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Gozdarstvo ali smotrno gospodarstvo z gozdom in lesom se začne uveljavljati
šele tedaj , ko je zaradi uničevanja ali izčrpanja gozdov ogrožena preskrba ljudstva, rudnikov in fužin z lesom, ter ko nastajajo zaradi porušenja ravnotežja prirednih sil razne elementarne ka·tastrofe: plazovi, hudourniki, zasipavanje strug
in kmetijskih zemljišč z grušč-em itd. Zavestna gozdno in lesnogospodarska politika se začenja z izdajo predpi,s ov, >>gozdnih redov<< oziroma zaJkonov za zaščito
goudov in za njihovo racionalno izkoriščanje. Ponekod, v kulturno in gospodarsko
razvitejših evropskih deželah, se dogaja to že razmeroma zgodaj v fevdalni dobi.
Predvsem v Franciji, pionirski deželi naprednega gozdarjenja (predpisi vladarjev
od 13. stoletja dalje; leta 1573 izdan gozdni· red - >>Ordonance sur les eaux et
forets<< za vso državo; v drugem desetletju 18. stoletja so zač-eli s pog-ozdovanjem
ogromnih peščenin >>Landes de Gascogne<< zborom). Njej sledij o Nemčija , Avstrij a,
švica i. dr.
Razne gospo darske struje tega obdobja: merkantilizem, fiziokratizem , liberalistični kapi•t alizem, so z raznih gledišč poudarile pomen gozdov in lesa v n arodnem gospodarstvu, predvsem v zvezi z naglo razvijajočo se industrijo, prometom
in svetovno trgovino. V medsebojnem spopadanju teh struj , predvsem pa obeh
skrajnosti, t. j. merkantilizma - ki je terjal večjo intervencijo države v gospodarstvu - in manchesterskega libora•l izma -ki je terjal zmanj šanje takšne intervencije na neobh0dni minimum - je gozdno in l esno gospodarstvo utrpelo neprecenljivo škodo. P·o sebno pogubna je bila zadnja struja, 1k er je na podlagi mčel
pol itičnega ekonoma Adama Smitha č-eš , da država ni primerna za pridobitnika
temveč le privatnik nastalo g ibanje za odprodajo državnih oziroma j avnopravnih gozdov zasebnikom. Ti nazori - uveljavili so se posebno po francoski
meščanski revoluciji so bili ug·odno sprejeti od državnikov, ki so našli v odprodaji državnih gozdov pomemben vir za .saniranje državnih financ po vojnah in
socialnih prevratih. Svarila bolj razgledanih gospodarstvenikov niso dosti za·l egla,
odprodaja gozdov, liberalizacija prometa z lesom in socialni pretresi so povzročili
neslutena pustošenj e gozdov in s tem v zvezi sčasoma pomanjkanje lesa - m
dviganje njegove cene - v vseh gospodarskih panogah civiliziranih dežel.
Naraščajoči pomen gozdov in lesa v ekonomskem razvoju evropskih ·dežel je
vzpodbudil mnoge ekonomiste in naravoslovec, da so se začeli podr·o bneje ukva1·jati s problemi gozdarstva. Praktično gozdarstvo je bilo vse do 18. stoletja dokaj
zaostalo , mnogokje podrejeno lovstvu kot važnejši panogi, empirično, brez znanstvenih temeljev. Takrat še ni· bilo šolanih gozdarjev v današnjem smislu besede,
temveč so bili le v praktičnem delu bolj ali manj vzgojeni gozdarji, ponekod je
bila gozdaTSka služba celo dedna. Polit ični ekonomi oziroma kameralisti te dobe
pa so dobili nekaj teoretične izobrazbe iz gozdarskih disciplin na raznih univerzah med prirodoslovnimi in ekonomskimi vedami.
Druga p olovica 18. stoletja pomeni v silvikulturi in gozdarski tehnologiji >>zoro
uporabne znanosti«. V Franciji deluje Duhamel du Monceau - gozdni posestnik
in momariški inšpektor - ki izda od leta 17 55 do 1767 pet en ci>klopedičnih knjig
s podro čja gozdarstva: >>Traite complet ·d es bois et forets.« V tem času se uveljavijo tudi na tem področju naravoslovci Buffon, Reaumur, Varenne de Fenille (ki
ga imajo za začetnika znanstvenega gozdarstva Francije) i. dr. s tehtnimi znanstvenimi razpravami in speci·alnimi knjigami. Dela navedenih avtorjev prevajajo v tuje
jezike, v prvi vrsti v nomščino. Tudi nemški ekonomisti, n. pr.: Hans von Carlowitz, Moser ter znanstveniki - kameralisti kot n. pr.: Hartig, Cotta, Hundeshagen,
Heyer i. dr. doprinašajo v 18. in 19. stoletju dragocene prispevke in pomagajo
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graditi gozdarsko vedo. Ko si utira pot spoznanje. da je delo glavni vir bogastva
narodov, se prične gledati na gozdove·tudi s tega vidika. Gozdna proizvodnja, t. j.
proizvodnja lesa na rastilu od s~mena do sečnje drevja, terja le malo človeškega
dela; v glavnem snuje narava in človek naj s svojim smotrnim delom v glavnem
le usmerja njeno snovanje. Goz·dovi ko·t naravno proizvajalno sredstvo so neizčrpen vir neštetih kori·sti in se obnavlj ajo iz vekov v veke iz lastnih sil, če se
z njimi pravilno gospodari.
Sčasoma postaja vse bolj vidno nesoglasje med teoretičnimi dognanji raznih
naravoslovcev in ekonomistov ter med delovanjem s skušnjami premalo podko.v anih.
le v praksi priučenih -gozdarjev, v dejavnosti. ki se je že izoblikovala kot posebna
stroka. Pokaže se nujna potreba po, specialnih gozdarsko-tehničnih šo lah, ki naj podajajo zaokroženo strokovno znanje na podlagi znanstvenih izsledkov. V drugi
polovici 18. stoletja se snujejo najnižje oblike takšnih šol. t.1. gozda rske mojstrske
šole,* ki v začetku 19. stoletja prerastejo v javne gozdarske nilje ali srednje šole in
akademije. Iz le-teh se razvijejo pozneje ponekod samostojne gozdarske visoke
šole, ponekod pa gozdarske fakultete na univerzah in tehn iških visokih šolah.
Tako je v času, ko je Ressel dozoreval v mladeniča. nastal tudi iz prvotne
gozdar&ke mojstrske šole provizorični gozdarski inštitut pri c. k. višjem gozdarskem uradu v Purkersdorfu pri Dunaju (1805) in {1813) višje gozdarsko učilišče
oziroma gozdarska akademija v Mariabrunnu pri Dunaju, (2) ki j o štejejo za p rvo
višjo tehniško šolo na Dunaju. Politehnični inšt~tut, predhodnik sedanje Tehniške
visoke šole na Dunaju, j e bil ustano·v ljen šele leta 1815 (2 1).
V času, ko je Ressel obiskoval to šolo (18 14- 1816), so bili že precej zgrajeni
temelji gozdarske vede, bolj ali manj po vseh disciplinah, in tudi v gozdarski
praksi zabeleženi znatni dosežki. V gojenju gozdov je bila izdana že vrsta temeljitih del s področja botanike, anatomije, fiziologije in ekologije drevja, o pridobivanju semenja in o metodah sajenja. negovanja (redčenja) sestojev ter sečnje
drevja. Nekaj pomembnih del je bilo tudi s področja varstva gozdov. Dokaj po~
membna dela so obravna-va la metode urej anja in taksacije gozdov, t. j . urejanje
trajnega goz.dnega obrat<?vanja po površini in času; to so osnovne operacije za
načrtno gozdno gospodarstvo, ki sodi med najvažnejše gozdarske discipline spričo
dolg.otrajnega ciklusa (pri glavnih evropskih drevesnih vrstah okoli 100 let) gozdne
proizvodnje. Iznajdba raznovrstnih merilnih priprav v tem času je omogočila
natančno izmero lesa oziroma lesnih zalog. Ker je bil v tistem času stalež geometrov šele v nastajanju, so morali vsa merjenja gozdov v urejevalne namene. trasiranje poti itd. opravljati gozdarji sami.
V zvezi z izkoriščanjem gozdov so gozdarji proj ektirali in gradili gozdne
spravilne naprave (ceste, drče, jezove, pregrade - klavže - grablj e za plavljenje
lesa) in stavbe (drvaTSke, •logarske in druge gozdarske upravne zgradbe), žage itd.
V tistem obdobju se j e tudi začelo naglo razvijati zagrajevanje hud ournikov p'o sebno v Franciji - zaradi katastrofalnih posledic uničevanja goz.dov v goratih
predelih, ki so ogrožale kmetijstvo in vodno gospodarstvo. Vodogradbena dela so
bila ozko povezana z melioracijo oz. pogozdovanjem hudourniških območij. Vodne
poti in vodna energija so imele takrat mnogo večji pomen v gospodarskem življenju kot ga imajo dandanes, saj je bila gradnja modernih cest -in železnic šele
v povoj ih. Lesni predelovalni obrati so bili le ob vodah: parni stroj je šele odpiral pot rev·oluci·onarni preobrazbi industrije nasploh, posebej pa še lesni industrij i.

* To so bile privatne šole. vezane na posameznega gozdarskega strokovnjaka >• mojstra«; takšne improvizirane šole so z mojstrom tudi prenehale.
298

Racionalno izkoriščanje lesne surovine je postajalo vse bolj potrebno, čim
bolj sta se razvijala industrija in promet (ladjedelništvo) ter so cene lesa spričo
težav pri odpiranju gozdov hitro naraščale. Tehnologij a lesa j e postal a zaradi
tega važen predmet strokovno-znanstvene obdelave.
Pomembna dela so bila izdana tudi s področja gozdarske ekonomike in politike:
o računanju vrednosti gozdov - posebno z ozirom na mnoge prodaje državnih
gozdov - o upravljanju gozdov in prometa z lesom, o organizaciji obratovanja
in gozdarski službi, o gozdarski zakonodaji in drugih političn{)-ekonomskih dejavnostih.
Nagel razvoj proizvajalnih sil, revolucionarne spremembe proizvajalnih odnosov, humanistične ideje in razvoj nacionalnega gospodarstva raznih dežel so imeli
- lahko sklepamo - velik pomen v oblikovanju Ressla na splošno kot progresivnega izobraženca, posebej pa kot gozdarja, tehnika, izumitelj a in gospodarstvenika. Ob času svojega šolanja v Mariabrunnu je imel na razpol ago za tiste
čase zelo mnogoštevilna in temelji ta strokovno-znanstvena dela, enciklope<iična
in specialna, po vseh komponentah g{)zdarske vede: biološki, tehniški in ekonomski.* V življenju naprednih evropskih narodov pa se je na podlagi trpkih izkušenj
že tudi kolikor toliko izoblikovala določena »gozdarska miselnost«, t. j. da je vsa
ljudska Slkupnost odgovorna za pravilno gospodarj enje z gozdovi.
Tako so bili objektivni razvojni pogoji za formiranje Ressla v naprednega,
razgledanega gozdarja širokih koncepci•j , g·ojitelja gozdov, tehnika in ekonomista.
prav ugodni. Neugo~ni pa so bili za njegov razvoj pogoji v materialnem pogledu.
Ni bil iz plemiške rodbine - ki so imele mnogotere ugodnosti tudi v gozdarstvu.
n. pr. pa gozdarskih šobh ob omejenem vpisu slušateljev prednost pri sprejemu. - i. dr. -niti iz patricijske ali bogate meščanske rodbine. Sprejem v gozdarsko šolo v Mariabrunnu si je moral Ressel priboriti z izredno marljivostjo oziroma
spretnostjo, predvsem pa s posredovanjem pri samem cesarju, kakor izhaja to i2
njegovega življenjepisa. Gmotne težave so ga trle vse življenj e in preprečile
uresničenje marsikatere izmed njegovih genialnih zamisli, izvedbo mnogih projektov.

