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POMLAJEVANJE NA POHORSKIII POSEKAH IN KONKURENčNE 
RAZMERE V KORENINSKEM PROSTORU 

Ing. Sonja Horvat-Mar o 1 t (Ljubljana) 

štuclijo s·em izdelala na pobudo pTof. dtr. D. Mlin.<ika, ki mJ. J•e dal rtucli 
osnovne sme.rnice in mi :pri delu pomag.al. Prispevek je del tematske naloge 
>.·Vrbe kot predkultura:<•. M.enila sem, ·da joe potrrebn.o, preden ~·e bomo lotili 
proučevanja ·omenj,ene tem·e, razi·ska.ti koreninski prO<Stor, tj. razm•erj·e med 
koreninam.i trav .in sem-enic, vlogo koll.··enin starega drevja itd. R.az.iskovB-nja 
se nanaš.ajo na .pohorske zatravlj-Ene pos·ek:: nad Mis:Jinjsko dolino (GG Slovenj 
Grad-ec). 

Zc1. tak.šna vprašanja s·e že d.alj časa zanimajo gozdarji, ki skrbijo za 
gozdove na Pohorrju, zlasti pa tisti iz Slovenj Gradca )n Celja. Terenska dela in 
del Laboratorij·skih m-eritev so finansi-rala gozdna gospoda,rstva pl'ek Združenja 
go-z..dnogospod.a!l·s.k.ih organizacij te.r GG Slovenj Gr,a.dec: i:n se jim z.a pomoč 
zahvaljujem. V laboratoriju in pri m,eri.tvah, mi j.e pomagaJ laborant Jože 
Bhj.ak. Zahva·ljuj·em s;e vs·em tovariš·em, ki so mi ·omogočili delo in mi pri njem 
pomagali . 

Uvod 

Gozc1na tJa so koreninski pro.si:.or. kjer &2 določena. drevesna vrsta r.az:lično 
obnaša, pač v odvi:Snosti od genetske OlS.nove, rastišča itd. Na .kor'>enine odpade 
15-20 °/o skupne p1~odukcijoe lesa. (Assmann). Pom,embni so .eko·loŠ;ki in bi·o1oški 
problemi gozda, toda tudr medsebojno razmerje korenin v tleh je 1ahko -oct1o
čilno. Za us;p.ešno gozdnogojitveno dejavn05t j-e neogibno potrebno tudi ·poznava
nje z.ako.reninj.enos1:i ra7Jičnih d:revesni.h vrst. Pri i.em bi eelo pot:rebov.ah kakš•2D 
poseben inštrument »rizaskop~•, ki bi nam us;pešno in brez večj-eg~a. truda 
pr.ik:.azov.aJ tudi globinsko ·pr;ekoreninjenost (več metrov globoko). Takega 
in...štrum·e.nta p.a nim,amo, .z.ccto s.mo še vedno navezani n.a t,ežavna in zamudna 
izk:opa!Vanj.a drr:eves.nih kor-enin . Takšen postopek pa ima še drugn pomanj
kljivost: navadno analiziramo le posamezne koreninske bloke ne pa tudi kore
nin s.pr.emljevalne flore. 

Do.sedanja razisko'Vanj.a so se večidel na.našaJa na morfologijo korenin, ne 
pozna·mo pa &e dovolj fiziološkega poteka rasti, vpliva g.o21dnogojitvenih ukre
pov na razvoj korenin itd. Venda,r pa o·mogočaj·o tucLi .pn=tpr·os:t·e.iša raziskovanja 
sklepe, uporabne za gojenje .g{)·zdov (Ko9tler:r, 10). 

Za razvoj korenin v tleh so pomembni zlasti tile činitelji: 

l. Mehanične ovire v tleh: kamenine, zbita tla itd. Na Inštitutu za gojenje 
gozdov v Zurichu s·o ugntovili s serijo poskusov, da korenine smrekovih seme
nic ne morejo predreti v ghnasto vmesno plast talnega profila , medtem ko jo 
korenine semenic listavcev z lahkoto vso prerastejo (Leibundgut, 12). 
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2. Voda: stanje vode in prehrane. Cim več je v tleh V·ode, tem 'slabše je 
razvito koreninje. 

3. Kemični vl)•liw: ·pom·anjkanje kisika, vloga kalcija, vpliv mineraln·e hrane 
na ra!:Yt korenin itd. 

Razvoj korenin je zelo odvisen od talnih razmer; čim ugodnejše so, tem 
bogateje se razvije koreninje. Zato v spremenjenih razmerah tudi drevo s sicer 
plitkimi koreninami lahko požene globoke ko-renine (Kostler, Krauss , Vater, 
Kreudener, Grosskopf, 4) . Smreka razvije v monokulturah vedno plitve kore
nine, največ jjh je v humozni plasti, v mešanem gozdu pa je že 50 °/o tankih 
korenin v horizontu B. Ker je merjenje korenin do najtanjših naporno, zamudno 
in dolgotrajno opravilo, se ga večina raziskovalcev izogiba. Zato navadno pro
učujejo druga razmerja, kot so: delež korenin po talnih horizontih (Kčstler), 

težinska razmet·ja (Fiedler, 3), opi1s koreninskega stanja gozdnih rastlin itd. 
Gospodarjenje s sečnjo na golo nad Mislinjsko dolino je že staro. saj razni 

strokovnjaki potrjujejo domnevo, da so sedanje smrekove monokulture na tem 
delu Pohorja že tretja ali celo četrta generacija te drevesne vrste. Pohorske 
glažute, plavži in žagarski obrati so poleg vpliva >>nemške šole« z močnim pro
pagiranjem smrekov1h čistih nasadov pospeševali njihov razvoj. Posledice 
dolgotrajnega frat.arjenja in pospeševanja smrekovih monokultur &e kažejo 
zlasti s hudim poslabšanjem talnih in mikroklimatskih razmer. z zakisanjem tal, 
z zelo občutnim znižanjem prirastka, s pojavom rdeče gnilobe, z oslabljeno 
oclpornostjo smrekovih sestojev proti snegolomom in vetrolomom; poslabšale 
so se fizikalne in kemične lastnosti ial, razbohotil se je pleveL V slabo sklenje
nih čistih smrekovih nasadih pa je še posebno opešalo naravno pomlajevanje. 
Eden od vzrokov, ki so v neposredni zvezi s slabim poml.ajevanjem. je prav 
gotovo konkurenca v tleh med koreninami semenic in koreninami drugih rast
lin. Naravni pomladek se sicer povsod pojavlja, vendar životari le nekaj Jet, 
nato pa propade. 

Problem in delovna metoda 

Iz obilice problemov bom skušala v študiji odgovoriti na naslednje vpra
šanje : Kakšno je razmerje m1ed koreninami smrekove.ga. pomla:dka. in koreni
nami travne ruše na zatra:vljenih tleh ob sesto.jne-m robu? Katere so konku
renčne posebnosti, ki usmerjajo· razvoj pomladka jn brave na gozdnem robu? 

N.a J Z delu Pohorrja - nad Mislinjsko dolino•, kjer j-e veliko čistih smreko
vili na·sa:do;v (3. in 4. generacij-e), &em izbrala progo, ki poteka iz. notTanjos:ti 
starega S·mrekoveg.a (jel.) sest-o-ja na poseko. Proga le-ži na lrazm·el~om,a suhem, 
st.rmem pobočju Poho·rj.a. Tla so kamenita., suha in zaki_qana. Hranilnost je 
s.l.aba, vpliv erozije š·e- hujši. Značilnosti ·tal so naslednje: Horizont Aoo-A'l 
n11eri 2-3 cm i111. ga gradi slabo raz:krojena organska snov (suhe iglice, ostanki 
trav). Ho,ri21ont At meri 22 cm in vsebuj-e ilov:nato rjava plast, z.e:lo prekro·eni
nj-eno in pr'e'm,eš.ano s kamenjem. Z globino se količina zdrobljenega kam.enj.a 
veča. . Globlje sledi matična podlaga. 

N.curavni pomladek smreke· najdemo povsod, v notranjosti sestoja je s.J.aho 
vitalen, ob robu &estoja pa. je nekciliko krepkejši. Pojavlja se .posamič, v skupi
nah in v šopih. Sestoj je nekoliko- presvetljen. Tla so v notT.anjosti z.astrta 0,7, 
pro.t.i Tobu s·est.oda pa 0,6-0,7. Zelo zatravljena poseka je bila •pr;ed leti pogoz
den.a s .lcrepkimi smrekovimi in macesnovimi sa.ctikami. Povprečno 2m visoko 
mladje prerašča v s:trnjeno goščo. Proga je bila ~zbrana po načelu naključja .. 

Na i:zbranem pasu smo izkopaJi talne bloke. Ra.zd.aJja med vzorci znaša 
3-3,5 m. Vzorce smo iZirez.ali tam, kjer j,e ra&el naravn.i pomladek. Vzm:ci 
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št. 1, 2, 3 in 4, ·so iz no:branjo.-sti sestoja, vzorca 5 in 6 z njegovega. notranjega 
roba., vzorca 7 in 8 z zunanjega .roba,, vzorca 9 :ill1 1 O p.a s poseke (glej ski co 1 !) . 
Iz notranjosti sestoja na poseko zarp1eveljeno.si zelo narašča (0,6-1,0). 

VzO!rce, obrezane na enako velikost, sen1 v iP'ri;pr.avljenih modelih izpilf.ala 
z namenom, da bi dobila čim bolj i:21pran kor;eni.nskj pletež trav in s:em2nic. 
Nadaljnje izpiranje in namakarnje je potekalo v laborato:riju. Iz izpr:anih vzor
cev sem. ·izrezala valje s premero<m 10 cm; korecnine s-em,2nic so bile namreč 
v večini primerov razraščene na takem pt"e:s-eku. L·e dv.a od desetih izr-ezov s,ta 
bila večja, ker so bile korenin:e sem,e:nic bolj razrasle. Iz.pirarnjte v:satkega izl·,eza 
je trajalo 15 dni. (V nadaljnj,em besedilu iz.r.eze imenujem »vzoree<<). Pri izpi
rru!jU z zalivaJ..no cevjo in v izpiralni kadi je bH izpran tudi del korenirnskih 
laskov. Ugotovila sem. jih tako, da sem jih pri en-em od vzorcev za 9 zarporednih 
izpiranj prestregla in izmerila. Odstotek izpcanih koreninskih laskav sem pri
štela. vs:em vzorcem. 

/ 

,___ ________ 3om 

S k i c a l. Shema izbrane proge z vzorci 

Istočasno z izpiranjem sem iz vzorcev previdno izločiLa semenioe s. celotnim 
p1i.pada.j-očim kor,erunje-m. To opravilo je bilo zelo težavno. Pod vphvom mehan
skega obclelovanja so se vzorci stanjšali od prvotnih 18 do 28 cm na 1 do 4 cm. 

Nekaj sp,Iošnih morfološldh značilnHsti travne ruše s smreko vim pomladkom 
na pohorskih po~ekah 

Prita:1ne rastline so za gozdarja izredno v.ažne, saj ni·so le natk.azo-valke 
rastišča, .ampak tudi močno vp-livajo .na cr.azkroj stelje, kot »plevel~~ pa so lahko 
tudi zelo nadležne. 

V obravnavanih vzorcih so bile prisotne sledeče rastline: 

Vzorec št. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Deshampsia flexuosa 

Lusula alb ida 

Lusula pil osa 

Lusula silva tica 

Care x brizoides 
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Vzorec št. 

Hypericum maculatum 

Aiuga rept.ans 

Oxalis acetosella 

Hieracium silvaticum 

Veronica officinalis 

Eurhinchium striatum 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Po..s.amič pa so bi1e udel-ežene še: Polytrichum attenuatunt, Cardamine 
tr.i:fali,a., Centau.rea sp., Hieracium sp., Viola sp. 

Značilno-sti nekaterih najpogostnejših trav 

Deshampsi.a flexuo..sa (viju,g.asta ma:snica.) se 'poj.avlj.a po vsem obravnava
nem. pobočjrU in je .prisotna v vs-eh vzorcih . To je 30-70 cm vis-oka trava, ki 
raste v gnezdih. Ima pn:cejšnjo aJnpLitudo poj.a·vljanja. V alpskih predelih jo 
nahaj.a.mo :naj:pogos.tnej·e v form.acijah Nardus. Ta trava ozna·čuj·e suha, pusta, 
humozna in zelo kisla, s hr.anivi in Ca 1r:evna tla. Na. apnenih tleh je ni najti. 
Pra v tako se z.di, da na tleh, ki so bogatejša s hr.O-Jnivi, ne igra pomemb.nejš:= 
vlog)e, ker j-e tam navadno ni (Rubne.r, 15). Pogosto opravlja funkcijo predelo
valc.a surovih humCYz.nih tal in popravlja sprstenin5k:e razm.er,e. Kadar so raz
mer-e neugodn2, ·pa s.c1 ma tvori surovi humus (Blanckmeister, Bw-schel 2) . 

Trava Deshampisa flexuo.sa gradi zelo gost poc1tahu koreninski splet, ki 
j,e· najbolj razvit do globine 10 cm, s.esta:vljen pa je iz t~.nkih koreninic brez 
odganjkov (Rubner , 15). Njc:n-e globoke korenine zelo :sušijo tla, zato. je po 
Rarn.annu ena najhujših škodljivk na.s.adov. 

Luzu]a .albida - nem·mosa (be~kasta. bekica) je na ·obr.avn:a.v<U'l!em območju 
in :sploh na Pohorju pr.eeej razširjena trava. Pojavlja S:e zlasti na posekah, ob 
cb goZidnih robovih, na sverlih, balgo kislih, nekoliko humoznih tleh (m;incc:'l:alne 
soli ni..~o neog.i:bne). Tik :pod talno .površ.ino gradi gosto pr·epJet,eno in stis.njoeno 
koreninsko gm-oto, ki j-o močno prerašča.jo kor.enins:ki odg.an.jki. Iz ·Ordg.anjkov, 
ki s:.o lahko Z:Glo doJgj, rastejo do:Jg·e, tanke korenine, ki imajo č·rno sredko. 

Luzula :pilosa (d:la..k:asta be:kica) je preeej po-gos.tna na Pohorju in gradi 
travno rušo. 

Luzula silvatica - m,axima (velika bekica, Hegi, 6) je precej razširjene!. 
tr.ava. Tvo.ri naclz.emne in podnernme pog.a:njke. Pojavlja s-e na svežih, z apnen
cem revnih, nekoliko zak,i:.s.anih tleh, v gotzdovih 'ig,la.vcev :in listavcev, ki so 
begati humusa (gore, P:re:daJ.pe), najdem-o jo na. svežih gorskih in .a1p&k:ih tra.v
mkili, c-e:J.o nad: gozdn·o m :ej.o. V na&em 1primeru je bila. p{)IVsod na pos.eki. , toda 
v nobenem vzorcu iz sestaja. 

Car-ex brizaildes (rni.g.aJ.ični š.aš) je na obravnavanem pobočju razširjen 
IYileStoma in povsod (H·egi , 6) . Pravijo mu tudi »ffio1mka trava~<, k1er :rabi kot 
nado-m•estek za polnjenje žimnic in blazin. Ta, 25 do 50 cm visoka tt:'ava, ki 
v kl~Jih jn v-la.žnih ·poletjih ZJr,as.te tudi meter visoko in še več, .predstavlja za 
gozda.rje rpl-ev·el, ki se ga. upora:Vičeno boj~mo; .z;elo težko ga je namreč irztrebiti. 
Ce }e na r.aZlpola.go dovolj svetJlohe, jo izpodrine vi.jugasi.a ma.snica. Migaličrui. 
šaš se izredll1o hitro razmnožuje z g.r;ebenica.mi, zlasti na po.sekah. Steljo raz
kraja hitro in ne gradi s-urovega hwnusa;. PomJ.adku je ~.cwr.ažen. 
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Nekaj podatkov o semenicah v vzorcih 

V vseh vzorcih so bile semenice snu·eke (jelke). Na.ravne.g.a. pomladka je 
največ ob robu sest.oja., najmanj pa v njegovi notranjosti, kjer tudi trava ni tako 
gosta. Ker s,vetloba v notranjosti &estoja ni bistveno manjša od tiste na notra
nj-em robu, lahko tor-ej v _s.est.o.ju korenine sta,l~ega d.r:evja naj.bo1j zavirajo 
uspeh na.r.avneg.a. pom]ajevanj.a (velikanske potrebe starega d:rev]a po- h1·.a,ni 
in vodi). 

Vw~; 1 
Semen ica 

S1 :1 ros1 let 1 
Vi ~ ina Ci lob inJ. 

St. sem cn icc cm korenin cm 

3 2,6 3,6 
2 3 3,5 6.1 
3 3 1,4 :3,4 

2 4 6 6,0 5,1 

3 5 6 8,2 11,0 

4 6 6 7,0 3,5 
1 6 9,0 7.0 
8 G 5,7 5 ,0 
9 G 8,0 6,8 

5 10 6 8.7 8,8 
11 6 8,0 8,5 
12 6 9,0 5.0 

G 13 i) 10,0 11,0 
14 6 9,0 10 .0 

7 15 4 4 ,0 4.2 
16 1 / ,5 9,0 

IJ 17 6 22 .0 5.0 
18 6 17,5 8,0 

9 19 6 12,0 7.0 
20 G 12,0 7,0 

10 21 12 25,0 12.0 
22 n 13,5 4.5 
23 8 9,5 1,0 

Iz ta b-el·e povz.2marno naslednj-e ug.ot.ovi tve: 

Pol oJaj 

Notranjost 
sestoja 

(.ielka) 

Notranji rob 
sestoja 

Zu nanji rob 
sestoja 

Poseka 

- Starost semenic se z -:=lo m .::1lo r.azlikuj-2 (v večini prim·erov G let). 
- Višine s.em·en.ic imajo kljub pri.bhžno enakim :,t.arostim tendenco na-

raščanja iz s.estoja v pos·2ko (glej d:i.a,_@ra:n1 1 !) . 
- Smrekove kor-enine ·se r.auaščajo tik po.d taJno povr~}no : le jel·o'Va s ~me

nica ima razvito glavno korenino. 

Ugotovitve, ki izvirajo iz .podatko·v t abele, so bile potrjene tud.i. z o-pazo~ 

vanji na diJ..·ugih pohorskih obj·eklih. Podatki niso bili st.atjst.ično obde lani. 

Korenine starega drevja in njihov vpliv 

Kor·enine starega drevja m-es.tom.a prer.ašča.jo ves talni profiL ki ni globok 
Ce k temu dejstvu p1ištej-emo še njihove potyebe po hrani in vodj , pr·ed.stavljajo 
močno oviro za uspešen razvoj naravnega podmladka. Razrašč·eno~t km:enin sta-
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rega drevja je vzrok, da je v sestoju tudi travn.a ruša rahlejša. Sestoj je bil 
pred 1eti .presvetJljen, vendan..~ s-o: ostali še oelotni koreninski prepleti, izhajajoči iz 
panjev posekanih dreves, ki zelo počasi razpadajo. Smreka razvija na nenaravnih 
r.astiš·čih Pohorj.a, v čistih nas.a.Jdih, plitke, površčinsko razrašoene korrenine. Ker 
je prediranje korenin v globino zelo -odrvi~no od kakov0sti tal in, ker so v našem 
primeru tla. Tazmeroma plitva, so korenine razš.kj·ene ·po vsej :površini pr:ofila. 

,, 

• r 

1 

L ______ . ____ . 
\ 2 ' 

7-- i - g- ~-

Diagram l. v,išine semenic 
v obravnava.nih vzorcih 

\t' ):.) 

BOO' 

~oo 1 

1 
J. OO ~ 

i 

lOJ! 

D i a gra m 2. Dolžine korenin trav 
'in semenic po vzorcih 

Pri opazovanju taJnega profila sem zaJS}edila n.a&lednjo posebnost: 

Vsi odc-epi korenin s'tc'Ll~eg.a. drevja, ki potekaj-o na. meji m·ed mati·čno pod
lago in bi:o1oško aktivnim -delom t.alnega profila, rastejo negativno geotropno, 
tj. proti površini tal. Torej črpajo smreke starega sestaja s svo,iimi koreninskimi 
odrastki hrano in vodo iz najvišj-e taJ-ne .pl.a,sti (bk pod suro•vim humusom) , kjer 
imajo tudi trave razvite kor-eninske pJeteže in kjer naj bi se razvijaJ tudi po~ 
mlardek. Kohkšn.a. je torej možnost naravnega pomladk.a, da na. neprimernem 
rastišču stničo tolrkšne konkurence us:.pe? Sem:enice smreke (jell<Je) nekaj let 
~vo.tarr·iJo, nato pa pro!padejo. 

Na 'rast smrek-o;vih ko.renin v smeri taJne površine s.o opo-zorili tucli drugi 
raziskovalci. Iz .svoje pradomovme je srrureka drevesna v..nsta, ki potrebuje &vež.a 
do vlažna tla (Burschel, 2). Največ vode pa j-e v hu.mo11nem sloju, ki. jo dobro 
zadržuje. Po ·dO"Jgotrajnejših padavinah ali po začebku kopnjenja snega se n3.Jbere 
pod taln-o površino precej vod,e. Nas.tane tako imenovani ~~površinski horizont 
talne vode-<<. Zato s-ledijo tamk·e sm:r-ekave koreninice vodi v nalSpr·otni smeri, tj . 
rastejo navzgor. Razen v:ode najd-ejo korenine s-mrek v razpadajo-či tpla;s.ti humusa 
še precej ugodn-e zračne razmere. Tako so to·rej v hum·oznem sJoju p-ogoji za 
najboljši !faz:voj ko;renin (voda, Nak, hrana). Ta način crasti k-or®n ni v skladu 
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s trditvami, da sega preko.ren.ID,}eno&t tal taJko globoko, do koder sega taln.a 
voda. Smrekovi knreninski odcepi se na >>tujih~{ ra-stiščih nava.dno ra,vijajo 
negativno .geotropno. Zato ·spodnji talni horizonti osiromašijo·, ker :niso prekore
ninjeni; življ,enjski cikel se v večji globini tal pretrga: 

- čt:panje primarne hrane in Ca (primarna hrana izvilf'a iz .prepel~e1ih mine
ralov in tvar:i >•ta.Jlno z.ai,ogo-<~) iz Sipo~dinjih Wnih plasti je na ta način zelo ome
jeno, ker drobne koreninice le redko sežejo globlj e ; 

- sekundruni Ca (sekundarne snovi hum.oznega sloja in zgornje p:J..asti 
nastajajo- iz razpadajoče stelje in so lahko organske in anorganske narrave) ne 
z.adošča za prehrano d.r;ev'ja m za nevtraliza:cijo humusa. 

Takemu načinu prehrane to:rej sledi nezadovoljivo kroženje snovi. Zarad~ 
nezadostne ž.i.Jv.ailislke i:n bakterijske p.r.edeL:t.ve tal Tha!stane P'last za:klis.anega 
humusa,, ki se vec!Jno bolj debeli, prehrana drevja peša, s tem pa tudi prirastek. 

Tr.agika rastišču neprimernih sestoj-ev, kot so smre!<Jovi čisti na,sa:d~ na 
Pohorju, je zlasti v 'bern, da ·sestoj zmnam preusmerja korenine na;vzgor v 
hmnuzni sloj , saj kljub temu tam najde manj , kot potrebuje. 

Analiza koreninskih pletežev 

Dolž~ne korenin pri trava.h in semenicah sem merila ločeno po k.a.tegori..
jah (0-0,3, 0,3-0,6, 0,6-1,0, 1-2, 2-3 ... . mm) od 0,1 mm navzgor, in sicer 
posebej za smrek·ov pomladek in posebej za trave. Zaradi gostega spleta ni bllo 
mogoče izmeriti korenin ločeno za različne travne vrste. Ker je izvirna taJbela. 
preobširna, navajam v pDeglednici le &umarne podatke : 

Meritve so hile izvrš·ene na enakih vzorcih s .površino 78,8 cm 2
• 

Dolž~na korenin Površina k.orenirn 

Vzorec trave semen:ice trave sem enice 
m m m:! m 2 

1 45,4 0,34 0,09 0,0002 

2 168,8 0,58 0,09 0,0004 

3 147,3 0,62 0,07 0,0008 

4 498,4 2,32 0,26 0,0028 

5 858,0 2,11 0,40 0,0017 
6 330,8 1,57 0,17 0,0014 
7 4.51 ,3 2,35 0,21 0,0034 

8 1108,6 2,50 0,58 0,0040 
g 798,1 2,07 0,39 0,0043 

10 1154,9 8,20 0,58 0.0143 

Iz razpredel nice· 1n iz diagrama 2 je zelo očitna nesorazmemost med 
dolžinami (površinami) kof'e-n1n tra.v in semen.ic. Razmerje m-ed dolžinami ko-
re nin semenic jn travnih korenin je naslednje: 

VzoTec 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Razmerje 1: 130 290 240 215 405 210 190 440 380 140 

T01"ej imajo trave od 130- do 440-krat daljše korenine kot semenice. To 
razmerje je odvisno ra.z.en od drugi.h v:plivov tudi od mikro ras1tičnih razmer. 
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zlasti od 1prisotnosti korenin starega drevja v tleh, razpoložljjve svetlobe, ekspo~ 
zicije, nagiba itd.. 

Oprravlj.ene metitve nam omogočajo na&lednje sklepe: 

- Trave imajo najl{Jr.ajše ko:rerune v vw·rc.ih iz notranjega roba sestoja, 
kjer je v Heh gos.t pletež korenin starejšega drevj.a. Tam so s.ernenice izredno 
šibke. Ko. vse krivenčas.te končno prodre plast sm,oveg.a humusa, s·e tik pod 
njo zakoreninijo. 

® 

) 
S 1 ika 1-4. Semenice iz naravnega pomladl<a. l. Smt·ečica ,jz 2. vzorca (no-tranjost 
sestaja); 2. smrečica iz 6. vzorca (rob ·sestaja); 3. smn~čica iz 8. vzorca; 4. jelova 

semenica iz 3. vzorca (z razvito glavno korenino) 
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- Na gozdnem robu se količina travnih korenin močno poveča. Delež 
kon~nin starega dre:vja je m.anjši. Nekoliko več svetlobe ugodno vpliva na razvoj 
travnih korenin. Tudi semenice so nekoliko krep~ejš,2 ter višje. 

- Na pooeki je d-el·cž travnih korenin največji. Tam j·e 1e še malo odcepov 
korenin starega drevja. Trave &e na tem rastišču, ·ki ni zas.enčeno, D<phmalno 
razvijajo. Tam s.o tudi s~Cmenke· kr·epkejš.e. Njihove kol'•enine se v hun~ozni plasti 
š-e kar dobro oskrbujejo z vodo (hrano) in zrakom. Toda v sušnih obdobjih 
rorabi pretežni del vlage v tleh tr.ava masnica (Desham.psia flexuosa). 

- Debeline korenin semenic s·e večajo od notranj-ega roba se::.toj.a (najtanjše) 
k poseki, kjer so najdebelejš·e·. To na1'ašč.anj-2 koreninskih deh::hn (pr·ib1ižno 
cnc:1ko starih semenic) j-e naslednjE-: 

Vzorec šL 1 ima 0,5 mm debele korenine 
Vzorec št. 2 ima do 1,5 mm debele korenine 

Vzorec št. 7 ima do 2,5 mm debele korenine 
Vzorec št. 8-9 ima do 3,5 mm debele korenine 
Vzorec št. 10 ima do 6,5 mm debele korenine 

Notranji rob sestaja 

Zunanji rob sestoja 

Razlika med prem-eri znaša 6 mm. Torej razvijejo semenic-e na zunanjem 
robu sestaja krepkejše koreninske splete kot v sestoju. S pomočjo meritev in 
opazovanj smo torej dogna.li, da so semenice n.a zunanjem r-obu sestoja krep
kejše kot v notranjo~S.ti gozda. 

- Kadar· je bilo v izrezu več s·emenic, so· bile slabš.e Tazvite. Tiste, ki so 
r~~Je posamič, so im.el-e krepkeje Tazvite korenine, kot .semenice v skupinah. 
Na xazvoj in s.ta.bilnosL le-tc:h poleg drugih č.injtelj-ev c1eluje tudi medsebojni 
vpliv. Izredno gost splet tr.arvnih korenin, izraž·en z ogromno dolžino in površino, 
ugotovljeno ZC\ pripadajoče izrez.e, predstavlja m·ed drugim tudi hudo mehanično 

S 1 ika 5. Migalični šaš se 
naglo širi z grebenicami (po 

Kreudenerju, 11) 
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oviro ;prediranju semenic v tla. Travne korenine potekajo v vertikaJnem talnem 
profilu v vseh smereh, so med seboj prepletene, prepletajo pa tudi kamenje, 
koreninske od.oope st.:llfeg,a, drevja, preper:e1e delce .pa tudi korenine sem·enic, 
omejene na humozni sloj, kjer jim ostali paa:i.nerji okolja odteguj•ejo hrano 
in vodo. 

Nekatere lastnosti trav, ki tudi vplivajo na uspeh pomlajevanja 

a) Močno r.a21raščena, ~croščena plast travne \rUŠe, ki sega do matične pod
lage, pomeni .za semenioe m-eh.ani61o oviro. Trave na poseki so· glavni porabnik 
hr.an€ in vode v vsem talnem ,profiiLu, v sestoju pa to vlogo opravljajo zlasti 
korenine sta11-ega. drevj.a. 

b) Nekatere vrste trav se razmnožujejo vegetativno, z grebenicami, npr. 
šaš, ki se na ta način lahko razraste .po vs.em 1pobočju ('Sil.ika 5). 

c) Masnica (Deshampsia flexuosa) razvije gos.t šop ko:renjn. Izredno tanke 
k01~eninioe prodrro globoko ter IPl'€\pletajo, vežejo in r.azkraj.a.jo vse, kar dose
žejo. Razen .tega ima ta i:J:1a.va še to l.Jas>tnost, da la.hl{<O zad1··žuje in pora,bi z.atS·e 
z-elo veliko vlage. (Miiller, 14). Najnovejše tranSipirra.cijsko ekološke ra@sika.ve ,pd 
m.aSIIlici na .seve1mo nem.škem pleistocenu so .poka.zaJ..e, -da Lahko omenjena trava 
v sušnih letih na peščeni zemJ,ji pri nizki taJlni vodi porabi zase skoraj vso 
vlago ·do globine Y-2 m in tako odvzema zlasti na posekah ah na p.omlajenih 
površinah taJno vlago dntgim rr-ast1§čnim partnerjem. 

Poleg tega sem ugotavila, da lahko t.a trava vsrka i21·edno veliko vode. 
Razmočeno, težko in i.zp;.r.ano travno 'rušo ma~mice sem močno stJ:isn.ila (ožela). 
Odteklo je veliko vode; ostala je lah-ka gmota tr.arv.nih korenin. Le-ta je ob 
sUku z vodo kot gob.a. vsr1k.aJ.a izredno velik-o vode. 

č) Koren.ime trav so :i21redno elasti.čne. Iz izpTanega., Ta0n1očenega korenin
skega rpleteža sem pote.g~nila :daljšo koreninice. 1Ko sem jo močno raztegnila, se 
ni pretrgal:a. Z obtežitvijo travnih ko.nmiii1ic ~sem ugotovila, da S'OI i21redno p!l·ožne, 
prenesejo precejšnjo obtežitev ter se nato zopet skrčijo. Ta lastnost omogoča 
tra-vnim koreninam vsestran-sko ra?.l.faščanje in ovijanj!C'. 

d) Koreninski laski trav razkrajajo vse dele talnega profila: kamenje, lesne 
ostanke, stone, odmrle ko11~eninice trav itd.; načenjajo tudi matično rpodl.a.go. 
C.im· drobnejše je kamnje, tem v;eč koreninic ga ;prepleta .. Tudi koperuine raznih 
gozdnih zelišč ISO ve1i.Jko močnejše, kot to kaže zunanji videz rastlin, in sode
luj-ejo IPfi predelavi hrane (sliki 8 in 9). 

e) Pogled sk<Yz.i mikros:kop na korx:minske las-ke trav nam ;pokaže, kako na 
gosto s·o trave obd:am.e z mikrookopsko drobnim pr.ahom kamenin,e. To dejstvo 
dokazuje, da kor,enine trav aktivno ra:ak!rajado trdne delce v :?Jemlji. Koreninice 
semenic niso talk.o na gosto obclane z drobnimi ka..meninskimi -delci. 

Povzetek 

V starej.ših, demo pres.vetljenih pohorskih smrekovih sestoj.ih na posekah 
naravno pomlajevanje smreke izredno počasi napreduje, dasi je na·ravni po
m]ardek povsod prisoten: v sestoju, na posekah, ob poteh. Po n.a.~Se:mEnitvi mlad-e 
semenice fficer zažive, toda Je s. te-žavo 1·azv!ijejo korenine t:iJk pod površino, po 
nekaj letih pa ·adrnro, le tu in tam se ·obdržijo tudi da-lje. 

Zakaj j:e .naravno .pomlajevanje tako poča&no? Na neuspeh vpli v.a gotovo 
več činiteljev. Hotela sem opozoriti predvsem na koreninsko konkurenco trav ,ki 
so povsod na Pohorju izredno vitalne ter ogrožajo naravni pomladek. 
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Sli ka 6. Koreninje smre
kovih semenic je utesnjeno 
od koreninskega pleteža tra-

ve Carex brizoides 

Opazovanja in meritve so ;pok.azaJ,e, da se semenioe ž.e pri kalitvi, ko· morajo 
pred.reti ;plast .9UTov;e,ga humusa, borij-o· s težavarn.i v plasti surovega humusa 
(večkr.at zavit koren.im.ski vrat). 

Na gozdnih robovih Pohorja imajo korenine staQ'ega ·do."€vj,a izJ".edno konku
renčno moč, na pos-ekah pa se močneje uveljavlja konkurenca trav. Meritve 
so paka.zailie, da so travne korenine za 133- do 345-kT.alt daljše od korenin s~·men.ic. 
Največ travnih ko11enin je na ;posek.ah. To veliko nesorazm-erje -priča o moči 
in konkurenčni sposobnosti ka:renin :travne ruše. Korenine staxega drevja -
najmočnej,ši konkiurent semenicam v sestoju - prepletajo celoten taJ..ni profil; 
i.zida.tno ga !P:repletajo tudi ob gozdnem robu, imajo pa še to lastnost, da odganjki 
stranskih korenin statreg.a drrevja rastej-o proti talni površini. Zato. čr:pa. staro 
drevje vso hrano iz talnega profila, kj:er naj bi. se razvijail. na!ravni 'pomladek. 

Na izredno konkUJ_";enčno m.oč, ki jo uveljavljaj-o korenine tra:v, vrplri.va;jo 
tudi nekatere njihove izredne lastnosti, ki jih korenine semenic nimajo: vege
tativno razmnoževanje (s koreninskimi poganjki ali grebenicami), gosto, šopasto 
in globoko razvito koreninje, koreninski odcepi v vseh globiruah, izredna ela
stičnost nekaterih trav (pook:usi z -obtežitvi.jo), sposobnoot trav, da ra::zkraj.a.jo vse 
~novi v talnem profilu, ter lastnost nekateri~ trav, da črpajo in zadržujejo zeU.o 
veliko vode. 

Zatrad.i navedenih lastnosti jmajo trave izredno p:redorno moč, njihov:=
ko,renine pa. :se uspešn-o mehan~čno in kemično uveljavljajo in zato izr-edno 
intenzivno preraščajo in se vraščajo v tlo, v lesne ostanke, v surovi humus pa 
tudi v kamenje in matično podlago. Če delovanju travnih korenin dodamo še 
vpliv stranskih korenin s:t.ru~ega s.estoja ob upoštevanju dejstva, da gre že za 

.~., 
~ 
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Sli ka 7. Del Li.zprane ruše s smrekovo semenico. Sli ka 8. a) Korenina ,r.azkxaja 
kamen; b) koreninski laski. črpajo hrano iz lesenega ostanka; c) koreninski laski 
rastejo skozi odm.rle korenine trav itd. - S l.i ka 9. Zajčja deteljica (Oxalis aceto-

sella), na videz neznatna rastlinica, ki im<1 krepko, močno razvejano koreninje 
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tl'etjo .a.Li celo četrto gener.aci.jo um·2tn.ih s~nr·ekovih nasado-v, po.t.e-m P{'>ill·:=nijo 
ti elementi hudo oviro za uspeh n.aravn·ega :pomlajev.anja na Pohorju. 

Probl>E"".m na.r.avnega ;p0mla.j-evanja :n::t Poho-rju nas navaja na na<::.l::·:lnje 
gozdnogoj.:i:tvene prem.isleke: 

Konkurenčne razmere v kor-eninskem prostoru s.o tako v ·sestoju kot na 
poseki za na:Tavni pomlad·eok n2ugodne. 

V sestoj u uveljavljajo najhujšo konkurenco korenine s.tarega ·drevja 
(smreka, jelka), ki Sl1abij-o tudi aktivnost preraščanja travne ruš·:=-. Kljub z.adost.ni 
svetlobi so s-em•enice šibke, trava ni skl2njena. 

Srednja dolžina kor·enin s.emenic iz S€.Stoja po· vzorcu znaš.a 
Srednja dolžina korenin trav po vzorcu znaša 

0.5m 
120,0 m 

V staT ih &es>to.jih torej ni upanja na uspeh nara.vn.ega pomla}ev.anj3. 

Pr oti robu sestoj a se vedno bolj uveljavlja konkun:nca tcavne ruše: 
stranskih ko;renin s.tar·ega dr·evja j-e vedno ma..nj. Tr.avna 1'1\.LŠ.a j·e· tu bujneiša 
in sklenjena . Smrekove sremenice .so nekoliko krepkej-e, vita:1neiše in viš:i·2 ter 
imajo več korenin. 

Srednja dolžina ka:renin trav po vzorcu znaša 
Srednja dolžina korenin sem.e:nic pe· vzo:·cu zn:1ša 

2,10 m 
530,00 m 

Z upadanj-em količine korenin star-ega drevja se je povečala koreninska 
gmota semenic in tr.a.v. 

N .a, pose ki odpade konkure-nca l'on~ninskih ode-epov sta:r·ega drevja. 
Uveljavlja se vsa moč k·oren1n travne ruš·2. Iz dejs.tva, da so tudi s.em·enice n.a
l ·avn<.>ga ·pomlLt~dka na pos-eki krepkejše, sklepamo, da trav·e kljub svoj·emu 
opLima1nemu razvoju n2 konkurir.a.jo tako močno kot kore:njn.e starega d.r•evja 
v sestoju in na gozdnem robu. 

Sr·ednja do-lžina knrenin semenic po· vzorcu znaša 
Srednja dolžina ko1·enin t.rav po vzorcu znaša 

4,30 m 
1020,00 m 

Do· neke mere s.o kor·enine tra.v koristne Z<.'- naravni pom1ad-ek, ·saj yazkr.aj.ajo 
surovi humus, kamenj-e ter razne o.st.anke v tJ.eh , zad1·žujejo \Jtl.ago itd. Ker pa po 
drugi str.ani travn.e korenine preraščajo ves talni profjl in je rr.a:zmerje med 
dolži.Jn.ami korenin t.r:a.v in semenje izredno neugodno, se s-emenice: razvijajo le 
do določene višin'2 in globine. V pr-ehud~ konkurenci poznej-e propadejo. 

Za razvoj S·em·eni.c je torej kJjub optimalnemu razvoju trav najugodnejšB. 
post:ka. Poir.ebno je o::l.gov-oriti na vprašanje, .kako naj ne-ustr.ezno II'azme1'j•2 v 
km·eninskem prostoru in nad zemljo uravnamo. da s~ bo naravni pomladek 
uspešno razvijal? Potrebno bo. v obravnavanih pohorskih razmerah nekoliko 
zavreti us.vajalno moč tra.višča s ;predkultm·ami ustreznih d.rev·esnih vrst, l<ot 
so vrba, trepetlika, breza, da bodo vm·e-.s.ni členi za ublažitev konkw·ence med 
lravo in se.menicam.i. 
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DIE NATURLICHE VERJUNGUNG DER PICHTE AUF DEN KAHLFLACHEN 
DES POHORJEGEBIETES UND DIE KONKURREZVERHALTNISSE 

IM WURZELRAUME 

(Zusammenfassung) 

Die natUrliche Vcrjungung in alteren, teihveise durchfo-1·steten Fi-Bestanden und 
auf den Kahlflachen des Pohorje schreitet nur langsam voran, obwohl dieselbe i.lberall 
besteht: im Bestande, auf den Kahlflachen, entlang der \Vege. Die Samlinge, die sich 
nach der Ansamung dicht unter der Oberiiache in der R.ohhumu.sschicht anwurzeln , 
sterben nach einigen Jahren ab. 

Zum Studium des Misserfolges bei der naturlichen Verjungung auf Pohorje haben 
wir aus dem ausgewahlten Streifen (1120 m Meere.shohe), der vom Inneren de.s 
Bestandes in die Kahiflache verlaurt, 10 Blocks (30 X 30 cm bis zur Tiefe des Mutter
gesteins) mit naturlicher Verjungung ausgeschnitten . 

vVo liegt der Grund des Misseriolges der naturlichen Verjungung? In der Studie 
untersuchte man vo.r allem die Wurzelkonkunenz zwischen den Grasern (Deshampsia 
flexuosa, Lu.sula albida, L. pilosa, L. silvatica, Carex brizoidec; usw.), die ubera1l 
auf Pohorje seht· vital sind und den Fi-SamJingen der nati.irlichen Verjungung. Die 
Konku.rrenzverhaltnisse im Bodenraum sind fUr die naturliche Verji.ingung ungunstig 
sowohl im Bestande a.ls auch auf der KahlfUiche. 

Im Be stan de ist am sUirksten dJe Konkurrenz der Wurzeln des Altbestandes 
(Fi, Ta), die auch auf die geringere Aktivihit des Wurze1durchwachsens der Graser 
wirkt. 'l'rotz genugenden Lichte:s sind die Samllnge schwach, die Graser w.achsen nicht 
geschlossen. 

Mittlere Wurzellange der Samlinge betragt pro Probe 
Mittlere Wur-zellange der Graset· betragt pro Probe 
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Dem Be stan de sr ande zu macht sich immer meht· die Konlmrenz seilens 
der Graser geltend. Die Graser sind starker uncl geschlossen, und auch die Fi-saml:inge 
sind .c:tarker. 

Mitlere Vlurzellange der Samlinge pro Probe 
Mittlere vVurzellange der Graser pro Probe 

2,1 m 
530,0 m 

Mit Verr1ngerung der Wurzelmenge des Altbest..andes macht sich immer mehr die 
Wurzelmasse de1· Samlinge und der Graser geltend . 

Au f Ka h l f 1 a c he n enW:illt elie Wurzelkonkurrenz der Seitenwurzeln der alten 
Baume. Hier kommt die volle Kraft der Graserwu.rzeln zur Geltung. Da auch die 
Samlinge der natiirlichen Verj\.ingung auf den Kahlflachen am starksten sind, bedeutet 
dies, d.ass die Graser, t.rntzdem, dass sie sich in optim.aler Entwicklung befinden, keine 
so starke Konk'urrenz vorstellen als die \Vurzeln der alten Baume im Best.andesin
neren und am Waldesrande. Auf del· Kahlflache betragt: 

dje mittlere Wurzelli:inge der Samlinge pro P1·obe 
die m.ittlere Wurzetlange der Graser pro Probe 

4,30m 
1020,00 m 

Die Kahlflache jst demnach fur das Wachst.um der Samlinge der gi.instigste Ort, 
trotz der optimalen Entwicklung der Graser. 

Die Wurzeln der Graser sind bis zu einem gewissen Grade sagaJ.· ni.ltzlich fi.ir 
die naturlicbe Verjilngung, da sie Rohhumussch1cht, Gestein sowie verschiedene 
Re.stbestande im Boden verarbeiten , die Feuchtigkeit ZUli.ickhalten usw. Da aber 
andererseits die Graserwurzeln das ganze Eodenprofil durchwachsen, und da.<; Ver
haltnis zwischen den Langen der Graser- und Samlingswurze1n ausserordentlich 
ungi.lnstig ist, so entwkl<:eln sich die Samlinge nur bis zu einer gewissen Hohe und 
Tiefe. In zu starker Konkunenz verkommen sie dann spater. 

Es drangt sich die Aufgabe auf, das ungi.lnstige Verhaltnis im Bodem·aum und 
Uber dem Beden zu gunsten der natUrlichen Verji.i.ngung zu regeln. Die Vorkulturen 
mit entsprechenden Pionierbaumarten (Heide, Espe. Birke) werden jenes Zwischen
glied vorstellen, das die Eroberungskraft der Graser zi.i.glen und bessere Bedingungen 
fur das Gelingen der natlir1ichen Verji.ingung schaHen wird. 
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HišNI KOZLičEK (HYLOTRUPES BAJULUS)- EDEN 
NAJNEVARNEJšiH šKODLJIVCEV VGRAJENEGA LESA 

Ing. Ljerka K er v i n a (Ljubljana) 

Uvod 

Hišni kozliček je najbolj pogosrten škodljivec zračno· s.uh.ega 1esa. Hr.am.i se 
i:zlldjučno le z lesom. Šk·oda, ki jo. pri t·em povZJroča, j.e 7,elo v·eili:ka. Ra:ZŠ'illjen 
je po v.sej Evrapi; odtod so ga p.r;enesli v ·_s,2verno- Afriko :im Sev eTno in Južno 
Ameriko. Podrobno ga je ·opisal Vite (1). 

F...išni kozliček je tudi pri naLS zelo razšia:'jen. Živojll1ovic in Vasic (4, 5) 
poročata, da s.ta ga· našla tudi na 1700 m nadmorske višine in da. je po vojni 
porpolnoma UillJi.čil n-E'ko valS v bližini Hercegnovega. 

Ra:zšitrjenost hišn-ega koilička pripisuj-emo sposobnosti, da. lahko živi v raz
ličnih kilim.atskih in v i2Jr.edno sk,romnih življenjskih r-azm:er:ah. Optimalna 
temperatura zanj Je 28° C in 70--90% vlag·e v l~su. Vas..ic (2) navaja, da hišni. 
kozli-ček lahko živi še tu:d!i prli 7% vlagi v les.u. 

Obirn.vnavani ško-dljiw~c napa-da neohdela111 in obdelan les, vg.r.ajen gradben1 
les, zlasti pa strešne kon.sibrukcij,e 1n pohištvo. Pogosto• ga najdemo tudi v skla
diščih, lesenih m-o&tovih in elektro drogovih. 

V laboratOiiiju in.§ti.tuta z,a tehnologijo lesa Biotehniške faku1tete v Ljub
ljani g-oj'imo več sto ličink teg.a škodljivca in opazujemo njeg.ov razvoj in de
lovanje. 

Razvojni d!k1us hišnega kozlička. S•e -sestoji iz štirih st8dijev: iz jaj6eca. 
li-činke, bube in hrošča., kot to ·kaže slika. l. 

V p-oletnih m·es.ecih izLeti s:am.ica iz lesa in z 1-2 cm dolgo legalico odloži 
100 do 200 ali še več jaj.čec v •raZJl)oke l•2s::1. .. Po 10 do 14 dneh s.e iz jajčec izlciedo 
do 2 mm ve1ike bele 1iči.Jn.ke, ki S•2 takoj zav111taj.o v l·es. S tem se začne š.kodljrivo 
delovanje tega insekta. Ličinka živi v lesu 3-5 let in se za časa svoje rasti 
hra:ni z leso·m. V.a&ic (2) nava1ja, da ostane kozliček v stadiju ličink.e lahko tudi 
do 37 1et, 6e živi v :iNed[w suhem okolju. OdrasJa Ji.či:nka je barve človeš~e 
kože, meri 1-2 cm 1m. tehta 200 do 300 mg. Pri hranjenj;u vlrta v lesu rove jn 

tako p:revrl.a in uniči vso not:ra111jost 1es-a., runanja s1ten.ct pa ostane nepoškodo
vana in je .po navadi .tenka .kot papir, skord njene razpoke pa izpada črvojredrin.a, 
ki je edi:ni znak., da je les napaden. če je takšen l:es vgrajen, je videti na zunaj 
zclrav, pod tenko steno pa je popolnoma uničen. Ta pojav z;elo otežkoča odkri
v.anje obra.v:na,v.anega škodljivca. 

Sh1ti 2 in 3 prikazujeta kos borove belj.av-e, kamor je .pred pol leta 
samica vložila jaj-6eca. Les se zdi m.a zunaj nepoš:kodo·vatll (slika 2), vendar pa 
je v notranjosti ves iz-žrt. Sbka 3 il"t8.zorno kaže, kakšno škodo nar·edijo ž:e 
majhne J~:činke v omenjenem kr.a;tk:em času. Odrasla ličirrka je še bolj požrešna, 
z.arto povzroči še večjo škodo. 

Ko se odra.s1a ličirJGJ. zabubi, p:r.oide v st.ad:ij mirovanja, v kater.em se ne 
hrani in ne po-vzroča škode. T.a. razvojna stopnja traja prihhmo 14 dni. Buba 
im.a v začetku bau-vo človeške kože kot ličink.a, nato pa patemni, dobi nog~e, 
oči in krila :in se razvije v temnega hrošča - ~Sarrlico ali samca. Ko hr.o6o2tk 
doz·ori, pr-edre zunanjo tenko steno i:n zleti na prosto. Te odprtine so P'rvi 
zunanji znak, da je les rn.apaden. Po obliki in velikosti teh odprtinic lahko 
določimo, za kat-er:ega škodljivca gre. Večkrat 1pa hrošči sploh ne izletijo iz }2'S.a 

in s'e v lesu oplodijo. V tem primeru je odkritje napada in identifikacija škod-
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.-----.... 

S 1 ika l. SLi1i razvojni štadiji hišnega kozlička, jajčeca, ličinka, buba .in hwš&. Nad 
spcdnjimi robo,vi so predočene njihove naTavne dolžine 
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ljivca nemogoča. Ko samica odloži j.a.jčec.a, 'POgTi:ne in začn-e se ,nov razvojt11i 
dklus. 

Seif.ert (3) navaja ,posebno agresivnost hišnega ko.zli-čka v bo.rovi beljavi, 
vendar v literaturi nism:a m-ogli najti podatkov o tem, kakšno škodo povzroča 
v lesu clirugih ~evesnih vrst Zato smo skušah dogn&ti, kat,ere dorma.če vrs-te 
napada in v kolikšni meri. 

Za poskuse S:mo uporabili les iz beljave rde·cega bora, iz nj..egov.e črnj.ave, iz 
zeleneg.a. bo.ra, smre-ke, j·eJke, macesna, bukve, gradna. čm-ega topola, domačega 
kostanja dn velikega je:sena. 

S 1 ika 2. :'-Ja kosu borove beljave, v 
katerega je p1·ecl pol leta kozličkov~1 

samica vložila jajčeca, ni opaziti nobe-
nih sprememb 

Sli ka 3. Nc:lranje p·o-3k-odbe v borovi 
bel,ie:wi so G mesecev potem, ko .ie koz
Hčl.:::ova samic:3. odlo;':ila jajčeca. že zelo 

hude 

Eksperimentalno delo 

Pr~pr.aviJ.i smo lesene kocke cd ·o·menj·enih drevesnih vrst v ,ffimenzij.ah 
2 X 4 X 6 cm. Klimatizi..r.ali .s•mo jiih 3 tedne ,pri 28° C in 70-90% zračni vlagi.. 
Odrasle liči..nke hišnega kozlička smo vložili v 78 kock (v 8 kock vsake dr·evesne 
vrste igla.voev in v 6 kock vsake v.rste listavcev). V l·es-ene kocke smo s Pres
sl·erjev:im svedrom izv.rtali luknje in v vsako kocko vložili po eno ličinko. Kocke 
lesa in ličinke smo p:r,ej .stehtali. 

Ves čas poskusa, ki je trajal 6 mes-ecev, sn1Jo. lesene kocke z ličinkami hranili 
pri 28° C :in 70-90% zr.a·čni vlagti. Prehod ličink iz .ene poskusn-e kocke v ·drugo 
smo on,em·o:gočil·i s tem, da smo vs.a.ko kocko z ličinko postavili v posebno čašo. 
Slike 6-11 prikcuzujejo pasl€-dice žrtja kozličkovih ličink v lesu :iglavoev po 
6-m-eseonem pos~usu, .slike 12-15 pa v lesu listavcev. 

Po končan-em poskusu smo 1iči:r\:k·e vze1i iz kock, očistili o•d črv-ojedine in 
jih stehtali. Les,ene ko-cke sm.o po dalžini na drobno r.azseka·1i, jih kvantit.a.tivno 
izpra.skali in ločili prebavljen les (črvojedilVo) od neprebavljenega (zdr,avega) 
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lesa. V sako kocko s·mo .obdelali 1pos.eooj in s tehtan jem u.gatovili količino prebav
ljenega lesa in p:r'€os<ta1ega zdravega lesa. 

že. na prvi pogled smo. ugotovili, da je bil les. različnih dreves različno 
prizadet. Smrrekovma je na videz najbolj tr-p~la, za njo :pa bocova beljava. 
Lesene kocke listavcev so bile kOlTl;a.!j n.ažrte, s.aj &o vse 1ičinke v lesu listavcev 
poginile. 

Kot vidimo, je agresivnost hišnega kozlička v 1esu razlioruh dreves.nih vrst 
različna. Ocenjevali ·smo jo p.o i-zguib.ah na teži lesa ·po 6-mes.ečnem žrtju libnk. 
Rezult.arti m·etritev pr-i igl.c!Jvcih s:o razvidni iz razpredelnic. 

S l i ka 4. Kocke iz borove beljave pre
den jih .ie napadel kozliček 

S l.i ka 5. Kocke iz 4. slike eno leto 
po napadu hišnega kozlička 

l. Izgube na lesu v iglavcih v gramih 

Ponovitev 
Vrsta lesa 

1 2 3 4 5 6 7 8 .... ~ x 

BOl'. beljava 8,51 7,96 7,20 1,14 1,52 11,09 10,11 6,65 54,18 6,77 
Bor. črnjava 3,02 4,80 4,77 4,24 3,20 6 ,51 6,29 0,97 38,80 4,85 
Zeleni bor 2,69 2,95 2,77 3,40 4,87 2,30 0,50 4,85 24,33 3,04 

Smreka 12,77 10,03 12,38 9,62 3,43 11,90 4,38 6,06 70,57 f3,82 

Jelka 9,07 2,69 1,00 0,94 4,59 5,40 8,74 6,43 38.86 4,86 
Macesen 2,43 2,45 2,39 1,41 4,51 2,52 1,60 3,40 20,71 2,59 

II. Analiza vadancc 

Vir va~iance SP VKO s~ Fl FI'to.o:p F 1(0.01) 

Vrsta lesa 5 218,3417 4-3,67 5,83** 2,44 3,49 

Napaka 42 314,3521 7,49 

Skup8j 47 532,6938 

Z analizo vall'iance j-e bila izvrednot€na eksp.edmentaJna napaka, na osnovi 
katere so tretirane -ugotavljene- ra.rlike (:ra~predelnica III). Iz tab.eil.e III je raz
vidno·, da so bile naj!Večje izgube pri smre.ko'V"ini. Te- izgube so bistveno večj-e 
od izgub pri borovi črnjavi, zelenem boru, jelki in macesnu, niso pa bistveno 
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III. Testiranje ra-zlik 

(Multi range test) 

Vrsta lesa x X-2,59 X-3,04 X-4,85 X-4,86 X-6 ,77 

Smreka 8,82 6,23 (4,09) 5,78 (3,91) 3,97 (3,66) 3,96 (3,33) 2,05 (2,77) 

Bor. beljava 6,77 4,18 (3,91) 3,73 (3,66) 1,92 (3,33) 1,91 (2,77) 

Jelka 4,86 2,27 (3,66) 1,82 (3,33) 0,01 (2,77) 
Bor. črnjava 4,85 2,26 (3,33) 1,81 (2,77) 

Zeleni bor 3,04 0,45 (2,77) 

Macesen 2,59 

Sli ke 6-11. Les iglavcev po 6-mesečnem žrt,1u kozličlwve ličinke. Vzc1~ec 7 : beljava 
1·dečega bora; vzorec 12: črnjava rde{: ega bora; vzorec 26 : les zelenega bora; vzorec 31: 

smrekovina; vzorec 41 : jelov ma; vzorec 55: m3cesnovina 
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veqe od izgub pri honwi beljavi . To pom~ni, dct m·ed smr-ekovino in borovo 
belj,č\Jvo ni signifika.ntnih r.a0hk, .ampa:k sta obe vrsti l-e~a enako podvrženL 
napadu hišneg.a koZJlička. 

Bo1·ova beljava j:e bistv.eno bolj pod:vrž,ena po.škod!baan kot borova črnj.av.a.. 
zelem b01r in n1!a·02'E!2iJ.l . Zanimivo j.e pa, da ni velikih razliJ<: med borovo beljavo 
in jelov-ino. Tor-2j je tudi }·=-lo-vina pro,dvržena napadu hišneg.a kozlička, čeprav 
v manjši meri . 

S 1 i ke 12-15. Les listavcev po 6-mesečnem žrtju ličinke hišnega kozlička . Vzorec 
65: bukO\'ina; vzorec 04: tcpolovina; vz-on~c 83: les domačega kostanja; vzorec 104 : 

jesenovina 

IV. Izgube na. lesu listavcev v gramih 

Ponovitev 
Vrsta lesa 

1 2 3 4 5 6 "' x 

Bukev 1,91 1,73 2,01 1,67 2.20 2,14 11,66 1,94 

Hrast 1,41 1,41 1.64 1,64 1.78 1,62 9,50 1,58 

Topol 1,24 0,93 0,80 1,93 2,10 0,65 7,65 1,28 

Kostanj 1,84 1,20 2,29 1,26 1,27 1,18 9,04 1,51 

Jesen 1,75 1,86 1,66 1,34 1,71 1,70 10,02 1,67 

8,15 7,13 8,40 7,84 9,06 7,29 47,87 
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V. Analiza variance 

Vir variance SP V .KO S:J F1 F' w,o:;) 

Vrsta lesa 4 1,42 0,355 2,36 2,76 

Napaka 25 3,38 0,1352 

Skupaj 29 4,80 

:R·ezultati m21itev p.ri lista.vcih so rrazvidni iz tabele IV in V. Med razhčnimi 
vrstami lesa l·istavcev ni s:iognifikantnih r.azlik. Vsi listavci so bili l·e minim.alno 
pr:iz.ade,ti. Tudi p.o:datki o količini črv,ojedine nam potrjujejo, .da sta sm;r·2kovina 
in bor;o,va helj,::w.a najbolj ogroženi, saj je v 6 me.s-ec:ih 8 iJ·ič:ink pws.ti1o ok. 50 g 
črvojedj;n,e v sm.n2tko.v~ni, v bo:ro;vi heljavi pa. 37 g, v lesu vseh drugih dr.evesnih 
vrst je bilo m.anj č.rvojedine·. Tako s,n na primer v le-su listavcev ličinke zapustile 
samo ·ok. 2 g orvoj-edine. 

S tehtanj:em ličink pr·2d in po 'POSlkusu smo ugotovi-li, kako vpliva drevesna 
vrsta na. !razvoj obr:avnavaneg.a škodlj.ivca .. V smrrekovin.i in v ho.rov:i he·ljav:i so 
od 8 ličink jzgubil.e na beži samo 2, dlruge -p.a so v~e p·lidolbiloe na teži, nekatere 
tudi za več kot 1 OO mg. To ipom,eni, da. so pri.dobile ok. 50% svoje prvotne 
teze. Za razli;k.o od t.ega pa. j·e v bon.-ovi črn}avi izgubiJo na te7,i 6 ličilnk, ena j-e 
pridobila na teži, ena pa. joe .poginila . V maces:novini je bi·l :r:az.voj ličink prav tako 
o-vir.a.n, s.aj sta ·od 6 ličink s.am·o dve pridobiJi, dn1ge pa s.o· izgubile na t·eži. V 
le:su hs.tavcev ·so v poskusni dobi poginil·e vs·e hčinke. 

Iz .rezultatov rpnskus.a lahko -skl·erpamo, d.a je po·škodbam od hišnega kozljčka 
zelo pod.w·rena ne 1e bo!forva beljava, temveč tudi sm!rekovina, ki jo :r:rri nas 
v gr.a.dbe.n:ištvu n.a veliko upoTabljam,o. 'Pri naš.-e:m 6-mesečnem poskusu j,e ena 
sama ličinka poiVZl'obla. v s.mrekovini izgubo za 39,14% (18,77 cmP) le·s.a. Torej 
bi v 4-letnem razvoju un.i6iJ.a 134,16 cm3 smr·skove-ga les.:a. Že 7 ličinik ipri svojem 
razvoju uniči 1000 cm'1 lesa. Poškodbe na l·esu, ki jih hišni. kozh6ek povzroči, 

niso ena.kom.erno potJ:a.zdel:j-e:ne po vsej les~::ni konstrukciji, pač pa so konoent,ri
r.ane na določenih m :estih, kjer zelo zmanjšajo trdnost lesa . 

Iz .ohr.avnavaneg.a poskusa j-e razvidno, s kako hudo unič·evalno silo se 
uvelj.avlja že ena samo. ličinka hišnega kozljčka, k,er v-emo, da s.e ta škodlj .. i.v;ec 
z.e1o hitro 'množi in da s·e zail:adj njegovih poškodb lahko z,rušijo 1es•ene kon
strukcije, se nam vsiljuje sklep, d.a. je zaščita lesa proti hišnemu kozličku 

neogibna .. 

Sklep 

Agresivnost hišnega kozl1ička (Hy1otrupes b.ajulus) na različne dr-e,vesne vrs-t:e 
je r.azhčn.a. Poškoduj-e le les iglavcerv, medtem ko mu l·es l-istavcev ni pod.vrž:en , 
E.a.i v njem 1~6inke hitro poginejo. 

Naj bo,]j ogrožena sta smrrekovina in be1java rdeč,2ga. botra. Nek oJ iko· man.i 
pa j'e podvržna poškodbam jelo:vin.a,. 

Les iz črnjave rdečega bora, zelenega bora in macesna pa znatno manj 
trpi za:r<1d.i obravnavan-ega šk01dljivca. 

Gk:de na v;e}jko š,ko,do, ki jo povzr.oča hišni kozliček v lesu igl.avcev, ,posebno 
v smr;skovem jrn v 1esu bor-ove hel.j.ave, ki jo pri na:S n.a veliko uporabljamo v 
gradbeništvu, rezultati o.po.zarj.a.jo na pom·embnost zaščite lesa proti obravna
van-emu škodljivcu. 
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DER HAUSBOCK (HYLOTRUPES BAJULUS), EINER VON DEN GEFAHRLICHSTEN 
SCHA.DLINGEN DES EINGEBA UTES HOLZES 

(Zusammenfassung) 

Der Hausbock (Hylotn.1pes bajulus) ist auch im unseren Lande sehr verbreitet. 
Er vernichtete z. B. in der Nachkrtegszeit ein wieder aufgebautes Dorf an der Adria
tischen KUste. 

Unsere Versuche haben die Frage behandeH, welche bei uns verbreiteten Holz
cu'ten vom Hausbock angefallen we1·den und in welchem Ma:sse ihr Holz von seinen 
Larven vernichtet wird. 

Wir haben folgende Holzarten unt.ersucht : 
Das Kiefern.s.plint- und kernholz (Pinus silvestris), das Holz der Weymouths

kiefer (Pinus strobus) der F·ichte (Picea excelsa), der Tanne (Abies alba) der Larche 
(Larix europaea), der Buche (Fagus silvatica), der Eiche (Quercus sessiliflora), der 
Pappel (Populus nigra), der Kastanie (Castanea sati.va) und der Esche (Fraxinus 
excelsior). 

Die Fressigkeit des Hausbocks war bei verschiedenen Holzarten nicht gleich. 
Wil· haben elie Fressigkeitinten.siUi.t nach den Angaben der Holzmassenverluste ge
schatzt. 

Der Hausbook fallt nur das Nadelholz an. Am meisten ist der Holz der Fichte 
wie auch Kiefern.splintholz angefallen. Etwas weniger ist das Tannenholz angefallen. 
Im Laubholz gehen die Laxven sehr schnell zug1·unde. 

BezUglich d€6 grossen Schadens, welchen die Hausbocklarven dem Nadelholz, 
insbesondere dem Fichtenholz und Kiefernsplintholz zufUgen, welches bei uns im 
grossen Masse im Bau gebraucht wlrd, zeigen elie Re.sultate die Wichtigkeit des 
Holzschulres gegen diesen Schadling an. 
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634.0.243.9 : 686.3 

INTENZIVNO GOJENJE GOZDOV IN NAčRTOVANJE 
KOMUNIKACIJSKEGA OžiLJA V SREDNJEGORSKIH PREDELII-I 

Ing. Hubert D o l i n š e k (Ravne na Koroškem)* 

Sodobno gojenje se razvija z velikim~ in hitrimi ko!I".aik.i. Znano·st na po
dročju gojenja gozdov1 tj. primarne gozdne proizvodnje, dosega vedno nove 
uspehe. Te moderne dosežke znanos·ti bomo lahko s pridom uporabili in -prenesli 
V proJ(SO, oe Sie bodo tu·di ·druge panoge g.ozrlairstva r.azvij.al-e Z .enakim t-empom. 
S.de skladen r.a.zvoj vseh :dejawn.osti nam lahko z:og·otovi hifu'ejši napredek go
spodarjenja z gozdovi. 

Zarprtocs,t go!Zdn~h območij je m-ed najhujšimi ov~·rami pri uvajanju sodobnega 
gospoda1rjenja v g.owove. V zadnjih nekaj letih sm.o zgradili le glavil1•e prometne 
žiJ·e, ki odpirajo večja, doslej zaprta območja. Ča:ka nas Š09 obširna naloga načrto
vanja in gradnje ožilja ;produk:tivnih prometnic, tako da se bomo poskopom.a -
cdvis.no -od dinamike razvoja gozdnega gospodarstva - ,p:ribližali njiho-vi opti
malni gostoti in jo dosegli. Z izra.zom >><prom!e-tnica~· zajemacrno vse zg.r,adbe in 
naiP>r:av:e, ki jih izkorišča·mo za .p3:om:et v go.zdu, kort s.o .npr.: cesrte, žičnice, ži·čni 

žerjavi, vitli, (ročni in motorni) in druge. 

Za čim koristnejša upoifabo razpoložljivih 1p:r'lrpomočkov za gTad.nj.o p~o~ 

mctnic se moramo opreti na idejne načrte za njihovo gradnjo, izdelane ob 
upoštev.anju sodobnih go:zdnogojibv-e:nih nače-l, obsega.jooe kompleksno vse gozdne 
predele. 

Celotnega načrtovanega omrežja pa ne bo mogoče zgraditi naenkrat, zato 
moramo že pri idejnem načrtovanju predvideti prioritetno zapo1·edje. Tako bomo 
Lahko vsako novo. gradnjo smotrno vključili v ce-lotni sistem prometnic. Vsaka 
na novo- zgrajena steza in vlaka m·ora jm.eti svojo vlogo tu·cli v končno zgrajeni 
k·Oil.TIUr1ikacijs:ki nu·eži. Kjer ne m{)IDem·o na·enkrat vložiti velikih ZJ1Jes.kov za 
gr.adnjo kam.ton.ske ces:te, bnmo morda zgradili naj.prej stezo, nato p.a vlako in 
jo pozneje razširili in :izboljšali na goz;dno kamionsko cesto. 

Pri idejnem n.ačrt<YVanju protnetnic s-e moramo otresti m.:iselnos.ti, da so 
le-te potDe:bne le za čim oenejši in lažji tr.an.s.-port lesa. Vse :prometne napra:v:e 
(gozdne prometnice) obravnavamo v luči gojenja gCYLdov, tj. s stališča gospo
darj•E:nja z g.ozdO'ln, ki mu mo;ra.j.o biti prilagojene :in z n.iim s.inlwon.izi:rane. 
Osnova .pri načrtovanju so gozdnogospoda~rsk.i cilji, ki j:ih dolo:či proizvajalec -
gojitelj, in jih m·oramo doseči na najbolj ek-onomičen način, tako da bo go.zd-n.c1 
proizvodnja na d:ol·oen.em r.astišču r.acioiY1aJna in v mejah rentabilnosti. 

Temeljni cilj sodobnega gospoda~rjenja z gozd-ovi je tr:ajno količinsko :in 
kakovostno čim boljša proizvodnja lesne m.a.s.e, - upoš.t.eva,ioč hkrati v.oxovalno 
i.n rekreativno vlogo gozda.. Za dos1ego takšfleg.a cilja ID!Oir.amo izkon-iščati vse 
proizvodne· siJ.e, ki so nam v gozd..u n.a razpo1ag;o. To pa bomo dos:egl:i, oe bomo 
dovolj d..Ln,amičn.i in pr.ilagodljiv:i razmeram. Pri tem ne sm·emo prezrre:ti splošnih 
pot~eb in tež-enj (seda111j:ih ID. bodočih) ter s.tanj!El. gozdov :in gozdruega go
spadarstv.a. 

Pri uvelj.a;vljanju ukrepov za dosego izbran:::ga cilj.a predstavlja. razsežnost 
gozdnih zemljdšč nemalo oviro. če želimo g.o-spod.atriti racionalno-, mm·amo ta 
činit.elj -obv1aJdart;i s sistemom (ožilj-em) :produktivnih prrom.etnic) ki sre morajo 

* Povzetek iz diplomske naloge. 

23 



skJ.adno vključiti v cdotno gospodarjenje z gozd.ovi. P·rav tako kot vse druge 
ci.ejavn~ti v go~du mo-r.a.jo biti tudi vsi .prem.ili.i in gibanja. načrtno opravljeni. 

Voes promet v g.ozdu, tj. gibanja ljudi in tranSipODt ·materiala (lesa, sadik, 
strojev, orodja itd.) načrtujemo kompleksno, tako da 

- trajno omogočimo gozdnim delavcem in strkovnemu osebju čim lažji 
dostop na delovni prostor in po končanem delu vrnitev v dolino; 

- kot goj.it.elji neguj·emo sedanje &es:toje, jih ohranimo in izboljšujemo, 
smartno oblikujemo n.as:ta.j.aj-ooe s.estoje in pospešuj·emo njihovo kakov:ost; 

- omogoočirn·o goj:enje s~e~~toljev na naj-pl·odnejših rasti6č:ib; olb ja1rkih, v 
j.a:mah in na konJcavnih delih pobočij, p-rek kat.erih se j•2 doslej spr-:avl.i.aJ ve& 
poSiekan l·es i.n so bila pretežno ne:prod<uk.tivna; 

- moremo opravljati s,pr.a.viJ.o in transport lesa na določenem ter-enu eko
nomično in pravoča~.no ter piri tem ohraniti kakovost Lesa; 

- ohranimo in po;večamo va:rov.a.1no v1ogo go(Zd-ov z Oipušča.njem pr-i-mitiv
neg.a spy,a,vila in 

- pos;pešuj>e,mo rekreativno vlo,go goz.da (z ]a.žji·m dostopom v gozd). 

Kompleksno načrtovanje produktivn:ih ·prometnic in njihova po-stopna 
gradnja d.a.j·eta ne'POS\red:ne gos.:poda;rske koristi, ker j·e ekonomika celotne gozdne 
pr-oizvodnje v veliki m2ti odvisna od smotrnega transporta. 

Nanizal bom poglavitna .na-6ela, ki jih moramo upoštevati pri naC:·rtovanju 
prometnic. N.a. izbi'.anem objekJtu >>Koza:rni.ca« bom pr-edočil poizkvs. na.črtovanja 
komun.ika.cijskega ·Ožilja, ki je po•tPebno za racionalno- delo na objektu in ki 
za:gotovlja pri čim m.anjšem. vla.g.anju denarja trajno. povečanje d-onosov. Na 
koncu hom obra\m.a.val še vprašanje spravila lesa, ki s·e mor.a pli1agod.iti s·odob
n:::mu gojenju gozdov. 

NAČELA ZA UVAJANJE SODOBNIH PROMETNIC 

Osnovna ·rniscl, ki nas. vod!i. pri go:.spoda.rjenju z gozdovi, je čim bolje bko-
riščanje plodnosti in rastnooti. To temeljno n.ače1o nas mora usm0rjati tudi 
pri projektixanju prom:~:t.nic, ki naj o·mogočijo- čim lažji in čim cenejši t,ranspart 
v gozdu, in sicer tako, da. ka[" ·najbolj zad.ostimo temu pogLavi:tnemu c.ilju. 

Pri t.r.ans[polliu v go'ZidiU igra. pornembno vlogo .mehanizacija. Ra.z;p.oložljiv.e 
mehanizirane naprave v gozd.airs.tvu, ki bodo v bdoče uvaj.a111-e v gozd, se bodo 
moral·e nenehno prilag.aj.ati sodotbnin;, gojitvenim pott·;eham. Rastiščne pestrosti 
in s t€·m vs.estranSJke m.ožnosti naših gozdov bomo bo:J.je izkorristili .šele s taklim 
pri.lagaj.anjem mehanizacije, ki nam bo popolnoma služila, še}e pri op.tim.a.lni 
gostoti .sm .. okno načrtov.aruih in zgrajenih prometnic. 

Opis-aJ bom nekaj načd, ki jih m·.oramo upoot.Eva.ti pri nač.Ttov.an.iu pro
metnic. E den tem e 1 je v s od ob ne gozd n e pr o izvod n j e j e· sta
le n., k v a l i f i c i r a n in v se sp 1 o š n o r a z .g 1 e da n g o z d n j d el a v •2 c. 
Takega delavca lahko vzgaj.amo in trajno zadriimo ;pri delu v gozdu l·e tedaj, 
če bo 1m·e1 enak življ-enjski st<lnd.atnd kot jndus:trijski delav.ec. IndulS:t.rijski de
lavec, ki s.t.anuj.e v urejenih na:sel,jih, im9. solidno materialno 1pod!ago za svoj 
kultum'i razvoj. Prav tako kot &k.rbimo, da raste kulturna raven indust,rijskeg.a 
delavc.a (vzp:or:edno s kr€pitvijo m,a,teri.a.ln-e ba:o2), moramo ipOSip~evati tudi 
kulturni napredek gDzd:nega deJa.vc.a.. To bomo dos~egLi s krepitvijo njegove 
materia1ne osnorv:e. Zato j·e po-trebno zagotoviti vedno več Slredstev za 'izboljšanje 
st.and.a11~d.a gozdnega de·lavca, ki j-e vz.t:Lrajno in veliko pri&pev.al k izgradnji naše 
de-žele in mu je d.ružba razmeroma. le malo vračala. 
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Več denarja za. zv1sanje standarda bo na razpolago p['i večji proizvodnji 
v gozdu in pri večji .produktivnosti dela . To bomo ·dos<egli s spremen.}enimi 
jn izboljšani;mi debvnimi raz:rneirami. Gozdni delavci se bodo vask dan vozili. 
od doma v dolini na delovni prrosto•r v gozd in po končan-e-m delu nazaj domov. 
Dolge in utruj.ajoč·e ho}e v gocz:d in domo;v ne bo• več, na del()• bodo prihajali 
hitreje in ·spači ti. Lahko trdimo, da bodo naraščaJ .. i del-ovni učinki, .poškodb2 
pri delu bodo red.kej&e·, manjše bodo zamude, .gozdno delo bo produk..tivnejše in 
boljše; vse to rpa je osnOtva za večjo in rac.i.onalnejšo gozdno proizvodnjo. 

C i m t e s n e j š i s t i k s t o r i š č e m n a š e g a d e 1 a~ z g o z d o m, 
j e o s n o va na. p re d n ej š e g o z. d n e p r o i z v o d n .i e. Opt.i.!maln.a gostota 
smotrno n.a.črto;vanih in zgrrajenili cest omogoča boJjše in večkratno opazovanje 
raznih delov goz.d.a., gozdar se češoe vra.Čc:'1 na isti kra.i, zato so gojitv;eni posegi 
v gozd pravočasni in n.a.juč.i:nkovitejši. Nap.ad raznih gozdnih škod~jivcev hi11I'o 
ugotovimo in v osnovi zatr.em !O'. Int.eTV:encije p:ri morebitnih goe;dnih poža!l.ih so 
lahko dov01lj hitre in uspešne, ker &e g.asilci lahko .pripeljejo z vso opremo ne
posn~dno v gozd. 

S o d o b n o s p r .a v i l-o 1 e S· a, ·m o T a b i t i e k on om .i č n o o p r a v -
l j e n o, t a k o d a o s t a n e s e s t o j n e p o š k o d o v a n i n d a s. p i' a -
v i m o i z g o z d .a. t a k o d .o b e r 1 e s., k o t s m, o g a .p •r o i z v e d l i. Ce 
bomo .pri spr.a,vilu skrbeli v prvi vrsti za tisti del se-stoja, ,ki ·o.smne, lahko 
priča.kuj·emo povečano. vrednostno :pToizv·odnjo l•esne gmote. Na no,vo nastajajoče 
dde sestojev bomo 1ahko uspešno negovali le tedaj, če jih ne bomo poškodovali 
pri. s.p.ra:v:ilu :in tako uni-čili trud g;ojiielja, ki je za. njihov U:.5peš.en razvo.i ž·e 
vlagal delo in denar. In ne nazadnje je naša velika. mora.1na dolžnost ohranriti 
gozdove bodočim gene;racij.am vsaj takšne, kot smo j:ih mi pre}e1i od prejšnjih 
rodov. 

Les, ki ga. oddajamo potrahniku, mura biti enake kakoiVoSti, kot ,ie bil proiz
veden v gozdu. To p.a Je doGegljivo le pri sodobnem :in racionalnem spravilu. 
kjer ne uporabljamo le cepina, temveč tudi s.tr·oje in m1ehanizirane na.?rav·e·. 

Za m o der no spra. vil o j e p o tre b na up oTa ba 1 ah ki h (m.e-
haniziranih) sp,ravilnih naprav, v kombinaciji z gozdno 
cest o. Posledica ekstenzivnega gospodarjenja z gozdovi so intenzivne sečnje , 

ki so se v:rstHe v daljših časovnih presledkih. Sečišča smo poskušali čim bolj 
konc-entrirati z nrunenom: da bi zmanjš:c:uli SJpr~vilne stToške. Pri tem smo lahko 
uporarbljali težke 'L'UlSpcrrtne naprave, kot so npr. : s-talne gr.avitacijStke žičnice in 
težki ži·čni 2!erja:vi, ki so bili pri tom n.ači.nu gospoda•.rjen.j.a r·ent.albilni , sa.i S·2 

njihovo montiranje splača še1e pri veLikih ko.neentTacijah Lesa. Zični žerjav 
wyssen ali pa tipa Kostenapfel je rentabilen šele pri masah nad 900-1000 m ~ 

(12). Take koncentracije pri sodobn-em gospodarj.enju z. gozdovi ni m·ogoče doos.eči, 
še posebno ne na površinah, ki jih zaj.arm:emo z enlu.a.tno rpos.tavitvijo ž.iČJx:.ga 
%.Hjav.a. 

Za intenzivno goj-enje gozdov je potrebno po-gosto ukT,qpanje v S•estoju 
(s·ečnje, red.čenja). Jakost sečenj se· ·.pri takem načjnu gospodarj;enja zm.anjša 
v primerja.vi prej opi.s.anim; imamo opraviti z ~razmeroma m,alri..mi koncentraci
j.::mti lesne mase, -sečnje pa so pogostnejš-e·. Obseg teh koncentracij je odvisen od 
Yastišč:nih raz;rn:er, od sta:r.osti sestoj.a in vrste ukrepa. 

Pri m :alih koncentracijah :pos.ekane lesne gmo:te nam vprašanje sodobnega 
spravi,Ja uspešno pom.a:ga.jo· reševati lahke m.eha.nizi.r.ane spr.avilne naprave, ki so 
reJativno cenene·, njihova montaža in dem,onhranj:e sta pr·e.:pr.oiS.ti in hitri, stroški 
pa zato •ra!Zmen)ma mali. Pri tem s.o mišljeni v :prvi vrs.ti lahki žični ž.erj.a.v.i , 
s.amohodni vitlri, manjši motormi in zavorni vitli ter podobne na1prave. Vse te 
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naprav;e pa pridejo popolnoma do veljave tedaj, kadar imamo opraviti z dovolj 
gostim cestnim orrurežjem. 

S pomočjo meha.ni,zkanih lahkih spr.avilnih .na:pr,av zaj.am:emo n.a cesto 
s.kor:aj -dvakrat več ma&e kot pri doSiedanj-em načinu .spravila , kajti le'S pc.ivlač::mo 
navzgor do ceste z enako ši:rl(>krega p,alSU kot je spr.avi,lni IPllS nad cesto. Bistvo 
nabi:ov.anja prometnic in uvajanja lahkih spr.avilnih naprav j1e v njihovem 
maksima1nem prilagajanju gojitvenim ,po.treham. 

Za sodobno gozdno gospodarjenje je potrebno odpra
viti ek S1 ten zi v no Točno spra vil o. Pri intenzivnem goj.enju in izko
rišfunju gozidov ,moramo postqpoma odpraviti ekstenzivno in neracionalno .ročno 
spravilo IPO&ekaneg.a Lesa, zla.S~ti na večjih ratZdaljah. Zlasti trije razlogi nas 
silijo, da &e odločimo za to načelo: 

- Velike so škode, ki n.astaj.ajo na stoj-ečem ~evju in zmanjšujejo kako
w~stn.i pPirastek ter čersto zahtevajo predčasno obnovo in tako onemogočajo 
popo,1no izkoriščanj-e rastnosti ses.tojev. Naj(p1odnejš.a rastišča osta!nejo• do1go 
neproduktivna. 

- Velike so kalko:vosinoe izgube n.a les.ni gn1oti, ,proizvedeni v g~ozdu, ki 
nasta1ja.jo pri ročn·em sprav:iJ.u po strmih ka:mnitili ~poboč.Ph in dtrč.ah. Tam 
.Ste (najprej- razbijejo najv.rednejš_ii hiodi, iki ·So najobčutljivejši in na,vadno 
najtežji. 

- Pri spuščanju te7..kih hlodov .po stil"Tn.:ih :pobočjih s'e tla r.anijo. Te zajed-e 
na .pobočjih so Š€' pos·sbno nev.a.rne na plitvih tleh. Iz teh nedolžnih hrazdic 
se pozneje razvij-ejo globoki ey,oz:.ijski jarki, ki spo:dkopujejo pobočja in so glavni 
vir prodiš-č. 

Ročno spra;vilo bo še ,potr·ehno~, Vtrndar le n.a kra:tk-e ra:z.dalje, nekaj metrov, 
ali kvečjemu ne~kaj 10 metrov, za zbi'ranje posaan,eZ'nih, .po sestoju ;x-.azh:-esen1h 
hlodov, ki jih nato. z žični•m žerjavom odpe:lj.emo iz gozda do kamionske c-este. 

S .k a mi o n o m, k i j e o pr e m l j e n z n .a k l a d .a 1 n o n .ap r a v o. se 
čim bolj približujemo sečišču. Produktivne gozdne prometnice načr:tujemo tako, 
da .se z nj.imi .čim bolj pribl:ižam.o sestoj,em 1n s tom sečišoem. Izogi.bJjemo se 
vmesnim prevlak.am j.n večk;:ratn)m pr-ekladanj.em, ki znatno po:ck.a:žujejo trans
potrl Lesa. Le za:prte kotline in jame, ki jih ne bomo zaj1eh s kamjonsko cesto, 
bom-o v prvi f.azi. odpiTali s kTajšimi trr-aktorrskimi vlakami. Te bomo načrtovali 
tako ; da jih bomo kasnej-e z dodatnimi investicijami do.g~PadHi v priključke 

g]avnih kamionskih oest. Pri rastočih ,pot[",eb.a.h po 1-e.su bomo morali int,enzivir.atl 
go21dno proizvodnjo tJu·cli v teh zaprtih, doslej često zanem,a;r]enih pnedebh. 
Prometnice bodo k temu veJiko pripomogle. 

Z lahkimi spravilnimi napravami pl'ivlaamo ali spuščamo les: od kraja 
izdel.a,v;e do kam:i.:c>,n.ske ceste. Tra&e lahkih 'Siprav:iJnih naprav bodo staJne in 
vnaprej znane linije, tako da bomo že sečnjo prilagodili poznejšemu spravilu. 
Te lini}e se bodo prriključri1e n.a oest,o na malih med~1ebojnih razdaljah, zato s.e 
bo na cesti na enem kraju nabr:a]o le m,a1o lesa, za katerega se ne bo splača.1o 
postavljati naJldadalne r.amrpe ah ux-ejati večjih skladišč. Na &trmih pobočjih 
bi bilo to še p01sebej težavno. Ročno naklad.an}e-, tj. teža;vno dviganje ob cesti 
raztresen-ega lesa, pa bi prevoz l-esa o-bčutno podražilo in ot,ežkoča,Jo'. 

Naš cilj je č.im e!konomičm.ejši prevoz les.a, z.ato bo.mo LE:s nakladali z nakla
dalno napra.vo nEipO>Sn~dmo na kamione in ga bomo od;pe-J.i-ali nepos-r,edno k po
ra:bnikru. 

Z urporabo meh..anizir.anih narprav pri ~spravilu in nakla.danju dvi&:,rnemo tudi. 
maks1ma1no višino brežine, pri kateri j•e cesta še p:roduktivna. S t~em pa. j·e 
projtekt.iranje b01lj sproščeno, ne!produktivni odseki ceste p:a kr.aj.ši. 
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Načrtna gradnja optimalno gostih kamionskih cest 

z omejenimi sredstvi, ki so na razpolago vsako leto za gradnjo gozdnih 
cest, skušamo zgraditi čim več kiilometrov cest, čeprav se pri tem njihova 
kakovost poslabša. Ob upoštevanju načela kakovostnega zoževanja produktivnih 
prometnic (4) bomo v najkrajšem ča'.:;u odprli največ zaprtih gozdnih predelov. 
Kakovost ceste naj bo takšna, da bo prevoz les.a mogoč vsaj v suhem vremenu 
in pozimi, ko cestišče zam-rzne. Pri zadostni gostoti gozdnih cest te ne bodo 
obremenjene prek vsega lesa s težkimi tovori lesa. Važno pa je, da je cesta 
vse leto sposobna za lažji promet. Kamionske ceste bomo p:r:ojektirali in gradili 
tako, da razdiralna sila vode ne bo ogrožala še nedograjenega objekta. P1i tem 
bomo dosledno morali skrbeti za pravilno in nenehno odvajanje vode. Upoštevati 
moramo, da so samv suha cestna telesa (zlasti ncdograjer.~.a) sposobna za promet. 
Pozneje, po določeni dobi intenzivnega gospodarjenja, ko pričakujemo večje 

letne donose in s tem večje obremenitve cest, jih bomo utrdili in usposobili za 
težji promet prek vsega leta. 