Ressel v gozdarski službi na Slovenskem
Višje g.ozdarsko-tehniško učilišče v Mariabrunnu je Ressel končal z odli čnim
uspehom; dobre pogoje za to je imel v svoj ih predštudijah prirodoslovne smeri
na dunajski univerzi (matematika, tehno logija in agron omija), ki so mu omogočile .
da je končal šolo v dveh namesto v treh letih, kolik()lf je bilo potrebno pri študiju
za vodilna mesta v gozdarski službi. Kljub temu pa ni mogel dobiti gozdarske
službe v nemških ali čeških deželah, kjer jo je brez dvoma prvenstveno iskal. Službo
državnega distriktnega gozdarja v Pleterjah na Kranjskem - l. 1817 - je dobil
šele po odločitvi samega cesarja.
Kako naj si to razlagamo? Bila sta v glavnem dva razloga. V nemših in
čeških deželah je bilo v tistem času že precej gozdarjev v službah na privatnih
veleposestvih in državni h domenah. Povečini so bili priučeni v praksi, deloma

* Priznani naš znanstvenik. gozdarski inženir, dr. Aleksander Ugrenovil:. član Jugoslovanske akademij e znanosti in umetnosti v Zagrebu. je podal karakteristiko gozdarske
vede (glej >>Saradnja nauke i operative«L Sumarski list, Zagreb 1951) tako-le: >>Gozdarsko
znanost sestavljajo tri komponente: biološka, tehniška in ekonomska. Vse te tri komponente so tesno med seboj povezane. Povezava je v tem, da se morajo tudi vprašanja tehniške in ekonomske prirode obravnavati skozi prizmo biologije.<<
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pa s strokovno izobrazbo na mojstrskih in nižjih gozdarskih šolah; absolventi leteh so zavzemali tudi že višje gozdnoupravne položaje. Tako j e bilo za visokokvalificirane strokovnjake razmeroma malo mest na razpolago·; v državni gozdarski službi še zlasti ne, kajti v tistem času so začeli na veliko razprodajati državne
oziroma javnopravne gozdove. V slovenskih deželah pa strokovnih gozdarskih šol
ni bilo in je bila gozdarska služba še zelo pomanjklj iva; malo je b i•lo priučenih,
prav redki pa so bili gozdarji s strokovno iwbrazbo.
Drugi, verjetno glavni razlog pa je bil v splo-šni avstrijski persona·l ni poli·t iki.
Le-ta si je prizadevala, da bi državne oziroma javne uslužbence različnih narod-.
nosti čimbolj premešala v izogib krepitve narodnoosvobodilnih teženj posameznih
avstrijskih zatilfanih ljudstev. Zato ni bilo lahko dobiti službe v deželah lastne
narodnosti. Posebno kočljivo pa je bilo to vprašanj e za gozdarsko službo·, v katero
so sprejema•li le najzanesljivejše, z avstrijsko miselnos·t jo prežete prosilce, češ da
so gozdarj•i v primeru vojne najboljši vodniki po gozdovih. V naših obrobnih
avstrijskih deželah je bilo to vprašanje še posebno pereče, saj j e francoska okupacija .( 1809-18 13) v veliki meri okrepila o·b likovanje nacionalne zavesti in avtonomisti-čne težnje med našim ljudstvom. Zato so sprejema-li v gozdarsko služb o v
naših deželah predvsem Nemce, sinove p l emenitašev in takšne izobražence, ki so
bili dokazano avstrijske miselnosti. Naprednejši, bolj razgledani in ubožni prosilci
pa so morali imeti poleg odlične kvalifikacije še posebno protekcija, ki so si jo
mo•rali priboriti s čimer koli; Ressel n. pr. je dosegel sprej em oziroma štipendijo
za gozdar~ko šolo in pozneje v gozdarsko službo pri državnih gozdovih s tem, da
je cesa'fju dar.oval umetniško izdelani sliiki bitk pri Leipzigu in Aspernu .
Kakšna je bila v tedanjih časih gozdna podoba Slovenije, kakšno je bilo
takrat gospodarstvo z gozdom in lesom v naših deželah?
Slovenija je - po Meliku (9) - zemlja stikov, prehodov in razpotij , je sti či
šče velikih prirodnih enot: Alp, Dinarskega sveta, Panonske kotline in Jadranskega morja ob Tržaškem zalivu; tu se stikajo, križajo in prepletajo mnogi prifOdni, zlasti podnebni vplivi: panonski, srednjeevropski in mediteranski; v
rastlinsko-geografs·k em pogledu pa se stikajo in deloma prepletajo: območje mediteranskega, srednjeevropskega (baltiškega), .p anonskega, ili.r.skega in pontskega
rastlinstva. čez slovensko zemljo vodijo velike prirodne poti, križajo se pomembne
ceste s Panonskega nižavja v Italijo z onimi, ki vodijo z daljnega severnega
(Baltika) in bli·ž njega donavskega zaledja do morskih luk ob severnem Ja"dranu.
Dane geopolitične, geomorfološke, podnebne in vodne razmere so ustvarile
povečini prav ugodne pogoje za rast goudov in njiho•vo floristično sestavo (razmeroma veliko število drevesnih vrst in ustrezno razmerje med iglavci in listavci)
v naših deželah; le v primorju in ponekod v subpanonskem področju so pogoji za
uspešno rast gozdov manj ugodni. Gozdovi ne morej o uspevati le na razmeroma
mali površini pod vrhovi snežnikov v Alpah in Dinarskem pogorju. Spričo danega
reliefa imajo naši gozdovi v veliki meri varovalni značaj.
V gozdno območje sodi torej z malimi izjemami vsa Slovenija. Njena gozdnatost pa se je pod vplivom č lo veka neprestano zmanjševala, a vendar zavzemajo
goudovi še dandanes ok. 44-45 % vse njene površine. Razvoj gozdnega in lesnega
gospodarstva je bil zaradi zelo različnih pogojev v posameznih pokrajinah precej
svojevrsten. V ravninskem in gričevnatem svetu, primernem za naselitev, so bili
gozdovi že zgodaj v fevdalni dobi v veliki meri izkrčeni; v bližini naselij , rudnikov
in prometnih zvez pa zaradi prekomernih sečenj , požigalniškega gospodarjenja
in pašarenja zelo opustošeni ; v visokogorju in oddaljenih krajih brez cest in
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vodnih poti pa so ostali bolj ali manj nedotaknjeni. Posebno na krasu, v bližini
morja in ugodnih starih cestnih zvez z Italij o, siromašno z lesom, SQ bili gozdovi
predmet velikeg.a pustošenja. Zato so izdali v teh krajih deželni vladarji že razmeroma zgodaj (v Istri že l. 1-l52) gozdne zaščitne in gospodarske predpise, >>gozdne
rede«. Za naše slovensko gozdarstvo je posebno važen gozdni red iz l. 1771 za
vojvodino Kranjsko, osrednjo slovensko deželo, ki je takrat obsegala tudi velik
del Slovenskega Primorja. Ta red je vseboval poleg gozdnopolicij skih tudi gozdnogojitvene ukrepe in smotrna navodila za gospoda•rj enje z gozdom in lesom. Izdan
je bil prvikrat tudi v slovenskem jeziku in pomeni zato skromen začetek slovenskega gozdarstva, ki se je v avstrijskih časih pQleg nemškega le počasi, s težavo
uvelj avljalo. Gozdarska nadzorna služba je bila organizirana po okrožjih (gozdarski komisarji) in okrajih (·distriktni gozdarji); deželnoknežji oz. državni gozdovi
in domen e pa so imeli svojo lastno organi·z acijo, z vrhovno inštanco pri dvorni
komori. Upravitelji teh gozdov so imeli obenem nadzor nad občinskimi oz. privatnimi gozdovi.
Gozdovi okoli Pleterij in Kostanjevice na Dolenjskem so spada·li takrat v
tedanjem okrožju Novo mesto pod upravo kamcralnih posestev ko·t gozdovi
>>Študijskega oz. verskega f onda«. Le-temu so pripadli po sekularizaciji tamkajšnjih samostanov (1783). Sestojali so v glavnem iz dveh velikih kompleksov,
in sicer iz ravninskih hrastovih gozdov Krakovo ob spodnji Krki in pretežno
bukovih gozdov na hribovitih Gorjancih.
Ressel pri upravljanju teh gozdov ni zadel na kakšne posebne gozdnogojitvene
probleme. Pokrajina je daleč na·okoli zelo gozdnata, poraba lesa po kmečkem
prebivalstvu raZIITieroma majhna, trgovina z lesom - v glavnem le z dražjimi
hrastovimi sortirnenti - takrat zaradi odročne lege ni bila obsežna. Zato so bil i
gozdovi dokaj dobro ohranjeni, na Gorjancih še deloma kot pragozdovi.
Pač pa je Ressel že pri vsem začetku naletel na gozdnotehnične probleme.
Gozdovi še niso bili urejeni za smotrno gospodarjenje. Treba jih je bilo načrtno
ured-iti po prostoru in času; to je, izmeriti. natančno po novih metodah površino
gozdov• in izvesti njih notranjo razdelitev na oddelke. Razen tega je bilo treba
projektirati zaradi eksploatacije gozdov razne spravilne naprave, predvsem ceste
in poti.
Pri teh delih je Ressel upora bljal p oleg drugih tudi svoje iznajdbe in spopolnitve merilnih instrumentov ko t so: pantog raf, daljinomer, dendrometer i. dr.
ter je pi~al in objavil o tem temeljite razprave. Težišče njegovega gozdarskega
delovanja v Pleterjih je bilo torej na gozdnotchničnih delih, ki so njegovemu
nagnjenju tudi bolje ustrezala. Venda r ga tudi ta dela spri.čo njegove izredne
energije in marljivosti niso povsem o•k upirala. Našel je še časa za svoje raznovrstne načrte z drugega tehničnega področja in je delal, kakor znano, poizkuse
na Krk~ z zasnovanim l adijskjm vijakorn.
Okolico Pleterij oz. Kostanjevice naseljuje samo slovensko ljudstvo. V takratnih časih je bila na podeželju nemškega porekla ali nemške miselnosti le večina
graščakov, po mestih pa večina uradnikov in meščanov. Podobno je bilo tudi v
drugih slovenskih deželah, le s to razliko, da je po jugozahodnih obrobnih pokrajinah med fevdalci in meščani prevladoval italijanski živelj .
Ressel, vešč češkega - slovenščini sorodnega - in nemškega jezika, je z
lahkoto našel kontakt z obema narodnostima. Poleg svojega gozdarskega dela

* Natanč na meritev zemljišč za izdelavo novih katastralnih kart zemljiškega katastra za avstrijske dežele - je bila odrejena šele l. 1817.
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se je v svoji okolici aktivno uveljavljal na gospodarskem in celo na kulturnem
področju, saj je prevzel kot izvrsten kaligraf in risar - poučevanje tega predmeta na novomeški gimnaziji. Preprosto sloven sko ljudstvo ga je zelo cenilo in
spoštovalo. O tem priča dogodek o roparskem napadu nanj ob priliki službenega
obhoda n a Gorjancih. Roparji ga niso poznali, ko pa so zvedeli , da je pleterski
gozdni upravitelj , so anu vrnili oropane stvari.
Po triletnem službovanju na Dolenjskem je bil Ressel l. 1821 imenovan za
gozdaorskega pri'Stava p 1·i na novo ustanovljeni Ilirski upravi državnih posestev v
Ljubljani. še istega leta pa so ga dodeli•li na službovanje v Trst, morda po službeni potrebi, verjetno pa na njegovo prošnjo; upravičeno je lahko upal. da bo
tam realiziral svojo zamisel oz. iznajdbo ladijskega vijaka po uspešnih poizkusih
v Pleterjah in Ljubljani. Trst se je naglo razvijal v veliko glavno pristaniško
mesto države. Semkaj je bila spelj ana v prvi polovi·ci 18. stoletja velika trgovska
cesta Praga- Dunaj- Gradec- Ljubljana- Trst in vzporedno z nj o sredi 19. stoletja pa južna železnica. S tem v zvezi je Avstrija pospešeno gradila svojo
tr.g ovsko in vojno mornarico.. Vsekakor ~i j e Ressel v Trstu lahko obetal več razvojni•h možnosti za svoj·o izumiteljsko dejavnost, k ak or tudi zani mivej še delo pri
reševanju gozdno- in lesnogospodarskih problemov kot v Ljubljani. Glavni problem v Primorju pa je bil, kako preskrbeti dovolj lesa za gradnj o l adij pri
naraščajoči potrebi lesa v vseh gospodarskih panogah spričo zelo izčrpane . surovinske bacze v bližnjih ter pomanjkanja cest v oddaljenih, bolj ali manj n edotaknjenih gozdnih predelih.
Ressel je kot gozdarski mojster primorske domenske inšpekcije v Trst u km alu
odkril vzroke, ki so vprašanje preskrbe z ustreznim lesom za mornarico - navezana takrat skoro izključno na les, ker je b ila uporaba železa v ladj edelništvu
šele v povojih - zelo zaostrevali. V primor~kih pokrajinah: I stri, na Tržaškem
Krasu in Goriški, so bili dostopni gozdovi nasplošno že zgodaj načeti. Deželnoknežje gozdove na tem območju so bolj varovali, ker so bili rezervi·rani predvsem
za potrebe mornarice, živosrebrnega rudnika v Idriji in za druge javne potrebe.
V zasebnih gozdovih zemljiške gosposke oz. srenj in sosesk pa j e bilo za omenjene
namene rezervirano primerno drevje, vse do l. 1819, ko so bili takšni rezervati
končno na razne pritožbe ukinj eni. Cena lesa za ladjedelništvo je namreč v vseh
obmorskih deželah pri povečanem povpraševanju naglo naraščala in velike množine
dragocenega lesa so vsebolj, po raznih poteh več ali manj nekontrolirano, od tekale
v inozemstvo. V okviru še obstoječih fevdalnih odnosov so se v gospodarstvu
naspl ošno vedno bolj uveljavljale kapitalistično-liberalistične težnje, v našem primeru po svobodnem tržišču z lesom in odprodaji državnih gozdov zasebnikom.
Organi državne gospodarske politike se daljnosežnosti tega procesa niso dovolj
zavedali, pač pa ga je razgledani Ressel pravilno ocenil. Z vsem svojim znanjem
je nastopal proti odprodaji državnih gozdov; vsi javni gozdovi n aj bi prišli v
državno upravo. Zavzemal se j e za povečani gozdn ogospodarski nadzor nad privatnimi, velikimi in malimi gozdovi. V prvi vrsti pa je skušal čimprej in čimbolj
odpreti eksploataciji oddaljene državne gozdove, da se ne bi bližnji gozdovi preveč
izčrpavali in pustošili. V gozdovih, podrejenih njegovi upravi, je začel urejevati
smotrno gospodarjenje po takrat naprednih na čelih.
V njegovo službeno območje so sodili na slovenskem ozemlju državni gozdovi
na južnih poboč jih Julij skih Alp, v povirju Soče na Bovškem •(Strmarica in Veliki
Prosek v Trenti, l zgora nad Bovcem), na Kobariškem, na Tolm inskem (Kneža),
Trnovski gozd, Sabo.t in in Panovec pri Gorici, na Krasu še Dletvo in drugi manjši
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kompleksi. Navedeni državni gozd·ovi so bi.li v tedanjem času dosti obsežnejši kot
so dandanes, kajti po zemlj iški. odvezi (1848) oz. pri odkupu servitutov - po
patentu iz l. 1853 - se je njihova površina močno zmanjšala. Ressel je te gozdove
izmeril, kadi ral in uredil (razdeli l na oddelke in odseke ter taksiral), t. j ., sestavil
zanje dolgoročne gospodarske osnove. Pri tem je v gozdnogo spodarskem pogledu
po membno to, da je začel uvajati gojitvene sečnje, redčenj a. da doseže v čim
kraj šem času večji prirastek kvalitetnejšega drevja za tehnično rabo; dalje pa
tudi, da je opuščal sečnje na golo in pospeševal naplojne ~n prebiralne sečnje, t. j.
gojitvene oblike, ki so prišle nas.plošno šele po 100 letih -do popolne velj ave. Za
Trnovski gozd· je izdelal generalno karto cestnega omrežj a, projektiTal cestne zveze
z važnej šimi centri in se od l. 1823 dalj e zavzemal za njih zgraditev. Sčasoma po desetletjih - so bile ceste tudi postopoma zgraj ene v veliki mer·i po nj egovi
zarmi sl.i v korist gozdnega gospodarstva samega kakor tudi okoliškega prebivalstva.
Kot gozdar (distr iktni gozdar, gozdni pristav, nižji in višji gozdni mojster), je
Ressel deloval v gozdovih na Slovenskem v službi pri kameralni upravi vse d o
l. 1835. Nato je bil 2 leti gozdni upravitelj v Motovunu v Istri. Motovuns.ki hrastov
gozd, kakoT tudi razni drugi gozdni kompleksi v Istri ill v Hrvaškem tPrimorju,
so biJ.i do l. 1797 v l asti beneške republike. Iz njih kakor tudi iz rezervi•r anih
nedržavnih gozdov je krila repu·b lika glavni del svoj ih potreb po lesu za m-ornar ico in druge gradbene namene. Zato j e bil, spri čo naraščajočih potreb, gozdnogospoda rski režim v pokrajinah, spadajočih pod beneško vlad avino, zelo oster.
Tako je bilo tudi za časa franco-ske okupacije v naših deželah. V prvem desetletj u
po vrni•tvi avstrij ske vladavine pa j e b il strogi režim zelo omiljen - avstrijska
mornarica j e bila šele v nastaj anju - rezervacije so bile povsem uk injene. Gozdove
so še dalje zelo izčrpaval i , težke posledi ce tega pa so se kmalu pokazale, ko je
začela Avstrija pospešeno graditi svojo· mo-rnarico, ladjedelnice in pristanišča.
Preskrba z l esom je postajala vse b olj pereča in to je verjetno napotilo mornariška
upravo, da' j e Ressla, ki je bil takrat že na glasu kot tehnik ter 'izumitelj , in j e
kazal vedno zanimanje za mornarico, sprejela leta 1838 v svojo službo. V mornariški službi je os tal Ressel do svoje smrti {kot mo-rnariški gozdni agent, gozdar
v Motovunu, gozdarski podintendant in končno go-z darski intendant) na raznili
delovnih mestih, a na jveč v Trstu. Izstopil je i·z ozkega kroga gozdarSikega upra-"
vitelja, njegovo delovno po dro čj e se je znatno razširilo.
Kaj je napotilo Ressla, da j e pustil gozdarsko službo p ri kameralni upravi
primorskih državnih domen? V p rvi vrsti vsekakor izgledi, da bo imel pr i mornariški upravi več možnosti, uveljavljati svoje mnogoštevilne i-zume. Predstojniki
niso bili vedno naklo:Ujeni njegovemu tehničnemu delovanju izven gozdarske
stroke, češ da zaradi tega trpi nj egova gozdarska služba; odlo č i naj se za eno
ali za drugo·. Ressel pa je imel tudi zaradi različnih gledanj na gospodarstvo z
gozdom in lesom čes t okra.t spore z domensko upravo. Le-ta je po njegovem
mnenju vse preveč podlegala občasnim s.plošnogospodarskim potrebam, premalo
pa mislila na bodočnost. Ressel pa je gledal d aleč nap rej, poudarjajoč nujnost
daljnovidnega načrtovanja spričo dolgoročnega ciklusa gozdne proizvodnje. V
službi se je čuti l tudi zapostavljenega pred manj izob raženimi in manj izkušenimi
nameščenci v stroki in v gospodars-kem življenju. Zato j e sam težil k mornarici,
kjer je vi•d el bolj še pogoje za svoj nadaljnji razvoj.
Pri mornarici je Ressel po gozdarski plati. mo.ral p redvsem skrb eti za gozd ove,
ki so bili neposredno podrejeni mornariški upravi v I stri oz. Hrva tskem Primorju.
Pri tem j e pol eg splošnih sodobnih načel glede gojenja, urej anj a in iz koriščanj a
gozdov uveljavljal tu& svoj e zamisli m 1zume za racionalnej šo izrabo lesne suro303