Lahek, hiter in cenen transport m,aterial.a za snovanje in nego sestojev, delovnih 
strojev, orodja, goriva in maziva ter ekspeditivnost se1·visne službe 

Prev·oz sadik v oddaljene predele mora bih hiter in cenen, da zagotovimo 
kakovostne sadike na kraju pogozdovanja in ne podražujemo že tako dragih 
gojitvenih opravil. Pri delu na obsežnih gozdnih območjih in pri pomanjkanju 
mehanizacije je često neogibno hitro premeščanje delovnih strojev z enega de
lovnega. prostora na drugi. Take premike lahko uspešno jn ceneno izpeljemo po 
dovolj gosti cestni mreži. Redna in pravočasna oskrba delovnih skupin z orodjem, 
rezervnimi deli, gorivom in mazivom ter drugim materialom je prav tako 
mog·oča le po dov:olj gosti in smotrno zgrajeni cestni" mreži. Ob vedno intenziv
nejši mehanizaciji, ki jo uvajamo v proizvodnjo, bo potrebno organizirati ser
visno 1službo, ki bo lahko hitro in poceni zagotovila neprekinjeno obratovanje 
strojev in bo s tem odpravila zastoje pri gozdnem delu. 

Delovnemu čLoveku mm·amo omogočit.i čim lažji dostop v gozdove 

Pri načrtovanju gozdnih cest je potrebno upoštevati tudi vedno bolj razvi
jajoči se turizem. Delovnim ljudem iz industrijskih središč in večjih mest mo
ramo ·om-ogočiti lahek dOIStop v gozdove, kjer si nabirajo novih m·oči za naporno 
in utrujaj·OČe delo. Ce bomo pri projektiranju gozdnih cest upoštevali turizem, 
bomo m-orali ceste smiselno medsebojno povezovati, tako da bo n'logoč pr-ehod iz 
enega gozdnega predela v drugi. 

Naša skupna naloga jre· ;poskvbeti, ·c1a objekovalci gozdov ne bodo delali gos.po
dar.sh~ škode (požarj, lomljrenje mladj.a ipd.). Sm·ot.rno bi bilo, 6e bi .gozda:rji 
vnaprej do:J:očili in urediu pr:ostore z.a campinge ob gozdnih cestah, jih trajno 
oskrbovali s kurivom jn opremili z na:pisi, ki bi opozarjali tudi na znamenitosti. 
prizadetih predelr0v. Pozimi bomo morali skrbe-ti , da bodo gozdne ceste prevozne, 
in to ne le za transport lesa , temveč tudi za lažji dOIStop do planinskih smučišč . 

Morda bi bilo koristno, da bi gozdarji skrbeli tudi 7..a ureditev nekaterih 
smučišč in s tem prispe~VaJi s:voj deiež k poudarj.anju rekreativne vLoge naš·ili 
gozdov ter posredno tudi k hitrejšemu razvoju turizma. 
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PRIMER IDEJNEGA NACRTOVANJA PROMETNIC 

IN SPRA VILA V KOZARNICI 

Sedanje stanje 

l. Sestoji in njihova gojitvena problematika 

Gozdovi na obm-očju obrata Ravne na Kof'oškem se vegetacij~ko razlikujejo 
prav tako kot reliefnn. Severni del poraščajo gozdovi, katerih pretežni del 
pripada združbi borovih gozdov na silikatni podlagi (Pineto-Vaccinietum). Ob 
jarkih in svežih jamah najdemo združbo javora in jesena, (Aceretn-Fraxinietum). 
Južni del gozdnega obrata, tj. severna pobočja Plešivca pripadajo vegetacijski 
združbi j-elke in bukv€ (Ab:i-eto-Fagetum); v gorskem rpredelu najdemo va,rianto 
Abieto-Fagetum piceetosum, kjer sta smreka, zlasti pa macesen zelo vitalna. 
Suhe grebene in rebri na dolomitu porašča združba Pineto--Ericetum. Sveži jarki 
in vleknine z globokimi plodnimi tlemi pa pripadajo združbi Acereto-Fraxi
netum (11). 

Gozdovi južnega dela s.o pretežno družbena lastnina, med njimi pa odločno 
prevladujej-o enodobni se1.stoji, ki so- ohranjeni s poprečno lesno zalog.o ok. 
300 m:1/ha. V njih bomo poveča1i delež debelejših razredov na račun tanjših. 

V Kozarnici (objekt, izbran za načrtovanje prometnic) prevladujejo bukovi 
gozdovi z manjšim deležem iglavcev (smreka, macesen, jelka), ki S<) v skupinah. 
Bukev je na teh rastišč..ih (Abieto-Fagetum) doma in je ze1o vitalna ter agr.e
sivna. V preteklosti so gospodarih v Kozarnici sestojinsko na velikih površinah. 
!Vl:ed v.ojno in po nj-ej so bile v s-estoje zarezane J.cul:ise, d;aJge nekaj sto m-etrov 
(odd, 2 b, c, d). Ti se•stoji ·kljub vztrajnemu 20-letnemu pogozdovan)u še sedaj 
niso popolnoma obnovljeni. 

Velik delež srednje starih in starejših sestojev, ki s.o nujno potrebni redč.enja, 
nas sili k reševanju problemov v zveni s transportom. Pogoj za uspešno izvedbo 
negovalnih ukrepov j,e up01~a.ba sodobnih produktivnih prometnic, br-ez k.ate:rih 
si le težko zamišljamo intenzivno g-ozdno gospodarstvo. Sleherni del gozda bo 
tako dostopnejši, prodaja drobnih sortimentov in sečnih odpadkov bo rent::lbilna, 
na novo pridobljena 1s.redstv.a pa bodo osnova za intenzivnejšo nego. 

2. Razvojne tendence rastišč in sestojev 

Rastlinske združbe na območju obrata Ravne lahko· delimo v 2 veliki 
skupini. Prvo obm·očje porašča bukov g-o-zd reda Fagetalia oziroma razred 
Querceto-Fagetea, drugo pa smrekov gozd reda Vaccinio-Piceetalia oziroma 
razred smrekovih gozdov Vaccinio-Piceetea (11). Ti dve opredelitvi rastišč pa 
nam nakazujeta tudi njihovo razvojno smer, po kateri poteka prirodni razvoj 
od najmanj r .azv1ti.h, pionirSikih, .do klimaksnih rastlinskih družb. Prir-o:dni razvoj 
sestojev je pogojen z ra-stiščem in je od njega odvisen. Človeški posegi lahko ta 
pri rodni razvoj usmerijo v g.otspodarsko zaželeno ali pa nezaželeno smer. Od 
tega razvoja je odvisna plodnost rastišč, ki je lahko boljša, enaka ali pa slabša 
od prir·odne. 

Domnevamo, da je bila prirodna pl-odnost rastišč v preteklosti boljša od 
sedanje, ki je poslabšana zaradi deg1·adacijskih procesov, nastalih po togih 
oblik.ah gos•pod.a1rj ·enj~a.. Prir·od.na. :plodnost bukovih gozdov je prav d.ohra in 
odlična, plodnost prej omenjenih smrekovih gozdov pa je dobra in prav dobra 
ter le na ekstremnih krajih slaba. 
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Podrobneje bomo obravnavali rastnost sestoj-ev in plodnost rastišč v Kozar
nici. Plodnost je tam zelo dobra, vendar jo sestoji s svojo rastnost.io ne izko
nscaJO popolnoma. Na osnovi podatkov urejanja gozdo·v iz 1958. leta navajamo 
kratek tabelarni pregled rastnosti se·stojev in plodnosti rastišč v K.ozarnici. 

Od d. 
Zalega/ ha Rastnost PLodnost 

rn :l m:~ m:l 

1 520 5,2 odlična 10-15 

2 308 3,8 odlična 10-15 

3 487 4,1 prav dob. 8-12 

4 197 3,1 dobra 5-8 

5 187 4,0 dobra 5-8 

Iz tabele ugotavljamo naslednja dejstva: 

- Na zelo dobrih rashščih v Kozarnici je rastnost ob'.stoječih sestojev pre
mala in ni zadovoljiva. 

- Najmočneje je upadla rastnost v 2. ocld. To je dokaz neul:inke>vitosti 
sestojnega gospodarjenja. Sečnje v kulisah, ki S·O jih pred 25 leti tu izvajali. so 
vzrok za negativne razvojne težnj13 gozdov, s katerimi se .ic sesto.ino gospodarila. 

- Najmočneje je upadla ra:stnost na najboljših rastiščih (odd. 1, 2 in 3). 
rna.nj na '3labših (odd . 4, 5). Razlika med rastnost,io in prirodno plodnostjo je 
večja p1·i prvi skupini ·oddelkov (odd. 1, 2, 3) kot pri drugi . Iz tega sledi D<'I

S''lednja ug.ot,ovitev: 
- Skode, povzročene s togim šablonskim gospodarjenjem, so večje (po 

masi in vrednosti) na boljših rastiščih in manj občutne na slabših. 

Prirodna plodnost rastišč v Kozarnici se giblje po oceni v mejah od 10 do 
15 m:i letnega prirastka. (Na osnovi raziskovanja prirastka je to ugotovi1 dr. Du
;an Mlinšek v svoji dO!ktorski dis.ertaciji.) 

Očitno je, da so razlike med rastnostjo in prirodno plodnostjo zelo velike že 
po količini, še večj'= pa po vrednosti. Vzrok za to mol·an1o iskaLi v dosedanj(C'm 
načinu gospodarjenja, ki je slonelo na principih sestojnega gospodcujen.ia, pri 
čemer so bile premalo upoštevane biološke zakonitosti prirodnega gospodarskega 
gozda. Drevesne vrste 'smo ;pospeševali na neprikladnih rastiščih, prerrk'llo po
zornosti pa smo posvečali negi sestojev, izbiri drevesnih vrst in prilagajanju 
rastiščnim zahtevam. 

3. Stanje prometnic in dosedanje spravilo 

Do leta 1958 ni bilo na območju obrata Ravne nobenih gozdnih kamionskih 
cest. Prevo~ lesa s tovornimi avtomobili je potekal po javnih cestah, ki peljejo 
skozi gDzdov.e ali bhzu njih. Ves severni predel Uršlje g1o.re (tudi Kozarnica). 
ki o"bsega 1700 ha gozdov, ni imel kamionske ceste. Transport je potekal po 
redkih in slabih mehkih vlakah, ki pa so bile često bolj podobne er·ozijskim 
jarkom kot izvoznim potem. Tudi severni del obrata, kjer so pretežno kmečki 
go7.dovi, ni imel kamionskih gozdnih cest, vendar pa je znatno bolj kot južni 
prepleten s kmečkimi kolovo.zi. Sele po letu 1958 smo začeli odpirati zaprta 
gozdna območja z gradnjo glavnih kamionskih cest. 
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Grafikon št. 1 predočuje :obseg gradenj gozdnih cest glede na porabljen:i 
dena~r v zadnjih nekaj letih. Podatki dokazujej,o, da so se gozdar,ii zavedali 
nujnosti odpiranja zaprtih gozdnih predelov. Iz grafikon.a ugotavljamo naslednje: 
Za gradnj-o cest porablJeni zneski nenehno in hitro naraščajo (razen v letu 1960) 
v 1Skladu s finančno zmogljivostjo obrata in zaradi velikih potreb po cestah. 
Nekoliko strma -::-ast grafikona je nastala zaTadi stalnega naraščanja cen grad
benih storitev. Zmanjšana vlaganja v ceste leta 1960 so posledica reorganizaci.ic 
gozdarstva, pri čemer je bil denar večkrat negospodarno porabljen v druge 
namene. 

So 

4o 

jo 

2o 

1 

1 o L 
l 
1 

1 

o .l--J__,_...l..._ ___ _l_ - -··- '-·- _ l ____ __! ___ ... . . .. 1 _ _ _ . ----

. 56 57 58 59 6o 61 62 1963 

G1·afikon 1. Stroški za 
g1·adnjo cest gozdnega obra
ta Ravne v obdobju 1956 do 

1963 (v milijonih) 

Za intenzivno gospodarjenje z go~dov.i je potrebna razvita mreža gozdnih 
cest, pro:jektironih in zgrajenih po sodobnih načelih. Pri tem pa ne smemo -poza
biti na vključevanje drugih modernih prometnih naprav. Z večjo finančno zmog
ljivostjo obrata pri povečanih etatih in z boljšim ovrednotenjem posekane mase 
bomo ko~S tudi tej nalogi . Pri tem na:1n bosta ;pomagali tudi cenejša strojna 
grad:nja in vzdr~vanje cest. 

Sedaj imamo na območju o bra ta poprečno 4,9 m kamionskih cest na ha 
m:ir-o-ma 6 m kamionskih oes.t in traktorskih vlak: na ha . Oe upoštevamo še javne 
kamionske ceste in traktorske vlake, kjer se pretežno vozi les, znese to skupaj 
8.5 m i ha. Ta vrednost pa je globoko pod optimalno gostoto cestnega omrežja, 
ki je v mejah od 20 do 30 m i ha. 

Spravilo lesa iz sestojev se je moralo prUagoditi takšni gostoti in kakovotsti 
produktivnih p-rol1'10tnic. Približno 90% spravlJa smo opravili ročno. Les sm.o 
vlačili po sestojih, jamah in hudourniškH1 jarkih več kot 1000 m daleč (izjemoma 
tudi prek 2000 nl) . Na tej dolžini smo premagovali višinske razlike več 100m, 
zato je razumljivo, da so bile škode, ki so nastale na sestojih in na lesu, zelo 
velike. Se pred 5 leti smo tako izvlačili les in ga 90% odvažali z živinsko vprego, 
1e 1 O% s kamioni. To razmerje se sedaj iz leta v leto hitro spremin.ia v prid 
kamionskim p1~evoz·om. 

Pri spravilu pa razvoj ne napreduje tako hitro, kot bi želeli. Se vedno 
opravimo ročno nad 50% spravila na daljše razdalje, okoli 20% s traktorji, manj 
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kot 20% pa z žičnicami in 10% s konji. Od traktorjev upo!rabljamo kolesnike 
ferguson in lahke goseničarje fiat, ki so zelo uporabni, "ker imajo še dodatni 
vitel za privlačenje bremena do 70 m. Zadnja leta uporabljamo pti spravilu še 
žični žerjav tipa Kostenapfel. Ta produktivna prometnica sodi n1ed težke spra
vilne narave, je uporabna na razdaljah do 1500 m, njeno monti.ranje pa je renta
bilno šele tedaj, kadar gre za velike koncentracije lesa. Z eno spravilno linijo 
moramo zajeti okoli 900 m!l maSe (12) . Zadnji dve leti smo pri s.pravilu začeli 
uporabljati še srednje težk.l žični žerjav tipa ".zetor« in lahko, za kratke razdalje 
izredno ekonomično spravi1no napravo »isachsen~< (norveško), ki za spravila 
do 300m med vsemi· obstoječimi napravami najbolj ustreza sodobnim gozdno
gospodarskim zahtevam. 

Spravilo s konji je še rentabHno in v večini primerov cenejše (zlasti na 
krajše razdalje) kot spravilo z mehaniziranimi napravami (2) . Ce pa upoštevamo 
dejstvo·, da dnine (vrednost) za konjsko vprego nenehno ·in hitro naraščajo , bo 
sedan.ia prednost dela s konji kaj hitro izginila , predno1sti mehaniziranega 
spravila z lahkimi. 7.ičnimi žerjavi, villi in tr8ktoTji pa bodo še bo·lj očitne. Pri 
mehaniziranem spravilu poteka (pli dobro organizirani servisni službi) izkmi
~čanje ek:sped.itivno, brez zasto}ev, 1ki povzročajo hude škod2 n.a sicer kakovost
nem lesu, ker ne pride pravočasno do predelovalnih obratov. 

Prednost mehaniziranega spravila pred ročnim pa postane najbolj očitna, 

če analiziramo škode, ki se jim z najprej omenjenim načinom skoraj popolnoma 
izognemo. 

4. Poškodbe stoječega drevja, nastale pri ekstenzivnem gospodarjenju. 

a) Škode na deblih zaradi neustreznega spravila 

Zanimalo nas je, kolikšne so poškodbe na stoječem drevju, zato smo anali
zi·rali del s esil:.oja v Kozarnici v od-d . 2 a . Gre za mešan sestoj jelke (0,6) in bukve 
(0,4) enomerne zgradbe, normalno sklenjen, star 100 let s 470m3 /ha lesne 
zaloge. Debla so ravna in s.tegnjena. Analizirali smo kakovost vsega 1stoječega 

drevja in poškodbe, nastale zaradi udarcev pri spravilu. Ploskev smo izbrali 
na pobočju z naldonom 35-55%, p1ibližno 100m od transportne meje . Poškodbe 
so tam srednje stopnje, tet· jih po našem mneniu lahko primerjamo s poškodbami 
v drugih sestojih Kozarnice. Na terenu zbrani podatki so bili analizirani in so 
prikazani v grafikonih. Grafikon št. 2 predočuje poškodovane dele debel , ločeno 
po drevesnih vrstah in kakovd.stnih razredih. 

Pri j.elki odpade 14% čiste gmote prvega hlada ali 5% vse čiste mase 
dt-evesa. Vzr.ok so poškodbe, nastale pri spravjJu. Velik .ie delež dobre hlodovine. 
in sicer 93% kakovosti K in žagovcev I. in II. razreda; le 7% lesne gmot.e odpade 
na hlode III. raz:reda. Največji delež poškodovanega lesa pripada prvorazredni 
hlodovini. Veliko adpadka je nastalo zaradi poškodb pri spravilu. 

Prj bukvi pripada največji del lesne gmote fm~nirski hlodovini, in sicer 
46%, 1uščecem 22%, hladom kakovosti K 19% jn le 13% žagovcem I. razreda. 
Največ odpadka je zaradi -poškodb pri furnirski hlodovini , najm.anj -pa pri hlodih 
I. raz-reda. Bukev je bolj ·poškodovana kot jelka., saj odpade 25% gmote prvih 
hlodov ali 7% vse čiste mase. 

Zanimalo nas je, kako visoko segajo poškodbe od spravila , zato smo ugoto
vili deleže po višinah poškodb, po drevesnih vrstah in po kakovostnih raz:redih 
ter iz podatkov sestavili pregled, prikazan v grafikonu št. 3. Iz njega ugotav
ljamo, da je pri jelki le V3 nepoškodovanih dreves. Največ poškodb na jelkah 
je 0,5 do 1m visoko; le malo jih je 1,5 m visoko. 
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Vse hukNe imajo od Sipr.avila poškodovana debLa. Ta ugotovitev nam pove, 
da je bU!k,ev .iz:redno občutljiva za udarrce (tanko lubje). Rane na bukovih 
deblih se skorraj nikoli ne z.aJrastejo ali zaoelijo, t.emveč se vedno bolj širijo 
(deblo gnije). Buk<YVa debla so :poškod-ov.an.a :oc-1-o visoko. Na analizirani ploskvi 
je bilo 21% -drev-es poškodovatnih niže od 0,5 m tin 57% dreves do 1m visoko. 
Sko,raj )i drev-es (22%) j~ poškodovanih 1,5 m visG'li<.o. 

Na vsej pt1oskvi nismo našli dreves. ki bi bila poškodovana od. spravila nad 
1,5 m . V sestoj u je m.amj kot %. (24%) osebkov ne-poško-dovanih, vsem drugim 
dehlom je kakovost po.slabšana zaradi poškodb pri ročnem s.pr.avi1u. 

Jelka Bukev 

80,. 

60 

•iO ··· 

li Il 
i ,1 ! : 1 

Il 1 ' ! 'i~ 

/~~~ 
20-:-

o ·-
I II III F 1 K I 

Gra ii k on 2. Volumen poškodov<mega deln debla (odp3dek, drva) v razmerju do 
volumna prvega hloda (4 m) in celeg8 drevesa . Bela površina pomeni volumen celega 
drevesa, poševno crikana volumen prvega hloda, navpično čt·tkana pa volumen 

cdpadka 

Ugotov:ili smo hude poškodbe na sesioju, ki j.e- ostal po- ~.e-čnji. To zm.anjšuje 
vrednost pr:iza,cLetega dr-evja, raZ:en tega pa zm.anjš.uj·e vrednostni prira.st.c-k. 

Napravili .&m-o kakovostno analizo prvih hlodo;v, ki so najvrednejši del 
debla. ReZ:ultati so. prilkazani ločeno po d1~ev-esnih vr-stah v grafik-onu št. 4, kjer 
j,e zajeta s.amo čista leSina gmota. 

Pri buk-ovih hloclih gre X mase v odpadek namesto v zelo vr-eden tehnični 
l'es. Les, ki odrpade pri tehnični upo1r.abi, bomo lahko še izkoristih za kurjavo. 
Odpadek, nastal zar.ad.i poškodb na h.J.od.ih j-e -pti j-elki nekoliko manjši, vend.ax 
j-e popolnoma neuporaben. Grafikona za jelko in bukev nam kažeta, da pripada 
obem vrstam zelo velik delež :oelo vredne hlodovine. Škode, ki nas.ta.nejo pri 
spravjlu, so< v tako dobrem sestoj.u veliko obču.tnejše·, ker .i·e padec kakovosti 
oziroma kva:litetni skok tu največj;i. 
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b) Sode na deblih zar.a.di ·eks.tenzivnega gojenj a 

V enc:n1 prejšnjih poglavij ~mo opisali pomanjkanj.e prometnic v goZJdovih 
Go~dnega obrata Ravne. Go:cd je zato daj.aJl veliko manjši doh-odek kot bi ga 
lahko, če bi les prišel na trg nepoškodovan. P.osl-edioe se kažejo med drugjm 
tudi na prejšnjem na6nu gospoda1rjenja in manj intenzivnem gojenju gozdov. 
Drobnejši sortimenti, ki napadejo pri negovalnih delih v gošči in drogovnjaku 
in ki bi lahko deloma ali -papolnorma krHi s.troške neg.e in obnove, pogosto 
ostanejo v goZJdu in segnijej•o, kBl' j-e Stprav:ilo predolgo in lp;redr.a.go. Zaradi na
štetih činitel}e:v ne posregamo v sesto}e z negovaJnimi ukrepi pravo·ča..sno, naj
večkr~t šele tedaj, ko je že veliko zamujenega.. 

Pomlajevanje različnih dr-evesnih Virst je v ra2mih delih gozda stihijsko. 
Ur.avnavanje deLežev d:revesnih vrst, njihov-e zmesi, je v m-ladju hvlaž·eno delo 
in -pri intenzivni negi razmeroma ipooeni. Kasneje, v gošči in drog.ovnjak.u pa 
je regulir.anje zm·esl.i veliko težje in dražje, večkr.at .pa sploh ni več izvedljivo. 

Jellr:e. Bu~ev S~upaJ 
,, 

-t~T 
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Grafi k on 3. Relativni delež glede na višino poškodbe na. deblih. Bela površina 
pomenL r/r poškodb do• višine 1,5 m, poševno črtkana % poškodb do višine 1,0 m, 
navpično črtkana % poškodb do višine 0,5 m, križno črikana površina pa pomeni ';( 

nepoškodovanih debel 

Jelka. Bukev 

F 
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Graf ·ikon 4. Relativno razmerje kakovosti prvih hlodov in odpadka. Križno črtana 
površina pomeni odpadek, F je furnirska kakovost, L je kakovost za luščence , K je 

kakovost »K«, I, II in III kakovostni razred ž.agovcev 
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že v mlad:os.tj J)T€vladuje.jo v gozctni po_pul~ciji oseb~i , ki so takr?-t najmoč
nejši, najvitaJ.nejši in tako ko>11kueenčno ~}~OlJ sposohm. Zmagov.:1J~1 ne ust:r.e~ 
zajo vedno ;rastišču .in našim .gospodarskim m.teresom, zato na5.tan·cJO v gozd..m 
proizvodnji pri poma.njtk]ji.vi neg.i v ml~dos-ti _v.elik·e. izguhe (k?hč:!nsok_~ ~n pr-cd
vsem š.e kako.vosLne), in sicer prav tedaJ, ko b1 sestoJ moral naJvee da,1ah. 

V gneči, ki nastane med kr·ošnjami, s-e gospodarsko najboljšim os·s·bkom 
(ki pa konkurenčno niso na.jkr€lpkejši) :razvijej·o. e·kscentrične krošnj·e. Po.sebno 
svetloljubne v1·st-e ~o občutlj-ive in hitro de-formirajo svoj·e krošnj·e pri t·e7..nji 
z.a. svetlobo. Zato so tudi ·debla ekscentrična in 6esto k;riva ter 5.·2- na njih nabi.r.a 
manj vreden les. 

Cilji gospodD.rjenja 

Sodobno gozdno gospodarstvo zahteva na·črtnost, zanj pa so potrebni na,.. 
tančno določeni cilji gospoda-rjenja, ki morajo biti realni in dos,eg1jivi. V 
obrmmav.anem primer'U s~mo dolo·čili cilje, da bi na n,iihovi osnoiVi načrtovali 

na,š.a bodoča prizadevanja in cLe,i.avnost, ki bo usmerjena k njihovemu uresni
čevanju. 

Splošni goji tveni in gooonogo:spod.arski cilji, ki smo jih upoš,tevali, so bili 
na.s:lednji: 

- trajno največja mogoča :proizvodnja l~sne surovine :po količini in vred
nosti (z maks'imaiLnim iZJkoriščanjem plodnosti vs-eh rrastiščnih odtenlwv); 

- racionalno izkoriščanje vse lesne ma!Se in tako t·rajno kritj-e s:ed.anjih in 
doJg.močnih p01treb :po l-esu; 

- ustvarjanje pogo}ev, da bo amphhtda ·prilagodljivosti družbenim po~ 

trebam, ki se spr·enunj.ajo, čim širša; 
- s•esJtoji z. najiz:1.~a2litejšo rekreD.tivno vlogo . 
Konkretni go~Spod.arski cilji objekta Kozarniea so naslednji: Doseči rastnost, 

ki bo enaka ·plodnos.ti, tj. ;prirastek 10-15 m 3 najvrednejše lesne m.a:se na 1 ha. 
Prj tem mor:am.o ohraniti priroden, hiolo,ško trden gospo.da1rsk.i gozd (U:1.ko bo 
najmanj stroškov z va-rstvom). Te cilj;e bomo. dos.egli ob sodobnem n.ač·rtnem 
go.zdnem go~:podarstvu: 

z izbiro dcrev·esne v;rste, 
z načrtno- in trajno nego sestoj-ev, 
z izko-riščanjem r.a.stnos.ti dre.vesnih skupin in posam-eznih dr·ev-es 1n 
s prilagodljivo-st jo crastiščnim ·posebnostim . 

TzJcoriščali bomo rastnost v~.akeg.:1 drevesa posebej. IzbkaJi bomo najboljše 
osebke in jih z nego oblikovah, tako da bomo pridelali čim vreč po kohčini in 
po vrednosti. Kaj lahko z nego dos·ež~mo , n.a•m kažeta fotogr.afir.ana buk·ev in 
macesen. Sestoj, s•estavljen iz takšnih os·ebkov, je naš gospod.D.,.rski cilj, ki g.a 
mo:r.amo doseči ,po. jasno vn<1lprej z.ačrt.ani poti. Tako bodo. v najkrajšem mo-žnem 
času sestoji s. svojo 'l'a:stno.stjo popolnoma izkoriščali plodnost rastišč . Dovo-lj 
g-osto jn ·smo-trno nač.Ttovano koanuniJcacijsko ožilje pa nam je eno od nujno 
pot.r;ebnih srn:dst.cv za dosego tega cilja. 

Načrt prometnic in spravila 

l. Gozdne kamionske ceste 

V poglavju >•Stanj·e prom·etnic•-< smo ugOttOrvili, da je bila Kozctrnica še pr·ed 
nekaj leti porpoJJ1JOillla. z.a:p.rt goZidnj predel. St:daj je že bolj.e, sD.j imamo na. 
njenem dnu kami·onsko ce..sto, ki j·e rešila vpra.šD.nje odvažanja. lesa s Kozarnice, 
sp·ravila. pa ni bistveno pocenila. 
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Ob upoš.tevanju navedenih !l.c_1·Čel, rastiščnih r<E . .rner tor stanja s;estDjev in 
nujnosti gojitv-enega ukr6panja smo izdeiali idejni nač.::-t prom.stnic, t.;. gTadnje 
ožilj.a.. goz;dnih kamionskih ces.t in načrt spravila lesa do teh cest. 

· Idejni načrt za cestno mii"ežo smo izdelali tako, da s,mo na:j!Prej pTouči1i 

t.e·renske in ·.s·estojinske razmere, gojitvene potrebe ter že obstoj-ečo mrc·cžo c2si 
in vlak. Na osnovi ugotovitev ~mo se odločili za va.rianto, ki jo bomo tu obr.av
nav.ali. 

Vse gradnj-e. bomo tr:asi,r.ali in .lz:vecUi načrtno, tako da j.ih bo mogoč2 
pozne}e vključiti v celotno o-žilje prometnic. Gr.a.dnja vlak in po.ti, ki jil1 
kasnej·e ni mogoče vključiti v cestno ožilje, ne bi smela biti dopustna. v inien
z:ivnem gospod:aTjenju z gozdovi. Načrt{wano ožilj·e prometnic smo razdeliJi na 
tri obje.J{t·e·, ki jjh bomo na kratko opisali. 

Obj·ekt št. 1 joe ae:sta, ki s'e bo odcepi1a od obstoječe gozdne C2S·te, ki pelj·e 
v Koza:rnico, ok 800 n1 pred njenim koncem. Cesta bo zaj-ela. del 5., 4., 3. in 16. 
odd!elka teT 2. i:n 54. odd. P:rvi odsek, dolg 1440 m, bo :imel naklon 9% drugi 
o-dsek, .dolg 685 m, 2% in tret.ii, dolg 800 m, 3% naklona. Po p:ri-oritenem zapo
r·edju g:r.adnj{:· bo ta. obj-ekt prvi na vr~ti, ker ~.mo gojitvena j-edra Ol;;;nov.aJi v 
srednjem delu 2. odd., kjer j'e r.aotnost S·2s1o}ev najslab.ša. Da bi ,prr-i obnovi t,eh 
S·estojnih delov lahko smotrno oblikovali nastaj.ajoč~· ~esto.j·e in ohr.a.nDi ozirom,a 
posto;pno izboljšali kakovost gojitvenjh jed2r, m-oram.o najprej zgraditi opisano 
cesto, ki razen tega povezuje tudi nadstropno prometnico št. 2 z dolino. 

Obj·ekt št. 2 je lkL.d.aljevanje gozdne kamions-k·e e2ste, ki bo v prjhodnjih 
Letih zgrajena do Poštarskega dom.a. Od tu s.:=- vz;penj.a najprej s 7,5% na 
dolžini 1 km, nato 8% na dolžini 3025 m in na koncu 2% na r:azda.l,ii 1 km. S 
io oesto bomo z.a.jeli pobočja, Ravnjak-o-vega Virha, 1 odd., del 2., 3., 4., in 7. od-d. 
ter s2 pr:iključili Žle zgrajeni cesti 'PTi drvarski koči p'::ld Crni.Jn v1·hom. Od tdm 
se cesta spušča mim'o Ošvena, Savinca in Smučarske koče v Ravne. Opisana 
va:ria.nta je pornembna za.radi pocenitve spraviLa v srednjem in zgorn,i.em delu 
Koza,rnice, omogočila bo tudi izkori.ŠČ3nje ne-kat,2rih de]ov varovalnih s·estojev, 
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poleg tega pa. pomeni prehodnico iz Mežllike v Mis.linjsko dolino. Cesta bi bila 
potrebnn že sedaj, vendar jo b01no gradili še1e za pr:ej -apis.ano, tako da bo 
imela us:tr.ezno pov;eza vo z. doJiJno. 

Objekt št. 3 je cesta, k·i se odcepi v l. oddelku od obj·ekta št. 2 in s-e s 5% 
naklornom dvigne do ·sedla pod Ravnjakovim vrhom, od tam pa s-e priklju6 ž: 
zgrajeni k.amionski cesti Plešivec-Vernerca.-Kal-Blatnica .. S ces.t-e bomo zajeli 
les ·iz .deLa l. odd. in iz kmečkih gozdov pod Ravj.nakovim v:rhom; povezovala 
pa bo tudi gozdo;ve slovenjgraškega in rav;enskega obrata. Gradnja ne bo 
draga, ker pobočja niso 5trma niti s'k.aln.ata. Ker je ta cesta za go6:podarjenje 
v gozdovih Koz.arnioe manjšega pornena, jo bomo gradili n.az.adnje, šele potem, 
ko bod1o vse [predvidene ceste v Koza1rnici zgraj-ene do primerne kakovosti. 

Za opisane variante smo se odločili, ker smo· delno vezani z obstoječimi 
ce.st.ami okoli Koza.rnioe, znotraj koza:rniške kotline pa smo se izogibali večjim 
vzponom. Gre namreč za izrazito erozijS'ko območj,e-. 

Vse ceste bomo gradili v skladu z razvojem načina gr,adenj in s pof.topnim 
uvajanjem mehanizacije v vse faze. Prizadevali si bomo, da s str-ojno gradnjo 
čim bolj pocenimo delo in s te.m omogočimo gradnjo več novih cest. 

Posebno pozornost bom.o pos,vetili VZiclTžev.anju cest (zlasti odvajanju vode). 
To smo dosLej -opravljali le r.očno in za,to .zelo drago. Tudi tu bomo marali preiti 
na strojno vzdrž,evanje, da bomo lahko ohranili ·dTage in za gozdno gospodarjenj-e 
neogibno potrebne gozdne oest,e. 

2. Spravilo 

V 2. -add. Kozarnice smo izbrali dva objekta, kjer bomo .prikazali u.r~es.ni

čcnje vnaprej načrtovanega. s;pr.avila; na enem spravilo lesa, naiPadlega pri 
robn-E>-m ši!rjenj.u pomladitv,en.ih jeder, na drugem pa spravilo po r2-dčenju. 

Spr.avilni načrt se ·ap)r,a, na p.roj·ektjrano ~mr·e:žo p.t·o:m~etni-c. Načrtovano 

spravilo bo izvedlj.~vo šele :po dog.raditvi obj>ekta št. 1. Na -go,i.~tvenih j·edrih 
bodo pri sečnji nGI!pad,le tele količine lesa: Na l. jedru bomo posekali 78 m\ na 
drug-em 86 m:; in na t.ret}em 52 m::; skupno torej 216m:;. N.a ohj.ektu št. 4 bomo 
posekali pri :red·čenju 49 m:;/ha. 

L e g e n d a 

Žična vrv nosilka 

Gojitvene jedro 

Žični vrvi vlačilki 

Skic a l. Shema delovanja lahkega žičnega žerjava z vitlom na 2 bobna (oddelek 2) 
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Od -razpoložljivih S(pravilnih na!p:rav s.mo izbrali lahki žični že<rjav, .Id ima 

samohodni vitel .na dva bobna .. Delovanje te s-pravilne naprave je prika:zano 
na skici št. l. Za sidranje nosilne vrvi zadostuje· dl'e·vo (na obeh s:id1-ciščih), ki 
raste n.a. ·projektir.ani trasi. Okoli tega drevesa nav:ijemo in pritrdimo .nos.ilko. 
Drevo zaščitimo p~·ed poškodbami (o:drgnjnami) tako, da ga tam, kjer pritrdimo 
nosi,lk.n, ·ovi}emo s s·ta:rimi avtomobilskimi plašči in pri večjih napetostih obd.amo 
š-e z -deščicami. Ce joe teren konk.<Vven, zadošča., če nos!i.Jko p1itt~dimo n.a obeh 
sidrih. Na konveksnem s.vetu montir.a11110 v liniji na stoječe dr-evje še preproste 
nosilne čevlje·. Po nos;ilki teče prirej:en idrijski vozitek z dvema vlc'1·Čio1kam.a, ki s.:
brez z.all1Stavljača ustavi na rp.o~jubnem kra:ju, pober-e breme in ga odpe~je do 
1·azklad,aJne postaje ob cesti . Z žičnim že:rj.avom pobi.r.amo brem,ena. v pa.su, 
širokem. 40 •m na vsako stran. Pri dolžini 250m zajamemo 2 ha. Ce ~e inten
zivnost l"'edčenja 25m3 /ha (50 n13 na dva hektara)) je mon-tiranje žičnega žerjava 
že ekona.m-sk-o utemelj.eno (5). 

L e g e n d a 

CJ Goji-.;veno jedro 

Projell:tu:·ana kam. Cd>:J'&I!I. 

Obstoječa J,;:e.mionska ceatt~. 

Y'la.lcA 

Trasa !ičnago ž~rjev~ 
.ltazleanica 

Skic a 2. Načrt spravila v 
odd. 2 z vrisanimi trasami 
lahkega žičnega žerjava 

Pri presoji ekonomičnosti žičnega žerjava je odločilen čas) potreben za 
monti!ranje in demonbranje. Stroški za to delo tem bolj brem.enijo vsak m~ 
spravljenega lesa> čim manjša je oelotna. količina·, ki jo pobe-remo z eno traso 
žičnega žerjava (2). Opisano prep.:r-.osto monti-ranje in demontiranje nosilke je 
hitro in rpo švicarskih virih v.sak mR spravljenega l·esa bremeni z Y:; d.o 51 delav
čeve ure (2). 
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Pred~dene trase za monLažo ži<':nega žerjava p.o izbranih objektih so 
prikazane na skici št. 2. 

V obeh iprime1ih načrtovanega Slpravi1a bamo les 'S[puščali po ži.čni vrvi 
navzdoL Način dela in ,poiStopek pri obratovanju za privlačenje le~.a po VTVi 
navzgor do kamionske oe.ste je zelo podhen prej opisamemu. Razlikuj-e se le 
z neko11ko nižjim dnevnim u6inkom. 

Za prim·etr sem med ·drugimi mogo.čimi načini izbral Sipra.vilo z Lahkim žič
ni:m že1~javon1, ker ·menim, .da ta naprarv.a k:ljub nekoliko večjim spravilnim 
stroškom .zelo ust"'l.~eza !Sodobnim gojitvenim potrebam. Za utemeljitev takšnega 
stahšča si ogLejmo nekaj :pomembnih prednosti spr.avHa z žičnimi ž.erjavi pred 
drugj mi načini: 

- Pose-kan les: dvignemo v zrak in ga po zrak!u odpelj•emo jz g.~da.. To je 
zlasti .pomem bn.o pri skupinsko po;stapnem gospoda:rjenju, kjer gospoda.rimo 
s posameznimi .drevesi oziroma d<rev·esnimi skupinami. Te skliipine lahk·o pustimo 
dolgo ·med mladjem, k'er p.ri sp:r.avHu po zraku ne nastanejo poškodbe na no'Vo 
nastaj.aj.očem &e&toju. 

- Le& ohr,ani takšno kakovost, ki jo ima pri svoji izdelavi. Poškodbam in 
>>deklasiranju•.: tj. zm1anjšaillju Virednooti zaradi •ročnega s.pravila se izognemo. 

- Preprečimo ranitve plitvih tal v hudourniških območjih. 
- Les lahko privLa6mo po pobočju navzgor do ceste. 
Ce primerj.am.·o1 s.troškoe za privla.čenje lesa z žičnim. žerjavo·m navzgor s 

stroški. ročnega. spravila navzdol (v ugodnih razmerah za. ročno spravilo), ugo
tovimo, .da je prvo 2,11-kr.at dr.ažj.e od ročnega spravila (2). Menim :pa, da hodo 
km·isti, ki. na..<>tanejo s tem, eLa lahko s.pro.ščeno .gojimo sestoje, povečamo njihovo 
rastnost vs.a.j do plo~nosti ;rastišč z is.to.časnih pov.ečamjem vr-ednoiS:ti prirast\ka 
jn -proizvedene mase, večje, kot je pomanjkljivost zar.adi ·omenjenega dražjega 
spravila. Pri kaJ.k:u1acijah bomo mor,aJ.i poleg teh elem-entov upoštevati še 
neokrnjeno vrednost sedanjih sesto,j:ev ter ohranitev in povečanje vazeov.alne in 
rekre.ativne vloge gozdov. Vse našteto pa bo bistveno s:p:rem·enilo razm-erj-e 
stroškov v :ko;ris.t ·sodobnega sp1~avila z lahkimi meharnizi,ranim.i napravami. 

Z upo:ra.bo· s·edanjih izdelkov in upoštevajoč proizvodn.io novih, boljših 
spravilnih naprav se j-im. bomo dinamično rp1il.agaj.ali in izbo1,iš-eva1i načine 

spravila. Če bo L'l'Bba uv-esti novo spravilno naJpravo, ki bo ekonomična. in bo 
zado-stila potr.ebam sodobnega g·ospoda.rjenja in gojenja goiZdov, ne bomo okle
v.ali. 

Ekonomska utemeljitev 

Pri ekonomski analizi rentabilnosti g.ra:d.nje gozdne ceste moram{> upoštevati 
na~Jednje činitelje: s.tro..9k·e gradnje, stroške V2Jdrževan.ja ter prihranek pri pro
izvodnji, sečnji, transportu lesa in boljšem ovrednotenju proizvedene l:::sn·.' 
gmote (v d:infm·~). 

S pomočjo ekonomiSk•ega računa za projektirana. n1;režo cest v Kozarnici, 
izpelj.aneg.a po veljavnih metodah, smo .prišli do naslednjih rezultatov: Dolžina 
prDjektiranih k.amion.sk:ih cest je 8,38 km; predvideni stroški gradnje za 1 km so 
7,000.000 S d;in; skupni stroš-ki g1~adn}e znašajo 58,660.000 S etin; letnj etat j-e 
167 5 m?,; ~prihra.l1Je'k na 1 m:: ( 3) j.e 2000 s run; skupni [pl"ih.ran·ek pa znaša 
3,350.000 S din. 

Pri r.aču!k'Lnju amortizacijske dobe s,.mo uporabili obrazce in tabele iz pri
ročnika. 

Iz 4. tabele v priročnil<.u sem za f = 17,5 in za 2% obrestno mero ugotovil 
amortizacijsko dobo 22 let. Nakazovalec .rentabilnosti j.e doba, v kateri bo cesta 

38 



r 

-

amortlZI·r.a.na in naj ne bo daljša od 30 let za projektirane ceste v gozdovih 
družbene lastnine. 

K 58,660.000 

f = 7 = 3,350.000 = 17'5 

1, Oph-1 
K=r-----

0, Op· 1,0ph 

V računu gostote cest za KozaJ:"";nic-o smo uporabili naslednje podatke: po
vršina 354,4 ha, obstoječa ~sta 940 m , projektiTane ceste 8340 m in skupP..,a dol
žill""k'l cest 9280 m .. Goototo oest s·mo izračunali po obrazcu C = 10.000 · d / p = 

= 26,2 miha., pQprečno r.a.zd.aljo cest. pa e = 10.000 : c = 380 n1. 
Vse gojitvene načrtovanje in uvajanje skurpinsko .pootoipnega g-o&podarjenja 

mora sloneti na solidni in dovolj gosti cestni mreži. Zato m-enim-o, da projekti
rana gostotta 26,2 m i ha. ni pretirana .. NačrtOIV.ane ceste s.o položene po pobočjih 
tako, da bo omogočeno sod-obno spr.a.v.ilo z lahkimi m.ehanizi'l·animi napravami. 
V izjemnih primerih lahko to dolžino pod:a.ljša.mo: za več kot enkrat. S spu
ščanjem in privlačenj.em lesa do c€s.te s :pomočj.o lahkega žerjava, ki .nadbolje 
obratuje do 250m in rpri e = 380m, zajamemo sleherni del s.estoj.a. Tudi s tega 
stališča je predvidena. goOStota cest ekonomsko upravi6en:a:. 

Pri J".a,čunanj.u amo:rt:iza.cij&k.e dobe nisem upoštevaJ. dejstva, da se pri i.nten
zivrteln goopoda:rjenju cesta :precej a.>moili:izira že s pocenitvijo in racionalizacijo 
gojitvenih del ter s transportom &-obnih sortim€ntov, ki bi. d.rugač-e segnili 
v gozdu. 

Ce upoš.teva.mo vse na~ed,ene ekonomske čini.telj.e , je izv;edb.a proj-ekta eko
nomsko in gospodarsko utemelj-ena. 

SKLEP 

Vpliv smotrno zgraj.ene mreže prom-etnic in sodobneg-a -s.p;ravila na inten
zivno goj:enje in povečanje varovalne ter rekreativne vloge gozdo·v j-e z1asti v 
naslednjem: 

l. V go;zdovih z razvito oestno mlt'ežo pripeljemo gozdnega delavca in stro-
kovnjaka neposredno in hitro na delovni prostor. Gojttvena dela postaneJO zato 
cenejša in so balje opra.vljena. Kolikšne so izgube, nastale zara·cli hoje na delo 
v Koza,rn.i.co, nalrn kažej.o rpod.atki v tabeli. 

2. Rastnost sestojev bomo povečali od sedanjih 5 m~/ ha na :predvidenih 
10-15 m 3 /ha. Prometnice n.a.m bodo omogočil-e popolnom.a izkori"Stiti najplod-

-··-

Oseb. doh. na Izgubljene Izgube 

S tev. zaposlenega ure v din 
Pold ic 

ljudi 1 

1 

čisto 1 kosmato na na na na 
na mesec na uro dan mesec mesec leto 
' i 

Gozdni 
delavec 6 60.000 5136 12,0 240 140.640 1,687 .670 

Revir ni 
gozdar 1 80.000 775 2,5 50 38.750 465 .000 

Skupaj 7 14,5 290 179.390 2,152.670 
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nejše .dele rastišč na ko.rukavnih de-lih pobočij jn ob jarkih. Z nego posameznega 
drevja in drevesnih skupin bomo· dosegli predvideni prirastek. 

3. V Kozarnicj so najboljši pogoji za vzgojo kvalitetnega macesna . Rastiščni 
pogoji dopuščajo na 1 ha do 100 m.aces.novih dreves, tallco bi bilo v 2. oddelku na 
poVTf'Šini 45,7 ha ok. 4500 kapi taJnih macesnov. Do zre:lo&ti hi ta drevesa daJa 
10.000 m 3 lesa, od tega od<:. 5000 m 3 najvrednejše furnirske hloc1ovi.ne. Pri tem 
bi dosegli (!po sedanjih oena:h 48.000 dinlm~ za furnir) finančni učinek ok. 
240.000.000 din, in sicer :najpOiZ11leje v 150 letih, tj. 1,600.000 din pop,r.ečno letno 
ali 35.000 djn/ha doda.tnega dohodka na leto. Ce želimo doseči tak€ uspehe, sta 
potrebni na.črtno snovanje in nega sestoj-ev, to pa je mogoče 1}e .pri optimalno 
razviti rm'.eži prometnic. 

4. V Ko\Zairnici so rastišča. v spodnjem in S~red.njem delu po!bo.čij najboljša, 
sestoji pa so tam najbolj iz.sekani. Hri razviti mreži !prometnic bomo sestoje 
lahko obnavljali od Sipodaj narvzgoc, br,ez boj.a.zni, da bi 1es rpri spravi·lu poško>
doval na:stajajo.či sestoj. 

5. Pri !lljpO(I'abi modernih prometnic laže sami obUkujemo transportne meje 
]n le-te niso tako zelo odv:jsne od rehefa. Lahko bolj sproščeno zastavljamo 
no.va. pomladitvena. žarrišča. 

6. Sele z :razvito :nurežo prometnic lahko piri irzkorišč.anju obva!IUjemo· vred
nost sestoja, ki os-tane 1po ·.sečnji; posekan iles pa ohr.aru ,kakovost, ki jo ima na 
kraju proizv:odnje. 

7. V mlajših gozdovih lahko ovrednotimo d['obno lesno gmoto·, ki n.a~pade 
p1i negovaJnih ukirepti.h i:n je do&edaj zairadi oddaljenih prometnic ostajala ne
izkoriščena. 

8. Analiz.e pošk-odb sestojev, ki so n.ast.a 1e pli ročnem srpraviitu, kažejo, da 
so :pri bukvi (25% čiste mas•e) OibČ'Ut11€jŠie, odpadek pa. večji kot pri jelki 
(13% -čiste mase). 

9. Zaradi p:repCY.ZJllh negovalnih u.IDr.epov (čiščenja., prvo redčenje) so v Slesto
jih na:Sitale nepopravljive deformacije krošenj in ·debe.J. Genetsko odl~čna. bukev 
v Kotz.arnici. j·e pogosto tako Slk.až.ena, da. na njej sedaj priraščajo dlrva namesto 
furnirja_ 

1 O. Globoki erozijski ja:rki v Ko;za~rnici so n.a!St.aJ.i ZJa~radi ročnih spravil v·eh
kih kohčin ·posekanega lesa na. veliike ra:odaJje. Na te-žjih t:errenih (hude strmine, 
doJ,omiitna podlaga, nerazvita. tla) v odročnih predelih rposegamo s &ečn.io v 
se5toje po večjih časovnih pres·ledikih. Pri enkratnem posegu n13padejo večje 
količine lesa, ki pri r'Dčnem spravilu nevarno rani pobočja. 

Z opbm.a.lno gostoto r:acioofllalno 7.g1rajeruh in upor.aibJjenih p~rometnic ne 
ra.nj.a.vamo, tal, ker les. iz go0d.a odnes1emo po zraku. S tem ;pTeprečimo eroz.ivno 
delovanje vode, družbi p:rihxanimo w:li1ke izd;atke za sanacijo erozijskih pojavov 
in ne zgu,bljamo produktivnih goodnih tal. 

11. DeJmmi člo.vek se ozira za zdravim gozdom., že na prvi pogled polnim 
življenj~lk.e si:le, išče okolje, ki še n.i :ranjeno in nasilno Sipremenjeno ter izum,etni
čeno, kot so često gozdovi v bližini indu...c;ibrijskih središč. Ce hočemo del{)vnemu 
človeku približati naravni gozd in povefuti njegovo r·ekreativno vlogo, moramo 
gozdove napraviti dostopne s smotrno zgrajeno cestno mrežo . Privlačnost naših 
krajev je pokrajina , ki je z gozdom obrasla, poleti zelena, pozimi pa smučišča 
v planinskih predelih, ki so dostopna le tedaj, če imamo zgrajene ceste. 

želeli smo ,prikazati potrebo rpo povezovanju sodobnih go:odnogoj.itvenih 
načel s princip-i, po katerih v naših gozdovih načrtujemo in gradimo komunika
cijsko oiilje optimalne gostote·. Takšna. uskladitev pa je predpogoj za inten
zivno s:odohno gojenje cxz:l.roma gospodarjenje z gozdovi. 
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INTENSIVER WALDBAU UND WALDERSCHLIESSUNG IN DER BERGREGION 

(Zusammenfassung) 

Die mitteleuropaische Forstwirtschaft verlangt eine libet·einstimmende Entwick
lung verschiedener forstwirtschaftlicher Disziplinen mit dem Kerngebiet - Wald
bau. Bei prakti.scher Ausfulu·ung naturnaher WaJ.dbauideen, stOsst man auf das gros
ste Hinderni.s - mangelhaft entwickeltes Strassennetz. Die Wegearte1ien sind bereits 
gebaut, doch fehlt die optimale Strassennervatur mit samtlichen Kapillaren. An 
einem praktischen Beispiel wurde gezeigt, wie samtliche Transportadern im Einklang 
mit dem Waldbau projektiert und gebaut werden mli-;sen. Als Ausgangspunkt diente 
die Dberzeugung, dass die Waldstrasse nicht nur wegen der Verbilligung des Holz
transpo'l'tes da seL Vor aJlem mussen auch folgende Gesichtspunkte beriicksichtigt 
werden: 

l. Ein geschulter, standiger WaJdarbeit.er ist der Grundstein fUr die fortschritt
liche Entwicklung in der Forstwirtschaft. Wir konnen diesen Arbeitet· nw· haben, 
wenn der Zutritt zum Walde und die Arbeit im Walde maximal erleichtert werden . 

2. Der Holztransport muss moglichst rationell vorsichgehen, aber die Bestande 
mUssen dabei unbeschadigt bleiben und die durch die Pflege erzeugte Qual:iUi.t des 
Holzes cla.rf durch den Transport nicht vermindert werden . Dies ist moglich durch 
die Kombination leichter Transporigerate mit den Waldwegen, durch Beseitigung des 
langen Holzriickens und durch elie Annaherung von Kraftfahrzeugen moglichst an 
den Bestand . 
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3. Planmassiger Ausbau samtlicher Waldwege, wobei nicht nur der Holztransport 
sondern auch die Waldpflege und Verjungung sowie der Maschineneinsatz, Kraftstoff
transport und der Wartungdienst der Maschinen be.riicksihtigt werden mussen. Damit 
werden der Zutritt zum Wald und der Heimweg fUr den Arbeiter erleichtert. Samtliche 
Arbeiten werden rationeller, billiger und besser ausgefiihrt. 

Durch den Holztransport auf solchen Wegen wird das Ertragsvermogen gesteigert. 
Der Waldbau wird auch viel beweglicher sein. Die schwachen Holzsortimente werden 
keine Belastung fur die Forstverwaltung da.rstellen . Der Schaden am stehenden Vor
t'at. welcher gegenwartig sehr gross ist, wird vermindert und auch die Boclenwunden, 
elie besonders in steileren Lagen auf Dolomit vorkommen, konnen nicht mehr gefahr
lich werden. Schlies.slich ist der Wald da um genossen zu werden und ein dichtes 
W<1ldwegenetz lockt an und ermoglicht vielen Arbeitenden in diesem Walde Erholung 
zu suchen. 

634.0.914 :766(497 .128) 

FINANčNA PROBLEMATIKA BIOLO~KIH VLAGANJ 
V GOZDOVE NA OBMOčJU GOZDNEGA GOSPODARSTVA 

NOVO MESTO 
Ing. Jože Pet 1· ič (Novo rnE>sto) 

Gozdno gC~Spodarstvo Novo m-esto upravlja; in gO&podari z .gozdovi na ob
močju štirih dolenjskih obč.in: Novo m-esto, Crnomelj , Metlika in Tr.ebnje. V 
sklopu podjetja deluje poleg obrata za gozda:rsko n.dčrtov.anj.e in gradbenega 
obrata še 7 ,gozdnih -obratov, ki g06podarijo z gozdovi na .pOiV1'š.inah 3000 do 
18.000 ha. 

Skupna poiVrš.in.a. gozdov znc1.Ša 74 .566 ha; od teg.a odpade 24.460 ha ali 
33% na ·dTužbene gozdove :im. 50.106 ha ali 67% :na ze1sebne gozdove. Za vs.e 
gozd.ove je značilna nizka lesna zaloga in m.ajhen del·e.ž iglavcev v nj-eni struk
turi . Tako znaša povprečna. lesna za1oga v družbenih gozdovih 191 m :1/ha (81 m: 
igla;voev in 110m3 listavcev), v zasebnih gozdocvih pa 106 m:~/ ha (23m:: igl.avcev 
in 83 m:; listavcev). 

Pol·eg izredno m.a1jhne zalog.e je zlasti za zasebni :Sektor gozdov značilna 
drobna las.tnišk.a. sestava. Vseh goz·dnih lastnikov je .prek 17.500, kar .pomeni, da 
n.a ·enega posestnika odpade manj kot 3 ha gozdov. Posledica take drobne gozdne 
pos-esti je majhna. blag.ovna. pro~zv-odnja., ki poleg tega še iz leta v leto up.a.da 
(od vse sečnje okrog 100.000 m 3 je bilo v letu 1965 odkupljena le 55.000 m ·1 

lesnih sortim:entov, lani pa je pri bistveno ne.sprerne.nje.nem obsegu sečnje zna
šal ta delež do konca lota po ·Oceni komaj 50.000 m 3), in nen.ačrtno gospod.a:rjenje 
v preteklostj. Malemu dolenjskemu kmetu služi njegova gozdna parccla kot 
dopoJnilo za njegovo kmečko .goopo;d.a:rstvo. V njej intenzivno stelj.ari, pddobiva 
drva in tehnični les za :papravi1o in vzdrževa.nj.e gospodat•skega poslopja. Posle
dice vseg.a tega. so degra.dixani sestoji, kjer po večini prevladuje gabe1· štoro
v-ec in dT'll.gi manj vredni lis.tavci. Zato je tudi raZilliUljivo, da je na vsem našem 
obm,očju morda le 5 zasebnih kmetov - lastnikov go:odov, kater~h 1etni etat 
znaša ;prek 100m3 , in še to v glavnem listavcev. Veljka večina ~metov ima l'e 
po nekaj m 3 e<tata, to pa zadostuj-e k-omaj za. kritje potreb lastnega gospodarstva. 
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Da bi postala podoba slabega stanja dolenjskih gozdov še jasnej.ša, ]·e keba 
omeni;ti še obsežne površine belokranjsJdh s teljnikov, vaških gmajn, kočeva::r

skih košenic in drugih podobnih zemJjjšč, ki so popolnoma gola .oli pa delno 
z.araščena z grmovnimi vrstam1i.. Najbolj karaktedstični so belokranjski stelj
niki, ki služijo tamkajšnjemu rprebiv.a1stvu zgo-lj za ·pridobivanJe stelje (pTa
prot) in v manjši m.eri tudi za drv.a. (breza). Za vsa ta zemljišča, ki jih je v 
našem območju .prek 12.000 ha, je značilno, da so na njih dobl.i prirodni .pogoji 
za. r.ast gozdnega drevja in da je proizvodna zmogljivost teh tal praktična: skor-aj 
popolnoma neizkoriščena. Z zagoiovitvijo zadostnih finančnih sredstev bi bilo 
v dogl-ednem oasu m·ogoče s premeno teh zemljišč izkoristih rproizvudno zmoglji
vost tal, poveč.&ti. hE'ktarski donos in z.ag~otoviti dodaten vir lesa iglavcev, ki ga 
lesni in p.a~pirni industriji zelo primanjkuJe. 

Glede na tako stanje naših g'Ozdov in .degra·dj:r.an:ih zemljišč, primernih za 
rast gozdnega dr·evja, si j-e kolektiv Gozdnega gosp()ldarstva Novo mesto postavil 
kot osnovno nalogo s povečanimi biološkimi vlaganji izboljš.ati obstoječe goiZdove 
in s premeno degradiranih zemljiš·č ra(ZŠLriti surovinsko b.azo.. Ta naloga., katere 
se je lotil kolektiv, je zelo težka, kajti pri tem ne zadoščajo samo dobra voJ.ja, 
sir·okovni kadri :in s.adilni 1nate-rial, ampak je potreben tudi predvsem denar, 
katerega :pa na n.ašem območju pridobim:o manj, kOlt znašajo potrebe po vlaga
nju. če k temu dodamo še dolg~oroč.no...')t bioloških investicij, ki so za kolektiv 
v~eliko manj privlačne, in velike p.otrebe po drug·ih investicijah (tehnična 

opremljenost, gradnja. cest in drugih transportnih nC~Jpr.av), je popolnom,a !razum
ljivo, da take potrebe po biološkem vlaganju presegajo finančne možnosti pod
jetja in narekujejo :potr·ebo·, da š.i.rša družbena skupnost p.revz.ame del skrbi za 
rešitev nakazane .problematike pr.edvs·em glede finansiranja p·remene degradi
l:anih zemljišč. 

Za· premeno ~degr.adir.anih zemljišč, ki bi v glavnem z oSlnov.anjem intenziv
nih nasadov iglavcev zajela vs.a potenoi.alna (dobra) rastišča , im.amo ž·e izdelane 
regionalne n.ač.rte. Tako je Inštitut za gozdno in lesno go-spod.a;rstvo SRS v l. 1965 
i21delal načrt za, :promeno belokranjskih steljnikov na območ,iu občin Metlika 
in Črnomelj. V tem načrtu je zaje-tih 5000 ha takih zemljišč. Podoben nal:~rt za 
pre-m,eno so izdeLali d.omači strokovnjaki tudi za območje občine Novo mesto. 
Le-ta obs:ega 4500 ha. Potrebno je izdela,ti le še načrt za občino Trebnje, kj.er 
je po grobih podatkih v·eč kot 2500 ha zemljišč, potrebnih premene. Če bi letno 
zajeli s premeno (z~radi intenzivnega steljarj:enja pride v poštev v glavnem 
direktna premena in le v manjši meri indi!rektna) 500 ha, bi potrebovali 24let, 
d.a bi obvladali samo te po;vršine. Jasno p.a. je, da zaradi velikega obs.eg.a nego
valnih del v obstoječih gozdovih in za1'adi že omenjenih potreb za: .druge inve
sticije p o d j e t j e s .a mo n .i k ak or n e m o. r e p r e ne s t i t o 1 i k š n e g a 
f i n a n č n ega b r e m e na. 

M·edtem ka: je finančna plat najbolj bok:,ča točka. v tej problematiki in so od 
nje odvi&ni vsi nadaljnji napori kolek.tiva za uresničitev postavljenega cilja, pa 
so glede tehnične izv·edbe in strokovnosti pri ·o6vajanju novih z,emJjjšč os;tvar
jeni vsi pogoji. Med nje sodi v prvi vrsti pr·oizvodnja dobrega s.a:ditvenega 
blaga. Za potrebe rednega pog.Gz;dov;anja in za premeno ima ·podjetje organizi
rano mod.e;mo, precej mehaniziTano proizvodnjo sadik na površini 28 ha. V .glav
nem &o to večje drevesnic.e (5 ha in več), kjer j~e mogoča uporaba stro.ioev in 
strojnih priključkov za obdelavo, ki ·Omogočajo cenejšo in boljšo proizvodnjo. 
Pri upoštevanju g~ojitvene oblike: ki v veooi p1:imerov znaša 2/2 let, dajejo te 
drevesnice pov,pr·ečno letno 1,8 do 2,0 milijona dobrih 'presajenk, kar bi v glav
nem zadostovalo za obe vrsti pogozdovanj. 
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Od leta 1961 je bilo o.snov.anih Ž·e nad 1300 ha ini en zi v nih na s .ad o v 
ig la v ce v , tako, da ima podjetje tudi v tem pogl·2·du pr.ecej praktičnih izku
šenj tako s -snovanjem, kakm: tudi z vzdrževanjem teh na.sedov (okopavanj-e in 
dognojevanje sadik, startno gnojenj·e itd .). Pri snovanju teh nasadov, katerih 
večina je na zasebn.ih zemlji&čih , je treba omeni ti reševanje laiStninskeg.a vpra
šanja, ki je m.a!rsikdaj poV7lročilo precej preglavic (37 . člen bivšega zakona o. 
gozdovih, darilne pogodbe, za!kupne .pogodbe in §e vrsta da.l.lgih oblik) . Kljub 
zač-etnim .težavam smo si po prvih oopehlh z n.a~adi pridobili naklon}enost (veliki 
p1irastki zaradi dognojevanja itd .) doJenjskega in belokranjiSkeg.a kmeta in ga 
prepričali, .da bo Lahko njegova-, doslej zelo slabo izkoriščena z.emlja dajala 
precej&nj€' donose·. Ta okornost je prišla še po~ebno do izraza z no;vim zako .... 
noro o goooovih, ki predvideva enotno goopoda.r.ien}e z gozdovi ne glede na 
lastnino. 

Kolikšni so napori kolektiva za povečanje proizvodnih zmogljivosti gozdorv, 
priča nekaj pod.atko;v o gozdnogojitvenih delih v letih 1964, 1965 in 1966, ki so 
predoč-eni v razw.redelnici. 

Vrsta dela 

l . Osnovno (klasično) 
p ogozdovanje 

2. lnlenzivni nasadi 

3. Pogozdovanje skupaj 

4 . Obžetev nasadov 

5. Ciščenje nasadov 

G. Redčenje sest.ojev 

7. Okopavanje in dogno
jevanje nasadov 

Sektor 
lastn.ine 

SLP 
Za.~ . 

Skupai 

SLP 
Zas. 
Skupaj 

SLP 
Z as. 
Skupaj 

SLP 
Z as. 
Skupaj 

SLP 
Zas. 
Skupaj 

SLP 
Zas. 
Skupaj 

SLP 
Zas. 
Skupaj 

Realizacija v letih (ha) 
/ Skupaj 

1964 1965 1966 

62 112 120 294 
47 63 118 228 

109 175 238 522 

31 51 87 169 
126 163 229 518 
157 214 316 687 

93 163 207 463 
173 226 347 746 
266 389 554 1209 

256 777 594 1727 
614 373 572 1559 
970 1150 1166 3286 

565 726 461 1752 
623 535 500 1658 

1188 1261 ~~ 61 3410 

287 219 252 758 
135 111 163 409 
422 330 4.15 1167 

77 352 281 710 
225 -!5 135 405 
302 397 416 1115 

Ta kr.a.tka tril,etna bilanca nekaterih najvažnejših gozdnogojitven:ih del kaže, 
da kljub ~doseže-nim na novo pogozdenim zemljiščem nismo zanemarili gojitvenih 
del v osnovnih gozdovih. Glede osnovnega pogozdovanja .in snovanja intenziv-
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nih nasadov pa j~e iz p['egleda ra:zvidno, da ta vrS:ta del iz leta v leto ra.ste 
in je leto-s s 554 ha dose gllia. s·vojevrst,en :rekord, k..:l.'r pa še vedno ni dovol.i, če 
bi hoteli v že .om,enjenem času obvladati vse rpovrši.ne. 

Za vsa gozdnogoj.itvena opravila v oheh latS.tnriskih sektorjih so bili v 
treh letih poLra!bljeni naslednji meski (upoštevane so takratne cene v starih 
dinarjih br·ez. :stroškov za urejanje go;z;dov): 

Skupaj 

1964 167,770.000 S din ali povprečno po ha 2252 S din 

1965 268,219.000 S din ali povprečno po ha 3588 S din 

1966 373,169.000 S din· ali povprečno po ha 5009 S din 

809,158.000 S din ali povprečno po ha v 3 letih 10.849 S din 

Ti grobi nakazov.alci pričajo, da so bila vsa :gojitvena dela obrem·enjena 
z j?)l'edno nizko režijo z namenom,, da bi se z razpoJožljivim zneskom lahko 
čim več naredilo. Da je temu res tako, pričajo npr. 1etošnje prodajne cene, ki 
zrk't.š.a.jo za ha o.snovnega pogozdovanja 350.000 S din, za čiščenje 39.000 S din, 
za n~dčenja 28.000 S din itd. 

Za snovanje intenzivnih .nasadov Simo leta 1964 dobili 25,277.000 S din, l·eta 
1965 .pa 44,309.000 S din kreditov. To nam je omog~očilo, da smo lahko .pogoz,dili 
Lako obsežna zernljiš·ča. Ta dena:r je biJ iz r-epubliških virov. Tudi za leto 1966 
smo bili trdno prepričani, da bomo dobili nekaj kreditov iz zd1·uženih sredstev, 
o katerih joe bilo že toliko govora in obljub. Računajoč na te obljube, se je: 
delavski svet podjetj.a. odl-očil umesni6iti letni ;plan gojitvenih del za leto 1966. 
Z največjimi naperi je bil rplan iz.polnjen, porabljeno joe bilo z.elo veliko denarja, 
ob1jubljenih kreditov pa še ni od :ni.kod:er, č-eprav je leto ž.e -minilo. To bo imelo 
v bodoče Zielo neugodne posledioe, ki. s:e bo:l.o kazale v občutnem zmanjšanju 
gozdnogojdkvenih del, predvs:em glede obnove goz.dov in snovanj.a in.t.enzivnih 
nasadov. V kako težki situaciji se je ob koncu lanskega leta znašlo :podjetje, 
naj il.us.trira samo tale ·primer. 

P.ovpr·ečn.a biološka amo.rbzacija v c:lJ:užbenili g·ozdovih znaša 3400 d.inlm\ 
kar v letu 1966 pr·edstavlja 276 milij. S din, povpr,ečna dosežena biološka amD'l-
tiza:cij.a v zasebnem sektouju .pa zmaša 2340 S dinl m ·' . Če bi v letu 1966 :realizi
rali plani!rani odkup v višini 59.600 m :1 les·nih ·sorti.Inentov, bi zbrali okrog 157 
milij. S drin, medtem ko znaša r ,e:alizacija gozdng.ojitvenih del v zasebnem sek
torju ob·og 221 milij. S dLn . 'Dm~ej 1s.e že .pri tem pcka:ž.e razJika 64 miilij. S din, 
ki pa bo z.a1radi m1anjš'ega. odkUJpa (okrog 50.000 m~) š·e ·Občutno V·ečj.a.. Ze iz 
tega primera je jasno razvidno, kako .primanjkuje denarj.a. Če :p.a po drugi strani 
upošrevamo k dej".stvo, da jym.a.mo na našem območju zelo redko oestno omif'€Žjf.:, 
da smo g)ede mehan1zaci}e med n.ajsLabšimi gozdnimi gospodarr-s:tvi. v Sloveni}i 
in ·da j,e celotno ,podr·očje gozdov Bele krajine (za~S:ebni s·ektor) Še neurejeno, 
p-o't'em joe še bolj jasno, v kako težko situacijo je p.odj·etje zašlo. 

Edina rešitev iz tak~eg,a položaja bi bila dodeli tev že tako doJ.go obljublj.enih 
kreditov za biološke investicije. Kolikor kredltov ne bomo dobili, bomo morali, 
kot že r.ečeno, obseg gozdnogojitven.ih del občutno zmanjšati. Zaradi nepokritih 
stroškov za dela, opravljena v Letu 1966, bo .potrebno le-te poikriti iz sr-.edstev 
biološke amm:tizacije, ki bo ustvarjena v pdhodnjem letu, to pa pomeni, da bo 
h~eb.a. pJ.an za let.o 1967 prikrojil.tri. lastnim sredstvom, pri tem pa ,poiskati tud'i 
pravilno sora:z.m•erj-2 m·ed biološk.imi in drugimi vlaganji. Tako bi ob lastnih 
sr-edstvih, upošt€v.ajoč potrebo ;kJ.itja stroškov gojitvenih del, izvršenih v letu 
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1966, in potrebo po večjih sr-edstv:ih za nakup mehanizacije in za gra,dnjo· cest, 
lahko pogozdili s.amo okJrog 180 ha. (k.Jas.i:čno pogozdo-v:anje), če p.a. bi dobili 
ustrezne kredite, bi bil plan obnove gozd-ov in snovanja intenzi·vnih nasadov 
lahko na Tavni realizacij-e v letu 1966. 

T.akn je t.o:rej v grobih obris-ih stanje Gozdnega gospodarstva Novo· m·esto 
glede bioloških vla.g.anj za preprosto in za razširjeno. reprodukcijo v gozdovih 
Dolenj,s.ke. 

Samo ob dodatnih sredstvih, k.i bi j.ih ;pocljetj·2 dobilo v obliki kreditov, bi 
lahlw nadalj-evali s tradicijo obsežnih biolo6kih vlaganj. V nasprotnem primeru 
pa bom-o morali nar.editi velik korak na..7....aj, kar bi brez dvoma neugodno vplivalo 
na gozdarstvo· Dolenjske. 

UMRL JE PROFESOR DR. SVETISLAV ŽIVOJINOVIC 

V začetku decembra nas j·e pres6n·etila :n::'Ptij.etna ves.t, prispela. iz Beograda, 
ela se joe na službe.nem potovanju dne 3. 12 . 1966 v bhžini Sveto7...ar·eva z 
avtmnobilom smrtno ponffirečil :re.dni profesor Gozd.arske fakultete- v Beogradu 
in predstojnik katedre za. v.a.rs.t-vo gozdo:v d1·. Svetislav Ž.ivojinovic. 

Pokojni profesor se je rodil 7. avgusta 1907 v Č-enti (Banat). Gimnazijo in 
študij na kmeti.jsko-gozda:rski fakulteti j€ končal v Beogradu. Ze m:::d šb .. ldijrem 
gozdarstva je kazal p.o&ebno za.nimanj·e· z.a biološke v·ede. pa ga je zato tedanji 
profesor dr. Gr.adojoevic, kot dernonstratorja pritegnil k delu na kated,ri za 
ve:Lrstvo gozdov. S tem prvim tesnejšim stikam s probl-e-matiko- gozdne -entom.o
favne je bila z.ačrtn...1. življenjska sn1er bodočega strokovnj.aka, ki je ni več 
zapustil. 

Po opravljeni diplo·mi in par-letni specializaciji je b.il leta 1935 izbr.an za 
as.istenta .pri omenj-eni katedri. Pod vodstvom pro.f.esorj.a je že· na tem prvem 
delovne'm m.estu začel ~razvijati plodno pedagoško in znan.stve:no~raziskov.a)no 

dej.a:vnost ter je Leta 1940 z znas.tveno bemo >>Ento·m-oJoška monografija univ·er
zitetnega posestva Majdanpek« tudi doktoriral. 

V.ojn.a leta, ko je delo na fakulteti zarndo, je preživel v raznih kT.ajih STbije 
in v nern:škem ujetništvu. Ta čas je j'Z:koiristil za slrokovno iz,popolnj•evanj-e. Po 
vrnitvi iz ujetništva je na:daljeval s pedagoškim d-e.lom 1n joe bil eden m'cd 
prvimi učitelji, ki je organiziral študij :in delo na. fakulteti., ·med vo•.ino po~gani 
in uničeni. Kot docent 1n is,toč.a.sni pn~ds.:tojnik gozdc>xskega odde];ka t,e!l:· šef 
katedre za va·rstvo gozdov joe veliko prisp-eval lk ustanovitvi samostojne g-o·
zd.arske fakultete in bH tudi njen prvi d-ekan. Poleg o.rga'Tiizacijs1<:·eg.a d-eJa na 
fakulteti se je z vso. njemu lastno vnemo posvetil obnovi entomoloških zbirk 
in jih je relativno hitro spopolnil do zavidne višine. Med dolgoletnim usp-?.~nim 
c).elovanjem na f.akult.eti si je za zavod kakor tudi za g-ozdarsko op~~.ativo 

vzgojil številn-e- sodelavce ši~rom po Jugoslaviji. Poleg rednih pr·eda:vanj je- svoje 
bogato znanje in dognanja s področja uporabe govdne entomo.Jogije posredoval 
na št-evilnih :pred.av.anjih in seminarjih gozdarskim praktikom, s ka.tedmi je -
s svojimi nekdanjimi učenci -najtesneje so:delov.al in jim pomagal pri reševanju 
varstv-ene problematike. 

Izredna agilnoG:t in vsestranost pokojnega ,prrofe~:.o-rja je razvidna tu:!i iz 
njegove publicistične dejavnosti. Napisal je štiri obs,ežne učbenik·e in prirnčnike 
ter pr-ek 150 strok .. o.vnoznanstvenih razprav s področja gozdne ·entomo~giJe in 
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varstva gozdov. Za tovrstno obsežno in plodno. delo je bil pokojni profesor 
ZivojinoviC ocllikova:n z Redom dela z rdečo zastavo in ,ie bil leta 1963 tudi kDt 
p1-vi gozdarrski strokovnjak imenov.an za dopi·snega člana Srbsk·e· akaden1i}2 
znanosti :in umetnosti. 

S prerano in tragično smrtjo prof. Živoj·inovica ni huda. in težko nadokna:d
ljiva izguba prizadelCJ le beograjske gozdarske fakultete, t.em:v.eč tu:ii naš 
gozd.a:rski oddelek ter številne njegove prija.telj·e in znance v Sloveniji. Pokojni 
profesor je zvel.ikim zanimanjem Siprem·ljal razvoj tukajšnj-ega gozciatl'skega o:l
ddka, .posebno pa še inštituta za v.a!rstvo gozdov, s katerim je tesno sod.'21ov:tl 
in je neSJebično pomagali z nasveti in s svojimi bogatimi izku.šnjan1i. Pri reš~ 
vanju gozd.novaxstv.ene problematike je samoiniciativno sodelo'Val tudi s šte
vilnimi posam·e.z:ni.ki in gozd.nogospod.a:rskimi organ.izacij.a1ni Slovenije. 

Za.radi klenega zna.čaj.a. in vedrega humorja g.a bomo vsJ, ki smo ga poznali 
in z njim,i sodelovali, ohranili v prijetnem in častnem spominu. S s.rv-ojim delom 
na podro-čju jugos)ov.anske gozd:n.e entomologije pa si j:e postavil najlepši i.n 
nnjtrajnej.ši spomenik. 

Spoštovanemu znanstveniku, velikemu učite-lju in dobPemu pr-ij.ateJju 
naša zahvala in večna slava! S.B. 

SODOBNA VPRAšANJA 

O VLAGANJU DELA V GOZDARSTVU 

Naše gozdarstvo je postavljeno pred vedno nove naloge. V izvozu in v domači 
porabi zavzemajo les in lesni p[·oizvodi tako pomemben položaj, da ga pri planiranju 
gospodarjenja in pri ustvarjanju ne1rodnega dogodka ne moremo prezreti. Gozdovi so 
tisl'i. ki morajo dajali. Gozdarji, ki z gozdovi gospodarijo, pa s.o pogosto v dilemi , 
kako zadovoljiti vse potrebe. Ali naši gozdovi lahko dajo toliko, koliko-r od njih 
pričakujemo? Ali lahko proizvodnjo• povečamo, ne da bi to šlo na račun že tako 
pi(:Jih le~nih zalog? Koliko časa bo gozdar·stvo še rentabilno Db sedanjem stanju 
sn~tovnega gospodarstva in ob vedno tesnejsi vključitvi našega gospodarstva. v sve
tovno delitev dela? Koliko se lahko sprijaznimo tudi z žrtvami, da nam ne bo čez 
nekaj desetletij žal in ne bomo mogli sto:rjenega popraviti? 

Gozda sedaj ne smemo gleclatl več samo z gospodarske plati. Ob naglem napredku 
industrije njegov gospodarski pomen počasi toda neprestano upada. Gozd je postal 
poglavitni oblikovalec narave, kraj za sprostitev in za oddih delovnih ljudi . V bodoče 
bodo te naloge vedno bolj pomembne in čas je, da na to že sedaj mislimo. Gozd 
proizvaja materialne in nematerialne dobrine. Za vsaJw proizvodnjo· pa je potrebno 
'.rlngati delo. Ce hočemo, da bo gozd u.spe;no izpolnjeval vse naloge, je potrebno 
tudi vanj vlagati delo, in to ne samo delo za izko-riščanje njegovih bogastev, ampak 
predvsem delo za njegovo oblikovanje. Zanimi.vo .ie primerjati, kako je z gozdarstvom 
v indust.rijsko razvitih deželah. Prej aJi slej bomo tudi mi v podobnem položaju in 
potrebno je 'le sedaj mislit-i na ukrepe, da bomo kos vsem težavam. V Zvezni republiki 
Nemčiji so se v sedanjem polo-žaju gozdarstva izoblikovala tale stališča (1): 

l. Konjunkturni razvoj gospodarstva povečuje obratove1lne stroške gozdn.ih obra
tov. Hkrati ostajajo. cene lesa zaradi uvoza nizke. Posebno poceni je les za kurjavo, l<i 
mu pripada velik delež. Tako gozdarstvo ZR Nemčije v povprečju komaj še krije 
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izdatke, ki nastajajo· z gospodarjenjern in upravljanjem. Obrati z veliko listavcev 
so pasivni. 

2. Gozdarstvo mora intenzivirati proizvodnjo skladno z znanstvenimi dognanji 
zadnjih desetletij. G1·e za povečanje intenzivnosti gojenja. Pri tem naj se - odvisno 
od donosnih možnosti rastišča - določa tudi količina vloženega dela in intenzivnost 
dela. Zemljišča, ki niso donosna, naj se izločijo v druge namene, kot so: oblilwvanje 
narave, varovanje, lov, rekreacija. Revirji in ob-rati morajo biti prilagojeni novim 
pogojem dela. 

3. Racionalizacija mora biti prilagodljiva vsem nastajajočim razmeram, tako pri 
rnehaniziranem delu kot tudi pri poenostavljanju v upravi. 

4. Ce od gozdnega obrata zahtevamo uspešno gospodarjenje, moramo dati vodji 
obrata popolno svobodo pri odločanju o tem, kako in s čim se bo gospodarila. 

5. Vse škode, ki nastanejo iz vzrokov, s katerimi gozdarji nimajo opravka, je 
potrebno izvzeti in stroške posebej upoštevati. 

6. Bolj kot doslej si moramo peizadevati, da bi upravljanje čimbolj poenostavili. 
R a z p o t- e d i t e v s t r o k o v n i h m o č i m o r a b i t i p r i l a g o j e n a s t o p -
nji produktivnosti. 

7. Oblastni organi in javnost naj poskušajo spoznati, da gozdarstva ne moremo 
ocenjevati zgolj po številkah o tem, koliko donaša, pač pa tudi po socialnih, za vso 
d1·užbo koristnih funkcijah, ki jih gozd opravlja in se s številkami ne dajo izraziti. 

8. Pr·oblem gozdarstva v Nemčiji ni v vprašanju rentabilnosti. Gozdnatost je 
namreč 28% ali 0,14 ha na prebivalca, gozdnih tal je 6,736.000 ha (semenovcev je 
G,044.000 ha, srednjih gozdov 95.000 ha, panjevcev pa 239.000 ha). Deleži drevesnih vrst 
:oo: hrast 8%, Hstavcev 23%, bora in macesna 27% smreke in dtugih iglavcev 42%. 

Podobne razme.re so v vsej Evropi z izjemo vhodnoevropskih dežel. Glavni 
usmerjevalec in vzrok zato je razvoj industlije, ki je odkt·ila in izdelala takšen 
sistem vlaganja kapitala in dela, ki ga moramo neogibno up01·abiti tudi v vseh drugih 
panogah. V gospodarstvu so nastale velike spremembe: industrijska proizvodnja, me
hanizacija in avtomatizacija so spremenile odnos elo vrednostL vloženega dela. Dra
žitev delovne sile je povzročila vedno večjo uporabo strojev in uvedbo avtomatizacije. 
Poenostavljeno povedano, gre napredek v industriji v dve smeri: k povečanju pl·oiz
vodnje .jn k specializaciji. Vsaka razpolaga s podrobno izdelanim sistemom vlaganja 
in porabe dela. To in pa splošni napredek industrije silila k' znanstveno tehničnemu 
razvoju, ki prinaša vedno nova odkritja in izboljšave za vse izdelke v vseh panogah. 

Gozdna proizvodnja je biolo-škega znača.ia in je zato omejena. Pov1-šin, poraslih 
z gozdom, ne moremo poljubno povečati. Nasprotno, do sedaj so se le zmanjševale. 
Proiz·vodnja je .omejena s produkcijskimi možnostrni rasi..išča in s prirastno zmoglji
vostjo drevesnih vrst v zvezi s klimatskimi in ekol.oškimi razmerami. če v primerjavi z 
industrijo zahtevamo povečanje in pocenitev proizvodov, to ni mogoče. Industl·,ija je za 
tak primer odklila drugo možn-ost za napredek: specializacijo in kakovost. Tudi 
gozdarstv-o sedaj odkriva enako reš·iLev. Spoznava pomen prirodnega gozda z rastišču 
ustrezajočimi drevesnimi vrstami. Na kalwvost pa ga opoza·rjajo cene, ki jih do:Segajo 
na Lrgu najboljši sortimenti. Jasno je, da nam za nadaljnji razvoj ostane le pot int en
z i v i r a n j a d e l a z a č 1i m v e č j e m o g o č e g o j e n j e k a k o v o s t i p o v -
s o d t a m, k j e r j e t o d o s e g l j i v o. 

Intenzivirati elelo pomeni vlagati delo in s.1·ect.stva v tisto fazo proizvodnje. ki 
zagotavlja uspešno doseganje pravkax navedenega cilja, to pa je v pt·vi vrsti gojenje 
in z njim povezana tehnična opravila za odpiranje naših gozdov. Dejavnost v gozdar
stvu se sedaj uveljavlja v dveh poglavitnih smereh: Tehnična dejavnost v gozdu in 
bi-ološka dejavnost v gozdu. Tehnična dejavnost je pogojena z razvojem tehnike in 
z vdorom mehanizacije v gozd. Mehanizirana delo lahko dosega velil{e učinke pri 
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vzgoji sadik, snovanju nasadov, varstvu in negi s pomoeJO strojev, posebno pa pri 
sečnji in spravilu. Pri tem je delovna sila racionalno izrabljena. Z malo vloženega 
dela lahko obvladamo velike površine. To pa nas ne sme zapeljati, kajti takšno 
delo je zelo šablonizirano in se le težko prilagaja razmeram. Tudi kakovost dela 
je navadno precej slaba. Za takšno delo je potrebna odlična organizacija. Biološka 
dejavnost sloni na novih izsledkih gojitvene znanosti. Delo ne zahteva stroja in 
izredne storilnosti, pač pa umsko uveljavljanje. Vlaganje dela, ki je miselne narave, 
je vsebovano v pravilnih odločitvah pri oblikovanju in izkoriščanju sestojev, snovanju 
in oblikovanju pomlajevanja, izbiri drevesnih vrst, negi mladja in gošče, negativni 
in pozitivni zbiti v dro.govnjaku in izbirnem redčenju . Osno-va za delo je poznavanje 
fitosociologije, rastiščne in sestojne ekologije in zlasti skrbno opazovanje narave in 
njenega reagiranja na storjene ukrepe. Delo ne izsiljuje od narave več, kot ta lahko 
da, pač pa ji skuša pomagati, da nam bo dajala čim več l'ar najboljšega in da bo 
najustrezneje služila vsej človeški družbi. To zahteva od gozdarjev strokovnost in 
skrbne ter natančne odločitve. 

Sedanje stanje gocz.darstva mora upoštevati obe obliki dela in mora najti med 
njima ustrezno razmerje. Tudi sredstva moramo prilagoditi temu razmerju. Ne sme 
se zgoditi, da bi bil ves trud gojitelja zaman, ker obrat nima :ž.ičnega natega (Greifzug), 
ki bi omogočal skrbno podiranje in t.aJw preprečil škodo, ki brez takega tehničnega 
pripomočka neogibno nastane. Takih primerov imamo v Sloveniji precej . Pogosto 
stroj v gozdu ni tako izkoriščen, kot je v industeiji. Meja ekonomičnosti je veliko 
hitreje dosežena. Tudi delovni tempo ne ustreza vsem zahtevam industlijske proiz
vodnje , kajti gozd ima svoje proizvodne zakone: enakomernost in trajnost. Po drugi 
strani pa je tudi nespametno vlagati sredstva v biološko dejavnost tam, kjer se ne 
morejo uveljaviti ali pa je vlaganje zaradi stanja zemljišč nesmiselno . 