vine (krivljenj e lesa na rastilu, impregniranje lesa itd.). Propagiral j e varčevanje
z lesom, nadomeščanje lesa z železom, kjer je bilo ·to takrat že mogoče (ladij ska
rebra) i. pd. Vendar je vse to njegovo pri2adevanje pri n ara ščaj očih potrebah le
malo zaleglo. Spričo postopnega prekomernega izčrpavanja in splošnega p ustošenj a
primorskih gozdov je Ressla navdajala velika skrb za bodočnost. Te okolnosti so
ga napotile, da je začel snovati obširne, daljnosežne načrte za po~ečanje gozdnega
fonda, površine in lesne zaloge na sl ovenskem krasu in v Ist11i.
Ressel kot pionir pogozdovanja slovenskega krasa

Kraški svet, svetovnoznan po svojih spec ifi čnih prirodnih pojavih, j e bil
skoro povsem pokrit z mešan imi gozdovi; neka tere ·drevesne vrste listavcev
(predvsem h rast) in igla vcev {jelka, smreka, bor, macesen) so .b ile od n ekd aj
i-skane kot dragocen les za gradbene namene, ob morju pa posebno za ladjedelništvo. Ogoljevanje kraških pokrajin, začeto že v starem veku, je pospešeno n apredovalo v srednjem veku; n ajbolj pa se je razmahnilo v novem veku - vzporedno
z razvojem proizvajalnih sil in pod vplivom sprememb proizvajalnih odnosov.
že stari Grki so skušali s predpisi in prepričevanjem ljudstva zavreti uniče
vanj e laže dostopnih gozdov, ker je bila ogrožena preskrba njihovih mest in ladjedeln ic z lesom. Potem, ko so ugotovili vzročno in posledično zvezo med krčenjem
gozdov v hribovitem svetu ter vsihanjem izvirkov in nastajanjem hudournikov, so
tudi z verskimi predpisi - >>Sveti gaji« in studenci, v katerih prebivajo nimfe
(dobrotljive vi le), ki se odselij o, če se uni či jo gozdovi - vpl ivali na ohranitev in,
varovanje gozdov.
V jugoslovanskih obmorskih pokrajinah nosijo Benečani velik del krivde pri
ogolj evanju krasa (19). Njihovo kolonialno izkoriščanje ljudstva in gozdov v dolgih
stoletjih je imelo za posledico splošno obubožanje ter gospodarsko in kultu rno
zaosta•lost prebivals:tva, ki v svoji gospodarski in politični sti.ski - po .d rugi stra ni
so ga p11iti.skali T urki - ni niti znalo niti mogl o varovati svojega največjega bogastva, gozdov.
Ko se j e beneška vladavina okrepila in so bile Benetke na vrhuncu svoje
moč i , so nj ihovi državniki sprevideli, da se s pustošenjem gozdov izpodjeda surovinska baza za .preskrbo z lesom. Zato so začeli v državnih gozdovih uvajati
smotrnejše gospodarstvo - l. 1644 so celo ustanovili na otoku Korčuli logarsko
šolo, ki pa je obstojala le 4 leta - in nasp lošno zaostrovati gozdnopolicijske
predpise. Uspeha pa je bilo le malo. šele s prihodom Francozov, za časa francoske
okupacije, se začno v Dalmaciji sistematične akcije za reševanje perečega kraškega
problema, pogozdovanje zapuščene, osiromašene zemlje. Že l. 1806 so začeli s
pogozdovanjem krasa s sadikami, naročenimi v ta namen iz Italije; v bližini Zadra
so uredili gozdno drevesnico; dalje so osnovali >>svete gaje« in razpisali nagrade
za njih gojenje; za zaščito gozdov so izdal i stroge zakonske predpise ; domače
sinove so pošiljali v Framcijo v gozdarsko šol o.
Ti prvi sistematični poizkusi pogozdovanja ogolelih delov jugoslovanskega
krasa po strokovnih vidikih s prosvetljevanjem ljudstva in gojenj em njegove
ljubezni do g•ozdov pa so po odhodu Francozov povsem prenehali. Avstrijska
vl adavina j e op ustila začeto d elo, nad<llljevalo se je .p rejšnje p ustošenj e gozdov,
un i č ili so se celo >>sveti gaji«. šel e po dolgih desetletj~h, v drugi polovici 19. stoletja, so začeli zopet s poskusi za pogozdovanje dalmatinskega krasa.
Na o·bm očju slovenskega krasa beneška republi·k a n i imela veliko lastnih
gozdov. Vendar so z nakupi iz d'fugih kraških delov odtekale v njihove d ežele
nekoč
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Del Motovunskega gozda, ki ga je upravljal Josip Ressel. (Foto: F . Rainer)

velike množine lesa in to predvsem iz zasebnih oz. nedržavnih gozdov. Fevdalci
so čestokrat z velikimi prodajami lesa skuša·l i sanirati svoje zavoženo gospoda<rstvo;
podložn iki --tlačani - pa niso bi·li posebno zainteresir ani na obvarovanju gozdov
zemljiške gospode; v le-teh so imeli le pravico h asnovanja za svoje potrebe, kol ikor
pač niso bi·l e prizadete njihove služnostne pravice. Prvi kot drugi pa so b ili v
vednem sporu z gozdnonadzornimi organi - maloštevilnimi sicer - ki so se
zaman trudili, da preprečijo pustošenje gozdov. Cvetela je špekulacija z l esom,
za nego gozdov pa ni bil o ne volj e ne znanja.
Goli 1kras se je vsebolj širil od Tržaškega zaliva v smeri proti Gorici, Po-stojni
in Reki. Pa tudi globlje v notranjosti slovenskih dežel, ob prometnih poteh, v
okolici naselij , posebno pa okoli rudnikov in fu žin so se gozdovi vsebolj krčili in
pustošili. D aljnovidnejši izobraženci in gospoda_,rstveniki so opozarjali na pogubne
posl edice in predlagali nove, uspešnejše va<rovalne ukrepe. Med temi j e bil tudi
znameniti naravosl ovec - botanik in entomolog - zdravnik ]. A. Scopoli, od
l eta 1754 do 1767 rudniški rizik v tl driji. V svoji temeljiti razpravi: >>Vorschlage
zur Erhaltung .der Walder, um dem schon gegenwartigen H olzmangel hiedurch
zu steuern<< podrobno prikazuje pustošenje gozdov in nesmotrno, <razsipno gospodarjenje z lesom, ki vodi k pomanjkanju in previsokim cenam lesa za gradbene
n amene in za kurjavo; predlaga ukrepe za varčevanje z lesom v vseh gospodarskih
panogah, novo organizacijo gozdarske službe po gozdnih uradih v glavnih in
okrožnih mestih, ustreznejši način plačevanja gozdarskega osebja in izdajo novega
gozdnega reda.*
V >>stoletju prosvetlj enosti<<, ko ideje humanizma in racionalizma razširjaj-o
razne akademije in učene družbe, je bilo l. 1767 ustanovljeno v Ljubljani »-Društvo
za kmetijs•t vo in koristne umetnosti na Kranj skem « kot naslednik društva >>Aca-