. Industrija tudi vedno bolj vpliva na delovno silo, ki se povsod draži. Zato je 
vedno teže dobiti gozdne de-lavce. V gozdarstvu je delo zelo dinamično in naporno. 
Zato· potrebujemo k val .i fi ci. rane d-elavce, ki. znajo pri delu uporabljati tudi 
svojo glavo. Tako jim bo zagotovljen tudi primeren zaslužek. Delavec mora biti 
zanesljiv tako pri sečnji in spravilu k·ot tudi pri negi. Znati mora uporabljati sekiro, 
sekač, motorko ali vitel. Lep primer .skrbi 7..a vzgojo delavcev sta Nemčija in Svica, 
čeprav je tudi tam veliko sezonskih delavcev. Učna doba za no· vince traja tti 
leta in je obvezna. Obsega tudi razne tečaje in praktične seminarje. Po tej dobi 
s[ z izpitom pridobi delavec kvalifikacijo in zasluži pri akordnem delu čistih 1000 do 
1500 DM, tj . 3000-4000 N din. Za boljše razumevanje navajam podatke iz Letnega 
poročila ministrstva za gozdarstvo zvezne dežele Hessen v ZR Nemčiji. Ob takem 
zaslužku je bila poprečna cena lesa 80 DM / m:: ali 260 N din. Imel sem priložnost 
govoriti z nekaterimi delavci o njihovem de·lu . .Niti ne pomišljajo, da bi se zaposlili 
v industriji, čeprav tudi ona dobro plačuje. Spoznali so prednost zdravega dela v 
naravi, ki sicer utruja, toda ne ubija, zahteva sice1· telesno- moč, hkrati pa tudt 
inteligenco. Ti delavci so zelo .izurjeni in odlično obvladajo delovno tehniko. 

P1·i nas se tudi vedno bolj poudarja izobraževanje gozdnih delavcev in to dejav
nost lahko brez pridržkov uvrstimo v »Vlaganje dela v gozdarstvu«, ker je po pomenu 
ena od p1·vih naše stroke. 

Industrijski razvoj vpliva tudi na gospodarski položaj gozda. Marx je pred sto 
leti zapisal v Kapitalu: »Značilno je, da so obresti, ki jih daje naloženi ka,pital , enake. 
kot je prirastek lesne mase, ki ni odv.isen od naložbe kapitala v evropskih gozdovih, 
tj . 3,5%.« Denar, vložen v gozd, je bil ta:k·rat dobro naložen in je dajal obilno in 
zanesljivo rente. Sedaj daje kapital, naložen v g·ozd, 1,8% obresti, in to šele v določeni 
dobi (5). Stroški za snovanje sestojev, nego, varstvo in pri poznejšem izkoriščanju 
so zelo presegli relativno razmerje, ki je veljalo pred sto leti. Posledice so takoj 
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ocitne. Zasebni kapital se v kapitalističnih deželah nič več ne zanima za naložbe 
v gozd. D1·uge panoge dajejo večje obresti in veliko hitreje. Tudi z našimi gozdni111i 
posestniki je ravno tako. Nihče razen družbe ne vlaga več v go-zd. Mogoče je kje 
kakšna častna izjema, toda verjetno bolj iz tradicije kot na podlagi računCI . 

Gospodarski pomen gozda je seveda ostal. Tako dolgo je človeštvo gradilo svoj 
razvoj na gozdovih, da ne mo-re naenkrat ali v krajšem razdobju pogrešati go-zdnih 
pridelko-v. Kljub velikemu napredku tehnike še ne moremo živeti brez lesa, čeprav 
se nam gospodarnost njegovega pridobivanja vedno bolj izmika iz rok. Težko je 
reči, kako bo v bodoče potekal razvoj. Razne panoge, ki so prej delale z lesom, sedaj 
prehajajo na druge surovine. Tak razvoj bo nezadržno napredoval, ker so se načela 
o človeških potrebah in o porabi temeljito spremenila. Ljudje rabijo danes veliko 
več in trajanje uporabnosti predmetov se je zmanjšalo. 

Sedaj ima skupnost interes za gozd, in gozdna gospodarstva so t.ista, ki naj za to 
skrbijo. Ce govorimo o rekreacijski vlo-gi gozda, je to dandanes že gospodarstvo, in 
če pravimo, da je gozd regulator vodnega režima, je to že čisto gospodarsko vprašanje. 
Brez vloženega dela pa so tudi na tem področju napori zaman, ali pa lahko zgrešijo 
svoj namen. 

Kot sem že omenil, velja v gozdarstvu zakonitost, da količine naših pridelkov ne 
moremo po-večati prek bioloških možnosti. Tod<J veliko lahko storimo za l~akovost 

pridelkov, in sicer z vlaganjem strokovnega dela, z nego. Nega gozda od mladja, 
gošče in drogovnjaka do selektivnega redčenja in delo- po načelih, ki jih je zasnoval 
prof . Schaclelin, so zagotovilo za uspeh. S takim delom bomo hkrati tudi povečali 

proizvodnjo, ker le z nego je zagotovljena največja izraba pril·astnih možnosti različnih 
drevesnih vrst in produkcijskih zmogljivosti rastišča. V tem je tudi zagotovilo, da bo 
proizvodnja drv, ki dandanes tare vse evropske gozdove, kar najbolj upadla. Prav 
tako pa bo gozd uspešno izpolnjeval svojo vlogo kot prostor za relu·eacijo in kot 
oblikovalec narave. Sedanji polož.:1.j na evropskem lesnem trgu, ki je hkrati tudi 
svetovno merilo-, je tak, da je povpraševanje za dobr·o kakovostjo zelo živahno, in 
je takšno blago tudi zelo dobro plačano. V ZR Nemčiji dosega hrastovina iz Spessarta 
čudovite cene 2500 DM/m:', tj . 7500 N din, pri tem pa so- že zabeležili rekordne cene 
5200 DM / m:;_ Tudi druge drevesne vrste zelo dobro plačajo . DE:belejša čista smreko·
vina dosega ceno od 300 do 500 DM, tj. 1000 do 1GOO N din , hrast, star 130 1et pa v 
Svici 350-470 SF za 1 m::, tj . 1000-1500 N din. Za javor in jesen s premerom 25 do 
30 cm plačajo 110 SF, tj. 300 N din / m:(_ Marsikateri gozdar in tudi gospodarstvenik 
se bo zamislil in bo priznal načelu skrbne nege vso veljavo, ko bo preudaril besede, 
ki jih je izrekel prof. d.r. H. Leibundgut: »Mi Svicarji nimamo surovin, kot so- premog, 
nafta in rude. Kar imamo, sta vodna sila in gozd . Ce drugi omalovažujejo nCiša 
prizadevanja v gozdu prozivajati čim boljšo kakovost, je t.o toliko bo:lje za nas. Po 
kakovostnih lesnih sortimentih bo vedno· povpraševanje in bodo dobro plačeva.ni: če 
bomo z njimi razpolagali samo mi, bo to za nas čisti dobiček.« 

Cas je torej, da v naših gozdovih prenehamo p1·idelovali drva. Lesna industrija 
bo takšne spremembe prav gotovo vesela, ker z boljšimi surovinami lahko poveča 
izkoristek in izboljša kakovost svojih izdelkov ter se tako lahko še uspešne.}e vldjuči 
v mednarodno delitev dela.. Korist pa bodo imeli tudi gozdovi in gozdarji in s t.em 
vsa dwžba.. 

Vlaganje dela, jn to zlasti strokovnega dela, v gozd mora bi.ti dobro preuclaxjeno. 
Delati po občutku, pomeni delati napake. Pri naČiinem delu pa je vsaka odločitev 
izpostavljena kritiki, torej morajo biti ukrepi natančni in premišljeni. Ne sme nam 
biti žal truda. Nosilec vrednosti je kakovost sortimentov, le-ta pa je posledica vlože
nega dela. Inženir mora določiti cilj s.estoju; ustvariti si mora podobo bodočnosti; 
vedeti mora, J~;:aj hoče in kako bo to dosegel. Svoje odločitve mora vedno strokovno 
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utemeljiti . To je prvo in najpomembnejše v gozd vloženo delo. Gozdarji vedno tožijo, 
ela ne vidijo uspeha svojega dela; toda to ni res . Celo pri negi lahko opnzimo uspeh 
in spremljamo razvoj. Seveda je to le del razvoja sestaja, več pa nam narava ne 
omogoča. Gozd se je v tisočletjih prilagodH naravi, mi pa se po žalostnih izkušnjah 
ne upamo slediti njegovemu zgledu. Brez vlaganja dela in mganizacije dela dandanes 
ni več napredka; tudi v gozdarstvu ne. Samo v rokah marljivih ljudi je gozd zaklad, 
v brezvestnih pa se zlatniki spn;menijo v suho listje in v suha stebla. 

Slo,·stvo 

l . GospodaJ:slw poročilo ministrstva za gozdarstvo zvezne dežele He;sen za 
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Ing . Janez Grilc 

S POSVETOVANJA O GOZDl'IH CESTAH 

Lani oktobra so se naši poklicani strokovnjnki zbrali na pomembnem sestanku, na 
prvem republiškem posvetovanju o programiranju, gradnji in vzdrževanju gozdnih 
cest na Bledu. Iz vseh naših gozdnogospodarskih organzacij je sodelovalo ok. 70 
utleležencev . 

Na podlagi dvodnevnega dela je nato komisija za gozdno gradbeništvo pri 
Poslovnem združenju gozdnogospodarskih organizacij izdelala zaključke in stališča, ki 
naj služijo za vodilo in smernice vsem strokovnim službam pri gozdnogospodarskih 
organizacijah. ki se ukvarjajo z gozdnimi gradn.iami. Pri oblikovanju zaključkov in 
stališč se je komisija opirala na gradivo., ki je bilo izdelano za posvetovanje, zlasti 
pa na številne konstruktivne misli in pri.spev·ke v diskusiji na posvetovanju ter ob 
priliki terenskeg.a ogleda gradnje in vzdrževanja gozdnih cest na Pokljuki. 

Na začetku je komi.sija poudai-ila naslednje načelne misli, ki so bilc naglašene 
ob zaključku posvetovanja, namreč: 

Gozdno gradbeništvo je doseglo lepe uspehe v razvoju mehanizirane gradnje ln 
gospodarnosti gradbenih elel, čeprav kljub taJ;::emu napredku ni pri vseh gozdnih 
gospodarstvih dovolj razumevanja za gradbeno dejavnost. 

Cutiti je pomanjkanje medsebojnega sodelovanja in izmenjave izl<ušenj med 
gradbenimi obrati gozdnih gospodarstev, znto je nastala potreba po stalnem organu. 
ki bi spremljal razvoj gozdnega graclbeništvn in pripravljal posvetovnja s tega 
področja . 

Potrebi po stalni komisiji pri združenju, ki bo spremljala razvoj gozdnega 
gradbeništva, je sedaj že zadoščeno, ker je UO :t.druženja tako komisijo že imenoval 
in je na svojem prvem sestanku že sprejela v svoj delovni prog1·am uresničitev teh 
stališč. ter zaključkov. 

Navajamo glavne misli in pripot·očila z omenjenega posvetovanja. 

l. Izdelavi generalnega plana gozdnih cest v Sloveniji je treba posvetiti vso 
pozornost, da bi bila ta naloga v čim krajšem času opravljena. Zato naj dajo gorzdna 
gospodarstva tej nalogi prioliteto p·oleg neposrednih elel v okviru gradnje gozdnih 
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cest. Vodstvo in inštruktažo pa naj še v naprej opravlja Inštitut za g-ozdno jn lesno 
gospodarstvo Slovenije, ki naj bo tudi iniciator za uspešno izvedbo te na.loge pri 
gozdnih gospodarstvih. V okviru tega je treba kot pripravo za izdela vo generalnega 
plana izdelati tudi kataster gozdnih cest, ki bo hkrati služil gozdnim gospodarstvom 
ali gozdnim obratom kot pripomoček pri planiranju vzdrževanja gozdnih cest. 

2. Optimalna goJStoLa gozdnih cest v Sloveniji še ni ugotovljena, ker je odvisna 
od številnih faktnrjev, ki se spreminjajo ~n vplivajo nanjo. Temu vprašanju naj se 
v bližnji prihodnosti posveti več pozornosti, in to v ·okviru izdelave generalnega plana 
gozdnih cest Slovenije. Pri programiranju in projektiranju gozdnih prometnic je 
neogibno potrebno upoštevati razvoj mehanizacije pl·i spravilu lesa. Na posvetovanju 
je bilo tudi sprjeto stališče, naj se pri obravnavanju gostote prometnic uporablja 
enota m i ha. 

3. Glede širše kategorizacije gozdnih cest naj se v bodoče uporabljata izraza: 
"ut.rjene gozdne ceste~< za objekte z utrjenim ces.tiščem, posnetimi brežinami, urejenim 
odvajanjem vode s cestišča, itd. ter ••neutrjene gozdne ceste« za objekte z neutrjenim 
cestiščem oziroma za ceste, ki so v »Smernicah za gradnjo gozdnih cest« imenovane 
»traktorske ceste«. 

4. Vprašanje dokumentacije za izdelavo gradbenih projektov zasluži posebno 
obravnavo, zlasti še pri gradnji neutrjenih gozdnih cest, kjer vsaka občina zahteva 
drugačno dokumentacijo. Zaradi tega naj komisija za gradnje pri združenju to 
vprašanje razčisti s pristojno službo v republiškem sekretariatu za gospodarstvo, ki 
naj da pristojnim gradbenim m·ganom pri občinskih skupščinah ustrezna napotila. 

5. Gradnja. zgornjega ustroja pri gozdnih cestah še ni dovolj pt·oučena glede 
uporabe sodobnih gradbenih str-ojev in sinhronizaoije teh stmjev z obsegom del pri 
gozdnih gospodarstvih v okviru popolnega in ekonomičnega izkoriščanja. Posvetovanje 
je jasno naka.zalo, da brez mehanizirane gradnje zgornjega ustroja gozdnih cest ne 
gre več naprej kak·or tudi ne brez mehaniziranega tekočega vzdrževanja . V določenih 
prime1ih, kjer so za to pogoji, bo treba preiti na stabilizacijo zgornjega ustroja . Ker 
GG Slovenj Gradec in deloma tudi GG Maribor že delata na tej problematiki (stabili
zacija zgornjega ustroja), bi predvidoma leta 1967 združenje priredilo ustrezno posve
tovanje v Slovenj Gradcu. Hkrati pa je potrebno, da tudi ostala gozdna gospodarstva 
vnaprej peoučujejo in šičejo najekonomičnejše rešitve za mehanizirana gradnjo zgor
njega ustroja in mehanizirana vzdrževanje gozdnih cest. 

6. Kljub temu, da. je gozdno gradbeništvo doseglo že precejšen napredek pri 
mehanizirani gradnji gozdnih cest, še vedno zaostaja pri uporabi do-ločenih novitet, 
ki jih v tujini že marsikje uporabljajo in so se uveljavile kot koristne. Pri tem gre 
za izdelavo tipiziranih montažnih vtočnih ja.';k"ov, nadalje za tipizi.rane montažne 
elemente za prepuste in mostove, za tip.izirane žične mreže za .izdelavo žičnih kašt, 
ipd. Vse te novostt je potrebno preštudirat.i, preizkusiti in z rezultati seznaniti gozdna 
gospodarstva. Iniciativo za izvedbo te naloge naj prevzame komisija pri združenju . 

7. Na splošno prevladuje mnenje, kar potrjuje tudi praksa, da so gradnje pri 
gozdnih gospodarstvih zelo razdrobljene na preveliko gradbišč, kar otežkoča smotrno 
organizacijo dela, nadzora in angažiranja finančnih sredstev. Za-radi tega naj bi 
gozdna gospodarstva čim bolj skoncentrirala gradnje na manj objektov, pa čeprav 
bodo morali nekateri gozdni obrati za določen čas odstopiti svoja s1.·edstva v korist 
drugih, potrebnejših gradenj pri drugih obratih. 

8. V naporih in stremljenjih za znižanje gradbenih stroškov pri gradnji gozdnih 
cest je zelo pomembna tudi etapna gradnja, ki naj jo GG čim bolj uporabljajo, kjer 
je to mogoče. Gre za uvajanje take tehnologije dela, ki upošteva ••prezimitev« kot 
najboljši način utrditve spodnjega us.troja, s čimer prihranimo na stroških gradnje 
zgornjega ustroja in kasneje tudi pri vzdrževanju cest. 

52 



9. Pri gradnjah gozdnih cest nastajajo občutne poškodbe na bližnjem gozdnem 
drevju in se stopnjujejo z vedno večjo uporabo mehanizacije in z novejšo tehnologijo, 
ki je s tem v zvezi {uporaba buldožerjev, minit·anje itd.). Temu se je mogoče občutno 
izogniti predvsem s pravilno tehniko miniranja in odriva materiala ler do določene 
ekonomične meje tudi pri .zavarovanju brežin. 

10 . Ugotovljeno je bilo, da GG nimajo zaneslji\'e evidence o tekočem vzdrževanju 
gczdnih cest. Za kalkulacijo o strojnem vzdrževanju pa. je taka evidenca neogibno 
potrebna. V ta namen naj bi GG v bodoče uvedla točno evidenco- o obsegu del in o 
st.roških vzdrževanja 

11. Komisija pri združenju mora čimprej odgovoriti na vprašanje nakupa 
grejderjev iz STT v Trbovljah. Gre zlasti za njihovo k;ompletiranje s po-trebnimi 
priključki, ki jih tovarna še ne izdeluje, ter za ustrezno nabavno· ceno. Obstaja 
nmenje, da je grejder iz STT, izpopolnjen z ustreznimi priključki, zelo primeren za 
gradn,io zgornjeg·a u.stroja in za vzdrževanje naših gozdnih cest. 

12. Izi~edno problematično je izobraževanje gradbenih delavcev v gozdarstvu. 
Vsako gozdno gospodarstvo si pomaga na svoj način, ker ni enotnega organiziranega 
in sistematičnega izobraževanja. Zaradi tega naj združenje opozori GSC v Postojni 
na ta problem, le-ta pa naj med drugim poskrbi tudi za izobraževanje gradbenih 
delavcev s posebnimi tečaji in podobno. Združenje naj poskrbi tudi za organizacijo 
pooebnih mine·rs-kih tečajev s poudarkom na rrtiniranju pri gozdnih gradnjah. ob 
sodelovanju strokovnjako·v iz podjetja ••Kamnik~· . 

13. Izrazoslovje pri gozdnih gradnjah še tudi ni dovolj obdelano. Zato naj bi 
fakulteta ter inštitut razčistila nek<1tere sporne izraze tako-, da bi jih zajel tud:i 
novi slovar gozdarskega. izrazja, ki bo predvidoma kmalu ptipravljen za tisk . 

. 14. Zaradi medsebojne ptimerjave gradbenih stroškov je nujno potrebno izdelati 
ptedlog za poenotoeno upoštevanje osnovnih stroškov, potrebno jih je s-praviti na 
enotni skupni imenovalec. Tak predlog naj izdela komis.ija pri združenju. 

15. Glede organizacijske sheme gradbenih obratov pri GG je bila predložena kot 
najugodnejša naslednja varianta: Projektiva in operativa naj sodelujeta v gradbenem 
ob1·atu, nadzo-rn-i organ pa naj bo ločen in vezan na upravo. Se idealnejš.a bi bila 
varianta, po kateri bi bila tudi operativa ločena od projektive, nadzor pa ravno tako 
vezan na upravo in s tem ločen od prvih dveh. 

16. Da bi gradbena operativa pri GG laže spremljala svetovno strokovno litera
turo in novosti oziroma izsledke s tega podro(·ja, naj inštitut od časa do časa obvešča 
in opozm·ja gozdna gospodarstva s kratkimi izvlečki o novih objavah v strokovni 
literaturi. J. J. 

IZ PRAKSE 

IZ DEJAVNOSTI ZDRUžENJA GOZDNOGOSPODARSKIH ORGANIZACIJ 

Središčna vprašanje, ki mu je bilo tudi zadnje čase posvečeno največ pozornosti , 
je bilo brez dvoma: neusklajenost med proizvodnjo in porabo lesa. Skupnost gozdno
gospodarskih organizacij si je vkljub oviram - ki niso vse objektivne narave, ampak 
v nekalerih primerih še vedno izvirajo .jz pomanjkanja razumevanja za pomembnost 
tega ključnega problema na..~ega gozdnega in lesnega gospodarstva - s podvojena 
vnemo pdzaclevala uresničiti vsestransko pripravljeno akcijo za uveljavitev poslovno-
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tehničnega sodelovanja med gozdan;tvom in lesno industrijo. Poslovno združenje je 
sprejelo dopolnilne sldepe in izdalo se neposrednejša priporočila, da bi čim bolj 
pospešilo in zanesljivejše zagotovilo vkljueitev še preostalih gospodarskih m·ganizacij, 
};::i so doslej s svojimi odklonilnimi stališči zavirale akcijo, od katere si vsi zelo veliko 
obetamo. 

Spričo dejstva, da se je tudi celulozna industrija zelo približala znanemu skup
nemu stališču, ki bo omogo.čllo učinkovito razširitev gozdno-surovinskega zaledja, je 
pričakovati, da se bodo končno še tiste redke izjeme, ki so doslej stale ·ab strani, 
vendarle vključile v složno reševanje skupnih nalog in se bodD odrekle svojim lokalno 
odmerjenim pomislekom v korist splošnih družbenih interesov. 

Skladno z napredovanjem te akcije je poslovno združenje posvetilo potrebno 
pozornost čim ustreznejši izdelavi temeljne pogodbe o poslovno-tehničnem sodelo
vanju. Razen tega so gozdnogospodarske organizacije že sklenile vplačati svoje pri
spevke za razširi tev gozdnosurovinskega zaledja tudi za leto 1966 v ustreznih zneskih 
in po postopku, določenem od ekonomskO-finančne komisije pri združenju. Izdelan 
je bil tudi osnutek »Poslovnika o delu komisije za strokovno presojo o razdelitvi in 
uporabi združenih sredstev za namene dopolnilne proizvodnje lesa••. Portem, ko bodo 
nanj· gospodarske organizacije dale svoje morebitne pripombe, ga bo čim prej 
clckončno potrdil upravni odbor združenja. 

Vprašanje raziskovalne dejavnosti v gozdarstvu je bilo slej ko prej na torišču 
obravnav in ukrepanj vseh članov združenja in njegovega biroja. Razposlnno gradivo 
pod" naslovom »Problematika raziskovalne dejaV11osti v gozdarstvu•< je bilo podlaga za 
rnprave ustrezne komisije in upravnega odbora, ki je temu vprašanju na svoji 
18 . .seji ponovno dal poseben poudarek. Inštitut in fakulteta sta ob skupnem prizade
vanju uresničila m·ganizacijske pogoje za zagotovilo enot.irnosti raziskovalne dejav
nosti, ki bo odslej enotno vodena v okviru inštituta. Dosedanji fakultetni inštituti 
v bodoče ne bodo več prevzemali t·aziskovalnih nalog in ne bodo več nastopali 
navzven v svojem imenu. Inštitut je po priporočilih poslovnega združenja že izvrši1 
~premernbe glede tistih delovnih mest, ki so se v sedanji situaciji izkazala za ne
potrebna in so neugodno vplivala na strukturo stroškov za razjskovalno delo. 

Inštitut je ob sodelovanju z gozdnimi gospodarstvi izdelal predlog raziskovalnega 
programa za leto 1967 in ga je predložil združenju, ki ga je na svoji seji 18. novembra 
potrdilo. Takrat je inštitut izročil vsem udeležencem tudi pregled svoje lO-letne 
dejavnosll . člani upravnega odbora so ponovno izrazill svoje stališče o pomembni 
vlogi inštituta in o potrebi nadaljnjega razvijanja in krepitve njegove dejavnosLi. 
Sklenjeno je bilo, da se program raziskovalnega dela v gozdrstvu za leto 1967 načelno 

sp1·ejme, hkrati pa se odobri tudi okvimi znesek za financiranje v višini 1 milijona 
N din. s tem da bo 50';r teh sredstev izplačano iz sklada za raziskovalno dejavnost 
pt·i zdru;i;enju, in sicer za dolgoročne raziskovalne naloge, drugo polovico zneska pa 
si bo inštitut ze1gotovi.l z neposrednimi dogovori z gozdnogospodarskimi organizacijam '. 

Na podlagi tako urejenih osnovnih vprašanj je združenje ugotovilo, da ni več 
osnove za pomisleke, ki so ga doslej odvračali od soustanoviteljstva, in se je odločilo 
sprejeti nase pmvice in dolžnosti. ustanovitelja inštituta. 

Tudi pt·oizvodnemu programu za leto 1967 je bila posvečena primerna skeb. 
Potem, ko bodo zbrani vsi p1·edlogi, izdelani po podobni metodologiji kot ?,a leto 
1966, bodo določena ustrezna medla in priporocila za tovrstno dejavnost v tekočem 
letu. Z anketo o gozdnem drevesničarstvu so bili zbrani podatki o zmogljivosti naših 
drevesnic in o obsegu dosedfmje dovršene proizvodnje. Poznavanje situacije na tem 
področju je namreč pogoj za ustrezno ukrepanje za zagotovitev načt·tovane povečane 
dejavnosti za razširi tev gozdnosurovinske osnove. 
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Glede na to, da so v jeseni 1966. leta naši iglavci bogato obrodili. je biro zdtu
ženja z dvema okrožnicama opozodl na potrebo čim smotrnejšega ukrepanja, da bi se 
možnosti za pridobivanje in za čim uspešnejša uporabo semenskega blaga ustrezno 
izkoristile. Pravilnik o izdelavi gozdnogospodarskih načrtov je bil izdelan in redigiran 
tet· je bil predložen republiškemu sekret.arjtl za gospodarstvo. Ožja komisija pa še 
obravnava pripadajoče tabele . 

Na področju .izkoriščanja gozdov je bil v pl'istojni komisiji in nato s praktičnimi 
preizkušnjami na terenu izdelan predlog JUS za hlode. Tudi vprašanjem mehaniza
cije gozdne prc:Uzvodnje in transporta lesa je bila posvečena ustrezna pozornost. Izde
lana dopolnila in spremembe predloga zakona o žičnicaJ1 so bila uspešno uveljav
ljena na sekretariatu za gospodarstvo. Tehnična dokumentacija in standardizacija 
opreme gozdnih žičnic pa je bila uvrščena v program inštitutske dejavnosti. Obrav
navana je bila tudi pott·eba po anketi o stanju mehanizacije v gozdarstvu in po 
izvedbi seminarja za proučevanje raznih faz pri transportu lesa. Izdelan je bil tudi 
predlog za izbiro najustreznejših vrst kamionov, primemih za gozdarstvo. Na pocl-
1agi podrobne analize prednosti in slabih strani uporabe motark v zasebnem last
ništvu je bilo tudi to vprašanje deležno skrbne obravnave. Za delo na področju 
gozdnega gradbeništva je bila v združenju sestavljena posebna 7-članska strokovna 
komisija , ki je pripravila gradivo za posvetovanje na Bledu in se je nato lotila 
uresničevanja sklepov in smernic, sprejetih na tem posvetovanju. 

Organizacija in ekonomika gozdne proizvodnje je bila obravnavana zlasti v zvezi 
z inštrumenti, ki zadevajo go3podarjen .ie z zasebnimi gozdovi in v zvezi s hranilno
kreditno službo gozdnih gospodarstev. Analizirane so bile sodobne metode za obra
čunavanje pro.izvodnje v zvezi s prehodom vrednotenja zalog po proizvodnih stroških. 
Obveljala je stališče, da je za organizacijo ekonomslw-finančne in računovodske 

službe na razpolago dovolj lastnih strokovnjakov pri članih združenja. in da zato 
zim anji sodelavci niso potrebni, še zlasti, ker takšni ne poznajo dovolj speci ličnosti 
s pod1·očja gospodarjenja z gozdovi. 

Za določitev akontacije globalne devizne kvote so bill zbrani od vseh članov 

potre·oni podatki . Pri tem je bilo ugotovljeno, da so bile v nekaterih primerih zaradi 
povečanega izvoza že prel<.:oračene pogodbene obveznosti, ne da bi bile sklenjene 
doda tne pogodbe z Jugobanl\:o. Pravice za nakup deviznih sredstev v nekaterih 
primerih ali sploh niso blle uveljavljene, ker niso bile z Jugobanko sltJenjene pogodbe 
oz.it·orna sporazumi, ali pa so bile Je slabo izkoriščene. Vzrok za to je bila deloma 
zapletena administracija v Jugobanki, deloma neažurno poslovanje izvoznih podjetij, 
ah pa je la pojav pripisati podcenjevanju možnosti oziroma nez<,dostnemu poznavanju 
tovrstnih predpisov. 

Zavedajoč se pomembne vloge, ki jo igrala slrokovni in poljudni tisk na sedanji 
stopnjj našega razvoja gospodaTjen.\a z gozdcvi, je bilo sklenjeno, naj se v bodoče 
po7.ivi tisl;:ovna dejavnost . V ta namen je bil pri združenju osnovan tudi sklad za 
tisk, ki je namenjen pospeševanju strokovne publicistike. M . B. 

NASE DREVESNIČARSTVO V LETU 1966 

Raz1.rojnl program gozdarstva predvideva povečano gozdnoobnovitveno dejavnost 
v obstoječih gospoda1·skih gozdovih, pri premenah degradiranih gozdov in grmišč, 

snovanju plantaž in intenzivnih nasadov hitro rastočih drevesnih vrst. Eden temelj
nih pogojev za izpolnitev teh nalog je zagotovitev zadostne in kontinuirane proiz
Yodnje dobrega saditvenega blaga v sodobno urejenih drevesničarskih obratih. Pt·i-
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delovanje sadik predstavlja kritičen problem v celotni akciji snovanja plantaž in 
intenzivnih nasadov. 

Gozdno drevesničarstvo se je v zadnjih letih pri večini gozdnogospodarskih m·ga
nizaclj bistveno napredovalo. Načrtni razvoj je očiten zlasti po tem, da se postopno 
opušcajo majhne lokalne drevesnice z razdrobljeno proizvodnJo in snujejo velike 
drevesnice industrijskega tipa, ki obratujejo po modernejših tehno.Joških principih 
ter z večjim proizvodnim potencialom. Za obdobje zadnjih 3 let je bil ugotovljen 
razvo_j drevesničarske zmogljivosti, kot je predočen v razpn~delnici n::l. str . 58 . 

Stevilo gozdnih drevesnic se je torej zmanjšale od 199 v letu 1963 na 83 v letu 
1966, poYršine pa so se hkrati povečale od 129,31) ha na 265,42 ha. 

Za moderne drevesničarske obrate indust.ri.iskega lipa veljajo 1·azen pod.ietja 
Semesaclike v Mengšu zlasti še naslednje drevesnice : Vrbina in Rimš (KGP Bre
žice), Lokve-Gradac in Poljane (GG Novo mesto), Prešnilc (GG Celje), Matenja vas 
(GG Postojna), Brezje-Bukovica (Zavod za pogozdovanje in melioracijo krasa v 
Sežani), Marlwvci in Lov1·enc na Pohorju (GG Mm·ibor), Muta-Radlje, (GG Slovenj 
Gradec), Mahovnik (KGP Kočevje), [žakovci (KIK >•Pornurka v Murski Soboti) , Rad
mil·je (GG Nazarje) in Breginj (SGG Tolmin) . 
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Celoten pridelek v vseh gozdnih drevesnicah na območju SR Slovenije je leta 
1966 znašal ok. 50 milijonov sadik ko-t je podrobno razvidno iz preglednice. K do~ 

vršeni proizvodnji je šteti le tiste sadike, ki glede na kakovost in starost ustrezajo 
za pogozdovanje v prirodnih g-ozdovih kakor tudj za planta.že in intenzivne nasade. 
Pri. tem je potrebno poudariti, da so za plantaže in intenzivne nasade karakteri
!'>tični kratka obhodnja in pričakovani veliki donosi lesa. Zato za njihovo sno
vanje lahko uporabimo le prav dobro saditveno blago, vzgojeno· v presajališčih . 

Sadike morajo biti kTepko razvite, z bujnim lasastim koreninjem (koreničice), s 
košato in globoko nasajeno kwšnjo, s širokimi vejicami, koreninskim vt·atom, debelim 
na.imanj 15 mm, in visoke 60 dgo 100 cm (po predlogu standarda za s.adike iglavcev. 
namenjene za intenzivne nasade) . 

Za pridelovanje topolovih mladic obstajajo specializirane drevesnice v V1·bini 

pri Brežicah in v Ižakovcih v Prekmurju, k.i dobavljajo selekci.onirano blago izbranih 
klanov. Manjše količine topolovih sadik pridelujejo še v drevesnici Kleče (GG Ljub
ljana) in v drevesnici Vaganel pri Kopru (ZPMK Sežana) . 

Leta 1966 je bilo pridelano 2/3 dovršene proizvodnje sacl.ik, predvidene s per
spektivnim programom. Na iglavce odpade 97 'ir, n:J. listavce pa le 3 %. 
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Stevilo drevesnk Površina ha lndeks 

Podjetje ···--·--r 1966 
Leto: 1963 1 1966 1963 1966 ---

1 
1963 

Gozdnogospodarske 
organizacije 192 80 106,80 209,32 197 

Semesadike Mengeš 7 3 22,50 56,10 249 

Skupaj : 199 83 129,30 265,42 205 

Po stanju s l. 10. 1966, ki ga je ugotovila anketa Poslovnega združenja gozdno
~ospodarskih organizacij, je znašal ohseg dovršene proizvodnje skupno 21,379 .000 
sadik. Udeležba različnih drevesnih vrst je razvidna v preglednici : 

Smrel.:::"a 3-5-letna 17,921.000 sadik 
Boi· rdeči 2-3-letni 660.000 sadik 
Bor črni 2-3-le-lni 36.000 sadik 
Macesen 2-3-letnt 801.000 sadik 
Bor zeleni 3-5-letni 1,143.000 sadlk 
Zelena duglazija 3-letna ali starejša 47.000 sadik 

Skupaj iglavcev 20,608.000 sadik 

Crna jelša 2-letna 307.000 sadik 
Hrast t·deči 2-leini 17.000 sadik 
.Javor 2-lctni 78.000 sadik 

Jesen 2-letni 136.000 sadik 
Oreh domači 2-letni 12 000 sadik 
Topol 3-5-letni 221.000 sadik 

Skupaj listavcev 771.000 sadik 

Iz navedenih podatkov izhaja ugoLovitev, da pridelovanje sadik listavcev naza
duje in bo treba gospodarsko in biološko pomembnim list.avccm posvetiti večjo 

skrb. če je skupinsko mešani gozd - ne pa monokultura - cilj premene degradira
nih gozdov, steljnikov in grmišč, je neogibno potrebno drevesničar·sko proizvodnjo 
usmeJ.·.iti tudi h gojenju listavcev. Za snovanje plante1ž in intenzivnih nasadov upo
rabljamo namt·eč različne drevesne vrste, da ne bi zašli v snovanje obsežnih mono
kultur·, ki so ·izpostavljene določenim nevarnostim. Po drevesnem sestavu pestri 
nasadi in gozdovi so odpornejši proti elementarnim nezgodam, raznim škodljivcem 
in boleznim. Z<:n·adi biološke preventive nasadom iglavcev pridružujemo bio-loško 
varovalne in gospodarsko produktivne listavce. Kolikor so ustrezne drevesne vrste 
listavcev že na premembeni površini, jih vključu.iemo v intenzivni nasad in jih ne bo 
treba dodajati. Skladno s programiranim snovanjem novih nasadov je t.ore.i potrebno 
v dt·evesnicah zagotoviti poleg iglavcev tudi proizvodnjo ustreznih listavcev. 

Pripcmnili je, da npr. letos ni mogoče najti sadik lipe v nobeni drevesnici, 
čeprav premenitveni gojitveni načrti za intenzivne nasade v več primerih predvide
vajo znaten delež lipe kot važne biološko meliorativne drevesne vrste. V >>komer
cial.nih« deevesnicah ni omembe vredne proizvodnje listavcev. 
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V mnogih gozdnih Pl'edelih bo eden glavnih vzrokov za nazadovanje listavcev 
di"'.rjad, zlasti srnjad in jelenjad, ki povzroča na list.avcih hudo škodo z objedanjem. 
obgrizovanjem in drgnjenjem sadik, odganjkov in vejic. Ob zanema.rjanju varstvenih 
ukrepov škode od divjadi rastejo. Poglavitni vzrok za La pojav je praksa, da Estavcev 
ne s2dimo [n da zaradi tega tudi zanemarjamo njihovo vzgojo v drevesnicah. V gozd
nih krajih, ogroženih ·Od divjadi, je pač potrebno obvezno izvajati tudi zaščitne 

ukrepe, ki v konkretnih razmerah najbolj ustrezajo (individuaJno zavarovanje, ogra
ditev in dr.). Nadalje je potrebno saditi le krepke sadtke, izvajati štartno gnojenje, 
da bi drevesca čim hitreje rastla ,,. višino in da tako skrajšamo čas objedanja . 
Posebna služba p1i gozdarskem inštitutu daje navodila za zavarovanje gozda pred 
po.Skodbami od divjadi in opravlja inštrukta.Zo. 

V pogozdovalni sezoni 1966/67 bo primanjkovalo tudi žlahtnejših iglastih dre
ve.snih vrst, kot so: zelena duglazija, japonski macesen, cipresovec in vankuvrsket ali 
m·jaška jelka. Od poplav je bilo uničeno veliko sadik zelene duglazije \" drevesnici 
pri Tišini. 

Potrebno je omeniti še način vzgoje presajenk za intenzivne nasade iglavcev na 
fli.šu v Brkinih na območju Zavoda za pogozdovanje in melioracijo krasa_ Presajenke 
vzgajajo do njihove saditvene zrelosti na njivah v neposredni. bližini objektov, ki so 
po investicijskem načrtu predvideni za pogozditev. npr.: Padež, Kozjane, Odolina. 
Tak način vzgoje presajenk je ekonomsko utemeljen predvsem glede na stroške 
prevoza, ker lransport velikih sadik že za krajše razdalje pomeni velik izdatek. Za 
presajenke v tem primeru tudi ni potrebno toliko nege in varstva kot za nežne 
sej<mk<'. Zlasti velika prednost pa je tudi s tem, da sadike blizu objekta sproti izlw
pa\·alYtO iz presajališča, kot napreduje saditev, in se čas od izlwpavan.ia sadik elo 
za-:aditve kar se da skrajša. Vse to zelo vpliva na uspešen razvoj nasada. 

Uvajanje mehanizacije in uporaba sodobnih dosežkov agt·otehnike v drevesni
čar~ki proizvodnji sta že zadovoljivi. To velja zlasti za velike dYevesniČ<:\rske obrate. 
ki uporabljajo stroje za osnovno obdelavo tal, za setev semena, za presajanje sejank 
(kultimaks), za okopavanje. prašenje, škTopljenje, zalivanje in za izkopavanje sadik. 
Preskrba z vodo je urejena z napravami za namakanje s prenosnim sist.emom cevi v 
drevesnicah naslednjih gozdnih gospodarstev: Brežice, Novo mesto, Kočevje, CeJ.ie. 
Slovenj Gradec, Postojna, Maribor in KIK Murska Sobota. Naprava za zalivanje je 
neogibno pot1·ebna zlasti pri poletnem pres.ajanju sadik v avgustu cdi septernbnt, ki g;J 
upo1·abljajo že v več.ini drevesnic zaradi velike prednosti poletnega presajanja pred 
pomladanskim. 

Sedanja drevesničarska proizvodnja se bistveno razlikuje od nekd2njega načina 
dela v malih lokalnih obratih. Za množ1čno pridelovanje ~adik v velikih, sodobno 
opremljenih drevesnicah je potrebna dobra organizacija dela, prav tako pa tudi 
speci8lizirani strokovnjaki. Strokovnjak drevesničar mora dandanes dobro obvladati 
ves potek vzgoje sadik, začenši p1·i semenu, mora poznati substrat, drevesniška tla. 
gnojenje, setev, presajanje, razmik sadik, za>;enčen.ie, nego, zalivanje, varstvo, uniče
vanje plevela, uporabo herbicidov, insekticidov, manipulacijo z izkc~<mimi sadikami. 
prevoz in drugo. 

Leta 1966 so bili ·opravljeni predpisani zdravstveni pregledi sad.ik v drevesnicah 
in od pristojnih 01·ga.nov so bili določeni ustrezni ukrepi skladno z določili zakona o 
varstvu rastlin pred boleznimi in šlwdljivci. O tem pa bodo posebej poročali rastlinski 
inšpektorji . 

Ing. F. Ju r har 
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KNJižEVNOST 

NOV GOZDARSKI PRIROČNIK 

Gozdar s k o-tehnični p 1· ir oč ni k (Sumarsko-tehnički priručnik). Izdal 
»Nakladni zavod Znanje<•, Zagreb 1966. Žepni formal, 570 strani. Obravnava discipline: 
dendrometlijo (EmroviC), urejanje ;gozdov .(Klepac), ,izko-rnšč.anje gozdov (Benic) 
vključno postranske gozdne proizvode (Bojanin), motorna vozila in priključke (Jam
brošiC) ter gradbeništvo (Lovtic) . 

V dendrometrijskem delu priročnika so najprej zgoščeno podane bistvene prvine 
~adobnih metod merjenja lesa in sestojev, med njimi zlasti tudi statistične metode. 
Večji del tega, 150 strani obsegajočega prispevka tvol'ijo razne dendrometrijske 
tablice, od pri nas že bolj ali manj znanih p-t·ek temeljito predelanih do številnih 
izvirnih tablic, na;;t.alih v okviru raziskovalnih del na območju Hrvatske .. Velike 
vrednosti so tudi s statistične plati obdelana navodila za uporabo teh tablic . 

Skoraj 160 strani obsegajoči prispevek o urejanju gozdov na!S najpr~j z nazornim 
opisom seznani s sodobnimi instrumenti, potrebnimi pri urejanju gozdov in z njihovo 
rabo. Temu opisu sledi vrsta skrbno izbranih ureditvenih tablic (Widemannove, 
Schoberjeve, Juttnerjeve in druge donosne tablice, donosne tab1ice za topolove sestoje 
in plantaže, tabl-ice avtorja prispevka o ptirastku , o normalah za prebiralni gozd itd.) 
ter opis sodobnih metod pri urejanju gozdov, od ugotavljanja lesnih zalog in p·ri
rastka do določanja et.ata . 

Izkoriščanju gozdov je namenjeno 180 strani priročnika. V ptispevku so v 
posebnih poglavjih, opremljenih s številnimi, deloma že znanimi }n z mnogimi izvir
nimi tablicami, obdelani problemi razčlenjevanja lesne mase stoječih dreves v 
sortimente, podiranje dreves in izdelava sortimentov. ločeno- na okt~ogli les, tesani 
les, kalani les, prostorni les in lesno oglje. Posebej je obravnavan tudi transpot·t lesa 
po tehnični in ekonomsk~ plati. Precejšen del prispevka je namenjen izkmiščanju 
po.stranskih gozdnih proizvodov (smola, surovine za stJ..·ojUa, gozdni sadeži, zdravilna 
zelišča -ite\.). Na koncu je podan še opis glavnih lastnosti in napak lesa. 

V krajšem sestavim o motornih vozilih in priključkih !-i€ najprej srečamo s teo
rijo odpo-ra in poganske moči motorjev, nato .pa nas avtor prispevka seznani s 
tc!hničnimi karakteristikami in s področji uporabe raznih vrst moto,rnih vozil in 
priključkov. 

Kakor je razvidno iz predgovora k priročniku, pt·ectočuje to delo- prvi del sploš
nega gozdarskega priročnika, ki naj bi mu sledili drugi deli, vsebujoči ostale disci
pline gozdarske stroke. Odlikuje ga skt·bni iz'oo1· in veliko bogastvo tabel, med njimi 
tudi povsem novih in pri nas še malo znanih. Gradivo je obdelano v duhu najno
vejših dognanj na področju gozdarske znanosti in prakse, ki se morejo koristno 

upora bijat:i tudi v naših razme1·ah. Kot takšen je priročnik dobrodošel priJX)moček 
tudi našim gozdarskim strokovnjakom pri reševanju problemov iz vsakdanje prakse. 

M . Co k 1 

IZ TISKA S PODROČJA VARSTVA NARAVE 

Zavod za spomeniško varstvo narave SRS v Ljubljani izdaja vsako leto obser.lno 
publih:acijo »Varstvo nara ve<< kot glasilo službe za varstvo narave v Sloveniji. 

Gozd je vključen v naš življenjski prostor in v veliki meri oblikuje zunanj.i 

videz pokrajine, saj je z gozdovi po·krito okoli sor): površine naše republike. Po 
stopnji gozdnatosti se šteje naš<~ dežela za nadpovprečno. že iz tega podatka izhaja 
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ugotovitev, da se služba varstva narave v veliki meri nanaša tudi na gozdove, bodis1 
na širše gozdne predele, gozdne 1-ezervate, pragozdove, pal'kovne gozdove ali tudi le 
na posamezne skupine dt-evja, posamezna znamenita drevesa v gnzdu. in tudi izven 
gozda itcl. 

Cetrta knjiga .. varstvo narave IV, 1965« obsega 140 strani in prinaša več člankov 
in prispevkov, ld so zanimivi tudi za področje gozdat-stva. Vsebina publikacije je 

naslednja: Angela Piskernik: Jugoslovansko-avstrijski visokogorski park (predlog 
za zavarovanje); Anton Simonič: Lovstvo in varstvo narave: Viktm· Petkovšek: Tisa 
(Taxus baccata L.) v jugovzhodnem delu Evrope; Tone Wrabe1·: Floristične novo-sti 
z Notranjskega Snežnil.::a; Tone vVraber: Združba jajčarja in alpske hrustavke (Leon
toclonti berinii Chlondrilletum assoc. nova) na prodiščih pri Bovcu; Anton Polene: 
Ekološka in favnistična raziskovanja ,arahnidske favne v Bohinju; Jože Bole: Varstvo 
podzemeljskega živalstva; Mirko Sošta.rič: Storklje v Podravju in Pomurju; Ciril 
Jeglič: Današnji krajinar; VLasto Kopač: Osnovna načela varstva pokrajine in urba
nistični načrt >•Počitniški zaselki v Polhograjskih Dolomitih«; Helena Menaše: Javni 

simpozij o družbeno-ekonomski upravičenosti gradnje HE Trnovo; Mirko Soštarič: 

Stara in znamenita drevesa v Podravju in Pomurju; Koservatorska poročila; Knji
ževna poroč-ila. Knjiga se dobi p1i Zavodu za spomeniško varstvo SRS v Ljubljani. 
Prežihova 1, po ceni 23,00 N din. F. J. 

RAZISKOVALCI FIZIOLOGIJE GOZDNEGA DREVJA V SEVERNI AMERIKI 

Hellmers, H., Mc Comb, A.: An ann ota ted directory of North Ame
ri can re sea rc h Work er s in forest Tree Ph y si o 1 og y, Journal oE 
Forestt-y, 1965/4. 

Imenik vsebuje imena in naslove 220 (d v e s to dva j es eti h) raziskovalcev, ki 
se ukvarjajo s fiziologije gozdnega drevja. Za imeni so navedene tudi ožje specialnosti 
posameznikov s tega področja (fotosinteza, metabolizem, dihanje, ekologija, t·ac;t in 
razvoj, regeneracija, mikoriza, fiziologija kli tja, fiziološka gene tika). 

D. Robič 

O RENTABILNOSTI CEST 

Wiedmer F.: Poizkus rent abi 1 no s tne ga računu. cestnega 
omrežja na k on kr et nem primeru (Versuch einer Rentabilitats-Berechnung 
eines Wegenetzes, dargestellt anhand eines konkreten Beis.pieles), Beiheft zu den 
Zeitschriften des Schweizerischen ForstvereLns, 1961, št. 33, 75 strani. 

Vsako leto se vloži veliko denarja v gradnjo gozdnih cest. Vendar se malokrat 
prouči rentabilnost lakih vlaganj, ker se pri računih težko upošteva eazsežno in 
razgibano zemljišče, nestalne cene lesa, rastoče delavske plače, inflacijo itd. V 
svojem delu, ki je bilo priznano kot disertacija, se je avtor z vso natančnostjo lotil 
rentabilnostnega računa gozdnih cest, ki jih je gradila občina Sigri.swil ob Thunskem 
jezeru. Primerjal je med seboj gospodarjenje na dveh gozdnih kompleksih v obdobju 
1934-1936, ko oba še nista bila odprta in v obdobju 1949-1958, ko je bilo v enem 
od teh kompleksov že zgrajeno cestno omrežje. V obeh primerih imamo opraviti z 
got·skimi gozdovi, ki Ležijo 1050-1390 m nad morjem, na strmem svetu in jmajo 
podobne sestojne in rastiščne razmere. 

Avtor se zelo poglablja v področje gozdarske ekonomike, v vprašanja cen, obresti, 
stroškov itd. Rentabilnost je definiral kot v procentih kapitala izražen letni dobiček 
Cesta po desetih letih uporabe še ni bila rentabilna, rentabilnost po 100 letih uporabe 
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pa je bila izražena s 3,5%. Pri tem računu avtor ni upošte·_,·al samo tmnsporta lesa, 
ampak' vse različne koristi , ki jih ima celotna gozdarska dejavnost od ceste. Rezultatov 
pa seveda ne smemo posploševati. 

Go..<;tota cest v že odprtih gozdovih občine Sigriswil je znašala 36m na ha. Kljub 
razmeroma gosti cestni mreži in gorskemu terenu so si postavili za cilj gostoto 49 m 
na ha, ker ce.sta ne rabi samo transportu lesa, ampak gospodarjenju z gozdovi. 

V Svici že od leta 1902 dajejo subvencije za gradnjo gozdnih cest. Zalwnodaja1ci 
so se zavedali, da je potrebno gozdove negovati, če hočemo okrepiti in ohraniti njihovo 
varovalno vlogo, in da ravno gozdne ceste omogčajo intenzJ.vno nego. Seveda imajo 
gozdni posestniki od ceste tudi neposredne gospodarske k-oristi. Za gr-adnjo gozdnih 
cest pa naj ne bo odločilen samo dobiček in rentabilnost, kajti glavni cilj gospodar
jenja v gorskih gozdovih mora biti okrepite\' njihove varovalne vloge. Od tega ima 
korist. ne samo lastnik gozda, ampak tudi širša skupnost. M. Zupančič 

PREDPISI 

ZAKON 
O UDELEZBI FEDERACIJE PRI KREDITIRANJU GRADITVE OSNOVNIH 

GOZDNIH KOMUNIKACIJ 

(Uradni list SFRJ, št. 28 od 13. 7. L966) 

l. člen 

K investicijam v osnovne go-zdne komunikacije. ki bodo zgrajene v dobi od leta 
1967 do 1969 iz sredstev delovnih organizacij in s krediti, da bi se hit.t·eje odpirali 
gozdovi za izkoriščanje in povečala sečnja za več.i i izvoz, prispeva federacija iz 
sredstev za gospodarske investicije do 20% njihove pred1·ačunske vrednosti. 

2. člen 

Sredstva, ki jih p1·ispeva federacija h kreditiranju graditve osnovnih gozdnih 
komunikacij po l. členu tega zakona, smejo dosegati največ 147,5 milijonov dinarjev. 

3. člen 

Ta zakon začne vel.iati osmi dan po objavi v --Uradnem listu SFRJ~•. 

ODREDBA 
O OBMOCJIH, KI SO ORUžENA S KARANTENSKIMI BOLEZNIMI 

IN ŠKODLJIVCI 

(Uradni list SFRJ št. 14 od G. IV. 1966) 

(Navajamo določila, ki se nanašajo na bolezni gozdnega drevja. Op. uredništva) 

l. Območja, ki so navedena v tej odredbi, se razglašajo za okužena z naslednjimi 

rastlinskimi boleznimi in škodljivci: 

6) Crona.rtium ribicola. Fischer (ribezo.ve. rja) : 
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na ozemlju Socialistične republike Slovenije območja občin: Brežice (];;:raji Artiče, 
Bojsno, Globoko, Sromlje in Pečice), Krško, Laško, Mozirje, Sentjur pri Celju, Smarje 
pri Jelšah, Velenje, žalec, Domžale (krnji Dob, Domžale, Krtina , Mengeš, Moravče, 
Radomlje, Rova in Žiče), Kamni!.::, Lilija (kraja Gabrovka in Lilija), Ljubljana-Beži
grad (kraj Dol pri Ljublj <mi), Ljubljana-Siška, .Ljubljana-Vič-Rudnik (kraji Osredek, 
Podutik in Vič) , Skofja Loka (kraji B1·ode, Bukovjca, Dolenja vas , Log, Pištal, Selca. 
Sevlje in Trebija), Trebnje (kraj Mokronog), Lenart (kraji Gočova , Lokavec in Sp. 
Porčič) , Ljutomer, Maribm·-Cenler (kraji Ceršak, Pesnica in Sentilj), Maribor-Tabor 
(kraji Pekre, Radvanje, Razvanje in Smlednik), Maribor-Tezno, Ptuj (kraj Podlehnik), 
Radlje ob Drm•i , Slovenj Gradec (kraja Brda in Smiklavž) in Slovenska Bistrica 
(kraj Oplotnica); 

na ozemlju Socialistične republike Srbije območje občine v okraju Smederevo : 
Smederevo (kraj Smederevo). 

7) Endothia para.sitica. Murr. (kostanjev rak): 
na ozemlju Socialistične republike Besne in Hercegovine območja občin v okra

jih: Banja Luka: Bosanska Gradiška. Prijedor (kraj Ljubija) in Sanski Most; Bihac: 
Bosanska Krupa, Velika Kladuša in Cazin; Mostar, Jablanica, Konjic in Prozor; 

na ozemlju Socialistične republike Slovenije območja občin: Sevnica (kraj Topo
lovec), 2alec (kraj Ponikva pri 2alcu), Ajdovščina, Idrija, Izola, Idrijska Bistrica, 
Kope1·, Nova Gorica, Piran, Postojna , Sežana, Tolmin (kraji Bača pri Modreju, Ciginj , 
Drobočnik, Idrija pri Bači, Kozaršče, Kozrnerice, Most na Soči , Postaja, Sela pri 
Volčah, Volčanski Ruti in Volče), črnomelj (kraja Rodin in Stražni vrh), Litija (kraji 
Golišče, Kresniški vrh in Rašica), Ljubljana-Centet·, Ljubljana-Moste-Polje (kraji Bi

zovik, Cešnjice, Dobrunje, Janče, Sostro, $tepanja vas in Volavlje) , Ljubljana-Siška 
(kraji Dravlje, Sp. Siška, Stanežiče, Sentvid, Tacen in Zg. Siška), Ljubljana-Vič-Rud
nik (ln·aji Babna godca, Gaberje, Lavrica, Orle, Podsmrelca, Rožnik, Selo, Srednja vas 
in ·Suj ica) Skofja Loka (kraji Dragomer, Log in St. Jošt) in Maribor-Tabor (kra.i 
Lobnica) ; 

na ozemlju Socialistične republike Hrvatske območje okraja Sisak in območja 
občin v okrajih: Zagreb: Samobor; Pulj, Buje, Pazin in Poreč; Reka : Opatija (kraja 

Veprinac in Sveta Jelena): 
na ozemlju Socialistične republike črne gore območje občine Bar (kraj OsLros). 
11) Rabdocline pseudotsuga Sydow. 
na ozemlju Socialistične republike Slovenije območja občin Cerknica in Radlje 

ob Dravi (ln·aji Anton na Pohorju, Primož na Pohorju, Lehen in Janževski vrh). 
2. Z dnem, ko začne veljati ta odredba. neha veljati odt·edba o območjih, ki so 

okužena z nevarnimi eastlinskimi boleznimi in škodljivci (»Uradni list SFRJ« št. 
24/64) . 

. 3. Ta odredba začne veljati osmi elan po objavi v >•Uradnem listu SFRJ~'. 

Beograd, 21. mm·ca 1966. 

St. 03-1145 / 1. 

ODLOčBA 

Namestnik zveznega sel,retarja 
za kmetijstvo in gozdarstvo: 

Dušan Ilijevic s. r . 

O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH JUGOSLOVANSKEGA STANDARDA ZA LES 

ZA CELULOZO IN LESOVINO 

(Uradni list SFRJ, št. 46 od 2. 12. 1966) 

1. Jugoslovanski. standard: Les za celulozo in lesovino - JUS D .B5.020, ki j-e bil 
predpisan z odločbo o jugoslovanskih standardih s področja izkoriščanja gozdov 

63 



(•·Uradni list FLRJ« št. 2/63 in »Uradn.i list SFRJ« št. 44 / 64) se spremeni in se dopolni 
v naslednjem: 

1) v točki 2.1 se v tretjem stavku od zgoraj besede: >~4 do 20 cm~' nadomestijo z 
besedami: "4 do 25 cm«. 

V petem stavku od zgoraj se za besedo: ••dužine•< dodasta besedi: »od 0,50 <•; 

2) v točki 2.2 se v tretjem stavku od zgoraj besede : »4 do 20 cm<< nadomestijo z 
besedami: »5 do 25 cm«, za besedo: >>kraju<< pa dodajo besede: »rnereno bez kore<<. 

Doda se nov drugi odstavek, ki se glasi: 
»Oblo drvo, prema sporazumu, može se izradivati i u dužinama od 1 do 7 m s 

tim da se dužina može povečavati za po 1m prečnika najmanje 5 cm na tanjem In-aju 
najviše 25 cm na debljem kraju, mereno bez kore.« ; 

3) v točki 2.7 se valineji 3 za besedo : »četi nara" dodasta besedi: >• i lišcara<<; 

4) točka 3.3 se spremeni in se glasi: 

>>3 .3. Drvo za celulozu i dvenjaču mekih lišcara 
Izraduje se od topole, vrbe, lipe, breze, jasike, ive i johe. 
Razvrstava se na clrvo za drvenjaču t na drvo za celulozu .« ; 

5) točka 3. 31 se spremeni in se glasi: 

»3.31 Drvo za drvenjaču 

Drvo za drvenjaču izraduje se od crnih i evroameričkih topola i jasikc, a mora 
biti zdravo, pravo, prave žice i bez crnih kvrga, urasle kore i rak-rana. 

Dozvoljene greške: 
a) do 3 zdrave velike glatko stesane kvrge prečnika do 5 cm ili 1 pršljen po 1 

dužnom metru, 
b) zakrivljenost do 5 cm vLsine luka po 1 dužnom metru , na do 15% od ispo-

ručene količine, 

v) do 3 bušotjne od insekata po 1 dužnom metru, 
g) mala usukanost, 
d} deformacije usled reparature i izt·ade.<•; 

6) točka 3.32 se spremeni in se glasi : 
»3.32 Drvo za celulozu 

Celulozno drvo mekih lišcara rnora biti zdt·avo, pravo bez urasle korc truleži. 
Dozvoljene greške: 

a) zdrave, glatko otesane kvrge, neograničeno, 

b) zakrivljenost do 8 cm v.isine luka po 1 dužnom metru , na do 15 % od isporučene 
k oh čine , 

v) do 5 bušotina od insekata po 1 dužnom metru, 

g) prozuklost do 4% od isporučene količine, 

d) čičkavost (mazet·), prema sporazumu izmedu prodavca kupca, 

d) velika usukanost, 

e) deformacije usled reparature i izrade.«. 

2. Ta odločba začne veljati osmi dan po- ob.iavi v »Uradnem listu SFRJ'"'· 

BeogTad, 21. novembra 1966. 
St. 06-7435 / 1. 
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634.0.453 : 145.7t9.83 

PREHRANA HišNEGA KOZLičKA 
Ing. Ljerka Ker vina (Ljubljana)* 

Uvod 

Znano je, da razne vrste lesa vsebujejo različne količine sestavin, od ka
terih so za škodljivce ene bolj, druge pa manj užitne. Zato tudi hišni kozliček 
različne drevesne vrste neenako napada. 

Ugotovili smo (5), da se hišni kozliček loti samo lesa iglavcev, najbolj smre
kovine in beljave rdečega bora, nekoliko manj tudi jelovine. 

Nadalje smo hoteli ugotoviti, katere lesne sestavine izkorišča: kozliček pri 
svoji prehrani oziroma koliko jih porabi pri prehodu lesa skozi prebavni trakt 
njegovih ličink . 

V ta namen smo analizirali zdrav in prebavljen les rdečega bora, tj . beljavo 
in črnjavo, les zelenega bora in jelke. 

Podatki iz literature 

Že ]etJ. 1928 je Uwarow (14) raziskoval, s čim se hranijo ličinke hišnega 
kozlička. Znano je bilo sicer, da ličinke jedo celulozo, vendar ni bilo jasno, 
katere lesne sestavine so še pomembne v prehrani obravnavanega insekta. Po
zne.ie sta to vprašanje proučevala tudi Campbell in Bryant. Vse te raziskave 
so bile pomanjkljive, ker so uporabljali les podstrešnega tramovja ali pa ograj . 
torej snov, ki ni bila več zdrava. Primerjave zdravega in prebRvljenega lesa, kot 
so poirebn~ pri kemičnih raziskavah za ugotavl_janje izgub snovi v )esu, so bile 
napačne . Nekateri avtorji so sklepali s pomočjo predpostavke , da lignin ni pre
bavljiv. Sele Parkin (7) je izpodbil ta mnenja in je opozoril na možnost, da 
ličinke hišnega kozlička - podobno kot glive - izkoriščajo tudi lignin. Leta 
1930 je Falck (2, 3) raziskal spremembe lesa, ki nastanejo pri prehodu skozi 
črevo ličink hišnega kozlička. Ugotovil je, da ličinke razkrajajo celulozo, ki jo je 
kvantitativno hidrolizira1, nato pa določil količino sladkorjev, preračunano na 
glukozo. Ker je bilo takrat na splošno o hidrolizi lesa razmeroma le malo zna
nega, in ker je Falck za preračunavanje svojih rezultatov uporabil kot osnovo 
nespremenljivost pepela oziroma lignina, je prišel do nezanesljivih ugotovitev. 
Jones in Ritchie (4) sta namreč šele pozneje ugotovila, da je v prebavljenem 
lesu manj pepela kot v zdravem lesu; to pa pomeni, da 1ičinke hišnega kozlička 
za svojo prehrano potrebujejo tudi nekaj mineralnih snovi. 

Iz vseh teh vzrokov ni bilo mogoče najti v literaturi zanesljivih podatkov 
o prehrani obravnavanega škodljivca. 

* Izdelano v Biotehniški fakulteti v Ljubljani. Temo je financirala univerza v 
Ljvbljani. 
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Sele leta 1962 je Seifert (10) opravil natančne raziskave o prehrani hišnega 
kozlička . Za poskus je uporabil borovo beljavo in prišel do zanimivih konkret
nih dognanj. 

Eksperimentalno delo 

Zdrav Jes smo pripravili za analizo tako, da smo za poprecm vzorec upora
bili več lesa (6 kock po 48 cm3), ga sežagali, tako pridobljeno žagovino pa smo 
zmleli z električnim mešalcem. Vzorce za določanje celuloze, lignina in pentoza
nov smo presejali skozi sito, ki je imelo 210 zank na cm1, za določanj e slad
korjev pa skozi sito s 1369 zankami na cm2. Mletje in sejanje smo ponavljali 
toliko časa , dokler nismo presejali vsega vzorca. 

Prebavljen les , podoben moki, smo samo presejali podobno kot zdrobljen 
zdrav les. 

Vsak vzorec normalnega in p1·ebaljenega lesa za določanje celuloze, ligninč\ 
in pentozanov smo posebej 8 ur ekstrahirali z mešanico topil alkohola in ben
zola (1 : l) v Soxletovi aparaturi (10) . Po ekstraciji smo vzorce 5 dni sušili pri 
temperaturi 20° C, nato smo jih spravili za 3 dni v prahovke, da se je vlaga 
enakomerno porazdelila in stabilizirala. 

Tako pripravljenim vzorcem smo določili vlago z 8-urnim sušenjem 1 gra
ma lesne moke pri 1050 C, da bi pozneje rezu1tate lahko preračunali na suho 
snov. 

Cel u lo z o smo doličili po acetil-acetonski metodi (11) , lig nin z 72 % 
žvepleno kislino (8), pen to zan e po metodi s fluoroglucinom (12); he k s o
zan e smo izračunali iz razlike vsote celuloze. lignina in pentozanov, odštete od 

Analiza prabav!j~nego lesa Analiza normaln~ga le.sa 

% 100 90 80 TO bO 50 40 .lO 20 10 o lO 30 40 SO 60 70 80 90 tOO % 

rdeči bor- beljava 

1·: .··.· .. · . /1111111~ 1 ~1!1111111111 . .1 
rdeČI bor- črn jova 

1' . 1!11111111~ 1 

zel~ni bor 

1' ··!/11111- -: ·] 
smriZka.. 

·1 

jelko 

j:::.l/1!1111-=et 1 :1 

~ [1] D 
celuloz. o lig nin pentozani heksozon1 di.simllacija 

Količinske spremembe lesnih sestav in zaradi žrtja hišnega kozličl{.a 
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100, kot je to delal SeijeTt (10); duši k smo določali po metodi Nickela (6)_. 
slad k or j e pa s kromatografiranjem vodnih ekstraktov normalnega zdrob
ljenega lesa in prebavljenega lesa. Analizo smo opravljali s kromatografira
njem na tenkih plasteh po Stahlu (13). 

S številnimi poskusi smo ugotovili, da se dobi najboljša ločba sladkorjev 
z uporabo tenkih plasti silikagela G, topila butanol - izopropanol - voda in 
reagenta za brizganje rezorcin - žveplena kislina. 

Kemični razltroj lesnih sestavin pod vplivom hišnega kozlička 
(V odstotnem razmerju s suho lesno snovjo) 

Vrsta lesa Rdeči bor 

1 

Rd._bor 1 Zeleni Srn re- Jelovina - beljava -ern. bor kovina 

normal. lesa 6,80 8,65 8,46 8,66 8,47 
Vlaga prebav. lesa 7,32 7,37 7,35 7,8:3 7,71 

Disimi la ci ja 31,70 30,10 31,30 29,10 36,20 

normal. lesa 42,31 42,22 44,87 43,56 44,23 
Celuloza prebav. lesa 35,57 36,49 37,88 37,50 37,16 

Izguba celuloze 18,02 16,71 18,85 16_.97 20,54 

normal. lesa 27,36 27,99 26,44 26,88 28,95 
Lignin prebav. lesa 32,02 31,74 32,22 32,12 35.00 

Izguba lignina 5,49 5,80 4,30 4,11 6,62 

normal. lesa 12,98 14,52 10_.83 12,38 11.70 
Pentozani prebav. lesa 13,68 16,07 12,32 13,96 12.79 

Izguba pentozanov 3,64 3,29 2,37 2,48 3,54 

normal. lesa 17,35 15,27 17,86 17,18 15_.10 
Heksozani prebav. lesa 18,73 15,73 17,58 16,42 15,05 

Izguba heksozanov 4,56 4,27 5,78 5,54 5.50 

V razpredelnici je prikazana sestava normalnega lesa in lesa, ki ga je pre
bavil hišni kozliček. Primerjava sestave normalnega in prebavljenega lesa nam 
za vsako lesno sestavino pokaže absolutno izgubo v odstotkih, če vrednosti 
analiz prebavljenega lesa pvmnožimo s faktorjem (100-% disimilacije) : 100. 
Odstotek disimilaci.ie izračunamo tako, da razliko med težo požrtega lesa in težo 
črvojedine izrazimo z %. 

Iz tabele je razvidno, da ličinke hišnega kozlička rabijo za svojo prehrano 
celulozo, lignin, pentozane in heksozane. Od navedenih komponent porabijo 
največ celuloze. 

Primerjava količin vseh 4 hranljivih komponent za vsako vrsto lesa nam 
pokaže, da nad polovico prebavljene snovi odpade na celulozo. Pri smreki znaša 
npr. absolutna izguba celuloze 16,97%, izguba vseh ostalih hranljivih kompo
nent pa je 12,13)~. 

Iz rezultatov vidimo, da za razne vrste lesa ni bistvenih razlik med količi
nami izgubljene celuloze, lignina, pentozanov in heksozanov. Absolutna izguba 
celuloze v beljavi rdečega bora znaša npr. 18,02%, v črnjavi rdečega bora 
16,17%, v lesu zelenega bora 18,85%, v smrekovini 16,97% in v je1ovini 20,54%. 
Torej se odstotek izgub celuloze za različne drevesne vrste giblje od 16,71 do 
20,54. Podobno i"' tudi pri ostalih komponentah. 
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Celuloza 

Hišni kozliček prebavlja celulozo le delno za razliko od popolnega prebav
ljan.ia pri termitih (10). Hišni kozhček prebavlja celulozo na ta način, da jo hi
drolizira v ogljikove hidrate) ki jih le delno izkoristi, preostale pa neprebavljene 
izloča (9). To dokazuje tudi naš kromatogram, na katerem je videti, da je v 
vodnen1 ekstraktu normalnega smrekovega lesa manj sladkorjev kot v vodnem 
ekstraktu prebavljene smrekovine. 

Nepopolno izkoriščanje ogljikovih hidratov je razložil Becker (1), ki dom
neva, da je pri prehrani hišnega kozlička važno razmerje med ogljikovimi hi
drati in med beljakovinami ter da pomanjkanje drugih ovira nadaljnjo prebavo 
prvih. Nadalje meni, da črevo kozličkovih ličink zaradi neprestanega dotekanja 
hrane ne more popolnoma izkoristiti hranilnih snovi. To je precej razumljivo, 
če upoštevamo, da potuje skozi prebavni lrakt kozličkove ličinke razmeroma 
veliko hrane. 

SeijeTt (9) navaja, da ena sama ličinka izloči v borovi beljavi 50 mg črvo
jedine na dan. Ta količina je odvisna od različnih činiteljev, predvsem pa od 
življenjskih razmer kakor tudi od velikosti ličinke. 

Naši poskusi (5) so pokazali, da je 8 ličink s poprečno težo 164 mg izločilo 
v 6 mesecih v smrekovini 50 gr črvojedine. Na dan torej izloči po naših ugoto
vitvah 34,4 mg črvojedine. 

a 

b 

Poraba sestavin v smrekovini (na dan) 

Normalen les tmg) 
1 

Nepreba~ljen 1 Prebavljen o 
ostanek (mg) na dan (mg) 

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

Celu1oza 14,98 9,15 5,83 
Lignin 9,2:'5 7,83 1,42 
Pen lozani 4,26 3,41 0.85 
Heksozani 5,91 4,00 1,91 

Skupaj 3-±,40 24,39 10,01 

o o oo o 

onD OD O oo o 

Kron1alogram vodnega ekstrakta - a) normalne smrekovine, b) prebavljenega 
smrekovega lesa 
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V beljavi rdečega bora izloči ena lič:inka 25,40 mg črvojedine na dan (v 
6 mesecih). S pomočjo te ugotovitve in podatkov v prvi tabeli lahko izračunamo, 
koliko različnih sestavin v beljavi rdečega bora porabi ličinka hišnega kozlička 
na dan. 

Poraba. sestavin v borovi beljavi (na dan) 

Normalen les (mg) 1 Neprebavljen Prebavljeno 
ostanek (mg) na dan (mg) 

Celuloza 10,71 6,17 4,57 
Lignin 6,95 5,55 1,40 
Pentozani 3,30 2,37 0,93 
Hek.sozani 4,41 3,25 1,16 

Skupaj 25,40 17,34 8,06 

Iz podatkov zadnjih dveh tabel vidimo, da so ličinke hišnega kozlička v 
6 mesecih požrle v smrekovini poprečno po 10,01 mg, v borovini pa po 8,06 mg 
hranljivih snovi na dan. 

Lignin 

Kot kažejo naši izsledki, so izgube lignina v }esu iglavcev od 4,11 do 6,62%. 
Količina je odvisna od vrste lesa. Seifert (10) je ugotovil, da se pri prebavi 
lignina zmanjša odstotek metoksilnih skupin. 

Beljak o vine 

Becker (1) trdi, da so za prehrano hišnega kozlička odločilnega pomena 
be1jakovine. Ugotavljal je učinek beljakovin na rast ličink. Z analizami dušika 
je določal količino beljakovin v različnih drevesnih vrstah kako1· tudi njihovo 
porazdelitev v različnih delih debla. Največje količine beljakovin je našel v 
borovi beljavi, v smrekovini in jelovini. To dognanje lahko pojasni ugotovitev 
naših poskusov (5), da hišni kozliček od vseh vrst lesa najhuje napada ravno 
omenjene tri drevesne vrste. Različna količina beljakovin v beljavi in črnjavi 
nam lahko razloži tudi pojav, da je bila v našem 6-mesečnem poskusu borova 
beljava veliko bolj napadena od črnjave. Domnevajo tudi, da so v črnjavi neka
tere snovi, ki odv1·ačajo ličinke hišnega kozlička. 

Za intenzivnost napada obravnavanega škodljivca je torej predvsem važen 
detež beljave v lesu. To trditev potrjuje primer, ko so ličinke hišnega kozlička 
uničile skoraj vso vas Kameno pri Hercegnovem. V vojni razdejano vas so 
namreč obnovili z mlado borovino, ki je rastla na zelo siromašnih tleh in je 
in1ela tako velik delež beljave, da črnjave skoraj ni bilo. Posledica je bil močan 
napad hišnega kozlička, ki je uničil vas (15) . 

Z analizami dušika po Nickelovi metodi (6) smo skušali kvant.itativno dolo
čiti količino beljakovin v normalnem in v prebavljenem 1esu. Ker pa so bile 
razlike zelo majhne, iz njih nismo mogli napraviti sklepov. Tudi SeifeTt (9) je 
z isto analitično metodo ugotovil enako količino dušika v normalnem in v pre
bavljenem lesu, čeprav hkrati poudarja, da 1ičinke hišnega kozlička prav go
tovo potrebujejo za svojo prehrano nekaj beljakovin. 
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Naš poskus, da bi s papirna kromatografsko analizo določili razliko med 
količinami amino kislin v normalnem in v prebavljenem lesu, se ni posrečil, 
ker je bilo v vzorcih premalo amino kislin. 

Sklep 

Ličinke hišnega kozlička potrebujejo za svojo prehrano naslednje lesne 
sestavinE.: celulozo, lignin, pentozane, heksozane, beljakovine in mineralne snovi. 

Celulozo prebavljajo tako, da jo hidrolizirajo v razne ogljikove hidrate, ki 
jih delno izkoriščajo, delno pa neprebavljene izločajo. 

Absolutne izgube različnih lesnih sestavin, ki nastajajo zaradi žrtja hišnega 
kozlička, so: celuloze 16,7 do 20,5%, lignina 4,1 do 6,6% pentozanov 2,4 do 
3,6%, heksozanov 4,3 do 5,8%. Količine so odvisne od vrste lesa. Pri prehrani 
hišnega kozlička nad polovico vseh porabljenih snovi odpade na celulozo. 

Količine celuloze, lignina, pentozanov in heksozanov, ki jih hišni kozliček 
pora bi pri svoji prehrani v lesu različnih drevesnih vrst, se bistveno ne razli
kujejo. Zaradi nekaterih posebnih lastnosti, kot so npr. odpornost proti mrazu, 
proti pomanjkanju vlage in hrane, zaradi dolge razvojne dobe in sposobnosti. 
prebavljanja velikih količin lesnih snovi, pristevamo hišnega kozlička k najne
varnejšim škodljivcem vgrajenega lesa. 

DIE ERNAHRUNG DES HAUSBOCKES (HYLOTRUPES BAJULUS) 

(Zusammenfassung) 

Det· Abbau der chemischen Grundstoffe von Kiefernsplint- und kernholz (Pinus 
silvestris) und von Holz der Weymuthsldefer (Pinus stt·obus), Fichte (Picea excelsa) 
und Tanne (Abies alba) wurde analytisch bestimmt, nachdem die Hausbocklarven 
(Hylotrupes bajalus) von bekanntcr Holzzusammensctzung gefressen hatten. Abs. Ver
luste der einzelnen Holzbestandteile sind: Cellulose 16,7-20,5%; Lignin 4,1-6.6%; 
Pentosane 2,4-3,6%, I-Iexosane 4,3-5,8%, was von der Holzart abhangig ist. 

Von verdauter Nahrungsstoffmenge betragt die Cellulose bei allen I-Iolzarten 
uber die Halfte. 

Es \vurden keine grossen Unterschiede Z\Vischen Verlusten an Cellulose, Lignin, 
Pentosanen und Hexosanen unter den gen<:mnten Holzarten gefunden. 
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634.056 : 228.125 

O VREDNOSTI LETNEGA PRIRASTKA V SESTOJU 

Dr. Rudolf Pipan (Ljubljana)* 

Na področju gospodarjenja z gozdovi se večkrat srečujemo z vprašanji, ali 
naj si prizadevamo proizvajati čim večjo lesno gmoto, ali pa je treba upoštevati 
tudi kakovost lesa in s tem tudi denarno vrednost prirastka? Načelno je odgovor 
zelo lahak, saj nihče ne oporeka stališču, da je cilj vsakega gospodarjenja z 
gozdovi ustvarjanje čim večje uporabne in iz nje izvirajoče denarne vrednosti. 
Ceprav je torej načelna opredelitev lahka, je vendar v praksi pogosto zelo 
težko odgovoriti na konkretna vprašanja, npr.: Ali je z ekonomskega stališča 
utemeljeno gojiti prebiralne ali raznodobne gozdove? Ali povečanje prirastka 
povzroča poslabšanje kakovosti lesa in v koliki meri? AU je denarni učinek 
zaradj slabšega lesa popolnoma izravnan in presežen s povečanjem prirastka, 
čeprav je le-ta slabši? Kakšna struktura prebiralnega sestoja nam zagotavlja 
optimalni finančni donos? ltd. Da bi lahko dognali, kateri gozdnogojitveni ukrep 
je z ekonomskega. vidika uspešnejši , moramo uporabiti posebne raziskovalne 
metode; eno od njih bom obrisno razložil v tem svojem prispevku. 

Splošni fiziološki aspekti 

Gozdarji se poklicno ukvarjajo z družbo dreves, ki jo imenujemo sestoj. 
Gozddrska znanost obravnava sestoj z najrazličnejših vidikov, zlasti pa nas za
nima njegova sestava ali struktura. Posledice, ki jih povzročajo strukturalne 
spremembe, so namreč zelo pomembne. Znane so npr. razdelitve sestojev po 
debelinskih stopnjah in drevesnih vrstah, po starostnih razredih , po višinskih 
razredih itd. Vsaka taka razčlenitev dr·evesne populacije nam kaže sestojno 
sestavo z določenega vidika. V obr·avnavanem prin1eru nas zanima struktura se
stoja glede na fiziološke razlike dreves. Med takšnimi razdelitvami so najbolj 
znani Kraftovi razredi, ki drevje v sestoju delijo na l. razred prevladajočih 
dreves , na 2. razred vladajočih dreves ~ na 3. razred sovladajočih dreves, na 
4. razred zaostalih dreves in na 5. razred popolnoma potlačenih, propadajočih 
dreves. 

Kaj je hotel avtor s takšno razdelitvijo doseči? Vsekakor je pri tem mislil 
na človeško družbo in si je od nje izposodD izraze, ki opredeljujejo , kako se po
samezni osebki uveljavljajo v skupnosti, ki ji pripadajo. Ce upoštevamo dejstvo, 
da gre v našem primeru za družbo dreves, tedaj se ne moremo spri.iazniti z mi
slijo, da bi eno drevo dobilo neko vrsto nadoblasti drugim, pač pa ugotavljamo, 
da so v sestoju nekatera med mnogimi dreves) l~azvila tako zelo vitalno silo, 
da jim druga ne morejo škodovati z odvzemanjem svetlobe in s preraščanjem. 
Na spodnjem koncu obravnavane razvrstitvene lestvice pa so drevesa, ki so za
ostala za vsemi drugimi. ki so jih prerasla, jim odvzemajo skoraj vso svetlobo, 
v koreninskem prostoru pa vlago in hrano. Kraftovi drevesni razredi de1i.io 
torej drevje po vitalnosti. Na čelu so osebki, ki so uveljavili največjo vitalnost. 
ki porabljajo največ sončne energije in so deležni najintenzivnejših življenjskih 
pojavov. Njim sledijo drevesa, ki so še vedno na soncu, toda ovire že v določeni 

* Objavljamo prispevek, ki ga je predložil pisec mednarodnemu posvetovanju 
o donosnosti gozdov, prirejenemu na Dunaju od 3. do 7. oktobra 1966. 

Uredništvo 
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rileri omeJUJeJO njihove razvojne m.ožnosti. Čim niZJe se spuscamo, tem več je 
omejitev, s katerimi se borijo drevesa v težnji, da bi si ohranila položaj na 
soncu. Popolnoma potlačena drevesa pa so že pren1agana in se bodo kmalu 
posušila. 

V neki stopnji svojega razvoja so imela vsa drevesa sedanjega enodobnega 
sestaja povsem neodvisen položaj, nič jim ni oviralo dostopa svetlobe, in bi jih 
takrat lahko uvrstili v vladajoči razred. Nekdanji manj srečni sosedje so se že 
posušili in izginili iz sestoja. Taka usoda č"aka tudi ogromno večino dreves, ki 
sedaj še spadajo v razred vladajočih ali sovladajočih. To še posebno velja za 
osebke z očitnimi znaki zaostajanja. Kraftova razdelitev na drevesne razrede 
hkrati torej tudi razporeja osebke v življenjske etape, ki so jih do sedaj dosegli. 
Vsa drevesa sedanjega sestaja so se v zgodnji mladosti zelo počasi razvijala in 
zelo po malem priraščala. Potem je potekal njihov razvoj hitreje, nagleje so 
rasla v višino in širino. S tem so mnogim sosedom odvzemala svetlobo, da so se 
le-ti posušili. Toda drvesa, ki pripadajo sedanjemu sestoju, so še bolj napre
dovala v rasti, pri nadaljnjem razvoju pa so se srečevala z ovirami, celotni pri
rastek se je povečeval vedno počasneje, dosegel je svojo kulminacijo. končno 
pa je nastopil pot upadanja. 

Preteklost dreves sedanjega sestaja je torej zelo različna; nekatera so po 
kratkotrajnem očitnem napredovanju zelo hitro dosegla kulminacijo svojega 
razvoja, svojega prirastka in so sedaj na strmi poti navzdol, hitro se pribli
žujejo svoji smrti. Pri drugih osebkih je kulminacija nastopila pozneje; čeprav 
so jo že prekoračili, se vendar še niso bistveno oddaljili od nje. Dalje lahko 
razlikujemo osebke, ki so še na poti svojega vzpona, toda. le-ta je že tako 
počasen, kot če bi že dosegel svojo kulminacijo. Končno so še maloštevilni 
osebki, t. i. prevladajoča drevesa, ki so še vedno deležna popolnega razvoja in 
ničesar razen fiziološke starosti, ki se ji pa le počasi približujejo, ne more za
držati rasti. Kraftovi drevesni razredi nam torej razvrščajo drevesa glede na 
sedanjo življenjsko fazo ali stopnjo. 

Se bolj sta takšno razdelitev poudarila nemška avtorja Krutsch in Loetsch, 
ki sta Kraftove razrede poenostavila in sta namesto petih uporabila le tri ter 
sta jih označila z »A~<, »B« in >~C«. Nekoliko poenostavljeno so za te razrede 
npr. za smreko značilne naslednje zunanje lastnosti: 

Drevesa iz razreda »A« imajo simetrične dolge krošnje, ki zavzemajo naj
manj % celotne drevesne višine. Iglice so temno zelene. Drevesne krošnje v 
razredu »B..-< so krajše, tj. le 1h do 1/ 1 ce1otne višine, niso popolnoma simetrične; 
iglice imajo zdravo barvo. V razredu »C~~ so krošnje krajše od 1/ 5 celotne višine, 
so skrajno nesimetrične; iglice so bolj blede. Glede na višino pripada drevje 
raueda »A•< najvišjE'mu, iz razreda >>B« srednjemu in iz razreda »C« najnižjemu 
višinskemu razredu. 

Omenjena avtorja sklepata, da tista drevesa, ki imajo najbolj razvit asimi
lacijski aparat, tj. krošnjo oziroma iglice, tudi najbolj priraščajo. S tega vidika 
sta svoje razrede imenovala >~Zuwachspotenzklassen<<; po naše bi rekli >>razredi 
prirastne zmogljivosti<<. 

>>Razredi prirastnih zmogljivosti-<< pa nas hkrati opozarjajo na zunanje zna
čilnosti, po katerih lahko sklepamo, kateri življenjski etapi pripadajo posamezni 
razredi. Velja splošno pravilo: čim slabše je razvita krašnja, tem manj sončne 
energije lahko uporablja, tem slabši so to1·ej pogoji za nadaljnje življenje. Dre
vesa iz razreda ~>A~< pripadajo tisti življenjski stopnji, ko še ni dosežena kulmi
nacija individualnega razvoja, drevesa iz razreda »B<< so kulminacijo že preko
račila, čeprav intenzivnost njihovih življenjskih funkcij že pojema, se vendar 
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še ni~o bistveno oddaljila od kulminac:ije. Razred >•C~~ pa združuje v sebi tiste 
§tevilne osebke, ki se približujejo smrti. 

Ce torej obstajajo splošno veljavni znaki za vitalnost posameznih dreves, 
tedaj se mora vsako naraščanje ali upadanje vitalnosti tudi drugače manife
stirati . Lahko npr. sklepamo, da rastočo tendenco življenjskega razvoja spremlja 
tudi povečavanje debelinskega prirastka oziroma prirastka temeljnice. Menimo 
celo, da naraščanje ali upadanje drevesne vitalnosti ustrezneje kaže spremembe 
debelinskega priraščanja kot pa zunanje oblike, drevesni habitus. Splošna živ
ljenjska sposobnost drevesa ni odvisna le od krošnje , temveč tudi od razmer, v 
katerih je koreninje. Tudi tam se posamezni osebki nenehno med sabo borijo 
za vodo in za mineralna hraniva, ki jih drevo pott·ebuje. Upoštevati moramo, 
da zunanji videz dreves z zamudo kaže spremembe življenjskih procesov, npr. 
drevesa, ki so jih pred kratkim prerasli sosedi ali pa so jih spodrinili v kore
ninskem prostoru. Zaradi teh sprememb asimilacija takoj upade, toda habitus 
dreves se ne more spremeniti tako hitro. Veje, ki jim je sosedno drevo zastrlo 
sončno energijo, počasi odmira jo; tako se oblika drevesa postopoma spreminja. 
Toda vsaka sprememba, vsako poslabšanje ali zboljšanje življenjskih razmer 
se takoj, še isto leto kaže na količini asimilacije, torej tudi na volumnu proiz
vodov fotosinteze in na prirastku. Novejša fiziološka raziskovanja so pokazala, 
da količina prirastka ni odvisna le od površine iglic ali listja, temveč tudi od 
drugih činiteljev. 