* Podrobni prikaz Scopolijeve analize gospodarjenja z gozdovi in predlogov za sanacijo gospodarstva z gozdom in lesom j e v knjigi Miillner, A.: Das Waldwesen in Krain (6).
Pisec pri tem (str. 112) kritično pripominja: »Ta n ekoliko socialistično navdahnj eni osnutek
dokazuje, da je bil Scopoli bolj ši botanik in entomolog kot narodni gospodar, čeprav ni
mogoče oporekati, da je v prvem delu svojega ekspozeja prehitel svoj čas in da se je
marsikatera njegovih idej uresničila šele skoraj po enem stoletju«.
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demia operosorum«. Tudi to društvo se je ukvarjalo poleg drugega tud i z vprašanjem obvarovanja gozdov in smotrnejše uporabe lesa. Sodelovalo je tudi pri
izdelavi načrta za gozdni red iz leta 1771 za Kranjsko , Kras , Pivko in Istro. Se
pomembnejša za naše gozdarstvo pa je njegova naslednica >~Kmetijska družba za
Kranjsko«, ki je začela leta 1843 izdajati gospodarski list »Kmetijske in rokodelske
novice<<. V ta list so pošiljali prispevke tudi razni tedanji gozdarji - povečini
slo.v enske prevode - s področja gozdnega in lesnega gospodarstva. Državna oblast
je podpirala ta - kakor tudi druga - gospodarska prizadevanja, obeb.joč si
predvsem večje davčne dohodke.
V mornariški službi pa je Ressel dodobra spoznal tudi razmere v drugem delu
jugoslovanskega Primorja; nasplošno so bile enake slovenskim, ponekod pa še bolj
neugodne. To velja posebno glede gojenja gozdov oz. ogoljevanja krasa. Ta vprašanja so okupi·r ala Ressla najbolj. Moral je skrbeti za trajno povečano alimentacij o
mornarice z lesom iz dane surovinske baze in planirati daleč v naprej, saj znaša
obhodnj a. ciklus proizvodnje glavnih v poštev prihajajočih vrst drevja, 100 do
150 let.
Problem krasa oz. regeneracije gozdov na golih kraških površinah je z1vo
zanimal Ressla kot gozdarja-gojitelja. Iz literature so mu bili znani veliki francoski
uspehi pri pogozdovanju »Landes de Gascogne<<; v Dalmaciji so bili še sveži
poskusi za časa francoske okupacije. V sl ovenskih okupiranih deželah, ki so prišle
takrat povečini v sklop Ilirskega kraljestva, so Francozi sicer uvedli oster režim
glede gospodarjenja z gozdom in lesom, niso pa začeli, kolikor je znano, z nobeoimi .poskusi pogozdovanja krasa . S takšnimi p rojekti se je začel ukvarjati šele
Ressel in sicer kmalu potem , ko je nastopil gozdarsko službo v Trstu.
Iz njegovih mnogoštevilnih neobjavljenih referat{)v in objavljenih razprav: o
potrebah in preskrbi mornaTi ce z lesom, o gozdni proizvodnji v mornariških in
rezervatnih gozdovih. o grad itvi cest, o melioraciji poplavnih nižin reke Mirne,
Neretve in hudourniških {)bmočij. o sodobnem smotrnem gojenj u, urejanju in
sečnji gozdov. o racionalnem izkoriščanju in izvozu lesa, o izboljšanju gozdarske
službe in stimulaciji gozdarskega osebja, o zgodovini krasa in momariških gozdov.
o nakupu istrskih gozdov po državi, o izdaji novih, ustreznejših zakonskih predpisov in ukrepov z upoštevanjem potreb siromašnega prebivalstva po paši in brezplačnem lesu za domačo porabo i. dr. izhaja, da je •J3.essel povsem dojel, da vprašanje obnove gozdov na krasu ni samo gozdno tehni čni in gozdnogospodarski,
temveč, da je to tudi splošni socialno-ekonomski problem primorskih pokrajin. Iz
teh vidikov je izdelal na podlagi svojih dolgoletnih študij in poskusov v gozdarski
praksi in ob moralni podpori nekaterih gospodarsko razgledanih visokih upravnopoli·tičnih funkcionarjev daljnosežne načrte za ponovno pogozditev istrskega {1842)
in tržaško-goriškega krasa ( 1850).
Prvi načrt nam je ohranjen v celoti - samo v pisanem konceptu - , od drugega načrta pa le en del. Vendar je le-ta v bistvu samo razširitev oz. nadaljevanje ·in spopolnjevanje istrskega načrta za vse kraško območje kvarnerskega
in tržaškega zaledja. Zato lahko smatramo te načrte ter z njimi povezane referate
ID razprave ~ot celoto.
Podroben prikaz teh del prinaša prof. Murko v svoji novi knjigi.• V okviru
• Murko V.: Josip Ressel - 2 ivljenj e in delo . •Ljubljana, 1957. Pisec je v tej knjigi
zbral mnogo podatkov in zanimivosti o tem velikem možu. Posebno pri znanj e mu pa gre
za to, da je odkril njegove originalne načrte o pogozdovanju krasa in jih posredoval
naši gozdarski javnosti, ki jih doslej ali sploh ni poznala , a li pa le .po omembi v nemški
gozdarski literaturi.
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priCUJOCe razprave lahko iz navedenih načrtov 111 spremnih refe n to-r pncl amo le
povzetek programa, ter glavna načela in zami·s li glede njih izvedbe.
Pogozdovalni načrt za Istro je razdeljen tako-le:
A. Uvod. O sredstvih za ponoViJlo pogozditev I stre na splošno .
B. Teorija o metod i kultiviranja.
C. Količinsko razmerje semenskih koli·Čin za gosto in redko setev.
D. Praktično izvajanje setve in kulture same.
E. Nadzorstvo nad ponovnim pogozdovanjem Istre.
F. Porazdelitev okrajev med imenovane uradnike.
G. Goz.d na policija za obvMovanje gozdnih prekrškov.
H. Sklad, ki· je potreben za ponovno pogozditev Istre.
l. Opis preglednih tabel.
K. PeTiodizacija ponovne pogozditve Is tre.
L. časov ni pričetek in nadaljevanje ponovnega pogozdovanj a Istre.
Načela in misli, ki jih Ressel izraža in podrobno obra,vnava v tem in n aslednjem načrtu o pogozdovanju tržaško-goriškega krasa pa bi na kratko fo.rmuliTal ta,ko-le:
Za pogozdovanje krasa obstoje objektivni pogoj i, sctj je iz goz dnotehn i čnih
vidikov mogoče, to zamisel podpirajo tako vladni organi kakor tudi javno mnenje.
V prvem razdobju naj bi· se obvezno pogozdila občinska, pod posebnim javnim
nadzorstvom stoječa zem ljišča, in to brez škode za •kmetijstvo. Za~ zasebna zemljišča veljavni zak oni n e dopu ščajo obveznega pogozdovanja; uspehi pri občinskih
zemljiščih pa bodo prepričali tudi zasebne lastnike o njegovi koristnosti .
Glede drevesnih vrst, ki pridejo v poštev za pogozdovanje, prip oroča Ressel
predvsem hrast in macesen. Ti drevesni vrsti, od nekdaj domači v I stri, sta posebno
iskani• za potrebe mornarice, ki se bo .p o .p redvideni ~g-raditvi železnic še hitreje
razvijala. Prebivalstvo pa bo imelo velike k oristi od gojitvenih sečenj in postranskih gozdnih proizvodov, od zašči te kmetijskih kultur - večji donos njiv, sprememba pašnikov v travnike, pomno.žitev in zboljšanje stanja živine - tako, da
bodo bodoči' rodovi obvarovani lakote. Ekonomski račun , ki ga pri tem podaja,
kaže zelo ugodne rezultate.
Obnova gozdov v visoke gozdove bo šla postopoma, po stopnjah degra,d acije
zemljii.Šč. Kjer obstojajo grmišča in nizki gozdovi, bodo le-ti varovali nasad e dragocenejših vrst drevj a; na povsem go·lih tleh pa je potrebna predkultura, za kar
pri·de v .prvi vrsti v poštev brinje. Umetne kulture n aj bodo redke; v redkem sklepu
daje hra•stovo drevj e več k r iv enčas tega lesa za mornari·co. tudi macesen bolje
uspeva, za živinorejo pa bo na razpolago dovolj trave in paše. Javna prepoved
paše b i b ila spričo siromašnosti dežele neizvedljiva, zaradi pomanjka nja travnikov
tudi ne umestna popo·l na ločitev gozda in paše. Zato j e treba gozdove tako obnoviti
in gojiti, da .b o zadoščeno gozdnemu in kmetij skemu gospodarstvu.
Ressel je bil povsem prepričan, ·da bo· pogozdovanje uspelo, če bo i~vedeno po
strokovnih dognanjih, pod strokovnim vodstvom gozdarskega osebja in nadzorom
okrožnih uradov ter ob sodelovanju o·bčin ·i n prebivalstva, ki ga je treba s propagando prepričati o njegovem pomenu za sedanj e in bodoča poko·l enja. Gozdni policijski predpisi. in ukrepi naj ne bodo prestrogi, da ne bodo gozd ovi vzbujali v
prebivalstvu groze ko·t za beneške vladavine; namesto z dolgim zaporom naj se
kršilce prisili, da popravijo škodo v naravi (preskrbeti morajo seme, op raviti
saditev i. dr.); če pa krivcev ni mogoče ugotoviti, potem mor.a obč ina izvesti potrebna spopo-lnitvena dela, občani pa naj bi v lastnem interesu odvračali s o o bča ne
307

od kršitev. Takšn a gozdnokaz.enska načela se zelo razl•ikujejo od nazorov ve čine
tedanjih in poznejših gozdarjev ter daleč prehitevajo svoj čas.
Načrt vsebuje mnoga podrobna navodila glede preskrbe s semenom , setve in
saditve, zavarovanj a in negovanja nasadov; redosled pogozdovanja po uzakonitvi
pogozdovalnega načrta naj bo v skladu z nujnimi potrebami prebivalstva ; raznovrstne ekonomske analize, dokumentirane s številnimi preglednimi tabelami - ki
pa žal niso več ohranjene - o prebivalstvu. o stanju kmetijskega in gozdnega
gospodarstva in njegovem predvidenem razvoju, so zelo tehtne.
Ressel nastopa dalje proti začeti delitvi občinskih zemlj išč v privatno posest
in predlaga izdajo ustreznih zakonov za kras. Pogozdovalne a•k cije pa naj bi se
pričele v začetku v manjšem obsegu, predvsem s poučevanjem mladine, ki je
dostopnejša za nove ideje kot so starejši ljudje; vadi naj se v urejanju, obdelavi
in oskrbovanju gozdnih in sadnih drevesnic ter v sajenju. Posebej še opozarja na
gojenje sadnega drev ja (oreh, kostanj, sliva, hruška i. dr.), čeprav mi-slij o ozkosrčni gozdarji večinoma le na pogozdovanje z gozdnim drevjem. Kmet pa povečini ne spozn ava koristnosti pogozdovanja za eno stoletje v naprej. Vendar brez
splošnega sodelovanja ni mogoče pričakovati večjega uspeha v doglednem č asu.
Sistematično je treba pomagati naravi v njenem snovanju, ki je pri neugodnih
pogojih na krasu zelo počasno.
Ressel upošteva torej gospodarstvo kot celoto, zlasti pa potrebe kmetijstva
(poljedelstva, živinoreje in sadjarstva). Opisani načrti so presegli okvir gozdarskega parcialnega načrtovanja in se razrasli v regionalne plane*, kakor jih poznamo šele dandanes, t. j. okroglo 100 let po njegovi !Smrti. ko se v svetovnem
merilu uveljavljaj o idejne osnove za kategorizacija in izrabo zemlj išč po njihovi
proizvajalni spo-sobnosti na znanstveni podlagi in kompleksno planilfanje gospodarstva.
Načrti za pogozdovanje krasa v obliki, kakor jih je Ressel za.snoval, niso bili
izvedeni, vsaj ne po navedenem kompleksnem prog·ramu. Pogoji za to v njegovem
času še niso bili dani. Z zemlj iško odvezo l. 1848, z uvedbo rimskega dednega prava
- v ilirskih deželah že pod francosko okupacijo, Code Napoleon - in prodorom
manchesterskega liberalizma ter zaradi gospodarskih kriz kapitalističnega sistema
se je zemljiška posest vedno bolj drobila. Namesto integracije v večje površine, ki
bi olajševala gospodarjenje z gozdovi in pogozdovanje krasa, so n astajale male
parcele (atomizacij a), ki so v veliki meri ovira smotrnega gozdarstva. Zato je bilo
treba spremeniti metodo dela, pojačati propagando in nuditi pri pogozdovanju
materialne ugodnosti z brezplačno oddajo sadik. nagraj evanjem uspešnega dela in
drugo pomočjo . Pogozdovanje se je izvajalo le parcialno, po danih razmerah,
namesto bolj kompleksno in s.istematično, kakor ga je projektiral Ressel. Ali tudi
v tej obliki ga je on z vso vnemo propagiral in si prizadeval za njegovo izvedbo,
čeprav v daljšem obdobju. Zato ni slučaj, da so ravno na območju tržaškega krasa
uspeli prvi gozdni nasadi - predvsem s črnim borom kot predkultuw - (na pr.
»Biasolettijev gozd« - ok. 1850 - , »Kollerjev gozd« - 1859 - p ri Bazovici nad
Trstom). Dalje, da je bilo ustanovljeno že l. 1851 v Sežani posebno 'društvo za
pogozdovanje krasa (ki pa ni uspelo zaradi pomanjkanj a potrebnih velikih

* Na pr.. v ZDA ustanovitev »Soil Conservation Servis« - klasi fi kacija tal {14),
osnovanje velikega gozdnega varovalnega pasu (1936); v SSSR sestava in uzakonitev »Generalnega načrta za preprečev.a nje suŠe« (13) oz.. spremembe narave s pogozdovanjem in
agrotehručnimi ukrepi (1948) ter podobni regionalni načrti v FLRJ. v raznih evropskih
državah, na Kitajskem in drugod.
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finančnih sredstev za pogozdovanje). Za območje Trsta je bil izd?.n tudi prvi zakon
o pogozdovanju Krasa (1881) - za Goriško (1883), za Kranjsko ( 1885). za Istro
(1886), za Kvarnerske otoke {1886). Ti zakoni so bili v veliki meri odsev smernic,
katere je svojčas postavil Ressel.
Pionirsko delo, ki ga je on začel , so v Avstriji vztrajno, čeprav počasi, nadaljevali razni marljivi in požrtvovalni domači in tuji gozdarji v sodelovanju s
kmetijskimi strokovnjaki in -d rugimi gospodarstveniki ob skromni podpori Kranj sko-primorskega gozdarskega društva, deželne in državne oblasti. Med prvo in
tudi med drugo svetovno vojno je pogozdovanje krasa popolnoma prenehalo.
Nasprotno, v obeh svetovnih vojnah so tamkajšnji gozdovi večinoma zelo trpeli;
marsikateri dragoceni nasad gozdnega drevja je bil požgan ali opustošen. V
27-letnem obdo-bju med obema svetovnima vojnama, pod italijansko vladavino, je
bilo za obnovo gozdov na krasu le malo storjenega. Sele v novi Jugoslaviji oz.
v LR Slovenij i so bili ustvarjeni pogoji za pospešeno. načrtno reševanje tega
problema; to je potem, ko j e bilo uvedeno. na osnovah znanstvenega socializma
kompleksno p laniranje gospodarstva, konkretno tudi glede obnove gozdov na
krasu. Naša lj udska skupnost je vložila v ta namen že toliko naporov, da je bil
v zadnjih desetih letih dosežen - s pogozdovanjem in resurekcijo - mnogo večji
uspeh kot v katerem koli deceniju v času od začetka obnavljanj a gozdov do
leta 1947, klj ub znanim objektivnim težavam. Pa tudi socialno-ekonomski pogoji
za obnovo gozdov so znatno ugodnejši kot so bili prej. Upravičeno je zatorej
upanje, da bo v prihodnjih 20 do 30 letih problem obnove gozdov na slovenskem
krasu (v LRS) v glavnem rešen.