Debelinsko priraščanje kaže torej tudi spremembe življenjske moči posa
meznih dreves. Se bolj neposredno bi natn te spremembe oznanjal ploščinski 
prirastek temeljnice. Toda ker sta debelinski prirastek, torej prirastek premera 
in prirastek ploščine temeljnice povezana s povsem determinirano matematično 
funkcijo, lahko za iste namene uporabimo tudi debelinski prirastek sam. 

· Krutsch-Loetschovi razredi opredeljujejo prirastne potenciale posameznih 
dreves; zato lahko sklepamo, da bodo te potenciale še bolj kazali odnosi , ki se 
izražajo z debelinskim priraščanjem. Za drevesa, ki pripadajo razredu >>A-<< , bi 
moralo biti značilno, da je debelinski prirastek v pravkar preteklem obdobju 
večji kot v poprejšnjem. Prav tako bi moralo biti za drevesa iz razreda »B'' 
značilno , da je debelinski prirastek najpoznejšega obdobja sicer nekoliko manjši 
kot v prejšnjem, toda razlike niso tako velike, da bi iz njih lahko sklepali, d a 
so se drevesa že bistveno oddaljila od kulminacije svojega razvoja. Prav tako 
pa lahko tudi upravičeno pričakujemo, da je za drevesa iz razreda ,.c.., značilno 
izredno strmo upadanje debelinskega priraščanja. Te teoretske pred posta v ke 
smo v praksi preizkusili , ko smo pri opravljanju urejevalnih del v nekaterih 
sesto,iih na vseh drevesih, kjer smo merili prirastek, hkrati določili tudi dre
vesne r~zrede po kriterijih, ki sta jih postavila Krutsch in Loetsch . Vendar o 
tem pozneje. 

Preden nadaljujemo naša izvajanja , moramo opozoriti na vpliv sprememb 
okolja. S podrobnejšo analizo debelinskega prii'aščanja dreves v prsni višini 
1ahko ugotovimo, da dve zaporedni oziroma sosedni letnici nista skoraj nikoli 
popolnoma enaki . V nekaterih letih so vsa drevesa močneje priraščala , v drugih 
pa slabše. Iz tega sledi , da širina letnic in sploh potek priraščanja nista odvisna 
le od individualnih rastnih pogojev posameznih dreves, temveč tudi od splošnih 
vn~menskih razmer. Iz primerjave širin posameznih sosednih letnic ne bi smeli 
sklepati na individualne spremembe vitalnosti, kaj ti le-te so očitno odvisne tudi 
od okolja. Če se torej odrečemo enoletnih primerjav ter se omejimo na primer
javo poteka priraščanja za daljša obdobja, bomo s tem izključili vpliv vre
menskih činiicljev. Ugodne vremenske razmere prav gotovo pozitivno vplivajo 

73 



na drevesa z najveeJO vitalnostjo kakor iudi s slabo življenjsko mocJO, toda ta 
učinek je vsekakor večji na rastno krepkejše kot pa na tiste osebke, ki še komaj 
životarijo. Zunanji vplivi torej delujejo na količ:ino letnega priraščanja, vendar 
pa ne spreminjajo odnosov med prirastnimi razredi. 

V naših prirastnih raziskovanjih smo se odločili primerjati poprečni debe
linski prirastek zunanje petcentimetrske stopnje s prirastkom zunanje deset
centimetrske debelinske stopnje. Zato smo na vsakem izvrtku izmerili oziroma 
prešteli: 

a) število letnic na 25 mm dolgem odseku izvrtka, merjeno od periferij~ 
proti sredini; iz tega smo izračunali poprečni debelinski prirastek za 5-centi
met.rsko stopnjo po obrazcu: Z 5 = 50 : T 5, kjer T 5 pomeni število letnic; 

b) stevilo letnic na 50 mm dolgem izvrtku in smo ugotovili Z 10 = 100 : 
: T 10; 

c) zaradi kontrole smo izmerili tudi desetletni debelinski prirastek, in sicer 
na mm z eno decimalko. 

Za ugotavljanje prirastnega trenda, izraženega z odstotki, smo postavili 
razmerje p : 100 = Z 5 :Z 10 = 50/T 5 : 100/T 10. Iz tega je izračunan p = T 10 X 
X lQO : 2 TE. Iz enačbe je razvidno, da ima debelinski prirastek rastočo ten
denco . če je p > 100; prirastni trend se ne spremeni, kadar je p = 100; če pa 
je p < 100, tedaj prirastek upada. 

Primerjali smo tako izračunane odstotke z nepos1'edno klasifikacijo dreves 
po opisanih kriterijih Krutscha in Loetscha ter smo ugotovili, da pripada dre
vesom iz razreda »A~· odstotek, ki je večji od 95 . Odstotek za drevesa iz razreda 
»B·< je bil med 95 do 75, drevje in iz razreda »C« pa je imelo odstotek, ki je bil 
manjši od 75. V nekaterih primerih smo pri teh analizah ugotovili , da činitelji 
okolja le z zamudo napovedujejo spremembe v razvitku življenjske moč:i posa
meznih dreves. 

Pri teh raziskavah smo dognali , da je treba pri računskem postopku za 
klasifikacijo drevja uporabi ti še določene korekcije. Za drevesa, ki po vseh 
svojih znakih nedvomno sodijo v razred C, smo v nekaterih prcce,i redkih 
primerih izračunali odstotek, ki je značilen za razred B. Korekci,io smo izvršili 
z upoštevanejm poprečnega prirastka . Ce le-ta ustreza razredu C, tedaj drevo 
uvrstimo v ta razred. Dogaja se namreč, da drevo v svojem dolgoh·ajnem propa
danju prestane določeno obdobje stagnacije, t,i . počasnejšega zaostajan.ia, ki se 
kaže v izračunanem odstotku. Vendar pa se v takšnih primerih stanje bistveno 
ne spremeni, kar najbolje potrjuje okolnost, da je absolutni debelinski prirastek 
izredno mnjhen, torej v mejah, ki so značilne za razred C. Na obratne primere 
naletimo pri drevesih, kjer je absolutni debelinski prirastek še vedno zelo 
ve1ik in prirastni učinek ustreza krepki vitalnosti, čeprav se občutno zmanjšuje. 
V tem primeru smo drevo uvrstili v razred B, čeprav je »P"' manjši od 75%. 

S številnimi poskusi srno ugotovili, da klasifikacijo dreves v fiziološke 
1'azrcde opravimo neprimerno hitreje in tudi zanesljiveje po računski metodi. 
kakor pa če bi se opirali na zunanje znake, zlasti na drevesni habitus. 

Razčlenitev populacije sestoja na fiziološke razrede 

Sestoj, ki ga nameravamo podrobneje analizirati in proučevati, moramo 
najprej sklupati , ugotoviti število dreves in nato še lesno zalogo po debelinskih 
stopnjah. [z teh podatkov lahko konstruiramo krivuljo števila dreves po pet
centimetrskih debelinskih stopnjah za površino 1 ha . Ob upoštevanju nače1 
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matematičnostatističnih metod določimo zadostno število primernih dreves, na 
katerih merimo prirastek, tako da dobimo reprezentativne podatke za posa
mezne debelinske stopnje, pa tudi glede deležev razredov A, B in C v debe
linskih stopnjah. 

Na vsakem izvrtku zaradi kontrole izmerimo desetletni debelinski pri
rastek ter preštejemo letnice na izvrtku od periferije proti sredini, in sicer 
najprej na dolžini 25 mm, torej za 5-centimetrsko stopnjo, nato na dolžini 
50 mm, torej za lO-centimetrsko stopnjo. 

Za vsako drevo posebej določimo s pomočjo logaritmičnega računala karak
teristični odstotek po obrazcu p = T 10 X 100 : 2 T 5. Za vsako debelinsko 
stopnjo določimo odstotni delež po številu dreves za razrede A, B in C ter jih 
vnesemo v diagram števila dreves. V diagramu so na abscisno os nanešene pet
centimetrske debelinske stopnje, na ordinatno pa število dreves. Tako grafično 
predočimo ne le skupno število dreves v vsaki debelinski stopnji ter za mešane 
sestoje tudi po drevesnih vrstah, temveč hkrati za -:.Tsako drevesno vrsto pri
kažemo tudi število dreves v razredih A, B in C. 

Z diagramom nazorno predočimo prirastne odnose v sestoju, zato ga ime
nujemo »sestojni prirastni profil~~. Kaže nam torej, koliko dreves v posameznih 
stopnjah, torej tudi koliko v sestoju prirašča hitro, srednje naglo in počasi . 
.S pomočjo podatkov, ki smo jih zbrali na terenu, lahko določimo prirastne od
stotke za vsak razred in debelinsko stopnjo, lahko pa določimo tudi absolutne 
prirastke po stopnjah in razredih, čeprav moramo pri uporabi kubnih metrov 
računati s pet ali še več decimalkami. Metoda, ki jo obravnavamo, ni name
njena uporabi v vsakodnevni urejevalni ah drugi praksi, temveč pomeni pod
lago za precizne analize, za sistematsko reševanje pt·oblemov, ki jim z uporabo 
drugačnih metod nismo kos. 

Vrednotenje analitičnih podatkov 

Podrobno obravnavanje prirastnih odnosov v sestoju je izhodišče zlasti za 
reševanje gozdnogojitvenih problemov. V mešanih sestojih nam npr. prirastni 
odnosi kažejo vitalno moč posameznih drevesnih vrst ter kraj , kjer se le-ta 
posebno krepko uveljavlja . Iz take analize lahko gojitelj napravi sklepe, kje in 
kdaj so potrebni gojitveni ukrepi, da bi razvoj tako usmeril, kot to ustreza 
gospodarski1n ciljem. Menim, da bi na podlagi takih analitičnih podatkov lahko 
vpra::)n)e redčenj obravnavali mnogo konkretneje in tehtneje, podobno kot 
·zdravnik na rentgensko sliko opira svoje odločitve glede zdravljenja. Če upo
števamo še možnost zaporednih periodičnih posnetkov sestojnih prirastnih 
di!?tgramov, bi lahko s poglobljenim razumevanjem preučili posledice opravljenih 
gojitvenih ukrepov. Toda naš namen ni obravnavati možnosti za uporabo ome
njenih analiz na področju gojenja gozdov, temveč hočemo opozoriti na njihovo 
uporabnost za področje gozdarske ekonomike. 

Vprašanje glasi: Ali lahko določimo denarno vrednost letnega prirastka v 
.sestoju in na temelju takih ugotovitev primer.iamo, katere gojitvene oblike so 
s .finan<:nega stališča ustceznejše? Pri odgovoru moramo upoštevati naslednja 
.dejstva; 

a) Drevesni razredi A, B in C, s ka ter imi smo se prej seznanili, nimajo le 
.fiziološkega pomena, temveč hkrati opredeljujejo tudi določene drevesne kate
gorije z vidika lesnega gospodarstva. Drevje iz razreda A ima zelo dolge kroš
nje , torej zelo velik delež grčastih sortimentov, upadanje premera je zelo 
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občutno, letnice so zelo široke, torej je les manj odporen za vse vrste pritiskov 
in napenjanj. Ce za vsako debelinsko stopnjo posebej ah za več njih skupaj 
določimo odstotni delež sortimentov in če te deleže pomnožimo z dnevnimi 
cenami za določene sortimente, tedaj ob upoštevanju odpadka lahko izračunamo 
poprečno ceno za kubični meter stoječega lesa i:z razreda A . 

Drevesa iz razreda B jmajo krajšo krošnjo, torej večji delež sortimentov 
brez grč. so polnolesna, imajo zelo enakomerne letnice, ki so ožje kot pri lesu 
iz razreda B, torej je les odpornejši, torej bo1jši. Poprečna cena za kubični 
meter tega lesa v stoječem bo vsekakor večja kot za les iz razreda A . 

Drevesa iz razreda C imajo najkrajša krošnjo, torej relativno največ 1es2 
brez grč, so najbolj polnolesna, les je najbolj trd in elastičen, ker ima najožje 
letnice. Ob ustrezajočih dimenzijah omogoča tak ]es najuspešnejša uporabo in 
zato dosega najvišje povprečne cene v stoječem (npr. resonančni les). 

b) Denarna vrednost letnega prir.astka v sestoju ni odvisna samo od hektar
ske količine, temveč prav tako tudi od dejstva, kje, tj. na katerih oziroma kakš
nih drevesih se ta prirastek nabira. Z drugimi besedami: vrednost prirastka je 
odvisna od tega, kako je le-ta porazdeljen na posamezne drevesne kakovostne 
razrede. 

Res je sicer, da pri iglavcih kakovostne razlike niso tako zelo pomembne 
za oblikovanje cene, kot so pri mnogih listavcih, vendar razlike nedvomno obsta
jajo. Prav zaradi manjših razlik so za sistematsko reševanje problematike 
potrebne tem preciznejše raziskovalne metode. 

Torej lahko pritrdilno odgovorimo na vprašanje, ali je mogoče določiti 

denarno vrednost letnega prirastka. Sestoje različnih struktur in oblik lahko 
ob upoštevanju dnevnih cen gozdnih sortimentov medsebojno primerjamo glede 
na njihovo produktivnost, izraženo z denarno vrednostjo. 

Glede na pomembnost načelnih odločitev stroški za takšne analize. kot smo. 
jo razložili, niso tako veliki, da bi ovirali njihovo izvajanje. 

Sldep 

Obravnavali smo le fiziološke razrede iglavcev, zlasti smreke. Temu ustrez
no smo tudi določili mejne vrednosti, ki so znaci1ne za opredelitev razredov A , 
B in C. Za takšne omejitve smo se morali odločiti, ker ne razpolagamo z razisko
valnim gradivom, ki bi se nanašalo na listavce. Prav gotovo so zunanji znaki, po
katerih se razlikujejo fiziološki razredi pri 1istavcih, veliko nejasnejši, zato je 
kategorizacija zelo težavna in v praksi skoraj nemogoča. V takšnih razmerah je 
tem važneje uporabW drugačne metode, konkretno metodo razčlenitve popula
cije na temelju odnosov debelinskih prirastkov. 

Pri širši uporabi nakazanih metod se bo morda poka za lo, ali je treba mejne 
vrednosti, tj . 75% in 95% za iglavce nekoliko spremeniti. Zelo verjetno pa jih 
bo potrebno za lista vee popolnoma znova določiti. 

Naj končno odgovorimo še na vprašanje: zakaj tako ze}o poudarjamo kori
sti in potrebe poglobitve strukturnih analiz naših gozdov? V odgovor naj izra
zim svoje prepričanje, da nam take poglobljene analize omogočajo neprimerno 
koristnejše vpoglede v snovanje gozdne narave, kot si jih m01·emo ustvariti, 
če se omejimo le na zunanja poprečja. Naj omenim še en razlog. Preučevanje 
strukture sestojev je dandanes še zelo zanemarjena področje, čeprav so si vsi v 
svesti mnogih nezadovoljivih posledic. Na tem področju bi se lahko uveljavili 
tudi v mednarodnem merilu. 
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634.0.377.2 

NOVOSTI V RAZVOJU MOTORNIH VLAčiLCEV 
Ing. Franjo K or cli š (Idrija) 

V procesu proizvodnje gozdnih sortimentov je ena najtežjih faz spravilo 
lesa od panja do kamionske ceste. Težavnost lega opravila leži zlasti v pestrih 
terenskih razmerah, v raztresenosti gozdnih sortimentov po velikih površinah in 
v tako l'ekoč brezštevilnih terenskih ovirah, ki preprečujejo premikanje izdel
kov do kamionske ceste. Vse te raznotere razmere narekujejo zelo raznovrstne 
rešitve spravila, še zdaleč ne tako preproste, kot je npr. prevoz sortimentov po 
cestah iz gozda do središč njihove porabe. 

Neprestano naraščanje delavskih zaslužkov in težnja k ustaljenosti tržnih 
cen, ki se bolj nagibajo k upadanju kot pa k naraščanju. silijo gozdne proizva-

Z napenjanjem nosilne vrvi, navite na prvi boben, dvignemo breme s tal in ga tako 
pripravimo za izvlek, ki ga bomo opravili z navijanjem vlačilne vrvi na drugj boben 

(foto: Kordiš) 
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jalce k smotrnejšim rešitvam v procesu dela. Spravilo gozdnih sortimentov od 
panja do kamionske ceste je pomenilo doslej in še sedaj predstavlja pomembno 
postavko med stroški gozdne proizvodnje. Od tu izivra tudi težnja po uvaja
nju mehanizacije, ki naj nadomesti ročno človeško de]o in delo živine v gozdu. 

Ob takem prizadevanju so se med mnogimi spravilnimi stroji uveljavili 
tudi motorni vlačilci, ki vozijo gozdne sortimente po nosilnih vrveh. Temu 
načinu spravila lahko očitamo le to, da ga lahko uporabimo le v smereh, kjer 
napnemo nosilke. Za takšno spravilo je pri zelo razmetanih gozdnih sortimentih 
potrebna napeljava številnih nosilnih vrvi, če izdelkov ne moremo drugače 

spraviti do vrvi. To dejstvo pa zelo vpliva na povečanje proizvodnih stroškov. 
Podatki o delu z motornimi vlačilci na Idrijskem v 1965. letu kažejo, da je bilo 
po eni napeti nosilni vrvi spravljeno poprečno 131m::; gozdnih sortimentov ozi
roma, da je bilo za spravilo 11.700 m -1 napeljanih nič manj kot 89 nosilnih vrvi. 
V skupnem številu delovnih ur, porabljenih pri motornih vlačilcih, je bilo za 
postavljanje strojev in za napeljavo nosilnih vrvi porabljeno nič manj kot 
24,8% ali okroglo 25% . Ta dejstva opozarjajo, da so napeljave zelo pomemben 
problem. ker na njih odpada znaten delež skupnega dela in zato ogrožajo 
smotrnost uporabe motornih vlačilcev. To pomeni, da se takšno delo z vlačilci 
počasi preživlja in da se bo treba zateči k bolj izpopolnjenim napravam, ki jih 
lahko bistveno hitreje napeljemo v primerjavi s časom, potrebnim za nepo
sredno spravilo na kamionsko cesto. Poskusi in rešitve doma in po svetu ŽE 

vlivajo upanje, da bo motorni vlačilec postal res vsestranska in zelo smotrna 
spravilna naprava za spravilo lesa od panja do kamionske ceste. 

Pred dvema letoma je bil v Idriji napravljen poskus racionalizacije nape
lJave, in sicer s samohodnim vlačilcem, ki ima dva bobna. Poskusno delo je 
bilo opravljeno brez napeljave posebne nosilne vrvi, ki nosi bremena proti 

Vlt:!č:ilec .. ursus 66« je pripravljen za premik na novo delovno mesto (foto: Hinteregger) 
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Začetek napenjanja vlačilca »ursus 66« (foto: Hinteregger) 

kamionski cesti; uporabljeni sta bili samo dve vrvi, naviii na bobne vlačilca. 
Princip takšnega načina spravila je v tem, da ena vrv, navita na boben, igra 
vlogo vrvi, ki dviga in nosi breme, druga vrv pa vlogo vlačilke . Napeljava vla
čilca .ie predočena sliki št. l. 

Od bobna napnemo čez smerno kolo po trasi nosilno vrv in jo na spodnjem 
koncu privežemo na drevo. Nanjo položimo žlebasto kolo, ki ima spodaj kljuko 
za obešanje bremena. Na to kolo je pritrjena vlečna vrv drugega bobna, pre
Laknjenn skozi drugo smerno kolo. 

Spravilo poteka takole: Z vlačilno vrvjo, ki se odvija z bobna, spuščamo 
voziček (žlebasto kolo) po nosilni vrvi na kraj nakladanja. Ko se pripelje vozi
ček tja, se ustavi. Nato z odvijanjem z drugega bobna popustimo nosilno vrv 
toliko, da se voziček spusti na tla . Natovorjen voziček dvignemo na nosilno vrv 
tako, da nosilno vrv z navijanjem na boben zopet napnemo. Tedaj z vlačilno 
vrvjo potegriemo voziček na razkladalno postajo in ga razložimo. 

Za sedaj smo napravili poskuse samo na spra vilni dolžini do J OO m) in sicer 
s 13 mm debelo nosilno vrvjo. Z debelejšo nosilno vrvjo bi lahko to razdaljo 
ze]o povečali. 

Bistvo opisanega novega načina sp1·avila je v tem, da je delovni postopek 
pri postavljanju in napeljavi naprave zelo skrajšan. Ker ne napeljujemo 
posebne nosilne vrvi, temveč zanjo uporabimo eno od vrvi, navitih na boben, ki 
jo preprosto napnemo vzdolž spravilne poti in na koncu privežemo na drevo, 
bistveno krajšamo čas, potreben za napeljavo. od ok. 32 na 6-8 delovnih ur 
ali za 7~%. S skrajševanjem delovnega časa, porabljenega za nape1jave motor
nih vlačilcev z vrvmi vred, v bistvu povečavama delovni čas za spravilo in 
zmanjšujemo spravilne stroške. 
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Ob tej priložnosti bo zelo koristno omeniti in prikazati delo nanovo kon
struiranega samohodnega motornega vlačilca z nosilnim drogom in tremi bobni, 
imenovanega >>ursus 66~< , ki ga je izdelalo že znano podjetje strojnih in žičnih 
naprav R. Hinteregger v Beljaku v Avstriji. Vlačilec so zgradili na podlagi 
poskusov z žerjavom »gi:isser<<, ki jih je opravil višji gozdar Viplel pri Mair
Melnhofu. Konstrukcijsko je zelo soroden z ameriškimi tovrstnimi spravilnimi 
napravami. 

Gre za univerzalno žičnično napravo, ki združuje Hinteregger,iev delovni 
stroj in 46 KM močan pogonski stroj znanega podjetja Warchalowski z Dunaja. 
Delovni stroj ima menjalnik s 5 prestavami za naprej in eno za nazaj. Dolg je 
5,30 m , .Sirok 1,69 m, visok 2,80 m z ležečim nosilnim drogom. Na vsakem od 
treh bobnov je navita nosilna, vlačilna in dvigalna vrv. 18 mm debele nosilne 
vrvi lahko navijemo do 400 m. Ležeči nosilni drog pri napeljavi postavimo s 
strojem v navpično lego. Na svojem zgornjem delu nosi premična smerna kolesa, 
ki omogočajo usmerjanje vrvi v poljubno smer. Za spravilo lesa izpod ceste 
navzgor ali iznad ceste navzdol ima naprava dva ustrezna zelo preprosta in 
prirocna voza, ki jih je konstruiral in izdelal Hinteregger. 

Postopek pri napeljevanju je izredno hiter. Ko pripeljemo stroj na delovni 
prostor, najprej dvignemo in usidramo nosilni drog. Nato potegnemo po trasi 
nosilno vrv, pretaknjeno skozi smerno kolo na nosilnem drogu, in jo spodaj 
privežemo na drevo. Nanjo položimo voziček z ustavljači, dokler je voziček še 
na tleh, in na njega vpletemo vlačilno in dvigalno vrv. Potem napnemo nosilno 
vrv. S tem je vse napeljevanje končano. Po trasi razvlečemo le še ustavljače, 
opravimo l do 2 poskusni vožnji, in naprava je pripravljena za redno obrato
vanje. 

Vlačilec »ursus 66« pri delu (foto: Hinteregger) 
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»Hintereggerjev~< voziček za 
izvlačenje 

(foto: Hinteregger) 

Tak priročen delovni stroj je mogoče hitro montirati in zato zelo poceniti 
spravilo lesa do ceste. Obenem nam omogoča spravilo razkropljenih in manj 
koncentriranih gozdnih sortimentov. 2e za spravilo nekaj deset m 3 lesa se splača 
po~taviti tako napravo, saj celotno napeljevanje s štirimi delavci ne traja več 
kot 1 do 2 uri in je v primerjavi z dosedanjim načinom montiranja motornih 
vlačilcev za 4 do 8-krat hitrejše . 

. Ke1· gre za stroj, ki spravlja les na krajših razdaljah (do 400 m), je treba 
gradnjo cestnega omrežja prilagoditi povsod tam, kjer se glede na dane raz
mere odločimo za spravilo lesa z motornimi vlačilci. Izkušnje so pokazale, da 
je v hribovitih predelih, kjer takšno spravilo pride v prvi vrsti v poštev, naj
bolj ekonomično cestno omrežje sestavljeno iz paralelnih pobočnih cest, med 
seboj oddaljenih 400 m. To ustreza gostoti 3 do 3,5 km cest na 100 ha gozda. 

634.0.383.1 : 671 (497.12) 

NEKATERA PROIZVODNO-EKONOlVISKA VPRAšANJA 
PRI GRADNJI IN VZDRžEVANJU GOZDNIH CEST 

Ing. Janez čelik (Bled) 

l. Splošno 

Za intenzivno gospodarjcn.ie z gozdovi so potrebni strokovno gospodarski 
ukrepi v biološki in tehnični gozdni proizvodnji . Pomemben činitelj pri izkori
ščanju gozdov je prav gotovo transport gozdnih sortimentov od panja do pre
delovalnih obraiov. Ta notranji tt·ansport v naši veJiki ,.,zeleni tovarni« pomeni 
prece.jšen izdatek za organizacijo, ki gospodari z "zelenim zlatom•<. Najpomemb
nejši člen v verigi transporta lesa so gozdne ceste. Brez dobrih cest si dandanes 
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ne moremo več predstavljati učinkovitega gospodarstva v gozdovih. Celoten 
sistem komunikacij v gozd_ovih, v katerem so najpomembnejše ceste, je -prav 
gotovo osnova kompleksnega gospodarjenja, ~ot so prometne žile osnova gospo
darstva v državi. 

Pomembnosti cest v gozdovih se je slovensko gozdarstvo doslej prav gotovo 
dobro zavedala, saj že sedaj prepreza nase gozdove več kot 4500 km cest, od 
katerih je 2.700 km last gozdnih gospodarstev. Veliko večino gozdnih cest smo 
zgradili po letu 1945, in to predvsem ročno . Sele zadnja leta smo z vso intenziv
nostjo pri gradnji cest v gozdovih začeli uporabljati mehanizacijo. Spoznali 
smo gospodarsko prednost strojnega dela pred ročnim. Lahko trdimo, da je 
mehanizacija popolnoma zanesljivo prodrla v gozdno gradbeništvo. 

V zvezi z razvojem gozdnega gradbeništva v zadnjih letih sta bili potrebni 
tesnejše sodelovanje in širša izn1enjava mnenj med vsemi sodelavci gozdnih 
gospodarstev s področja gradenj. Iz teh potreb se je porodila nujnost dogovar
janja in složnega usmerjanja razvoja gozdnega gradbeništva. Tega smo se 
lotili na prvem republiškem posvetovanju o programiranju gradnje in vzdrže
vanju gozdnih cest, ki je biio lanskega oktobra na Bledu. Posvetovanje je opra
vičilo svoj namen; zaključki skupnega posveta pa so rezultat dosedanjega raz
voja ter smernice za kratkoročni delovni program, za napredek gradnje cest
nega omrežja v gozdovih. Osnovni poudarek posvetovanja je bil na gospodar
nosti gradenj in na ekonomski učinkovitosti uporabe mehanizacije, na uporabi 
znanstveno-raziskovalnih dognanj in strokovnih novosti na vsem področju grad
nje gozdnih cest. 

Graditi ceneje in zadosti dobro pa je strokovna naloga, za katero je 
potrebno poznavanje stroke in ekonomskih zakonitosti. V bistvu veljajo za 
ekonomiko gradnje gozdnih cest seveda enaka načela kot za gospodarnost 
in obratovanje drugih gospodarskih objektov. Ekonomske raziskave investicij
skih objektov določajo sestavo in vrednost vlaganj, ki so potrebna za gradnjo in 
cksploatacijo objektov, poleg tega pa tudi vrsto in velikost koristi, ki jih bodo 
ti objekti donašali. Pri ekonomskih analizah gradnje torej tehtamo na eni strani 
investicije za gradnjo in obratovanje objekta, na drugi pa koristi, ki jih ob,iekt 
daje. V našem gospodarstvu se ekonomska načela vedno bolj uveljavljajo. Naša 
ekonomika je še v razvoju, zato nimamo na razpolago zadostnih podatkov, ki 
bi nam rabili za določanje vseh činiteljev, odločujočih pri presoji gospodarske 
utemeljenosti gradnje cest. Ne glede na to pa .ie bolje izdelati ekonomski račun, 

ki sicer sloni na nezanesljivih podatkih, kot pa ne upoštevati ekonomskih pl·in
cipov gradnje. Za zagotovitev vseh pogojev za gospodarsko presojo je potrebno 
torej iz proizvodnje zbirati in obdelovati podatke, ki nam bodo čedalje učinko
viteje služili za neogibne gospodarske analize. Spoznati moramo principe eko
nomike in .iih pri programiranju, projektiranju in gradnii ter ob1·atovanju gozd
nih cest tudi upoštevati , kolikor nam to omogočata naše spoznanje in primerna 
uporabnost podatkov. 

Tudi pri gradnji cest je odkrivanje rezerv v proizvodnji gospodarski impe
rativ . Kompleksnost problematike gospodarnosti transporta lesnih mas zahteva 
tesno gospodarsko-strokovno sodelovanje vseh z obravnavanega območja. Ren
tabilnost in smotrnost vlaganj v gradnjo cestne mreže mora torej biti preso
jano na več toriščih našega dela: pri planiranju in programiranju, pri pro jek
tiranju ter pri gradnji in eksploataciji gozdnih cest. Program in perspektivni 
plan morata ekonomsko uteme1jiti gradnjo ob upoštevanju vseh činiteljev na 
področju spravila in prevoza lesa. Projekt pa naj bo tak, da bo omogočal gospo-
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. rsko na jugodnejšo ~:·~d~jo . _Gospoda~nost gradn_je in vzdržev~nj~ ter e~sploa
·ije cest pa je s stal1sca IzvaJalca del m uporabmka ceste neog1bn1 pogoJ. 

V našem nadaljnjem prispevku bomo obravnavali nekatera gospodarska 
aša n ia s področja gradnje in vzdrževanja gozdnih cest, ki se sedaj pojavljajo 

~-~ aše·~ delu. Obenem pa nameravamo opozoriti na nekatere dileme pri grad
~~ ~ vzdrževanju cest skozi gozdove. Ne bomo se ukvarjali z gospodarskimi 
1
rašanji kompleksnega transporta lesa, za katera je potrebna širša analiza. 

2. Gradnja ce!'>t 

v splošnem imamo o izdatkih pri gradnji in vzdrževanju cest več podatkov 
in nakazovalcev kot pa za dohodke, ki jih prinašajo zgra.iene ceste. Prav zato 

oške la:Le obravnavamo tudi z gospodarskega stališča, zato je naš vpliv na 
zniževanje izdatkov močnejši kot na povečanje dohodkov od zgrajenih cest. 
1 or i ti ki jih daje cesta zaradi zmanjšanja stroškov za spravilo ali za transport 
1 a so poleg koristi zaradi povečanja vrednosti kosmatega etata prav gotovo 

0 ~odarsko najpomembnejše. Stroške za cesto delimo v gradbene stroške, stro
. ke z redno vzdrževanje ceste, stroške za investicijsko vzdrževanje ali za perio
dično obnovo delov ceste in v eksploatacijske stroške ali stroške prevoza -

rome tne stroške. 
Gospodarsko najustreznejša je tista cesta, za katero bo vsota vseh naštetih 

izda ·ov v določenem času čim manjša. V splošnem so stroški med sabo v na-
r tujoči si odvisnosti. Če porabimo za gradnjo več denarja, ker smo jo zgra

dili solidneje, bodo zato vzdrževalni in eksploatacijski stroški manjši. Potrebno 
·torej najti pravšno razmerje med stroški; ravno to pa je gospodarska naloga 
h ki sodelujejo pri gradnji, vzdrževanju in eksploataci.ii cest. Stroške 

01·amo spoznati do njihovega bistva in vzrokov, da bomo lahko zavestno vpli
i na njihovo zniževanje. Poznati moramo vrsto, strukturo in velikost stro

kov, mesta, kje in kako lahko zni7.amo stroške, vzroke njihovega nastajanja in 
oznost' za znižanje~ ki ležijo v pripravi dela, organizaciji dela., specializaciji 
lovnih postopkov, modernizaciji dela, zmnenjavi ročnega z mehanskim delom, 
boljšem izkoriščanju delovnega časa in sredstev, bolj usposobljenih delavcih, 
dobnejših metodah gradnje in v izkoriščanju znanstvenoraziskovalnih iz-

1 kov. 

'e hočemo učinkovito vplivati na zmanjšanje stroškov: je poleg strokovnega 
z anja potrebno še poznavanje ekonomike in njenih zakonitosti. Zaradi speci
f' 'h pogojev gospodarjenja v gozdarstvu - določen obseg proizvodnje. dolo

cene lesa itd. - je vprašan.ie proizvodnih st1·oškov še zlasti pomembno. 
podarske rezerve v gozdu so : zmanjševanje izdatkov, doseganje višjih cen 

b ljsimi sortimenti itd. 

Med našimi gozdnimi gospodarstvi je glede stroškov za gradnjo 1 km gozdne 
velika razlika. Leta 1965 .ie znašala poprečna cena za 1 km ceste 11.000.000 

in in 4,000.000 S din za rekonstrukcijo. Konkretne cene p.a so se gibale od 
15 m ili.ionov S din. Tako različne cene so posledica najraznovrstnejših 

'1 i ljev. ki vpliva.io na ceno, npr.: kakovost ceste ~ teren: po katerem se cesta 
di na ·in gradnje in način obračunavanja in ugotavljanja stroškov. 

Da bi prišli do podatkov o stroških. ki so med seboj primerljivi, bi m.orali 
razumno določiti, kako stroške ugotavlj8mo in kateri izdatki spadajo h 
dnji ceste in vplivajo na njeno kakovost. 
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Spodnji ust1"oj ceste 

Razvoj gradnje gozdnih cest je dosegel tako stopnjo, da izdelava spodnjega 
ustroja ustreza. Izkope in planiranja opravljamo zadnja leta z intenzivno upo
rabo mehanizacije. Lahko trdimo, da že celotni spodnji ustroj izdelujemo meha
nizirana. Angledozer, opremljen s poševnim nožem, planira tudi ukopne brežine. 
Za izdelavo minskih vrtin uporabljamo kompresorje predvsem »fagram 700~~ 

in vrtalne stroje »cobra''· Vsa gozdna gospodarstva v SRS so pri izdelavi spod
njega ustroja že uvedla strojno delo. 

Organizacija dela pri gradnji spodnjega ustroja je že preizkušena in spo
polnjena. Organizatorji proizvodnje imajo že toliko izkušenj, da lahko začnemo 
s sistematičnimi meritvami za določanje tehničnih normativov. Merjenja in 
opazovanja, oprta na strokovno-raziskovalne osnove, nam bodo odkrila re
zerve, ki jih bomo uporabili pri zmanjševanju stroškov tovrstne dejavnosti. 
Za angledozerje uporabljamo povprečne normative, ki jih je sestavil ing. M. Gjud. 
Ti podatki so realni in delno ustrezajo tudi za gozdno gradbeništvo. Gradnja 
gozdnih cest ima take svojevrstnosti, da splošnih nonnativov ne moremo nepo
sredno uporabljati. Posebnosti pri gradnji spodnjega ustroja gozdnih cest so 
zlasti naslednje: majhna količina izkopa na dolžinsko enoto trase; nehomogena 
sestava tal - hitra menjava vseh mogočih kategorij terena; trase imajo velik 
podolžni naklon; zaradi ozke trase in gradnje po pobočjih ima angledozer na 
razpolago le majhen manipulacijski prostor; varovanje gozdnih sestoj ev pred 
prehudimi poškodbami pri razstreljevan.iu in izkopavanju terena. 

V normativu morajo biti upoštevane vse te posebne razmere, da bi si 
mogli ustvariti pravo podobo o zmogljivosti stroja v vsakem konkretnem pri
meru. 

Glede količine izkopa na dolžinski meter trase je za isto vrsto terena in za 
isti angledozer določena zakonitost. Površna opazovanja so pokazala, da angle
dozer fiat AD-7 izkoplje lO-krat več materiala na obratovalno uro, kot znaša 
izkop na 1m trase; torej na trasi s 3 m 3/m' izkoplje 30m3 na uro; pri trasi 
z 2 m 31m' pa izkoplje 20 m:l na uro itd. To so pokazala le groba opazovanja. Teh 
podatkov ne smemo posploševati, ker so bili ugotovljeni le na treh trasah in 
v poprečju za vso dolžino posamezne trase. Le natančna merjenja in raziskave 
bodo omogočile ugotovitev prave zakonitosti na tem področju. 

Nehomogena sestava tal vzdolž trase, kjer se vrstijo različne kategorije 
terena, tudi zelo vpliva na učinek angledozerja, ki je pl~av gotovo največji, če 
imamo na dolgem delu trase opraviti z enako zem1jino. 

Tudi podolžni naklon trase pomembno vpliva na učinek angledozerja. Pd 
delu navzgor se zmanjša učinek za 3% za vsak odstotek povečanega vzpona. 
Pri 33% vzpona je učinek enak ničli . Pri delu navzdol se za vsak odstotek 
padca poveča učinek za 6%. Zato si prizadevamo opravljati izkop po trasi 
na vzdol. 

Gozdne ceste gradimo s planumom, širokim 4-5 m. Pd tem gre zlasti za 
pobočne tfase . Na strmem pobočju ima stroj manjši učinek, vendar pa ta 
okolnost ni upoštevana v razpolož1jivih normativih. Strojnik ne more popolnoma 
izkoristiti stroja, ker si mo1·a sproti in previdno utirati pot zanj v nagnjcnem 
terenu. Pri izkopavanju mora varovati tudi nižje ležeče sestoje. Ti činitelji 

vsekakor zelo vplivajo na učinek stroja. Le izvežban buldožerist lahko zadovo
ljivo upra'Jlja stroj v takšnih delovnih okoliščinah. 

Pri izkopavanju na skalnatih terenih moramo najprej primerno zdrobiti 
material, da ga angledozer lahko odrine. Za izdelavo minskih vrtin uporabljamo 
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pnevmatska vrtalna kladiva na stisnjen zrak. Z novimi metodami in sodobnimi 
načini miniranja lahko zelo obvarujemo sestoje pred poškodbami zaradi raz
streljevanja. Izkopavanje kamnitega sveta je zelo drago, ker stane 1m3 izkopa 
V. kategorije najmanj 5- do 8-krat toliko kot buldožersko izkopavanje III. in 
IV. kategorije zemljišča. Tu nas čaka še veliko dela in prav tu je skritih še 
veliko rezerv. Ponekod uporabljajo 2 vrtalni kladivi na 1 kompresor ,.fagram 
700<<. To pa prav gotovo ni smotrno, ker učinek vrtanja ni toliko večji, kot so 
dražji stroški. Kompresor ,~fagram 700« daje v normalnih razmerah 3m3 zraka 
na minuto, dve vrtalni kladivi RK 18 pa ga potrebujeta 3,7 m 3/ min. Primanjkljaj 
zraka povzroča manjši učinek vrtanja za obe vrtalni kladivi. Pri vsakem na
vadno delata po dva vrtalca, torej se zmanjša učinek vsakega delavca, kom
presor pa porabi več goriva, ker je bolj obremenjen. Za sedaj je najsmotrneje 
uporabljati pri omenjenem kompresorju eno vrtalno kladivo RK 21, ki porabi 
2,50 m3/min. in je učinek večji kot pa pri RK 18. Kompresor »fagram 702~< daje 
6 m:~ zraka na minuto; torej lahko poganja 2 vrtalni kladivi RK 21 ali 3 kladiva 
RK 18. Zaradi svoje teže je primeren le tam, kjer je več izkopavanja in je 
možna man.ipulacija. Vsekakor pa je bolj ekonomičen od kompresorja »fagram 
700«, ker ne porabi 2-krat več goriva. 

Veliko je še nerešenih vprašanj gospodarskega proizvodnega značaja na 
področju izkopavanja tras za gozdne ceste. Ce hočemo raznovrstne zakonitosti 
hitreje odkriti, jih moramo načrtno in znanstveno raziskati in obdelati. Tako 
razčiščena problematika pa bi vplivala na zmanjšanje stroškov. 

Poleg gospodarskih ukrepov pa so potrebni tudi ukrepi za zaščito proiz
vajalca. Delovno mesto vrtalca prav gotovo sodi med najzahtevnejša v go
zdarstvu. Vibracija, ropot in kamneni prah ga spremljajo na vsakem koraku. 
Rupot, brnenje kladiva presega dopustno mejo in škodljivo vpliva na sluh. 
Vibracije so tolikšne, da bomo morali prej ali slej uvesti sredstvo, ki bo to 
škodljivo delovanje na vrtalca ublažila. Potrebno bo vpeljati ustrezno zaščitno 
sredstvo proti kamnenemu prahu. Tudi upravljalci strojev so podvrženi vibra
ciji, ropotu in izpušnim plinon~, zato bo tudi ta delovna mesta potrebno zaščititi 
pred škodljivimi vplivi. 

Usposabljanje strojnikov, minerjev in njihovih pomočnikov je tudi gospo
darski in varnostni ukrep na področju gozdnega gradbeništva. Le izvežbani in 
usposobljeni delavci bodo lahko kos vsem zahtevnim pogojem za gradnjo 
gozdnih cest. 

Zgo?·nji ustroj ceste 

Pod zgornjim ustrojem razumemo tisti del cestnega telesa - cestišča -, ki 
prevzema nase prometno obtežbo in jo prenaša na planum spodnjega ustroja, 
tj . na temeljna tla. Dandanes izdelujemo zgornji ustroj gozdnih cest iz gramoz
nega nasutja kot tampon in iz kamenometa kot makadam. Kakovost vozišča je 
predvsem odvisna od kakovosti zgornjega ustroja. Značilnosti gozdnih cest in 
prometa po njih zahtevajo primerno kakovost zgornjega ustroja, zato v sploš
nem ne moremo računati z njegovo improvizacije. Razlogi, ki nas silijo k izde
lavi dobre ceste z nosilnim slojem, so zlasti: kamionski transport gozdnih sorti
mentov, ki spada med težak tovorni promet z osno obremenitvijo od 6 do 12 t; 
veliki podolžni nakloni zahtevajo zadosti hrapavo vozišče , da bi bila zagotov
ljena varnost prometa ; za slabše vozišče so potrebni večji vzdrževalni stroški in 
večji stroški transporta, ki se ponavljajo vsako leto; gozdne ceste s slabšim 
zgornjim. ustrojem ne moremo vzdrževati mehanizirana, to pa je naša. perspek-
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t.iva in gospodarska nujnost; solidno zgrajeno vozišče lahko z manjšimi stroški 
moderniziramo (asfaltiramo itd.). 

Gostota cest skozi naše gozdove še ne ustreza, zato moramo zgraditi še 
veliko utrjenih gozdnih cest. Tam pa, kjer je gostota utrjenih cest že primerna, 
bomo gradili le še neutrjene gozdne ceste - brez zgornjega ustroja. 

Problem izdelave zgornjega ustroja se je pokazal v pravi luči šele z uvedbo 
strojnega dela. Pri ročnem izkopavanju trase so izdelovali delavci istočasno s 
planumom tudi zgornji nosilni sloj. Material so lopato za lopato sortirali in v vo
zišče je bil vgrajen le dober material, ki se je že med samo počasno gradnjo 
delno konsolidiraL Angledozer koplje in potiska mešan material , ki segregira 
in drobni delci zemljine III. kategorije ostanejo na planumu, debelejše kose 
kamenja pa potisne v nasip . Sortiranje materiala je nemogoče, zato moramo 
ves nosilni sloj šele tedaj izdelati , ko je angledozer že opravil svoje. Zaradi 
uporabe strojev za izkopavanje je torej potrebno težje delo pri zgornjem ustroju. 
Kljub temu pa nismo istočasno mehanizirali in modernizirali gradnje nosilnega 
sloja, ki je kljub uspešni uveljavitvi strojev za izdelavo spodnjega ustroja ostala 
zapostavljena in zato tudi predraga. Tako kot smo delali doslej , ne moremo več 
naprej, stroške moramo zmanjšati in ohraniti vsaj sedanjo kakovost. Prvi korak 
k zmanjšanju stroškov pri izdelavi zgornjega ustroja je nova tehnologija in 
specializacija dela, drugi mehanizacija , tretji modernizacija gradnje z uporabo 
znanosti in tehnike. 

Z novo tehnologijo dela mislimo na etapno gradnjo, kjer spodnji ustroj 
nekaj časa počaka, da se naravno ali pod vplivom prometa (po neutrjeni cesti) 
konsolidira; šele nato se lotimo izdelave zgornjega ustroja. V praksi je bil ta 
način že uporabljen, vendar mora postati naše pravilo. Pri gradnji gozdnih 
cest je tak postopek še zlasti mogoč, ker naše ceste sami programiramo, finan
ciramo in gradimo. Organizacijskih težav torej ne bi smelo biti, le načrtovanje 
je potrebno spremeniti, tako da bo omogočilo takšno gradnjo, da ceste ne bomo 
isto leto planirali, projektirali in zgradili. Nova tehnologija dela bo omogočila 
boljšo organizacijo in specializacijo dela, to vse pa bo ugodno vplivalo na 
gospodarske uspehe. Za konsolidiran spodnji ustro~ ni potrebno tehnično utrje
vanje, poraba materiala za zgornji ustroj pa je manjša. 

Potrebno je mehanizirati vse faze dela pri gradnji zgornjega ustroja. Tega 
doslej še nismo dosegli. Material pripravimo z mehaniziranimi napravami za 
izkope, prevoze izvršimo s traktorji ali kamioni prekucniki, utrjevanje opra
vimo z motornimi valjarji, za ročno delo pa ostane nakladanje in razgrinjanje 
ter· planiranje nosilnega materiala. Nakladanje smo doslej le delno mehanizirali 
z najpreprostejšimi nakladalnimi priključki na traktorju ferguson (nakladalna 
žlica in nakladalna naprava Carlo Pesci). Razgrinjanje materiala lahko opravi 
angledozer, vendar njegove kapacitete skoraj ni mogoče uskladiti z drugimi 
stroji, zato v splošnem tako delo ni gospodarno. Za nakladanje materiala, ki 
ga uporabljamo za zgornji ustroj, je potreben nakladalnik, uporaben za vse 
vrste materiala. Razgrinjanje in planiranje materiala pa moramo še mehani
zirati in seveda izbrati za to najprimernejši stro.i - angledozer, grader itd. 
Ročno delo postaja iz leto v leto manj gospodarsko. Mehansko delo pa pride 
popolnoma do izraza, kadar je mehaniziran ves proces dela in ne le posamezne 
fa~e. Pri gradnji zgornjega ustroja uporabljamo sedaj le delno mehaniziran 
delovni proces. Zaradi ročnega dela nastajajo veliki nadstroški. ki jih lahko 
zmanjšamo le z mehanizacijo . Gozdna gospodarstva v Sloveniji uporabljajo že 
nZ~d 2.700 km gozdnih cest. Letno jih zgradimo 150 do 200 km. če bi mehani-
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Včasih je potrebno vrta1ca 
tudi privezati (Belca, 1961, 

orig.) 

zirali nakladanje materiala, bi gozdna gospodarstva v Sloveniji prihranila na 
leto veliko denarja, kot to kaže naslednji račun. 

Potreben material: 

za vzdrževanje 
za novogradnje 

2700 x 50 
170 x 1000 

135.000 m 3 

170.000 m 3 

Skupaj 305.000 m:; 

Prihranki, tj. zmanjšanje stroškov na leto znaša 305 .000 X 11 = 3,355.000 N din. 

Za vsakoletni prihranek stroškov bi spet lahko zgradili okoli 25 km novih 
cest, to pa omogoča vsakemu gozdnemu gospodarstvu poprečno povečanje za 
2 km cest na leto. Za nakup nakladalnikov bi morali vložiti okoli 2,000 .000 N din. 
če računamo, da nov nakladalnik stane okoli 150.000 N din . Nad takimi vsotami 
se moramo zamisliti in čimprej primerno ukrepati, da bi zmanjšali stroske. 
Podobno je tudi pri razgrinjanju materiala; nedvomno je tudi to delo potrebno 
mehanizirati. Pri klasičnem zgornjem ustroju (tampon, makadam) je potrebno 
razmeroma veliko materiala, saj ga moramo na vsak dolžinski meter ceste pri
peljati 1 m·1. če hočemo omogočiti težak tovorni promet ob vsakem času, je 
potrebno toliko materiala, čeprav je frekvenca prehodov (število prehodov) 
majhna. Za dimenzioniranje zgornjega ustroja lahko uporabljamo najrazno
vrstnejše metode, najprimernejša pa je metoda po testu AASHO, ki upošteva 
debelinske indekse materialov, .število osnih prehodov in seveda tudi kakovost 
planuma. Z modernizacijo izdelave zgornjega ustroja - s stabilizacijo - bi 
bila potreba po materialu za zgornji ustroj za enako kakovost ceste za polovico 
manjša. Debelinski indeks gramoza je 0,08-0,14, stabiliziranega sloja pa 
0,23--0,30 in makadama 0,10-0,18. Iz tega sledi, da namesto 30 cm debelega 
sloja makadama uporabimo le 15 cm debel sloj stabiliziranega materiala. Pri 
klasičnem načinu izdelave zgornjega ustroja stane 1 m:J materiala 30 do 50 N din 
franko vozišče, to pomeni, da stane samo material za 1 m ceste 40 N din . 
Z uvedbo primerne stabilizacije bi porabili polovico manj materiala, ki bi ga 
morali seveda strojno vgraditi z dodatkom primernega stabilizacijskega sred-

87 



stva. Dolžinski meter ceste bi bil prav gotovo 10 N din cenejši kot po sedanjem 
klasicnem načinu dela. 

Nimamo še praktično uporabnih podatkov, zato so to le predvidevanja. 
Modernizacija gradnje zgornjega ustroja bi torej precej pocenila stroške za 
gradnjo gozdnih cest. Kvalitetnejše delo pa zahteva boljši material, ki ga je 
treba raziskati, kadar gre za stabilizacijo, in na podlagi raziskav v laboratoriju 
določiti recept za delo in za dodatek stabilizacijskega sredstva. Z novimi moder
nimi naeini dela je potrebno tudi v gozdnem gradbeništvu izsledke znanosti in 
tehnike koristno uporabljati in tako zagotoviti gospodarnejšo gradnjo. 

3. Vzdrževanje in eksploatacija cest 

Gospodarnost transporta je v veliki meri odvisna od načina vzdrževanja 
cest in od kakovosti vozišča . Gozdne ceste sedaj še niso modernizirane, ampak 
so le gramozne. Za vzdrževanje gramoznih cest so potrebni precejšnji stroški, 
če hočemo imeti dobro vozišče. 

Ceste skozi gozdove vzdržujemo večinoma ročno po cestarjih. Največ dela 
odpade na vzdrževanje vozišča in objektov ter naprav za odvajanje vode, tj. 
koritnic, prepustov, dražnikov itd . Vzdrževanje vozišča je največji izdatek pri 1 
ročnem vzdrževanju cest v gozdarstvu. Cestar ima potrebno orodje in mora 1 

vzdrževati 5-10 km dolg odsek cesLe. Če je še tako vesten, ne more opraviti 1 

vsega potrebnega dela na odseku 10 km; zato naše ceste v veliki večini niso l 
zadostno vzdrževane. Slabo stanje cest pa povzroča večje transportne stroške, 
večjo obrabo in poškodbe vozil in počasnejši transport. Material za vzdrževanje 
se dovaža premalo organizirano in faze dela (priprava materiala) nakladanje, 
razgrinjanje itd.) potekajo ročno; takšno delo pa je predrago. 

Por.ajata se alternativni vprašanji: Ali naj spričo vedno gostejše mreže 
gozdnih cest le-te vzdržujemo slabše in se zato sprijaznimo z večjimi stroški 
za prevoz, ali pa se bomo odločili za intenzivnejše vzdrževanje in uvedli meha
nizacijo ter tako zmanjšali stroške za vzdrževanje in transport? Ni težko izbrati 
odgovor in določiti pravilno smer za ra.zvoj cestnega vzdrževanja. Gozdna 
gospodarstva uporabljajo za transport lesa večinoma lastna vozila in so prevozni 
stroški zelo pomembna postavka v poslovnih stroških. Po eksperimentalnih po
datkih znašajo prevozni izdatki na dobrih voziščih celo 14,5% manj kot na sla
bih cestah. Za razmere v gozdarstvu smemo računati s tem, da se na dobro 
vzdrževanih cestah zmanjšajo stroški za 10% . Ce znašajo v Sloveniji na leto 
prevozni stroški 15,000.000 N din, potem že prihranek prevoznih stroškov ute
meljuje boljše vzdrževanje. Z uvedbo mehaniziranega vzdrlevanja pa bi za 
manjše stroške imeli boljše ceste. Za reorganizacijo vzdrževanja pa je potrebno: 
centralizirati službo vzdrževanja, da bi tako omogočili mehanizirana vzdrževa
nje; kupiti potrebne mehanične naprave in opremo za vzdrževa·lno skupino in 
cestarje; vpeljati in organizirati evidenco potrebnih in dejanskih stroškov za 
vzdrževanje cest; za vsako cesto nastaviti evidenčno kartico in redno sprem·
ljati vzdrževanje (finančno in tehnično): izdelati kataster gozdnih cest, da bi 
zagotovili pregled stanja vseh cest (tehnična evidenca); urediti peskokope in 
kamnolome za mehanizirana pridobivanje materiala, potrebnega za vzdrževanje; 
z modernizacijo obstoječih vozišč na delih ceste, kjer so stroški vzdrževanja 
pretirano visoki, zmanjšati toVTstne izdatke in asfaltirati cestne odseke; z mo
dernizacijo gradnje zgol-njega ustroja in zapornega sloja zmanjšati stroške za 
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vzdrževanje na novih cestah; prehod od sedanjega na nov način vzdrževanja 
cest bo moral biti postopen. 

Pri obravnavanju vprašanja mehaniziranega vzdrževanja cest se moramo 
zavedati, da je potrebna popolna reorganizacija in niz ukrepov, ki bodo skupno 
z dobro organizacijo zmanjšali stroške za tovrstno delo. Vsako podjetje bo 
uvajala mehanizacijo po svojih najboljših možnostih, vendar pa ne bo moglo 
mimo navedenih ukrepov. Za korenito spremembo dejavnosti je potrebno inten
zivnejše .angažiranje strokovnjakov. Tudi uvajanje mehanizacije za izdelavo 
sp.odnjega ustroja je bilo težavno, ker je pomenilo revolucijo metod in tehnolo
gije dela. Zato se tudi težav z uvajanjem mehaniziranega vzdrževanja ne smemo 
ustrašiti. 

Posebno zanimivo je vprašanje: za kakšno vrsto mehaniziranih naprav za 
vzdrževanje cest se bomo odločili? Na javnih gramoznih cestah uporabljajo za 
vzdrževanje razne traktorje, unimoge in graderje s potrebnimi priključki. Odlo
čili so se za. tisto, kar jim daje domača industrija. Glede na dejstvo, da pogla
vitno delo odpada na vzdrževanje vozišča in objektov za odvajanje vode, se 
bomo v gozdarstvu odločili za grader s priključki. Prvi poskusi pri GG Bled z 
grader.iem G-3, ki ga po kooperaciji s tovarno Maschinenbau iz Ulma v Zahodni 
Nemčiji izdeluje Strojna tovarna v Trbovljah, so se dobro obnesli. Ko se bo 
STT posrečilo dati na trg stroj z vsemi prikl.iučki za vzdrževanje in stabiliza
cijo cest, bo to za naše potrebe najprimernejši osnovni stroj. Zlasti še, če upo
števamo, da ga bomo lahko uporabljali za vzdrževanje, stabilizacijo in asfalti
ran.ie cest. Spopolnjen stroj G-31 omogoča uporabo vseh potrebnih priključkov. 

Za postopno prehajanje na mehanizirana vzdrževanje cest bo potrebno seda
nja vozišča zadosti nasuti, da bo možno redno vzdrževanje s stroji. Na cestah 
namreč primanjkuje materiala za zaporni sloj (vezni material), ker delovanje 
erozi.ie požre več materiala, kot ga s sedanjim načinom vzdrževanja dodajamo. 
Ko bomo ceste usposobili za redno strojno vzdrževanje. bo potrebno dosti 
manj cestm·jev kot sedaj. Cestnemu delavcu bomo morali dati na razpolago 
primerno vozilo (npr. moped s prikolico), da bo lahko vzdrževal in nadziral 
najmanj 30 km cest. Glavno delo bo opravil strojnik graderja, cestar pa mu bo 
v pomoč, ko bo delal na njegovem odseku. Da ne bo potrebno vzdrževati vsega 
cestnega omrežja hkrati, bomo morali izkoriščanje gozdov organizirati tako, 
da bomo vedno lahko vozili po dobrih cestah. V času intenzivnega izvoza po. 
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določeni cesti jo bomo >>gladili~< večkrat zaporedoma, potem pa jo lahko delno 
»zanemarimo«, dokler spet ne bo potrebna za transport lesa. 

Lani smo na območju vseh štirih gozdnih obratov GG Bled poskusno 
strojno vzdrževali obstoječe ceste . Najeli smo grader G-3, vso pripadajočo 

mehanizacijo pa imamo sami , razen kamionov, ki smo jih tudi najeli. Za vzdr
ževanje cest in za vezni sloj vozišča smo uporabljali morenski grušč primerne 
granulacije, ki ga imamo dovolj po vsem prizadetem območju. Očistili in uredili 
smo peskokope ter smo material pridobivali s stroji. Kamione smo nalagali z 
nakladalnikom Carlo Pesci, ki ima kapaciteto do 15 m :l/h. Vozišče ceste smo 
postrgali z graderjem, če je bilo to potrebno, drugače pa smo pripeljali mate
rial , ga razgrnili in splanirali z graderjem. Nasuti vozni material smo nato še 
utrdili z valj.anjem. Tako smo investicijsko popravili 18,840 km naših cest. Samo 
struganje in valjanje smo izvršili na 7,850 km cest. Za posipanje smo porabili 
1900 m:~ materiala, ki smo ga prevažali na razdalje od 1 km do 19 km. Poprečna 
debelina nasipanja je bila 3,4 cm v nekomprimiranem stanju . Grader je potre
boval za vse opravljeno delo 240 ur, tj . okoli 9 obratovalnih ur za l km. Seveda 
je bilo za z·ačetek težko uskladiti vse strojne kapacitete, posebno tam, kjer smo 
prevažali material na razdaljo 19 km. Pri večjih izkušnjah in s spopolnjeno 
organizacijo dela bi bila učinkovitost strojev še dosti večja . Vsi stroški za tako 
vzdrževanje so znasali 123.030 .N din, tj . 4672 N din za l km ceste. Na cesti, kjer 
smo prevažali material na razdaljo 1 km, pa so stroški za l km znesli le 
2550 N din, če bi pa isto delo opravili ročno , bi bili stroški 6960 N din. V stro
ških za strojno vzdrževanje so tudi izdatki za 26 km asfaltnih cestnih žlebičev, 
ki smo jih napravili za preizkus in stane 1 žlebič okoli 120 N din. Na vseh cestah. 
kjer smo nasipali material, je bilo vozišče tako erodirano, da se nam redno 
vzdrževanje ne bi obneslo. Tak način dela imamo za investicijsko vzdrževanje . 
Stroški so razmeroma veliki , ker smo dodali precej materiala. Redno strojno 
vzdrževanje pa bomo lahko vpeljali takrat, ko bo na voziščih dovolj materiala , 
tj . ko bomo prej izvršili investicijsko vzdrževanje. Pri rednem strojnem vzdr
ževanju bomo opravljali le struganje, profiliranje 1n valjanje vozišča brez raz
gr-injanja materiala in proriliranja vozišča. Zato smo tudi posebno poudarili, 
da mora biti prehod na mehanizirano redno vzdrževanje gozdnih cest postopen. 

Vzddevalne stroške in izdatke za prevoz lahko zmanjšamo z: asfaltiranjem 
vozišč po naših gozdnih cestah ali z drugačnimi načini obdelave vozišča, ki 
zagotavljajo manjše vzdrževa·lne in transportne stroške. V svojem osnovnem 
referatu za republiško posvetovanje o programiranju, gradnji in vzdrževanju 
gozdnih cest sem tehnično in ekonomsko obdelal vprašan je asfaltiranja , zato ga 

v tem prispevku ne bom obravnaval. (Nadaljevanje bo sledilo) 

634.0.377.45 
KAMION ZA PREVOZ LESA 

Ing. Ciril K a 1 o f (Bled) 

Z n enehnim razvojem proizvodnih sredstev se spremin.iata tudi način pro
izvodnje in oblika izdelkov . To velja tudi za gozdno proizvodnjo, ki se z ustrez
nimi investicijskimi vlaganji v gozd in z angažiranjem najrazličnejših mehani
ziranih naprav- še posebno v osnovnih fazah dela- iz dneva v dan spreminja 
in prilagaja. 
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Nekoč so v klasični gozdni proizvodnji izdelovali gozdne sortimente pri 
panju . Spričo zaprtosti gozdov in pretežnega telesnega dela so bili mogoči le 
krcttki sortimenti, ker so morali biti lažji, da so jih mogli spravljati iz gozda 
s tedanjimi preprostimi spravilnimi pripravami. Kompleksna gozdna mehaniza
cija pa napoveduje spravilo celih dreves iz gozda in popolnoma mehanizirana 
obdelavo sortimentov na glavnih skladiščih. Za to potrebni stroji se že poskusno 
uporabljajo. 

Naša gozdna proizvodnja je na začetku prehodne razvojne poti. Medtem 
ko odpiramo gozdne komplekse s sodobnimi avtomobilskimi cestami, po katerih 
bi lahko prevažali tudi dolge sortimente, navadno nimamo na razpolago pri
mernih avtomobilov za njihov prevoz, zato v gozdu še vedno na veliko izdelu
jemo le 4 do 6 m dolge sortimente. 

Zdi se, da je razen nekaterih drugih vzrokov ravno pomanjkanje primernih 
kamionov krivo, da se naša proizvodnja še ni veliko odmaknila od klasične. Pri 
spravilu lesa smo že napredovali za korale Uporaba spravilne mehanizacije 
(traktorjev, motornih vitlov in žičnic) neposredno spodbuja k spravilu dolgih 
sortimentov, saj se z uvedbo takega načina povečujeta storilnost in kapaciteta 
mehaniziranih spravilnih naprav. 

Pri tej razvojni stopn.ii bi pač morali spravljati iz gozda do kamionske ceste 
čim daljše dele drevesnih debel, ki bi jih obdelovali na ustrezne dolžine .šele 
ob kamionski cesti. V nadaljni razvojni stopn.ii gozdne proizvodnje pa bo treba 
vključiti v prevoze ustrezne avtomobile, ki bodo mogli prepeljati čim daljše dele 
debel do končnih skladišč ali porabnikov. 

Pri proizvodnji tovornih avtomobilov pri nas doslej niso bile upoštevane 
pqsebnosti gozdarskih tovorov in prevozov. Tudi inozemska industrija tovornih 
avtomobilov ni rešila tega vprašanja. V zadnjem času je le nekaj izjem, posebno 
v severnih evropskih deželah. Pomemben tovrsten prispevek je tudi specializi
ran tovornjak za gozdarsko rabo tovarne Saurer iz Avstrije. 

Tovorni avtomobili, ki smo jih doslej uporabljali , ne ustrezajo našim potre
bam. Sorazmerno kratke nakladalne ploščadi (platforme) onemogočajo prevoze 
daljših sortimentov. Pri nakladan,iu daljšega lesa se približuje težišče tovora 
zadnji osi, to pa pomeni oviro pri vožnji in pretirano obrablja vozilo. Prevoz 
daljših sortimentov izključuje tudi uporabo kamionske dvoosne prikolice. 

Pri mnogih tipih kamionov v določenih okolnostih ne zadošča pogon na 
zadnjo os. Taka vozila so pri količkaj neugodnih zimskih vremenskih razmerah 
na slabših gozdnih cestah neuporabna. 

Dosedanje izkušn.ie z dvoosnimi kamionskimi prikolicami tudi niso zado
voljive. Predvsem jih ni bilo mogoče uporabljati, kadar so na kamion naloženi 
sortimenti segali zadaj prek nak1adalne ploščadi . Manevri s prikolico na ozkih 
cestah so zelo ovirani, zlasti je neprikladno obračanje. Na avtomobile monti
rane mehanične nakladalne naprave (•~hiab<<) ne morejo nakladati tudi prikolice. 

Le malo so pri nas v rabi tovorni avtomobili z vrtljiva ploščo na ploščadi 
in enoosno prikolico. Z njimi elektromonterska podjetja prevažajo drogove. Tu 
in tam jih uporabljamo tudi pri gozdnih transportih, predvsem za prevoze dro
gov TT in E. Zdi se! da so prav enoosne prikolice oziroma tovorni avtomobili 
z enoosnimi prikolicami zelo prikladni za prevoze v gozdarstvu. Tudi sedanje 
zahteve naše operative to potrjujejo. 

Tovornjak z enoosno prikolico je uporaben za transporte različno dolgega 
lesa. Nanj lahko naložimo tudi izdelane sorlimente, daljše od 4 m. Enoosna 
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prikolica omogoča lagodno manevliranje. V primeru, če je na avto montirana 
nakladalna naprava, nakladanje prikolice ne pomeni problema. 

Pri prevozih lesa so prednosti enoosne prikolice pred dvoosno tolikšne, da 
ponekod ene že predelujejo v druge. Pri teh predelavah ostanejo nespremenjene 
tiste značilnosti, ki so se dobro obnesle. 

Kombinacija tovornjaka in enoosnega priklopnika mora konstrukcijsko 
zagotoviti tudi ločeno uporabo avtomobila. Zato mora imeti tovornjak ploščad 
dosedanje velikosti. To je še posebej važno v sedanji prehodni dobi , ko ponekod 
izdelujejo sortimente pri panju ali ob kamionski cesti, drugje pa že vozijo dolgi 
1es do glavnega skladišča ali žagarskega obrata . 

V primerih, kadar gre za prevoze kratkih sortimentov ali celo izdelanega 
prostorninskega. lesa, bi v bodoče uporabljali le kamion. V drugih primerih 
bi dodali na platformo avtomobila vrtljivo ploščo s preprostim priključkom in 
pripeli prikolico . Za tak dodatek bi bili primerni kamioni domače proizvodnje. 

Potrebno je rešiti še vprašanje nosilnosti kamionov. Vsekakor bo potrebna 
uporaba tako lažjih kot tudi težjih kamionov, in sicer zlasti zaradi različnih 
transportnih razdalj. Naloga računa rentabilnosti je ugotoviti, do katere razda
lje so gospodarnejši lahki kamioni in od katere naj se uporabljajo težji. Lahki 
kamioni naj bi imeli nosilnost 4 do 5 ton, težji pa 6 do 7 ton. Na vsak način pa 
je potrebno, da imajo kamioni pogon na obe osi. S tem razširjamo možnost za 
uporabo kamionov na področju boljših gozdnih vlak in večjih strmin, hkrati pa 
tudi na neugodnejše vremenske razmere v vseh letnih časih. 

Priključek prikolice na kamion mora biti takšen, da omogoča postavljanje 
prikolice tako daleč od kamiona, kot je to potrebno glede na dolžino lesa. 
Tako dosežemo pravilno obremenitev avtomobila. in prikolice. Prikolici ni 
potrebna lastna pogonska os, mora pa imeli vse druge priključke , ki so pred
pisani. 

Ker so cestišča dotrajala, zadnje čase omejujejo osne pritiske vozil. Zato 
postaja uporaba vozil z več kot dvema osema vedno aktualnejša. Na ta način 
dosežemo pri istem koristnem tovoru zmanjšan pritisk na posamezno os vozila . 

Na naših cestah, razen modernih avtomobilskih, se navadno vzdolžni nagib 
tako močno in tako pogosto spreminja, da uporaba več kot dveh osi na isti 
fiksni karoseriji ni mogoča. Pač pa omogoča enoosna prikolica dodatno uporabo 
tretje osi. S priključitvijo enoosnega priklopnika dosežemo ustrezno razpore
ditev tovora na tri osi, zato lahko uporabljamo vsa cestišča ne glede na spre
membo vzdolžnega nagiba ceste. 

Na tako prirejeno vozilo lahko nakladamo mehanizirane z vsemi obstoje
čimi tovrstnimi napravami. Ker nakladamo les le na zadnji polovici ali pa na 
zadnjih dveh tretjinah ploščadi vozila, ostane spredaj dovolj prostora za pritr
ditev lastnega nakladala, čeprav za manjše kan1ione ta rešitev zaradi teže 
nak1adalne naprave ni najprim.erjneša in je ustreznejše za skupino manjših 
kamionov uporabljati samohodno nakladalo. Prav gotovo bodo nakladalne 
naprave »hiab 193,«, ki jih sedaj najbolj uporabl,iamo, kmalu zastarele in jih 
bodo nadomestila nakladala ''hiab elefante« in druge podobne naprave. Varianti 
montirane nakladalne naprave na vozilu ali pa spremljave skupine kamionov 
s samohodnim nakladalom pri nas še nista dovolj proučeni glede funkcionalnosti 
in tudi ne glede rentabilnosti ene ali druge rešitve. 

Posebe.i za gozdarske prevoze prirejeni kamioni z enoosnimi prikolicami 
nam bodo prav gotovo omogočili vstaviti manjkajoči člen v verigo moderne 
gozdne proizvodnje. 
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LASTKRAFTWAGEN FUR TRANSPORT DES LANGRUNDHOLZES 

(Zusam menfassung} 

Die nationale Lastkraftwagenerzeugung hat mit der Produktion besonderen Last
kraftwagen fiir Langrundholz noch nicht angefangen. Auch die auslandische Produk
tion hatte bis jetzt, mit wenigen Ausnahmen, diese Frage nicht befriedigend gelOst. 

Mechanisierte Gerate fi.ir Holzzubringung ermoglichen die Zubringung des Lang
holzes bis zu den Autostrassen. Die neuerbauten Wladstrassen ermoglichen auch den 
·Transport der langen Sortimente. FUr eine moderne Forstproduktion fehlt eigentlich 
nur noch der Lastkraftwagen fUr Langholztransporte. 

In diesem Artikel wird zu diesem Zwecke ein Lastkraftwagen mit einaxigem 
Anhanger vorgeschlagen. Den zweiaxigen Anhangern werden bei der Behandlung. 
Aufladung und Transport verschiedene Mangel vorgeworfen. Die einaxigen Anhanger 
ermoglichen eine leichtere Manowrierung und Aufladung beliebiger Langen mit 
Verwendung aller bisjetzigen mechanischen Ladevorrichtungen . 

ING. FRANJO OBLAK - SEDEMDESETLETNIK 

Po prvi svetovni vojni si je izbralo gozdar
ski poklic toliko Slovencev, kot še nikoli prej. Ko 
so leta in leta prenašali na raznih frontah naj
različnejše težave in grozote, ko so skoraj vsa
kodnevno doživljali razočaranja nad ljudmi in 
človeštvom, se je v njih porajala vedno veCJa 
ljubezen do narave, posebno do gozda. Le v pr
votni nepokvarjeni naravi so pričakovali mož
nost skladnega in boljšega življenja. Med njimi 
je bil tudi France Oblak. Sin železniškega delav
ca se je rodil 11. decembra 1896. Iz gimnazije je 
leta 1915 odšel naravnost na fronto, k]er je pre
živel skoraj štiri leta in je prenašal vse težave 
neusmiljene vojne, zlasti na italijanski fronti . 

Ko je bil demobiliziran , se je leta 1918 vpisal na gozdarsko fakulteto v 
Zagrebu , kjer je leta 1922 diplomiral. Toda v ožji domovini, v Sloveniji, takrat 
ni bilo kruha za gozdarske inženirje, ki so v tistih letih končavali svoje študije . 
Le zelo malo jih je našlo službo doma. 

Oblak je našel prvo zaposlitev v Bjelovaru pri bivši Djurdjevački imovni 
občini. Ta del Hrvatske sodi med naj bogatejše; služba je bila urejena, bil je 
zadovoljen s svojim položajem. Toda v pasivnih predelih Hrvatske je še huje 
manjkalo strokovnjakov in že po 1 O mesecih je bil po službeni potrebi prestav
ljen v Liko k Ogulinski imovni občini, kjer je postal upravitelj gozdne uprave 
v Modru..šu. Tukaj se je srečal s prebira1nimi. gozdovi na visokem krasu jn si 
.ie spopoln.leval svoje znanje o tej gozdni obliki , ki je tudi v Sloveniji najbolj 
razširjena. Leta 1928 je bil prestavl,ien h gozdni direkciji v Ogulinu , kjer je 
nekaj časa vodil eksploatacijo gozdov, v glavnem pa je delal na urejanju goz
dov ; pol leta je opravljal tudi delo direktorja. Pred koncem leta 1933 je bil 
zopet prestavljen v Bjelovar k Djurdjevački imovni občini, kjer je bil začel 
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svoje službovanje. Toda tudi sedaj mu niso omogočili, da bi se ustalil v razme
roma ugodnih službenih razmerah. Pridobil si je bil namreč sloves, da je spo
soben premagovati velike težave in uspešno opravljati službo tudi v izredno 
težkih razmerah. 

Leta 1934 je bil inženir Oblak prestavljen h gozdni direkciji v Skopje, kjer 
je vodil oddelek z·a urejanje gozdov vse do začetka II. svetovne vojne . Ta 
služba je bila še težja kot tista: pri Ogulinski imovni občini, kajti makedonsko 
ozemlje je bilo šele leta 1908 osvobojeno od Turkov in je bilo treba gozdarsko 
službo, zlasti pa urejanje gozdov na novo organizirati. Razen tega so terenske 
razmere v Makedoniji izredno težke. Gozdovi v Makedoniji poraščajo večinoma 
le obrobke mejnih predelov, kjer so ostali ohranjeni samo zato, ker so bili 
skoraj nedostopni. Da bi prišel inženir Oblak do gozda, je moral največkrat pre
hoditi razdalje, ki se nam sedaj zdijo kar neverjetne. Ko pa je stopil v gozd, 
ni imel prav nobenih pripomočkov, s katerimi si pomagamo v gozdarski službi 
v krajih, kjer ima gozdarstvo že dolgoletno tradicijo. Vse je bilo treba zgraditi 
na novo, kot je to pravilo pri pionirskem delu. V takih razmerah je poglavitno, 
da se ne izgubimo v podrobnostih, temveč si moramo ustvariti in ohraniti pre
gled nad celoto. Prav v tem pogledu si je inženir Oblak pridobil veliko izku
šenj, ki so mu omogočale, da je zelo uspešno uvajal napredna načela v gozdarsko 
službo na ozemlju sedanje Makedonije . Pridobil si je sloves izredno sposobnega 
taksatorja, zato mu niso dovolili vrniti se na Hrvaško ali v Slovenijo, kjer so· 
bile splošne službene razmere nep1imerno ugodnejše. 

še pred začetkom II. svetovne vojne je bil ing. Franjo Oblak mobiliziran in 
je ob razpadu stare jugoslovanske armade padel v nemško vojno ujetništvo. 
Medtem so njegovo soprogo z dvema majhnima otrokoma okupatorji izgnali iz 
Skopja in so našli zavetje v Nišu. Ko se je vrnil iz ujetništva, je nekaj časa 
živel v Nišu brez zaposlitve, pozneje je našel službo pri tamkajšnji gozdni direk
ciji. Seveda je bil to le azil, saj delalo se itak ni. Toda Ni.š je ležal na poti, po 
kateri so zavezniški bombniki letali na Ploešti, za,to ni bilo menda nobeno 
mesto v Jugoslaviji tolikokrat bombardirana kot Niš. V napol porušenem mestu 
je vedno znova iskal zatočišče za svojo družino in zase. 

Takoj, ko je bila osvobojena tudi Slovenija. se je končno le vrnil v svojo 
ožjo domovino, da bi z bogatimi izkušnjami pomagal graditi napredno gozdar
sko službo. 1.\tled raznimi funkcijami, ki jih je opravljal, je potrebno posebno 
omeniti, da je bil Fran_jo Oblak eden tistih sedmih gozdarskih inženirjev, ki so 
leta 1946./47 opravili prvo splošno inventarizacijo vseh gozdov v Sloveniji. 
V never_ietno kratkem času in tako rekoč brez pripomočkov so nam podali prvo 
splošno podobo o slovenskih gozdovih. Sedaj. ko imamo izmerjene skoraj vse 
gozdove v Sloveniji, lahko trdimo, da so ti taksatorji-pionirji svoje delo opravili 
odlično, v glavnem zato, ker so koristno uporabili svoje dolgoletne izkušnje, ki 
so jih pridobili v službi širom po Jugoslaviji. 

Pozneje je naš jubilant postal šef oddelka za urejanje gozdov pri GG Po
stojna, kjer je ostal do konca leta 1952, ko je prevzel službo voditelja urcjevalne 
službe pri GG Ljubljana. Zadnjih deset let svoje službe je bil direktor Gozdnega 
gospodarstva v Ljubljani in je s tega službenega mesta odšel tudi v pokoj. 

Ce bi hoteli povzeti značilnosti iz življenja našega slavl_ienca, bi morali 
posebno poudariti, da je bila njegova. življenjska pot speljana prek toliko izred
nih težav kot malokaterega drugega strokovnega tovariša. Pri tem pa se ni 
držal smeri najmanjšega odpora, temveč se je z vso prizadevnostjo spoprijemal 
z nalogami, ki mu jih je življenje nalagala. 
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Se ena življenjska poteza je močno značilna za našega jubilanta. Če se 

izrazimo po starem, bi rekli, da je bil skozi vse svoje življenje tako dosledno 
osebno pošten, da mu je prav ta lastnost dostikrat nakopala razne težave, ket' 
je vedno in povsod skušal zadovoljiti vse, izogniti se vsaki krivici do svojih 
sodelavcev in drugih, ki jih je srečaval v življenju. Taka prizadevanja so dosti
krat ov.i1·ala dinamičnost njegovega odločanja in dražila nestrpneže. 

V inženirju Franju Oblaku se nam kaže podoba moža, ki je vse velike 
Le~ave premagoval vztrajno in tiho, toda izredno uspešno, pri tem pa ni hlepel 
po slavi in priznanju , temveč se je izživljal v izpolnjevanju dolžnosti. Naj mu 
bo v zadoščenje upravičena zavest, da je častno opravljal svoje življenjske na
loge. Ze1imo mu, da bi še dolgo užival svoj pokoj, ki ga je tako pošteno zaslužil. 

SODOBNA VPRAšANJA 

VZHODNOALPSKO-DINARSKA SEKCIJA MEDNARODNE ZVEZE 
ZA PROUCEVANJE VEGETACIJE 

R.P. 

Sodobno gospodarjenje z gozdovi čedalje bolj upošteva in uporablja izsledke in 
rezultate relativno mlade vede, fitosociologije. Ker je tudi p.ri nas v Sloveniji preuče
vanje in kartiranje vegetacije za znanstvene in gozdarske operativne namene že 
vu~to let v polnem razmahu, je potrebno seznaniti slovensko gozdarsko javnost o usta
novitvi, nalogah in dejavnosti mednarodne organizacije fitosociologov. 

že precej časa j.= bilo čutiti, da posamezniki ne morejo več obvladati in uspešno 
reševati vse mnogoštevilne in zametane vegetacijske problematike, posebno ne v fito
geogr;}fsko in vegetacijsko Lako raznovrstnem in bogatem vzhodnoalpskem in dinar
skem prostoru. katerega središče in vozlišče je ravno Slovenija. 

Obširna problematika znanstvenega preučevanja vegetacije zajema zgodovinski 
razvoj, zgradbo, razšit·jenost, razvojno dinamiko, ekologijo in sistematsko razvrstitev 
rastlinskih združb. Nadalje je tu odpt·to široko polje za preučevanje medsebojne 
odvisnosti tal, klime in vegetacije oziroma pojem rastišča, ki postaja čedalje bolj 
zanimiv za sodobno natrtovanje v gozdarstvu, kmetijstvu in v širšem okviru za 
celotno gospodarstvo. 

Možnost za takšno sodelovanje je dana v združenju, kjer složno sodelujejo in se 
kot"istno dopolnjujejo strokovnjaki naravoslovnih ved, zlasti biologije, gozdarstva in 
agronomije. Izmenjava mišljenj in znanstvenih izsledkov ter sodelovanje med posa

mezniki in deželami dajeta vedno boljše, bolj dognane in utemeljene rezultate kakor 
izolir;:mo delo na ožjem prostoru. 

Zato je pripmvljalni odbor treh fitosociologov (prof. dr. E. Aichinger, Celovec, 
prof. dr. S. Hrovatic, Zagre'-->, in prof. dr . S. Pignatti, Trst) leta 1960 organiziral prvi 
sestanek v Celovcu, kjer se je ustanovila vzhodnoalpsko-dinarska sekcija kot sestavni 
del Mednm-odne zveze za proučevanje vegetacije (lnternatonale Vereinigung fUr 
Vegeta tionsk unde). 

Dežele članice, ki zavzemajo vzhodnoalpsko-dinarski prostor, so: Avstrija, Italija 
in Jugoslavija . Sodelujejo in so tudi članice dežele, ki mejijo a1i so na prehodu 
vzhodnoalpsko-dinarskega prostora, pa tudi dežele, ki želijo sodelovati na tem 
območju (Češka, Francija, Madžarska, Nemčija, Poljska in Svica). 
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Prvi predsednik sekcije je bil ustanovitelj in nestor fitosociološke vede prof. 
dr. Jos. Braun-Blanquet, Montpellier, z dveletno mandatno dobo. Leta 1962 pa ga je 
zamenjal prof. dr. E. Aichinger, Celovec, ki predseduje združenju še sedaj. Voljeni so 
tudi trije podpredsedniki (iz vsake države članice po eden), za Avstrijo prof. dr. E. 
Aichinger, za Italijo prof. dr. V. Giacomini, za Jugoslavijo do leta 1964 prof. dr. M, 
Wraber, od leta 1964 dalje pa akad. prof. dr. ing. P. Fukarek, Sarajevo. 

Pravilnik sekcije določa enakopravno rabo štirih jezikov: italijanščine, nemščine, 
slovenščine in srbohrvaščine (žal se oba jugoslovanska jezika redkeje uporabljata). 
Nadalje se prirejajo vsako leto sestanki v drugi državi. Sekcija izdaja glasilo z naslo
vom •~Mitteilungen der Ostalpin-dinarischen pflanzensoziologischen Arbeitsgemein
schaft«, ki vsebuje znanstvene referate, podane na simpozijih, in njihove povzetke 
v vseh štirih ali vsaj treh jezikih. 

Doslej je bilo že sedem zborovanj ali simpozijev. Prvo je bilo leta 1960 v Celovcu 
z udeleženci iz 5 držav, med njimi trije iz Jugoslavije (iz Slovenije M. Piskernik in 
M. Wraber). Predloženi znanstveni referati, ki jih je bilo 14, so zajemali fitogeografske 
in vegetacijske probleme Vzhodnih Alp in Dinarskega gorstva. Ekskurzijski del je 
potekal na Ljubelju in po Karnijskih Alpah. 

Leta 1961 se je v Brixenu (Italija) zbralo 40 udeležencev iz 6 držav, med njimi 
6 jugoslovanov (iz Slovenije 2. Košir, V. Tregubov in M. Wraber). Znanstvenih refe
ratov je bilo 19. Ekskurzije so bile v smeri Brennerja in gorskega prelaza Sella. 

Tretje zborovanje leta 1962 je bilo zopet v Celovcu. Udeležili so se ga zastopniki 
5 držav (iz Jugoslavije 4, od Slovencev M. Wraber). Predloženih 12 referatov je 
v glavnem obravnavalo zvezo bukovih gozdov. Ekskurzije so bile po Karavankah. 

Cetrto zborovanje leta 1963 je bilo v Zagrebu. Zbralo se je 60 udeležencev iz 
8 držav, od tega dobra polovica tujih gostov. Iz Slovenije so sodelovali S. Grom, 
2. Kosir, L. Marinček, M. Wraber in T. Wraber. Obravnavana tematika je zajemala 
rastlinske združbe Dinarskega gorstva in Sredozemlja. Dva dneva sta bila posvečena 
znanstvenim referatom, ki jih je bilo 24. Ekskurzije so bile v Gorski Kotar, Hrvaško 
Primorje in na otok Rab. 

V Churu (Svica) je bilo leta 1964 peto zborovanje, na katerem so se zbrali pred
stavniki Avstrije, Ceške, F:'rancije, Italije, Jugoslavije, Madžarske, Nemčije in Svice 
s 25 referati. Jugoslavijo je zastopalo 15 predstavnikov, od teh Slovenijo V. Tregubov 
in M. Wraber. Ekskurzije so bile v okolico Chura in v švicarski nacionalni park 
v Engadinu. 

Sesto zborovanje vzhodnoalpskih in dincu·sJ<.ih fitosociologov je bilo leta 1965 
v Berchtesgadenu in Mlichenu. Udele~enci so bili iz 7 držav, od teh 14 Jugoslo
vanov; iz Slovenije so bili S. Grom, I. Puncer, A. šercelj, M. W.r·aber in M. Zorn. Ker 
.ie dotedanja praksa pokazala, da je bila tematika predloženih znanstvenih rcferalov 
preveč raznolika in je zato ovirala uspešno delo, je bila za to zborovanje prvič pt·ed
ložcna kot osnovna oziroma glavna tema >>Smrekov gozd-<<. Glavnih referatov o !~mi 
.ie bilo 14, koreferatov 7 in ostalih referatov G. Studijske ekskurzije so bile okrog 
Berchtesgadena (vegetacijski profil Jenner-Konigsee), po Bavarski planoti in v po
pbvno območje reke Isar. 

Leta 19fi6 je bil sedmi simpozij v Trstu. Udeležili so se ga člani iz 6 dr:tav, med 
njimi 14 Jugoslovanov (iz Slovenije M. Wraber, T. Wraber in M. Zupančič). Glavna 
t0rna zborovanja je bila »Submediteranska vegetacija«. Bilo je prebranih 26 znan
st,'enih referatov, od tega je 15 glavnih referatov obravnavalo submediteranska vege
tacijo. Ekskurzije so bile v okolico Trsta in na Caven v Sloveniji. 

Z<:.~ leto 1967 je sklicano osmo zborovanje vzhodnoalpskih in dinarskih fitosocio
logov na Dunaju z glavno temo »Vegetacija kontinentalnega obrobja Alp in Dina
ridov«. 
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Razen omenjenih zborovanj se je na posebnih sejah razširjenega predsedstva 
leta 1965 v Trstu in leta 1966 v Ljubljani (leta 1967 bo sestanek ponovno v Ljubljani) 
začelo s pripravljalnim delom za »Prodromus•<, to je vegetacijski priročnik, kjer 
bodo zbrane, sistematsko urejene in po standardni metodi vpisane vse doslej znane 
rastlinske združbe vzhodnoalpskega in dinarskega prostora. Združbe bodo hierarhično 
razvrščene v fitosociološki sistem, urejeno bo vprašanje bogate sinonimike združb, 
ki često otežkoča delo in ustvarja nejasnost. Tako bomo dobili realno predstavo o 
razišrjenosti posameznih rastlinskih združb. Zbrane in kratko podane bodo tudi 
glavne ekološke značilnosti fitocenoz. Izdajanje prodromusa je veliko in dolgotrajno 
cle1o, ki pa bo mnogo prispevalo k smotrnemu urejanju spornih vprašanj in k pravil
nemu vrednotenju posameznih rastlinskih združb v ogromnem vzhodnoalpsko-dinar
skem svetu, tako pomembnem za razumevanje vegetacije v drugih delih Evrope. 

J. Puncer, M. Zupančič 

IZ PRAKSE 

GOJITEV PTIC V LUCI SODOBNEGA GOSPODARJENJA Z GOZDOVI 

Glede gospodarjenja z gozdovi se Jugoslavija uvršča med naprednejše države. 
V km·ak z našim razvojem gre i.udi zakonodaja, ki za nekatere ukrepe v gozdarstvu 
določa tudi konkretne predpise, obvezne za organizacije, ki gospodarijo z gozdovi. 
Tako 25. člen Zakona o go:Zdovih nalaga takim organizacijam, da mm·ajo ukreniti 
vse· potrebno za zatiranje škodljivcev in nalezljivih bolezni gozdnega drevja in za 
preprečenje njihovega širjenja ter za ohranitev koristnih ptic, ki uničujejo škodljivce. 
V drugi točki 48. člena navedenega zakona so predpisane tudi kazni za tiste organi
zacije , ki ne bi storile vsega, kar je potrebno, da se gozdni škodljivci in nalezljive 
bolezni na gozdnem drevju zatrejo ali da se prepreči njihovo širjenje. Iz navedenega 
je razumljivo, da je vloga ptic pri zatit·anju določenih škodljivcev bistvenega pomena. 
Nekat.era gozdna gospodarstva že vrsto let gojijo ptice. Brez dvoma je to uspeh dolgo
letnega prizadevanja pokojnega profesorja Jo.žeta Slandra in njegovih sodelavce\.', 
lei so pri nas prvi začeli dokazovati pomembnost gojitve koristnih ptic pevk. Vendar 
pa je šlo doslej v glavnem le za nenačrtna vlaganja, ki so pri sedanjem vedno bolj 
organiziranem načinu dela in gospodarjenja že vnaprej obsojena na neuspeh. Za to je 
v veliki meri krivo dejstvo, da za tovrstno mlado dejavnost s področja varstva gozdov 
ni bilo p1·imeme literature. Leta 1960 je Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo Slo
venije sicer izdal »Navodila za varstvo, krmljenje in prehrano koristnih ptic<<. Ker 
pa so bila ta navodila s prilogami za izdelavo krmilnic in valilnic razmnožena le 
v manjšem številu, jih je le malo ohranjenih. 

Zato začeto delo ni imelo zaželenih uspehov, zlasti še, ker je v zadnjih letih naše 
gozdno gospodarstvo preživelo temeljite organizacijske spremembe, pri podeželskih 
.šolah, katerim je bila ta akcija prav tako namenjena, pa ni bilo pričakovanega odziva 
razen pri nekaterih ljubiteljih ptic. 

Pred kratkim je izšla pri Državni založbi Slovenije knjižica pod naslovom ••Naši 
prijatelji na vrtu in v gozdu« . To delo, ki je bogato opremljeno z barvnimi prilogami, 
sta sestavila gozdarja Henze in Zimmermann, prevedel pa ga je iz originala >>Gefie
derte Freunde in Garten und Wald« Franc Sušteršič. Knjižici je očitati le nekatere 
strokovne izraze in pa napačno ime smejačice, ki se na prilogi predstavi bralcu kot 
divja grlica. V tej knjižici, ki je plod dolgoletnih raziskav in opazovanj, si bodo slo-
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venski gozda r ji pridobili potrebno znanje, brez katerega pri gojitvi ptic ne bo šlo. 
Ker pa obravnava opisano delo razmere gozdov na Bavarsk:em, za naše pogoje 
v celoti ni sprejemljivo, zlasti kar tiče načrtovanje. Za slovens1ce gozdove, J.;:i so reli
efno kot tudi po načinu gospodarjenja in mešanosti drevesnih vrst precej pestri, bi 
bilo težko predvideti kak enoten okvir, po katerem naj bi gozdna gospodarstva izde
lovala načrte za gojitev ptic. Načetovalec, ki naj bi bil tudi izvajalec, bi moral začeti 
tam, kjer se pojavljajo in se uveljavljajo tisti škodljivci, katerih naravni zatiralci so 
ptice. V takšnih pt·edelih tudi ni dovolj naravnih gnezdišč ali pa se je zaradi številnih 
šoj, veveric in skobcev stalež ptic zmanjšal. Kadar ugotovimo, da je stalež zatiralcev 
nasih koristnih ptic normalen, obesimo torej tam prve oštevilčene valilnice in poskr
bimo. da se šoje, veverice in skobci ne bodo razmnožili na škodo korjstnih ptic. 
Seveda ne smemo biti razočarani, če valilnice že prvo lete ne bodo čisto zasedene, 
saj ptic ni toliko, da bi jih kar takoj vse napolnile . 

Pri pregledu in čiščenju valilnic , ki ju opravimo v avgustu, da bi pri tem uni
čili morebitno zalego muhe Protocolliphora, ki je škodljiva za ptice, ugotavljamo le 
podatke o zasedenosti valilnic. Z leti, ko bomo spoznali vrste ptic in njihove navade, 
pa bomo poleg teh osnovnih podatkov lahl<::o dognali tudi druge okolnosti (katere 
ptice so zasedle valilnico, ali je bilo gnezdo srečno izpeljano, kaj je bilo v valilnici. 
č:e v njej ni bilo ptic), ki so za nadaljnja vlaganja odločilne. 

Tako zbrani podatki so podlaga za računanje potrebnega števila valilnic, ki so 
v določenem predelu potrebne za prihodnje leto. Valilnice načrtujemo po obrazcu 
Vp =Vz. f; f =Vz :(Vz+ Vn), kjee so >>Vp<< načrtovalne vaUlnice za prihodnje leto, 
·'Vz,, .r::o letos za~edene valilnice, »f« je od.c.totek zasedbe valilnic in »Vn« so letos 
nezasedene valilnice . 

Kadar se bo faktor po normalnih zimah zmanjšal na 65-75 °/o ali pa še bolj, 
prenehamo z obešanjem valilnic. 

Za naše sedanje razmere zadošča, če se bomo odločili za gojenje predvsem vseh 
vrst sinic ter brgleza in obeh plezavčkov . Tako se bomo izognili seriji valilnic, ker 
so valilnice za vse navedene duplal'ice enake, le izletne luknje so različne . Tako je 

za sinice, razen velike, kjer ima luknja premer 3,2-:3,4 cm, širina izletne lulmje 
2,7-2,8 cm pri brglezu pa je ovalna, široka 3,0 cm in visoka 4,5 cm. 

Razen tega , da nudimo pticam dovolj gnezdišč, ne smemo pozabiti tudi na zim
sko krmljenje, ki ga organiziramo in prilagodimo krajevnim razmet·am. Ne pozabimo 
šol , otrok in ljubiteljev ptic! 

Ce bomo tako ravnali iz leta v leto, bo ob majhnih stroških v gozdovih vedno 
manj škode. Mehanični in kemični načini zatiranja škodljivcev pridejo namreč pona
vadi v poštev šele takrat, ko je bila škoda ž0 povzročena . 

(Viri: Navodila za varstvo, krmljenje in prehrano koristnih ptic, IG LIS, 1960; 
Henze, 0., Zimmermann, G.: Naši prijatelji na vrtu in v gozdu, DZS, 1966) 

V. Pod 1 oga r 

NAD 200 SMUČARJEV TEKMOVALCEV PRI CELJSKI l{OCI 

(Republiško tekmovanje 20. in 21. jan. 1967) 

Kaže, da postajajo tradicionalna smučarska tekmovanja gozdarjev, lovcev in 
lesarjev iz leta v leto bolj priljubljena. To potrjuje vedno večja udeležba tekmoval
cev pa tudi njihovih znancev in sodelavcev, ki se vsako leto zberejo ob smučarskih 
progah. 

Letošnje VIII. republiško prvenstvo so pripravili Celjani. Tekmovanje je v čast 

prireditelj em in organizatorjem nadvse uspelo ; k vsemu pa je še posebej omeniti 
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odlično športno in tekmovalno vzdušje. Žal. letošnja zelo mi1a zima tekmovanju 
zaradi. pičlega snega ni bila naklonjena. Zato so m01.·a1i prireditelji progo nad Celjsko 
kočo nekoliko skrajšati. 

Prvega dne je bilo tekmovanje v tekih. Zenske so nastopile na štiri. moški na 
osem kilometrov dolgi progi. Obe progi sla bili dokaj zahlevni, saj je bi1 sneg zelo 
težak, pa tudi višinske razlike so bile precejšnje. 

Rezultati prvega dne so naslednji : 
Zenske : l. Grilc (GG Maribor) 15 :32; 2. Grušovnik (Marles Maribor) 15:40; 

3. Salamon (GG Maribor) 17 :7. Ekipno: l. GG lVl.al'ibor 51 :44; 2. LIP Bled 69:43. 
Moški: l. Dornik (LIP Bled) 24:32; 2. Gregorič (LIP Bled) 24:51; 3. Rajšp 

(GG Maribor) 25:57. Ekipno: 1. LIP Bled 78:26 .: 2. Elan, Begunje 85:48, 3. GG Ma
ribor 89:18. 
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Drugega dne se je nadaljevalo tekmovanje v veleslalomu. Nastopilo je nad 
150 tekmovalcev. Zaradi pomanjlmnja snega je bila proga skrajšana in je bila enako 
dolga za ženske in moške, tj. 700 m z višinsko razliko 180m, vratic pa je bilo 15. 

Rezultati veleslaloma so bili naslednji: 
.2 en s k 8 : l. Kemperle (LIP češnjica) 1 :15,9; 2. Pirc (LIP Bled) 1 :18,4; 3. Mežek 

(Elan, Begunje) 1 :22,2. Ekipno: l. Elan, Begunje 5:13,5; 2. LIP Bled 11:38,1 . 
Mo ~ki : l. Lakota (GG Bled) 40,2; 2. Klinar (GG Bled) 42,1; 3. Plesec (GG Slo

venjgradec) 44,4. Ekipno: l. GG Bled 2:10,0; 2. GG Slovenjgradec 2:15,8; Lovska 
zveza Kranj 2 :18,3. 

Predvidoma bo prihodnje leto IX. republiško prvenstvo v Slovenjgradcu. 
M.C. 

KNJižEVNOST 

PRVI ZVEZEK ZBIRKE HRV ASKIH TIPOLOSKIH PUBLIJ\:ACIJ 

T ip 0 1 oš k o i s tra ž i v a n j e i ka r t i ra n j e š u ma i š u ms ki h s ta -
ni;; ta SR Hrvatske, Institut za šumarska istra:/.ivanja šumarskog fakulteta sve
učilišta u Zagrebu, št. 1, 1966. Avtorji : D. Cestar, M. Kalinic, S. Milkovic in Z. Pel cer. 

V pn'i številki, ki obravnava gospodarske enote Veljun, Tržicko šikaro in Zalije, 
napoveduje »Poslovno udruženje šumskoprivrednih organizacij SR Hrvatske« postopno 
izdajanje tipoloških publikacij, v katerih bodo detajlno opisani Lipi gozdov in gozdnih 
rastišč na Hrvatskem. Kratko oceno v obliki mota je napisal prof. dr. M. Anic. 

Publikacija obravnava tri gospodarske enote gozdnega gospodarstva Ogulin s 
površino 1861 ha, in sicer asociacije Seslerio-Ostryetum Horv.-H-ic, Querco-Ostrye
ium aceretosum obstusati prav., Querco-Carpinetum croaticum Horv. in Fagetum 
croaticum montanum Horv., razen tega pa še tipološko nedefinirane sestoje Quercus 
petraea - Quercus cerris in štadij Corytus avellana kot degradacijsko obliko asoc. 
Querco-Carpinetum, dalje grmišča Cotinus coggygria - Satureia montana ter resave 
tipa Genisto-Callunetum croaticum Horv. in suha travišča Satureio-Ischaemetum 
Horv . Obl.·avnavani so prirastek, obhodnja, produktivnost in gospodarjenje z gozdovi 
v posameznih gozdnih asociacijah. Izdelane so bile ustrezne prirastne tablice. Pred
videna je konverzija v mešane listnato-iglaste sestoje (razmerje 0,3 : 0,7). 

Vegetacijske tipe so avtorji predelali v ekološko-gospodarske, ki se ujemajo z 
vegatacijskimi in nosijo simbolične oznake (Querco-Carpinetum npr. J-II), ki se dele 
daJ.ie v podtipe: J-II/1 je gozd hrasta in gabra, J-II/2 njegova degradirana oblika 
skupaj z grmišči leske, .J -II/3 so praprotišča in delno resave na parapodzolastih tleh, 
J-Jl 1 + 4 mešanica Qu.-C in fragmentov kserofilnih asociacij, J-II/4 pa mešanica sa
m!h ksero-termofilnih asociacij. 

Na vegetacijskih kartah so posebej označena nahajališča drevesnih vrst, ki se 
pojavljajo lokalno. Pedološke mziskave so bile izvršene samo v najvažnejših vegeta
cijsko-gospodarskih tipih. 

Poglavje »Analiza ekonomičnosti pogozdovanja in premene« obravnava gospo
dal·sko stanje sedanjih sestojev, njihovo bodoče stanje in analizo stroškov. Predvideva 
se možnost 30-kratnega povečanja vrednosti donosa. 

Na podlagi ekološko-gospodarskih tipov naj bi se v bodoče oblikovali (pod)
odclelki, če je kontinuirana površina tipov vsaj 2 ha, manjši pa le v podtipu J-II/4. 

Piskernik 
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GEOBOTANICNO RAZISKOVANJE NA OGRSKEM 

Dr. Gabor Fe ke te, DIE WALDVEGETATION IM GCJDCJLLOER HUGELLAND 
_ Die Vegetation ungarischer Landschaften, zv. 5 (1965), Budapest. Zal. Ungarische 
Al:::ademie der Wissenschaften. Str. 223, 77 slik, 31 tabel, 7 prilog in 2 veget. karti. 

Poročilo o tem delu mi daje ugodno priložnost, da povem kaj več o raziskovanju 
vegetacije na Ogrskem. Večina ogrskih geobotaničnih publikacij ima namreč mimo 
čis1o znanstvenega tudi bolj ali manj poudarjeno praktično stran, ki se nakazuje zla
sti v gozdarski smeri. Zato sodim, da bo imelo takšno poročilo v našem gozdarskem 
glasilu pravo mesto, saj bo opozorilo na vse premalo poznano geobotanično literaturo 
sosednje dežele, ki z zelo obsežnim raziskovalnim delom pospešuje sodobno biološko 
smer v gospodarjenju z gozdom. 

Po drugi svetovni vojni se je po večini evropskih držav izredno razmahnilo gea
botanično raziskovalno delo in kartiranje vegetacije z namenom, da se čimboij spo
znajo vegetacijske razmere v svoji vzročni odvisnosti od ekološkega okolja. Splošno 
priznano je namreč spoznanje, da so vegetacijske enote konkreten izraz vzajemnega 
delovanja neštetih znanih in neznanih ekoloških faktorjev, ki oblikujejo naravo ra
stišča . Zato je preučevanje vegetacijskih enot najkrajša in najzanesljivejša pot, da 
spoznamo rastiščne razmere določenega predela. Vegetacija s svojo spremenljivostjo 
odkriva prikrite obraze rastišča in nakazuje realne možnosti za smotrno izkoriščanje 
takšne ali drugačne rastiščne oblike. 

Pri kompleksnem preučevanju vegetacije se uvrščajo ogrski botaniki med vodilne 
evropske zemlje. Njihova izredno številna in temeljita geobotanična dela pričajo o 
dobro premišljenem delovnem načrtu in njegovem uspešnem uresničevanju . Vse to 
načrtno raziskovalno delo je osredotočeno pri Ogrski ah:ademiji znanosti v Budim
pešti (idejni vodja akad. prof. R. S o 6), ki tudi izdaja in zalaga številne tovrstne pu
blikacije. Kader ogrskih botanikov in njihovih sodelavcev iz drugih naravoslovnih 
strok je številen in se odlikuje po izredni delovni vnemi in publicistični dejavnosti. 
Posebno vrednost ima njihovo delo zaradi sodelovanja več strokovnjakov, tako da 
se obdela vegetacija kolikor moč vsestransko, saj ima večina teh del razen temeljite 
Horistično-vegetacijske analize, ki je jedro razprav, še izčrpne prispevke iz geomorfo
logije, geologije, pedologije, klimatologije, fitogeografije, zgodovine vegetacije, go
zdarstva ipd. 

Vse ogrsko državno ozemlje je razdeljeno na precej gosto mrežo fitogeografskih 
enot (7 flornih okrozij s 26 fl01·nimi okraji). Po teh ozemeljskih enotah ali pa po 
snovni tematiki so si razdelili ogrski botaniki elelo, piod takšnega načrtnega kolek
tivnega dela pa so zajetne monografije, vse bogatr) ilustrirane in izdatno dokumen
Lirane, prave zakladnice geobotaničnega znanja. V vrsti geobotaničnih del izhajajo 
v Budimpešti kar 4 monografske serije: 

I. Die Vege ta ti on ungar is c he r Lan d s c ha f ten (red. B . Zolyomi); 
dos] ej je izšlo 5 zajetnih knjig: 

l. T. Sim on, 1957, DIE WALDER DES NORDLICHEN ALFCJLD 
2. T. P 6 c s et coll., 1938, VEGETATIONSSTUDIEN IM ORSEG 
3. M. K ovac s, 1962, DIE MOORWIESEN UNGARNS 
4. A. Hor an s z k Y, 1964, DIE WALDER DES SZENTENDRE-VISEGRADER GE

BIRGES 
5. G. Fe ke te, 1965, DIE WALDVEGETATION IM G<)DCJLLOER HDGELLAND 

Il . Mo nog rap hi en der F 1 aum e ich en-Busch \Va 1 der 
l. P. Ja ku c s, 1961, DIE PHYTOZCJNOLOGISCHEN VERHALTNISSE DER 

FLAUMEICHEN-BUSCHWALDER SVDOSTMITTELEUROPAS 
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2. I. Lo k s a, DIE BODENZOOZONOLOGlSCHEN VERHALTNISSE DER FLAU
ME1CHEN-BUSCHWALDER SUDOSTMITTELEUROPAS (v pripravi) 

3. P . Stef a n oviL s , DIE PEDOLOGISCHEN VERHALTNISSE DER FLAUMEI
CHEN-BUSCHWALDER StlDOSTMITTELEUROPAS (v pripravi) 

4. G. Fe ke te, DIE AREALGEOGRAPHISCHEN UND ZbNOGENETISCHEN 
VERHALTNISSE DER FLAUMEICHEN-BUSCHWALDER SUDOSTMITTELEURO
p AS (v pripravi) 

III . Studia b 1 ol og ica Academia e s ci en tiar um H ungar ica e 

l. R. S o 6, 1064, DIE REGIONALEN FAGIONVERBANDE UND GESELLSCHAF
TEN SUDOSTEUROPAS 

IV. R. S o 6, 1964, SYNOPSIS SYSTEMATICO-GEOBOTANICA FLORAE VEGE
TATIONISQUE HUNGARIAE, I. (Priročnik ogt·ske flot' e in -_regetacije) 

Med periocl ičnim revialnim tiskam je vodilen časopis ACTA BOTANICA HUN
GARICA, ki izhaja letno v 4 debelih zvezkih (z l. 1966 končan XII. letnik). 

Vsa omenjena serijska monografična dela in vse pomembnejše razprave ogrskih 
botanikov so napisana v svetovnih jezikih, največ v nemščini , da so dostopna širo
!<:emu znanstvenemu svetu. Naši sosedje veliko dajo na mednarodno uveljavljanje in 
priznanje, ki ga v tej smeri v resnici tudi zaslužijo in uživajo . Vse njihove publika
cije so tudi tehnično solidno in okusno opremljene ter se tudi po tej plati (v na
sprotju z ruskimi) dostojno predstavljajo. 

Ogrska geobotanična dela imajo neko skupno potezo, namreč. enotno metodike 
dela in enoten fitosociološki sistem. Ravnajo se po klasični švicarskofrancoski šoli 
J. Braun-Blanquet a (Montpellier), ki se je v svetu najbolj uveljavila in ki 
obvladujE' domala vso Evropo, uporablja pa se vedno bolj tudi na drugih kontinen
tih . Enotnost fitosociološkega sistema je pri Ogrih tolikšna, da vzbuja pozornost, saj 
so vendar kljub enotni delovni metodiki možne subjektivne razlike, ki prihajajo na
vadno do izraza tudi v samem vegetacijskem sistemu. Očitno je, da izhajajo ogrski 
geobotaniki iz enotne in stroge šole mentorja in nestorja ogrske geobotanike, prof. 
R. S o 6 ja, in da zaradi podrejanja njegovi avtoriteti njihova osebna stališča ne pri
hajajo do izraza v zadostni meri. V nekaterih primerih je namreč jasno, da bi bilo 
moč posamezne vegetacijske enote drugače interpretirati in jih v sistemu drugače opre
deliti, da pa pisci iz avtoritativnih razlogov rajši ostanejo pri »uradnem« konceptu. 
Smotrna razdelitev dela in njegovo enotno izvajanje imata nedvomno velike pred
nosti že zaradi lažje primerjave rezultatov, toda svoboda individualnega pt·esojanja 
in reševanja problemov se mora le jasno manifestirati v vsakem delu, ki naj pomeni 
napredek znanosti. 

G. Fe ke te obravnava v svoji knjigi »Gozdna vegetacija Godi:illi:ijskega gričev
ja••, ki jo sam imenuje »primerjalno fitogeogt·afsko študijo v gozdih hladne kontinen
talne gozdne stepe-<•, valovit gričevnat svet severovzhodno od Budimpešte. Ceprav se 
dviga to gričevje neposredno iz klimatično ekstremne Velike Ogrske nižine, ima s 
svojo izolit·ano lego bistveno hladnejše podnebje in se odlikuje po posebni mezoklimi, 
kakršne drugod na Ogrskem ni . Zanimiva je ugotovitev, da se v obravnavanem ob
močju v smeri proti vzhodu vedno bolj izgublja fageta1ni in vedno močneje uve
ljavlja karpinetalno-l{vercetalni oziroma čisto }{vercetalni značaj vegetacije. To se 
opCJža tudi že v Ogrski nižini v smeri proti Karpatom, še bolj pa v transkarpatski 
ruski nižini, kjer izgine najprej bukev in kmalu za njo beli gaber, vedno obilneje 
pa se pojavljajo hrasti, med njimi zlasti dob. V slovenskem panonskem obrobju je 
ta vegetacijska sprememba komaj opazna, ker vpliv ostrejše kontinentalne klime tod 
še ni tako občuten. 
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Sprjt-o majhne površinske razgibanosti Godollčjskega gričevja, kjer se v abso

lutnem višinskem razponu 130-329 m uveljavljajo v glavnem le mezore1iefne raz
sežnosti (višinske razlike znašajo največ 150-200 m), je razumljivo, da so razlike 
med vegetacijskimi enotami zelo rahle in tekoče, povezane s prehodi, in se šel~ na 
večje razdalje jasneje pokažejo. To dejstvo zahteva poglobljeno in zelo natančno 
iloristično in ekološko analizo vegetacije in njenega rastišča. Takšno delo pa nujno 
vodi do izločanja in medsebojnega opredeljevanja po obsegu majhnih in najmanjših 
ter po sistematski vrednosti nižjih in najnižjih vegetacijskih enot, ki pa se jim ne
hote prisoja nekoliko pretiran taksonomski, ekološki in predvsem tudi ekonomski 
po:nen, da se tako opraviči zahteva po uveljavljanju intenzivnega gospodarjenja z 
go2dom. 

Zat·adi floristične in vegetacijske monotonosti obravnavanega območja, ki je 
po~edica geomorfološke in geološke enoličnosti n.uiskovalnega območja in posebej 
še :lolgotrajnega izenačevalnega šablonskega gospodarjenja, je pač razumljivo, da je 
avbr gozdno vegetacijo v sistematskem pogledu močneje razčlenil in nekatere nižje 
sist~matske enote previsoko ovrednotiL Načelo natančnejšega kartografskega zajetja 
ve;?taci.ie in potreba po dobri praktični uporabnosti raziskovalnih rezultatov opra
vičujeta do neke mere takšno avtorjevo ravnanje~ ki se po strogem fitosoci.ološkem 
Jcnteriju ne da povsem zagovarjati. 

Avtor je razdelil svojo monografijo v dva glavna dela. Splošni del je namenjen 
opim ekoloških razmer na študijskem objektu, zgodovini geobotaničnega preučevanja, 
posestnim razmeram, floristično-fitogeografski podobi in pregledu vseh ugotovljenih 
ras;linskih združb. Posebni del se deli v 8 poglavij, kjer pisec in njegovi sodelavci 
obm.vnavajo sociologijo in ekologijo gozdnih združb, njihovo sociološko strukturo, mo
zaifno podobo zonalne vegetacije, rastiščne in talne razmere (avtor Z. Jar 6), zgo
clofinski razvoj vegetacije v odvisnosti od načina gospodarjenja, fitogeografsko-socio
losze posebnosti kontinentalnih listnatih gozdov, mikroarealne študije poglavitnih dre
velnih vrst in končno v obširnem zadnjem poglavju gozdarske vidike pri posameznih 
go~dnih združbah (avtor I. S z o d f r i d t). 

Največji obseg zavzema opis posameznih gozdnih združb z njihovo floristično 

sEStavo in njihovimi rastiščnimi razmerami. Ta opis je zelo nazoren in odlično do
k~mentiran (vegetacijske tabele, diagrami, grafikoni, fotografski posnetki itn.), po
s~bno vrednost pa mu daje primerjalno gradivo iz sosednjih pokrajin (Rusija, Polj
sta, Romunija, Vzhodna Nemčija), kjer se pojavljajo vegetacijske enote hladne 
kontinentalne gozdne stepe v mnogo večji razsežnosti in v popolnejši sestavi ter je 
;ato šele po primerjavi z njimi mogoče prav razumeti domače rastlinske združbe in 
tih pravilno razvrstiti v hierarhični sistem. Na tej podlagi prihaja G. Fekete do 
spoznanja, da predočuje godčllčjsko gričevnata območje izrazito prehodno ozemlje in 
da jma mnoge skupne poteze z vegetacijo juž.noruske gozdne stepe. Preseneča pa nas 
avtorjevo mišljenje, da je treba za njegovo raziskovalno območje kot klimato-zonalno 
vegetacijo imeti vegetacijski mozaik in ne posameznih vegetacijskih enot. Glede na 
mnogolično sestavo gozdne vegetacije zadevnega območja je zares težko odločiti, ka
tera združba naj bi bila klimatogena (klimaksna). Med opisanimi združbami (11) od
ločno prevladujejo hrastove tako po številu kakor tudi po razsežnosti, podeljujoč 

pokrajini svojevrstno, na zunaj precej enolično fiziognomijo, ki pa pri natančnejši 
analizi floristične zgradbe in rastišča vendarle razodevajo zelo pisano sestavo. Te 
združbe so v glavnem klimatično pogojene, razlikujejo pa se glede na reliefne in 
geolosko-pedološke razmere, toda zaradi dolgotrajnega šablonskega načina gospodar
jenja (sečnja v golo, paša, steljarjenje, visok stalež divjadi, monokulture cera, robi
nije itn.) so te razlike precej zabrisane, vendar se vidi na podlagi skrbne primerjave, 
da ima \·ečina opisanih združb pretežno kvercetalno-karpinetalni značaj. Upravičeno 
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smemo zato sklepati, da pripadajo te združbe kot bolj ali manj izrazite variante k 
osnovni združbi hrastov in belega gabra (Que1·co-Carpinetum) v njenem najširšem 
obsegu, dosegajoč sistematsko vrednost subasociacij, variant in geografskih ras. Tako 
prihajamo do spoznanja, da je vrednotenje teh vegetacijskih enot v rangu asociacij 
nekoliko pretirano individualiziranje in premočno poudarjanje njihove fitosociološke 
samostojnosti. Odsotnost oziroma redkost in slaba vitalnost belega gabra v teh hra
stovih združbah je po vsej verjetnosti le posledica neustreznega gospodarjenja skozi 
dolgo dobo, ki je povzročilo spremembe v fitosocilošlti zgradbi in degradacijske po
jave v tleh raznih variant prvotne izhodiščne ali osnovne gozdne združbe hrastov ;n 
belega gabra. 

G. Fe ke te je opisal za Gčdollčjsko gričevje tele gozdne združbe: 

l. Aceri campestris-Quercetum petraeae-roboris Fekete 1961 
2. Dictamno-TiLietum cordatae Fekete 1961 

3. Convallario-Quercetum mboris So6 (1934) 1937 danubiaZe So6 (1934) 1940 

4. Pestuco-Quercetum 1·oboris So6 (1934) 1937 danubiale So6 (1934) 1937 

5. Quercetum petraeae-cerris Z6lyomi (1950) Soo 1957 pannonicum Z6lyomi (19.JO) 
1958 

6. Querco petraeae-Carpinetum P6cs et Soo 1957 pannonicum So6 1957 

7. Querco roboris-Carpinetum Pecs et Soo 1957 hungaricum So6 1957 

8. Corno-Quercetum Jakucs et Zolyomi 1957 matricum Jak. et Zol. 1957 

9. Querco-Vlmetum hungaricum (Zolyomi 1934-1937) Soo 1955 

10. Aegopodio-Alnetum (Somsak 1960) Karp<Hi V., I. et Jurko 1960 

11. Bromo steriZis-Robinietum (Pocs 1954) So6 1957 

Opomnil sem že, da vse navedene združbe verjetno ne dosegajo stopnje asoc'a
cije, saj je tolikšno število asociacij za razmeroma majhno površino zares previsoto. 
Diagnostično značilne skupine rastlin se v nekaterih združbah premalo razlikujeio. 
da bi bilo takšno vrednotenje upravičeno. Skoda, da avtor opisanih združb ni zbml 
v sintetično tabelo, ki bi jasno pokazala sistematske odnose med njimi in v pra·.ri 
luči prikazala njihovo hierarhično razporeditev. Kljub tem nekoliko nezanesljivin 
sistematskim prijemam nosi Feketejeva monografija pečat visoke kvalitete in je šo.
ski primer za izredno vestno in prodorno analizo vegetacijske odeje določenega, !ite
geografsko precej zaokroženega območja. Glede na izredno obilje marljivo zbranegt 
in skrbno urejenega dokumentarnega gt·adiva lahko postavimo Feketejevo knjigo z~ 

vzor vegetacijske monografije, ki bo vsal~emu geobot.aniku in tudi strokovnjakoiY 
drugih naeavoslovnih ved odpirala koristne poglede ter jih spodbujala k pogloblje
nemu raziskovalnemu delu . 

Za gozdarske strokovnjake je p:)sebno poučno zadnje poglavje Feketejeve mono
grRfije, ki ga je napisal I. S z od frid t. Z gozdarskega vidika je analiziral glavne 
drevesne vrste, gradite1jice lastnih združb, postavil je za obravnavano območje ustrez
ne gozdnogojitvene tipe, presodil je njihove pom1ajevalne možnosti , ugotovil je struk.
tueo sestojev in lesno maso za poglavitne gozdne združbe itd. To poglavje je prepri
čevalen dokaz, da so v naravi dane vegetacijske enote, ki jih izločamo in medsebojno 
opredeljujemo po iitosocioloških kriterijih, trdna in zanesljiva podlaga za uspešno 
presojanje gozdnogospodarskih potreb, ki naj bodo v pravem razmerju z bio1oškimi 
osnovami gozdne proizvodnje. V kakšni meri gozdarska operativa na Ogrskem upo
rablja te skrbno izdelane fltosociološke osnove in s kakšnim uspehom, mi ni znano . 
Geobotanikam ogrski gozdarji gotovo ne morejo očitati, da zanemarjajo sodelovanje 
z gozdarji ali da se pri svojem delu ne ozira.io na njihove potrebe. 

Maks W rabe r 
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KNJIGA O NEGI GOZDOV 

Leibundgut, H.: Die W a 1 dp! lege, Bern, 1966, 192 str., 17 risb, 13 fot., cena 
19,80 S fr. 

Proti koncu lanskega leta je izšla Leibundgutova Nega gozdov kot predelana če
trta izdaja Schadelinove knjige >>Die Auslesedurchforstung•<. Z novim delom se je 

avtor najlepše oddolžil svojemu nel\:danjemu učite1ju. Knjiga pomeni nadaljnjo bo
gatitev Schadelinovih izvirnih idej in nov temeljni kamen za moderno gojenje go
zdov. V delu, ki obsega skopih 192 strani, je prikazano gojenje z osrednjo idejo nege 
na način, ki je že znan in nima nič skupnega z klasičnimi učbeniki gojenja gozdov. 
Avtor ne izgublja mnogo besed, vsaka je na svojem mestu in ima svoj pomen. Kljub 
jedrnatemu slogu se delo lagodno čita in je pisano, kot avtor sam pravi, za g·ozdarje 
v gozclu in ne za gozdarje - pisarje. 

V uvodu je podana vodilna misel nege, ki preveva vsa poglavja. Podana je njena 
definicija. Rečeno pa je tudi, da si gojenje gozdov na modernih konceptih nege le 
trudoma utira pot zaradi starih bremen, zastarele miselnosti in zaradi slabe organi
zacije v gozdarstvu. 

prva polovica knjige je namenjena osnovam nege. Poglavja si sledijo v zapo

redju, ki da razmišljati. Najprej je govor o gozdnogoiitvenem cilju in o načelih na
črtovanja. Ni slučajno, da je za cilj kot primer navedena na prvem mestu varovaln<l 
naloga in šele za njo proizvodna naloga gozda . 

V go,ienju lahko uspešno načrtujemo, če znamo gozd kot življenjsko tvorbo ana
lizirati. Navedeni so pripomočki za takšno analiziranje. V skrajšani obliki je prikazan 
pomen in vpliv okolja na dedne lastnosti. Slede prirastoslovni kriteriji, med katerimi 
je posebej podčrtana dinamika višinske rasti drevesnih vrst in gozdnega sestaja. 
S stavkom: •>nega gozda je gozdarsko up or ab na ekologija<< je podan pomen ekolo
giJt.' v negi gozdov. Brez temeljitega poznanja v r e d no st n i h pr i ra st l~ o v ni so
dahne nege gozdov. O vrednostnih prirastkih pa lahko govorimo le tedaj, če poznamo 
kakovostne znake debel za razne drevesne vrste. 

V drugi polovici knjige so obravnavani različni negovalni ukrepi po že znanem 
zaporedju. Vse ukrepe spremlja misel: Z ukrepi nege sledimo gospodarskemu cilju, 
v kolikor pa ta cilj narava sama doseže, prepustimo delovanje naravi~ V tej misli 
je moč sodobne nege, saj opozarja na velike možnosti racionaliziranja . Novost v pri
meru s prvotnimi pogledi na nego v gošči, je ugotovitev, da se pozitivna izbira vriva 
koL zgodnji ukrep nege .že v razvojno fazo mladovja. Dodatek sta tudi nega v prebi
ralnem gozdu in gojitveno načrtovanje. Obširneje je podana tudi organizacija dela. 
Ne bi bilo odveč, če bi si vsaj poglavje o orgc.nizaciji dela prečitali tudi organizatorji 
elela v gozdarstvu, ki se z gojenjem neposredno ne pečajo. Morda bi tako lažje do
umeli, kje in kakšno je pravo jedro organizacije dela v naši stwki. V delu opažamo, 
da se avtor vestno izogiba vsaki ša bloni, saj je nega gozdov področje intelektualnega 
dela. Kdor ji ni dorasel, pravi avtor, in se zateka h kopilu, je podoben volu ob geplju 
in ko~ tak ne spada v gozd. D . M1 inš ek 

IZ SVICARSKEGA GOZDARSiiEGA GLASILA 

K~wnen V., Miri R.: Iz s 1 ed ki ra zi ska v o učinkov anj u apna pri 
sta bili za ci ji ta 1 (Forschungsergebnisse uber die Wirkungsweise des Kalkes in 
der Bod en s ta bili si erung, 1966/ 1 O). 

V razpravi so obravnavani rezultati dolgoletnih raziskav o učinkovanju apna na 
mehanične lastnosti tal. Podrobno je obdelano, kako se spreminjajo lastnosti tal glede 
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na različne količine dodanega apna in glede na odpornost tako utrjenih tal pri različ
nih obremenitvah, delovanju vode in zmrzavanju. Z dodajanjem žganega apna se v 
tleh dogajajo kemiče in fizikalne spremembe, ld jih časovno lahko razdelimo na dve 
vrsti procesov, na kratkotrajne, ki trajajo le 2-3 ure, in dolgotrajne. Pri kratkotrajnih 
procesih se bistveno spremenijo prav tiste lastnosti tal, ki so odločujoče za stabilizacijo 
slabo nosilnih tal. Raziskave so pokazale, da se z dodajanjem apna zvišuje meja pla
sticnosti tal in znižuje meja, ko tlo postane tekoče . Optimalna vlažnost, pri kateri se 
no najbolj stisne, se z dodajanjem apna povečuje. Nadalje se z dodatkom apna spre
meni notranja struktura, zato se krčenje in nabrekanje tal močno zmanjša. Tudi afini
teta tal i'.a vodo se z dodatkom apna različno spreminja, s povečanjem količine apna 
do določenega odstotka (8% teže tal) naglo pada, z nadaljnjim clodajanjem pa polagoma 
raste. Pomembna je ugotovitev, da pri vseh naštetih lastnostih tal nastanejo pri do
datku 8% apna največje in obenem optimalne spremembe. 

Dolgotrajni procesi vplivajo na trdnost tal, na obstojnost proti vodi in zmrzovanju. 
Krivulja trdnosti tal v odvisnosti od količine dodanega apna do 8-10% naglo raste, 
z nadaljnjim povečanjem odstotka apna se trdnost le neznatno povečuje . Ce pa pri
merjamo, kako se spreminja trdnost v odvisnosti od časa, potem bomo ugotovili , da 
se takšnim tlem, ki imajo veliko glinastih delcev, trdnost skoraj ne spt·eminja, med
tem ko se tlem z boljšo strukturo trdnost sčasoma povečuje in po treh letih lahko 
doseže nekajkratno (celo do 10-kratno) začetno trdnost. Obstojnost proti vodi raste s 
povečanjem odstotka apna, vendar le do določene količine apna (8% ), nato naglo 
pada. Odpornost proti zmrzovanju še ni dovolj preučena. 

Iz razprave, ki jo ilustrira 9 grafikonov, je razvidno, da apno v različni meri deluje 
na tla pač v odvisnosti od njihovih lastnosti, ki pa jih moramo dobro poznati, če 

želimo uspešno stabilizirati šibko nosilna tla. Andrej D o b r e 

Leibundgut, H.: Gozdni re ze r vat i (Waldreservate, 1966/12). Prikazan je 
pomen gozdnih rezervatov za raziskovalno delo v gozdarstvu. Prvotno so bili izločeni 
ln zavarovani gozdni rezervati zaradi idealnih in estetskih namenov. Dandanes po
stajajo ti rezervati vedno pomembnejši v modernem raziskovanju na področju go
z do s 1 o v ja. Klasično raziskovalno delo na področju gojenja gozdov sloni namreč na 
preučevanju umetnih gozdnih tvorb in nasadov v drevesnicah. Rezultat takšnega dela 
je kopica znanja, polna vrzeli in brez temeljnih spoznanj . Zato se avtor zavzema za 
raziskovalno delo v pragozdovih. Potrebna je razširitev sedanjih rezervatov tako, 
da bodo tudi v Svici dobili totalne rezervate na tistih območjih, kjer ni reprezen-
talivnih gozdnih rezervatov za pomembne rastlinske združbe D. Mlinše k 

Furrer, E.: Pri t 1 ika vi smrek o vi sestoji in h 1 ad ni zračni to
k o vi v A 1 pa h v z hodne ga ter o srednjega de 1 a S vice. (Kummer
fichtenbestande und Kaltluftstrome in den Alpen der Ost- und Innerschweiz, 1966/10). 
Za tri območja v Svicarskih Alpah so navedeni primeri kržljavih smrekovih sestojev. 
Iz opazovanj avtorja ter tudi drugih raziskovalcev izhaja, da so taki smrekovi se
stoji ob vznožjih neustaljenih gorskih plazov in usadov ter 5ipin nastali zaradi hlad
nih zračnih tokov. V toplih poletnih dneh, ko se iz dolin dvigajo tople zračne gmote, 
vidarjo po kanalih vzdolž pobočja mrzli tokovi, ki so najmočnejši ob dnu sipin. Smre
kovi sestoji so tam visoki približno le do 2m, vendar so zelo stari in sicer 130, celo 
120 do 150 let. Talna podlaga je mrzla in vlažna; korenine pa so zelo plitvo razvite. 
Za vse tri primere pritlikavih sestojev smreke je prikazana tudi spremljevalna flora . 

Obravnavani sestoji z gozdarskega vidika pač niso pomembni, predstavljajo pa 
redkost in povečujejo pestrost mozaika vegetacijskih prehodov v Alpah. Zato avtor 
odsveluje vsako ukrepanje za izboljšanje teh sestojev. 
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Pollanschutz, J.: P om e n i zg u b e p ri r a s t ka k o t p o s 1 e d i ca i m is i j 

(Erfassung der als Folge von Immissionen eingetretenen Zmvachsverluste, 1966/11}. 

Bistveno vprašanje v zvezi s škodljivimi imisijami je velikost gospodarske škode 
v ogroženih območjih oziroma v gozdnih sestojih. Praviloma je najpomembnejši 
izostanek proizvodnje ali zmanjševanje donosa na ogroženih površinah (odmiranje 
debel, zmanjševanje prirastka}. Pri gozdnogospodarskih raziskavah škode po dimu 
ne upoštevajo varovalne (dobrodejne} funkcije gozda, le malo se tudi ozirajo na razne 
obratovalne gospodarske posledice. Glede na stopnjo poškodb ločijo raziskovalci v 
grobem tri kategorije. 

Prvo kategorijo predstavljajo škode, pri katerih zaradi imisij nastane zelo hitro 
odmiranje pretežneg3 števila dreves v sestoju. Pojavijo se akutne in močne kronične 
poškodbe. V drugo kategorijo sodijo kronične poškodbe na gozdnih sestojih, kjer 
upada peirastek na posameznih drevesih, ki polagoma odmirajo . V tretjo kategorijo 
spada drevje z lažjimi kroničnimi poškodbami, ki v različni meri slabijo prirastno 
moč. Odmiranje dreves pa je komaj zaznavno. Avtor obravnava le drugo in tretjo 
kategorijo poškodb . 

Najpomembnejši je prirastek temeljnice, ki ga lahko izračunamo s pomoCJO 
izvrtkov iz radialnega prirastka. Ceprav je splošna tendenca nastajanja branik v 
določeni odvisnosti od starosti drevesa in negativna odstopanja glede širine branik 
(zoževanje), lahko pojasnimo tudi s semenskimi leti - bogata fruktifikacija povzroča 
manjšo proizvodnjo lesa - vendar zoženje manjših skupin branik lahko povzroči 
napad insektov, ne nazadnje pa so pičle tudi letnice lahko tudi posledica škodljivih 
imisijskih vplivov. 

Spremembe širine letnic oziroma zmanjšanega prirastka na poškodovanem ob
močju lahko predočimo s primerjavo poteka prirastka na primerjalnih ploskvah, 
izbranih v prizadetem okolišu in izven njega. Več analognih primerjav nam omogoča 
ugotovi ti poprečne prirastne izgube. Takšen postopek je primeren zlasti za območja, 
kjer so škode dolgotrajnejše. Za kratka časovna razdobja pa zmanjšan prirastek 
ugotavljamo tako, da iz letnic pred pojavom škode izračunamo poprečno širino, na
rišcmo krivuljo ter jo podaljšamo v kritično obdobje. 

Bischof, E .: O r g a n i z a c i j a n e g e g o z d o v n e k e g a g o z d n e g a o k r a j a 
(Die Organisation der Waldpflege in einem Forstkrei:;, 1966/ 11). 

Avtor članka opisuje kabinetna in terenska opravila višjega gozdarja (inženirja) 
v nekem manjšem gozdnem okraju s 5400 ha gozdov na gorovju Juri, kjer se mora 
vseh del in vseh problemov lotiti višji gozdar sam: od odkazovanja, izdelave gozdno
gospodarskih načrtov, pomoči pri sortiranju in prodaji lesa do statističnih prikazov 
in letnih obračunov ob koncu leta, priložnostne izdelave generalnega cestnega 
-omrežja itd. Ce se hočemo posebej posvetiti problemu nege gozdov, moramo vse 
ostale naloge in obveznosti izvršiti pravočasno. Avtor v članku analizira problem 
organizacije nege gozdov v svojem okraju, kjer prevladujejo listavci (iglavcev je 48% 
po masi in 39% po številu}. Vendar pa gre pri tem za dobra rastišča, zapleveljenih 
tal je le malo ali nič; pomlajevanje je zelo uspešno. 

Nego mladja in gošče v obravnavanih gozdovih opravljajo po načelih Schadelina 
.že 40 let. Izkušnje so pokazale, kako važno je uravnavanje zmesi že v stopnji mladja 
in gosče, zlasti v izrecno bukovem gozdu ter , kako škodljivo je prenaglo ukrepanje 
v takem gozdu, zlasti tam, kjer se že pod zelo blago prerahljanim sestojem bukev 
močno razrašča. 

Red čenja v mladih sestoj ih dolgo niso bila priljubljena; izvajali naj bi jih šele 
_pozneje, ko pri tem napadejo vsaj prave butare . Toda takrat je konkurenca že 
odločila. Sedaj nas gospodarske razmere silijo, da stanje gozda natančno preučimo, 
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organizacijo nege pa izboljšamo v okviru razpoložljivih sredstev. Avtor opisuje, kako 
so se lotili omenjene naloge: 

- Na navadne gozdne karte (1 : 5000) so vrisali vse gozdove okraja. Posebej pa 
so označili: bukovo mladje, mešana mladja, čiste in mešane bukove gošče, čiste 

(buk:ove) in mešane sestoje drogovnjaka itd. 
- Izvršili so delitev dela ter določili prioritetno zaporedje za opravljanje gojit

venih del. Nega mladja in gošč pripada .gozdarju prav tako pa tudi vsa gojitvena 
opravila od letvenjaka do starih sestojev . Na gozdarja je odpadla nega na 14% 
po"~:ršine, na gospodarstvenika pa na 86%. Ker v razvojni stopnji mladja in gošče

odločilno vplivamo na bodočo vrednost sestaja, mora višji gozdar sodelovati pri ·sno
vanju sestaja. Da bo gozdar pravilno izvajal negovalne ukrepe v mladju, so mu 
potrebni občasni tečaji, diskusije na izbranih objektih ter sodelovanje višjega gozdarja. 
pri opravljanju dela. Pri obravnavanju mladja in gošče nam mora biti jasno, kaj 
želimo, sodelavcem pa je treba odločitve pravilno posredovati. 

- Za čim boljšo in lažjo orientacijo pri organizaciji dela so izdelali natančne 
sestojne karte kot osnovo za gozdnogojitveno načrtovanje . Le-te pomenijo ogromen 
prihranek na času. 

- Preostane še organizacija in kontrola nege v gozdu. V umetno osnovanem 
mladju ni veliko dela: plevel. Naravno pomlajevanje se pripravlja dlje. Pomlajevalno 
površino uravnavama z doziranjem svetlobe. Mladje preide v goščo lahko že po-
7-8 letih (bor, macesen, javor prerastejo mladje), v fazi gošče pa se močno razvije
bukev, zato so nujni posegi v 2 do 3-letnih turnusih. Višji gozdar mora dobro 
poznati čas, ko je potrebno opraviti v mladju in gošči negovalna dela . Delovni 
l<:oncept mora biti jasen nam in gozdarju, ki mu prenašamo navodila za opravljanje 
elela . Gozdarju je bolje ustreženo z dobro plačo, z jasnim načrtom in s kontrolo 
dela kot pa z minimalnim zaslužkom, zato pa z zlato svobodo pri delu . Organizacija 
dela lahko torej delovnemu človeku zagotovi boljše plačilo . 

Avtor članka, gozdarski strokovnjak, operativec in administrator obenem, nas
nazorno in razumljivo seznanja s· podobo organizacije nege v svojem gozdnem okolišu_ 
Prav zato bomo v članku našli dragocene napotke za podobno dejavnost pri nas. 

Sonja H o r v a t - M a r o 1 t 

DOMACE STROKOVNE REVIJE 

SUMARSKI LIST Zagreb 

St..: I/2 - 1966: J. Matt h c w s : Posvetovanje članov 22. sekcije IUFRO v 
.Jugoslaviji. Mit· k o Vida k o vic : Selekcija plus dreves . Ena r Andersson : 
Selekcija plus dreves na ~vedskem . E mm a d e Vec c h i Pe ll a ti : Prvi podatki 
poskusa s posameznimi potomci materinjih dreves zelenega bora. Jovan Muti
bari c : Variacije lesnih vlaken v populaciji bele vrbe. Mi rk o Vi cl ak o vic : 
Ohranitev genofonda prirodnih gozdov. R y o okiti Toda : Ohranitev genofoncla v 

populacijah gozdnega drevja. Stefan Bi al ob o k : Ohranitev prirodnih gozdnih 
populacij na Poljskem. Maciej Gi er t y c h : Preizkušanje proveniencij 1n njeno 
pdlagojevanje najučinlcovitejši selekciji in ohranitvi zaželenih gozdnih populacij. 
T a de u z s P r z y by l ski : Lokalne rase rdečega bora na Poljskem, njihova ge
netska vrednost in provenienca . Mir k o Vida k o vi c : Nastanek in pomen heteroze 
pri vrstnih in medvrstnih križancih. Dr. Vic tor Bila n : Prirodno križanje med 
boroma Pinus taeda L. in Pinus echinata Mili. v vzhodnem Teksasu. z big ni e w 
S te c Ici : Vpliv afinitete staršev na stopnjo heterotičnosti pri topolovih križancih. 
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Ante Krsti ni c : Medvrstni križanci med belo in krhko vrbo. L. 2 ufa, N. 2 i
van o v : Nakazovalci značilnosti in specifičnosti - razmerja tip zemljišča - topolov 
klon. B o ž i d a r N i č o t a, B r a n i s l a v M a r i c : Dosežki gozdarske genetike in 
selekcije v Jugoslaviji. 

St.: 3/4 - 1966: Ing. An ki ca Pra nj i c : Interpolirane Suriceve enovhodne 
tablice za jelko, smreko in bukev. Mr. ing. Ni k o 1 a K om 1 en o vic, mr. ing. Ja
k 0 b Martin o vic : Vpliv rodovitnosti tal na rast navadne smreke v nasadu 
»Vrelo-<< pri Jastrebarskem. Dr. Ivan Spa ic : Hrošči v gozdnih drevesnicah in 
nasadih. 

St.: 5/6 - 1966: Prof. dr. Z 1 at k o Vajd a : Uporaba strupenih kemičnih sred
stev pri varstvu gozdov in njihov vpliv na prirodne bioceno.ze, ljudi in živali. 
Ing. z. Tom a c : Raziskovanje vrastnega časa . Dr. M i l iv o j e N a d a ž d i n, 
ing. Rade ču ri c : Razširjenost, ekologija in ekonomski pomen tilovine (Petteria 
ramentacea) v Hercegovini. Ing. V oj is 1 av Vraneš : Vpliv nekaterih okolnosti 
na zmanjšanje kapacitete ročnih motork. Dr. Ivan Spa ic : Veliki rjavi rilčkar 

(Hylobius abietis L.}. 
St.: 7/8 - 1966: Mir k o Vida k o vic : Genetika in gojenje gozdov. Prof. dr. B. 

Em ro vic : Fotometoda za merjenje višinskega prirastka . Ing. Branimir Pr pic : 
Skode, ki .iih je povzročil požled na krošnjah v gospodarski enoti >~Josip Kozarac« 
gozdnega obrata Lipovljani. Mr. ing. J. Martin o vic, ing. S. Mi 1 k o vic : Pri
spevek h gozdnoproizvodnemu vrednotenju tal na ogulinskem območju. Dr. Ivan 
S p a i c : Smrekove uši, ki povzročajo nastanek šišk (Chermesidae). 

St.: 9/10 - 1966: J. š a far : O ek:sploataciji, degradaciji in gojenju posavskih 
hrastovih gozdov. Dr. Ivan Mi k 1 oš : Monima incerta Hufn. - nov škodljivec na 
topolih. Prof. dr. ing. Bran k o Kr a 1 ji c : Povečanje delovne storilnosti v go
zdarstvu s stališča gozdarske politike, gospodarsko financijskega sistema in mikro
organizacije v pogojih socializma. Ing. Mir k o š piran ec : Desetletni razvoj se
stoja taksodija v Motovunskem gozdu. Dr. 1 v o Spa ic : Borovi grizlici (Diprion 
pini L., Diprion sertifer Geoffr.) . 

St.: 11/12 - 1966: Dr. ing. U r oš G o l u b o vi c, ing. š i m e M e št r o v i c : 
Turistična renta kot funkcija gozdnih sestojev ob Jadranskem morju in ob magistra li. 
Ing. Katic a Opa 1 ič ki in ing. Stjepan Opa 1 ič ki : Možnosti za povečanje 
insekticidnega učinka domačega bakterijskega biopreparata »baktukal-«. J . š a far : 
Problemi fizioloških, ekoloških in ekonomskih značilnosti poznega in ranega hrasta 
doba (Quercus robm· tardissima et praecox). Dr. 1 van ka Mi 1 at o vic, dr. Ana 
S ari c : Razširjenost nekaterih vrst rj v gozdnih drevesnicah. Ing. Ni k ola Sim u
no v j c : Prirodni pogoji za snovanje nasadov vrbe in topolov v Svitavski kaseti. 
Ing. V oj is 1 av Vraneš : Naturalna pogojna enota učinka (proizvoda) pri sprem
ljanju produktivnosti dela za sečnjo in izdelavo lesa pri izkotiščanju gozdov. 
Prof. dr. Z lat k o V aj d a : Gojenje odpornih smrekovih sestojev v Gorskem ko
tarju. Dr. Ivan Spa ic : Macesnov molj (Coleophora laricella Hb.). 

ŠUMARSTVO- Beograd 
St.: l/2 - 1966: Dr. Mi 1 uti n Kne že vic : Ekonomičnost luščenja furnirja . 

Ing. Nada Mar k o vic, ing. Nada Teržan, ing. Vu k o sava P je vic : Pre
učevanje kemične sestave lesa različnih vrst . Ing. Je 1 ica Pop o vic, mr. Mi 1 ka 
Pen o : Verticiliozna infekcija na javoru. Ing. Ni k o Pop ni k ola : Razdelitev 
navadne breze (Betula verrucosa) na nižje sistematske kategorije. Ing. Gojko 
Du ki c : Predočitev stanja in potreb za kadri v gozdarstvu in lesni industriji 
SR Srbije. E 1 ig i us Hroma da, Jozef Pal o vič : Nekatel'i ekonomski pro
blemi uporabe gozdnega fonda v čSSR. 
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St.: 3/5- HJ66: Dr. Milorad Jovan čev ic: Posebna rasa- gorski dob. 
Dr. Božidar Per o vic : Pomen standardizacije konstrukcije izdelkov za delovno 
storilnost v pohištveni industriji . Ing. Vladimir Stefan o v ic : Vloga in naloge 
inženirjev in tehnikov v gospodarski reformi. Ing. Milan Topa lo vic : Zmanj
ševanje obsega gozdnogojitvenih del zadnji dve leti povzroča skrbi. Ing. žar k o 
Dimitrije vic : Vzrolo upadanja gozdnogojitvenih del in pripo1·očila za rešitev 
tega problema. Ing. Mi 1 oš Je v ti c : Nekatere aktualnosti iz gozdnogojitvene prakse 
na belgijskih At·denih. 

St.: 6/8 - 1966: Ing. Ale k sand ar Tu co vic, ing. Djordje Ni k o 1 ic: 
Prispevek k metodi internega žarčenja gozdnih drevesnih vrst prek fertilnih vej . 
Dr. Sr eta n Ni k o 1 ic : Prispevek za pravilno definiranje, lažje ugotavljanje in 
in uporabo no1·m pri sečnji in izdelavi sortimentov. Dr. Rad o van Iv k o v, 
ing. Dar i nk a Kitic : Liriodendron tulipifera L . Rad mi 1 a Go 1 ubo va : Vpliv 
nekaterih vrst poškodb na produktivnost bukovih gozdov. 

St.: 9/10 - 1966: Ing. Dani 1 o Ni k oli c : Novi zalwn - učinkovita spodbuda 
za napredek lovstva v Srbiji . Dr. Jovan Zu bo vic : Inventarizacija v gozdarstvu. 
Dr. B. Jovan o vic, ing. D . Stan k o vic : O nasadu domačega kostanja na vznožju 
Bukulje. Dr. Jovan Pa vic : Poznejša topolotna obdelava furnirskih listov omo
goča izdelavo rdečih bukovih vezanih plošč. Ing. V la c1 imi r Stefan o vic : Mož
nosti za razvoj gozdarstva in lesnopredelovalne industrije v letu 1967. Ing. Mihail o 
Toš i c : O somatski mutaciji jelovega drevesa. 

St.: 11/12 - 1966: Dr. Dušan Mlinše k: Svobodna tehnika gojenja gozdov. 
Ing. žar k o Kij ame to vic : Izkoriščanje lesa pri izdelavi mozaičnih parketov. 
Dr. Jovan Zu bo vic : Inventarizacija v gozdarstvu. Ing. Momir Ni k o 1 ic, 
ing. Strahinja Lu bat· di c : Raziskovanje pomembnejših fizikalnih in meha
ničnih lastnosti beljave in črnjave gočkega bora. Ing . S veti s 1 av Radu 1 o vic : 
P1.·ispevek k preučevanju vprašanja introdukcije zelenega bora na Deliblatski pesek 
Ing. Drag olju b Vučko vic : Vodozbirno območje Velike Mm·ave - enoten 
gospodarski rajon. Ing. Danica Stan k o vic : Prispevek k poznavanju fenolo
gije divjega kostanja (Aesculus hippocastanum L.). 

NARODNI ~OMAR - Sarajevo 

St. 11/12 - 1965. Pro.f. dr. ing. Mi 1 iv oje čir ic : Tla v gozdovih črnega bora 
v Bosni in njihova proizvodna vrednost. Ing. Rad o s 1 av čurič : Nekatera nova 
nahajališča tilovine (Petteria ramentacea) v Hercegovini, I. Jude 1 j evi c : Go
zdarstvo in lesna industrija SR BiH v pogojih izvajanja gospodarske reforme. 
Ing. Mir k o Suče vic : Izvajanje gospodarsl{e reforme in organizacija gozdarstva . 
Ing. Duš k o Pa ji c : Razvoj gozdarstva Bosne .in Hercegovine v luči uvajanja 
intenzivnega gozdnega gospodarstva . Prof . ing. Branisla v Beg o vic : Sedem
deset let je minilo od pomembnega strokovnega posvetovanja v Bosni. 

St.: 1/2-1966: Ing. Aleksandar Panov: Obrod sloržev. Doc. dr. ing. Mi
l or a d Jovan če vi c : Pri rodni areal, umetno razširjenje in selekcija grozdastega 
ruja (Rhus coriaria L.) v Dalmaciji in Hercegovini. Ing . Rad o s 1 av čurič, 

ing. Zdra v k o Stanišič : Primer usklajenosti med gospodarjenjem s panjevci in 
med izbranim proizvodnim ciljem. Doc. dr. ing. K. Pintar ic : Gojenje gozdnih 
sadik na gredicah iz iglic. Dr. ing. Mi 1 iv oje C ir l c : Možnosti za povečanje pro
izvodnosti tal v naših prirodnih gozdovih. Ing. Sreten Vu č j ak : Organizacija in 
naloge gozdarske službe v Bosni in Hercegovini v častl NOV. 

Si.: 3/4 - 1966: Ing. V 1 adi m .ir Jelič ic : Problematika gradnje gozdnih 
poti. Ing. Ni k o Pop ni k o 1 a : Novi podatki o makedonski obliki ikricave breze. 
Doc. ing. Borivoje Mnmirovic: O sušenju borovih vej . Ing. Bruno Anic: 
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Pl·eučev;:mic možnosti za gojenje zdravilnih, aromatičnih in medonosnih zelišč po 
bosenskem gričevju. Dr. ing. IVI uha med Cem a 1 o vic : Povečana nevarnost pred 
gobarjem v Hercegovini. 

St.: 5/6 - 1966: Ing. Sreten Vu č j ak : Struktura obratnih sredstev v gozdno
gospodarskih podjetjih v Bosni in Hercegovini. Dr. Hi 1 cl a Rite r-S tu dni č ka : 
Podatki o puhasti brE'zi (Betula pubescens Ehrh.) v Bosni. S. W i 1 de : Relativnostna 
teorija, pedologija in merjenje gozdov. Ing. R. Mu 1 abe go vic : O potrebi izobrazbe 
gozdnih delavcev. Ing. Vladimir Zi ta : Diagnostično. in napovedovalna služba 
varstva gozdov v SR Bosni in Hercegovini. Ing. ž i v o r a d R a d a n o v i c : Mesto 
in vloga znanstvenoraziskovalne dejavnosti v gozdnem gospodarstvu. Ing. Nihad 
K o. petan o vic, D j ur o Gi rt : Izbira fotografskega aparata za slikanje v go
zd8rstvu. Ing. Ahmed Bišče vic : Nekatera opažanja in podatki s področja go
spodarjenja z gozdovi v LR Poljski. Ing. Pred ra g Lu ke ta : Motorni svec\ri za 
vrlanje jamic. 

St.: 7/8 - 1966: Ing. če domi 1 š i 1 ic : Sečnja in uničevanje rušja na planini 
Vranici v centralni Bosni. Ing. Kar 1 o Fi ce : Entomološka opažanja pri uničevanju 
gob.:n·ja na ozemlju okraja Tuzla v letu 196!1. Ing. Duš k o Pa ji c : Perspektive 
industrije celuloze in papirja v obdobju 1966-1970. Ing. Ni k ola E ic : O načinu 

urejanja gozdov v lasti državljanov v Bosni in Hercegovini. 
St.: 9/10 - 1966: Ing. Milan Go j mera c: Gozdni red v luči ustavnih in 

zakonskih predpisov. Ing. Ne š ad Boja d žic : Snovanje nasadov iglavcev in nji
hova premena v mešane nasade in sestoje. Dr. Duš k o Pa ji c : Zmanjševanje gozd
nogojitvenih opravil v Bosni in Hercegovini. Ing. živ orad Ra cl an o vic, 
dr. ing. Sreten Vučja k : Nekateri ekonomski nakazovalci pri poslovanju gozdno
gospodarskih organizacij v Bosni in Hercegovini. Zi j ad Nj uh o vic : Amortiza
cija za regeneracijo ~ozdov mora predstavljati ekvivalent družbeno potrebnega delov·
nega časa za izdelavo 1 m:l ustrezne lesne gmote. Ing. Krum Angel o v : Preuče
vanje nekaterih pomembnejših činiteljev za povečanje učinkovitosti poslovanja v 
podjeijih za predelavo lesa. Ing. Ni k ola E ic : Urejanje gozdov v lasti državljanov 
v SR Bosni in He1·cegovini. 

SUMARSKI PREGLED - Skopje 
St.: 5/6 - 1965: Ing. Ni k o Pop ni k ola : Selekcija gozdnih dt·evesnih vrst, ki 

lahko oblikujejo izrastke. Dr. ing. Djordje Pan ic : Ugotavl.ianje vrednosti gozdov 
kot osnovnega sredstva. Dr. S. Tod or o v ski : Nekatere značilnosti robinijevcga 
lesa in njegova uporaba za izdelavo drogov. Dr. ing. Rad o van A ci mo v ski : 
Pogled na nekatere probleme odpiranja gozdov v Franciji. Ing. Kir o St oj a
n o ski : Bazični redukcijski tahimeter BRT 006. 

St: 1/2 - 1966: Ing. D. Jelic : Poškodbe na hidrotehničnih zgt·adbah ·v hudo
urnikih. Ing. B. Nič ota : Spontani hibrid med makedonskim hrastom in cet·om. 
Dr. ing. A. Serafi mo v ski : Množični pojav gobarja in zlatoritke v makedonskih 
gozdovih. Ing. K. St oj an o v ski, ing. S. Jovan o v ski : O natančnosti določanja 
površine pri kartiranju s preprostimi pripomočki. V. Mana sije v ski : Izvoz lesa 
in lesnih izdelkov leta 19G5 in nekaj značilnosti pri njegovem uveljavljanju. Bran. 
P e j o s lei : Poškodbe na lesu rdečega bora, ki jih povzroča omela. 

TOPOLA - B e o g r a d 

St.: 1/4- 1966: Ing. Djordje Maši revic, Mirjana Oblak: Možnosti 
za izkoriščanje tanke topolovine klona I-214 v industriji celuloze in papirja. Dr. Ka -
ro 1 Tom pa : Žlahtnjenje vrbe na Ogrskem. Dr. G u g 1 i eme Giordano, 
dr. Ga bri e 1 e G hisi : Tabele lesnih mas za topolo I-214, gojeno na posestvu 
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Saici Torviscosa, Udine. Dr. Ivan Mi k 1 oš : Drugi prispevek k poznavanju škod
ljivih insektov na topolih v SR Hrvaški. 

St.: 5/8 - 1966: Dr. Lajoš Zu f a : Vegetativno razmnoževanje hibriclov topolov 
Leuce. Dr. Sim on Mi k 1 oš : Intenzivno gojenje topolov na peskih v okolici Baje. 
Dr. Va s i c M i 1 om j r : Potencialne možnosti za pridelovanje topolovine v vzhodni 
Slavoniji in v Baranji. Ing. Dimi tri j e Bur a : Pridelovanje soje v topolovih plan
tažah . Dr. ing. Jo va n M u ti b ar i c : Značilnosti lesa evroameriškega topola I-214. 

LES - L j u b l j a n a 

St.: 113 - 1966: Jože Kne z : O nekaterih vprašanjih gospodarske reforme. 
Pa v 1 a Vihar : Položaj slovenske lesne industrije v gospodarski reformi. Mi 1 oš 
S 1 ovni k : Organizacija dela v lesni industriji. Tine Ravni kar : Tehnološke 
lastnosti teaka in njegova obdelava. Dr. Rud o 1 f K oh le r : Lepljenje kovin in 
kovine-les. Jože Lenič : Oplemenitene vlaknene in iverne plošče in nekatere 
metode za testiranje njihove kvalitete. Ing. Mi 1 oš Slo v ni k : O perspel~tivnem 

razvoju vzgoje strokovnega kadra za lesno stroko pri nas. Prof . .A. n d rej če se n : 
Profili poklicev v lesni industriji. 

St: 4 - 1966: Prof. ing . Djuro Hamm : Odsesovalne naprave v lesni indu
striji. Ing. Po 1 de Pri sta vec : Strojno brušenje profiliranih lesenih predmetov. 
E. S c hai c h : Lamelni parket, industrijski izdelek z dobrimi prodajnimi in izvoznimi 
perspektivami. Ing. Mil oš S 1 ovni k : Organizacija službe tehničnega vodenja pro
izvodnje. 

Si.: 5/7 - 1966: Ing. Lojze 2 ume r : Mednarodno sodelovanje v lesnem go
spodarstvu. Ing. Mi 1 oš Slo v ni k : Tehnično sodelovanje v lesni industriji. 
Ing. Adolf S vet liči č : Analitika in programiranje v lesni industriji. Prof. Mir
k o Bat testi n : Problematika v zvezi z delom v lakirnicah . Ing. Vi kto r 
Reb o 1 j : Kakšen naj bo izbor strojev za žagarske obrate. Ing. Jože Borštnar : 
Uporaba žagnih listov, oplemenitenih s stelitom. Saša K oren c : Nekaj besed o 
dejavnosti podjetja ,~žičnica~~ Ljubljana . Herbert W i n de 1 ban d t : Niha1ni ja
rem v polnojarmeniku. Ing. A. Bl o eme r : Kaj vse moramo upoštevati pri nabav
ljanju naprav in strojev za lesne sekanice? Ing . .A. . Bl o eme r : Določanje velikosti 
viličarjev v lesni industriji . Katarina K obe-Arzenšek : Sodarstvo v Selški 
dolini . 

St.: 8 - 1966: Ing. St j ep a n š u ri c : Razvojna perspektiva lesne industrije . 
Ing. Om er Ali c : Odvisnost kvalitete elektrostatičnega nanašanja lakov na lesne 
izdelke od električnih lastnosti uporabljenih lakov. V.l. Gor k : Racionalni postopki 
v industriji pohištva - podjetje Herberts, Wuppertal. Anton Bile k : Trislranski 
avtomatski vrtalnik lukenj za moznike tipa D.A.C-AUTOMATIC za izdelovanje oma
rastega pohištva. Ing. Lojze Zum er : Mednarodna akademija znanosti o lesu -
ustanovljena. Ing. Mil oš S 1 o v ni k : O perspektivnem razvoju vzgoje strokovnega 
kadra za lesno stroko pti nas . 

St.: 9 - 1966: Ing. Vladimir Gle singer : Zaščita lesa v naši državi -
situacija in perspektive. Dr. ing. J. ·Folk : Uporaba elektl·onike v lesni industriji. 
Dr. ing. B o ž i dar Per o v i c : Nove težnje v peipravi proizvodnje. Ing. O s c ar 
Tosch a : Tehnični pogoji za površinsko oplemenitenje ivernih plošč z melaminsko 
smolnimi filmi. Ing. Norbert Bi ala s : Novi delovni postopki pri racionalnem lep
ljenju. Ing. Polde Pri sta vec : A vtomatični dvojnokopirni rezkalni in brusilni 
stroj . Doc. ing . Ni k o Kralj : Problemi vzgoje industl"ijskih oblikovalcev. 

St.: 10 - 1966: Ing. Stani s 1 av Pr o keš : Tolerančni in prilegalni sistem v 
lesnopredelovalni industriji. Dar k o Hrovatin : Požarnovarnostna problematika 
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pri rianašanju laka. Dr. Tone Prijatelj : Posvetovanje o zdravstveni problematiki 
delavcev v gozdarstvu. Dr. Bori s Zajec : Tehnologija tiskanja furnirja. Ing. Vi k
t o r R e b o 1 j : Portalni žerjav s premično kabino za transport na skladiščih oblo
vine. Ing. Polde Pri sta vec : Novosti v transportni tehniki na sejmih v letu 
1966. 

IZ ZGODOVINE NAšEGA GOZDARSTVA 

PRISPEVKI K ZGODOVINI UREJANJA NASIH GOZDOV 

(Nadaljevanje) 

M. B. 

' V idrijskih gozdovih so pogozdovali do leta 1846 le malo. Med francosko med
vlado so napravili gozdno drevesnico in male nasadbe, toda brez vidnega uspeha. 

Balasitz je bil mnenja, da je treba v bodoče vzgojiti čim večjo lesno maso z 
debelimi sortimentL Obratovalna doba naj torej ostane 120-letna, namesto sečnje na 
golo pa naj se vpelje oplodna sečnja, s katero so potem leta 1843 pričeli. Redčenja, 

ki so jih pričeli zadnja leta, naj se nadaljujejo zaradi dobave drv za servitutne 
upravičence in rudarske delavce. Praznine v gozdu naj se zasadijo. Priporoča hrast, 
bor, macesen in smreko. Napravil je sušilnica za seme in male drevesnice. 

Navedel sem, v katerih letih so napravili cenitev donosa gozdov; Bcilasitz je cenil 
donos po ploskvi in je vrisal v lcatastrske karte gozdne oddelke in sestoje le pd
blimo, dalje po masi, ki jo je dognal le s cenitvijo. Maso je cenil iz poskusnih plo
skev. V teh so izmerili bukve in jelke. Poskusna bukova drevesa so bila stara 75 do 
160 let, jelova pa 90 do 100 let. Lesno maso 160-letnega buJwvega sestaja so ugotovili 
s 657 m ·1 na ha, !OO-letnega jelovega sestaja pa s 700 m-~. Povprečni letnt prirastek 
na ha je bil na poskusni ploskvi za bukev 2,8-6 m\ za jelko 7 m ·l. 

Posebnih (lokalnih) donosnih tablic niso sestavili. Porabili so Cottove za sestoje 
IV., VI. in VIII. bonitetnega razreda. Od celotne površine gozdov so uvrstili 24% v 
IV., 59% v VI. in 17% v VIII. bonitetni razred. 

Razdelba starostnih razredov je bila sledeča: 

1-20, 
10% 

21-40, 
6% 

41-60, 
13% 

Gl-80, 
21% 

81-100, 
20(1;., 

Prnznin je bilo 2%. Stari sestoji so torej prevladovali. 

100-120 in več 
28% 

V opisu sestojev so izkazali zalogo lesa na 1.595.560 m :'. povprečni letni prirastek 
na 18.123 m\ na ha 2,4 m~. Za letni posek (etat) pa je bilo določenih 30.185 m\ kar 
je kljub pretežno starim se.stojem zelo veliko. Vendar so v desetletju 1846-1855 se
kali manj. Predvideno je bilo, da se vsi gospodarski dohodki skrbno zapisujejo v 
g'ospodarsl.;:i knjigi idrijskih gozdov. 

V glavnem poročilu je Bal<isitz opisal, koliko lesa potrebujejo rudnik, koliko 
drugi. Pridejan je seznam o oddaji lesa za 1·azne rudniške naprave, za servitutne 
upravičence, za zasebnike itd., in to za dobo Hl31-1845. Povprečno so oddali 21.000 m '; 
na leto, 68% drv in 32% tehničnega lesa. 

Uprava in varstvo gozdov sta bila urejena s službeno instrukcijo iz leta 1841. 
Gozdni urad, podrejen rudniški upeavi, je imel 1 nadgozdarja, 1 gozdarja, 1 pisaeja, 
kar je bilo premalo za obsežne posle. Za gozdno varstvo je bilo nameščenih 6 paz
nikov. 
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Pozneje, ko je upravljala idrijske državne gozde Državna gozdna direkcija v 
GDrici (od 1873), so na novo premerili in uredili oba upravna okoHša Idrija I in II v 
letih 1879 in 1880. Zadnja revizija (torej tretja) operata je bila 1910 . leta. 

Po ploščinskih tabelah teh operatov je bilo (v ha)): 

Leta Gozda Poljed. zero. Neprodukt. Vsega 

1846 
1879/80 
1908/09 

7655 
7136 
7048 

279 
35 
71 

173 
96 

331 

8107 
7267 
7450 

Zmanjšanje gozdov in celotne poVl·šine po letu 1846 je nastalo zaradi odveze ser
vitutnih bremen, vzrok za povečavo pa je bilo nekaj dokupov od 1879/80 dalje. Leta 
1910 je bilo 370 ha gozda izločenih kot varovalni gozd. 

Razmerje starostnih razredov v odstotkih celokupne gozdne površine v letih 
1846, 1879/80 in 1910 (za leto 1846 sem ga sicer že spredaj navedel, pa ga tu ponav
ljam), je bilo sledeče: 

100-120 
Leto 1-20 21-40 41-60 61-80 81-100 in več prazno 

1846 10 6 13 21 20 28 2 
1879/80 8,8 10,8 8,1 20 12,4 37,7 2,2 
1910 17,5 10,9 12 13,5 14 25,9 6,2 

Stari sestoji so torej proti letu 1880 narasli, torej niso vsega predvidenega stata 
posekali. V sledečih 30 letih (1880-1910) pa se je del najstarejših sestojev zmanjšal. 
Stanje leta 1910 se torej že približuje normalnemu razmerju starostnih razredov, K.i 
znaša pri 120-letni obhodnji 16,7% za vsak starostni razred. 

Zaloga, prirastek in letni etat so predočeni v naslednji tabeli (v m 3). 

Leto 

1846 
1879/80 
1910 

Lesna zaloga 

1,595.000 
1,534.630 
1,293 .000 

Popr. let. prirastek Letni etat 

18,123 
r8,9oo 18.900 
18,813 30.500 

Etat so znatno povečali zato, da bi prej pospravili zaloge starega lesa in pospe
šili spremembo čistih bukovih gozdov v mešane, v katerih naj bi bili iglavci pretežno 
zastopani. Pri reviziji operata, izvršeni leta 1910, je bil etat dolo·čen na 25,500 m 3 

in 2450 m·1 vmesnih užitkov. Revizijski operat je predpisoval, da naj se seka v bukovih 
čistih sestojih deloma tudi na golo, v mešanih pa v luknjah. Pri tem naj se izsekajo 
predvsem bukve. Od celotne posekane lesne mase so oddali tudi še leta 1913 največ dt-v, 
gradbenega in tehnično porabnega lesa ter oglja rudarski direkciji v Idriji . Žagovce 
pa so prodajali ofertno. 

Leta 1913 je bilo zaposleno sledeče gozdarsko osebje: 2 upravitelja, 11 gozdarjev 
in 1 gozdarski pomočnik. Revizijski operat iz leta 1910 je potekel leta 1920, ko je 
Idrija bila pod Italijo. 

Kdaj je Balasitz odšel iz Idrije, nisem mogel ugotoviti. Od leta 1859 do 1862 je 
bil rudarski svetnik pri rudarski in gozdni direkciji v Sčavnici. 

Guttenberg trdi, da Balasitzevega operat.a niso dolgo upoštevali in da gospodarske 
knjige niso dolgo vodili. Najbrž so evidenco zanemarili potem, ko je Balasitz odšel 
iz Idrije. 
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pan ove c. Leta 1844 so uredili za silo obratovanje v državnem gozdu Panovcu. 
vendar se tega načrta niso držali, ker so morali pozneje vsa> za gradnjo· ladij spo
sobna drevesa oddati mornarici . Pa tudi drugi so seka1i in celo ogljari1i, ker ni 
bilo zadostnega nadzora. Z izko-riščanjem so sestoje neenakomerno in tako močno 
izredčili, da je trpela rodovitnost tal . Guttenberg piše, da je za gozd Panovec takrat 
obstajala samo nek·aka. opredelba sečišč, vrisana na karti, ki je pa nis·o upoštevali . 

Leta 1871 so pričeli z novo ureditvijo, ki so jo dokončaLi leta. 1878. Po tem 
načrtu je znašal letni etat za desetletje 1879-1888 585 m\ povprečni starostni pri
rastel\: IPa 1,61 m 3 na ha. 

Goriška gozdna direkcija je poskrbela,da so bili za prihodnja desetletja na.prav
ljeni revizijski operati. Ali so Italijani v 27 letih zasedbe napravili kako· revizijo, 
ni znano. 

Mo to vu n. Za državne gozdove v Motovunu so napravili gospodarski načrt 

pred letom 1848; po njem pa se niso dolgo ravnali. Leta 1860 so začeli z novim 
urejevalnim delom, lci so ga leta 1873· končali . Isto velja za manjši gozdni kompleks 
Dletvo. Direkcija drž. gozdov in domen je gotovo poskrbela, da so bili za nadaljnja 
desetletja napravljeni revizijski operati, ki so jih leta 1918 prevzeli Italijani. Ali so 
tudi oni kaj delaLi na urejanju, n~ znano. 

V Slovenskem Primorju so bili državni gozdova večinoma že urejeni, oziroma 
prvotne ureditvene operate je Direkciji državnih in zakladnih gozdov v Gorici že 
t·evidirala. Isto velja za državne in zakladne gozdove na Gorenjskem. 

Po letu 1880 je bilo na Primorskem urejenih več občinskih gozdov (7556 ha), in 
sicer gozdov-štoro·vcev s ploskveno razdelitvijo in ureditvijo donosa po kamet·alni 
taksi. 

Na Notranjskem, k'i je konec leta 1918 prišlo pod italijansko oblast, sta bili dve 
glavni posestvi, katerti.h gozdno gospodarstvo je bilo urejeno, in s-icer veleposestvo 
Hasberk in Snežnik. Bilo je tam še nekaj drugih zasebnih veleposestev, npr. posest
nika Jurce in La.nthierija v Vipavi, ki pa nista bHi urejeni. 

Graščina Hasberk pri P 1 anAn i. To veleposestvo se omenja že leta 
1145 in je bilo od te dobe do leta 1846 v rokah raznih starih plemenitaških rodbin, 
imenoma naštetih v izvestjih Kranjsko primorskega gozda:rskega društva, letnik 1907. 
Leta 1846 je tedanji lastnik posestva grof Mihael Coronini prodal graščino knezu 
Weriandu Windisch-Greatzu. Po smrti kneza Werianda (1867) je posestvo podedoval 
njegov sin Hugo Alfred, leta 1904 pa tega sin Hugo Weriand. Slednji je leta 1920 umrl 
in je posestvo prevzel njegov sin dr. Hugo Vincenc s svojimi brati, ter ga je imel 
do konca druge svetovne vojne, ko je prišlo pod novo Jugoslavijo ter postalo splošno 
ljudsko premoženje. 

Na Windisch-Greatzovem veleposestvu je b:ila izvedena odveza servitunih gozdnih 
pravic v letih 1870-1880. Upravičenci se prejeli tedaj za odkup užitnih pravic 9050 ha 
gozda, graščaku pa je ostalo 9863 ha gozda. 

Leta 1917 (torej med prvo svetovno vojno) je bil dokupljen revir Podkraj s 1011 ha 
od ljubljanske Kranjske hranilnice. Hranilnica je bila namreč prevzela od zadolženega 
grofa Lanihierlja., veleposestnilca v Vipavi. vse gozde (2290 ha) te graščine. Osta11ek, 
namreč revir Podkraj-Hmšica (1297 ha) pa je kupila od Kranjske hranjlnice tvt·dka 
Anton Mizzatto. 

Po p-rvi svetovni vojni je vse posestvo Hasberške graščine prišlo pod Italijo 
razen revirja Ravnik (1803 ha), ki je pripadel bivši Jugoslaviji. 

Gozdni w·ad za upravo Wndisch-Greatzovih posestev na Notranjskem je bil 
prvotno v hasberški graščini. Tu je ostal do l. apr-ila 1907, potem pa se je peeselil 
v Planino (Kačjo vas), kjer· je ostal d-o decembra 1919. 
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Decembra 1919 je bila ustanovljena rodbinska delniška družba »Sclabsa-<-<* in so 
bila na to družbo prepisana odtlej v Italiji ležeča poseslva. Generalna direkcija 
»Sclabse<-< je bila v Trstu, kjer je ostala do aprila 1933, nato pa je bila preložena 
v Postojno. Leta 1942 pa se je »Sclabsa<< zopet razdružila in s-o bile posamezne po
sestne enote v zemljiški knjigi prenesene na posamezne rodbinske člane. 

Od leta 1919 je ostal »Sclabsi<< podrejeni gozdni urad v Kačji vasi (vodja ing. Hoff
mann) do leta 1924, k-o je bil preložen v Postojno. 

Leta 1945 so postala, kakor je bilo že povedano, vsa Windisch-Greatzova posestva 
spl-ošno ljudsko premoženje. Upravna organizacija je bila pod novo Jugoslavijo 
popo-lnoma spremenjena. 

Po odvezi servitutnih pravic so začeli z urejanjem graščinskih gozdov. V nekro-
1ogu Fr. Reismullerju (Putick 1901) in v Schollmayerjevem izvidnem poročilu (1901) 
po ek.skurziji in ogledu (1906) večjega dela graščinskih g.ozdov, se pretirava, ko se 
omenja, da je ReismUller gozdove obmejil, p1·emeril, razdelil na oddelke in določil 

etat po kame.ralni taksi. K temu izjavlja Alfred Kčrbl, upok. gozd. svetnik kneza 
\Vindisch-Greatza, da so po odvezi zemJjiških bremen gozdna posestva samo v naravi 
obmejlčili, preme.rili pa jih niso. Nap1·avili so sicer neke karte s prerisom katastrskih 
kart. V revirjih Ravnik, Unec in Planina so napravili male preseke -., predpriprave 
za poznejšo opredelbo gozdov. Pravi opis sestojev je začel šele okoli leta 1903 in 
nekaj let za tem, ko je lVIoric Hladnik {upok. Auerspergov gozd. mojster, stanujoč 
v Ljubljani) uredil na p-odlagi točnih klupenj revirje Nanos {Predjama), Hrušica (sev.) 
in Hrušica (jug.). Hladnik omenja, da je klupnjo nadziral Windisch-Greatzov gozd. 
mojster Anton Hanusch v Hasberku. Hladnikovo metodo urejanja gozdov sem omenil 
v prejšnjem poglavju. 