*

Ce si ntetično strnemo svoje predočevanje objektivnih pogojev, ki so vplivali
na oblikovanj e Ressla kot gozdarja, njegovega službovanja v gozdarski praksi
v naših deželah in njegovega pionirskega dela za pogozdovanje krasa ter jih v
nekaterih pogledih še nekoliko osvetlimo, zaključimo lahko takole:
Ressel je bil po svoji, za tedanji čas visoki strokovni zmožnosti, po svojem
znanstvenoraziskovalnem in operativnem delu najpomembnejši gozdar v prvi polovici 19. stoletja. Hitro je preraste! iz gojitelja gozdov v tehnika-izumitelja in
ekonomista največj ega formata. Prof. Volker (21) pravi. da je bil Ressel zadnji
»Univerzalni genij« na področju gospodarstva in tehnike pred nastop om specializacije, pravi idealist in socialno č ute-č človek širokega srca. V vsem svojem službenem uveljavljanju pa je ostal zasidran v gozdarski stroki, ki mu je dala glavne
osnove za razvoj. Pogoji za delovanje v samo tehniških strokah, za katere je imel
največ nagnjenja, takrat še niso bili da.ni. (Saj je sam tedanji avstrijski državni
kancler Metternich bil mnenj a. da je industrializacija za Avstrijo kot agrarna
državo škodlj ~va.) Zato Resslove genialne zamisli in ustvaritve takrat niso našle
povsod zasluženega priznanja, kak or tudi gozdarska in tehniška stroka potrebnega
ugleda.
Sele po smrti so Ressla pravilneje ocenili z vseh gledišč. Po gozdarski pl ati ga
je najbolje prikazal Ludvik Dimitz, ljubljanski rojak, eden najboljših gozdarjev
v drugi polovici 19. stoletja. Ko je deloval v gozdarski službi na domačih tleh, je
v veliki meri nadaljeval po Resslu začeto oz. po njem zasnovano delo, tako predvsem na pogozdovanju krasa. V svoji razpravi »Der Forsttechniker Josef Ressel« (3)
nam je orisal l ik Ressla kot gozdarja, racionalističnega prosvetljenca nasplošno,
posebej pa še kot operativnega gozdarja na Slovenskem. Hvali njegovo predanost
stwki, gozdarski in tehniški, v kateri je pokazal izredne uspehe, klj ub zapostavljanju in omalovaževanj u po ozkosrčni·h in omejenih predstojnik·ih ter drugih funk309

cionarjih. ki so ga ocenjeval i in odločali o njegovem delu. Ressel j e v mamcem
prehiteval svoj čas, kazal svojim sodobnikom in naslednikom pot n aprej. To velja
tudi za pogozdovanje krasa, o čemer pravi Dimitz -{4) dobesedno t(str. 9): >>Bil je
tudi stezosledec na področju, ki se je šele mnogo pozneje odprlo veliki, smotrni
dejavnosti, stezosledec v težavnem podvigu pogozdovanj a krasa.« V »Denkschrift<<
(s tr. 106) pa ga o,znač uje kot p rvega pobornika za veliko delo pogozdovanja krasa.
Omenja tudi, da se ni od leta 1830 pa vse do Resslove smrti nobeno večje, z
gozdarstvom povezano vprašanje v Primorju reševalo brez njega.
Ressel je za slovensko gozdarstvo najzas lužnejši od vseh tujih gozdarjev in
drugih gospodarstvenikov, ki so poleg domačih kd aj koli delovali na naših tle!L
V avstrijskih Čas ih so v naših deželah službovali mnogi nemški in češki gozdarji,
povečini prav dobri strokovnjaki, ki so pustili v naših gozdovih globoke sledove;
iz njihovih uspehov kakor tudi neuspehov je naše gozdarstvo pridobilo koristne
izkušnje in zglede. Prvi med njimi pa je bil Ressel ne samo časovno, temveč tudi
kot gospodarstvenik.
V naš i publicisti ki se Ressel čes tokrat omenja, predvsem kot izumitelj; kot
gozdarja pa ga je v slovenskem jeziku podrobneje prikazal šele prof. Murko v
svoji cit. knjig i. V marsičem je s svojimi izsledki in dognanji spopolnil Dimitzovo
pod<Jbo Ressla kot hum anista in racionalista, kot 'izumitelja, gozdarja in ekonomista. Predočil n~~ g~ je tud i kot ljubitelj a naših dežel, ki so mu po~tale dru.~a
domovina, kot pnJ.a~e~Ja našega ljudstva, s katerim je bil povezan tudi po SVOJih
dveh ženah, Hrvabc1 m Slovenki
Prof. Murko pravi. v svoje~ delu, da je Ressel ljubil našega kmeta, )>ki v
krvavem potu« obdeluJe zemljo _ kakor se izraža v svojem uvodu k pogozdova lnemu načrtu . V tistih čas.ih, v dobi, ko j e reakcija s trdo pestjo prit:iskala
napredne prosvetljence, demokrati čne duhove, ko j e skušala že v kali zatreti osvobodilne težnje prebujajočih se tlačenih narodov, ni bilo dobro biti zapisan kot
>>n ovato r<<, »poboljševalec sveta<< in prijatelj ljudstva. V svoji službi je bil Ressel
deležen zapostavljanj verjetno tudi iz teh razlogov, ne le zaradi tega, ker takrat
gozdarska služba nasplošno ni bila d()volj cenjena in gozdarji spričo svojih
gozdno-policijskih .funkcij niso b ili priljubljeni. N jegova zatrjeva nja ~oj alnosti i~
patriotske vdanosti , kakor tudi njegov -sloves izumitelj a, so ga komaJ obvarovali
pred izgubo službe o~. _Predčasno upokojitvijo.
.
Resslu so postav1h spomenike v kamnu, bronu in ti~kani besedi, kakor v
nemških . čeških in drugih deželah, tako tudi na Slovenskem. Najlepši spomenik pa
si j e postavil on sam s svojim mnogovrstnim gozdarskim in gospodarskim delom,
predvsem pa s svojim velikopoteznim načrtom za pogozdovanje krasa.
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NAšA GOZDARSKA STATISTIKA
Ing. Franjo Suš tar (Ljubljana)
(Nadaljevanje)

Vsako poročilo moraJo podpisati trije uslužbenci, naprej tisti, ki je poročilo
sestavil, nato tisti, ki je pri GG poročilo pregledal in po potrebi seveda popravil
in končno še tisti, ki j e po ročilo pri OUG pregledal (in ga po potrebi popravil).
Zavod za statistiko je dobil poročilo, na katerem so bili vsi trije podpisi, v njem
pa je bilo 23 (triindvajset) velikih napak. Na opozorilo so sicer te napake popravili in se opravičili; toda ostane še vprašanje, kako to, da sta dva uslužbenca
potrdila, da sta poročilo pregledala, v resnici pa tega nista storila. Zakaj povzročat i nepotrebno delo?
Iz nekega okraja je prispelo poročilo in pojasnilo, ki pravi: »Vrednost butar
je večja kot znaša cena drv AB na panju.<< Ko smo opozorili, da je to nemogoče,
smo dobili odgovor: »Na vašo željo smo popravili povprečno ceno bukovih drv
in tehničnega lesa. Znižali smo ceno butar, kar naj blagovoli naslov popraviti.
Sami pa .ostajamo na prvotnem stališču«. Tudi v tem primeru komentar ni potreben.
Neki okraj je sporočil, da so oddali iz drevesnice 45 100 smrekovih sadik.
]\er se ta številka ni ujemala z drugimi številkami, smo vprašali, če je številka
točna. Dobili smo odgovor, da ni bilo izdano 45 100 sadik, ampak le 200 sadik,
češ da so to ugotovili z naknadno inventuro v drevesnici. Ker je bilo prvo poročilo poslano 8. I., drugo pa 12. II., so torej okoli l. II . torej po snegu - ponovno šteli sadike v drevesnici.
tStatistično poročilo je vezano na določen rok, ki pa ga ne odreja Zavod za
.statistiko v Ljubljani . Neki okraj je 14. marca sestavil poročilo , v katerem piše:
>~Podatke vam bomo sporočili naknadno, ko prejmemo analitična poročila naših
revirjev«. če do 14. III. ni mogel zbrati podatkov za prejšnje leto - vedel je,
da jih bo rabil - kako in s kakšno točnostjo jih bo zbral po 14. III. za poro čilo,
ki bi moralo biti v Beogradu že 15. febru arja?
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Na prosnJO, naj pojasni neskladnost med količino porabljenega semena in
številom proizvedenih sadik, j e GG sporočilo , da je dobilo od 1 kg kostanjevega
semena 219 sadik in odgovorilo: »Seme se nahaja stratificiorano v drevesnici. Kilogram semena je dal 283 sadik. Stevilo sadik se ujema s podatki literature (l kg
vsebuje 200-250 semen, kalivost 70%). « Dobili so torej iz 10 semen 18 sadik.
Od OUG smo dobili tale odgovor: »Res je dvomljiva, da bi se za eno sadiko
moralo porabiti 2,50 kg semena. Razlagamo pa si to tako, da je bil kostanj
izredno slab (gobav). Tudi stratifikacija je bila verjetno slaba.« V obeh primerih
so torej kostanjevo seme stratificirali, čeprav gozdarji tega ne delajo. OUG plačuje {po njenih podatkih) samo za seme 1 sadike 70 din. Koliko potem šele sta ne
za up o-rabo godna sadika?
Gozdarsko statistično poročilo registrira vse, kar se dogaja na gozdnih in le
na gozdnih površinah. To je razvidno že iz samih obrazcev, kot so: izkoriščanje
gozdov (ne pašnikov), proizvodnja gozdnih sadik in zbiranje gozdnega
semena, vzdrževanje gozd o v in osvajanj e novih gozdnih površin, škode v
go z d o vi h. Tudi navodila govore vedno le o gozdni ne pa o zarasli površini.
Na strani 7. nav·odil namreč p iše: »Obrazec ,Sum 2.' nam služi za zbiranje podatkov o izkoriščanju glavnih in stranskih gozdnih proizvodov za minulo
koledarsko leto. V tej tabeli j e prikazana vsa lesna gmota, ki je bila posekana
v letu poročanja.<< Navzlic temu pa sporoča neka OUG: >>Vse sečnj e na negozdnih površinah štej emo v elatno maso. Iz navodil ni nikjer razvidno, da naj se
sečnje na negozdnih tleh izločijo. Obratno se citira, da je na obrazcu 2 izkazati
vso lesno gmoto, ki j e bila posekana v letu poročanja.<< Tudi k temu primeru ni
potrebna pripomba.
Zgoraj našteti primeri so dokaz, kako znaten del naše operative ne razume
važnosti statističnega dela. Upajmo, da bo ta prikaz zalegel in da v bodoče ne
bomo morali imenovati operativnih enot, ki so poslale take »s tatistične<< podatke.
Kronika -

osnova za dobro gospodarstvo in pravilno statistiko

Spominjam se predavanja (davno je to bilo, pred prvo svetovno voj no), v katerem je predavatelj priporočal kmetom, naj si skozi vse leto zapisujejo vse važne
dogodke, vse izdatke in vse dohodke, po količini in vrsti, ki so jih imeli med
letom. Na koncu leta naj ta račun pregledajo in ugotove, če je bilo gospodarjenje
rentabilno ali ne, ter poiščejo vzroke, zakaj je bilo gospodarjenje v neki p a nogi
n erentabilno. Le na ta način bodo mogli popraviti svoje gospodars tvo m napredovati.
Kar velja za hribovskega kmetiča, velja še bolj za strokovnjake, - ki gospodarijo z gozdovi splošnega ljudskega premoženja, velja še bolj za ljudi, ki usmerjajo gospodarjenje v gozdovih zasebnega sektorja. Zato morajo skozi vse leto
zbirati podatke o vseh činite ljih, ki pozitivno ali negativno vplivajo na donosnost
gospodarjenja. Zbirati morajo ne le suhe knjigovodstvene številke, ampak tudi
podatke o vprašanjih, ki jih knjigovodstvo ne zajema. Tako mora gozdar n. pr.
opazo.vati, kako in koliko se izkorišča listja v gozdu, ker to močno vpliva na
plodnost rastišča in na prirastek. Gozdar mora z opazovanj em ugotoviti, kolik je
odstotek odpadka v gozdu in pri tem preudariti, ali se z bolj šo organizacijo dela
odpadek ne bi mogel znižati. Po poročilih za leto 1955 je znašal odpadek v gozdovih LRS 20% posekane lesne gmote. če up oštevamo, da je odpadek v Jugoslaviji 17 %, v Evropi pa povprečno le 8%, se moramo nad 20% resno zamisliti, saj
nas opozarja, da nekaj ni v redu. Zanimiv<> pa je, da Zavod za gospodarsko pla3 12

niranje računa s 16% odpadka etatne mase za vse drevesne vrste enako. Gozdarji.
ki so pa opazovali, kolik je odpadek, so ugotovili, da je v odprtih kmečkih gozdovih pri iglavcih 10- 12 %, pri listavtih pa je odpadek, to je posekana lesna
gmota, ki ostane v gozdu , minimalna, ker vse, kar je porabnega, odpeljejo iz
gozda in predelajo v drva in butare. Odpadka je bilo le 2-5%. V tem primeru se
torej statistični podatki zelo razlikujejo od planskih številk. Statističnih podatkov
pa ni mogoče črpati iz raznih tablic, ampak jih je mogoče določiti le z opazovanjem in ugotavljanjem posekane lesne gmote, ki ostane v gozdu.
Statistično poročilo mora biti natančna slika stanja na terenu in ne sme biti
olepšana z raznimi optimističnimi izjavami .i n mnenji. Kjer ta slika pokaže, da je
stanje slabo, t. j. da je bilo gospodarjenje nepravilno, tam je treba pritisniti,
tisti panogi je treba posvetiti več pozornosti. V Slo·v eniji imamo n. pr. 16 642 ha
grmišč. L ani jih je bilo pogozdenih 84 ha. če bomo grmišča tako pogozdovali ,
bomo delo končali šele v 200 letih. Nadalje imamo 81% prebiralnih in nizkih
gozdov, ki jih v glavnem ni treba umetno pogozdovati. Skupno je bilo lani pogozdeno 2781 ha gozdnih zemljišč, od tega 84 ha, t. j. 3% grmišč. Te številke
nam zgovorno povedo, da moramo pogozdovanju grmišč posvetiti mnogo več pozornosti kot do sedaj.
Letno statistično poročilo ni torej nujno zlo, ki naj se z njim ukvarja naj mlajši , strokovno najmanj podkovan in najmanj vešč nameščenec, ampak j e gospodarska potreba, neizogibna za uspeh in napredek našega gozdnega gospodarstva in gospodarstva sploh. Zato je potrebno, da že podjetje samo napravi prvo
analizo letnega poročila in iz nje izpelje logične zaključke, potrebne za zboljšanje gospodarjenja. če bo tako in kadar bo tako ravnalo, poročila ne bodo več
pomanjkljiva.
Vem za upravitelja, ki iz lastne pobude vodi kroniko o vsem, kar se dogaja
na območju njegove uprave. V začetku je bil prepričan , da je pisanje kronike le
sitnarjenje, sedaj pa pravi: »Nikdar nimam toliko dela, da ne bi vpisal v kroniko
vseh važnih podatkov, kajti uvidel sem. kako je ko·ristna in potrebna.« Kakor za
omenjenega upravitelja, je le-ta potrebna in koristna za vse gozdarske strokovnjake.
Zato menim, da bi bilo potrebno, da bi Republiška uprava za gozdarstvo posplošila vodenje kronike. S primerno okrožnico naj bi izdelala potrebna navodila
za sestavo kronike po enotnih načelih. Kronika se ne bi smela spremeniti v dnevnik in bi morala biti na primerni strokovni ravni, tako da bi jo lahko s pridom
uporabljali še več let pozneje. Prepis takšne kronike bi bil hkrati tekstni del
stat i stičnega poročila. Analiza dogodkov in samokritika v kroniki pa bi mnogo
pripomogla do uveljavlj anj a gozdarstva in gozdarjev v splošnem narodnem gospodarstvu.

SODOBNA VPRAšANJA
ODKRITJE RESSLOVE SPOMINSKE PLOSCE NA PREDMEJI
Kot je znano, se j e Josip Ressel, slavni izumitelj ladijskega vijaka, uveljavljal kot
gozdar v raznih slovenskih krajih . .Premeri l in taksiral je tudi vse bovške in goriške
gozdove, zlasti pa j e izdelal načrt za Trnovski gozd in za cestno omrežje, ki je bilo v njem
potrebno. Z njemu lastno bistrino in vsestransko gospodarsko razgledanostjo je Ressel
ne le spoznal pomen, ki ga imajo gozdne ceste za napredek gozdov in razvoj gospodarstva
na splošno, ampak si je tudi prizadeval, svoji napredni misli omogočiti ostvaritev.
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V dnevih, ko se ves svet ob stoletnici smrti spominja nesmrtnih Resslovih zaslug
za napredek človeštva in ko daj e zlasti Slovenija s posebnim ponosom ponovno posmrtno
priznanje temu svojemu ustvarjalcu velikih del, ki sta. mu jih navdahnila skrb in ljubezen
do naši h krajev, so se tudi goriški gozdarji na primeren in ljubek način skušali oddolžiti spominu svojega slavnega pred hodnika.
Dne 24. novembra 1957 je goriška sekcija DIT gozdarstva in lesne industrije odkrila
na Predmeji spominsko pl oščo J osipu Resslu. Smi selno uspelo izdelan skalnati podstavek
s spominsko ploščo so postavili goriški gozdarji tik ob cesti, ki pelje na Trnovski gozd,
graditelju prve ceste Slokarji---Strgarij ski hrib. Spomenik stoji na primernem mestu, kjer
- preprost toda prisrče n - spominja mimoidoče na genialnega snovalca smelih tehničnih