Kčrbl je od leta 1907 dalje dal poslopoma sklupirati prebiralne gozde vs.eh revirjev 
in jih je uredil večinoma ob upoštevanju Hladnikove me-tode. V 1·evirjih Planina 
in Unec so bili sestoji jelke stari povprečno po 120 do 150 let. Kranjsko primorsko 
gozdarsko društvo je na obhodu teh gozdov leta 1906 svetovalo, naj se ti gozdi 
postopoma na golo posekajo. Ko1·bl je na to leta 1908 pričel s sečnjo v kulisah ter 
je v 20 letih pospraVil zaloge lesa na ok. 1000 ha. Pogozdovati so s sr:rtreko, vendar 
so gledali na to, da se v bodoče doseže mešani gozd. Napravili so tudi uspešne poskuse 
z duglazijo. 

Na gozdnih posestvih, ležečih v Italiji, je znašala letna sečnja 7520 m:' trdega 
lesa (buJ<.ev, javm·) in 48.240 ma mehkega {jelka, nekaj smreke). Po Korblovem mnenju 
je bil t.a elat nizek, kar utemeljuje s tem, da je poleti 1946 dal ves revir Javornik 
preklupati, klupnja je dala 279.000 m:: _ Leta 1910 pa so klupah samo 181.000 m :1. 

Pod K.orblom so izdelali gospodarske karte 1 : 2880 in revirne karte .1. : 8640. 
Operati so vsebovali ploskovne tabele, opise se.stojev, sečne načrte in splošne popise. 
Izkoriščanje so vnašali v gospodarske knjige. Vsako deseto leto so vsak revir izklupali. 
Revirji so bili: Ravnik, Planina, Unec, Logatec, Zagorc, Hrušica, Nanos, Javornik, 
Debeli kamen. 

Kor·bl je začel kmalu po nastopu službe v Hasberku (1907) izgrajevati cestno 
omrežje. Prej sta obta.jali samo dve cesti, in sicer cesta od graščinskega poslopja 
v Hasberku k Skocjanskim jamam v revirju Unec, druga pa od Grčarevca do ceste 
Vipava-Logatec. Dograjenih je bilo nato še 110 km zasebnih, po- 4 m širokih cest, po 
kate1·ih je, ker nimajo vzpona nad 5% mogoče voziti s kamioni. Stroški z.c.1. gradnjo 
cest so se pokrili s podražitvijo lesa . 

Da bi se uspeh gospodarstva še bolj povečal, je Kčrbl pospeševal industrializacija. 
Do leta 1907 je bila na posestvu samo ena žaga s polnojarmenikom in cirk'ularko, in 

* Sclabsa = Societa Coltivazione Legname ad Abbattimento Bo.schi S. A. 
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sicer v Plandni >>Pod gradom~< ob izhodu Pivke iz podzemja. Med prvo svetovno 
vojno (1916) je K5rb1 postavil novo žago na železniški postaji Planina za predelavo 
lesa iz revirja Ravnik. Leta 1922 je bila zgrajena žaga v Belskem s tremi jarmeniki 
ter leta 1924 dokupljena enako velika žaga v Postojni od posestnika Jurce, leta 1934 
pa še žaga v St. Petru (Pivki) . K tej žagi je bila potem pl'igrajena tovarna vezanih 
plošč. Leta 1940/41 je bila p06tavljena še velika tovo..rna za leso:vinske plošče v Ilirski 
Bistrici. 

Vel eP o se s tv o S n e ž ni k. Zgodovino snežniške graščine je izčrpno opisal 
gt·ašč-inski ravnatelj Henrik Schollmayer-Lichtenberg v trdo vezanem rokopisu: 
>>Die Geschichte der Herrschaft Schneeberg-Lass«, I in II (1923). Zato se omejujem 
le na nekaj končnih podatkov: 

Graščino je leta 1853 kupil knez Ot..on Schonburg-Waldenburg. Stanoval je v 

Hermsburgu pri Dresdenu. Za njim je posestvo podedoval sin Herman. Njegov gozd. 
mojster na Snežniku je bil J. Bodenstein, ki je pa leta 1872 odšel na Ceško v drugo 
službo. Nato je prevzel upravo posestva Jožef Obereigner. 

Znano je, da je bila s privoljenjem kneza na Snežniku jeseni 1869 ustanovljena 
dveletna šola za gojenje gozdov (Waldbauschule), ki je prenehala leta 1875. 

Pri odvezi servitutnih bremen so prejeli upravičenci okoli 10 000 ha gotzdov, gra
ščini pa je ostalo ok. 15 000 ha. Za 17210 oralov (9913 ha) je napravil leta 1890 / 91 
gospodarski načrt Herman Brettschneider z Dunaja. Ta opera.t je bil napravljen 
gotovo s sodelovanjem gozd. mojstra J. Obereignerja. Pod vodstvom slednjega je 
bil urejen revir Gomance za dobo 1901-1912 in izvršena revizija operata za ostale 
l'evirje. 

Po Obereignerjevi snu1:i (1903) je prevzel njegov zet, dotedanji revirni gozdar v 
Mašunu, Henrik Schoilmayer-Lichtenberg vodstvo uprave Snežniškega veleposest.va. 
V~rjetno je SchoUmayer izvršil revizijo gospodarskih načrtov za desetletje 1913 do 
1924 ter poznejša dela. Podrobnejše podatke vsebuje razprava ing. Fr. Dolgana: 
,;urejanje gozdov na področju Snežnika, s posebnim ozirom na revir Leskova dolina«, 
objavljena v knjigi: »Prebiralni godzovi na Snežniku~<, Ljubljana 1957. 

Po prvi svetovni vojni je večji del gozdov prišel pod Italijo, graščinsko ter 
upravno poslopje ter ok. 1720 ha gozda je pripadlo bivši Jugoslaviji. (Te gozdove 
omen.iam pozneje.) 

Od pričetka prve svetovne vojne do njenega konca in še skoraj štiri let.a pozneje 
se zaradi odsotnosti gozdarskega osebja in pomanjkanja delovnih ljudi in zaradi 
drugih, nujnejših gospodarskih poslov, ni dosti delalo na področju urejanja gozdov. 
Ko so se začele priprave na drugo svetovno vojno leta 1939 in 1940 ter med to 
vojno 1941 do 1945 se zopet ni delalo. Te prekinitve pomenijo velik zastanek in jih 
je treba pri presoji urejevalnih del na naših tleh pač primerno upoštevati. 

V s-ledečem naštevam posestva, za katera je bila ure9itev gozdov predpisana, 
izvršen in sestavljen revizijski operat. Posestva so razvrščena po velikosti. Navedena 
so tudi taka posestva, ki ni:so imela urejenih gozdov, čeprav je bila ureditev zanje 
predpisana. 

Razlaščeni gozdovi v upravi Začasne državne uprave v 
Ljubljani (ZDU). Po razlastitvi veleposestniških go~do.v, ki je bila v glavnem 
leta 1934, je prevzela njih upravo ZDU v Ljubljani. Površina raz.laščenih gozdov je 
znašala leta 1938 - 21.954 ha, leta 1939 - 21.577 ha, leta 1941 - 21.318 ha . 

Razlastitve po stanju 31. decembra 1939 so obsegale gozdove: 

kneza Karla Auersperga dedičev, Kočevje-Soteska brez gozdov v C~-

branskem okraju . 15027 ha 

Turjaške graščine, revir Krvava peč . 1040 ha 
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grofov Thurn, rev. Crna, Ravne . 
grofa Zabea, revir Plešič 
kneza Hugona WincLisch-Greatza, rev. Konjice, Rogla . 
kneza Alfreda Wi.ndisch-Grealza, rev. Log-.Zetale . 

2207 ha 
1001 ha 
1040 ha 
1262 ha 

ZDU se je p·ri določanju etata ravnala po- gospodarskih načrtih razlaščenih vele
posestnikov. Nekateri teh načrtov so bili že. poteldi. ZDU ni napravila novih gospo
darskih načrtov, ker je pričakovala, da. bo Dravska banovina prevela razlaščene 

gozdove v svojo last. 

Med okupacijo je del razlaščenih gozdov prišel pod nemškega, drugi del pod 
italijanskega okupatorja. Pretežna v-ečina gozdov pa se v tej dobi ni mogla izko
riščati, ker je bila zasedena po partizanih. 

Po osvoboditvi so razlaščeni gozdovi postali splošno ljudsko premoženje. 

Omeniti je, da so izmed razlaščenih gozdov bili izločeni za porogozde, ki se ne 
smejo izkoriščati, sledeči predeli: Odd. 18/h revirja Grčarice, 14, 33 ha, odd. 22 revi.rja 
Kočevske Ravne, 76,96 ha, odd. A/6 - 4/b revirja Rajhenavskii Rog 51,30 ha, ·odd. 34/b 
revirja Travnik, 12,93 ha, odd. VII - A/6 - 15 revirja Mozelj, 6,9 ha, add. 29 revkja 
Soteska, 59,60ha, odd. 17 revirja Gorjanci, 23,532 in odd. 19/a in 19/b revkja FaJ.a na 
Pohorju, 19,5 ha. 

PREDPISI 

O RAZGLASITVI DOLINE TOPLE NA KOROSKEM ZA NARAVNO ZNAMENITOST 

(Uradni list SRS, št. 32 od 13. 10. 1966) 

1 

Območje doline Tople v zgornjem delu Mežiške doline se zaradi posebne naravne 
lepote ter etnografskih in kulturnozgodovinskih vrednot razglasi za naravno zna
menitost. 

2 

Zavarovano območje zajema vsa zemljišča znotraj meje, ki teče od Burjakove 
bajte (657 m) pri rizlivu Tople v Mežo proti severu po slemenu na koto 1325 m na 
Malo Peco (1637 m), od tu na karto 1710 in po slemenu Mihelje Pece na državno 
mejo pri KordežeVJi planini, nato po državni meji proti zahodu do kote 1835, dalje 
pt~oti jugu po razvodnici med Toplo in Koprivn-o na Preval (1418 m) in po s-lemenu 
čez kote 1521, 1551, 1535, 1271 in 1022 tako, da vključuje samotni kmetiji Cofa-Uijo in 
Mravljak, nato pa se po slemenu spusti v doUno Meže do Burjakove bajte. 

Meja zavarovanega območja je vidno označena na dohodnih poteh in na drevesih 
ali na dru~h vidnih predmetih ob meji z ustrenim napisanim opozorilom. 

3 

Na zava:mvanem -obm-očju so brez poprejšnjega dovoljenja Repub1iškega sekre
tariata za p-rosveto in kulturo prepovedani posegi, ki bi spremenili osnovne značilnnsti 
pokrajine, kot so- npr. goloseki in preseki, regulacije hudournikov in potokov, podi
ranje rin prezidavanje -obstoječih stavb in naprav, spreminjanje sedanje zemljiške 
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razdelitve in podiranje starih samotnih dreves, ter drugi posegi, ki bi bili kakorkoli 
v nasprotju z namenom zavarovanja. 

Za vsako novo gradnjo (stavbo, gozdno in prometno napravo, žičnico, daljnovod 
in podobno) na zavarovanem območju je potrebno dovoljenje Republiškega sekreta
riata za prosveto in kulturo ter Republiškega sekretariata za urbanizem. 

Na zavarovanem območju je dovoljeno redno izkoriščanje obdelovalnega zem
ljišča in gozda ter opravljanje vzdrževalnih del na obstoječih zgradbah in napravah. 

4 

Skupščina občine Ravne na Koroškem neposredno ali po svojih pooblaščenih 
organih ali organizacijah .opravlja varovalno in nadzorno službo na zavarovanem 
območju in skrbi za izvajanje te odredbe. 

5 

Ta odredba začne veljati -osmi dan po objavi v »Uradnem listu SRS«. 
St. 63-12/65 

Ljubljana, dne 8. avgusta 1966. 

Republiški sekretar 
za p·rosveto in kulturo: 

Tomo Martelanc s. r. 

PRAVILNIK 

Republiškii sekretar 
za urbanizem: 

Ermin Kržičnik s. r . 

O VARSTVU GOZDOV IN GOZDNIH ZEMLJJšC PRED POŽAROM 

(Uradni list SRS. št. 36 od 10. 11. 1966) 

l. člen 

Določbe tega pravilnika veljajo za vse gozdove in gozdna zemljišča ne glede na 
to , v čigavi lastnini so in kdo gospodari z njimi. 

2. člen 

Za netenje ognja na peostem v gozdovih, na plantažah· gozdnega drevja ali v 
njihovi bližini, se šteje netenje ognja zunaj delavnic, delavskih barak, koč ali dru
gačnih zaprtih prostorov, v katerih je zavarovano ognjišče, nadalje kurjenje v 
kladah, votlih deblih in na štorih ter uporaba gorilnikov na trda, tekoča in plinska 
goriva zunaj zaprtih prostorov v navedenem območju . 

Kot bližina gozda se šteje ra1zdalja petdesetih metrov ali manj do roba gozda . 

3. člen 

Kot osebe, ki smejo netiti ogenj na prostem, ~e štejejo gozdni delavci, vozniki 
gozdnih sortimentov in drugi, ki so zaposleni v gozdu. 

4. člen 

Prepovedano je sežigati ledine in travišča na območju, kjer ogenj lahko ogrozi 
gozd ali uniči koristno rastlinje na degradiranem zemljišču. 

5. člen 

Uporaba kurilnih naprav v namene turističnega šotorjenja je dovoljena le na 
primerno zavarovanem prostoru, ki ga je dolžan urediti organizator turističnega šo-
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tor jenja tako, da se preprect nastanek ali širjenje požara na gozdnem območju_ ali 
na degradiranem zemljišču. 

6. člen 

Za dodatne ukrepe iz tretjega odstavka 24. člena zakona o gozdovih se štejejo 
zlasti ukrepi za preprečevanje požarov v gozdovih, ki so razglašeni za parke ali rezer
vate, nadalje v gozdovih turističnih, zdraviliških in letoviških krajev ter v gozdovih, 
ki so namenjeni za turistično šotorjenje. 

'1. člen 

Sežiganje lubja in vejevja v gozdu in njegovi bližini zaradi zatiranja škodljivega 
mrčesa; požiganje sečnih odpadkov, grmovja, dračja in plevela zaradi priprave zem
ljišča za obnovo gozda ter požiganje na planinskih pašnikih je dovoljeno samo pod 
nadzorstvom strokovnega delavca organizacije, ki gospodari z gozdom. Strokovni 
delavec mora v zvezi s temi deli ukreniti vse, kar je primerno in potrebno, da se 
prepreči nastanek gozdnega požara, o teh sežiganjih pa vnaprej obvestiti najbližjo 
gasilsko enoto ali postajo milice. 

Netiti ogenj v namene iz prejšnjega odstavka pa ni dovoljeno ob močnem vetru 
ali ob izredni suši ter v mladih gozdovih in gozdnih nasadih. 

8. člen 

Lokomotive in druga vo-zila na trdo gorivo, ki vozijo skozi ali blizu gozdov, 
morajo imeti varovalne naprave za prestrezanje isker, katerih mreže morajo biti med 
vožnjo vedno zaprte, ter brezhibne pepelniske lopute in rešetke. Strojevodja mora 
vsakodnevno skrbeti, da so dimnica, pepelnik in odprtina za izpraznjevanje v redu. 

Progovni čuvaji ali za to določeni drugi delavci železniškega transportnega pod
jetja so v sušni dobi dolžni takoj po vožnji vlaka ali drugega vozila iz prejšnjega 
odstavka skozi gozd ali blizu gozda obiti progo in pogasiti morebitne ogorke ali ogenj 
ob progi. Ce ne morejo pogasiti požara sami, morajo o tem čimprej obvestiti najbližjo 
gasilsko enoto, postajo ljudske milice ali najbližji obrat gospodarske ali druge orga
nizacije, ki gospodari z okolišnimi gozdovi. 

9. člen 

Organizacija, ]{i gospodari z gozdovi, mora imeti vnaprej izdelan načrt za gašenje 
gozdnih požarov. Skrbeti mora, da so njeni delavci usposobljeni za izvrševanje proti
požarnih ukrepov. 

Načrt iz prejšnjega odstavka mora vsebovati podrobno izdelano organizacijo 
odkrivanja in gašenja požarov; podatke o vrstah gozdnega drevja. o dovoznih poteh 
in bližnjicah, o vodnih virih v gozdu ter tehnične ukrepe glede opazovalne in obve
ščevalne službe; nadalje podatke o opremi in vozilih, s katerimi razpolaga organiza
cija oziroma jih je treba mobilizirati; podatke o zbirališčih ljudi in opreme ter druge 
podatke in predvideti ukrepe za hitro preprečevanje oziroma gašenje požarov. 

Organizacija mora predložiti načrt iz prejšnjega odstavka občinskemu upravnemu 
organu, pristojnemu za zadeve požarnega varstva, da ga ta uskladi z občinskim 

načrtom o ukrepih za varstvo pred požarom. 

10. člen 

Kot protipožarni ukrepi v gozdovih se štejejo zlasti: 
l. postavitev napisov z opozorili, da je kurjenje v gozdu prepovedano; 
2. večkratni nadzorstveni obhodi za to zadolženih delavcev organizacije, ki gospo

dari z gozdovi; 
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3. vzdrževanje presek v primerni širini; 

4. ograjevanje gozdnih nasadov na Krasu s proti požarnimi zidovi primerne višine; 

5. pravočasna in pogostna redčenja sestojev iglastega drevja; 

6. gojitev mešanih gozdov iglavcev in listavcev, v gozdovih iglavcev pa zasajanje 
primernih pasov listavcev. 

V požarno ogroženih gozdovih (četrti odstavek 24. člena zakona o gozdovih) je 
poleg ukrepov iz prejšnjega odstavka potrebno še redno čistiti gozd suhih vej in 
suhega drevja, sečnih ostankov in drugega vnetljivega materiala, kar velja zlasti za 
gozdove iglavcev. 

11 . člen 

Gozdno in lovsko osebje, ki se mudi na mestu, kjer je nastal ogenJ, Je upravi
čeno poklicati h gašenju vse za gašenje sposobne ljudi, ki so v bližini. Poklicani se 
morajo odzvati. 

Vsak, ki opazi začetni požar, pa ognja ne more sam pogasiti, mora o požaru 
obvestiti najbližjo izmed tehle organizacij: gasilsko enoto, postajo milice, obrat orga
nizacije, ki gospodari z gozdovi ali katerikoli občinski organ. 

12. člen 

Strokovno vodstvo pri gašenju gozdnega požara ima gozdarski strokovnjak. Po
veijnik gasilske enote vodi gasilska dela ob sodelovanju gozdarskega strokovnjaka. 

13. člen 

Ce gori le suhljad, listje, odpadle iglice, suh mah, trava in podobno (nizki gozdni 
požar), je treba gasiti ogenj tako, da se goreče površine udarjaje z gasilskimi met
lami, lopatami, vejami ali tako, da se goreče površine pokrivajo s peskom, zemljo in 
podobno. C:e se ogenj naglo širi, ga je treba omejiti tako, da se v primerni razdalji 
od ognja gozd v smeri vetra očisti nizkih suhih vej, dračja in suhljadi ter da se 
zemlj8 prekoplje. Prekopani zaščitni pas mora biti širok 5 do 10 metrov . 

14. člen 

Kadar plameni zajamejo debla in vrhove (debelni ali vršni požar), je treba ome
jiti ogenj tako, da se na primerni razdalji pred požarno črto napravi okrog 50 m 
širok zaščitni pas, v katerem je treba posekati vse drevje. Drevje je treba podirati 
v smeri požara ter oklestiti in takoj odstraniti vse veje. Morebitna goreča debla je 
treba zasuti z zemljo . O poseku odloči gozdarski strokovnjak. 

15. člen 

Ce gori pod neposredno zemeljsko površino šota, humus, korenine in podobno 
(podtalni požar), je treba izkopati v zemlji primerno širok in globok zaščitni jarek 
ter v njem izsekali vse korenine. Gorenje pod površino je treba zadušiti s teptanjem, 
polivanjem in nasipavanjem zemlje. Po potrebi je treba odkriti tla in odstraniti 
gorlj ive snovi. 

16. člen 

Ko je požar pogašen ali omejen na tak prostor, da se ne more več širiti, mora 
vodja gašenja odrediti gasilsko stražo, ki ·· nadzira pogorišče toliko časa, da preneha 
nevarnost ponovnega vžiga. Pri tem je straža dolžna nadzirati požarišče ter neposredno 
in bližnjo okolico, ki je ogrožena. Gasilsko stražo sestavljajo delavci organizacije, ki 
gospodari z gozdom. 
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17. člen 

Državni organi, delovne in druge organizacije, ki so zainteresirani za požarno 
varstvo, so dolžne sistemati-čno seznanjati občane z vzroki požarov in z ukrepi za 
varstvo gozdov pred požarom. 

Vzgojno osebje v šolah mora opozarjati učence na škodljive posledice neprevid
nega ali lahkomiselnega kurjenja na gozdnem območju ali na degradiranem zemljišču . 

18. člen 

Z denarno kaznijo od 500 do 1000 novih din se kaznuje za prekršek gospodarska 
ali druga organizacija: 

l. če v nasprotju s 4. členom sežiga ledine ali travišča na območju, kjer ogenj 
lahko ogrozi gozd ali koristno rastlinje na degradiranem zemljišču; 

2. če kot organizator turističnega šotorjenja ne uredi kurišča tako, da se prepreči 
nastanek ali širjenje požara na gozdnem območju ali degradiranem zemljišču (5. člen); 

3. če v nasprotju s 7. členom brez strokovnega vodstva sežiga lubje ali vejevje 
v gozdu; požiga sečne odpadke, grmovje, dračje ali plevel; če požiga na planinskih 
pašnikih, ali če opravlja ta dela ob močnem vetru ali ob izredni suši ter v mladih 
gozdovih in gozdnih nasadih; 

4. če ne poskrbi, da imajo lokomotive ali druga vozila, ki se kurijo s trdim 
gorivom in vozijo skozi gozdove ali blizu gozdov, varovalne naprave, ki zadržujejo 
iskre (8. člen) ; 

5. če nima načrta za gašenje gozdnih požarov, pa bi ga morala imeti (9. člen); 

6. č~ ne poskrbi, da so njeni delavci usposobljeni za izvrševanje protipožarnih 
ukt·epov (9. člen). 

Za prekršek iz prejšnjega odstavka se kaznuje z denarno kaznijo od 100 do 
500 novih din tudi odgovorna oseba organizacije. 

19. člen 

Z denarno kaznijo od 100 do 500 novih din se kaznuje za prekršek: 

l. kdor v nasprotju s 4. členom sežiga ledine ali travišča na območju, kjer ogenj 
lahko ogrozi go.zd ali koristno rastlinje na degradiranem zemljišču; 

2. kdor v nasprotju s 7. členom brez strokovnega vodstva sežiga lubje ali vejevje 
v gozdu ali požiga sečne odpadke, grmovje, dračje ali plevel; požiga na planinskih 
pašnikih; če vsaj tri dni vnaprej ne obvesti najbližje gasilske enote ali postaje milice 
o tem nameravanem sežiganju ali požiganju; ali še neti ogenj v omenjene namene ob 
močnem vetru ali ob izredni suši ter v mladih gozdovih in gozdnih nasadih; 

3. strojevodja, ki v nasprotju z določbo prvega odstavka 8. člena nima pri loko
motivi ali drugem vozilu v redu dimnice, pepelnika ali odprtine za izpraznjevanje; 

4. progovni čuvaj ali za to zadolženi drugi delavec železniškega transportnega 
podjetja, ki ravna v nasprotju z določbo drugega odstavka 8. člena. 

20. člen 

Organizacije, ki gospodarijo z gozdovi, izdelajo načrt za gašenje gozdnih požarov 
(9. člen) v šestih mesecih od dneva uveljavitve tega pravilnika. 

21. člen 

Z dnevom uveljavitve tega pravilnika preneha veljati navodilo za večje varstvo 
in nadzorstvo posebno ogroženih gozdov in vseh gozdov ob suši (Uradni list LRS, 
št. 21-129/49). 
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22. člen 

Ta pravilnik začne veljati osmi dan po objavi v »Uradnem listu SRS«. 

Ljubljana, dne l. oktobra 1966 

Republiški sekretar 
za notranje zadeve: 

Riko· Kolenc s. r. 

St. : 321-065,/66 

Republiški sekretar 
za gospodarstvo: 
Sveto Kobal s. r. 

PRAVILNIK O GOZDNEM REDU 

(Uradni list SRS, št. 38 od 24. 11. 1966) 

1. Odkazovanje drevja za posek 

l. člen 

Drevesa je treba odkazovati za posek z odkazovalnim kladivom. 
Odkazovalno kladivo iz prejšnjega odstavka se lahko uporablja le še za označe

vanje gozdnih sortimentov. 
Delovna organizacija, ki gospodari z gozdovi (prvi odstavek 12. člena zakona o 

gozdovih), vodi evidenco odkazovalnih kladiv. 

2. člen 

Drevesa se odkazujejo za sečnjo različno glede na to, ali gre za sečnjo v eno
dqbnih, prebiralnih in varovalnih gozdovih. 

Za odkazovanje dreves v enodobnih gozdovih velja tole: V mladih pregostih 
kulturah se odkaže drevje nezaželenih drevesnih vrst in še tisto drevje, ki utegne 
slabo vplivati na razvoj drevesnih sestojev (negativna selekcija). Ko je višinski pri
rastek največji, se odl<:aže zaradi redčenja tisto odvečno drevje, ki ne bo ostalo 
v glavnem sestoju (pozitivna selekcija), pri tem pa se ne odkaže tisto fizično zdravo 
drevje, ki koristno vpliva na razvoj sestaja (polnilni sloj}. Ko enodobni sestoji dose
žejo sečno zrelost, je moč za oplodno sečnjo odkazovati drevje glavnega sestaja, upo
števajoč istočasno naravno -pomladitev poseke. 

V prebiralnih gozdovih se odkazuje drevje vseh debelinskih stopenj, upoštevajoč, 
da je treba posekati predvsem tisto drevje, ki ovira razvoj boljšega sestaja. 

V varovalnih gozdovih se odkažejo tista drevesa, ki jih je moč posekati v skladu 
z aktom o razglasitvi teh gozdov za varovalne (38. člen zakona o gozdovih) . 

3. člen 

Drevo je treba pri odkazovanju označiti na dveh mestih, tako da je odkazovalni 
znak viden na posekanem deblu in na panju ali korenini. Odkazana drevesa je treba 
oštevilčiti. 

Drevesa v nizkih (panjevskih) gozdovih se odkazujejo le na enem mestu. Ce gre 
za drevesa pod 7 cm premera v prsni višini, jih k dovoljeno namesto· odkazovanja 
odrzati in ustrezno označiti. 

4. člen 

Drevesa, ki so bila zaradi naravnih nezgod (vetra, snega, požarov ipd.) tako 
poškodovana, da jih je treba posekati, ni tt·eba odkazati, vendar pa je treba po sečnji 
naknadno označiti panje. 
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5. člen 

Drevesa za posek sme odkazati le delavec, ki ima najmanj srednjo strokovno 
izobrazbo gozdarske stroke in ki ga za to pooblasti organ prizadete delovne organiza
cije, določen za to s splošnim aktom te organizacije. 

2. Sečnja drevja 

6. člen 

Odkazano drevo je treba posekati čim nižje pri tleh , tako da preostali panj ni 
višji od tretjine premera, razen na gibljivih ali poplavnih območjih ter pri dt·evju, 
podrtem ali poškodovanem zaradi naravnih nezgod (4. člen). Pri sekanju se ne sme 
poškodovati odkazovalni znak na panju. 

7. člen 

Drevesa je treba podirati tako, da se ne poškodujejo sosednja drevesa, podmladek 
in poti ter da se ne zmanjša uporabna vrednost podrtega drevesa. Ce rastejo dre
vesa posamezno v mladju, jih je treba pred podiranjem primerno oklestiti. 

Ce se odkazano drevo ne poseka v gospodarskem letu, v katerem je bilo odka
zana, je treba na primeren in viden način zbrisati (razveljaviti) odkazovalni znak 
na njem. 

Prepovedano je izkopavati štore posekanih ali kako drugače podrtih dreves na 
strmih, hudourniških in kraških zemljiščih. 

8. člen 

Drva in celulozni les se praviloma zlagajo le na gozdne jase (čistine) ali ob 
izvoznih poteh. Prepovedano je naslanjati drva in celulozni les na debla dreves. 

3. Izdelava in spravilo lesa 

9. člen 

Posekana drevo je treba izdelati tako, da se čim manj poškoduje gozdno mladje, 
preostalo stoječe drevje, samo posekana drevo in gozdno zemljišče . Praviloma naj se 
izdelujejo gozdni sortimenti na tistem prostoru sečišča, kjer je najmanj podmladka
in od koder je moč najlaže spravljati gozdne sortimente tz gozda ob najmanjši škodi 
za mladje, za gozdna tla in za sam gozdni sortiment. Pri tem se kot gozdni sortiment 
štejejo vse vrste lesa, ki jih je moč izdelati v gozdu z ročno žago ali z ustreznim 
orodjem. 

Sekati in izdelovati je treba drevesa tako, da posekana debla in izdelani material 
ne ovirajo prometa na gozdnih presekah ali gozdnih poteh. 

10. člen 

Les se sme spravljati v takem letnem času, da se tla čim manj poškodujejo 
(zmrzla tla, sneg in podobno) . 

Posebno je treba paziti na zemljišča, ki so bila pogozdena ali pomlajena, ter na 
zemljišča v varovalnih gozdovih. 

Les se praviloma ne sme .spravljati po tleh na gibljivih in hudourniških zemlji
ščih ali kjer bi spravilo lesa kruši1o oziroma ogolilo gozdna tla. Ce ni druge spravilne 
možnosti, je treba na takih zemljiščih spravljati les z žičnicami oziroma drugimi 
takimi tehničnimi pripravami, ki popolno zavarujejo gozdna tla. 
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4. Ureditev sečišča 

11. člen 

Po opravljeni secnJl Je treba urediti sečišče. V ta namen je treba: 
l. posekati drevo, ki je bilo pri podiranju drugega drevesa močneje poškodo

·vano, ter drevo, na katero se je zataknilo posekana drevo; 
2. zložiti lubje in okleščene veje na manjše kupe, vendar tako, da ne ovirajo 

pomlad ka ali obnove gozda; 
3. čimprej izpeljati izdelane gozdne sorUmente. 
Vsako posekana iglasto drevje je treba takot ko je posel{ano, oklestiti in obeliti 

lubje, oklešečene veje in vrh je treba zložiti na kupe, vendar tako, da ne ovira po
mladka. Obeliti je treba tudi panj posekanega iglastega drevja. 

12. člen 

Prepovedano je zlagati in puščati les in sečne odpadke v hudourniških strugah 
in jarkih. Lesni material, ki bi v teh strugah in jarkih še zaostal, je treba odstranlti 
iz teh strug oziroma jarkov ali z zemljišč, ki jih doseže voda. 

Prepovedano je zlagati les in sečne odpadke na gozdnih cestah in poteh. 

5. Označevanje lesa v gozdovih 

13. člen 

Gospodarska ali druga delovna organizacija, ki gospodat'i z gozdovi, na katerih je 
lastninska pravica, mora neposredno po izdelavi posebej označiti les, 1\:i pripada 
la~tniku gozda za neposredno uporabo v njegovem kmečkem gospodarstvu in gospo
dinjstvu (1. točka 42. člena zakona o gozdovih). Organizacija označi ta les z rdečo 

barvo in z znaki (ldadivo ipd.), ki jih uporablja za splošno označevanje svojega lesa. 

14. člen 

Da se ugotovi izvor in lastništvo lesa ter da se preprečijo gozdne tatvine in 
podobno, dalje pa še zaradi evidence izdelanih gozdnih sortimentov so organizacije, 
navedene v prejšnjem členu, dolžne označiti svoje izdelane gozdne sortimente s svo
jim znakom. 

Izdelani gozdni sortimenti se prevzemajo in označujejo na sečišču. 
Organizacija vodi evidenco svojih znakov za označevanje lesa. 

6. Nabiranje postranskih gozdnih proizvodov 

15. člen 

Pri nabiranju postranskih gozdnih proizvodov v gozdu (plodovi in semenje gozd
nega drevja, gozdna zelišča in gobe, rastlinski sadeži, smola, stelja, paša, suhljad 
z vejevino in sečnimj odpadki) nabiralci ali uporabniki ne smejo delah škode mladju, 
sadikam, gozdnemu drevju, mejnim in urejevalnim ter drugim znamenjem kakor 
tudi drugim gozdnim objektom. 

16. člen 

Grabiti steljo, lis\je in mahovino (steljarjenje) je dovoljeno z lesenimi grabljami, 
in sicer tako. da se ne pograbi prst in ela se ne poškoduje mladje. Steljariti na istem 
mestu je dovoljeno v časovnem ·presledku n3.jman.i treh let. 
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17. člen 

Semenje in plodove na stoječem drevju v gozdu je dovoljeno nabirati tako, da 
se drevje ne poškoduje. Pri tem je zlasti prepovedano uporabljati železne kavlje in 
krampeže, tolči s trdim ali topim orodjem po deblu ali obmetavati drevo s kamenjem 
in lomi ti veje ali vr,šičke drevja. 

7. Varstvo gozdov 

18. člen 

Pomlajena ali pogozdena zemljišča je treba primerno zavarovati pred pašno 
živino in škodljivo divjadjo. Na mejah teh zemljišč je treba na ustreznih krajih posta
viti primerna znamenja z napisi, da je treba varovati nasad in da je paša v njem 
prepovedana. 

Kjer je dovoljeno v gozdu pasti (21. člen zakona o gozdovih), je treba puščati 
živino na pašo in k napajališčem le po odrejenih potih. 

19. člen 

Prepovedano je uporabljati nebeljeni les iglavcev za ograje, rampe in podbno 
v gozdovih in na gozdnih zemljiščih. 

20. člen 

Za gozdarstvo pristojni občinski upravni organ lahko na predlog organizacije, ki 
gospodari z gozdom, ali. lesnopredelovalne organizacije, ki kupi les, izjemoma dovoli 
(tretji odstavek 26. člena zakona o gozdovih), da se od začetka novembra do konca 
marca spravlja in prevaža les iglavcev neobeljen. Dovoljenje se lahko izda, če je 
zagotovljeno, da bo les v enem mesecu po poseku pcedelan, obeljen, uporabljen za 
gradbene namene ali s kemičnimi sredstvi zavarovan. 

Za drevje, ki ga je napadel lubadar, ni moč izdati dovoljenja po prejšnjem 
odstavku. 

Kdor prevaža neobeljen les iglavcev, mora imeti s seboj izjemno dovoljenje iz 
prvega odstavka. 

Organ iz prvega odstavka vodi evidenco izdanih dovoljenj. 

21. člen 

Določbe iz prejšnjega člena ne veljajo za prevažanje, sprejemanja in uskladišče
nje neobeljenega lesa ig1avcev, ki se impregnira neobeljen (drugi odstavek 26. člena 

zakona o gozdovih). Organizacija, ki prevaža, sprejema ali uskladišči tak les, mora 
imeti o tem ustrezno dokumentacijo (pogodba itd.). 

22. člen 

Da se zatrejo škodljivci in nalezljive bolezni gozdnega drevja ter da se prepreči 
njihovo širjenje, mora organizacija, ki gospodari z gozdom, zlasti takoj posekati in 
izdelati .wšice in napadena drevesa ter položiti lovna in kontrolna drevesa ali kupe. 

23. člen 

Posekana drevo, ki ga je napadel mrčes, je treba oklestiti in obeliti spanjem vred, 
nato pa lubje, veje in vrh sežgati ali uničiti s kemičnimi sredstvi. Pri tem je treba 
upoštevati predpise o varstvu gozdov pred požarom. 
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24. člen 

Organizacija, ki gospodari z gozdom, mora skrbeti za varstvo ptic, ki umcuJe]o 
gozdne škodljivce. V ta namen naj potrebno ukrene zlasti za njihovo varstvo takrat, 
kadar gnezdijo, občasno pa mora skrbeti tudi za njihovo prehrano pozimi. Po potrebi 
in dogovorno z lovskimi organizacijami naj ukrene potrebno za uničevanje škodljivih 
živali, ki preganjajo in uničujejo ptice. 

25. člen 

Pri graditvi objektov v gozdovih ali na gozdnih zemljiščih je treba gledati na 
to, da se okolni gozdni sestoj ne poškoduje z razstreljevanjem, odkopavanjem ali 
odlaganjem materiala in z drugimi podobnimi dejanji. 

Organizacija določi kraje, na katerih je dovoljeno odlagati zemljo, izkopane 
zaradi graditve, in gradbeni material, ki je potreben za gradnjo. 

8. Kazenske in končne določbe 

26. člen 

Za prekršek se kaznuje z denarno kaznijo do 1000 novih dinarjev delovna orga
nizacija: 

l. če poseka drevo v nasprotju z določb~mi 6. in 7. člena, 

2. če pri graditvi objekta v gozdu poškoduje gozdni sestoj v nasprotju z določbo 
25 . člena. 

Za prekrška iz prejšnjega odstavka se kaznuje z denarno kaznijo do 500 dinar
jev tudi odgovorna oseba delovne organizacije. 

27. člen 

Ze:. prekršek se kaznuje z denarno kaznijo do 500 dinarjev posameznik, če ne 
oklesti ali obeli posekanega iglastega drevesa (drugi odstavek 11. člena) ali če pri 
nabiranju postranskih gozdnih proizvodov ravna v nasprotju s 15. ali 17. členom. 

28. člen 

Ta pravilnik začne veljati osmi dan po objavi v »Uradnem listu SRS«. 
Z dnem, ko začne veljati ta pravilnik, prenehata veljati: 

l. odredba o ukrepih proti škodljivemu mrčesu in nalezljivim boleznim na gozd
nem drevju (Uradni list LRS št. 12-70/ 49), 

2. odredba o označevanju lesa za domačo uporabo (Uradni list SRS, št. 37-396/ 65). 

St. 321-054/66 Ljubljana, dne 19. oktobra 1966 . 

Republiški sekretar za gospodarstvo: 
Sv etko Kobal s. r. 

ODREDBA 

O VARSTVU KORISTNIH PTIC IN KORISTNIH SESALCEV 

(Uradni list SRS, št. 29 od 15. 9. 1966) 

l. člen 

Prepovedano je loviti in uničevati kolistne ptice in koristne sesalce, uničevati 
ali razdirati njihova gnezda oziroma legla in pobirati jajca koristnih ptic. 
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2. člen 

Kmistne ptice, za katere velja prepoved iz l. točke te odredbe, so vse ptice, razen 
tistih, ki se štejejo za divjad (2. člen zakona o lovstvu), in razen domačega vrabca 
(Pass er domesticus), poljskega vra bca (Pas ser mon tan us), velikega srakoperja (Lani us 
exsubitor), šoje (Gareulus glandarius), srake (Pica pica) sive vrane (Corcus cornix), 
poljske vrane (Corvus fragilegus) in krekovta ali lešnikarja (Nicufraga caryocatactes). 

Koristni sesalci, za katere velja prepoved iz l. točke te odredbe, so jež (Erina
ceus sp.), krt (Talpa ~p . ) , rovka (Siricidae sp.) in netopir (Chiroptera sp.). 

3. člen 

Kdor lovi ali uničuje koristne sesalce iz 2. točke te odredbe, se k<lznuje po določbi 
l. točtce 17. člena zakona o prekrških zoper javni red in mir (Uradni list LRS, št. 
38-194/59). 

4. člen 

Ta odredba začne veljati osmi dan po ob_iavi v »Uradnem listu SRS«. 

St. 323 / A-012/66 Ljubljana, dne 3. septembra 1966 

Republiški sekretm- za gospodarstvo: 

Svetko Kobal s. r . 

ODREDBA 

O OBMOCJU V SR SLOVENIJI, NA KATEREM JE MEDVED ZASčiTEN 

(Uradni list SRS, št. 29 od 15. 9. 1966) 

l. člen 

V SR Sloveniji je medved zaščiten na območju, ki ga obkrožajo: na jugu meja 
med SR Hrvatsko in SR Slovenijo od vasi Dol ob reki Kolpi do vstopa ceste Reka
Ilirska Bistrica na območje SR Slovenije; od tu ta cesta prek Ilirske Bistrice do 
Pivke; od tu železniška proga do Borovnice; od tu cesta do vasi Podpeč, ·Tomišelj . 
Iška vas, Ig, Pija va gorica , Raščica, Ponikve. Videm, Zdenska vas in vas Krka ; od 
tu reka Krka do vasi Zužemberk; od tu cesta do vasi Dobrnič, cesta do vasi Rdeči 
kal, .Mirna peč in cesta do Novega meste\; od tu železniška proga do S~miča, cesta 
do krajev Kot, Crnomelj , Kanižarica, Tanča gora in Stari trg ob Kolpi ter cesta do 
meje s SR Hrvatsko ob reki Kolpi pri vasi Dol. 

2. člen 

T ;;1 odredba začne veljati osmi dan po objavi v »Uradnem listu SRS«. 

St. 323/ A-011 166 Ljubljana, dne 3. septembra 1966 

Repu bl iški sekretar za gospodarstvo : 

Svetko Kobal s. r . 
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634.0.524.311 

l\tlERITVENI PRAG TER NJEGOV VPLIV NA STROšKE 
IN NATANčNOST lVIERITEV 
Prof. ing. Martin Co k l (Ljubljana) 

Zadnja leta se vedno bolj množi.io pritožbe, češ da so stroški urejanja go
zdov preveliki in da bi bilo treba naj ti načine za njihovo pocenitev. Denar. ki 
bi ga s tem prihranili, naj bi bil koristno uporabljen za druge namene v go
zdarstvu . 

Priznati je treba, da smo v Sloveniji v povojni dobi vložili v urejanje gozd~v 
mnogo sredstev in dela. To je bilo tudi potrebno, saj sta nam bila naš gozdni 
fond in njegova zmogljivost skoraj docela neznana, zaradi velikih potreb po 
lesu pa so bili potrebni močno poseganje v gozdove , intenziviranje gospodarjenja 
z njimi in njihova pospešena ureditev. To ureditev pa je zelo podraževala močna 
razdrobljenost in raznoličnost gozdov ter posebna struktura lastništva s 60% 
kmečkih gozdov. 

V Sloveniji se s prvim urejanjem gozdov bližamo koncu in marsikje že pre
prehajamo k obnovi gozdnogospodarskih načrtov . V 1o obnovo vstopamo z ob
scžnim gradivcrn prvega urejanja gozdov in z bogatimi izkušnjami. s kakršnimi 
pri tem delu nismo razpolagali. Medtem je bil dosežen tudi velik napredek v 
metodah urejanja gozdov, tako v pogledu njihove natančnosti kot tudi glede 
praktičnosti. in ekonomičnosti dela. Zaradi tega se tudi upravičeno zastavlja 
vprašanje, ali ne bi bilo mog-oče nakatera, zlast.i pa najdražja opravila pri ure
janju gozdov poceniti? 

Posebno vprašanje pa je, za kakšne namene naj se more bi tni prihranki pri 
teh delih uporabijo, zlasti, ali naj jih izkoristimo za napredek sa.mega urejanja 
gozdov ali pa naj jih vložim-o v druga opravila v gozdarstvu? Pri obravnavanju 
lega vprašanja ne smemo p1·ezreti dejstva, da so bila pri prvem urejanju go
z·dov zaradi pomanjkanja strokovnih moči, časa in izkušenj mnoga ureditvena 
dela pomanjkl.iivo opravl.iena ali pa spLoh niso bila izvršena. To velja zlasti za 
ekološka preučevanja, gozdnogojitveno problematiko in gozdnogospodarske ana
lize. Morebitni prihranki pri enih opravilih za urejanje gozdov bi se morali 
prvenstveno uporabiti za poglobitev del na teh področjih in šele morebitni pre
ostanki prenesti drugam . Smotrna ureditev gozdov je prvi pogoj za uspešno 
gospodarjenje in se zato v deželah z naprednim gcspodarjenjem z gozdovi po
sveča lemu delu velika pozornost. Oči.iek , da v naprednih deželah pet let načr
tujejo in eno leto grade, pri nas pa eno leto načrtujemo in pet let gradimo, naj 
ne bi vel.ial tudi za naše gozdarstvo. S tem seveda še ni rečeno, da ne moramo 
težiti tudi k čim večji pocenitvi urejanja gozdov kot takšnega. 

l. Možnosti za pocenitev ureditvenih del 

Sestavljeni so bili že razni predlogi, kako poceniti urejanje gozdov. Tako 
naj bi se ureditveno razdobje podaljšalo od deset let na daljšo dobo, v večji 

meri naj bi prešli na ocenjevanje zalog z reprezentančnimi in drugimi metodami , 
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dvignili naj bi meritveni prag itd. Med temi predlogi ima zadnji nedvomne 
prednosti in je najbolj realna osnova za pocenitev dela. 

Veljavnost ureditvenih načrtov bi bilo mogoče podaljšati, če bi bile osnove 
prvega urejanja gozdov res zanesljivo ugotovljene in cilji gospodarjenja po
stavljeni po temeljitih študijah in analizah, če bi se pri gospoda.rjenju z gozdo
vi ravnali strogo po načrtu in vodili dovolj natančno evidenco o sečnjah, če se 
stanje gozdov v teku ureditvene dobe ne bi bistveno spremenilo itd. Vemo pa. 
da osnove za določanje gozdnogospodarskih ukrepov, kot sta predvsem stanje 
in potencial gozdov, marsikje niso bile povsem zanesljivo ugotovljene , da 
zaradi tega tudi etati niso povsod dovolj usklajeni z dejanskimi potrebami 
in zmogljivostjo gozdov, da evidenca o sečnjah še vedno šepa, da so izredne 
sečnje, elementarne nezgode in druge okolnosti marsikje podobo gozdov 
močno spremenile ali pa so posredi druge okolnosti, ki ne dopuščajo, da bi 
veljavnost gozdnogospodarskih načrtov preprosto podaljšali in na ta način po
cenili urejanje gozdov. 

Tudi možnost uporabe cenejših reprezentančnih metod za potrebe opera
tivnega planiranja so v Sloveniji dokaj omejene. Le-te se morajo uspešno uve
lj.avljati za bolj ali manj čiste mlajše enodobne gozdove in za tiste druge go
zdove, kjer gre bolj za informacijo o lesni zalogi kot celoti, kot pa za podatke 
o n.ieni strukturi kot osnovi za načrtovanje v gospodarjenju z gozdovi. Iz
kušnje namreč kažejo, da se podatki o lesni zalogi krajevno tem bolj spremi
njajo in da je potrebno tem več meritev, za čim večjo podrobnost v strukturi 
lesne zaloge gre. Za enako natančnost je potrebnih najmanj meritev, če ugo
tavljamo lesno zalogo kot celoto. Ze razčlenitev lesne zaloge na drevesne vrste 
ali na debelinske razrede ne glede na drevesne vrste zahteva večkratno število 
me1itev, medtem ko nas nadaljn.ia razčlenitev lesnih zalog po drevesnih vrstah 
v debelinske razrede lahko privede do večjega števila meritev, za katere je 
potrebno več dela in stroškov kot ~a popolno meritev sestaja. 

Kako vplivajo zahteve po podrobnej :3ih podatkih o strukturi lesne zaloge 
na potrebno število meritev in s tem na stroške dela oziroma, kako različno 
natančnost raznih elementov o strukturi te zaloge dosežemo pri enakem šte
vilu meritev , nam nazorno pokaže primer prebira1nih lehenskih gozdov na Po
horju. Na tem raziskovalnem objektu In.~tituia za gozdno in lesno gospodar
stvo Slovenje smo v jeseni leta 1956 izbirali vzorčna drevesa za razne meritve 
z Bitterlichovim relaskopom, in to s takšnim, ki daje 1emeljnico na. l ha, hkrati 
pa tudi s takšnim, ki daje temeljnic-o na pol hektarja. Za vsako izbrano drevo 
smo med drugim dognali njegovo vrsto in izmerili prsni premer. Tako je mo
goče iz teh podatkov ugotoviti tudi samo temeljnico na 1 ha oziroma na Y: ha 
ločeno po drevesnih vrstah in debelinskih stopnjah oziroma raz·redih. 

Da bi na primeru teh gozdov ugotovili variabilnost podatkov o celotni 
temeljnici ter o temeljnici posameznih drevesnih vrst in debelinskih razredov, 
sme najprej iz seznama sestojev izločili tiste, ki se od poprečne prebiralne obli
ke gozdov na Lehnu močneje razlikujejo in ki bi jih bilo treba pri morebitnem 
obravnavanju z reprezentančnimi met-odami zaradi tega tudi posebej tretirati. 
Iz podatkov o temeljnicah za tako prečišceno vrsto sestojev pa smo izračunali 
variacijske koeficiente (standardni odklon individualnih vrednosti od srednje 
vrednosti, izražen z odstotki te vrednosti), in to za celoto ter posebej za jelko 
in smreko kot glavni drevesni vrsti in za td debelinske razrede (10 do 30 cm, 
30 do 50 cm in nad 50 cm premera) ne glede na drevesno vrsto. Na p::>dlagi teh 
koeficient{)V smo izračunali potrebno število meritev ob pogoju, da s 5% tve
ganjem napaka temcljnice ne preseže 10% . ·Poleg tega smo ugotovili tudi naj-
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veCJO možno napako ob 5% tveganju, s katero bi bilo računati, če bi število 
meritev določili enkrat tako, da napaka tem·eljnice jelke kot glavne drevesne 
vrste ne preseže 10%. Rezultati teh računov za relaskopiranje na 1 ha in Y:! ha 
so predočeni v tabeli l. 

Tabela L Relaskopiranje na 1 ha in y; ha - potrebno število meritev in napaka 
ori določenem številu meritev 

Podatek 

1, Relaskopiranje na 1 ha 

Temeljnica (m1) na 1 ha CC) 
St<mdardni odkloni (m2; se;) 

Variacijski koeficient (s0 %) 
PoLrebno meritev za napako 

do 10% (n) 
Največja napaka pri 

n = 16 meritvah (%) 

Največja napaka pri 
n = 69 meritvah (%) 

2. Relaskopira.nje na y; ha 

Temeljnica (m2) na ){ ha (G/2) 

Standardni odklon (m:!; sr_;f2) 

variacijski koeficient (s(:/'2% 
Potrebno meri tev za napalw 

do 10% (n) 

Največ_ia napaka pri 
n =59 meritvah (%) 

Največ.ia napaka pri 
n = 80 meritvah (%) 

Skupaj 
Debelinski razred 1 1 

(cm) Jelka Smreka 
10-30 J 30-50 1 nad 50 

33.94 
6,60 

19,5 

16 

10 

4,7 

14,05 
7,40 

52,6 

111 

26 

13 

15,63 6,47 
5,98 3,80 

38,3 58,6 

59 137 

10 15 

g 13 

18,35 
8,84 

46,2 

86 

23 

11 

1,54 
2,48 

161,2 

1037 

81 

39 

8,40 0,76 
4,52 1,29 

53,8 170,0 

116 1158 

14 44 

12 38 

25,39 

10,55 
41,6 

69 

21 

10 

11,88 

5,.'32 
44,8 

50 

12 

10 

7,98 
7,26 

91.0 

331 

46 

22 

3,50 
4,00 

114,2 

520 

30 

26 

Iz podatkov te tabele se vidi, da nam reprezentančne metode morejo v me
jah ekonomičnosti dati za konkreten sestoj prav uporabne podatke za (temelj
nico in) lesno zalogo kot celoto, še uporabne za grobe obri.se njene strukture, 
neuporabne pa za njene drobne sestavine. Brž ko se postavi zahteva po po
drobnih elementih za strukturo sestojev oziroma lesno zalogo, kot je to primer 
zlasti pri mešanih in prebiralnih sestojih. poslanejo te metode neckonomične. 
Zato jih prvenstveno uporabljamo tam, kjer gre za cnolične sestoje oziroma 
tam, kjer se spričo majhne vrednosti gozdov in ekstenzivnega gospodarjenja 
z njimi lahko zadovoljimo z bolj grobimi podatki o lesnih zalogah. Zelo uspešno 
se s temi metodami m01·ejo ugotavljati tudi najra:dičnejši podatki za večje po
vršine gozdov, kot so pri operativnem planiranju obratovalni razredi. 

Gospodarsko pomembni gozdovi v Sloveniji, še posebej kmečki, pa so v 
svojem večjem delu tako heicrogeni, da reprezentačne metode v mejah· eko
nomičnosti ne morejo dati zadovoljivih podatkov o lesnih zalogah. Pri teh 
gozdovih se tudi ne moremo zadovoljiti s preprostim okularnim ocenjevanjem. 
ne pridejo po navadi v poštev tudi donosne tablice. Edina pot do dovolj zaneslji
vih podatkov je popolna meritev. Ta je tudi nepogrešljiva osnova za kontrolo 
gospodarjenja z gozdovi, h kateri v Sloveniji težimo. Spričo tega pa se poraja 
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vprašanje, ali ne obstajajo kakšne m-ožnosti za pocenitev tega najdražjega dela 
pri urejanju gozdov? 

Možnosti za pocenitev klupanja je več, od pravilne sestave delovnih sku
pin prek najustreznejše organizacije dela do upol"abe registrirnih klup . Ne
dvomno pa zavzema prvo mesto izbira ustreznega meritvenega praga, zlasti 
za prebira1ne in mlajše enodobne gozdove z obilico tankih dreves. 

2. Vpliv meritvenega praga na stroške meritev 

Meritveni prag odloča o številu dreves, ki naj jih izmerimo, in s tem vpliva 
tudi na obseg in stroške dela. Cim višji je ta prag, tem manj dreves je potrebno 
izmeriti, tem prej se delo opravi in tem manjši so stroški zanj. Na prvi pogled 
prihranek na delu ni velik, saj je ob katerem koli meritvenem pragu p::>trebno 
prehoditi ves sestoj; ob višjem meritvenem pragu hodimo tako rekoč mimo 
dreves, ki bi jih ob nižjem pragu merili. če pa porabo časa podrobneje anali
ziramo, spoznamo, da je ta prihranek prav narobe zelo velik in pomemben in 
da vi.šina meritvenega praga odločilno vpliva na stroške meritev. 

Pri analizi časa, potrebnega za klupanje ob raznih delovnih razmerah, se 
bomo oprli na raziskovanje Speidela (Speidel, 9) . Po njem je čas, potreben za 
meritev premera enega drevesa (td), sestavljen iz časa , potrebnega za hojo k 
drevesu (tiJ), in iz časa, potrebnega za njegovo meritev (tm) , torej: 

Za hojo od drevesa do drevesa potreben čas .ie odvisen od gostote sestaja 
oziroma od števila dreves na 1 ha in od hitrosti h-oje , na to hitrost pa vplivajo 
oblikoviiost. terena, podrast in druge ovire. V sestojih brez podrasti in na 
položnem svetu, kjer sn-mina ne presega 20%, je računati s hitrostjo hoje 
3,3 km / h ali z 1 m poti v 1,1 sekundi. Pri zelo težkih razmerah pa se ta hitrost 
zmanjša na 2,0 km/h. 

če je na 1 ha sestaja N dreves, meri p:)prečna razdalja med drevesi v met-

rih a = 100V"N. Ker pa od enega do drugega drevesa ni mogoče ili vselej 
v ravni črti, je t'ačunati z nekoliko daljšo potjo kot je razdalja med drevesoma, 

in sicer s poprečno pot.io a = 120 \IN metrov. če je za 1 m poti ob ugodnih 
delovnih razmerah potrebno 1,1 sekunde, je za pot od enega do drugega dl·e
vesa potrebno poprečno 

12(\ 132 
t 11 = 1,1 

1
._ = .r- s<.:kuncl. 

1 N v!.\' 

čas, potreben za merilev drevesnega premera, je po različnih študijah 
5 sekund. V celoti je za meritev enega drevesa torej p :)trebno 

132. 
t,] = r- -j 5 sekund, 

~N 

za meri tev N dreves pa: T = N td = 1321! N \- 5 N sekund ali 

T = 0,08:3 N + 2.2 ( N - minuL 

·Ta čas je treba za delovne skupine z več merilci deliti s številom merilcev. 

(1) 

Navedeni obrazec velja za zelo ugodne delovne razmere (položen svet, 
sestoj brez podrasti). Za skrajno slabe delovne okoliščine, ko je hitrost hoje 
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zman.1~ana na 2,2 km h oziroma, ko je za 1 m poti potrebno 1,6 sekunde. na 
podoben način izračunamo naslednji obrazec za čas (v minutah), potreben za 
meritev 1 ha sestaja z N drevesi: 

T = 0,083 N + 3,2(N (2l 

Poglejmo sedaj na primeru pr·ebiraln.ih gozdov na Lehnu, kako se v luči 

te tem'ije kaže vpliv meritvenega praga na stroške klupanja kot najdražjega 
opravila pri urejanju gozdov! Leta 1956 je odpadlo poprečno na 1 ha toliko 
dreves in lesne zaloge, kot je navedeno v razpredelnici. 

Podatek 
Debelinska stopnja 

1 Skupaj 
3 4 

Stevilo clreves N / ha 167 281 595 
fi /o 28 47 100 

Lesna zaloga rn1/ ha 14 36 362 
O/o 3,9 9,9 100 

Z meritvenimi pragi 10 cm, 15 cm oziroma 20 cm zajamemo torej toliko 
dreves in lesne zaloge na 1 ha, kot je navedeno v razpredelnici. 

Podatek 

S tevilo dreves N 1 ha 
O/o 

Lesna zalog'=l m:\ 1 ha 
O/o 

MeriLveni prag 

10 cm 15 cm 

595 428 
100 72 
:~G2 :343 
100 96 

20 cm 

314 
53 

326 
90 

Za navedene tri meritvene prage se za najboljše in za najslabše delovne 
razmere po obravnavanih dveh obrazcih izračuna čas, potreben za meritev 
1 ha, ki je naveden v razpredelnici. 

Podatek 

Ugodne razmere: minut 
o; o 

Neugodne rnzmere: minut 
O/o 

Met·itveni pt·ag 

10 cm 15 cm 20 cm 

103 81 65 

100 79 6:3 
127 102 83 
100 80 65 

Prehod od praga 10 cm na prag 15 cm oziroma 20 cm pomeni po tem raču
nu ptihranek na stroških klupanja ob najslabših delovnih 1·azmerah 20 % 
oziroma 35%, ob najboljših pa 21% oziroma 37%. 

To pa ni edini prihranek na potrebnem času, izvirajoč iz višjega met~iLve

nega praga. S prehodom na višji prag lahko delovno skupino dveh merilcev 
in enega vodje skupine kot zapisnikarja koristno povečamo na skupino treh 
ali celo štirih me1·ilcev, ker se število dreves za meritev močno zmanjša in 
more zapisnikar zaradi večjih presledkov med narekovanjem podatkov slediti 
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trem ali celo več merilcem. Pri prehodu od skupine dveh merilcev na skupino 
treh merilcev se njegovi stroški porazdelijo na tri merilce. V primeru, da ima 
vodja skupine enake prejemke ko-t merilca (navadno ima večje), pomeni to 
nadaljnji prihranek na stroških klupanja ok. 11%, celotni prihranek pa se tako 
poveča na 31 do 32% pri pragu 15 cm oziroma na 46 do 48% pri pragu 20 cm. 
Pri prehodu od skupine treh merilcev na skupino štirih je prihranek sicer 
manjši, znaša namreč le 6%, vendar se celotni prihranek na stroških klupan.ia 
za prag 15 cm še vedno povZpne na 26 do 27% oziroma na 41 do 43% za prag 
20 cm. Ne upoštevaje tudi druge prihranke (računska dela, materialni stroški 
itd.), lahko trdimo, da se na primeru prebiralnih gozdov na Lehnu s prehodom 
na prag 15 cm delo poceni približno za 20 do 32% ali za okoli 25%, s prehodom 
na prag 20 cm pa približno za 35 do 48% ali okoli 40%. Do podobnih rezultatov 
bi zelo verjetno prišli tudi na primerih drugih prebiralnih gozdov. 

Pri preučevanju meritvenega praga tudi ne .smemo mimo dejstva, da se 
drevje pri klupanju in obveznem zaznamovc.mju meritvene točke bolj ali manj 
ranjuje. To velja zlasti za tanko drevje s tanko skorjo. S pomaknitvijo merit
venega praga navzgor do premera, ko je skorja že precej debela, se kvarne 
posledice takšnega ravnanja zelo omilijo ali celo odpravijo. 

3. Pomen podmerne lesne zaloge 

Ko govorimo o možnosti za pocenitev ureditvenih del s tem, da zv1samo 
mcritveni prag in ne upoštevamo ali pa le na grobo ocenimo podmerno lesno 
zalogo, ne moremo mimo vprašanja , kakšen je n,ien pomen in njena vloga pri 
gospodarjenju z gozdovi . Kot podrnerno lesno zalogo bomo šteli lesno maso 
dreves s prsnimi premeri od 10 cm do meritvenega praga . 

V prim.eru prebiralnih gozdov na Lehnu je lesna zaloga dreves s pre
merom od 10 do 15 cm v celotni lesni zalogi scstojev udeležena s 4%. lesna 
zalega dreves s premerom od 10 do 20 cm pa z 10% . V slovenskih zastaranih 
prebiralnih gozdovih bo ta delež še manjši, z večjim pa je računati pri mla
dostnih, zlasti kmečkih prebiralnih gozdovih. 

V celotnem prirastku prebiralnih gozdov na Lehnu je drevje s premerom 
od 10 do 15 cm udeleženo z okoli 4,5%, drevje s premerom od 10 do 20 cm pa 
z okoli 12.5% . Pomen tega drevja je torej za prirastek lesne zaloge nekoliko 
večji kot za njeno količino, vendar pa je v primerjavi s številom dreves, ki ta 
prirastek ustvarjajo (28% ozi1·oma 47% vseh dreves), še vedno zelo majhen. 

Tudi pri sečnji zadnjih 10 lei je bila lesna masa drevja s premerom od 10 
do 20 cm relativno malo pomembna. V prizadevanju doseči kolikor toliko urav
novešeno obliko prebiralnih sestojev, in spričo dognanja, da to uravnovešenost 
og1·cža zlasti pomanjkanje tankih dreves, se je pri sečnjah lesa namreč posegalo 
med ta d1·evesa le toliko, kolikor je bilo to potrebno zaradi nujnih g,ozdnogojit
venih in varstvenih razlogov. 

Spričo majhnega deleža dreves s premerom od 10 do 20 cm tako v celotni 
lesni zalogi kot v prirastku in sečnji je pomen podatkov o teh drevesih dokaj 
ma,ihen in ni v nikakršnem sorazmerju z velikimi stroški, ki so za ugotovitev 
teh podatkov potrebni. Se največ vrednosti imajo il podatki kot element za oce
n.ievanje ura.vnovešenosti prebiraJnih sestojev, ki je toliko zanesljivejše in po
polnejše, čim nižji je meritveni prag . 

Podatki o podmerni lesni zalogi tudi niso neogibno poLrebni za izvajanje 
kontrolne metode, ki smo si jo v Sloveniji postavili za načelo. Ce namreč po-
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maknemo meritveni prag navzgor, se ta metoda nanaša pač za nadmerno lesno 
zalogo, lei je pr·edmet meritev. V primeru prebiralnih gozdov na Lehnu bi se 
ta kontrola pri meritvenem pragu 15 cm izvajala na 96%, pri meritvenem pl'agu 
20 cm pa na 90% celotne lesne zaloge, in bi je torej iz kontrole izpadlo le 
5% o;;~iroma 10%. Ob višjem meritvenem pragu bi bilo verjetno to kontrolo tudi. 
lažje opravljati, ke1· bi bila omejena na znatno manj dreves in na debelejša 
drevesa, ki jih je pri meritvah kot tudi pri evidenci sečenj teže spregledati. 
To velja tudi za vrast, ki ima za vsak meritveni pr.ag bolj ali manj podoben 
pomen, zanesljiveje pa jo je mogoče ugotavljati ob višjem meritvenem pragu 
kot ob nižjem. 

Zaradi različnega vrednotenja podatkov o tankem dr~vju deloma pa tudi 
zaradi različnih metod za ugotavljanje lesnih zalog v raznih deželah uporabljajo 
raz1ične meritvene prage, razen tega pa jih tudi pogosto spreminjajo. V Jugo
slaviji .ie bil pred vojno za državne gozdove predviden meritveni prag 20 cm 
oziroma 30 cm. Navodila za urejanje dr-žavn.i.h gozdov iz leta 1931 so namreč 
med drugim vsebovala tudi tale določila: .. Pri oplojni sečnji pragozdnega tipa se 
merijo samo drevesa s premerom nad 20 cm. Lesna masa dreves s premerom od 
11 do 20 cm se izkaže z odstotnim povečanjem lesne n1ase debelejših dreves. Ta 
odnos je treba ugotoviti na nekaj značilnih primerjalnih ploskvah. Pri prebiral
ni sečnji se merijo samo drevesa s premerom nad 30 cm. Delež tanjših dreves 
s premerom od 11 do 30 cm se ugotovi zaradi splošne orientacije na nekaj zna
blnih ploskvah. Ti rezultati se navedejo na ustreznem mestu tekstnega dela 
elaborata. Ta drevesa se štejejo za rezervo in ne prihajajo v poštev za dolo
čanje donosov.~< 

Po vojni, ko ni bilo enotnih navodil za urejanje gozdov za vso državo, so 
meritveni prag določala republiška navodila . Tako je bil z navodili za urejanje 

·gozdov v LR Sl!oveniji iz leta 1954 za prebiralne gozdove določen meritveni prag 
15 cm, medtem ko je moralo klupanje enodobnega sestoja zajeti vsa drevesa. 
S tehničnimi navodili z·a urejanje gozdov iz leta 1959 je bil določen enoten 
meritveni prag, in sicer 10 cm, s tem da je pri prebiralnih gozdovih z veliko 
lesno maso lahko tud 15 cm. Navodila za urejanje gozdov v SR Sloveniji iz 
leLa 196;J so to izjemo opustila in :::.o predpisala za vse gozdove enoten meritveni 
prag 10 cm. 

V tujih deželah je razen poprečne debeline dreves na meritveni prag naj
več vplival način ugotavljanja lesnih zalog. Tako je v Franciji in Svici, ki 
uporabljata tradicionalno kontrolno metodo, ta prag 12 oziroma 16 cm, v N2m
čijL na Češkoslovaškem, v Svedski in drugih deželah, kjer na veliko uporabljajo 
reprezentančne metode , pa so ta prag znižali na prcmere pod 10 cm. 

4. Možnosti za ocenjevanje podmerne lesne zaloge 

S povišanjem meritvenega praga bi izpustili iz meritev del lesne zaloge, ki 
je bil doslej merjen in pri gospodarskih ukrepih bo1j ali manj upoštevan, in 

. sicer toliko večji del, kolikor višji mcritveni prag določimo. Zastavlja pa se 
vprašanje, all naj se tem podatkom preprosto odp:)vemo: ali pa na.i prizadeto 
ksno zalogo na ta ali drug način ocenimo? 

V naših razmerah bi se pri večini prebiralnih gozdov lahko brez večje škode 
odpovedali podatkom za drevje s premerom od 10 do 15 cm; hudo pa bi pogre
šali podatke za drevje do premera 20 cm, zlasti 2.a kmečke gozdove z veliko tan
kih dreves. Pri povišanju meritvenega praga bi bila vsekakor potrebna cenitev 
podmerne lesne zaloge, tj. lesa z·a drevesa s premerom od 10 cm do meritvenega 
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praga. Tu pa se nam ponujajo razni načini ocene, odvisni predvsem od okolnosti, 
ali gre za obnovo gozdnogospodarskih načrtov ali pa za prvo urejanje gozdov. 

Pri obnovi gozdnogospodarskih načrtov za gozdove prebiralne oblike, kjer 
je bila pri prejšnjem urejanju ugotovljena lesna zaloga po debelinskih stopnjah. 
lahko podmerno lesno zalogo med drugim ocenimo tako, da: 

a) preprosto uporabimo podatke prejšnjega urejanja gozdov; 
b) po podatkih prejšnjega urejanja gozdov ugotovimo korelacija med pod

merna in nadmerno lesno zalogo in glede na nadmerno zalogo po tej koreladji 
ugotovimo podmerno za vsak konkreten sestoj ; 

c) v nekaj objektivno (po naključju ali sistematično) izbranih sestojih izme
rimo podmerno lesno zalogo, jo primerjamo s prejšnjo podmerno zalogo teh 
sestojev in glede na njeno povečanje ali zmanjšanje povečamo ali zmanjšamo 
podmerno lesno zalogo drugih sestojev po podatkih prejšnjega urejanja. · 

Pri prvem urejanju gozdov oziroma sploh pri urejanju gozdov, za katere ni 
podatkov o podmerni lesni zalogi, pa to zalogo lahko ocenimo tako, da jo: 

č) ocenimo z reprezentančnimi ploskvami; 
d) izmerimo v nekaj objektivno izbranih sestojih, doženemo korelacija med 

podmerno in nadmerno lesno zalogo in na osnovi te korelacije ocenimo lesno 
zalogo za vsak konkreten sestoj; 

e) ocenimo na kakšen drug način. 
Vse te metode lahko približno presodimo na pt4 imeru lehenskih prebiralnih 

gozdov. ki so bili prvič urejeni leta 1956. leta 1966 pa so bile opravljene meritve 
za obnovo gozdnogospodarskega načrta. Rezultati te ocene za značilne prebiralne 
sestoje in za stanje v jeseni l. 1966 v primerjavi z resničnim stanjem so navedeni 
v tabeli 2, in to posebej za drevje s premerom od 10 do 15 cm (tabela 2 a) in 
posebej za drevje s premerom od 10 do 20 cm (tabela 2 b). Podatki se nanašajo 
na iglavce, med katerimi prevladuje jelka z okoli 75%, p1·eostalo smreka. 

V omenjeni tabeli so pod varianto a) navedene ocene, pri katerih so bili 
za podmerne lesne zaloge leta 1966 upoštevani podatki o teh zalogah iz leta 1956. 

Pod varianto b) so podane ocene podmernih lesnih zalog po korelaciji med 
podmerno in nadmerno lesno zalogo, dognani iz podatkov urejanja gozd:Jv i-z; 
letel 1956. Za ugotovitev te korelacije so bili upoštevani podatki vseh, v tabeli 
navedenih oddelkov. Ta način ocene upravičuje domneva, da ob dani strukturi 
prebiralnih sestojev z naraščanjem nadmerne lesne zaloge upada podmen1a 
zaloga. ker se s tem slabšajo razmere za uspevanje podmernega drevja. 

Za tip korelacije smo predpostavili linearno korelacija, kot nam nakazuje 
korelacijski grafikon. Z analitično metodo smo izračunali naslednji odnos med 
nadmerno lesno zalogo na 1 ha (V) kot neodvisno spremenljivko in med pod
merna lesno zalogo na 1 ha (v) kot vrednost, odvisno od nadmerne lesne zaloge: 

a) za lesno zalogo drevja s premerom od 10 do 15 cm: 

v = 22.64 - 0.02!31 v 

b) za lesno zalogo dt·evja s premerom od 1 O do 20 cm: 

v =-- -Hl,445- 0,0516 V 

(3) 

(4) 

Odvisnost podmerne lesne zaloge od n3.dmerne je dokaj ohlapna. Korelacij
:::ki koeficient za. lesno zalogo drevja s premerom od 10 do 15 cm zna.ša r = -0,55. 
koeficient za lesno zalogo drevja s premerom od 10 do 20 cm pa celo le r = -0.41 . 

Po prednjih dveh enačbah in po podatkih o nadmernih lesnih zalogah na 
1 ha z leta 1956 so bile izračunane ocene podmernih lesnih zalog za leto 1966 in 
so v tabeli 2 podane pod varianto b). 
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Pod varianto c) so navedene ocene podmernih lesnih zalog v letu 1966, 
dognane s primerjavo podmernih zalog iz leta 1966 in iz leta 1957 za nekaj 
i.zbranih oddelkov. V ta namen je bilo od 31 oddelkov s površno 327,64 ha na 
c-. islematičen način zbranih 8 oddelkov (vsak 4. po spisku oddelkov), ki merijo 
~kupno 83,59 ha. Vsoto podmet·nih lesnih zalog teh oddelkov iz leta 1966 smo 
primet·.iali z vsoto iz leta 1956. Pri Lem smo za zalogo drevja s premerom od 10 
15 cm dognali faktor ft == 953 m·~/1020 m:: = 0.935. To pomeni, da se je podmerna 
lesn a zaloga pri drevju s premerom od 10 do 15 cm leta 1966 v primerjavi 
z zalogo iz leta 1956 v povprečju zmanjšala za 6,5% . Za drevje s premerom od 10 
do 20 cm je bil na enak način dognan faktor f.2 = 2221 m 3/ 2716 m ;1 

= 0,818; to 
pomeni, da se je zaloga tega drevja v primerjavi z letom 1957 zmanjšala za 
18 .2%. S tema faktorjema pomnožene podmerne lesne zaloge iz leta 1956 so kot 
ccene za leto 1966 podane pri val·ianti c) . 

Pri vseh treh metodah ugotavljamo za posamezne sestoje znatne, ponekod 
celo 100% razlike, ki pa se v sumariju za vse oddelke skoraj izravnajo (za pod
merna zalogo drevja s premerom od 10 do 15 cm) oziroma z'elo omilijo (za pod
merna zalogo drevja s premerom od 1 O do 20 cm). V si načini so dali boljšo oceno 
za podmerno lesno zalogo drevja s preme<-om od 10 do 15 cm, kjer se sumarna 
napaka giblje med -2 in +4 ,8% podmeme lesne zaloge, kot pa za zalogo drevja 
s premerom od 10 do 20cm, kjer se ta napaka giblje med +4,2 in +27,8%. 
V p1·imerjavi s celotno lesno zalogo pa je tudi v tem drugem primeru relativna 
nap<1ka (od +0,29 dc +1,92%) še vedno malo pomembna. 

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

Varianta 

b 

c 
d 

od 

m :J 

+190 

+ 96 
- 78 

-247 

Napaka 

10 do 15 cm 

0/o zaloge 

podm. skup. 

+4,8 -1-0,15 
-l-2,4 +0,08 
-2,0 -0,06 
-6,0 -0,21 

pri zalogi 

od 10 do 20 cm 

0/o zaloge 
m :\ --- - - --

podm. skup. 

+2389 -l-2.7 ,8 -1-1,92 

-l-1722 +20,1 -1-1,38 
1 356 + 4.2 +0,29 T 

- 198 - 1,8 -0,17 

Od uporabljenih treh metod daje v obeh primerih najboljše rezultate vari
anta c) (popravek prvotnih podatkov po primerjavi nekaj oddelkov; -2,0 % 
0zi rcma +4,2% podmerne zaloge). Do nekohko slabših rezultatov pridemo po 
varianti b) (ugotavljanje podmerne zaloge s korelacijskim odnosom: +2,4% 
oziroma + 20,1% podmerne zaloge). N-ajslabše rezultate pa daje varianta a) 
(predpcsia v ljanje nespremenjene podmerne zaloge; + 4,8% oziroma + 27.8% 
r cdmerne zaloge). Glede stro~kov za oceno pa je nasprotno n a.iustreznejša va
r ianta a) , ki .ie tako re k oc zaston,i . Le nekoliko dražja je varianta b), za katero 
je p otrebno le računanje korelacijskih odnosov, najdražja: pa je vari anta c) , ki 
~. loni na meritvah podmerne lesne zaloge v več za ta namen posebej izbranih 
.::csto.iih. 

Od možnih metod za ocenjevanje podmernih lesnih zalog za primer, kadar 
ne r<J.zpolagamo s podatki o teh zalogah iz prejšnjih meritev, smo omenili zlasti 
ccenjevanje z reprezentančnimi ploskvami in ocenjevanje s korelacija med pod
m erna in nadmerno lesno zalogo, dognano za nekaj izbranih sestojev. 

Uporabnost reprezentančnih metod za ocenjevanje podmernih lesnih zalog 
lahko J:ribližno presodimo zopet na primeru prebiralnih gozdov na Lehnu in 
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Tabela Z a. Ocena podmernih lesnih zalog za dr cv je s premerom od 10 do 15 cm 

Površ 1 Lesna zaloga l. 1966 (m:l) 1 Ocena za 10-15 cm po varianti 1 Lesna zaloga l. 1956 (m:l) 1 Ocen~ za 
Odd. 1 · --· - · . 10-1.) cm 
____ __c_ ___ h_a __ :...__Skup. 1 > 15 cm 110-:-15 cm . a 1 b 1 c Skup. 1 > 15 cm j10-15 cm po var. d 

2 
:.> 

4 
5č1 

6n 
7 

Sa 
D 

10 D 

li 

12 
Bet 

nb 
11-Cl 
1:) 

Hi 

17 
19 

20 a 
2! 
2•) 

.:... 

23 
24 

25 
2() 

23 a 
29 
:30 a 
:31 

:34 b 

S!\: upaj 

9,38 
14,83 
14,f"i6 

10,35 
5,38 
5,28 

12,4.5 

15 ,4 2 

16,6!j 
B,43 

5.75 

12,08 
9,70 

11,38 
14,41 
10,70 
21.88 
18.55 

4,08 
2,8G 

10,70 
12,55 
16,72 

3,;j5 

:~ ,95 

11.12 
17,88 
n,IO 

;~,29 

5.95 
-1.71 

327,64 

4551 
5894 
7290 
357:3 
2:308 
1938 
:3755 
4675 
5970 
:3201 

1873 
485':!: 
4294 
5019 

6256 
:3733 

7028 
6300 

9:37 
1355 
5505 
5439 
6380 

W30 
11':18 
4454 
6278 
5:359 
104B 
1G01 
1477 

124388 

4417 
5581 
7104 
.'3470 
2277 
11174 
366:3 

4506 
575:3 
.'311G 

1800 
470:3 

4172 

4897 
5968 

3662 
6734 
6053 

892 
1331 
5505 
5:315 
6248 

802 
1112 
4162 
G1ll 
5272 

1026 
1547 
1:392 

120465 

1:34 
31:3 

186 
103 
:n 
64 
92 

169 
217 

85 

73 
151 
122 
122 

288 
'?1 

2H4 

247 
-15 

24 

65 
124 
1:32 

28 
:3G 

292 

167 
87 
22 

54 

85 

:3923 

111 
256 

159 
101 

54 
79 

169 
196 
219 
107 
74 

140 
121 

167 
252 
114 
325 
31:3 

46 
31 

G4 
1:38 
176 

45 
57 

139 
193 
101 

27 

69 
70 

411 3 

8.'3 
178 
130 
137 

58 
G7 

179 
222 
215 

103 
79 

142 
102 
120 
159 
139 
306 
251 

67 
27 
88 

L34 

199 
58 
5B 

133 
23:3 

14!3 
46 
91 
67 

4019 

134 
240 
149 

95 
:n 
74 

158 
] 8:3 
217 
100 

69 
131 
122 
156 
236 
107 

294 
293 

4.3 
29 
65 

129 
164 

42 

36 
130 
1130 
94 
25 
54 
65 

3845 

:3334 
5090 
6252 
3181 
215:3 
17G4 
4351 
4695 
52()2 
2374 
18.'38 
4 11 r~ 

3796 
4627 
5UH 
4121 

6309 
577~ 

890 
1393 
5428 
50G1 
6456 
1107 

lllG 
45.'31 
7042 

545:3 
927 

1246 
1095 

116461 

3223 
4834 
6093 
30130 
21)99 

1685 
4Ul2 
4499 
5043 
27fi7 
1764 
:s974 

3675 
4-160 
4929 
4007 
5984 
5461 

8<1'! 

1362 
5:364 
492:3 
6280 
1062 
1059 
4392 

684!) 
5352 

900 
1177 
1025 

112348 

111 
256 
159 

101 
54 

79 
169 
196 
219 
107 

74 
140 
121 
167 
252 
114 
::2 ;) 

.'313 
46 

.'31 
64 

1:~8 

176 
45 
57 

139 
19.'3 
101 

27 

69 
70 

4113 

111 
184 
137 
139 
54 
63 

148 
20:3 

219 
100 

74 
146 
121 
117 

173 
116 
325 
249 

GG 
23 

64 
129 
177 

47 
57 

115 
191 
129 

45 
69 
75 
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opravljenih meritev temeljnice z Bitterlichovim relaskopom za 1 ha in za y; ha. 
S temi meritvami smo namreč ugotovili tudi variaci.iske koeficiente za temelj
nice drevja s premerom od 10 do 15 cm ter drevja s premerom od 10 do 20 cm. 
Na podlagi teh variacijskih koeficientov smo za razne stopnje natančnosti ob 
5% tveganju izračunali števila potrebnih meritev, ki so navedena v razpre
delnici. 

Podatek 
1 

10 do 15 cm 1 10 do 20 cm 
_ relasko~a . -~--~--e-la_s __ k_o_p_z_a _ 

_________ j 1 ha 1 ~ ha 1 1 ha 1 ~ ha 

Variacijski koeficient o;o 96 ,6 161,0 78,8 97,0 

Potrebno meri tev za na-
pako : do 1011 /o 375 10:37 249 377 

20°/o 94 259 62 95 
30°/o 42 115 28 42 

Iz tabele vidimo, da se moramo zaradi velike variabilnosti podatkov o pod
mernih temeljnicah in s tem o podmernih lesnih zalogah zadovoljiti z manj 
natančnimi ocenami ali pa celo z ocenami za skupine sestojev kot celoto, če 
nočemo števila meritev povečati do neekonomične mere . Za posamezen sestoj 
sprejemljivo število meritev ugotovimo, č2 se sprijaznimo z napako 20 do 30% 
in če uporabimo relaskop za večjo površino. Se boljše rezuHate pričakujemo 
od relaskopa , ki daje temeljnico :za 2 ha . Poudarili pa je treba, da pri ocenje
vanju podmerne temeljnice z Bitterlichovim relaskopom z·adošča že golo štetje 
dreves, ne da bi bilo potrebno meriti premere, izjema so drevesa, ki so s svojim 
premerom blizu meritvenega praga ali premera 10 cm in smo zanje v dvomu. 
ali še pridejo v poštev ali ne. Glede na to poteka merjenje temeljnice z Bitter
lichovim relaskopom zelo hitro, zato si lahko privošCimo tudi večje število me
ritev. 

Navedli smo primer za ocenjevanje p~dmernih lesnih za.tog po Bitterlichovi 
metodi . Podobne rezultate .ie pričakovati tudi od drugih reprezentančnih metod, 
ki bi mogle prili v po~tev, kot so npr. proge, krogi ali dr·ugačne p!Dskve. Pred
nosti enih ali drugih ploskev bi mogla pokazati šele posebna študija. V vsakem 
prime1·u pa bodo imele prednost večje ploskve, za katere je pričakovati znatno 
manjšo variabilnost. 

Kot nadaljnjo možnost za ocenjevanje podmernih lesnih zalog v p1imeru, 
kadar ne razpolagamo s podatki o teh zalogah iz prejšnjih meritev, smo omenili 
ocenjevanje s korelacijskim odnosom med podmernimi in nadmernimi lesnimi 
zalogami. Za preizkus t.ega načina so bili uporabljeni podatki o podmernih in 
nadmernih lesnih zalogah iz leta 1956 pd že omenjenih sistematično izbranih 
osmih oddelkih. Po teh podatkih je bil približno ugotov1jen. tale korelacij ski 
odnos med podmernimi in nadmernimi lesnimi zalogami na 1 ha: 

a) za lesno zalogo dreves s premerom od 10 do 15 cm: 

v = 24,00- 0.0339 v (5) 

b) za lesno zalogo dreves s premerom od 1 O do 20 cm : 

v == 44,02- 0.0321 v (G) 

Po ieh dveh obrazcih in na osnovi podatkov o nadmernih lesnih zalogah 
so bile izračunane ocene podmernih lesnih zalog po posameznih oddelkih za sta-
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Tabela Z b. Ocena poclmernih lesnih zalog za drevje s premerom od 10 do 20 cm 

Povr:::;. ~ - . Lesna zalo~a l. Hl66 (m:l) 1' Ocena z.a 10-20 cm ro varianti 
Odel . ---·-- ·---- .-------:-------,-----
------'----hc_a__ Sk':lP· j > 20 cm ! 10-20 cn_: __ i _ a __ _l b c 

2 
·) 

ti 

:Ja 
6a 
7 

u 
~) 

10 a 

ll 
12 
1.3 a 
1:> b 

Ha 
1~ 

16 
17 
19 
20 a 
21 

22 

2.3 

24 
25 
2() 

28 a 
29 
30 a 
31 
3-1 b 

9,:38 
1-!,8:3 
14,56 
10.35 
5, :3B 
5,28 

12,45 
15,42 
16.65 

8 ."1:3 
5,73 

12,08 
9,70 

11 .:38 
1-! ,41 
10,70 
21.8R 
18,55 

'i,OI3 
2,86 

10,70 

12,.55 
16,72 

3,55 

3,95 

11,12 
17,88 
13,10 

3,29 

.5,95 
4,71 

4551 
51394 
7290 

3573 
2:308 
19:38 

3755 

4675 
5970 
3201 
1873 
4.1354 
429-l 
5019 
6256 
3733 

7028 
6:300 

937 

1:355 
5570 
5-139 
6380 

8.'30 
1148 

4454 
6278 
5359 
1048 
1601 
1477 

4291 
5286 

6H99 
:3:~29 

2221 
1196 
3511 

4262 
5472 
2991 
1719 
4525 
4009 
4714 

!)656 

3542 
6354 
5669 

841 

1291 
5385 

5111 
60:)4 

762 
1055 
4326 
5894 

51:34 
991 

HGa 
1277 

260 
608 
391 
24.4 

B7 

142 
244 
413 

4913 
210 
154 
329 

286 
305 
GOO 
un 
674 
631 

96 
G4 

135 

328 
346 

G8 
93 

128 
:)84 
225 

57 
138 

200 

287 
G81 

358 
284 
167 
209 
467 
495 
523 
302 
187 

383 
336 

':169 
666 
301 
806 

84R 
132 

81 
277 

432 
51':1 
127 
135 
309 
517 
268 
72 

185 
150 

247 
464 

370 
342 
15:~ 

169 
4:35 

544 

544 
265 
Hl7 

:367 
277 
32:3 
425 
348 
757 
628 
159 
76 

257 
360 

520 
L36 
141 
329 
583 
:386 

112 

219 
168 

------- -- -----------------------------------------------------------
Sk.up<l.i 327,64 12-l-3 8$ 115Bil9 8579 10968 10:301 

260 
556 
293 
232 

87 
171 
382 
404 
498 

247 
153 
:n3 
286 
383 
544 
246 
674 
693 
108 

66 
155 
353 
420 
104 

~):3 

25:3 

422 
219 

59 
138 
123 

8935 

Lesna zaloga l. 1956 (m:;) ] Ocena za 
- ------ 10-~0 cm 

Skup. 1 > 20 cm !10-20 cm po var . cl 

:33:34 
5090 
6252 
3181 
215:1 
1764 
4351 
4695 

5262 
2874 
1838 
4114 
3796 
4627 
5181 
4121 
6:30f> 
5774 

tWO 
139:3 
5428 

5061 
6456 
1107 

1116 
4:)31 
704 2. 
345 :3 

927 
1246 
10% 

116-!(H 

3047 
440~) 

5894 
2897 
l!:l86 

1555 
38R4 
4200 
4739 
2:)72 

1651 
:37:31 
34GO 
4158 
4515 
3820 
550:3 

4926 
7.58 

l:l12 
5151 
4629 
5942 
980 
9!H 

4222 
G325 
5185 

855 
1061 

945 

1()549:3 

287 
681 

:358 
284 
167 
209 
4G7 
495 
523 
302 
1Ri 
311.'3 
:336 
469 
666 
301 
BOG 
8·18 
132 
81 

277 

-'1<32 

514 
127 
135 
309 
517 
2613 

72 

1135 
150 

10908 

287 
510 
450 
362 
167 
179 
421 
542 
523 

284 

199 

409 
336 
367 
389 
347 
806 
658 

155 
8:3 

277 
402 
540 
125 
135 
35;3 
577 

409 
11() 
185 

177 

10770 



DJL: leta 1956 in so navedene v tabeli 2. V primerjavi s stvarnimi podatki za leto 
1956 je ta ccena· dala zadovoljive rezultate, saj meri celotna. napaka za zalogo 
dreves ~ premerom od 10 do 15 cm le -6,0% te zaloge oziroma -0,21% vse 
1 esn e zaloge; za zalogo drevja s premerom od 1 O do 20 cm pa celo le -1,8% 
oziroma -0,17%. 

Od drugih metod za ocenjevanje podmernih lesnih zalog za primer, če ne 
razpolagamo s podatki o njih iz pt·ejšnjih meritev, bi prišla v poštev predvsem 
uporaba podatkov s kontrolnih ploskev, z raziskovalnih ploskev, iz podobnih 
sc~tojev ali drugih objektov. Zanesljivost takšne ocene je v veliki. meri odvisna 
od natančnosti in primerljivosti uporabljenih podatkov. Oceno podmernih lesnih 
zalog bi bilo mogoče približno dognati tudi z ekstrapolacijo ali s podaljšanjem 
frekvenčne krivulje oziroma krivulje lesnih mas po debelinskih stopnjah v smeri 
njenega izhodišča, upoštevajoč tendenco te kri vul,ie v to smer. 

5. Sklep 

Kakor drugod se tudi pri ut·ejanju gozdov vedno bolj postavljajo zahteve 
po racionalizaciji dela. Med ueeditvenimi opravili je merjenje premerov naj
dražje, obenem pa spričo velike heterogenosti in gospodarske vrednosti gozdov 
v Sloveniji skoraj nepogrešljivo delo. Potrebno je najti način, kako prav te 
dejavnost čimbolj poceniti . 

Na stroške klupanja zlasti močno vpliva višina meritvenega praga. Po pri
meru preb(ralnih gozdov na Lehnu je mogoče brez večje škode :t.;a natančnost 
meritveni prag dvigniti na 15 ali celo na 20 cm: s čimer se klupanje poceni za 
(lkoli 25% ozircma 40%. Od prihranka pri tem delu je treba odšteti stroške 
za' cenitev lesne zaloge tanjšega drevja. kajti tega podatka na gre zanemarjati. 
Pn~ostali prihranki naj bi bili prvenstveno uporabljani za. natančnejše ugotav
ljanje lesnih zalog tam, kjer bj se te zaradi dragega klupanja le grobo ocenje
vale, ter za poglobitev drugih ureditvenih del, ki jih doslej zaradi velikih 
stl·oškov klupanja nismo zadovoljivo opravljali. 

Prihranke na mcritvenih stroških je pričakovali zlasti pri prebiralnih 
gozdovih z veliko tankega drevja. Struktura teh gozdov pa je zelo različna. 

Poleg gozdov, kjer pretežni del lesne zaloge odpade na debelejše drevje , je tudi 
veliko Lakšnih, zlasti kmečkih , kjer je l2sna zaloga tankega drevja v celotni 
lesni zalogi sestojev zelo udeležena . Iz teh raz·logov ni mogoče določiti enot
nega meritvenega praga . Ta naj bi se ravnal po strukturi lesne zaloge in naj 
bi bil postavljen tako, da bi s klupanjem zajeli 80 do 90% celotne upoštevne 
lesne zaloge, odvisno od drevesne vrste, v1·ednosti gozdov in intenzivnosti 
gospodarjenja; ostali del lesne zaloge naj bi bil na primeren način ocenjen, 
bodisi po podatkih iz pre jšnjih meritev ali iz podobnih sest.o.iev, bodisi s pri
merjalnimi meritvami, z reprezentc.mčnimi ploskvami ali na kakšen drug U3tre
zen način . 
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DIE MESSSCHWELLE UND IliR EINFLUSS AUF DIE l{OSTEN UND DIE 
GENAUIGKEIT DER l\1ESSUNGEN 

(Zusammen fass ung) 

Wie anderswo -vvird auch in der Forsteinrichtung Verbilligung und Rationali
sierung der Arbeiten gefordert. Unter diesen Arbeiten ist die Kluppierung die 
teuer·ste, aber zugleich die einzige, welche angesichts der grossen Vielgestaltigkeit 
der Walder genUgend prazise Daten zu bieten imstande ist. Reprasentativverfahren 
konnen namlich innerhalb okonomischer Grenzen fur den einzelnen Bestand befrie
digende Resultate nur fUr den Vorrat als Ganzes und fUr clessen grobe Umrisse 
ergeben, jedoch nich1. fUr dessen Feinheiten. Das geht auch aus dem Beispiele der 
Plr.nterwalder im Lehen am Pohorje hervor (Tab. 1 - die notwendige Anzahl der 
Probeflachen und der bei den einzelnen Anzahlen den Gesamtvorrat, die Starke
klassen, Tanne und Fichte betreffende Fehler festgestellt, mittels Relaskopieren auf 
1 ha und ~ha). 

Die Kluppierungskosten konnten durch Verschiebung der Messschwelle von 
10 cm nach o ben wesentlich t.ieier gehalten werden, wobei die Messungen 80-90% 
des Vorrates umfassen wurden, der Rest hingegen blof) geschi:itzt wi.irde. Nach den 
Feststel1ungen ln den Plenterwaldern im Lehen ware die K1uppierung von 15 cm 
aufwarts etwa um 25%, von 20 cm aufwarLs um etwa 40% billiger. Hierbei \.Vl.irde 

au.:; dem Messungsbereich nur 4J~ , bzv.r. 10% des Vorrates ausfallen. 

Man kann den ausgefallenen Teil des VotTates aut verschiedene Weise ermitteln. 
Wo in rnehr oder weniger im Gleichgev.rich: sich befinclenden Plenterwaldern der 
Von·at unterhalb der gehobenen Messschwelle schon bei der vorangegangenen Ein
l'ichtung festgestellt wurde, kann man cliese Daten dil·ekt verwenden (Variante a in 
Tab. 2) oder ouf Grund der vorangegangenen Messungen die Korrelation zwischen 
dem Vorrat untet· und Uber der MeGschwelle errechnen (Forme1n 3 und 4) und mit 
Hilfe dieser Korrelation die Schatzung des Vorrates unLer der MeGschwelle ausfl.lhreil 
(Variante b in Tab. 2). Man kann aber auch den auszufallenden Vorrat in einigen 
objektiv au.sgewahlten Bestanden messen und an Hand des Verhaltnisses zwischen 
die~em Vorrat und dem vot·igen Vorrat die vorigen De~ten korrigieren (Variante c 
in Tab. 2) . Fnlls es keine fri.iheren Angabcn uber den Von·at unterhalb der ge
wiihlten Schwelle gibt, ist es moglich, ihn entwecler mit Hilfe von ProbefUi.chen 
abzuschatzen, oder sich zu diesem Zwecke auf die Korrelation zwischen dem Von·at 
unier und Uber der MeGschwelle zu stiitzen, welche an einigen objektiv ausgewahlten 
Bestkinden ermitteH worclen war (Formeln 5 und 6, Variante d in Tab. 2). Auch 
andere Vorgehen konnen er.folgreich sein. Am Beispiel der Plenterwaldl?r im Lehen 
sine! Abweichungen bei den einzelnen Bestanden bedeutend, konnen jedoch in Bezug 
auf den Gesammtvorrat und im Summarium toleriert wet·den. 
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634.0.145.7 x 19.88 : 41-1 

PREVENTIVNI UKREPI ZA ZAščiTO LESA 
PRED NAPADOM HišNEGA KOZLičKA 

Ing. Ljerka Ker vina (Ljubljana)* 

Uvod 

Ugotovitve, da je hišni kozliček m.ed najbolj raz.širjenimi in nevarnimi 
škodljivci, ki pri nas uničujejo vgrajen les iglavcev, poudarjajo potrebo lotiti 
se njegovega temeljitega uničevanja. 

Stevilni ukrepi za zaščito pred raznimi insekti, ki bi jih pri nas lahko 
izvajali, so opisani v Vas.icevih delih (7, 8, 9, 10, 11). Hišnega kozlička kakor 
tudi druge insekte lahko zatit-amo s preventivnimi in represivnim.\ ukrepi. 
S prvimi varujemo les pred napadom mrčesa. z drugimi pa ga uniču.iemo v že 
napadenem lesu. Ker so preventivni ukrepi s stališča zaščite učinkovitejši in 
z gospodarskega stališča bolj. utemeljeni , so tudi naše raziskave potekale v 
~meri preučevanja preventivnih ukrepov. 

Poškodbe, ki jih povzroča hišni kozliček, preprečujemo z naslednjimi ukrepi: 

l. Pravilna izbira, gradbenega lesa glede na drevesne vrsto. 
2. Zaščita lesa v skladjščih. 
3. Strokovna kontrola lesa pred izdelavo polizdelkov in končnih izdelkov. 
4 Strokovna kontrola gradbenega lesa pred vgraditvijo. 
5. Higiena sta.vb . 
6. Kemična zaščita lesa pred hišnim kozličkom . 

P1·avilna izbira gradbenega lesa gLede na d1·evesno VTsto 

Različne vrste insektov napadajo les različnih drevesnih vrst. Naše razis
kave (3) raz.nih domačih vrst lesa so pokazale, da ličinke hišnega kozlička napa
dajo les vseh naših vrst iglavcev, največjo škodo pa povzročajo v beljavi 
rdečega bora in v smrekovini. Ličinke hišnega kozlička se v lesu listavcev ne 
razvi_iajo, torej je takšen les odporen proti temu insektu. Zato izvajamo preven
tivno zaščito lesa tako, da v ogro~enih krajih v gradbene namene uporabljamo 
les listavcev. Če p.a se že ne moremo izogniti lesu iglavcev , ne .segajmo po 
beljavi rdečega bora ali smrekovini! Svoj čas so pri obdelavi lesa odsl:ranjeva11 
beljavo in uporabljali za graditev samo črnjavo. Ta navada pa je sedaj spričo 
vedno večjega pomanjkan.ia lesa opuščena; zato pa tudi 1·aste škoda, povzročena 
od insektov, ki napadajo beljavo. 

Zaščita lesa v skLadiščih 

Pogoste zaide v skladišče že okužen les, ki je potem žarišče okužbe za 
drug zdrav material v skladišču. Zato je neogibna strokovna kontrola lesa, ki 
ga sp1·cjemamo v skladišče, pt·av tako pa je potreben tudi občasen pregled 
1esa v skladišču. Strokovnjaki priporočajo pregledovanje skladišč tri do štiri
krat na leto med aprilom in oktobrom. Naše zgradbe, kjer hranimo les, so 
večinoma lesene in so lahko že same okužene in tako predstavljajo nevarnost 
za uskladiščen les . 

* Tema je bila financirana iz sklada za znanstvenoraziskovalno delo biotehniške 
fakultete v Ljubljani. 
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Strokovna konf1·ola lesa pred izdelavo polizdelkov in fina~nih izdelkov 

Pri žaganju lesa lahko odkrijemo hodnike z ličinkami hišnega kozlička. 

Takšen les moramo izločiti iz proizvodnje. Največkrat hišni kozliček zaide 
v stanovanja ravno v izdelkih, ki so bili narejeni iz že okuženega lesa. Skod
ljivec se potem širi po vsem stanovanju. 

St-rokovna kontrola gradbenega lesa pred vgraditvijo 

Potrebna je kontrola desk, tramov in drugega gradbenega lesa . Da bi 
olajšali pregled, je treba površine očistiti žagovine. Pri nas se še pogosto vgra
juje les, čeprav je bil odkrit v njem hišni kozliček, kajti razširjeno je napačno 
mnenje, da bo njegov napad sčasoma sam po sebi prenehal. Ta trditev velja 
namreč le za tiste insekte, ki živijo v živem lesu, medtem ko je za hišnega 
kozlička znano, da se razvija v mrtvem lesu in ga uničuje . 

Higiena stavb 

Tudi higiena stavb igra pomembno vlogo v preventivni zaščiti . S podstre
SlJ in iz kleti je treba odstraniti ves les, ki bi lahko bil vir okužbe. Večkrat so 
tudi nevarne pomožne stavbe v neposr·edni okolici, ki so po navadi narejene iz 
lesa slabe kakovosti) ki ga insekti radi napadajo. Strokovnjaki priporočajo 

neogibno uvedbo kontrole stavb. Prva kontrola naj bi bila najpozneje dve leti 
po dograditvi. 

Vsi opisani ukrepi za preventivno zaščito lesa so učinkoviti, imajo pa to 
pomanjkl j ivost, da lesa ne zavarujejo pred ponovnim napadom insektov. Zato je 
najboljše les tt·ajno zaščititi; to pa lahko dosežemo samo s kemično zaščito . 

Kemična zaščita Iesa pred hišnim kozličkom 

Kemično zaščito lesa opiramo na osnovno ugotovitev, da se hišni kozliček 
hrani z lesom . Ce hrano zastrupimo, pride strup pri žrtju v organizem ter ga 
zastruplja . Znane so številne kemične spojine. ki posamezne ali v kombiniranih 
zmeseh delujejo na insekte kot strupi. Ce s temi spojinami prepojimo les, je 
le-ta zaščiten ali impregniran . Kemične spo.iine, ki jih pri tem uporabljamo, 
imenujemo zaščitna sredstva ali sredstva za impregnacijo lesa. Z njihovo pra
vilno izbiro lahko les zavarujemo pred insekti, pred glivami, pred ognjem, 
torej pred dejavniki , ki ogrožaj o obstoi in zmanjšujejo življenjsko d;)bJ 1?sa . 
Obstajajo različna zaščitna sredstva kakor tudi različni postopki za prepojitev 
lesa zaradi preventivnega zavarovanja. Različna kemična sredstva , ki jih lahko 
uporabljamo za zaščito lesa , je opisal Ditrich (2). Izbira primernega zaščd.nega 
sreds~va in ustreznega postopka za impregnacijo sta poglavitni vprašanji, ki ju 
je tn~ba rešiti. 

Za preventivno zaščito lesa pred hišnim kozhčkom lahko uporabljamo 
raztopine insekticidov, npr. lindan ali preparat DDT. Eno takšnih domačih 
sredstev, je tako imenovani ksilohn. 

Ker je v praksi večinoma potrebno les zaščititi hkrati pred insekti in 
glivami, najpogosteje segamo po zaščitnih sredstvih, ki istočasno delujejo kot 
strupi na insekte in na glive. To so soli fluoridov, kromatov, arzenatov itd ., ki 
.iih uporabljamo v vodnih raztopinah. Te soli so po zadnji ~vetovni vojni 
·močno zmanjšale uporabo katranskih olj za impregnacijo lesa, kajti pred sled
njimi imajo določene prednosti. Vodotopne soli lahko namreč penetrirajo v vse 
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vr.ste lesa, katransko olje pa v smrekovine in jelovino le težko predira. Za raz
liko od katranskega olja so vodotopne soli brez vonja. Ta lastnost omogoča 
njihovo vsestransko uporabo, tako tudi za impregnacije lesa, ki naj bi bil 
vgrajen v zaprtih prostorih. 

Na evropskem tržišču so takšne soli na razpolago pod raznimi naztvl, pač 
glede na ime izdelovalca in v zvezi s sestavo soli. Tako imajo na Svedskem 
,~bolidenove soli .. , v Zahodni Nemčiji »wolmanit soli«, in sicer »U-sol~·, 

>>UR-sol,., ,,UAR-sol« itd. Preparat te vrste pri nas v Sloveniji imenujemo 
>>silvanit••. 

Problem 

Zaščita lesa z vodotopnimi solmi je zadnja leta zelo napredovala. Pri opa
zov.anjih zaščitnega delovanja v praksi so ugotovili tudi nekatere pomanjklji
vosti teh soli, tako glede zaščite pred insekti kakor tudi pred glivami. Arzenove 
spojine so zelo strupene za insekte, hkrati pa tudi za ljudi, zato je delo z njimi 
zelo nevarno. Arzen se tudi ne da uničiti. Ce impregniran les sežgemo , ostane 
arzen v pepelu, se spere v zemljo in tako lahko pride tudi v rastline. človeka 
in živali. Ko so razen tega še ugotovili , da mešanice soli fluoridov, arzenov in 
kromatov ne uničujejo velike skupine zelo škodljivih gliv (tako imenovanih 
A-gliv), so začeli iskaLi novo sredstvo za zaščito lesa. 

To novo sredstvo je izdelano na osnovi bakrovih, kromovih in borovih 
soli. Razen učinkovitega delovanja proti glivam ima še to lastnost, da je le 
blago strupeno za ljudi in za toplokrvne živali. Preparat, izdelan na takšni 
osnovi, poznamo tudi pri nas pod imenom >>- W o l m a n i t C B«. 

Skušali smo raziskati delovanje tega sredstva na ličinke hišnega kozlička. 

Eksperimenti 

Učinek zaščitnega sredstva na insekte se ugotavlja po Beckerju (1) z opa-
wvanjem : 

a) .ali se ličinke zavrtajo v impregniran les, 
b) ali v takšnem lesu dalje živijo i.n delujejo ali pa poginejo. 

Poskuse smo opravili po zahodnonemških normah 52163 (5) : Uporabili smo 
zračno suhe vzorce beljave rdečega bora, velike 5,0 X 2,5 X 1,5 cm (5,0 cm 
v smeri vlaken). Za vsako koncentracijo zaščitnega sredstva smo uporabili dva 
impregnirana vzorca. Za primerjavo smo uvrsbli v poskus tudi dva vzorca, ki 
nista bila impregnirana. 

Kocka iz beljave rdečega bora, velika 
5 X 2,5 X 1,5 cm z 10 luknjami, kamor 

so bile vložene kozličkove ličinke 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 
i 

.J 

Lesne vzorce smo klimatizirali en teden pri 20° C in ob 60 do 70% rela ti \rni 
vlagi (to ustreza približno 12% vlagi lesa) . Nato smo vzorce stehtali in impre-
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gnirali s 3,2%, 1,6%, 0,8%, 0,4%, 0,2% in 0,1% raztopino soli wolmanit CB, in 
sicer 30 minut v vakuumu 700-720 mmHg. Po prenehanju vakuuma smo pu
stili vzorce v raztopinah čez noč, nato smo jih obrisati in takoj ponovno stehtali. 
Impregnirane in primerjalne vzorce, ki niso bili impregnirani, smo klimatiz1rali 
4 tedne pri temperaturi 20 ± 2° C in ob relativni vlagi. 60-70% . 

Za pcskus smo uporabili ličinke hišnega kozlička, stare eno leto . Skupaj 
z lesom, v katerem so živele , smo jih pripravili en teden pred poiz·kusom pri 
enakih klimatskih razmerah kot lesne vzorce, ki so bili pripravljeni za poskus. 
Ličinke smo vzeli iz lesa in jih vlozili v impregnirane in neimpregnirane 
vzorec lesa, kot je 1.o razvidno iz skice. Krožiči na skici pomenijo luknje, 
v katere smo vložili ličinke. V Vlsako kocko smo vložili po 10 ličink. 

Vzorce lesa z ličinkami smo shranili 12 tednov pri temperaturi 20 ± 2° C 
in ob relativni vlagi 70-75%. Potem smo ploščice razklali in ugotovili , koliko 
je živih in koliko mrtvih ličink, koliko zav1ianih in koliko nezavrtanjh. 

Učinkovitost soli wolmanit CB na ličinke hišnega kozlička 

Koncen- Količina 
Število ličink hišnega kozlička 

tracija sredstva mrtvih 

1 

živih 
raztopi ne v lesu kgfm3 ki se niso ki so se ki so se t neugotov-

zavnale zavrt ale zavrrale Jjenih 

3,2% 22,63 2 8 o o 
1 9 o o 

6 4 o o 
1,6% 10,34 2 8 o o 

3 7 o o 
0,8% 5,41 1 9 o o 

o 9 1 o 
0,4% 2,62 

3 G 1 o 

4 1 5 o 
0,2 /& 1,36 2 2 6 o 

3 1 6 o 
0,1% 0,61 2 o 7 1 

Neimpregniran o 1 8 1 
les o o 8 2 

Rezultati in diskusija 

Iz rezultatov , zbranih v tabeli, vidimo, da so se v kockah, ki so bilc 
impt·egnirane s 3,2% raztopino soli wolmanit CB (vsebujejo 22,63 kg l m 3), z 1,6% 
raztopino (vsebujejo 10,34 kg l m 1

), z 0,8% raztopino (vsebujejo 5,41 kg /m·1) neka
tere lič.inke v teku 12 tednov sicer zavrtale, vendaJ.· so vse poginile. 

Pri. leseni kocki . ki je vsebovaJ.a 2,62 kg / m:1 preparata, so bile razen zavr
tanih ličink, ki so poginile, tudi ličinke, ki so se zavrtale in preživele. Torej 
ta koncentracija ni zadostna za zanesljivo zaščito pred hišnim kozličk0ln. Pri 
količ.in.i 1,36 kg l m\ posebno pa pri 0,61 kg l m:3 soli wolmanit CB v lesu , je šte
vilo preživelih ličink opazno večje . 
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Zan~miva je primerjava med lesnimi vzorci, ki so bili impregnirani z 0,1% 
koncentracijo soli wolmanit CB, in kontrolnimi vzorci, ki niso bili tretirani s 
soljo. Pri prvih je ostalo od 20 vloženih ličink 13 živih, pri drugih pa 16~ ven
dar smo med obema primeroma opazili velikansko razliko glede velikosti ličink 
in glede povz·ročenih poškodb v lesu. V vzorcih, imp1·egniranih z 0,1% razto
pino, so se ličinke le neznatno zavrtale in so se le slabo razvile ter praktično 
niso povzročile nikakršne škode. Vzorci, ki niso bili impregnirani, pa so bili 
popolnem~ prevrtani, polni hodnikov in črvojedine. 

Uporabnost rezultatov v praksi 

V praks1 se uporabljajo številni postopki za impregnacije lesa. Obširno so 
jih opisali Mahlke in Trotschel (4), Sandermann (6) in številhi drugi avtorji. 
Najboljši postopek za impregnacije lesa je v kotlih pod vakuumom in priti
skom, k,ier zaščitno sredstvo predre globoko v les in ga dobro ščiti pred napa
dom insektov in gliv. 

Najnovejši je postopek popolne impregnacije v kotlih, kjer se les popol
noma prepoji z zaščitnim sredstvom in tako ustreza zahtevam kakovostne 
impregnacije. Prav ta postopek s solmi wolmanit CB omogoča zelo zanesljivo 
zaščito gradbenega lesa pred hišnim kozličkom. (Tovrstno impregnacije oprav
lja Pod jet j e za im pre g nacij o 1 esa v Hočah pri Mariboru.) 

Sklep 

Za preprečevanje škod, ki jih povzroča hišni kO'.z.:liček, so najbolj učinko
vfti preventivni ukrepi, od katerh trajno zaščto lesa zagotavlja samo kemična 
zaščita. 

Učinkovito kemično zaščito lesa dosežemo, če les impregniramo s sredstvom 
wolmanit CB. Ze 0,61 kg soli wolmanit CB v 1m3 lesa deluje zaviralno na 
razvoj hišnega kozlička. Impregnacija z 0,8% raztopino soli wolmanit CB ozi
roma 5,41 kg soli na 1 m 1 lesa pa učinkovito uničuje obravnavanega škodljivca 
v lesu. 

V praksi se priporoča impregnacija s 4% raztopin-o, vendar je poskus 
pokazal, da za vgrajen les, ki ni podvržen izpiranju, zadostuje že omenjena 
veliko nižja koncentracija. 
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VORBEUGUNGSMASSN AHMEN ZWECKS HOLZSCHUTZ VOR DEM ANF ALL 
DES HA USBOCKES (HYLOTRUPES BAJUL US) 

(ZUSAMMENFASSUNG) 

Hier werden verschiedene Vorbeugungsmassnahmen zwecks Verhinderung der 
Schaden von Hausbocklarven (Hylotrupes bajulus) beschl"ieben . Besondere Betonung 
wurden dem chemischen Schutze gegeben. 

Es wurde gepruft, ob die einjahrigen Hausbocklarven sich ins Holz, das mit 
Wolmanit CB behandelt wurde, einzubohren und darin weiter zu leben vermogen. 
Die Pruiungen wurden nach der Vorschrift DIN ~2163 ••Pri.ifung der vorbeugenden 
Wirkung gegen holzzerstrorende Insekten« durchgefi.ihd. 

Die nach 12-wochiger Versuchsdauer festgestellten Angaben zeigen, dass das 
Wolmanit CB bei Einbringmengen von 5,41 kg f m3 guten Schutz gegen Hausbocklar
ven sichert. 

Die Resultate der Pri.ifung zeigen auch, dass schon die Menge von 0,1 kg/m;l 
Wolmanit CB auf die Entwicklung dieses Holzschadlings hinderlich wirkt. 

634.0.145.7 x 12 

KAčJI PASTIRJI - KORISTNE žUžELKE 
Ing. Saša B 1 e i wei s (Ljubljana) 

Pri ob ravna vanju koristnega in škodljivega živalstva, zlasti glede na gozd, 
favne , k skupno z gozdnim rastlinstvom v odvisnosti od abiotskih činiteljev 

:sestavlja zapleteno povezanost gozdne biocenoze, se v strokovni literaturi s po
·dročja varstva gozdov, zlasti pa še v gozdni entomologiji povsod omenja celo
ten red kačjih pastirjev ali libel kot izredno koristen člen omen,iene življenjske 
:skupnosti. 

Čeprav je naziv »kačji pastir« edino pravilno slovensko ime za tovrstne 
:žuželke, se vendar semtertja še uporablja ime »libela·«, ki je povzetek nem
·škega naziva: Libellen, ki pa mu je nedvomno osnova latinsko strokovno ime 
·celotnega reda: Libellulidae. Druga imena so še: h1·vaško: vretenca, vodeni 
.konjici, vodene djevice : srbsko: vilinski konjici: angleško: dragonflies; fran
cosko: libellules. 

Ker so kačji pastirji zelo koristne žuželke, v slovenski strokovni gozdarski 
'literaturi pa le pomanjkljivo omenjene, je namen tega pri.spevka izpolniti vrzel 
in se bolje seznaniti s temi koristnimi in tudi zanimivimi žuželkami. 

Kač.ii pastirji spadajo v redek žuželčji red, katerega predniki, sicer mnogo 
večji, so znani že iz davnih pračasov. V primerjavi s svojimi predniki so 
:sedanji kačji pastirji pravi pritlikavci. Znani pennski fosil iz Francije pred
.stavl.ia orjaškega kačjega po.slirja., ki je imel 1 meter· širok razpon kril. Vse do 
,dandanašn.i ih časov pa so kačji pastirji ohranili značilno prvotno obliko, ki se 
~bistveno razlikuje od vseh drugih zuželk. Sliki kažeta tipični obliki kačjih pa
:stirjev (sl. 1 in 2) . Dandanes je na svetu znanih in opisanih ok. 2500 različnih 
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vrst kačjih pastirjev. V palearktični coni razširjenosti živalskih vrst, kamm· 
spada tudi vsa Evropa, pa živi le ok. 100 vrst. Na .ozemJju Slovenije je število 
vrst kačjih pastirjev šc znatno manjše in verjetno ne presega 40. 

Velikost, tj. dolžina kačjih pastirjev, ki žive v naših krajih , je ok. 5 cm, 
razpetina kril pa ok. 7 cm. Izjemna posebnost kačjih pastirjev je še pojav, da 
so samci večji od samic, kar je med žuželkami redek primer. 

Sli ki 1 in 2 : Kačj3 pastirja dveh tipičnih oblik 

Kačji pastirji so izrazito zračne žuželke. Odlikujejo se s sposobnostjo, da 
lahko po več ur nepretrgoma lete oziroma lebde v zraku. To· lastnost jim 
omogoča značilno grajeno vilko telo, ki ga nosijo sorazmerno velika krila. 
Razen kril imajo tudi te žuželke tri pare dolgih in tankih nog, ki pa jih ne 
uporabljajo za ho,io, temveč le za pritrjevanje na podlago med nočnimi in 
krajšimi dnevnimi mirovanji. Noge so na splošno zelo preproste z kočlenim 
stopalcem in dvema krempeljcema na koncu. Edino prednji par nog je nekoliko 
bolje razvit in služi kačjim pastit·jem za lovljenje plena med letom. S pred
njima nogama tudi drže ulovljeni plen, medtem ko se z njim hranijo. 

Za vse kačje pastirje je zero značilna velika in lahko gibljiva glava s 
kratkim vratom, ki je dejansko močno zoženo predprsje, povezano z ostalim 
trupom . Zelo velike in močno izbočene, f.esiavljene a.li facetne oči zavzemajo 
večji del glave. Te velike oči omogočajo kačjim pastirjem opazovanje okolice 
v vseh smereh tudi navzdol in navzgor. Poleg sestavljenih oči pa imajo neka
tere vrste kačjih pastirjev na temenu glave še po troje preprostih očesc. Na 
glavi so opa.zne še kratke nitas1e tipalke in pa močno razviti gornji čeljusti, 

značilnost vseh mesojedih in ropaeskih žuželk. 

Ostala prsna obročka, ki sta v primerjavi s predprsjem in zadkom. močneje 
razvita zaradi krilnega mišičevja , ki izpolnjuje glavni del njune notranjosti. 
nosita poleg nog tudi po en par kril. Krila kačjih pastirjev so razme-roma 
dolga, ozka in prepletena z vidnim ožiljem ali nervaturo. Prevladujejo brez-
barvna in prosojna krila. Znane pa so tudi vrste kačjih pastirjev, ki imajo 
krila popolnoma ali pa le delno obarvana. Barva kril, ki je navadno zelenkaste , 
rdečkaste, kovinsko modre ali črne nianse, je eden izmed pomembnih deter
minacij.skih znakov. Relativno velika krila usposabljajo kačje pastirje za od
lične in vztrajne letalce . Glede brzine leta se mnenja raznih strokovnjakov 
zelo razhajajo, saj navajajo nekateri celo brzino 120 km/h. Vsekakor drži 
dejstvo, da so kačji pastirji med najhitrejšimi in najspretnejšimi letalci v svetu 
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žuželk. Značilno zanje je, da lahko v trenutku spremene smer leta, da lahko 
lete tudi vzvratno ter da lahko tudi dalj časa lebde v zraku. Navedene izredne 
letalske sposobnosti so jim tudi v obrambo pred njihovimi uničevalci. Nadal.i
nja, morda najpomembnejša značilnost kačjih pastirjev pa je njihov zadek. 
Po obliki je sicer lahko različen, saj so znane vrste z enakomerno ozkim in 
tankim zadkom, prav tako pa tudi takšne. ki imajo nekoliko odebeljen in tudi 
relativno dolg .zadek, ki pa je vedno sestavljen iz desetih členkov . V prerezu 
je zadek okrogel all pa nekoliko sploščen. Na koncu zadka, ki je tako kakor 
oprsje pri posameznih vrstah značilno obarvan, imajo samice kratko žličasto 

legalico, samci pa trnasta izraska, oblikovana v male kleščice. 
Tudi kačji pastirji, kot vse ostale znane žuželke, dihajo s trahejami, tj. s 

sistem.om izredno drobnih cevčic in kapilar, ki prepletajo vse telo. Prek trahej 
se telesne stanice oskrbujejo s kisikom, potrebnim za življenje. V trahealno 
omrežje vstopa zrak pri dihanju skozi male odprtinice-diha1nice ali stigme, 
ki so v parih razporejene na bočni strani zadnjih dveh prsnih in prvih osmih 
:zadkovih segmentov. 

Kljub ugotovljenemu dejstvu, da se kačji pastirji najraje zadržujejo v 
bližini voda, jih najdemo vsepovsod. Iz krajev, ki so daleč od v-oda, kjer love 
plen, se vedno znova vračajo k vodi, ponavadi še celo na iste kraje. Voda je 
eden osnovnih življenjskih pogojev za razvoj kačjih pastirjev. 

Večina kačjih pastirjev je izrazito toploljubna in svetloljubna. Pojavljajo 
se le ob vročih in sončnih poletnih dnevih. Kakor hitro se pa zmrači ali pa 
oblaki prekrijejo nebo, kačji pastirji zginejo. Poiščejo si primerna skrivališča, 
najpogosteje med vodnim rastlinjem, kjer čakajo na ustreznejše vremenske 
razmere. 

Po grobem opisu glavnih morfoloških posebnosti kačjih pastirjev še nekaj 
zanimivosti o ekologiji, tj. o razvoju teh žuželk. Ob normalnih vremenskih 
razmerah opazimo kačje pastirje v naravi od maja dalje pa vse do septembra . 
Najpogosteje jih bomo srečali v bliž.ini močvirij, potokov, rek in jezer. Našo 
pozornost vzbude predvsem zaradi svoje živahnosti med letom in zaradi zdru
ževanja parčkov v prav značilnem svadbenem plesu, ki je obvezen uvod k 
parjenju ali kopulaciji. Pri tem plesu so samci prav posebno aktivni. Ko svad
beni ples doseže vrhunec, samec tesno preleti samico in jo zagrabi s prednjima 
nogama. Ze v naslednjem trenutku jo s kleščastimi izrastki na zadku prime 
za zoženo predprsje, za vrat. V tako združenem stanju se polet nadaljuje. 
Kmalu nato samec ponovno spodvije svoj zadek, s katerim drži sam.ico, in 
kopulacijski organ na drugem zadkovem obročku napolni s spermo, ki jo pro
izvajajo in izločajo spolni organi na koncu zadka. Po prenosu sperme, samec: 
sproži zadek v normalno lego, ne da bi izpustil samico. V naslednji fazi doseda,j 
pasivna samica tako zelo spodvije svoj zadek, da s koncem, kjer so njeni spolni 
organi, doseže kopulacijski organ samca in prevzame spermo. S tem je akt oplo
ditve, ki je ponazorjen na sl. 3, končan. Po oploditvi ali pa še prej se samec 
skupno s samico vsede na izbrano ustrezno mesto, najraje na stebelce vodne 
rastline, kjer začne samica kmalu nato s pomočjo legalice odlagati jajčeca v 
.stebelce (sl. 3, 4 in 5) . 

Pri nekaterih vrstah kačjih pastirjev se spolna partnerja ločita šele po 
:odložitvi vseh jajčec, pri drugih vrstah, za katere je znano, da odloži samica 
posamezna jajčeca ali pa po več skupaj v podvodni mulj ali pa jih prosto 
strese med vodno rastlinje, pa se ločita takoj po opr.avljeni kopulaciji. 

Večina znanih kačjih pastirjev se pari na opisani način, tj. n1ed poletom 
·oziroma ob lebdenju v zraku. Le za nekatere vrste je ugotovljeno, da kopuli-
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rajo v mirujočem stanju, tj. na stebelcih ali pa. na kakšni drugi primerni 
podlagi. 

Po dosedanjih ugotovitvah odlcži ena samica do 250 podolg.ovatih in ok. 
0,3 mm velikih· belkastih jajčec (sl. 5). Za razvoj mlade ličinke v jajčecu je 
potrebna določena doba, zato je od časa odložitve jajčec odvisno, ali se bodo 
iz jajčec še isto leto izvalile ličinke , ali pa bodo jajčeca prezimila in se bo 
razvojni ciklus nadaljeval šele naslednje leto. 

Ličinke kačjih pastirjev, katerih zadnji larvalni stadij kaže sl. 6, žive 
izključno le v vodi. Kljub dobro razvitim nogam se le okorno gibljejo. Tudi 
one so izrazite mesojedke in se hranijo z malimi vodnimi žuželkami, pol.žki, 
paglavci itd . Loy jim omogočajo dobro razvite oči in tipalke , s katerimi zazna
vajo plen, ter na svojstven način prirejen ustni aparat. Spodnja ustna je po
daljšana v t. i . pr ožil no krink o z malimi kleščami na koncu. Ta razteg
ljiva lovna priprava (sl. 7) jim kljub slabi gibljivosti omogoča uspešen lov . 

Sl i ka 3 : Kopulacija para kačjih pastirjev z zaporedni mi fazami I-V 

Nadaljnja posebnost ličink kačjih pastirjev so še njihovi dihalni organi. 
Ker žive stalno pod vodo, so funkcijo trahej prevzele vzdušnične škrge, tj 
male vrečke v notranjosti ličinke z močno prekrvljenimi stenami, ki omogočajo 
izkoriščanje kisika in ogljikovega dioksida neposredno iz vode . Istočasno pa 
vzdušnične škrge omogočajo ličinkam tudi hitro premikanje v primeru nevar
nosti. V takih primerih vsrka ličinka večjo količino vode, ki jo nato s pomočjo 
močnega mišičevja , ki obdaja škrge, iztisne iz telesa ob koncu prebavnega 

trakta. Močan curek iztisnjene vode požene ličinko v nasprotno smer. 

Ličinke kačjih pastirjev se med rastjo najmanj lO-krat leve. Po vsako
kratni levitvi postajajo bolj podDbne kačjim pastirjem ~ le s to razliko, da imajo 
namesto 1·azvitih kril le nekake k1ilne nastavke. Par dni pred zadnjo levitvi.io 
in končno preobrazbo v odraslo žuželke se llčinke prenehajo hraniti, zlezejo iz 
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vode ter pritrjene na nadvodnih delih rastlin opravijo še zadnjo levitev ozi
roma preobrazbo. Ta zadnja levitev se po dosedanjih .cpažanjih najpogosteje 
dogaja v zgodnjih jutranjih urah. Že po 1 do 2 urah je novorojeni kačji pastir 
sposoben za letenje. Dokončno obarvanost, značilno za razne vrste kačjih pa
stirjev kakor tudi za spol iste vrste, pa pridobe kačji pa-stirji šele po par dneh, 
verjetno istočasno s spolno dozoritvijo, ki jih usposablja za nadal,inje razmno
ževanje. 

Iz navedenega je razvidno, da so kačji pastirji tako v stadiju ličinke kakor 
tudi kot odra-sle žuželke izključno le mesojede živali. Glede na njihov neuteš
ljiv apetit love plen brez prestanka. Ker love le poleti, so njihov plen v glav
nem manjše letajoče žuželke, kot npr. krilate uši, razne muhe, mušice, komarji 
pa tudi manjši metulji, med njimi nedvomno tudi pomembni gozdni škodljivci. 
Stevilč:nost kačjih pastirjev pa je žal omejena, tako da ne morejo bistveno 
vplivati na dinamiko razvoja raznih škodljivcev v gozdni biocenozi. Kljub 
nedvcmni koristnosti kačjih pastirjev pa tudi človek ne more na preprost način 
poveča ti nj ih ove številčnosti. 

Kačji pastirji imajo veliko sovražnikov in uničeva1cev. Ra.zen rib in 
raznih dvoživk (pupki, urhi, žabe) so sicer koristne ptice njihqve najhujše 
uničevalkc. Posebno v času zadnje levitve, ko nezavarovane Učinke doživljajo 
preobrazbo v kačjega pastirja in se praktično ne morejo braniti, uničijo ptice 
največ teh koristnih žuželk. Prav posebno so nevarne kačjim pastirjem razne 
vodne in obvodne ptice, zlasti pastirice, vodomci in palčki. 

s l.lt-. 

s 1. s. 
S L- T 

Sli ke 4 cl o 6: 4: Samica kačjega pastirja polaga jajčeca v podvodni mulj. 3: Jaj
čeca so vložena v stebelca vodne rastline. 6: Ličinka kačjega pastirja. 7; Ustni apa

rat Učinke s spodnjo ustno, ki je podaljšana v t. i. prožilno krinko 

Kakor že omenjeno, je lucli pri nas znanih veliko vrst kačjih pastirjev, 
ki jih pa po zunanjih, morfoloških značilnostih razporejamo v dva podreda: 
Zy'goptera in Anisoptera. Za podred Zygoptera je značilno, da imajo kačji 

pastirji v primerjavi z dolžino kril zelo dolg in enakomerno tenak zadek. 
Prednji par kril je po obliki in velikosti enak zadnjemu. Oba para se proti 
osnovi počasi ožita. Nadaljnja značilnost temu podredu pripadajočih kačjih 

152 



--
pastirjev je) da ob mirovanju zapro oziroma navp1cno zlože krila. (Glej 
s1. 1 !) Za kačje pastirje iz podreda Anisoptera pa je značilen nekoliko krajši 
in debelejši zadek ter zadnji par kril. Ta krila so širša od prednjih in se ob 
bazi hitro zožijo. Zaradi večjih kril so ti kačji pastirji tudi na splošno hitrejši 
letalci od vrst iz podreda Zygoptera. Ob mirovanju pa vodoravno razprostrejo 
krila. 

Za lov kačjih pastirjev, ki je mogoč edino s pomočjo metuljnice, sta po
trebni potrpežljivost in vaja : Laže je uloviti nekoliko počasneje leteče kačje 
pastirje iz podreda Zygoptera kot izredno hitre kačje pastirje iz pod.I·eda Ani.
soptera. Ce z lovom želimo pripraviti nepoškodovane kačje pastirje za zbirko, 
pripo1·očamo naslednji postopek: V metuljnico ujetega kačjega pastirja primerno 
.t:.a krila, glavo pa mu navlažimo s kosmom vate, natopljene v etru ali kl-oro
formu. Tvlrtvega kačjega pastirja nato previdno izvlečemo iz mreže in ga polo
žimo v plitko škatlo med sloje vate. Edino na tak način bo ostal ujeti kačji 
pastir nepoškodovan ob prenosu do doma, kjer ga moramo čimprej napeti na 
razpenjalno deščico. Da bi se izognili pojavu plesni, poskrbimo za hitro posu
šitev na zračnem, toplem, toda senčnem prostoru. 

Koristnost kačjih pastirjev kot izrazitih roparskih žuželk je nesporno ugo
tovljena in razvidna iz našega opisa njegovega načina življenja. Koristne niso 
Je odrasle žuželke, imagi, temveč tudi njihove ličinke. Zato jih mo-ramo imeti 
za absolutno pozitivne činitelje gozdne biocenoze. 
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~EKATERA PROIZVODNO-EKONOMSKA VPRAšANJA 
PRI GRADNJI IN VZDRžEVANJU CEST 

Ing . .Janez C eli k (Bled) 

(N adaJjevanje) 

EKONOMSKA UCINKOVITOST MEHANIZACIJE GRADBENIH DEL 
PRI GOZDNIH CESTAH 

l. Splošno 

Zaradi svojevrstnosti gradbenih del se je glede tehnologije in orgaruzacije
procesa graditve mehanizacija za te vrste opravil razvijala počasneje kot v 
drugih gospodarskih panogah. V gozdnem gradbeništvu pa so doživeli pri nas 
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stroji še celo kratko zgodovino, zato imamo še razmer-oma malo izku3enj 
z njihovo rabo. 

V gradbeništvu premikamo delovno orodje in str·oje z objekta na objekt, 
zato je njihova učinkovitost pri eksploataciji v veliki meri odvisna od njihove 
mobilnosti. Graditev poteka na odprtem prostoru pod vplivom klimatskih 
razmer. To še bolj otežkoča organizacijo nepretrganega in enakomernega izko
riščanja strojev. Tudi te okolnosti so zavirale uvajanje mehanizacije v gradbeno 
dejavnost. Zelo potrebne graditve in razvoj znanosti ter tehnike hkrati omogo
čajo in zahtevajo vedno uspešnejše uvajanje mehanizacije v gradbeništvo. 

Razen tega, da mehanične naprave olajšujejo težko delo, omogočajo tudi 
gospodarske uspehe. Upoštevajoč svojevrstne delovne pogoje v gradbeništvu 
dandanes poznamo že več metod za merjenje ekonomske učinkovitosti pri upo
rabi razlicnih gradbenih strojev. Tako kot v dntgih panogah proizvodnje se tudi 
na področju gradbeništva vedno bolj postavlja vprašanje ustrezne izbire opti
malne variante investicij oziroma najprimernejše rešitve mehanizacije grad
benih del. Ta izbira poteka po določenem sistemu, ki upošteva vsaj najvažnejše 
činitelje, od kalelih je odvisna ekonomska učinkovitost strojev. Dandanes 
obra,vnavamo na nivoju gospodarske organizacije vlaganja v razširjeno repl·o
dukcijo, zato je še zlasti potrebno tudi v gozdnem gradbeništvu znati ugotav
ljali gospodarnost omenjenih vlaganj. 

Gospodarsko učinkovitost vlaganja v mehanizacijo pravilno presojamo tako, 
da primerjamo nove metode dela z obstoječimi, ki so nam za osnovo. Primer
javo napravimo s pomočjo raznih nakazovalcev, ki morajo zajeti čim več 

odločnnih činiteljev. Osnovni nakazovalci, na pod1~gi katerih presojamo gospo
darsko učinkovitost mehaniziranja gradbenih del, so naslednji: enotna cena 
za posamezno vrsto opravila ali cena za enoto dokoncanega gradbenega objekta 
pri različnih stopnjah mehanizacije del; produktivnost dela ali poraba. živega 
dela za enoto proizvoda; koeficient efektivnosti ali čas vezanja sredstev, po
rabljenih za nakup mehaničnih naprav; stroški za njihov nakup; vpliv meha
nizacije na spremembo režijskih stroškov (splošni stroški izdelave); trajanje 
gradbenih del oziroma tempo graditve objekta; stopnja olajšanja dela in po
boljšanje zdravstvenih razmer na delovnem mestu; stopnja mobilnosti stroja 
in od nje odvisna izkoriščenost naprave; stopnja univerzalnosti stroja, ki je 
zelo pomembna zlasti pri manjšem obsegu dejavnosti; udobnost upravljanja 
stroja; letna proizvodnost stroja in učinek na zaposlenega proizvajalca; življenj
ska doba stroja. 

Razen naštetih nakazovalcev lahko uporabimo še veliko dopolnilnih, kj 
nam služijo za kompleksno gospodarsko in tehnično oceno stroj.a (tehnične ka
rakteristike mehaničnih naprav itd.). Zaradi številnih činiteljev, ki vplivajo 
na gospc-darsko učinkovitost gradbenih del, moramo v vsakem konkretnem pri
meru skrbno preučiti vse dejavnike, ki soodločajo o načinu in stopnji mehani
ziranja graditve. 

Gospodarjenje z gozdovi je sedaj v Sloveniji doseglo že takšen razvoj, da 
nadomeščamo ročno delo s strojnim. Ker še nimamo izkušenj z novimi stroji, 
morruno po eni strani odločati o vrsti stroja, ki bo najprimernejši za naše 
razmere, po drugi strani pa moramo ugotavljati gospodarsko učinkovitost vla
ganja v nakup izbrane naprave. Ni torej dovolj poz:nati le tehnične karakte
ristike s1roja, temveč moramo dokazati ekonomsko upravieenost njegovega na
kupa. Za vse, ki delajo v gozdnem gradbeništvu, bo razmišljanje o gospodar
nosti naprav prav gotovo koristilo, da bodo pogumneje predlagali uvajanje 
vedno nove in učinkovitejše mehanizacije. Gospodarska obdelava pa ni po-
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trebna le tedaj, ko nadomeščamo ročno delo s strojnim - tedaj je namreč raz
meroma najlaže dokazati gospodarnost - ampak tudi pri zamenjavi zastarele 
mehanizacije z novo. Stroji se namreč v procesu proizvodnje izrabljajo in teh
nično zastarajo. Tehnika se razvija tako naglo, da so izboljšave obstoječih 

strojev na dnevnem redu, in na tt·g prihajajo vedno nove in bolj izpopolnjene 
naprave. Zato moramo vedno upoštevati novejšo mehanizacijo, ki bo omogočila 
boljše gospodarske uspehe. 

2. Investicijska vlaganja v mehanizacijo in njena učinkovitost 

Pri odločanju o nakupu mehaničnih naprav je prvo in osnovno vprašanje, 
kako bodo nova vlaganja vplivala na ceno za določeno vrsto dela oziroma, 
katera varianta (kateri stroj) bo omogočila največje izboljšanje - znižanje 
stroškov v primeejavi s sedanjim stanjem? Vprašanje se lahko zastavi tudi 
takole: katera rešitev omogoča najhitrejše vračanje investiranega denarja s 
pomočjo prihrankov zaradi uporabe strojev. Rok računanja investicij oziroma 
čas, ko bodo vložena sredstva vezana v mehanizacijo, sta določena z osnovno 
enačbo: 

(1) 

Kn = nova kapitalna vlaganja (nabavna vrednost stroja); Cr = cena za proiz
vodnjo na leto pred uvedbo nove tehnike: C 11 = cena za proizvodnjo na leto po 
uvedbi mehanizacije. 

Čim krajši je rok vračanja, tem učinkovitejše je vlaganje in narobe. Reci
pročna vrednost enačbe (1) daje koeficient ekonomske učinkovitosti (K), ki 
mora biti čim večji, če želimo, da bodo vlaganja učinkovitejša. 

Osnovna formula (1) je preprosta in primerna za primerjavo dveh variant 
mehanizacije oziroma dveh variant izvedbe del. Kadar im.amo opravka z več 
variantami, uporabljamo t. i. indikativne stroške (I~) in optimalno rešitev do
ločimo z obrazcem: 

(2) 

I.~ = indikativni stroški; C = ustrezajoča cena za proizvodnjo na leto, če je za 
vse obravnavane variante vlaganja v mehanizacijo obseg del enak; Kn = nova 
kapitalna vlaganja za dano varianto; T 011 = normativni rok angažiranja inve
sticij oziroma normativni čas, v katerem naj se vlaganja vrnejo. Najugodnejša 
je tista varianta, za katero so indikativni stroški (I~) najmanjši . 

Kada.r pri uvajanju novih mehaničnih napl'av nadomeščamo stare stroje, 
ki še niso popolnoma amort.izirani, moramo pri analizi kapi talnih vlaganj upo
števati tudi nearnorlizirani del stroja, ki ga nadomeščamo z novim. Neamortizi
rani del (Ku) izračunamo po obrazcu: 

K
11 

= N\.- (N\.;O:. t + 1) (3) 

Ku= neamortizirana vrednost stroja; N\. = nabavna vrednost starega stroja, ki 
ga nadomeščamo; p = stopnja amortizacije za eno leto; t = število let, za ka
tere je obračunana amortizacija; 1 = likvidacijska vrednost stroja, ki ga nado·
meščamo z novim. 

V enačbah (2) in (3) upoštevamo, da je pri različnih variantah mehaniza
cije, ki jih primerjamo, lahko tudi učinek na leto različen. V takem primeru 
moramo deliti vlaganja z ustreznim učinl{(rrn na leto, tj. z obsegom del. 
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S sodobnimi stroji lahko razen zmzanja cene proizvodnje dosežemo tudi 
zmanjšanje kapitalnih vlaganj za enoto izdelka. Mogoči pa so tudi primeri, da 
je za nov stroj potrebno sorazmerno večje vlaganje za enoto iz:delkov kot za 
obstoječi (stari) stroj . V tem primeru računamo čas angažiranja dopolnilnih 
vlaganj (T0 ) ali koeficient efektivnosti po obrazcih: 

Ki-K .. 
T =----· 

o C\, -Ci 

C,. -Ci 1 
K r =----=

K i -K,.. T 0 

(4) 

(5) 

K e = kapitalna vlaganja za enoto proizvodnje na leto za bazne stroje; Ki = ka
pitalna vlaganja za enoto proizvodnje na leto za varianto stroja, ki ga pre
sojamo ; C(' = cena za enoto proizvoda za bazne stroje ; c, = cena za enoto iz
delka za stroje, ki jih presojamo (novi stroji). Po obrazcu (3) analiz'iramo učin
kovitost dopolnilnih vlaganj, tj. ugotCJ.vljamo razliko glede na osnovo (bazne 
stroje). 

Kadar uvajamo nove stroje namesto starih, ki še niso amortizirani, čas. 
angažiranja investicijskih vlaganj izračunamo po obrazcu: 

Kn +Ku 
T =----

o P
11 

(C, . - Ci) 
(G) 

Kn = kapitalna vlaganja v nove stroje ; K 11 = izguba , ki nastane zaradi likvi
dacije sta1ih strojev in jo izračunamo po obrazcu (3); Pn = proizvodnost na 
leto (letni obseg del) novega stroja; C,~ in Ci =cena za enoto izdelka pri delu 
s starim in novim strojem. 

V for·mulah (4) in (6) je vrednost stroja dvakrat računana, v števcu s 
simbolom K in v imenovalcu z amortizacijo, ki je zajeta v ceni za enoto izdelka. 
Zato moramo amortizacijo za nadomestitev stroja izločiti iz cene, tj. iz imeno
valca obrazcev. 

V obrazcu (4) ni upoštevana vsa življenjska doba sb·ojev , ki jih obravna
vamo, temveč obseg proizvodnje v enem letu. 

Kadar stroji , ki jih analiziramo, nimajo enake življenjske dobe , jE. po
trebno izračunati t. i. primerjalno kapitalno vlaganje za enoto enoletne proiz
vodnje (K\ ). Doba trajanja enega stroja je (m)-krat manjša -od dobe trajanja 
drugega stroja. Kadar je (m) večji od 1 in manjši ali enak 2 (1 < m :::; 2), pri
merjalna kapitalna vlaganja (K\) ra~unamo po obrazcu: 

K'y = Kv ( 1 + 0~- .. I/rr) (7) 

Kadar je (m) večji od 2 in manjši ali enak 3 (2 < m ;:; 3), potem K'v izra
zimo po obrazcu 

K' . = K . (1 + __ 1_ + m-___ 2_') 
' ' (l + Kr)T (1 + Kr):~T 

(8) 

Kv = kapitalna vlaganja za enoto proizvodnje na leto za stroj z man)so dobo 
trajanja (faktor iz števca v obrazcu (4)); Kr = minimalni normativni koeficient 
učinkovitosti za obravnavano vrsto strojev ; T =življenjska doba stroja z manj
šim trajanjem (v letih). 
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....... 

Normativni koeficient učinkovitosti pri nas ni predpisan. V Sovjetski zvezi 
je za gradbeništvo p1·edpisan Kr = 0,17. To bi ustrezalo za gradbene stl'oje tudi 
pri nas. V . Novakovič navaja v članku ·~Ekonomska efektivnost mehanizacije 
_gradjevinskih radova« (Naše gradjevinarstvo, 11 / 65) tudi obrazec za celotne pri
hranke (E) zaradi povečanja nivoja mehanizacije za razne vrste del: 

(9) 

·CplJ in Cppl = poprečna cena enote izdelka za obravnavano vrsto dela v bazni 
in planski dobi; Opt = celotni obseg del, predviden v planski dobi (planskem 
letu) . 

3. Praktični primeri 

Predočili bomo uporabnost obravnavanih obrazcev za našo prakso. Stro
kovnjak, ki dela na področju gozdnega gradbeništva, mora predlog za nakup 
mehaničnih naprav tudi ekonomsko utemeljiti. Ekonomika je na pohodu, zato 
bo v bodoče potrebno vedno več takšnih analiz. 

V gozdnem gradbeništvu uporabljamo zelo malo nakladalnikov, zato izgub
ljamo veliko denarja, ker moramo nakladati ročno. Navajamo primer, kako 
utemeljujemo nakup nakladalnika . 

Nakladalnik kapacitete 30 m~.' h 

a) osnovni podatki zan.i so naslednji: nabavna vrednost in prevozni stroški 
160.000 N din; cena za ročno nakladanje 1 m:: po GN za IV. kategorijo terena 
6,25 N din; cena za strojno nakladanje 1 m :1 pri 1000 obratovalnih urah na leto 
2,76 N din; razlika stroškov prevoza zaradi hitrejšega nakladanja za 1m:.> 
0,220 - 0,033 = O, 187; O, 187 X 42,00 = 7,85 N din; računaj mo, da kam ione pla
čujemo na stro.ino uro. 

b) Ekonomsko učinkovitost, vračanje vloženih sredstev po obrazcu (1) in ob 
upoštevanju obrazca (9) izračunamo : 

K 11 __ K 11 _ 160 .000 
r = --=047let· 

0 e 1 - en Ec 30.000 (6,25- 2,76 -1- 7,85) ' ' 

c) Letni prihranek zaradi strojnega nakladanja znaša El' = Op\ (C"~o -- ::::ppl) = 

= 30.000 X 11.34 = 340.200 N din. 

d) Ce z istim nakladalnikom naložimo le 20 .000 m:l na leto, izračunamo na
.slednje vrednosti: 

l60 .000 
T = 

K,. 
-· ------ -- = 0,802: 

20.000 x (6,25- 4,13 + 7,85) . () 

1 
Kr=-=1,25; 

To 
Ec = 20.000 X 997 = 199.400 N din 

Pt-i presoji ekonomske utemeljenosti nakladalnika smo upoštevali, da je 
njeg.ova obratovalna ura 82,63 N din. V tem so zajeti vsi direktni stroški in 
neposredna režija. V ceni obratovalne ure ni upoštevana posredna režija. 

Analiza nam pokaže, da se denar, po1·abljen za nakup nakladalnika, vrne 
.:Le čez pol leta obratovanja, če je njegova kapaciteta popolnoma izkoriščena in 
po 0,8 leta, če naložimo samo 20.000 m:J na leto. Prihranki so zelo veliki. Torej 
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je očitno, kakšne izgube moramo prenašati zaradi ročnega nakladanja. Zelo 
važna je tudi izkoriščenost strojev, kot nam to kaže račw1 pod d). 

Pri ekonomski analizi je seveda potrebno osnovne podatke pod a) kar naj
bolj natančno in realno izračunati, da bi bile ugotovitve analize čim zanes
ljivejše. 

G1·ader G-31 

Za sodobno vzdrževanje naših gozdnih cest je še posebno pomemben na
kup primernih strojev. Zato navajam kratko analizo glede upravičenosti za 
nakup graderja s priključki za vzdd:evanje cest. 
a) Osnovni podatki zanj so naslednji: nabavna vrednost in prevoz 200.000 N din: 
storilnost graderja G-31, struganje, razgrinjanje in planiranje 200 mih; valjanje 
z· vibrovaljarjem 200 m /h; obratovalne ure na leto 1000 ur; cena ročnega vzdrže
vavnja z valjanjem za 1 km 3.780 N din; cena za strojno vzdrževavnje (inve
sticijsko vzdrževanje za 1 km je 820 N din: 

b) Ekonomsko učinkovitost ugotovimo po obrazcu (l); 

K 11 200.000 
T = = =O 675· 

o Cr- en 100 (3780- H20) ' ' 
Kt = 1,48 

c) Letni prihranki zaradi strojnega vzdrževanja znašajo: 

Ec= ov1 (Cvb- c(l1>1> = 100 x (3780- 820 = 100 x 2960 = 296.000 N din 

d) Ce bi z istim strojem opravili nad 100 km investicijskega vzdrževanja 
letno, bi bil račun naslednji: 

200.000 
T 0 = = 0,416 

130 (3780- 578) 

1 
Ke=-= 2 40 

To , 

E,. = 150 X 3200,20 = 480.030 N din 

e) V slovenskem merilu bi dosegli naslednje prihranke: Ec = 2700 X 
X 296.000 = 7,992.000 N din. Ta prihranek velja samo za primer investicijskega 
vzdrževanja gozdnih cest. 

Pri analizi ekonomske utemeljenosti nakupa graderja smo upoštevali cene 
za leto 1966 in podatke, ugotovljene pri praktičnem delu GG Bled. Analiza 
velja za investicijsko vzdrževanje vozišča, ko cesto strugama, posipavamo in 
razgrinjamo p1ipeljani matetial, planiramo in valjamo. Posipamo poprečno 

3-4 cm na debelo. 
Z računom smo ugotovili, da je nakup graderja utemeljen. Vložena sred

stva se bodo vrnila, še preden preteče pol lela. če vzdržujemo 150 km cest na 
leto, če pa vzdržujemo 100 km cest na leto, se vložena sredstva vrnejo po 
0,675 leta. Prihranki so v obeh primerih presenelljivo veliki. Pri računu nisem 
upošteval zmanjšanja stroškov za prevoz zaradi boljših cest. 

Primerjava nakladaLnikov 

Nakladalnik KARLO PESCI je stroj, ki le delno resUJe nalogo mehanizi
ranega nakladanja gradbenih materialov. Za mehaniziranje vsega nakladanja 
je potreben sodobnejši nak1adalnik, ki zmore nalagati vse vrste zemeljskega 
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Angledozer se prebija skozi gozd 

Valjanje makadama s težkim motornim valjarjem 
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materiala. Ekonomsko utemeljenost dodatnih vlaganj za nakup sodobnejšega 
nakladalnika bomo analizirali s pomočjo obrazcev (4) in (7) oziroma (8). 

a) Osnovni poqatki 

Podatek 

nabavna vrednost stroja 
obratovalne ure na leto 
letni učinek 
lcapitalna vlaganja za enoto 

letnega izdelka 
doba trajanja stroja 
cena nakladanja za 1 m:' 
cena nakladanja za 1 m3 

brez amortizacije 

b) Primerjalna vlaganja 

Nov nakladalnik 
s kapaciteto 

30 m~/h 

160.000 din 
1.000 ur 

30.000 m :1 

5,33 din 
8 let 

2,76 din 

2,12 din 

1 

Nakladalnik. 
CARLO PESCI 

70.000 din 
1.000 ur 

10.000 m:1 

7,00 din 
5 let 

4.61 din 

3 ,77 din 

Stroja nimata enake življenjske dobe, zato izračunamo primerjalna kapi
taina vlaganja po -obrazcih (7): 

8 
m =, 5 = 1,6; T = 5 let, Kr = O, 17 

K'" = K,. (1 ·+· m-
1 

) = 7. (1 + -~-~--=--) = 7 X 1.273 = 8.98 
{1 + Kf) T (1 + O, 17)·-, 

c) Ekonomsko učinkovitost dopolnilnih vlaganj izračunamo po obrazcu (4): 

K\- Ke 8,98-7,00 
T = ---- = ----

0 c(, - ci .3,77- 2,12 

1,98 
= 1,20 let 

1,65 

1 1 
K=-=-= 0833 

f T
0 

1,20 ' 

Analiza nam pokaže, da so dopolnilna vlaganja v sodobnejši nakladalnik 
upravičena. 

Podatki za stroje veljajo za leto 1967 po planskih predpostavkah p:-i 
GG Bled. 

4. Sklep 

Obravnavani način presoje investicijskih vlaganj za nakup mehanizacije, 
ki sem ga posredoval, je le eden izmed mnogih, zalo bo vsak strokovnjak upo
rabljal takšen način utemeljitve, ki ga najbo-lj pozna. 

Splošno je znano, da mehanizirane delo zmanjša stroške proizvodnje in 
režije , ki neogibno spremljajo proizvodnjo. Ce nam je do natančnega ekonom
skega računa , moramo upoštevati vse činitelje , na katere vpliva uvajanje meha
nizacije. Cas trajanja gradbenih del se s strojno gt-aditvijo skrajša in podjetje 
lahko zgr.a.jeno cesto uporablja prej kot po ročni gradnji. Tudi to vpliva na 
splošno znižanje stroškov podjetja . 

160 



Ne glede na pripombe, ki bi lahko veljale za nekatere obrazce v naših 
izvajanjih, pa je predloženi način merjenja (računanja) ekonomske učinkovi
tosti vlaganj primeren za nivo podjetja, kjer se mora vedno pogosteje ugotav
ljati učinkovitost razširjene reprodukcije in vlaganj v osnovna sredstva. 

Menim, da bo za gozdnogradbene obrate in za gozdna gospodantva nasploh 
že samo zastavljanje vprašanja ekonomičnosti dovolj zanimivo, zlasti v času, 

ko mehanizacija vedno bolj vpliva na proces graditve in na njeno gospodarnost. 

634.0.233 (497 .1) :174.7 (Cedrus libani) 

CEDRA V ]UGOSLOV ANSKElVI PRIMORJU 
Ing. Anton Dean k o vic (Constantine, A1žitija) 

No va politika pogozdovanja krasa 

Do druge svetovne vojne pogozdovanje jugoslovanskega krasa ni bilo izved
ljivo v večjem obsegu. Vse prizadeto območje je bilo namreč zaprto, siromašna 
in več ali manj z·aostalo. Gojitveni načrti torej niti niso mogli biti izdelani. 
S tem ne mislim, da so sedaj rešeni vsi problemi. ki so zavirali načrtno pogoz
dovanje krasa, vendar pa se je stanje občutno popravilo. 

Zgradili smo jadransko magistralo in druge nič manj važne ceste in želez
nice, prepovedali smo pašo koz v gozdovih in ustvarili dobro osnovo za hiter 
razvoj turizma, zato mora gozda1·stvo spremeniti svojo dosedanjo politiko glede 
pogozdovanja krasa. Ne gre več za pasivno območje. Turizem mu je odp~·l never
jetne možnosti za proizvodnjo in zaslužek. Znani so številni primeri, ko so 
majhni boro vi gozdički in celo šo pi dreves prinesli obmorskim občinam na 
desetine milijonov din zaslužka. Treba bo ozeleniti magistralo in druge ceste, 
potem hotele, taborne prostore, stara in nova naselja, bencinske črpalke, par
kirne prostore, sprehajališča in podobne objekte. Z eno besedo: treba se bo 
brez odlašanja lotiti snovanja rekreacijskih gozdov, ki bodo tako razsežni, kob
kor je dolga naša obala, torej nad 1000 km. 

Koliko sadik bomo rabili vsako leto in katerih drevesnih vrst? Koliko in 
kakšnih drevesnic bomo pot-rebovali, koliko gozdnih uprav in gozdarjev-arhi
tektov? Da, v tem primeru bo moral biti gojitelj hkrati tudi arhltekt v pog·:nd.o
vanju. Ali naj povsod sadimo bor? Razprostrta cipresa (Cupressus sempervirens 
var. horizontalis Gord.) je manj podvržena ognju, gosenice je ne napadajo, nudi 
učinkovitejšo senco, temnejša je in vpija veliko premočnih 1n škodljivih žarkov. 
Zelo primerna je tudi za snovanje velikih sestojev za proizvodnjo lesa. Deblo 
ima ravno do vrha, les pa dober in trajen. Tudi pomlajuje se, če prepJvemo 
dostop v njen gozd. 

Piramidalna cipresa (Cupressus sempervirens var . pyramidalis Nym.) po
udarja ldasični antični slog pokrajine (rimske ruševine). Sicer pa je nenado
mestljiva pri cerkvah, kapelicah, znamenjih, osamljenih otočkih, pri samostanih 
in podobno. Pogozdovanje večjih površin ali pa snovanje sestojev s piramidalno 
cipreso ne pride v poštev. 

Cedra bo dala potreben okras okolici vsakega večjega mesta. V zelenem 
pasu npr. mesta Trsta je cedra dobro zastopana. Vendar je njeno območje v 
notranj.osti obmorskega pasu naše dežele. Je tipično drevo gora, ki so pozimi 
zasnežene, poleti pa suhe in vroče. 
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Imamo na razpolago še druge drevesne vrste, domače in tuje. Vendar mo
ramo izbiro vrste opreti na poprejšnjo podrobno razčlenitev vseh činiteljev, ki 
bodo skupaj s posajenim drevjem ustvarili ugodnejše pokrajinske razmere. 

Rekreacijski gozd v našem plimorju ima vsekakor prednost pred klasičnim. 
Stevilo turistov raste z neverjetno naglica . V letošnjem letu pričakujejo največ 
turistov v dosedanji turistični praksi, ker inozemcem niso več potrebne vize za 
prihod v našo deželo . Strokovnjaki za turizem predvidevajo, da bo letos obi
skalo Jugoslavijo od 20 do 25 milijonov inozemskih gostov, ki bodo ustvarili 
okrog 300 milijonov dolarjev denarnega priliva. 

Torej ne moremo več računati s potrebo 100, 200 in več tisoč sadik . Vsako 
leto bomo rabili na milijone enoletnih in dvoletnih sadik. V primorju nimamo 
niti ene sodobne drevesnice. ki bi lahko dala ~ilijon ali dva sadik na leto. 
če ne bomo nemudoma ukrepali, nas bodo v pogozdovanju primorja. prehitele 
vse sredozemske dežele, celo tiste, ki so šele pred kratkim izbojevale samo
stojnost in nim.ajo kadrov in - da bo ironija še večja -, ki pri nas iščejo 

strokovnjake. 
Italija prispeva velike gospodarske žrtve za pogozdovanje v Toskani. Fran

cija nadaljuje s snovanjem cedrovih gozdov v Primorskih Alpah. Spanija si je 
pridobila časten naslov prvega pogozdovalca na svetu. Svetovni gozda.rski kon
gres leta 1966 ni bil slučajno sklican v Madridu. Maroko, Alžirija in Tunizija 
pa posadijo na desetine milijonov gozdnih ·in sadnih sadik. LibanDn je vtkal 
cedro na državno zastavo. Morebiti bo ravno ta simbolika rešila libanonsko 
cedro pred propadom? 

Organizacija gozdarske službe v obmorskem pasu je v vsem Sredozemlju 
ravno pri nas najslabša. Potreben ji je značaj finančne in administrativne stal
nosti. Iz nje sledi tudi načrtno delo. Glede na neizmerno površino našega krasa, 
na izredno lepoto pokrajine, ki se naslanja v glavnem na morje, na pisane 
obalo, zaprta polja, vode, kamen in rekreacijski gozd - končno na idealne 
pogoje za proizvodnjo sadja, menim , da kapaciteta bodočih sodobnih drevesnic 
ne bi smela bi ti manjša od 5 milijonov sadik na leto . To pa samo za začetek. 
Tisoč gozdnih sadik na ha zadostuje za osnovanje gozda. Kar pa se sadnih in 
medonosnih vrst tiče, lahko posadimo do 2500 dreves na ha, s tem da gojimo 
in z obrezovanjem oblikujemo pritlikava drevesa ter da jih zalivamo v dobi 
dozorevanja sadežev. Francozi so npr. dosegli zelo lepe uspehe s proizvodnjo 
sadja na pritlikavih drevesih. Dolina reke Diransa (Durance) v Primorskih 
Alpah je polna takih nasadov, prebivalci pa živijo v glavnem od pridelovanja 
sadja. Po drugi strani nasad oljk ne prenese več kot 100 dreves na ha. 

Po utrditvi gozdarske službe na krasu bo treba izdelati načrte za sodobne 
drevesnice, za osnovanje rekreacijskega gozda in velikih nasadov sadnega 
drevja in končno še za splošno pogozdovanje obalnega pasu. Proizvodnja in 
pogozdovanje 5 milijonov sadik na leto, zahteva ok. 2,5 milijarde S din stroškov. 
Ce bi iz denarnega učinka od inozemskega turizma vlo
žili vsako leto v sklad za pogozdovanje krasa le 1%, bi 
z bra 1 i do v o 1 j sredstev za uresničite v navedenih mi sli. 

Ozelenitev primorja, rekreacijski gozd in turizem so dandanes pri nas in po 
svetu organsko povezani, tehnično in ekonomsko. Finančni uspeh turizma je že 
in bo še bolj pogojen s stopnjo splošne ozelenitve krasa, posebno pa z osnov.a
njem rekreacijskega gozda. Turizem se naglo razvija v zelo donosna panogo 
narodnega gospodarstva. V bližnji bodočnosti bo prav gotovo zasedel prvo 
mesto v narodnem dohodku . Gozd bo vsekakor veliko prispeval temu uspehu . 
Toda dosedanja organizacija gozdarske službe v primorju zaradi tehnične in 
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finančne negotovosti ni omogočila zadovoljivih pogojev za razvoj. Primorju je 
potrebno specializirano »gozdno gospodarstvo~<, tehnično in finančno smnostojno 
podjetje, ki bo opravljajo vsa dela od drevesnic do izkorišcanja gozdov. 

Skladno s to novo politiko do pogozdovanja obmorskega dela naše dežele 
bodo našle svoje mesto pri nas tudi tiste drevesne vrste, ki so se že udomačile 
v nekaterih naših parkih, niso pa bile uporabljene za daljnosežna velika pogoz
dovanja. Ena takih vrst je tudi cedra. 

Nekaj splošnih podatkov o cedri 

V gojenju gozdov je cedra pri nas še premalo znana. Srečujemo jo le k ot 
drevo parkov v obmorskem delu dežele, kjer se je dobro prilagodila, čeprav tla 
javnih parkov nimajo vedno ustrezne fizikalne sestave, za katero je zelo ob
čutljiva. V nekaterih parkih so cedre zelo debele in redno dajejo seme. 

V starem veku so cedro zelo cenili, ker je dajala odlično gradivo. Les ji 
praktično ne gnije, ker je enakomerno prepojen s posebno smolo, ki mu hkrati 
daje značilen aromatičen dolgotrajen vonj in trajnost. 

Neuko in siromašna prebivalstvo povzroča v gozdu hudo škodo 

Na območju Sredozemlja st.a dve prirodni nahajališči cedre: v Libanonu 
(Cedrus libani Laws.) in v Berberiji (Cedrus atlantica Man.). Paša je od nekdaj 
bila v teh deželah glavni vir dohodkov prebivalstva . Kjer pasejo, tam so tudi 
gozdni požari. Če temu dejstvu prištejemo še suho klimo, ki je značilna za ta 
območja posebno v poletnih mesecih, potem bo laže razumljivo, zakaj cedre 
v Libanonu praktično ni več. V Berberiji je ostalo še ok. 130.000 ha njenih 
gozdov, od tega pa nad 100.000 ha v Maroku. V Evropi so Francozi prvi začeli 
snovati umetne sestoje cedre, in sicer v Primorskih Alpah. Cedra se je tam 
dobro prilagodila in se odlično naravno pomlaja, celo bolje kot v Berberiji. · 
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Rastišča cedre 

Cedra ni posebno zahtevna za kc:mijske sestavine v tleh. Raste na apnencu 
in silikatu. Toda fizikalne lastnosti tal so veliko pomembnejše za njeno dobro 
uspevanje. Težka in zbita kakor tudi plitva tla .ii ne prijajo. Izbira tal je pogo
jena z načinom cedrinega zakoreninjenja . Skozi dolge geološke dobe se je 
prilagodila območjem, kjer sredozemska klima prehaja v celinsko. Na spodnji 
me.ii tega pasu se meša z alepskim barom, na zgornji pa z bukvi podobnim 
hrastom Quercus faginea (v nadaljevanju ga bomo imenovali bukvasti hrast) 
in celo z jelko (Abies numidica De Lann.). Ta pas je značilen po obi.lici padavin 
in zasneženih gorah v dobi september-marec ter po večji ali manjši suši v 
ostalem delu leta. Zato cedra v mladosti usmeri največji del prirastka v gra
ditev globinskih korenin, brez katerih ne bi mogla kljubovati poletni suši. Tla, 
ki onemogoča hitro prediranje osrednje korenine v globino, ni za cedro. Zato 
morajo biti tla globoka. Lahko so tudi skalnata: to je celo zaželeno. Ampak 
1natična kamenina oziroma podlaga mora biti razpokana. Tla morajo biti sveža, 
rahla in bogata s kisikom . Takšna so ponavadi na razpokani podlagi. 

Na Atlasu ima cedra na razpolago od 500 do 1800 mm padavin. Snežnico 
vegetacija bolje izkorišča kot deževnico, ker je Atlas zelo strm. Sneg je redko
kdaj suh, zapade pa ga tudi več kot 1 m, posebno po severnih legah, kjer skopni 
marca. Najboljši sestoji ceder so Lam, kjer pade od 800 do 1200 mm vode. če 
ji tla ustrezajo, oblikuje cedra veličastne sestoje, katerih drevesa pri starosti 
od 120 do 150 let dosežejo višino med 30 in 40 m ter preme\· od 50 do 70 cm. 

Na odprtem (golem) zemljišču prenese cedra temperaturo od - 5 do + 30°. 
Pri minimumu -10°, - 15° kakor tudi pri maksimumu 35° se pomladek na 
odprtem zemljišču ne more več obdržati. V tem plimeru išče zaščito starega 
drevja (sestaja). Ce pa mraz oziroma vročina trajata dalj časa, potem mu je 
potrebna še učinkovitejša zaščita. Najbolj ga varuje hrast čmika (Quercus ilex), 
čigar grmičasti habitus ne dopušča dostopa hudi sončni pripeki, m1·azu in vetru. 
Zato je združba Cedreto ilicis idealna za gojenje cedre. Zelo dobro zaščito mu 
nudita še bukvast hrast in hrast puhavec (Quercus pubescens). Odrasla cedrova 
drevesa pa prenesejo precej nizko in visok:J temperaturo (od - 15° do + 40°). 

Združba cedre 

Botaniki trdijo, da je alžirska cedra bolj kserofi1na (suhi facies) za razliko 
od maroške, ki uspeva v vlažni klimi (mokri facies) . To bi utegnilo imeti prak
tične koristi pri pogozdovanju ustrezajočih rasLišč našega primorja, ki je poleti 
precej suho. Tudi Francozi upor.abl.iajo seme alžirske cedre za potrebe pogoz
dovanja v metropoli. 

V .suhem faciesu živijo s cedro še naslednje rastline: Quercus ilex, llex 
aquifolium, Taxus baccata, Crataegus monogyna. Sorbus aria , Rhamnus alpina, 
Jeniperus oxycedrus, Berberis Hispanica, Cotoneaster Fontanesii, Lonic~ra ar
borca, Pinus halepensis, Acer monspessulanum. Ampelodesmos maueitanica, 
Juniperus thurifera, Fraxinus dimorpha in Genista iricuspidata. 

V mokrem faciesu se druži s cedro sedem zadnje navedenih rastlin, razen 
t('ga pa še: Viburnum lantana, Vibun1um tinus , Crataegus laciniata, Sorbus 
torminalis, Cistus laurifolius: Daphne gnidium, Salix atrocinerea, Quercus fa
ginea, Quercus lusitanic:a, Quercus tozza, Salix purpurea, Asparagus acutifolius, 
Alnus glutinosa in Rhamnus frangula. 
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Vredno je posebej omeniti združbo cedre in črnike ter cedre in bukvastega 
hrasta. Vloga črnike je sploh zelo važna, za gojenje gozdov v Sredozemlju. 
V Alžiriji npr. sploh zavzema širok pas med 400 in 2200 m. Na spodn.ii meji 
tega pasu je poleti izredna suša, ki traja 4-5 mesecev. Celo poz·imi tam ni 
veliko padavin (350 do 500 mm), temperatura pa poleti stalno niha med 35° in 
45') C. Nasprotno pa dosežejo na njegovi zgornji meji padavine pozimi 700 do 
800 mm. Temperatura pade tudi do - 15°, snega pa se ne manjka. Poleti traja 
susa 2-3 mesece, vendar je vpliv višine zelo izrazit. 

Crnika bla.ži škodljiv vpliv opisane mikroklime in služi kot osnova za ob
stoj gozda. Tam, kjer je ni, tudi gozda ni, razen če klima ni izrazito vlažna, 
tako da črniko spodrivajo druge drevesne vrste, npr. bukvasti hrast ali pa 
plutovec. Zanimiva je združba črnike, alepskega bora in cedre. Na spodnji meji 
opisanega pasu, kjer je zelo suho podnebje, uspevata bor in črnika prav dobro. 
Bor, ki je še bolj kserofilen kot čmika, jo ščiti pred hudo poletno pripeka. 
Vzvratno pa ona v svojem gostem grmičevju nudi zanesljivo zavetišče pred 
sušo in mrazom mladim barom, ki bi brez nje morali propasti. Zato je tam 
gozd uravnovešen. 

Revolucionami gojitveni ukrep v opustošenem gozdu, ki bo zalegel bolj kot vsako 
pogozdovanje. Prekopali smo velik del gozda 

Na drugi strani omenjenega pasu bor ne zdrži, ker mu škodujeta sneg in 
mraz. Zato se ne pomlaja. Njegovo mesto pa osvaja cedra, ki je veliko odpor
nejša. Ugaja .ii tudi večja količina padavin. Prve cedre najdemo že pri 1100 m 
n. v. Od 1500 do 2200 m pa gradi skupaj s črniko krasne sestoje. Gozd cedt·e in 
črnike je p1·ebiralen. Zelo kakvostne, do 30 in več metrov visoke cedre so v 
vladajočem delu sestaja, v polnilnem, ki ni višji od 5 m, pa raste črnika. Pod 
njo in okrog nje se cedra dobro pomlaja (glej sliko!). Vloga črnike je tudi tam 
varovalna. Ona prva popravlja Lla. Pod njo je vedno dosti dobrega humusa. 
Dalje ščiti mlade cedre, zlasti pa enoletne pred mrazom in močno pripeka. Tam, 
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kjer črnike ni, namreč nad 2200 m n. v . ali tudi DIZJe na severnih boij svežih 
pobočjih, se cedra povsod ne pomlaja. Tam ona išče zavetje dolin, vl'tač, glo
beli itd., kjer ni vetra.. Gradi lepo in gosto mladje, ki sp::>minja na snwekovo. 

Cedro najden10 tudi v humidni klimi (800 do 1800 mm padavin) v hribo
vitem primorju Alžirije (gorovje Tel) skupaj z bukvastim hrastom in celo z 
alžirsko jelko. Vendar je treba poudariti, da se ne spušča globoko v združbo 
Quercetum faginea . To pa zato, ker je ta hrast v svojem optimumu zelo napa
dalen. Po obnašanju je podoben naši bukvi. Tudi on se pomlaja iz semena, 
še bolj pa iz panja. Njegovo mladje , gošče in drogovnjaki so tako gosti , da 
uničijo vsakega tekmeca. Vendar to .še ne pomeni , da sožitje bukvastega hrasta 
in cedre ni mogoče. S pravilno nego bi lahko vzgojili izredno d::>bre sestoje. 
Zal se v Alžiriji nega skoraj nikoli ni uveljavila. Toda poskusi, ki so jih nare
dili gozdarji goji Lelji na svojo roko brez skladov, so bili zelo uspešni. Pred pri
bližno 80 leti posajene sadike so sedaj drevesa, ki bi lahko dala dobre hlode za 
žago in deuge sortimente. Škoda, da je obseg teh poizkusov tako skromen. 

Crnika celo v svojem optimumu ne ovira bora in cedre tako zelo kot buk
vasti hrast. Ona je namreč nizka, hrast pa zraste tudi do 40 m visoko, posebno 
v zaščitenih. svežih in plodnih dolinah, drugače pa do 20 jn tudi do 30m. 
V mladosti raste hitro, posebno pa iz panja. 

Cedra se v družbi bukvastega hrasta obnaša kot macesen v smrekovih se
stojih Pokljuke in Jelovice. AH je sploh ni v sestoju, ali pa je l'edka in najbolj 
vladajoče drevo, ki se mu je posrečilo preriniti in nato razvili veliko krošnjo. 
Tudi naši macesni so redki med strnjenimi smrekami. Vidni so šele na jesen, 
ko jim iglice začnejo rumeneti. Cedra se zato umika gostim hrastovim sestojem 
in se naseljuje nekoliko višje (1400-2300 m). kjer .ie vpliv snega in mraza 
očitno neugoden za bukvasti hrast. Snega je pozimi dosti tudi nižje, vendar ga 
omenjeni hrast še dobro prenaša. 

V višjih legah se ni treba boriti za svetlobo, vode pa tudi ne manjka, saj 
smo že omenili, da gre za vlažno območje. Cedra iam dobm uspeva, hitro pri
rašča in se pomlaja. Tam se s1·ečuje tudi z jelko. Vendar je jelkino obnwčje 
majhno in osan1ljeno. Poletja so namt'eč še vedn::> sušna (1-2 meseca), čeprav 
pade do 1800 mm padavin, Loda večinoma ne v vegetacijski dobi . Jelka najde 
potrebno Lalno in zračno svežino le na najbolj zavarovanih pobočjih. Ta endem 
raste v Alžiriji samo na gorah Babor in Tababor (2008 m) . 

Iz našega kratkeg·a opisa cedrine združbe lahko naredimo nekaj sklepov : 
Cedra je vsekakor pomembno drevo za obmot·ski pas naše dežele. Ker prekaša 
vse domače in naseljene drevesne vrste po kakovosti lesa, lepoli in veličastnosti, 
ki ju daje pokrajini, končno pa tudi po svoji prilagodljivosti krajevnim raz
mel·am. 

Ko govorimo o obmorskem delu dežele, ne mislim samo na ozki primorski 
pas. Pod tem pojmom je treba razumeti vso obmorsko območje do toplejšega 
fagetuma, kjer rastejo: alepski bor, črn ika, hrast puha vec, črni gaber, leska in 
bukev. To so mnogo zanesljivejši činitelji in ·nakazovalci kot nadmorska višina, 
temperalura, padavine itd ., ki jih ni mogoče primerjati oziroma prepr·osto pre
nesti iz drugih dežel in celin, ne da bi naredili velike napake. Zato ta pas ne 
bo povsod enako .širok. Načelno bo potekal po črti : Tnwvski masiv-Nanos-Po
stojna- južna pobočja Snežnika-Risnjaka in Kapele, potem: Učka-Di"nara
Velebit in dalje proti jugu. V primeru večjih pogozdovanj bi bilo treba izločiti 
in opisati rastišča, ki bodo najbolje ustrezala cedri. 
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Prid o bi v anje sadik 

Cedra tako hitro in globoko predira v tla, da je skoraj nemogoče izkopati 
sadiko, ne da bi ji poškodovali korenine . Taka sadika bo brezpogojno propadla, 
čeprav ima dobro krošnjo. Zato ne priporočam pridelovanja sadik z golimi 
koreninami, ker je pogozdovanje z njimi popolnoma neuspešno. To je tudi eden 
od razlogov, da so v Berberiji prenehali pogozdovati s cedro. Poskušali so še 
pridelovati sadike v keramičnih lončkih, toda tudi to so opustili, ker je bilo 
predrago in nepripravno. Lonec se lahko razbije , drag je in neplikladen za 
prevoz. 