Ress lova spominska

plošča

U deleženci odkritja spominske plošče,
zbrani pred gozdarsko hišo na Predmeji

na Predmeji

zam isl i in globokih gospodarskih načrtov, ki so bili ne le za takratno dobo izredno napredni, ampak celo ustvarjenim niti stoletni vzpon napredka ni ?;manj šal njih veljave.
Slavja ob odkritju spominske plošče so se udeležili razen domačih gozdarjev tudi
števi lni drugi gostje, zlasti so ob tej priložnosti gozdarji z vseh strani Slovenije prihiteli
na .Predmejo. Pri redi tev je otvoril to variš ing. Marij an Sebenik, o Resslovi trnjevi življenjski poti, o njegovih velikih delih, zlasti v zvezi z goriškimi gozdovi pa je zanimivo in
lepo spregovoril tovariš Jože Kenk. V tovariškem razgovoru, ki j e sledil sv ečanemu delu
prireditve, je povzel besedo tudi Resslov pravnuk, ki je p rišel iz Trsta, da bi se v družb i
slovensk ih gozdarjev poklonil spominu svojega velikega predn ika. Izrazil je prirediteljem
svoj e priznanje za njihovo globoko razumevanje pomena nesmrtnega ustvarjalca na Slovenski zemlji, Josipa Ressla. P ri tem je z obžalovanjem ugotovi l, da se vkljub velikemu
številu pomnikov, ki jih je človeštvQ postavi lo Resslovemu spominu, Trst še vedno ni
oddolži l spominu velikega genija. Kakor to mesto nekoč pod avstrijsko vladavino ni znalo
ceniti Resslovih -zgodovinsko pomembni h ustvaritev, tako tudi pod sedanjo italijansko
upravo. ne more dati primernega izraza svojemu spoštovanj u do velikana, ki mu posebno
veliko dolguje. Spričo tega Ressel še dandanes v Trstu nima ne spomenika ne ulice, ki bi
nosila njegovo imet. Za to pa ni krivo tržaško ljudstvo, saj ono brez dvoma čuti potrebo,
da bi na dostojen način pokazalo svoje spoštovanje spominu svojega velikega ustvarjalca. Narodi toliko veljajo, kolikor znajo ceniti svoje zaslužne može in žene. Slovenci pa.
ki so sicer majhen narod, so v primeru Resslovega spomina prekosili vse velesile in so
tudi s tem ponovno častno potrdi li vel ičino svoj e zgodovinske vloge.
B
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DRUšTVENE VESTI
O VLOGI ZADRUžNišTVA V GOZDARSTVU
DIT GLI LRS je priredilo dne 27. I X. 1957 v Celj u posvetovanje o vlogi r.adružništva
pri gospodarjenju z zasebnimi in zadružnimi gozdovi. Celje j e bil o i-zbrano kot mesto za
posvetovanje, ker j e bila istočasno prirejena v Celju kmetijsko-gozdarska razstava.
Na posvetovanju je imel tov. ing. J. Osterman referat: >>Vloga zadruge v gozdarstvu <<,
tov. ing. A . Knez pa: >>Vl-oga za družnih gQzdnogospodarski h organizacij pri povečanju pri marne gozdne p roizvodnje v zadružnih in zasebnih g ozdovih<<.
Tov. ing . Osterman j e navedel v svoj em referatu gospo"darski pomen zasebnih •gozdov,
ki so po površini in po obsegu proizvodn j e odloč ujo č čin i telj pri oskrbi narodnega gospodarstva z lesom. I stočas n o pa je ugotovil , da je zmogljivost teh goz dov daleč pod normala
in da je ne moremo povečati z administrativnim gospodarjenjem, temveč z naprednimi in
ustreznimi gospodarskim i ukrepi. Prvo pobudo za to j e dal l. 1953 DIT, ki je že tak rat
p redlagal lo č i tev gospodarskih funkcij od upravnih. Dosedanje administrativno go-spod arj enje ni rešilo po mnenju tQv. Ostermana najvažnejšega v-prašanja v gospodarjenj u z
zasebnimi gozdovi, to je odnosov gozdnega posestnika kot neposrednega proizvajalca do
intenzivnejšega gos-podarjenja s temi gozdovi . Pri tem je potrebno up oštevati, da pred.;tavlja predvsem v planinskih predelih gozdna proizvodnja glavni del cel otne kmetijske
proizvodnje. Zasebni gozd je tudi pomemben či nitelj pri oskrbi kmečkega prebivalstva z
g lavnimi in postransk imi gozdnimi proizvodi in pri ustvarjanju dodatnih dohodkov.
Zasebni gozdovi nosijo še vedno pečat individualnega drobno lastniškega gospodarjenja., zaradi česar ne moremo uvesti na razdrobljenih gozdnih parcelah naprednega gospod arjenja v okviru večji h gozdnogospodarskih enot. Intenzivnejše gospodarjenje pa je
mogoče samo na velikih površinah z natan č no določenimi gospodarskimi cilji.
Za dosego teh ci lj ev je potrebno, da se gospodar j enje v zasebnih gozdovih opravlja
organizirano pod strokovnim vo·d stvom in ob sodelovanju lastnikov gozdov. Ta cilj je
m ogo če doseči z vključevanjem gozdnih posestnikov v kmetijske zadruge in z združevanjem
kmetijskih zadrug v gozdarske poslovne zveze. Proizvodnjo v zasebnih gozdovih je voditi
po predpisih ureditvenih načrtov , interese posamezni kQv pa je .povezati preko njihovih
gozdov k skupnemu gospodarjenju. Gospodarjenje v zasebnih gozdovih naj bi dob ilo v
perspektivi obliko gozdarske (gozdne) skupnosti v okviru območnih kmetijskih zadrug.
Razmej itev področja dela med kmetijsko zadrugo in poslovno zvezo naj bo urejena
tako, da se težišče operativnega dela prenese na zadruge, da se te usp osobijo za samostojno napredno gospodarjenj e z gozdovi. Poslovna zveza pa naj bo nosilec strokovnosti,
urejevalec gozdov in izvaj alec večjih novogradenj. Go-z dar ski plani, ki se S!!Stavljajo od
spodaj navzgor, pa naj se pri poslovni zvezi vsk lajajo s plani upravnopolitični\1. teritorial nih enot.
Poslovne zveze naj urejujej o trg z gozdnimi sortimen ti, vodij o pravilno politiko cen
in oskrbujejo potrošnike z lesom;.
·Posebnost in prednost gospodarjenja z gozdovi po zadružnih gospodarskih organizaci jah pred administrativnim gospodarjenj em j e tudi dr užbeno upravljanje in s tem zvezana
družbena kontrola.
Referat o »Vlogi zadružnih gozdnogospodarskih organizacij pri _po-večanju primarne
gozdne pro izvodnje v zadružnih in zasebnih gozdovi h<< zastopa s tal išče, da ima v sodo bni
ekonomiki vsaka gospodarska organizacija za cil j pQveČanje in pocenitev proizvodnje.
Tako povečanj e in pocenitev bi morala doseči tudi izvršena reor·g anizacij a gozdarstva v
LRS, ki je oprav ljanje operati vni h nalog v zadružnih in zasebnih gozdovih prenesla na
kmetij ske zadruge in poslovne zveze.
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Gozdni fond v zasebnih gozdovih dosega komaj okoli 50% normale. Zaradi nizkega
gozdnega fonda je prirastek manjši od prirastka, ki ustreza proizvodni zmogljivosti gozdnih
ras ti šč. Ekološki činitelji v L~ so zelo ugodni za primarno gozdno proizvodnjo, ki pa
zaostaj a za zmogljivostj o gozdnih zemljišč zaradi nizk ega gozdnega fonda. Ako izvzamemo
degradirana goz dna tla, prirastna zmogljivost kmečkih gozdov ne dosega proizvodne zmogljivosti gozdnih rast i šč. Gozdnogospodarska politika pa si prizadeva. da maksimalno izkoristi produkcij sko zmogljivost gozdnih zemlji šč, da torej poveča donos gozdov. pri tem pa
ne poslabša talnih razmer, ampak jih zboljšuje.
Referat meni, da so s prenosom gospodarskih funkcij v zasebn ih gozdovi h na zadružne
gospodarske organizacije dani pogoji za povečanje d onosov v kme čk ih gozdovih. Seveda
pod pogojem, da bo gospodarjenje v zasebnih gozdovi h dejansko strokovno, smotrno in
napredno, ne pa »administrativno«, ker se administrati vno gospodarj enje zelo rado uveljavlja tudi pri gospodarskih organizacijah v gozdarstv u.
Pogoji za obvladovanj e sečenj in za prilagoditev sečnih limitov zmog ljivosti gozdov.
za prvi ukrep za dvig primarne gozdne proizvodnje, so se bistveno zboljšali. Vključitev
neposrednih .proizvajalcev v dol očene obli ke gozdnih skupnosti v okviru kmetijskih zadrug
bo ta ukrep olajšala, mu odvzela postopoma administrativno-upravni značaj in mu dala
izrazito gospodarski pomen.
Sprostitev strokovnega osebj a poslovnih zvez in kmetij skih zadrug od administrativnega
dela bo o mogoči la , da se to osebj e res posveti gospodarj enju z gozdovi in povečanj u
primarne gozdne proizvodnje. Napredno in strokovno odkazovanj e po sodobnih metodah
bo pri povečanj u primarne gozdne proizvodnje odigralo pomembnejšo vlogo kot pa razne
pogozdovalne akcije in podobno.
Za povečanje primarne gozdne proizvodnje je važna tudi pravilna razporeditev sredstev za reprodukcijo gozdov . P laniranje od spodaj navzgor in vskla j evanj e planov pri
poslovnih zvezah lahko mnogo doprinese k pov eča nju prirastka.
Referat meni , da bi moralo biti povečanje prirastka g lavni cilj kmetijski h zadrug, ki
so izvajalke vseh dej avnosti pri reprodukcij i gozdov. Kmetijske zadruge bi morale imeti
dober strokovni kader, ki bo prevzel gospodarjenj e z zasebnimi gozdovi. Prenos strokovnega kadra, ki je zača s n o pri poslovnih zvezah, na kq~etijske zadruge se naj izvrši, čim
bodo za to ustvarjeni pogoji. Pri tem naj gozdarstvo ne zahteva izjemnih pogojev, ampak
naj gospodarjenje s kmečkimi gozdovi prevzame čim prej preko kmetijskih zadrug, kamor
je v klju čen zasebni gozdni posestni k. Tega pa je mo goče pridobiti za ukrepe, ki bodo
dovedli do povečanja zmogljivosti gozdov, samo .po kmetijskih zadrugah.
Pri poveča nju primarne gozdne proizvodnje perspektivno raste vloga kmetijskih zadrug.
postopoma pa odmira vloga poslovnih zvez.
Disku sij a o obeh refera.tih j e pokazala, da se DIT strin ja z reorga nizacijo gozdarstva
v LRS, ker je ona vsekakor pozitivna za dvig primarne gozdne proizvodnj e v zasebnih
gozdovih, za ureditev lesnega trga in za stabilizacijo cen ter za postopno ublažitev nesorazmerja med proizvodnj o in potrošnjo lesa.
Nekateri diskuta nti so n ač elno odobravali reorganizacjio, izrazili pa so pomi sleke, da
je izvršena prehitro ter brez potrebnih predpriprav in da bi lahko zato otežkočila dosego
svojih ciljev.
Posvetovanje je skl enilo, da se pri Strokovnem zd ruženju gozdnogospodarskih organizacij LRS ustanovi posebna komisija, ki naj proučuje vse nastale težave nove organizacije, obravnava problematiko in predlaga pristojnim organom ukrepe za odstranitev· težav
in napak zaradi zbolj šanja novega sistema v gozdarstvu.
Ing. Anton Kne z
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AKTUALNI PROBLEMI LESNE INDUSTRIJE
Pod gorn jim geslom je DIT gozdarstva in lesne industrije iLR.S letos 20. in 21. septembra priredilo na Bledu posvetovanje lesnoindustrijskih strokovnjakov. Udeležilo se ga
je okoli 120 tovarišev. Prisotni so bili tudi številni zastopniki oblastnih organo·v in gospodarskih organizacij ter strokovnih ustanov kot n. pr.: Občinskega LO Bled, Republiških
sindikatov lesnih in gozdnih delavcev LRS, !Društva inženirjev in tehnikov LR Hrvatske,
AGV fakultete iz Ljubljane, Inštituta za gozdno in lesno gospodarstvo LRS, Stroko·v nega
združenja lesnoindustrijskih podj etij LRS in Strokovnega združenja gozdnogospodarskih
organizacij LR.S..
Na dnevnem redu so bila števi lna strokovna predavanja, ki so jih nato diskutant i vsestransko obravnavali , po potrebi dopolnili ter končno iz njih izluščili smernice za bodoče
uveljavlj an j e lesnoindu~trijske stroke. !Prireditev je zajela naslednja skrbno pripravljena
predavanja: ing. Zdravko Turk : O krojen ju gozdnega drevja ; inž. Viktor Rebolj: Osnove za
smotrno razdelitev hlodovine za žago; inž. Viktor Rebolj : Rekonstrukcija žag; inž. Jože
Podboj: Zagotovitev potrebnih dimenzij lesa za potrebe 2"DP; inž. Albin RaJca: Analiza
dela v podjetju; inž. Miloš Slovnik: S tanje in perspektive kadra v lesni industriji; inž. Franjo
Flach: Strojništvo v lesni industriji ; inž. Lojze 2umer: Nekaj misli o razvoju industrije
furnirj a (namesto referata in ž. A. Svetličiča); Loj ze Stimnikar, Anton Kumer, Jože Lav ri č
in Jože Borštna r: Brušenje žaginih listov in rezil; Alojz Lep: Delovni nalogi in obračun
proizvodnje; Alojz Lep: Organizacija dela v pohištveni industriji; Franc Teran: O prak ti č nih izkušnjah pri sušenju lesa; inž. Janez J erman: O površinski obdelavi lesa; Roman
Dekleva: Problem pleskanja v industriji mehkega pohištva.
Po vsestranski diskusiji so bili sprejeti naslednji predlogi in sklepi:
l. Način posvetovanja o gospodarjenju z lesom v LR Sloveniji, ki je bil sprejet na
blejskem posvetovanju in katerega bistvo je: združevanje splošne lesnogospodarske problematike s te kočo problematiko z izmenjavo izkušenj med podjetji, je primeren in pomeni
določe n napredek v razvijanju oblik za napredek lesnega gospodarstva v LR Sloveniji.
Zaradi še širše pritegnitve podjetij k takšnim posvetovanjem in k aktivni diskusiji na
posvetovanjih je pri naslednjih podobnih posvetovanjih potrebno:
- referate p redhodno razmnožiti in jih dati v proučitev vsem udeležencem;
- na posvetovanjih predvid eti več časa za diskusijo in v okviru celotnega predvidel!ega časa uvrstiti na dnevni red manj referatov;
- če zahteva tekoča gosp odarska problematika, je predvideti tudi do tridnevno po.vetovanje;
- o splošni gozdnogospodarski problematiki je treba razpravljati skupaj z gozdnogospodarski mi or.g anizacijami, čeprav je sicer p ravilno, da se zaradi s pecifi čnosti gozdne
in lesne p roi zvodnj e posebej obravnavajo problemi , ki zadevajo posamezne stroke;
- zaradi smotrnejšega razvoja industrije p redelave lesa se tudi priporoča, da se v
sedanjem di n amičnem razdobju bolj pogosto organizirajo slična posvetovanj a;
- predavanja je kolikor največ mogo če spopolni ti s p onazoritvami v slikah, g rafikanih ali tudi s filmi , če so na razpolago·.
2. V zadnjih letih zaznamujemo na podro čju lesnega gospodarstva v Sloveniji velik
napredek. Napredek beleži nesporno tudi gozdno gospodarstvo, ki pa vendar v pogledu
krojenja posekanega drevja kot dotikalne točke med obema strokama gospodarstva zaostaja
oziroma se zaradi n ekaterih objektivnih pa tudi subjektivnih čin iteljev ne p rilagojuje
potrebam lesnega gospodarstva . Zaradi uspešnejše povezave med obema strokama in v
cil ju napredka obeh strok je zato potrebno:
- organizirati tečaje za krojenje lesne surovine v gozdne sortimente. V prvi vrsti je
prirediti predhodni temeljitejši tečaj za vodje morebitnih področnih tečajev. Tečaje j e pri-
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praviti skrbno in v ta namen sestaviti ustrezen priročnik v duhu načel, ki jih vsebuje
referat »0 kroj enju lesa« tov. inž. Zdravka Turka, s tem da je treba pri hlodovini listavcev
še posebej upoštevati hlode za luščeno embalažo, ki jo je treba izdelati praviloma s
posebnim načinom manipulacije iz hlodovine III. kakovostnega razreda in deblovine kvalitete za proizvodnjo drv. Osnovno pri tem je, da se oblikujejo za hlode III. kakovostnega
razreda nižje cene, vendar višje od kvalitetnega razreda za proizvodnjo drv. T o naj pospeši
proizvodnjo takih hlodov in poveča odstotek izkoriščanja lesne mase za tehnične namene.
Sestava priročnika ne sme biti zavora in izgovor za odlaganje tečajev.
Z usmerjanjem hlodovine smreke in jelke III. kakovostnega razreda in z izločanjem
deformiranih koreničnikov za proizvodnj o celuloznega lesa so ustvarjeni pogoji za nadaljno
sprostitev proizvodnje gozdnih sortimentov iglavcev. Zato se predlaga, da se na temelju
zakona o omejitvi predelave lesa iglavcev spremen i dosedanja uredba za izvrševanj e tega
zakona tako, da se določi srednji premer, pod katerim je prepovedano žagati hlode iglavcev, z vključno 201 cm in sicer enako za vse okraje v LRS.
Hkrati se priporoča vsem žagarskim obratom, da si prizadevajo izločati čim več
žamanja iglavcev za tehnične namene.
Proizvaj alcem gozdnih sortimentov se priporoča, da vodijo v pogledu proizvodnje
in krojenja gozdnih sortimentov smotrnejšo splošno gospodarsko politiko in ne takšne, ki
donaša samo trenutne finančne uspehe.
V zvezi z maksimiranjem cene hlodov iglavcev se priporoča, da se ponovno prouči
današnje stanje na trgu in da se ugotovi, ali bi bilo mogoče ob maksimirani ceni žaganega
lesa smreke in jelke ukiniti maksimirano ceno hlodov. Ne glede na to pa je potrebno
v odloku o najvišjih prodajnih cenah smrekovih in jelovih hlodov za žagaje razveljaviti
določi lo o povečanju cen za dolge hlode. Dolge hlode naj se proizvaja samo na temelju
stvarnih ekonomskih činiteljev.
3. Nesorazmerje med proizvodno zmogljivostjo žag, ki je znatno večja od vsakoletne
količine hlodov za žaganje in se bo z rekonstrukcijo žag še povečalo, bi se moralo ob
sproščenem delovanju zakona vrednosti , zakona ponudbe in povpraševanja reševati po eni
strani pri sečnji gozdov, po drugi strani pa z ukinitvijo zastarelih in nesodo bnih žagarskih obratov.
V ta namen se priporoča, da se čimprej ukine predpisana cena žaganega lesa za
smreko in jelko; postavlja pa se vprašanje, če je v naših razmerah mogoče tudi ob tej
ceni v LRS sprostiti ceno smrekovih in jelovih hlodov za žaganje.
V prehodnem razdobju, b. j. v razdobju do vskladitve zmoglJivosti žag z razpoložljivo
količino hlodov, je potrebno, da se v iuogib administrativne distribucije usmerja hlode
na sodobne bazenske industrijske žagarske obrate ob sporazumevanju gozdne z lesno proizvodnjo in v sodelovanju z oblastvenimi organi.
4. Rekonstrukcija žag je temelj ni pogoj za daljnji napredek in za zmanjšanje stroškov
proizvodnje žaganega lesa. •Pri svobodnem delovan ju zakona vrednosti, zakona ponudbe in
povpraševanja bi se le-ta morala izvrševati sama po sebi. Pri naših razmerah, ko t i zakoni
še niso sproščeni, je mogoče začeti z rekonstrukcijo tudi na temelju organizacijskih in
administrativnih prijemov, s tem da zavestno ukinjamo zastarele in hkrati rekonstruiramo
naprednejše lesne obrate.
5. Ugotavlja se, da lesnoindustrijska stroka na področju organizacije in analize dela
v podjetjih - čeprav je bil glede tega v zadnjih dveh letih dosežen napredek - ne
dosega ravni nekaterih drugih industrijskih strok, zlasti v naprednejših deželah. Zato se
predlaga, da se s sistematičnim prouče vanjem ugotovi vzroke za zaostajanje in s tečaj i
ter z občasnimi posvetovanji sorodnih podjetij o doseženih uspehih izboljšuje organizacija
in s tem povečava produktivnost.
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6. Iz referata o razvoju strokovnih kadrov in iz d iskusije, ki je sledi la, se predlagajo
tile sklepi:
- po trebno je prizadevati si, da se opravlj a vzgoja kadrov od spodaj navzgor t. j.
s selekcijo iz delavskih vrst pa vse do inženirjev v lesni strok-i;
- v tem smislu je povečati dotok in vpis na te hničn o sred nj o šolo pa tudi za mojstrsko mizarsko šolo;
- z analiti čno oceno delovnih mest je treba v plivati na boljši sestav delavcev s poudarkom na specializacijo in stabilizacijo delovnih mest; to je g lavni pogoj za povečanje
produktivnosti dela;
- g lede vzgoje inženirskega kadra za lesno industrijo je treba še nadalje iskati primerno rešitev v okviru naše republike.
7. •Priporo ča se, da se na temelju referatov o brušenju žaginih listov in rezil, ki so
bili podani na posvetovanju, izdela priročn i k, ki naj bo podlaga za nada.ljnje poglablj anje
te faze dela v proizvodnji. Na splošno j e potrebno pri sestavi takšnih priročnikov č im bolj
uporablj ati pridoblj ene izkušnje podjetij.
B.
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Murk o V 1 a di m i r : J o sip Re s se l. žj v 1 jen je i n de 1 o. Vodniki Tehniškega muzeja Slovenije. VIII . L j ubljana 1957. 8°. 208 str.
M u rko-Struna - Sevnik: J osep h Resse l 1793-1857. Inventor of
the ve s se 1 s crew f orest e r a nd ec on om i s t. Izdal Odb or za proslavo stoletnice smrti Jos. Ressla. Zaloiil Tehniški muzej Slovenij e. !Ljublj ana 1957. 8° 66 str.
P ros1ave obletnic imaj o zlasti namen, da kri ti čno ocenijo slavlj enčevo delovanj e in
ugotovijo nj egov pomen za sedanjost in razvoj sploh. Tako· nalogo je za proslavo stoletnice
smrti Jos. Ressla na pobudo Tehniškega muzeja Slovenij e prevzel posebni odbor s predsednikom akademikom A. Kuhljem, ki ga j e gmotno podprl Izv ršni svet :US LRS. Ker so Ressla
ob stoletnici rojstva z avstrij skih pogledov proučili že Avstrij ci, je bila naloga slovenskega
odbora, da osvetli Resslovo delovanje s posebnim pogkdom na Slovence in J ugoslo·vane.
To nalogo · je oprav.i l zlasti prof. dr. Vladimir Murko, ki j e ponovno .proučil s teh gledišč
vse Resslovo· življenj e in delo. Za Murkom pa sta Ressla strokovno ocenila profesorja
ing. AL .Struna in ing. Fr: Sevnik; prvi ga je vrednotil kot strojnika, drugi pa kot gozdarj a .
Dognanja prof. dr. VI. Murka so izšla zbrana v posebni slovenski knjigi; i zvl ečki iz Murkove slovenske knj ige in strokovne ocene prof. ing. Al.. S trune in prof. ing. Fr. Sevnika pa
posebej v angleški knjižici, ki naj seznani strokovni, zlasti zahodni svet z Resslovim sodelovanjem na po dr očj u n ovodobne tehnike, pomorstva in gozdarstva.
Ressel je bil po rojstvu s •Češkega, po stroki pa je bil gozdar . .Službovanje v •P leterj ah,
Ljublj ani , Trstu, Benetkah in Motovunu ga je tesno povezalo s Slovenijo in j adransko
Jugoslavijo, da so zlasti kraška Slovenija in •Istra .postale njegova druga domovina. V svojem delovanju je bil pravi razsvetlj enski enci klopedist, ki je emp i ri čno reševal vsa vprašanja
dnevnega življ enja in z njimi poizkušal v duhu fiz iokratizma prispevati za gospodarski in
ku lturni napredek oko lice in prebivalstva, med katerim j e živel. Z nadpovprečno vztrajnostjo, redko iznajdljivostjo in ostrim pogledom na potrebe lj udskega življenja in na t ekoče
možnosti zlasti za izpopolnjevanje tehnike se je uvelj avljal kot iznajditelj , novator in
racionalizator. Z izna jdbo ladijskega vij aka je postal svetovno znan ; manj znani pa so
ostali drugi Resslovi posegi v vse zvrsti .proizvodnje in zlasti v obnovo našega kraškega
gozdarstva.
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Zaradi tega je bilo tudi v korist vse naše gospodarske in kulturne zgodovine, da je
l)rof. VI. Murko nadrobno spremljal Resslovo življenje in delo po· Slovenskem in dognal
do danes neznane nj egove ·poizkuse z ladijskim vijakom na Krki v Dobravi pri Kostanjevici,
službovanje v Ljubljani s podobnimi poizkusi na Ljubljanici ali ekonomsko vlogo gozdarstva, s katero je Ressel odločno zagovarjal tudi gospodarske potrebe našega istrskega in
kraškega prebivalstva ob rasti klasičnega gospodarskega liberalizma. Ob teh novih dognanjih prof. VI. Murka mo·ramo po besedah ing. Fr,. Sevnika zlasti Slovenci in Hrvati
,gledati v Resslu našega prvega modernega gozdarja, ki se je za takega izkazal ne le z
vestnim in naprednim upravljanjem javnih gozdov na Dolenjskem, v povirju Soče, v Trnovskem go2du, pri Motovunu ali na otoku Krku , temve č zlasti s prvimi velepoteznimi in
stroko.vno kakovostnimi načrti za pogozdovanje krasa v zaledju Trsta in Istre, kj er je.
obravnaval gozd za gospodarsko .panogo, ki j e temelj za prihodnos·t Kraševcev in Istranov
in izhodišče za dvig njihove življenjske ravni.
Na prvem službenem kraju, v Pleterjah je Ressel med drugim kartiral Krakovski gozd
m pozneje v Trstu je kartiral in taksiral goriške in bovške gozdove v približni skupni
površi ni 35.000 ha. Med temi mu je bil posebno pri srcu Trnovski gozd, kjer je uvedel
razredčevalna dela kot pripravo za golosečno gospodarjenje in se zavzemal za gradnjo
gozdne cestne mreže, ki bi Trnovski gozd ·p ovezala zlasti z Gorico in mu zagotovila pravo
vredno st. To nj egovo gozdarsko delo je vrednoti l že L. Dimitz za >>Strokovno modrost,
ki je pred več kot enim stoletjem z daljnovidnim očesom načrtoval to, kar so po njem
vsi spoznali za korist tega krasnega gozda in pospeševali po svojih močeh«. V istrskem
Motovunskem gozdu se je bojeval z nanosi Mirne, ki so povzroča li odmiranj e hrastov in
jelš. Zahteval je izdajo gozdnega kazenskega zakona, urejeno službo gozdnih nadzornikov
in brezplačno oddajo lesa iz prebiralnih sečenj revnim družinam. Odločno je nasprotoval
sečnji na golo in poizkušal zagotoviti potrebe avstrij ske mornarice po h~astovem lesu
z rednim prirastkom hrastovih primorskih gozdov.
oPravi predhodnik našega časa pa je Ressel s svojimi načrti za pogozditev Istre in
tržaško-goriškega krasa. Po ohranjenem po·gozditvenem načrtu za Istro, ki je shranjen v
nacionalni ,k njižnici na Dunaju, je predlagal najprej pogozditev občinskih zemljišč, ki so
bila v varstvu političnih oblasti, ker tedanji zakoni obveznega pogozdo.v anja zasebnih
zemljišč niso do.pu ščal i. Upal je namreč, da bodo vzgledi in uspehi pogozditve občinskih
ze mlj'i.šč prepričal o koristnosti pogozditve tudi zasebne lastnike, za katere pa je v posebni
meri predvideval tudi nujnost žive gozdarske prosvete. Za pogo·z ditev samo je predvidel
h rast in macesen, ki bi se sejala med varovalno brinje. Za zavarovanje predku ltur bi za
določeni čas prepovedali pašo, ki jo je tako ločil od gozda in za njo obenem z d rugimi
k ulturami tal predvidel posebne površine. Nadzorstvo nad pogozdovanjem bi opravljala
politič na oblast, vodstvo .pogozdovanja in nadzorstvo nad gozdnimi kulturami pa gozdar ji.
Gozdna policija naj bi prisilila vse gozdne krivce, da sami popravijo škodo v naravi; za
poškodbe pa, kjer bi ne bilo mogoče najti krivcev, bi jamčile občine.
Finansiranje pogozdovanja pa je Ressel izvajal iz načela , da ker bi pogozdovanje
koristilo neposredno občinam, posredno pa vsem zemljiškim lastnikom , in bodo prve pridobile gozdni kapital, drugi pa osvežujoči de-1, naj opravijo občine delo brezplačno, k
stroškom pa naj prispevajo sorazmerno vsi posestniki. Ker so po okrajih različne razmere
in prebivalstvo, naj bi se stroški razdelili po okraji h v sorazmerj u z zemljiškim davkom.
Velika škoda je, da je v celoti ohranjen samo Resslov načrt za pogozdovanje Istre,
da pa je nač rt za pogozditev tržaško-goriškega .krasa za namestništvo v Trtu izgubljen
razen odlomka, ki kaže, kako je Ressel pri tem načrtu ob gozdnih kulturah upošteval tudi
sadjarstvo. Na vetrnih legah naj bi sadili hrast, jelšo, jesen, lipo itd. , na odvetrni h pa
oreh, lesko, kostanj, slivo in mandljeveo. Vsg ta gozdna in sadna drevesa da rastejo na
krasu v bližini hiš. kmet jih pozna, pozna njihovo kulturo in ceni sadje. kar ga bo prep.ri-
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čalo tudi o potrebi pogozditvenih del v večj ih merah. Razen tega je za to pogozdovanje
terjal tudi ustrezno strokovno vzgojo mladine, ki da bo korist gozdov prej razumela kot
stari. Važna vloga, ki jo je Ressel odmeril pri pogozdovanju gozdarski prosveti in zlasti
mladini, ga predstav lj a kot pravega razsvetljenca.
S svojim življenjskim delom je .Ressel zajel jugoslovansko P rimorje od povirja Soče
do ustja Neretve, za katero je pripravil regulacijski načrt. Mnogo nj egovih načrtov ni bilo
uremičenih, ker je s svojim duhom prehitel svoj čas. Po ugotovitvi prof. Al. Strune ni bil
deležen uspehov iznajdbe ladijskega vijaka , ker temu še ni ustrezal razvoj parnega stroja,
da ga poganja. Po ugotovitvi prof. Fr. Sevnika tudi še ni bil zrel čas za ostvaritev pogozditvenih načrtov in jih izvaja šele sedanjost, ki po prof. VI. Murku s socia l ističnim
gospodarstvom uveljavlja . tudi Resslove ekonomske družbene poglede. Celotno Murkovo
delo .pa pokaže, da je Ressel živo sodeloval v slovenski gospodarski in kulturni preteklosti
in da sodi zlast i s svojim življenjem in delom v sestav slovenske in jugoslovanske
zgodovine.
F.ranjo Baš

DOMACE STROKOVNE REVIJ E
šUIMAlRSKI LIST -

Zagreb

St. 3/ 4 - 1957: 1 n g. Le o A 1 ka 1a y : ·O ivernih ploščah. Dr. Dušan K 1epa c :
Raziskovanje debeline skorje v dobovih in gradnovih gozdovih. A 1 oj z MUl š ič : Problemi gozdnega dela, orodje za nego gozdov in nega mladih sestojev.
St. 5/ 6 1957: 1 n g. Petar Zi ani : Gozdna melioracija močno podzoliranih
degradiranih tal hrastavega kontinentalnega območja. Dr. Zdenk o Tomaše go vič :
Uporaba višinomera Haga na strmih terenih. 1 n g. Jo sip S a far: O planiranju pogozdovanja in melioracije degradiranih panjevcev glede na !ero 1956 v LR Hrvatski.
1 n 81· Iva. n Spa ič : Uničevanje amorfe s pomočjo herbicidov. 1 n g. Ratko Ke v o :
Konserviranje in zdravljenje starega drevja..
NA~O!DNI

šUMAR -

S araj evo

St. 9/ 12 - 1956: In g. Mi rk o Suče v ič : Novi zakon o gozdovih L.R Bosne in
Hercegovine. ,Pr of. in g. Brani s 1 av Begovi č : Izkoriščanje naših gozdov v preteklosti. 1 n g. Budim i r ,Pop o vič : Ped ološka raziskovanja tla semenskih sestoje v
Svinjarica in Ravna Glavičica pri Bosanskem .Petrovcu. 1 n g. K on rad Pint a ri č :
Kako vpliva močenje na proces kaljenja semena Pančičeve omorike.. In g. Muri s
Ha d ž S ahmet o vič : Vpliv pravilnega odkazovanja drevja na zboljšanje kakovosti
gozdnih sestoj ev. 1 n g. Tv rt k o Ca bra j i č : Prispevek k poznavanju procesa kal jenja
semena navadne smrekC!. Dr. in g'. Pa v 1 e F uka rek : Nahaja l išča alpske jel.še (Ainus
viridis Chaix DC.) v Bosni. 1 n g. Dr agutin Radimir : Požar v službi kmetijstva
in gozdarstva.
'
St.l/ 3 - 1957: 1 n g. ] ,. S a far: Problem gozdne paše v planinah. 1 n g. D. Si š1 o v: Projektiranje gozdnih cest glede na njihovo uporabo v javnem prometu. II n g. Z v oni mir Et tin ger : !Napenjanje širokih tračnih žagt D r. Pa v 1 e F uka re k : Ali je
mo čvi rna breza (Betula pubescens Ehrh.) razširj ena tudi na območju Bosne in Hercegovine?
1 n g. R o m a n H i 1 a k : O uporabi eksploziva pri izdelavi drv, celulomega in taninskega lesa.
šUMARSTVO -

Beog ra d

St. 3/4 - 1957: I n g. Du ša n Co 1 ič : Možnost, pogOJI m perspektive za obnovo
gozdov pri nas. In g. Prib i s 1 av in in g. B ·Oži dar Ma r~ nk o vic : Vpliv gnilo32 1

živk na dobove pan jevce v Sremu. 1 n g. 2 iv k o Gr uj i {; : Gradn j a lesnega kombinata
v Kruševcu v lu či razvoja lesne industrije LR Srbije. 1 n g. Brani s 1 av Jov an o vic
in in g. A 1 ek' sand ar Tu co vic: O topoli , ki je nova v jugoslovanskem ra5tlinstvu.
1 n g. Dragi l:. Tomi l:.: Lubadar ji v gozdnem rezervatu na .planini Goli ji leta 1953.
1 n g. V 1ad i sd av Be 1 tram : Za večjo proizvodnost naših gozdov.
St. 5/6 - 1957: Dr. in g. Dušan Sime uno vil:.: .Pojem, vsebina in obseg znanosti o organizaciji in poslovanju v gozdarstvu. ln g. D . Tod or o vi 1:. in in g. S. Panti{; : O nekih znanih funkcijah rasti in o funkciji, ki predstavlja njihovo posplošeno
obliko. ln. g. Stevan K o 1 ar o vic : Zaščita pri rode. 1 n g. J .o sip Er deš i : Zasukanosi jesena. 1 n g. B r a n i s 1 a v M a r i {; i n i n g.. M i 1 u ti n J o v a n o vi l:. : Proizvodnja topolovega semena v vodnih kulturah in na pritlikavih drevesih.
LES-Ljubljana
St.. 3 - 1957: Stanje lesne industrije v Sloveniji leta 1956. ln g. Vi kto r Reb o! j :
Racionalizacija žagarske industrije v Avstriji. O. J.: Izdelovanje trdih plošč s prevlekami
iz umetnih smol. M. IM.: Beautyguard - nova površinska obdelava lesa. Ti n e R a v n ika r : Lesna industrija Furlanije.
St. 4 - 1957: 1 n g. Ad o 1 f S vet 1 ič i č : tO nekaterih problemih lesnega gospodarstva Slovenije. 1 n g. Anton Di tri h : Vpihavanje lesnih odpadkov v kurišča.
l n g. Franc F 1 a c h : Visokofrekvenčno električno orodj e. 1 n g. J ože Leni č :
Proizvodnja in polaganje lakirnih lesonitnih plošč.
St. 5/ 6 - 1957: ,In g. Ad o- 1 f S vet 1 i čič : II. posvetovanje o gospodarjenju z
lesom v LR Sloveniji. Roman De k 1 eva: tProblem industrijskega pleskanja mehk ega
pohištva. Peter Skuše k : O sintet ičnih lepilih. Lojze St im n ika r : Brušenje
gaterskih in kro-žnih žag. Loj ze Lep : Delovni nalog in obračun proizvodnje.
St. 7 - 1957: ln g. Vi kto r Reb o 1 j : Problematika alimentacije naših žagarskih
obratov s hlodovino. 1 n g. Vi kto r Rabič : Uporaba električne energije v lesnoindustrijskih podjetjih s .posebnim ozirom na novo tarifo.
DRViNA INDUSTR,IJA -

Zagreb

St. 5/ 6 - 1957: Smernice za nadaljnje delo Združenja lesne industrije FLRJ. Dr. i n g.
Juraj Krpan : O procesu umetnega sušenja lesa.
St. 7/ 8 - 1957: Proiz,·odnja in izvoz finaln ih lesnih proiz vodov. 1 n g. Franj o
Staj d uha r : !verne plošče.
B.
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