Razvoj pDlivinilske in še bolj polietilenske industrije je rešil mnoga prej 
nerešljiva vprašanja v zvezi s pogozdovanjem, posebno pa v sredozemskem su·~
nem območju ter za vrste, ki so občutljive za presajevanje. Pridelovanje sadik 
v poliet1lenskih preluknjanih vrečkah, dolžine 20-25 cm in premera 7 cm je 
najboljši način za sko1·aj popoln uspeh pri pogozdovanju. Te dimenzije vrečk 
omogočajo proizvodnjo 200 sadik na 1 m:!.. Navajam prednosti in pomanjkljivosti 
proizvodnje sadik v vretkah v primerjavi s sadikami, ki jih uporabljamo z 
golimi koreninami. Pomanjkljivosti pri uporabi vrečk so naslednje: stroški za 
nakup vrečk; cena je sicer nizka, sicer pa je odvisna od tovarne; polnjenje 
vrečk; delavec jih napolni na dan po 2000; notranji prevoz napoln.ienih vrečk 
v drevesni ci; prevoz sadik - vrečk na delovišče; na 6-tonski kamion lahko 
naložimo ok. 6 do 10 tisoč vrečk, kar je odvisno od kamiona in velikosti vrečk; 
sadika - vrečka tehta ok. 0,7 kg. 

Cedra , kTaljica Atlasa, je dos2gla dobre uspehe tudi v francoskih Primorskih Alpah 

Prednosti pri uporabi vrečk so naslednje: vsakoletna priprava in obdela va 
zemljišča v drevesnici odpade; nepotrebne je presajevanje sadik v drevesnici, 
prav tako tudi izkopavanje sadik; izognemo se ranja vanju korenin; zakopa
vanje sadik na delovišču do saditve ni potrebno; brezhibna organizacija raznih 
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cpravil od drevesnice do sajenja, ki je pogosto odločilna za dober uspeh pogoz
dovanja, ni neogibna ; sadike lahko čakajo na objektu tudi 15 dni; pogozdovanje 
je lahko in preprosto; vrečka zadržuje vlago in varuje sadika pred plevelom ; 
uspeh pogozdovanja je skoraj vedno popoln. 

Ravno zadnja omenjena prednost, tj. popoln uspeh pogozdovanja bo naj
pomembnejši prispevek razširitvi pridelovanja sadik v polietilenskih vrečkah 
ne samo za cedro, ampak tudi za druge, občutljive drevesne vrste, zlasti, ko se 
bo začelo splošno in obsežno pogozdovanje jugoslovanskega krasa. 

Doslej so pogozdovali boljše dele krasa, zlasti ob prometnih žilah, okrog na
selij, ob obalah in podobno. Tam so pogoji boljši, organizacija pogozdovanja 
pa lažja. Zato so bili uspehi pogozdovanja z uporabo sadik z golimi koreninami 
bolj ali manj dobri. Čimbolj pa se bo pogozdovanje oddaljevalo od naselij, dre
ve5:-nic in prometnih žil, bo uporaba sadik z golimi koreninami manj uspešna, 
- pogozdovanje pa bo dražje. Tudi pri nas obstajajo močni negativni činitelji 

na rastiščih krasa (burja, suša, vročina), ki pogosto ustvarijo tako težke raz
mere, da jih upt-avičeno lahko primerjamo s tistimi v Berberiji ob Sahari, kjer 
pade komaj 350-400 rnm dežja , in še to v glavnem pozimi. V takem okolju 
imamo z uporabo sadik v vrečkah neprimerno več upanja na uspeh, kot s sa
jenjem sadik, ki imajo gole korenine. 

Pogozdovanje 

Cedrine sadike zrasejo v enem letu v drevesnici do 10 cm visoko, v globino 
pa veliko več. To je najhujša pomanjkljivost pri uporabi sadik z golimi koreni
nami, ker se pri izkopavanju v drevesnici poškodujejo. Poškodb na sadikah ni 
lahko odkriti in prizadete osebke izločiti. Poškodba je za sadika usodna . Vsa 
pogozdovanja s sadikami z golimi k01·eninami v Alžiriji niso dala večjega uspeha 
od 5%. To je dejansko popoln neuspeh. Cedra ne prenese ranjavanja , obliko
vanja ali pa celo prikrajševanja korenin kot npr. smreka. 

Toda vrečka ne dopušča koreninam, zlasti glavni, da bi predrle v tla globlje 
od 20 do 25 cm, pač v odvisnosti od velikosti vrečke. Pri pogozdovanju se 
vrečki odtrga le dno in jo nato postavimo na dno jamice. S tem preprostim 
cpravilom, ki zanj ni potrebna posebna strokovnost de1avcev, so odstranjene 
vse mogoče nepravilnosti pri sajenju: korenine so v jamici v na1·avni legi in 
najmanj 25 cm g1oboko. Ce je jamica globlja, tem bolje. Vrečka ščiti sadika in 
ji pospešuje rast v globino , kjer bo našla potrebno vlago. To je največja pred
nost uporabe sadik v vrečkah. 

Glede gostote sajenja prip0ročam od 900 do 1000 sadik na ha, tm·ej sadimo 
na razdalj-o 3 X 3m. To pa zato, ker ,ie treba pogozdovanje čimbolj poceni t i. 
zlasti pri snovanju gozda, uporabljajoč najz·anesljivejše načine dela. Ta način 
omogoča skoraj vedno popoln uspeh. Sajenje je treba začeti po prvem jesen
skem dežju. V hladnejših območjih in tam , kjer ni nobene rastlinske zaščite, 
bo spomladanska saditev uspešnejša. 

Jamice moramo pripraviti že poleti. V tem primeru saditev hitre,ie napre
duje . Jamica mora biti globlja , kot je dolžina vrečke. Na odprtem zemljišču je 
saditev lahka. Ce pa vnašamo cedro v nizki in gosti gozd črnike, priporočam 
saditev v vrstah. Poleti presekama sestoj črnike z presekami širine l·m. Raz
dalja med presekami je 5 m . Na teh presekah izkopljemo ustreza.ioče .iamicc 
2m vsaksebi. Saditev v vrstah zmanjšuje stroške pogozdovanja, nadzora in 
p cznejšega vzdrževanja nasada. 
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Razen enoletnih in dvoletnih sadik uporabljamo tudi setev semena (če ga 

imamo dovolj) v že pripravljene jamice. Proti mravljam, mišim in pt1čem se 
najuspešneje borimo tako, da seme posejemo v lesena lahko prenosna korita, 
napolnjena z mešan1co zemlje in peska. Po 3 ali 4 tednih , ko seme začne pokati 
(kaliti), ga posejemo v pripravljene jamice. Ne smemo čakati, da bi se kalček 
razvil. Ta način bo uspešen samo tam, kjer obstaja že rastlinska zaščita (razni 
hrasti in grmičevje) . Na čisto odprtem zemljišču se bodo nežni kal čki težko ob
držali (burja, mraz), zato tam sadimo 2-letne sadike. 

Gojitvene značilnosti cedre 

Cedra je lepo in visoko drevo. Dočaka zelo visoko starost. Tisočletne cedre 
niso redkost. Vitka in elegantna je v sestoju, veličastna v starejši dobi in spo
štovanja vredna kot viharnik z malo zelenih iglic in skoraj go1imi koreninami, 
ki naskakujejo mogočne skale, jih objemajo in rušijo. V poznejši dobi se ji vrh 
upogne , krašnja pa razširi vodoravno. Tako dobi drevo obliko velikega dežnika, 
ki ga krasi.io pokončni storži. Veje ne poganjajo iz debla v vretencih, temveč 
posamič. Oplodnja se dogaja v jeseni. Dve leti pozneje, tj . v jeseni tretjega leta 
so stod~i zreli. Razpadajo na drevesu ali pa padajo na tla celi oziroma na pol 
razpadli decembra. ko nastopi vlažno vreme. Nabrani storži se odpira,io v vlaž
nem vremenu. če tega ni. jjh je treba namočiti ali oluščiti. Seme po 6 mesecih 
praktično jzgubi kalivost. V storžih kakor tudi v hladilniku jo ohrani do 1 leta. 
V 1 kg je okrog 10.000 semen. 

Cedra dobro prenaša senco, ampak v njej ne napreduje. Podobna je torej 
jelki. Zato se dobro pomlaja pod črniko in drugimi spremljevalkami. Mladje je 
treba čimprej sprostiti, ker brez svetlobe ali pa v razpršenem žarkovju stagnira. 
Čisti sestoji na suhih in plitvih tleh brez črnike in drugih spremljevalk se ne 
pom1ajajo in izum.irajo. Na svežih in zavarovanih Ueh se dobro pomlaja tudi 
brez spremljevalk. 

Cedra se dobro obnese v prebiralni in enodobni sestojni obliki. Prebiralna 
oblika je boljša na bolj suhih in plitvih tleh. V enodobnih sestojih je treba 
izvajati vse gojitvene ukrepe. 

LE CEDRE EST CONVENABLE POUR LE REBOISEMENT 
DU LITTORAL YOUGOSLAVE 

(Res ume) 

L'article parle de cedre. D'abord on donne quelques donnees sur le developpement 
general du littm·al :yougoslave apres la deuxieme guene mondiale . Ce deve1oppement 
a ameliore les conditions pour la realisation plus vite de reboisement du Karst. 
On distingue ici la foret produclive de celle recreative. Les possibilites immenses de 
littoral cland l'economic touristlque dictent <lU Service eles Forets de donner la 
priorite a la fon~t n~Cl'eative. Le chaix des essences forestieres doit etre etudie et 
confie aux sylviculteurs-architects . L'autet· pr~~conise la creation de foncl special pour 
le reboisement du littoral. 

Apres on donne l'aper<;u sur les stations du 1ittoral, qui pourraient etre conven
ab1es au cedre et qui suivent la ligne: Le massif elu Trnovo-Nanos-Postojna-Snež
nik-Risnjak-Učka-Velebit-K<Jpela-Dinai·a ect. On parle aussi de l'ecologie du 
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cedre, en se servant, bien sur. des donnees de l"Atlas, qui est son pays d'origine. Il 
se repand naturallement sur les tenains profonds et meubles. Il est indifferent a 
la chimie du sol. Ne vient pas sur les ten·ains argileux et superficiels non fissures. 

En ce qui concerne la temperature les ,ieunes brins resistent encore jusqu'au 
-5° et 30° C. Si les minima et maxima sont ptus accentues, alors ils cherchent l'abri 
de chene vert, chene zeen, chene pubescent et les autres essences accompagnatrices. 
Le cedre donne des excellents resultats justement en association avec les chenes di
vers, dont certains (chene zeen = Quercus faginea) rappelent a notre hetre. 

Au point de vue de la p1·ocluction de plants dans les pepinieres l'auteur recom
mande l'elevage de ceux-ci dans les tubes polyethilenes. A savoir, le cedre pivote 
trop et il est pratiquement impossible de rarracher sans mutile1· les racines. In ne 
supporte absolument pas la mutilation de racines. comme par excmple l'epicea. Les 
plants mutiles disparent vite les uns apres les autres sur le terrain. 

Le cedt•e c\onne de bons resuttals dans le mCJssif jardinc ou regulier. Sous les 
chenes divers il se rejenere tres bien. La fecondation de fleurs se produit en automne. 
Les c6nes sont muees deux ans apres, done, en automne de la trois ieme annee. Le 
cedre est un bel et utile arbre, qui merite d'etre introduit dans le littoral yougoslave. 

SODOBNA VPRAšANJA 

SODARSKA RAZS'l'A VA V BISTRI PRI VRHNIKI 

Minilo bo lelo , odkar je gozdarsko lesni oddelek Tehniškega muzeja Slovenije 
izročil javnosti poučno občasno razstavo Sodarstvo na Slovenskem. Se je čas za 
ogled v gradu Bistri pri Vrhniki. kjer so tudi stalne zbidce Tehniškega muzeja 
Slovenije. 

Pri izbiri teme je strokovno komisijo vodila misel, da je sodarstvo ena naših 
najstarej~ih lesnoobdelovalnih dejavnosti, ki pa sed<1j , žal. močno propada. Po vsebini 
je razstava t·azdeljcna na trl dele: zgodovinski oris, povzetek tehnologije te dejav
nosti ter lcot zaključek sedanje stan.ie sodarstva in njegova bodočnost. Prvi del 
nas pouči o prvih najdbah in omembah sodov ter o njih vsestranski upo1·abnosti . Tu 
zvemo tudi. da so se s sodarstvom že v srednjem veku ukvarjali izučeni sodarji, 
mcčno pa je bilo zastopano kot domača dejavnost, zlasti na Gorenjskem, na Notranj
skem in na Dolenjskem v okolici Ribnice, kjer je domovina suhe eobe . Pomembno 
je, da sta na prelomu v zadnje stoletje na področju živahne domače sodarsl.:e tradi
cije nastali dve sodarski zadrugi; ena v Selški dolini in druga v Tacnu pri Ljubljani. 
V dobi industriaHzacije sta zrasli večji sodarski podjetji v Ljubljani in v Medlogu Pl'i 
Celju. Medtem ko sta ti dve podjetji po vojni zamrli, so sedaj najvažnejši sodarski 
obrati: t>odarna lesnoindustrijskega kombinata »Savinja<• v Celju, sodarna lesno
industrijskega obrata >•Smreka~• v Loškem potoku - ki sodi h kombinatu lesne 
industrije ••Inles<< v Ribnici na Dolenjskem - in podjelje Sodarstvo Tacen, ki se je 

razvilo iz sodarske zadruge. 
Zgodovinskemu orisu sledi tehnološki . Z razvojem civilizacije in tehnike so se 

v sodarstvu na Slovenskem izoblikovali trije načini izdelave sodov: obetniški, pol
industrijski. in industrijski. Ti hije načini so s slikovnim gradivom nazorno doku
mentirani na panojih, ki jih clopolnujejo razstavljeni origialni eksponati sodarskega 
orodja. Pri tem velja opozoriti, da je Jakob Solar iz Rudnega izumil 1897 za kriv
ljenje dog poseben stroj in da sta neutrudni Jože Blaznik iz Češnjice in Jože Prevc 
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iz Rudnega poslala HJ61 na deseti sejem izumov v Beuselj zložljiv embalažni. sod. 
Odlikovana sta bila z brona~Lo ko1<.ljno. Bruseljskemu priznanju je sledilo ljubl.ian
sko »Jugoslovanski Oskar za embalažo 1.961 « . 

Razstavo ZJ.ključuje p1·egled sedanjega stanja sodarstva na Slovenskem. Tabe
larična primerjava .števila sodarjev v zadnjih sto letih nam priča o upadanju to
vrstne dejavnosti . Graiična precločitev uporabnosti sodov v treh delovnih organiza
cije-Jh govol'i, da se sod umika modernejši embalaži, ki pa pretežno ni lesena. Toda 
samo tu ni iskati vzrokov za propadanje sodarstva. Zaslo·bljujoče so pritožbe privat
nih sodarjev in kolektivov v obratih, da najdejo pri svojih sirem1jenjih za raciona
lizacijo proizvodnje pri pristojnih o1·ganih prenJalo razumevanja, strokovne, gmotne, 
in ne nazadje moralne podpore. Omenimo le Sodarstvo Tacen, ki že več let nima 
naraščaj a. Menijo, da se za sodar·stvo mladina ne zanima , češ ela ni perspektivno . 
Po statistiki iz leta 1964 sta se za sodarski poklic v Sloveniji odločila samo dva 
vajenca. Težko izgubo je Sodarstvo Tacen utrpelo z odhodom ka1· šestih kvalificiranih 
sodarjev v Nemčijo. Problem zase je oslu·ba z ustreznim lesom. Naročil za sode 
imajo dovolj in zadn.i<:1 let<l se oglašajo producenti vin iz inozemstva, predvsem Italije 
in Spani.ie. Znano .ie, da ~o hrastovi sodi nenadomestljivi pri zorenju specialnih vin 
(npr. sheryja). Strokovnjaki s področja vinarstva nam povedo, da se le v leseni 
posodi izoblikuje individualni kamkter posamezne sode vina . Zato bo leseni sod tudi 
v bodoče v kleteh na vinogradniških območjih glavna vinska posoda. ki daje orjgi
nalnim vinom njihovo kakovost . 

PričujoCi seslavek ima namen opozoriti gozdarje na razstavo, saj je sodarstvo 
kot lesna dejavnost tesno povezano s svojim surovinskim zaledjem - gozdnim gospo
darstvom. Gotovo .ie, da bodo uspehi razstave nndvsc pomembni tudi za gozdarje, 
ker nakazujejo racionalnejši razvoj sodarstva za trajne polrebe doma in v inozem
styu. Tako se bo naš 1es še bolj ovrednotil. 

Vsem tislim, l~i si žele ustvarili jasnejšo podobo o sodarstvu, priporočamo bl·o
suw »Sodarstvo na Slovenskem«, ki jo je Tehniški muzej Slovenije izdal kot dopol
nilo k razstavi . Obsežen sestavek o sodarstvu v Selški dolini je izšel 19GG v t·eviji 
Les. Tu bo objavljen tudi članek o tacenskem sod2rstvu. 

Katarina K obe- A 1· zen še k 

GOZDNO IN LESNO GOSPODAH.STVO NA šVEDSKEM 

Svedska je nordijska c!i·žava, ki ima 4ll.258 km."! (91,4°/o) kopnega, ocl tega 
:3.5.942 km:! (9,9°/o) koristnih kmetijskih površin in gozda 225 .0:5.3 km:.! (50,0 % ). Na 

švedsko odpade torej 0,3% celGlne zemeljske površine. Skoraj za polovico je večja od 
Zvezne republike Nemčije in po velikosti za Sovjetsko zvezo, Francijo in Španijo, 
torej četrta dežela v Evropi. Ceprav leži večji del Svedske, tj. del, ki se razprostira 
severno od glavnega mesta Stockholma, na ist.i :t.emljepisni širini kot Sibirija in 
Aljaska, ima precejšen del Svedsl{e zaradi vpliva Golfovega toka zmerno podnebje. 

Gozdarstvo 

V uvodnih podalkih smo nuvedli, da zavzema gozd 50% celotne površine švedskega 

ozemlja. Gozdovi predstavljajo za Svedsko veliko gospodarsko veednost, zlasti ker 

v njih raste malo drevesnih vrst, in ker so razmere za izkoriščanje in transport lesa 
ugodne. V svetovni produkciji primarne gozdne proizvodnje sodeluje švedska s 3%, 
v svetovnem izvozu po vrednosti pa s 13%. V švedskih gozdovih sta zastopani smreka 
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in jelka s 45% ter bor s 40%, ostanek odpade na listavce. Na zasebne posestnike 
odpade 25% gozdov, na lastnike z nad 100 ha 25%, na industrijska podjetja 25% in 
na državne gozdove 25%. 

Rastiščne razmere so zaradi zemljepisne lege dežele zelo različne in so v južnem 
delu znatno boljše kot v severnem. Tam tudi gozdna tla veliko bolje izkoriščajo kot. 
na severu. P1·evladujejo podozolirann tla s tankim slojem humusa, ki onemogoča 
akumulacijo organskih snovi. V glavnem rastejo na teh rastiščih tanka drevesa do 
25 cm prsnega premera in visoka 17-20 m. To je spričo kratke vegetacijske dobe 
razumljivo. Glede na goji tveno obliko prevladujejo obsežni enodobni iglasti gozdovi 
razen v skrajnem južnem delu dežele, kjer so državni enodobni gozdovi mešani s 
kmečkimi gozdovi, ki imajo nepopolno preblralno zgradbo. 

Z gozdovi gospodarijo zelo različno, v odvisnosti zlasti od rastiščnih razmer, od 
možnosti za naravno pomlajevanje in od spravilnih razmer. Gospodarjenje v državnih 
gozdovih in v gozdovih večjih industrijskih podjetij določajo priznani gozdarski 
strokovnjaki za gojenje gozdov s fakultete oziroma inštituta. Obe najvišji strokovni 
inštituciji sta v Stockholmu. 

Gozdovi imajo okoli 110 m 1
1ha zaloge in prirastek 4 m:\/ha, seka se 80-85% pri

rastka. Cenijo, da znaša na Svedskem enoletna gozdna produkcija 65 milijonov m3, 
medtem ko sekajo na leto 55 milijonov m :1. V predelih, kjer zaradi talnih in pod
nebnih razmer naravno pomlajevanje ne uspeva, se navadno odločijo za obsežne 
sečnje na golo, v enem kompleksu tudi do 200 ha. Sečne odpadke zažgo, nakar pose
jejo seme, redkeje pogozdujcjo s sadjkami. 

Tam, kjer naravno pomlajevanje še delno uspeva, gospodarijo z oplodno sečnjo 
v dveh stopnjah. V prvi stopnji pustijo še 30-40% dreves (ne m :l). V naši praksi bi 
bila to zdru:tena pripravljalna in nesemenitvena sečnja. Po končani sečnji se narav
no pomladi okoli 40-45% povr.~ine , drugo pa pogozdijo umetno. Pomlajevalna doba 
traja 20 let. Pri pogozclovanju upor<J.bljajo dveletne semenice, ki jim spodrežejo 
lwrenine. Za 1 ha porabijo 2700-3000 sadik. 

Z;:i vsak način gospodm·jenja natančno in skrbno preuctJO in analizirajo organi
zacijo transporta lesa. Vpru.šanju prevoza lesa posvečajo švedski gospodarski strokov
njaki sploh veliko pozomost. Za vsak način gospodarjenja in vrsto sečnje imajo 
posebno rešitev. Transport iz gozda do kamionsl<ih cest oziroma do rek je 100% 
mehaniziran. O vrsti mehanizacije odloC:ajo sortimenti, ki napadejo pri sečnji. 

N owadno izkoriščajo le hlode za žago, celulozni les smt·eke za sul'fitno predelavo in 
borov za sulfatno celuloze . 35% celolne gozdne proizvodnje usmerjajo v žagarsko 
industrijo in 65% v proizvodnjo celuloze. 

V predelih, kjer sekajo večinoma na golo in izkoriščajo v glavnem celulozni 
les, transport lesa iz gozda elo kamionskih cest ozi1·oma do rek opravljajo s trak
torji - kolesniki »AM boxer« večjih dimenzij. kjer so montir<J.ne naprave hiab 176, 
imenovane gozdni slon . Skupna teža traktorja z nakladalno napravo in tovorom 
znaša 17 t, od tega odpade na koristno nosilnost 10 t. Omenjeni traktor ima poprečni 
enodnevni učinek na razdaljo 500 m 70-80 m: 1• S traktorjem in nakladalno napravo 
ravna en mož. Opisani trakto1· »AM boxer« je le eden od mnogih tipov, ki jih upo
l'abljajo pri različnih načinih izkorisčanja in raznih vrstah sečnje . 

Najmočnejši gozdarsko-lesno industrijski koncern no Svedskem se imenuje 
vVIFSTAVARFS AKTIEEBOLAG, VIVSTAVARU in ima okoli 800.000 ha gozdov, ocl 
tega 400.000 ha na skxajnem severu. Letna sečnj8 se suče okrog 1,600.000 m :\ torej 
na ha okoli 2m'\ kajti polovica gozdov leži v sevemem delu $vedske, kjer je priea
stek znatno manjši. Razen gozdov ima podjetje tudi lastne žagarske predelovalne 
obrate s kapaciteto od 25.000 m:1 na leto (manjši obrati, tipične manjše švedske žage} 
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-
in vetje industrijske žage z 80.00 do 120.000 m:l kapacitete na leto ter sulfilne ozi
l"Oma sulfatne celulozne tovarne s kapaciteto od 100.000 do 250.000 t celuloze na leto. 
Ker transport lesa, zlasti iz severnega dela zaradi velike razdalje poteka po rekah, 
imajo le-te v nekakšnem zakupu, da lahko nemoteno plavijo in izkoriščajo vodno 
silo za električno energijo v lastnih hidroelektrarnah. Poudarjam, da se daljši trans
port na Svedskem vrši še sedaj večinoma s plavljenjem po rekah, dasiravno manj 
kot nelwč, to pa zaradi velikih izgub lesa. S kamioni prevažajo les najdlje do 300 km, 
nad 300 km pa z železnico oziroma s plavljenjem. 

Stanje in struktura gozdov omenjenega podjetja sta približno takšni, kot smo ju 
opisali za vso Svedsko, le določeni del njihovega posestva (ok. 100.000 ha), kjer zaradi 
ugodnih rastiščnih in klimatskih razmer (vpliv zalivskega toka) gojijo sestoje z debe
lejšim drevjem. Sestoji, ki smo si jih ogledali, so imeli 300-350 m:l/ha, poprečno 

višino 24m ln premer 30-35 cm. Za švedske razmere v gozdnem gospodarstvu je to 
zares optimum. Dosledno s svojo visoko strokovno ravnijo in študioznostjo uporab
ljajo v tem predelu poseben naein transporta. Zaradi debelejših premerov izkori
ščajo tam iz gozda cela drevesa, ki jih krojijo šele na skladišču ob rekah oziroma 
ob kamionskih cestah. Gozd se dobro naravno pomlaja in skoraj ni potrebno umetno 
!".popolnjevanj e. 

Naše potovanje na Svedsko sta organizirali švedska tovarna Soderhamns, ki ima 
ime po kraju, kjer tovarna obt·atuje, in celulozno podjetje Djuro Salaj, Videm-Krško. 
S strojem cambio so na .Svedskem rešili vprašanje beljenja hlodov iglavcev in drza
nja celuloze trdih in mehkih drevesnih vrst. Delovanje stroja cambio sloni na prin
cipu odstranjeva lubja od lesa v kambialnem staničju . To opravijo rotirajoči 

noži, ki ~e zelo hitm vrtijo v radialni smeri okrog mirujočega debla, ki ga posebni 
nazobčani valji pritiskajo skozi stroj cambio. Na .Svedskem ni nobenega pravila. 
kj~ naj se to beljenje opravlja, prav tako tudi ne pravila o tem, v kakšni kombinaciji 
je cambio uporablen. Stroj je tedaj, kadar lupi v gozdu, navadno montiran na trak
tor, ki po svoji konstrukciji ustreza našemu fergusonu 65; pritrjen pa je tudi na 
težke kamione z naklada1nimi naprave1mi, kadar belijo ob kamionskih cestah in so 
na voljo večje količine lesa. To so polo·etni stroji cambio. Ob žagarskih obratih 
oziroma celuloznih tovarnah so stabilni slroji cambio, ki belijo les za potrebe obra
tov oziroma celuloznih tovarn. 

Navadno si vsako podjetje na podlagi razpoložljivih količin lesa, tt·ansportnih 
razmer in stroškov določi lastno organizacijo celotnega transporta kot tudi faze, 
v kateri opravljajo ~eljenje oziroma lupljenje lesa. Različne tipe strojev cambio 
označujejo številke, ki so analogne maksimalnemu premeru okroglega lesa, ki ga je 
mogoce beliti na stroju. Na Svedskem ves <.:elulozni les žagajo na dolžino 3m\ ker 
so za to dolžino prit·ejeni tudi kamioni s posebnimi ročicami. Enodnevna kapaciteta 
stroja cam bio 35 znaša 3000 kosov v 7,5 h; to ustreza ok. 160 prm. Pt·i stroju so 
zaposleni trije delavci, tako da skupni strošek znaša : 3 X 3000 X 9,026 .Sv. Kr. = 234 
švedskih kron, zaslužek enega delavca je 78 .Sv. Kr. za 7,5 h = 241 N din. 

Ko obravnavamo transport lesa, bomo omenili še prevoze s kamioni. Kot je že 
·omenjeno, so gozdarski strokovnjaki izračunali , da je maksimalna razdalja za takšen 
lesni transpol't 300 km; za večje relacije je pt·edrag. Kamioni za transport lesa so 
opremljeni izključno le z nakladalnimi napravami hiab in vozijo s priklopniki. 
Navadno uporabljajo kamione z naslednjimi tehničnimi značilnostmi: teža kamiona 
je 17 t z nosilnostjo 9 t; dvoosna prikolica tehta skupno 12 t in ima nosilnost 14 t. 
Skupna nosilnost je torej 23 t ali okoli 30 m:l celuloznega lesa. Za nakladanje kamio
nov uporabljajo že omenjeni nakladalec »gozdni slon«, ki ima dnevno kapaciteto 
nalaganja 96 m 1 celuloznega lesa na razdaljo 80 km (12 ur). 
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Predelava lesa 

Lesna industtija je projekti1·ana tako, ela konsLmkcija žag ustreza tehnološkemu 
postopku, pri tem pa je bistveno važna upomba vseh odpadkov v lesno kemični 
prEdelovalni industriji . Tehnološki postopek tipične švedske žage je v glavnem 
naslednji: Zagarski obrati so razporejeni največ ob jezct·ih, ki jih je na švedskem 
zelo veliko. Uporabljajo jih kot bazene za shranjevanje hlodov, da se ne kvarijo. 
Pri žagarskih obratih so velikanske lesne zaloge, po grobi oceni za vse leto. S trans
portet·ji vlečejo hlade v zgornjo etažo obrata. Tipični švedski žagarski obrat je zgra
jen namreč v dveh nadstropjih, v zgornjem so polnojarmeniki in robilniki s krož
nimi žagami. Ves postopek je na tekočem traku; obrabljeno blago pada v spodnje 
nadstropje na eni strani v avtomatsko sortirnico, ki ureja deske po dolžini in širini. 
Na drugi strani robi1nikov padajo odpadki, ki se v spodnji etaži zbirajo na teko·či 

trak. Le-ta jih pripelje do stroja, ki jih zmelje oziroma zreže v surovino, upot·abno 
za proizvodnjo lesovine oziroma celuloze. Te sekljance uskladiščijo v silosih, od tam 
pa jih odvažajo s kamioni do celuloznih tovarn . 

Obstaja lesnoindustrijski obrat s kapaciteto 25.000 m~ no leto, ki ga v eni izmeni 
streže 12 delavcev. Večji obrati imajo proizvodnjo 80 pa tudi 120 tisoč m :! na leto, 
vendar so vse žage konstruirane po enakem, tj . po svetu znanem švedskem sistemu. 
Glavna značilnost za švedsko lesno industrijo je njena zadostna založenost z lesno 
surovino in uporaba vseh odpadkov. Celulozna lovarna, Id obratuje po sulfitnem 
postopku »Mackmyra«, ima stabilna stroja »cambio« , tipa .3J in 45, ki obe1ita 370 prm 
smrekovega celuloznega lesa v 7,30 urah. Enoletna kapaciteta celulozne tovarne je 
80.000 t celuloze in je zelo moderna, vsa delovna mesta so kontroliran8 iz sektorskih 
pisarn s pomočjo televizije, prav tako tudi vsa skladiščna mesta. Vt·atar tovarne 
uporablja televizijo za iskanje zaposlenih, npr. inženirjev, ki so v proizvodnji in jih 
kliče direktor ali šefi sektm·jev ipd . 

HIAB - HYDRAULISKA-INDUSTRIA AB - HUDIKSVALL je tovarna , ki 
izdeluje hidt·avlične nakladalne naprave. Je največja te vrste v Evropi in razpošjlja 
svoje izdelke po vsem svetu in tudi v Ju~oslavijo. Izdeluje nad 50 vrst nakladalnih 
naprav v različnih izvedbah in tonažah. Uporabl.iajo tudi posebni prodajni sistem 
t1·aktorjev gozdnim delavcem. Tovarnn prodn delavcu traktor z nnkladalno napravo 
za 80.000 Sv. Kr. X 241 = 192.800 N din. Delavec mora odplclčati traktor v treh letih, 
tj. v 3 X 240 = 720 dneh. Torej mora odplačati na dan 30.000 : 720 = 110 Sv. Kr. + 
+ 6% = 116 šv. Kr. Tovarna plača 2,6 šv. Kr./pt'm za izvoz na razdaljo 400 m; 
100 prm na dan = 260 šv. Kr . = 116 šv. Kr . + 144 Sv. Kr; 6,50 + 60 Sv. Kr. porabi 
delavec za gorivo in popravila, zasluži torej 80-90 šv. Kr. na dan, ali 80 X 241 = 
= 192,80 N din . 

Inž. Rudi Str ohm a i er 

IZ PRAKSE 

UPORABA KSILOLINA PRI zaTIRANJU LUBADaRJEV 

Leta 1966 je tovarna Galenika iz Zemuna začela izdelovati p1-eparat za uničev;)
nje lubadarjev in lesarjev. imenovan KSILOLIN. Podatki v prospektu so napove
clovalL njegovo zelo uspešno uporabo pri zatiranju omenjenih škodljivcev. Dn bi prišli 
do praktičnih izkušenj in podatkov o uporabi ksilo1ina, smo ga na gozdnem obratu 
Slovenske Konjice načrtno prezkusili. Poleg podatkov o njegovi učinkovitosti nas je 
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zanimala tudi ekonomičnost njegove uporabe. Preizkus smo napravili na treh ob
jektih. Rezultati, ki smo jih dobili, so presegali naša pričakovanja. 

V prvi vrsti smo želeli ugotovi ti, kako in koliko časa zaščiti ksilo1in ne o be lj en 
les iglavcev pred napadom lubadarjev. V ta namen smo v vsakem objektu podrli 
primerjalni pm· dreves. Eno drevo smo obrizgali, drugo pa smo pustili neobravna
vano. Neobrizgano drevo je bilo zelo napadena od lubadcu·ja. medtem lw tretirane 
drevo lubadar ni prizadel tudi po treh mesecih, tako da se je skorja prej razsušila. 
če torej s ksilolinom obrizgamo neobeljen les iglavcev, je ta po naših izkušnjah 
tra_ino zavarovan pred lubadarji. 

Nato smo želeli preizkusiti uporabnost ksilo1ina p1·i izdelavi lovnih dreves. Naj
prej smo skušali na primerjalnih drevesih ugotoviti. ali morda lubadar ob napadu 
na obrizgano drevo pogine. Dognali smo, da obrizgano drevo lubadarja odvrača. Zato 
smo obrizgali lovno drevo, v katerem je bil lubadar v končni razvojni fazi. Po treh 
dneh so bi.li v deblu uničeni vsi razvojni stadiji lubadarja. Na podlagi teh rezultatov 
smo 1-csilolin uporabili pri izdelavi 1ovnih dreves v dveh logarskih okoliših; povsod 
je bil uspeh odličen. 

V okolišu Slovenskih Konjic smo v 8 urah izdelali 40 m 3 lovnih dreves. Podirali 
smo jih z motorno žago stihl-08. Ko je bil lubadar v lovnih drevesih v končnem 
stadiju razvoja, smo lovna drevesa obrizgali s ksilolinom. Za brizganje je bila upo
rabljena vinogradniška škropilnica. Poraba ksilolina je bila 21 na 1m3, torej na 
vsak način mnogo prevelika (normalna 0,5 1), zato bo potrebno posvetiti vso pozornost 
izbiri ustreznih škropilnic in šob. Vendar pa nam je opisani postopek z uporabo 
ksilolina za lovna drevesa omogočil naslednje ugotovitve: urna postavka delavca 
439 din (bruto) pri faldorju 2,0; cena ksilolina je 400 din za liter; norma za izdelavo 
lubadark s požiganjem 1m\ norma za izdelavo lubadark s ksilolinom 3m\ Stroški 
za izdelavo lubadark s požiganjem brez uporabe ksilolina so 8000 din; stroški za 
izdelavo lubadal"l<: s ksilolinom pa so bili 8000 : 3 = 2333 + 800 za k'.silolin = 3133 db. 

Seveda pa je potrebno se upoštevati, da pri požiganju delo skoraj nikoLi ni 
ustrezno strokovno opravljeno in precej lubadarjev pade na tla, medtem ko pri 
uporabi ksilolina uničimo vse škodljivce. Dalje je pomembno dejstvo, da lahko 
delovodja sam izdeluje lovna drevesa in zaradi večjega učinka to delo prej opravi. 

Ksilolin se da tudi zelo uspešno uporabiti kot zaščitno in uničevalno sredstvo 
v borbi proti lesarju. V obrizganih hlodih je poginil lesar, ki je bil zarit tudi do 
5 mm globoko. 

Vsi naši rezultati kažejo, da srno v gozdm·stvu s ksilolinom dobili pomemben 
pl'eparat, ki bo zelo koristil pri uničevanju lubadarjev in lesarjev. 

Ing. Dušan J u g 

DRUšTVENE VESTI 

PLENUM ZVEZE INŽENIRJEV IN TEHNIKOV GOZDARSTVA IN INDUSTRIJE ZA 
PREDELAVO LESA SR SLOVENIJE V NOVI GORICI 

10. marca 1967 je bil v prostorih Izobraževalnega središča pohištvene stroke 
v Novi Gorici redni letni plenum Zveze inženirjev in tehnikov gozdarstva in indu
strije za predelavo lesa Slovenije, katerega se je udeležilo 60 predstavnikov terenskih 
društev IT, upravnega in nadzornega odbora zveze ter povabljenih gostov. Na ple
numu so bila poleg rednih tekočih zadev obravnavana aktualna organizacijska 
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vprašanja zveze IT, njenih članov, strokovna problematika s področja gozdnega in 
lesnega gospodarstva ter kadrovska vprašanja v lesni industriji Slovenije. 

V uvodnem poročilu .ie predsednilc upravnega odbora Zveze IT GIPL tov. Mirko 
Pečar nanizal nekatera vprašanja in probleme, s katerimi se srečujejo pri svojem 
delu tako upravni odbor kot centralni organ kakor tudi terenska društva in člani 

društev. Pri tem je poudaril, da naj bi dal plenum odgovor ali pojasnilo o vzro·kih 
postopne pasivizacije v delovanju zveze in njenih članov, hkrati pa nakazal smernice 
za nadaljnje delo in uveljavljanje strokovnih stališč . V drugem delu poročila pa se 
je dotaknil problematike, ki pri obravnavi in reševanju zahteva jasne in dokumen
tirane koncepte, ki jih stroka potrebuje. To pa zadeva predvsem strokovno šolstvo, 
kadrovsko politiko, znanstveno-ra7Jskovalno delo, pripravniški staž in strokovne izpite 
za inženirje in tehnike, poslovno-tehnično sodelovanje med gozdarstvom in lesno
predelovalno industrijo ipd. Poudarjeno je bilo, da obsežna strokovna problematika 
zahteva od vsega članstva zveze IT živahno angažiranje za dosego najboljših stro
kovnih rešitev. 

Iz poročila o delu upravnega odbora je bilo razvidno, da je imel sedanji u. o. v 
razdobju od zadnjega občnega zbora 19. 3. 1966 9 sej s poprečno udeležbo 55% . 
Delo upravnega odbora je bilo začrtano na občnem zboru zveze; na osnovi sklepov 
občnega zbora pa je u. o. sprejel program dela za 2-letno mandatno dobo. Od po
membnejših zadev velja v dosedanjem delu omeniti zlasti obravnavo o poslovno
tehniC:nem sodelovanju gozdarstva in lesnopredelovalne industrije, o posvetovanju o 
zdravstveni problematiki delavcev v gozdarstvu, o strokovnem šolstvu in problemotiki 
strokovnega izobraževanja kadrov v lesni industriji, o problematiki aktivnosti dela 
društev IT, o pripravniškem stažu in strokovnih izpitih , o bonificiranem delovnem 
stazu delavcev v go-zdarstvu in lesnopredelovalni industriji idr. 

Realizacija finančnega načrta za leto 1966 ln pt·oračun za leto 1967 sta bila 
podana v blagajniškem poročilu . V letu 1966 so bili dohodki realizirani z zneskom 
26.724.·, 87 N din, oziroma z 2-odstotnim presežkom plana, medtem ko so bili izdatki 
18.909,62 N din, tj . 29% pod planom. Presežek je nastal zaradi lanskoletnih subvencij, 
katerih pa v prihodnje ni več pričakovati. Finančni načrt za leto 1967 predvideva 
25.600 N din dohodkov in enako izdatkov. 

V poročilih urednikov društvenih glasU je urednik »Gozdarskega vestnika•-< po
ročal o izvršitvi finančnega načrta za leto 1966, ki je bil pri dohodkih realiziran s 
44.262,25 N din ozimma 20% pod planom, pri izdatkih pa s 46 .962,72 N din, kar znaša 
16% pod planom. Razlika 2700,47 N din je bila bita s prihranki iz preteklih let. 
Pmračun za leto 1967 predvideva 59.600 N din dohodkov oziroma izdatkov. V letu 
1967 namen.wa uredniški odbor revije posvetiti eno številko problematild postojn
skega gozdnogospodarskega območja, eno pa dosedanjim katastrofam v naših go
zdovih. 

Po organizacijskih pot·očilih je bila obširna in vsestranska. razpeava, v kateri 
so diskulanti obravnavali vrsto aktualnih organizacijskih in strokovnih problemov. 
Navajali so stališča svojih terenskih društev do posameznih odprtih vprašanj in 
predlagali ustrezne rešitve. Konkretizirali so sedanji položaj , mesto in vlogo terenskih 
društev IT. Po organizacijski plati je bil poudarek na diskusiji o aktivnosti delovanja 
terenskih društev, medsebojnem sodelovanju ier povezavi med društvi in upravnim 
odborom. Prevladovalo je mnenje, da bi moral sleherni član društva po svo-jih močeh 
prispevati k večji aktivnosti društva. 

V strokovnem pogledu pa je bilo v razpravi največ govora o poslovno-tehničnem 
sodelovanju med gozdarstvom in lesnopredelovalno industrijo na področju vlaganja 
v razširjeno gozdno biološko reprodukcijo. Diskutanti so enotno ocenili pozitivni 
pomen te akcije, ki je koristna tako za gozdarstvo kot lesnopredelovalno indusbijo. 
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Hkrati pa je večja proizvodnja lesa tudi v interesu širše družbene skupnosti. V 

razpravi je bilo med drugim postavljeno kategorično vprašanje, zakaj akcija združe
vanja sredstev v cilju večje proizvodnje lesa še ni zaživela in kje so vzroki, da se v 
akcijo niso vključile vse gospodarske organizacije naših. strok. 

Kot posebna točka dnevnega reda plenuma je bila obravnavana informacija o 
kadrovskih vprašanjih v lesni industriji Slovenije. ki navaja, da so specifične t·azmere 
v slovenski. lesni industriji, z.a katero je poleg drugega značilna tudi obdniška 
tradicija in izredno močna razdrobljenost proizvodnih obratov, pogojevale konzer
vativno obrtniška miselnost in mnoge, iz nje izvirajoče kadrovske težave. Nagel 
povojni prehod od obrtnišl<.ega na industrijski način proizvodnje je zahteval korenite 
spremembe tako v miselnosti kot v sistemu izobt·aževanja strokovnih kadrov. V lesni 
industriji je bil in je - v primerjavi z nekaterimi drugimi industrijskimi strokami, 
kjer je SClm način proizvodnje. pretežno ali izključno industrijski, ali s strokami, ki 
so bile osnovane šele po II. svetovni vojni - ta prehod od obrtniške na industrijsko 
proizvodnjo mnogo težavnejši in bolj zapleten. Spričo- pomembnosti lesne industrije 
v gospodarstvu Slovenije (7.4% deleža v strukturi celo-tne industrijske proizvodnje 
in 11 .. 5% skupnega števila zaposlenih v industriji SRS) je tej panogi tudi z vidika 
kadrov posvetiti posebno pozornost; to pa je bil namen te informacije. 

V t·azpravi o kadrovskih vprašanjih je bilo poudarjeno, da kompleksno področje 
kadrov ln kadrovske politike v gospodarstvu ne more biti enkratna, ampak perma
nentna naloga tako gospodarskih organizacij kot tudi vseh drugih inštitucij, ki so za 
reševanje takšnih vprašanj neposredno ali posredno zainteresirane. 

Sklepi 

l. Sprejme se poroeilo upravnega odbora s posebnim priznanjem predsedniku 
tov. Mirku Pečarju. 

2. Sprejmejo se poročila urednikov društvenih glasil Gozdarski vestnik in Les 
ter nadzornega odbora zveze. 

3. Potrdijo se zaključni računi za leto 1966 in odobrijo finančni pmračuni za leto 
1967 za zvezo, Gozdarski vestnik in Les. Prizadeti mm·ajo preudariti in poiskati nove 
prijeme in ustrezne uk.repe, ki bodo zago-tovili uresničenje pmračunov. 

4. Odobri se predlog upravnega odbora glede sprememb in dopolnil Poslovnika 
uredniških odborov društvenih glasil, in sicer : a) k čl. 4.: >•Glasili gospodari ta po 
letnem finančnem načrtu, ki ga odobri organ zveze na enak način, kot je to določeno 
s statutom zveze za njen finančni načrt. " b) k čl. 50.: »Naloge za potovanja ured
nikov, črpanje deviz in njihove obračune odobrava upravni odbor zveze. << 

5. Na izpraznjena mesta v upravnem odboru so bili izvoljeni tr·ije novi člani. in 
sicer: ing. Igor Jelnikar (Slovenijales , Ljubljana), ing. Karel Maselj (LIP Bled) in 
ing. Slobodan Rajic (Papirles, Ljubljana). 

6. Plenum z negodovanjem ugotavlja, da nekatera terenska društva IT niso 
poravnala svojih zaostalih obveznosti glede prispevka članarine zvezi . To neposredno 
prizadeva tudi tiste, ki so se potrudili, da so svojo obveznost poravnali. Apelira se 
na terenske organizacije IT, da skladno s sklepi občnega zbo1·a zveze od 19. 3. 1966 

poravnajo obveznosti, ki so jih same sprejele. 
7. Plenum sprejema in podpi1·a predlog uredniškega odbora Gozdarskega vestnika 

za prido-bitev novih naročnilwv društvenega glasila . V ta namen naj uredniški odbor 
Gozdarskega vestnika angažira posebne poverjenike pri terenskih društvih IT. 

8. Uredniška odbora obeh glasil, upravni odbor in terenska dmštvn IT naj si še 
nadalje prizadevajo \"ključiti nove strokovnjak'2 iz operative v aktivno sodelovanje 
v revijah. Zato nc:l.i terenska DIT zadolžijo svoje dolo·čene člane, da izvedejo ustrezno 
akcijo na svojih območjih. 
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9. Upravni odbot· naj si za tekoče leto določi realen delovni program in skuša 
del nalog opraviti ali pospešiti tudi s komisijami za konkretne naloge. Ob koncu 
leta je treba podati dosleden obračun, v kolilti meri je bil program izvršen. 

10. Zveza naj prek upravnega odbora občasno posreduje terensl\:im društvom IT 
odprta konkretna strokovna vprašanja in jih zadolži, da dajo mnenja in zavzamejo 
stališča . 

11. Plenum je kritično ocenil odk.lonilna stališča nekaterih gospodarskih organi
zacij do skupne akcije poslovno-tehničnega sodelovanja med gozdarstvom in lesno
predelovalno industrijo, kamor se je sicer solidarno vključilo že 90% organizacij . 
Ker je uspeh te akcije zasnovan in pogojen s solidarnim sodelovanjem vseh priza
detih organizacij, naj upravni odbor zveze organizira s terenskimi društvi IT v 
Kranju in Slovenj Gradcu razgovore, na katerih naj članstvo teh društev seznani 
z velikim strokovno-moralnim pomenom medsebojnega sodelovanja, še zlasti, ker 
lahko od skupnih naporov in združevanj razmeroma neznatnih finančnih prispevkov 
po mJ pričakujemo velike koristi za razširitev gozdnosurovinskega zaledja v Sloveniji. 
To pa je brez dvoma naloga, za katero morata biti zainteresirana celotno gozdarstvo 
in lesnopredelovalna industeija. 

12. Plenum je nakazal nekatere nove oblike dela upravnega odbora in terenskih 
društev IT za večjo aktivnost vsega članstva . Upravni odbor naj kot centralni 
organ zveze analizira delo terenskih društev in jim pri tem pomaga z nasveti, 
hkrati pa naj skrbi za izmenjavo izkušenj in mnenj med njimi. Terenska društva naj 
koL operativne organizacijske enote aktivnost svojega dela usmerijo na elastičnejše 
oblike (debatni večeri. seminarji, tečaji ipd.} in obravnavo tekoče aktualne proble
matike. Vsi člani zveze IT bi se morah že iz stanovske zavesti in interesa aktivno 
vključiti v delo društev in s svojo dejavnostjo prispevati k ugledu in napredku svoje 
stroke. 

13. Navzlic omejenim možnostim planiranja kadrovskih potreb je potrebno uskla
jevati šolstvo, njegove zmogljivosti in organizacijsko strukturo s potrebami v gospo
darstvu. 

14. Reševanje hipertrofije šolskih zmogljivosti je treba zahtevati in uveljavljati 
v jugoslovanskem prostoru, kar zlasti \·elja za fakultete in višje šole. Reševanje to
vrstnih vprašanj pa bo uspešno le tedaj, če bodo obravnavana kot permanentna 
naloga. V lastnem področju pa je treba težiti takoj k strožji kakovostni selekciji. 

15. Glede deljenih mnenj v raznih stmkovnih in družbeno političnih l<rogih o 
tem. ali naj obstajata v Sloveniji v lesni sh·oki dve srednji tehnični šoli ali ena 
sama, ko se mnenje nagiblje na eno šolo, je treba dodobra preučiti vse strokovne in 
elwnomske činitelje, preden se odloči, katera šola naj ostane. 

16. Pob·ebno se je lotiti razčiščevanja pwblematike kadrovskih profilov. izdelave 
proiilov poklicev, nomenklature poklicev v lesni industriji in ustreznejših učnih 

načrtov . 

17. Referat o kadrovskih vprašanjih v lesni industriji je treba spopolniti po danih 
konkretnih pripombah in nato objaviti. Hkrati je treba skušati dobiti odgovor na 
anketo •~Kadri-122« še od tistih večjih podjetij, ki niso odgovorila . 

18. V povezavi z zbornico in statistično službo je treba preučiti, kako bi se 
dosegla boljša ali zadovoljiva evidenca o strolwvnih kadrih po strukturi kvalifikacij 
in delovnih mest, ki je neogibna podlaga za vsako 1·eševanje kadrovskih vprašanj . 

19. Raziskovanje kompleksa kadrovske problematike v lesni industriji je treba 
nadaljevati in v to delo vključiti strokovna društva IT, nadalje zavod za gospodarsko 
planiranje, zbornico, združenja ter druge inštitucije in družbene organe. 

Ing. Lado Ga spari č 

178 



.... 

KNjižEVNOST 

RAZPRAVE O NAPAKAH PRI MERJENJU PRIRASTKA 

Zbornik gozdaeskega inštituta v Zurichu (Schweizerische Anstalt fiir das forst-
1iche Fersuchwesen) št. 42, zvezek 4. Zi.irich 1966. 

Na povabilo predsednika 25. sekcije IUFRO so številni strokovnjaki iz raznih 
dežel predložili svoje razprave o napal.;:ah~ ki nastajajo pri merjenju prirastka. Od 
teh je bilo izbranih in v tem zborniku objavljenih 12 razprav. Iz njih je razvidno, 
da se ocenjevanju prirastka, posebno ocenjevanju z vrtanjem, posveča velika pozor
nost. Kakor je že iz uvodnega pregleda teh razprav razvidno, so posamezni strokov
njaki prišli do tehle glavnih ugotovitev : 

Avtorji razprav F ri es (Stockholm), Oh tom o (Tokio) in .Sme 1 k o (Zvolen) 
so prišli do ugotovitve, da napake pri met·jenju prirastka izvirajo predvsem iz ne
točnega mesta merjenja (potrebno se je čimbolj držati višine 1,30 m), iz poševnega 
vrtanja (pozitivna sistematična napaka) in sk.rčitve izvrtka (negativna sistematična 
napaka). Poslednji dve napaki se deloma izravnata, ker sta raznosmerni. Napake pri 
meritvah v praksi so navadno mnogo večje kot napake pri raziskovalnih delih , tako 
da često pripeljejo do močno popačenih podatkov. 

Se i p (Vollebekk) je s primerjavo meritev izvrtkov na terenu in v laboratoriju 
prišel elo ugotovitve, da pri merjenju širokih branik običajno grešijo navzdol , pri 
merjenju ozkih pa navzgor. Slučajne napake meritev so velike, standiwdni odklon 
individualnih vrednosti pa močno povečujejo še grobe napake. 

Vin š (Zbraslav-Strn.ady) je pri preučevanju škode od strupenih plinov ugo
tovil, da se zelo često pojavljajo izostanek bt·anik in nepopolne branike v spodnjem 
delu debla, temu pojavu pa se pri merjenju prirastka ne posveča skoraj nobene 
pozornosti. 

Zelo izčrpno študijo o statističnih odvisnostih med širino branik, premerom 
dreves in starostjo sestaja je podal Hilde bran d t (Freiburg). Po njegovih 
dognanjih variabilnost širine branik pri drevesih enakega premera s starostjo sesto.ia 
raste. Iz tega avtot· sklepa, da je za enako natančnost potrebno pri starejših sestojih 
več meritev prirastka kot pri mlajših sestojih. Ugotavlja tudi ,da je pri enodobnih 
gozdovih korelacija med širino branik in premerom dreves linearna in je zaradi 
tega mogoče prirastek sestaja dognati po prirastku srednjega drevesa. Zanimivo in 
\'ažno je tudi dognanje, da je za izdelavo krivulje debelinskega prirastka pri teh se
stojih potrebno (za enako natančnost) komaj toliko meritev kot za ugotovitev pov
prečnega debelinskega prirastka srednjega drevesa. 

Smith (Vancouver) je prišel do sklepa, da je l<orelacija med povprečno širino 
branik v prsni višini in povprečr::o širino branik za celotno deblo zelo ohlapna. 
Zaradi te variabilnosti širine branik bi za ugotovitev volumnega prirastka enega 
debla potrebovali toliko meritev, kolikor za povprečni debelinski prirastek celotnega 
sestoja. 

Lo et s c h in Halle r (Reinbek-Hamburg) sta pri številnih drevesih bukovega 
sestaja ugotovila, da se z naraščanjem prsnega premera zelo spremin.ia oblika debla 
in da zanemarjanje tega dejstva pri merjenju prirastka lahko vodi do zelo zgrešenih 
rezultatov. Na to okolnost je treba zlasti paziti pri. poizkusih, pri katerih naj bi med 
seboj prime1·jali razne gozdnogojitvene posege. 

Ti i ho ne n (Helsinki) objavlja prve rezultate raziskav o izvirih napak, ki 
nastajajo pri merjenju prirastka po metodi, kakršna je uvedena na Finskem (po 
prsnem premeru, širini branik, višini in višinskem prirastku) . Raziskave se nanašajo 
tudi na napake, ki nastajajo pt·i merjenju prirastka v času vegetacije. 
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C ha ck o (Dehra Dun) je mnenja, da poznavanje posameznih sistematičnih napak 
še ne vodl do končnega rezultata, ker se nekatere napake med seboj izravnavajo, 
kumulirajo in so često v medsebojni zvezi. Napal{e so poleg tega odvisne še od 
rastišča, drevesne vrste, strukture sesto.ia. od vremenn, od merilcev in celo od njiho
vega razpoloženja. Vse to zelo otežkoča raziskovanje napak, zaradi česar jih je 
potrebno pri merjenju prirastka celovito raziskovati. 

M.C . 

PRIMERJAVA GOZDARSKIH RAZMER MED EVROPO IN ZDA 

Daniel, T . W .: Ver g 1 e ich e for st 1 ich er Ver h til tni s f. e Europa s 
und der USA. Allgemeine Forstzeitung, 78, 2, 1967. 

V avstrijskem gozdal'Skem strokovnem glasilu (feb1·uar 1967) je bilo objavljeno 
zanimivo predavanje profeso1"ja za gojenje gozdov iz ZDA z univerze v Loganu. 
Predavanje je bilo na visoki šoli za kulturo tal na Dunaju. Navajamo nekatere 
ugotovitve, ki bodo zanimale naše bralce. 

Primerjava med gozdnim potencialom v ZDA in v Evropi pove, de~ je bogastvo 
ZDA na velikih površinah gozdov mat·sikje le navidezno. Ne manjka prestarih in 

mladih gozdov. Gospodarskih gozdov s pravilnim razmerjem starostnih razredov ni. 
Ugotavlja torej veliko premoč Ev1·ope. Evwpski gozdar je ustvarjnl ob upoštevanju 

načela trajnosti in z mnogo idealizma, ki Američanu manjka. Druga velika razlika 
v korist Evrope je relativno malopovršinsko gospodarstvo nasproti ZDA, kjer dose
žejo sečnje na golo tudi do ;JO mi1j obsega, in to na najboljših rastiščih. Napori in 

izd<~iki pri pogozditvah takšnih zemljišč v ZDA so v evropskem gozdarstvu povsem 
neznani. Evropa ne pozna pravjh gozdnih požarov. Insekti in bolezni skupaj z 
·ognjem uničijo leLno pr·ibliino toliko, kolikor znaša vsa enoletna sečn.ia . $koda od 
·divjadi ni evropska posebnost. Poznajo jo v ZDA v enakem obsegu (gostota divjadi 
je tudi -±0-50 glav na 100 ha). Gozd postaja vedno pomembnejši za rekreacijo . Razum
ljivo je, da se Američan upira zgoraj prikazan emu eks ten zi vnemu načinu gospodar

jenja . Obstoji resna nevarnost, da v posameznih območjih prebivalstvo zahteva pre
poved vseh sečenj in s tem ogroža obstanek gozdarskih firm. Zato veliko gozdarskih 
fakultet išče strokovnjake, ki bi znali reševati ta p1·oblem in združevati proizvodno 

in rekreativno vlogo gozda ter gozdarstva . Tak.snih problemov Evropa ne pozna. 
Sodobno gojenje si vedno bolj utira pot, in ne moremo več trditi , da v gozdarstvu 
ZDA ne poznajo gojenja gozdov. 

Gozdno gospodarstvo v ZDA kljub trenutnim manj ugodnim razmeram oplimi
stii::no gleda v bodočnost. Avtor govori na osnovi izkušenj iz kriz v preteklosti. 
G. Daniel presoja tudi optimistično razvoj gozdarstva v Evropi in mnžnosti za pro

·dajo gozdnih proizvodov kljub pesimizmu srednjeenopskih gozdarjev. Le nagel razvoj 
znanosti lahko pripomore }\: ugodnemu reševanju gozdarstva in lesarstva . Izgubo 
tržišča za bukev je pripisati različnim vzrokom. Eden od glavnih je gotovo pomanj
kanje smisla pri evropskih gozdarjih za reklamo in propagando . Ce lu ne bomo na

pravili resnih ukrepov, utegne postati problem še resnejši. Pri tem vzhodnih držav 
ne gre jemati resno . Nazornejši so Skandinavci. predv.:;em švedi. Ne gre pa pozabljati, 
·ela $vedi srednjeevropskih problemov v gozdarstvu še ne powa,io, so pa na tem. 
da jih kmalu spoznajo . Avtor, ki je bil v Evropi že drugič po nekaj mesecev in je 
v _jeseni 196G obiskal Slovenijo ter tudi nd\:alere druge predele v Jugoslaviji, vliva 

:z naštetimi in podobnimi izjavami optimizem srednjeevropskemu gozdarju. 

D. M 1 inš ek 
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KNJIGA O MACESNOVIH PROVENIENCAH 

Schober, R., Frohlich, H. J . : Pr oveni en čni poizkusi z mac es no m v 
Ga hren berg u . Raziskovanje biologije in prirastka ter metodološka študija. (Der 
Gahrenbet·ger Larchen Provenienzversuch. Eine biologisch-ertragslwndliche Unter
suchung und methodische Studie.) Schriftenreihe der Forstlichen Fakultat der Uni
verzitiH Gotingen und Mitteilungen der Niedersachsischen Forstlichen Versuchsanstalt, 
Band 37 / 38. 208 str., 77 podob, 38 tabel, kartonirano 35,80 DM, založba Paul Parey. 

Provenienčni poizkus je bil osnovan l. 1933 v daljni okolici Gottingena na 
gričevnatem svetu 280m nad morjem, na rastišču hrastavega in bukovega gozda, ki 
je za macesen primemo. Preizkusili so sledeče provenience : slovaški nižinski macesen, 
\ 2 ;10dnoalpski macesen iz dunajskega gozda, vzhodnoalpski macesen iz Bluhnbach
tala pri Salzburgu, zahodnoalpsl{i visokogorski macesen iz Wallisa, jugozahodnoalpski 
vjsokogorsk.i macesen iz Brianc;ona, macesen iz umetnega sestoja v Hessenu (verjetno 
;, Jpski) , japonski macesen (L. leptolepis), korejski macesen (L. Gmelini var. coreensis). 
v obsežnem delu so tudi natančno opisana opažanja glede fenologije, morfologije, 
bolezni in škod lj iv cev. vejnatosti, velikosti krošenj in lesnega prirastka. Največji 

prirastek je pokazal slovaški ni žinski macesen, sledijo japonski macesni, macesni iz 
Hessena, vzhodnoalpski macesni iz dunajskega gozda in iz BHihnbachtala pri Salz
burgu, macesni iz Wa11isa in Koreje in nazadnje macesen iz Brian~ona. Visokogorske 
alpske provenience se na rastišču pd Gottingenu niso obnesle, ostale evropske pro
venience in japonski macesen pa so razvili dobro rast. Zanimiva je ugotovitev, da so 
se hitreje rastoči macesni obnesli tudi kot odpornejši proti škodljivcem. 

Marjan Zupančič 

PRIPRAVA ZA PREMAZOVANJE 

V Revue foresliE~1·e ft·an<;aise št. 10, 1966 smo zasledili zanimiv članek o pripravah 
za premazovanje: Dabu·ron, H . : Mož n o s t i i n mej e up or a be za š č itn ih 
sr e cl s te v za p r e p r e č e \. a n j e š k o d e o d d i v j a d i. 

Bcrgnerjeva priprava so klešče z dvojno ščetko. Sredstvo teče na ščetko po cevi 
iz rezervoarja, ki ga nosimo nn hi'btu . Klesče pri premazovanju stiskamo in isto
{:asno s pritiskom prstov iztiskamo tekočino na šče1ko . 

Berg nerjeve kleščaste 
ščetke so uspešen pripo
moček za premazovanje 
pri obrambi proti div-

jadi 

J . Bizjak 
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PREIZKU SAN JE SMREKOVIH PROVENIENC 

Gohrn, V.: P r on en i en s f o r s o g m e d gra n (P i c e a a b i e s L . K ar s t.). 

Danske forsogresultater og uddrag af de hidtil offentilig
g j o r t e r e s u 1 t a t e r f r a d en i n t e r n a l i o n a 1 e f o r s o g s e r i e 1938. Det 
Forstlige Forsogvaesen i Danmark, Bind XXIX, Haefte 4, Kobenhavn, Trykt i Kan
drup & Wunsch's Bogtrykkeri, 1966. 

Provenienčni poskusi s smreko. Rezultati danskih poskusov in povzetek doslej 
objavljenih rezultatov mednarodnih poskusov iz leta 1938. 

Opisani so obsežni provenienčni poizkusi s smreko na Danskem. Pomembni so 
zato, ker od narave smreka na Danskem ni razšit·jena. Osnovani so bili na srednjem 
JUOandu na rahlo valovitem svetu slabše bonitete, poraslem z resjem. Nezadostni 
podatki o izviru semena in druge pomanjkljivosti pri osnovanju poizkusov so zmanj
šali njihovo vrednost. 

Avtor ugotavlja, da so za razmere na Danskem provenience iz srednje in jugo
vzhodne Evrope produktivnejše kot nordijske. Za Dansko posebej priporoča 

provenience iz vzhodnih Karpatov in iz Bihorskega gorovja v Romuniji. Poudarja 
pa, da pri tem ni treba zanemariti nemških provenienc, ki so za Dansko klasične, in 
seme iz umetnih smrekovih sestojev na Danskem, ki so se dobro obnesli . 

Tamkajšnje rezultate primerja nato z uspehi poizkusov v drugih evropskih 
deželah. Na podlagi objavljenih podatkov marsikaterih rezultatov ni bilo mogoče 
pojasniti. Med najproduktivnejše evropske provenience šteje avtor naslednje: Istebna 
(Poljska), Crucea Brosteni (Romunija), Lankowitz (Avstrija), Stolpce (Bela Rusija), 
Vadul Rau (Romunija) in ,,.pforten•• (Zahodna Poljska). 

Marjan Zupančič 

NOVOSTI S PODROČJA 2LAHTNJENJA GOZDNEGA DREVJA 

Iz lanskega letnika mednarodnega glasila za gozdarsko genetiko Silvae genetica 
po\·zemamo pomembnejše prispevke: 

Stern, K .: P o p o 1 n e v e e i a n c e i n k o v a r i a n c e v ra s t l i n s k i h p o -
pu 1 a ci .i ah (Vollstandige V<~rianzen und Kovarianzen in Pflanzenbestanden, 1966 / 1, 
6-11). V nadaljevanju raziskovanj, katerih izsledki glede konkurence različnih gene
tipov v gozdnih sestojih so bili objavljeni, so bila opravljena preučevanja konkurence 
med drevesi v enodobnih sestojih . V obravnavo so vključeni podatki, ki so bili 
zbran[ z merjenjem 10 sestojev rdečega bora in 9 smrekovih gozdov z ozemlja vse 
.Svedske in iz Hesena. Izhodiščna starost objektov je znašala za bor .od 39 do 52 let, 
za smreko pa od 16 do 48 let. V teku 40-letnega obdobja so vsakih 5 let merili 
prsne premere dreves, ki so bila oštevilčena in nato kartirana glede na medsebojno 
lego in velikost krošenj. Vsak objekt so razdelili na 16 kvadratov, da bi tako izločili 
vpliv heterogenosti tal. Na podlagi podmene, da je drevesna debelina oziroma pripa
dajoča temeljnica korelirana z drevesno višino in velikostjo krošnje, so v krogih 
s premerom 1,25 do 7 m določali vpliv konkurence. S statistično analizo so dogna1i 
negativno korelacija drevesne temeljnice in vsote temeljnic sosednjih osebkov. Ta 
korelacija se s starostjo povečuje, in sicer v redčenih gozdovih občutneje kot v sesto
jih, ki niso bili redčeni in pri visokih redčenjih ne zaostaja za konkurenco, ki je 
bila dognana za manj intenzivna redčenja. Periodični pt·irastek je bolj podvržen 
vplivu konkurence od dobnega . 

LesteT, D. T., Ban, G . R.: Ra z v oj pogan j k o v v pr oveni en čnih na
sa dih ameriškega rdečega bora (Shoot Elongation in Provenance and 
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Progeny Tests of Red Pine, 196611, 1-6). B državi Wisconsin so na dveh krajih osno
vaH provenienčne nasade bora Pinus resinosa Ait., kjer so vključili 7 provenienc iz 
Kanade in eno kot kontrolno iz centralne Minnesote. Devet zapovrstnih let so opa
zovali razvoj borovih sadik in so dognali, da je dinamika vsakoletnih poganjkov 
potekala v dveh različih stopnjah. Medtem ko je bil prirastek v prvi stopnji odvisen 
predvsem od potenciala, ki je bil značilen za prizadeto provenienco oziroma za pre
verjano potomstvo, je rast v drugi stopnji občutneje varlirala in je bila močneje po
gojena s klimatičnimi fluktuacijami v tistem letu. Po variacijsko statistični metodi 
je bila izračunana korelacija, ki omogoča predvidevanje prirastka za naslednje 
obdobje. 

Dogra, P. D.: Na v ide zna sp ol na rep rodu k ci ja je 1 ke Abi es pi n
dr o \V in vprašanje ap om i k sij e pri gol o semen ka h (Observations 
on Abies pindrO\v with a Discusion on the Question oi OccUl·ence of Apomixis in 
Gymnosperms, 196611, 11-20). Uporabljeni material je izviral s sevrozahodne Hima
laje, in sicer iz izbrane populacije jelke Abies pindrow z nadmorske višine 2286 m. 
Preučevan je bil razvoj protalusa, razen tega pa tudi anatomija in razvoj arhego
nija pri ženskih neoplojenih jajčnih celicah. Z mikrofotografijami sta predočena 

anatomska zgradba arhegonija in njegov razvoj pri obravnavani jelki. Spremljali so 
tudi razvoj oplojenih ženskih jajčnih celic in ga pojasnjujejo upoštevajoč pri tem 
posebnosti v zgradbi arhegonija. V neoplojenih jajčnih celicah so ugotovili pojave, 
ki bi mogli pripeljati do agamospermije pri spajanju jeder. Medtem ko so bile nor
malno oprašene jajčne celice iste populacije 75% oplojene, je bila za vse primere 
neoprašenih jajčnih celic ugotovljena sterilnost. Prišli so do sklepa, da pri golosemen
kah ne moremo računali s pojavom apomiksisa, ampak da pri njih seme skoro vedno 
nastane le po spolni oploditvi. 

. Roh1·ing, E.: Crni bor iri nj eg ove forme (Die Schwarzkiefer und ihre 
Formen, 196G/1, 21-26). Leta 1956 so v Zahodni Nemčiji na več krajih osnovah 
provenienčne nasade črnega bora (Pinus nigra Arnold). Obravnava se nanaša na štiri 
od njih, ki so v različnih krajih na Saškem. Zajeto je 18 evropskih provenienc iz 
7 ddav, med njimi tudi dve iz Jugoslavije (Bugojno in Konjic). črni bor s Korzike 
je bil zelo občutljiv za mrzle zime oziroma za nizke spomladanske temperature. Ker 
stopnje poškodb zelo variirajo med posameznimi poskusnimi objekti, kajti v dveh 
nasadih sploh ni bilo poškodb, škodljivega delovanja sploh ni mogoče pripisati zna
čaju regionalne klime, ampak le delovanju krajevnih klimaiičnih činiteljev . Dejstvo, 
da sta biH provenienci iz Grčije in s Cipra rezistentnejši za nizke temperature kot 
korzikanska, opozarja na možnost, da smemo »južne.išim<< provenienc<lm glede 
obmvnavane lastnosti prisoditi prednost pred »severnejšimi<<, medtem ko so zahodne 
provenience (iz Francije in Spanije) manj odporne od vzhodnih iz Avstrije, Jugoslavije 
in Grčije). 

Glede višinskega p1·irastka pripada črnemu boru s Korzike prvo mesto, toda le 
v tistih primerih, kjer ga zima ni poškodovala. Tudi bor iz Kalab1·ije se je izkazal 
z nadpoprečnim prirastkom. Crni bor iz Konjica je pripadal skupini, ki ni bila 
občutljiva za mraz, toda po sedemletnem merjenju njegovega prirastka je moral biti 
uvrščen na zadnje mesto. 

Schmitt, D.: O r a z c v e t j u s p es t i č i na a m e r i š kem l i k v i d a mb r u 
(The Pistillate Inflorescence of Sweetgum - Liquidambar styraciflua L., 1966/2, 
34-38). V Inštitutu za gozdarsko genetiko v Gulfportu (država Mississippi) so kontro
lirana opraševali ameriški likvidambar ter so pri Lem uporabili kombinirani metodi 
Johansena oziroma Flinta. Hkrati so preučevah vprašanje, ali imajo cveti s pestiči 

cvetne čaše , kajti stališča v strokovni literaturi glede tega niso enotna. Pisec je 
s svojimi raziskovanji dognal, da na cvetih obravnavane vrste, ki nimajo pestičev, 
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manjkajo ne le čaša, ampak tudi cvetni listi. Razen tega je bilo ugotovljeno, da na 
cvetih s pestiči tudi ni prasnikov, niti rudimentalnih. Iz tega pisec sklepa, da s pela
dom iz cvetov, ki imajo prašnike, in tudi s cvetov s pestiči ni mogoča takojšnja oplo
ditev. V prvem primeru semenska zasnova takrat, ko se cvetni prah spmsti, še ni 
zrela. tudi nekaj časa potem še ne. Rast pelodovega mešička zastane v stadiju kala
baze vse dotlej, dokler se v semenskem zametku ne izoblikuje popolna jajčna celica, 
to pa traja 1 do 3 tedne po oprašilvi. Pelod s cvetov, ki imajo pestiče, se sprošča 
3-4 tedne potem, ko se je cvetni prah iz cvetov s prašniki že osipal, tedaj pa so 
jajčne celice že oplojene ali pa so abortirale. Chalazogamija, tj. zapoznela oploditev 
in pa funkcija peloda na cvetih obeh tipov ter časovna neskladnost njegove spro
stitve z razvojem jajčeca so najbrž prilagoditve, ki k.1žejo nepopoln prehod k mone
cičnosti, tj. k razvoju cvetov s prašniki in cvetov s pestiči na istem osebku. 

Hoffmann. A., Kummerow, J . : Anatomska opažanja glede za k or e
nin jenja kratkih pogan j k o v kalifornijskega bora (Anatomische 
Beobachtungen zm· Bewurzelung der Kurzt.riebe von Pinus radiata, 1966/1, 35-38). 

Opaženo je bilo, da se zakoreninjeni kratki zatiči, ki so pognali 2-5 cm poganjke, 
zelo pogosto posušijo. Domnevali so, da vzrok za to leži v anatomski zgradbi, zato 
so v to smer zastavili raziskovanja. Potalmjence so narezali s 3 in ~ let starih sadik 
kalifomijskega bora (Pinus radiata D. Don) tako, da so hkrati s kratkimi poganjki 
odvzeli še 2-4 mm2 skorje ob njihovi osnovi. Material so 24 ur obravnavali v 50 ppm 
raztopini indol-maslei1e kisline. Za subst1·at so uporabili vlažno rečno mivko. Pred 
pregledom so zatiče fiksirali v mešanici formalina in solne kisline. Preparate so obar
vali s safraninom in s hemaloksilinom. Dognali so, da se je na spodnjih delih potak
njencev po 20 dneh začel razvijati kalus, po 30 dneh pa so bili opazni prvi vršički 
koreninic. KJlus je nastal iz stržena luba. Nekoliko nad rezno ploskvijo je začela 
diferenciacija traheidnih elementov, ki so divergirali in ustvarjali v kalusu prevodne 
svežnje. Nekatet·i med njimi so predrli kalus in se razvijali v centralni valj nove 
koreninice. Na koreninskem vt·šičku se je izdiferenciral meristem in koreninica je 
začela rasti v dolžino. Toda v. koreninskih zametkih ni bilo vedno mogoče ugotoviti. 
nepretrganega prevodnega tkiva, ampak je bilo le-to pogosto preldnjeno, zato so 
nastale neorientirane traheide in se je kalusov parenhim nenormalno delil ter ni bil 
povezan z osnovno gmoto prevodnega staničja. Koreninice, ld so nato nastale, niso 
bile po prevodnem tJdvu povezane z zatičevim ksilemom. Prekinitve v prevodnem 
sLaničju so bile dolge celo do 1,5 mm in so bile razporejene vedno ob površini kalusa. 

Dognnno je torej, da se zakoreninjeni potaknjenci. posušijo zaradi nenormalnosti 
pri rasti koreninic in kalusa . Vzrok za ta pojav pa leži v neusklajenosti razvoja 
dolgih poganjkov, ki p1·i ustrezni temperaturi hitro rastejo in zato porabijo veliko 
vode, ki jo nezadostno razvite koreninice ne morejo v zadostni meri oskrbeti, zlasti 
še v primerih, kadar delitev prevodnega staničja ne poteka normalno. 

Simak1 M., Happel, C.: Poprejšnje tretiranje semena iglavcev za 
kr om o s om ska ra zi s. k o vanja (Vorbechandlung der Koniferensamen fur 
Chi·omosomenl!ntersuchungen, 1966/ 2, 38-41). Preizlwšan je bil posebni postopek 
za smreko, rdeči bor in macesen, ki s pomočjo razhlajevanja in poznejšega segre
vanja zelo uspešno skrči luomosome in uravnava njihovo razporeditev. Glede na na
men kromosomskih raziskovanj je z obravnavanim postopkom mogoče uravnavali 
stopnjo kontrakcije . Z zmernim skl'čenjem kromosomov dosežemo stanje, ki je pri
memo za morfološka raziskovanja, medtem ko izdatnejša kontral<cija lajša njihovo 
štetje. Za1·adi razhlajevanja lahko nastanejo različne aberacije kromosomov, ki lahko 
ovirajo preučevanje spontanih pojavov te vrste. Razen tega pa lahko umetno povzro
čena kontrakcija povzroči navidezno poliploidijo v anafazi. 
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Steinbeck, K.: Ra zme rje med ra st iščem, višin o sadi k in v se b
n o s t j o m i n e r a l n i h h r a n l j i v i h s no v i r a z n i h p r o v e n i e n c r d e -
če ga bora (Site, Heigh and Mineral Nutrient Content Relations of Scotch Pine 
Provenances, 1966/2, 42-50). Iz semena rdečega bora 122 različnih provenienc z 
območja njegovega prirodnega areala v Evropi in Aziji (tudi iz Jugoslavije) so pri
delali sadike, ki so jih nato dveletne presadili v poskusne nasade na več krajih v 
Michiganu in v centralnem delu ZDA. Tri leta pozneje so nato pozimi z njih nabrali 
iglice, ki so jih kemično analizirali glede vsebnosti 12 osnovnih elementov: N, K, Na, 
Ca, P, Mn, Mg, Fe, Cu, B, Zn in AL S primerjavo izsledkov za nasade v različnih 

krajih so ugotovili značilne razlike. S tem je dokazan močan vpliv tal na kemično 
sestavo iglic rdečega bora. Domnevajo, da je v tej vrsti razvit Juepak mehanizem za 
izrabo tak€.nih hranljivih snovi na neplodnem tlu, ki jih navadno na svojem prirod
nem rastišču pogreša. 

Ugotovljeno je bilo, da lahko rdeči bor nakopiči v svojih iglicah zlasti dušik. 
fosfor, natrij, magnezij in bor. Opažene so bile pomembne razlike glede vsebine du
šik<\ in magnezija v iglicah, tj. elementov, ki zelo vplivata na rast internodijev, seve
da le pod pogojem, če je na voljo dovolj kalijevega karbonata. Velik prirastek je 
dosledno spremljala izdatna količina n1agnezija v iglicah. 

Lanner, R. M.: Nov način preučevanja r0zprši tve peloda Ne
E:ded: a New Approach to the Study of Pollen Dispersion, 1966/2, 50-52). Z razvojem 
gozdarske genetike postaja vprašanje razpršitve cvetnega prahu vedno pomembnejše. 
Zadnja leta so gozdarski genetiki opravili več raziskovanj o disperzlji peloda. Izsled
ld so bili nato uporabljeni za določanje izolacijske razdalje okrog semenskih plan
taž. in za preučevanje verjetnosli medsebojnega križanja dreves in gozdnih populacij. 
Navadno so preučevali razpršitev cvetnega prahu s pomočjo merjenja gostote polena 
nekaj decimetrov nad tlemi v različnih razdaljah od znanega pelodovega izvira. Do
gnan je bil različen gradient upadanja ugotovljene gostote s povečanjem t·azdalje 
pelodovega izvira. Na podlagi teh ugotovitev so prišli mnogi strokovnjaki do sklepa, 
da za izolacijo semenskih plantaž zadošča relativno ozek pas od 400 do 1200 m. 

R. Silen je raziskal vprašanje količine razpršitve peloda na različnih razdaljah 
za zeleno duglazijo, A. Meškov v ZSSR za rdeči bor, R. Florence za bor Pinus elliottii, 
R. Sarvas za bt·ezo, G. Illy in J. Sopena za primorski bor in E. Anderson za rdeči bor 
ter za smreko. S presojo navedenih in drugih ugotovitev pride avtor do sklepa, da 
je daljava in gostota razpršitve peloda v prvi vrsti odvisna od klimatskih razmer. 
Dognal je, da je ob dviganju toplega ali vlažnega zraka mogoče zelo obilno kopi
čenje in prenašanje peloda v atmosferi, pojav, ki ga imenuje »Zračna vreča'"'<. Hkrati 
ugotavlja, da dež ne vpliva zaviralno na prenašanje cvetnega prahu, ampak ga 
pogosto celo pospešuje. Hkrati je bilo dokazano, da pelod v vodi ne izgubi svoje 
kaljivosti in življenjske sile. 

Perry, O.P., Chi-Wu, W., Schmitt, D.: Odnosi med višinskim pri
rastkom bora Pinus taeda in fotoperiodičnostjo ter dolžino 
vegetacijskega obdobja (Height Growth for Loblolly Pine Provenances in 
Ralation to Photoperiod and Growing Season, 1966/3, 61-64). Iz semena 31 različnih 

provenienc bora Pinus Taeda L. so vzgojili sadike, ki so jih porabili za osnovanje 
poskusnih nasadov v Floridi in drugih severneje v Marylandu, le-te za podaljšanje 
svetlega dneva (fotopel'iodizem). Medtem ko so severne provenience zelo reagirale 

na podaljšanje svetlega dneva, so bile južne le zelo šibko odvisne od trajanja osvet
litve. Višinski prirastek je bil koreliran z dolžino vegetacijskega obdobja, z izho
diščno višino provenienc, z obdobjem brez zmrzovanja in tudi z zemljepisno ši
rin:::l provenience. Nadmors}{a višina in razlika glede trajanja sezonskega priraščanja 
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določata 85% celotnega prirastka, če sta kombinirani z mul ti plo regresijsko analizo. 
Izsledki so pomembni za področje fiziologije in genetike. 

CampbelL, R. K., RedisJce, J. H.: Genetska vari abi 1 no st foto sin te
tične dejavnosti in kopičenja suhe snovi duglazijinih sadik 
(Genetic Variability of Photosynthetic Efficiency Dry-Matter Accumulation in Seed
ling Douglas-Fir, 1966 / 3, 65-72). Na 90 skupinah semenic zelene duglazije so pre
učevali velikost fotosinteze in so izsledke primerjali s prirastkom materinjega dre
vesa. Kot merilo je bila uporabljena količina vezanega ogljikovega dioksida. Upošte
vana je celotna teža suhih sadik in teža iglic. Genetska varianca je bila pretežno 
dominantna. Dognano je, da je med zarodnikoma in potomstvom pozitivna odvisnost. 
Izsledki kažejo, da je mogoča selekcija saditvenega blaga glede na pdrastne spo
sobnosti staršev v vseh tistih primerih, kadar obstaja krepka korelacija s prirastkom 
materinjih dreves. 

Gen·ys, J. B.: G e o g r a f s ka va r 1 a c 1 J a v i r g i n i j s k e ga b o ra (Geo
graphic Variation i.n Virginia Pine, 1966/3, 72-76). S sadikami 17 provenienc virginij
skega bora (Pinus virginiana Mill.) iz 10 držav vzhodnega dela ZDA je bilo osnova
nih 5 primerjalnih nasadov, in sicer na ozemlju Pensilvanije, Mary·landa in Tenesije. 
S 7-letnim spremljanjem njihovega razvoja je prišel avtor do naslednjih sklepov; 
Južne provenience, ki so bile vzgajane na neplodnem tlu izven svojega prirodnega 
nahajališča. so se nad 50% posušile, toda bor, ki je izviral iz višinskih leg, se je 
obnesel zelo vitalno in je ostal živ 90-100%. Glede višinskega prirastka so znašale 
ekstremne razlike 20-23%. Vir·ginijski bor z atlantske primorske ravnine in z juga je 
v primerjalnih nasadih na jugu razvil krepkejši prirastni potencial kot provenience. 
ki so bile prinesene s severa in z višinskih leg. Za višine 3-, 4- in 5-letnih sadik je 
bila dokazana signifikantna korelacija z višinami 7-letnih virginijskih borov. 

Namkoong, G., Snyde1·, E. B.: Dednost in čini tel ji križanja za pre
s oj o si sterna v se rn en ski h p 1 an ta ž ah (Herability and Gain Concepts 
for Evalualing Breeeding Systems such as Seedling Orchards, 1966/ 3, 76-84). Po 
variacijsko statistični metodi so analizirali naslednje modele za selekcijo v semen
skih plantažah, množična selekcija klanov, test klanskega potomstva, proste opra
šitve, kontrolirane oprašitve in kombinacije dveh klanov. Avtot· je razčlenil izsledke 
raznih piscev glede klanskih razmerij v populacijah, ki se nanašajo na brezo, smreko, 
rdeči bor, kalifornijski bor, rumeni bor ter na bore Pinus taeda, P. monticola in 
P. elliottii. Iz tabele dednih razmerij za gozdno drevje je razvidno, da so za mnoge 
odnose še nedoločene in nepojasnjene komponente v imenovalcih varianc in in v 
števnikih kovarianc. 

Eguchi, T., Saka i. A., V sui, G., U ehara, T.: Pre u č eva nj e selekcij e kr i p
t om e trl j e na od por n o st pr o ti po ze bi (Studies of Selection of Prost
Hardy Cryptomeria I., 1966 / 3, 84-59). V nasadih kriptomerije na jugu Hokka.ida, ki 
obsegajo 770 ha. so napravili poskuse za selekcijo glede na odpornost proti pozebi. 
Dognali so, da sta ekotipa I in JI manj občutljiva od ekotipa III. Preverjali so jih 
20 ur pri temperaturi -20 11 C. Med tremi skrajnimi tipi so odJo·ili tudi očitne mor
fološke razlike, zlasti glede velikosti iglic in njihove razporeditve ter glede položaja 
vejic. Razen tega pa sta tipa I in II imela v obdobju november-maj večje ozmotske 
vTednosti od tipa III. Tip I je tudi odpornejši proti suši kot tip III. Na podlagi teh 
kriterijev so v vsem nasadu izbrali nekaj najodpornejših drevesc in so s pomočjo 
nadaljnjega preverjanja med njimi določili najodpornejše osebke, ki so jih končno 
trikrat analizirali glede na odpornost proti pozebi in glede sposobnosti za cepljenje. 
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Vinš, B.: Oder za delo v dt·evesnih krošnjah {Scaffolding for 
Work in Tree Crowns, 1966/3, 89...:...._91). V zvezi s selekcijo gozdnega drevja, zlasti pa 
še za opraševanje odraslih dreves so potrebne primerne naprave, ki omogočajo delo 
v krošnjah visokega gozdnega drevja. V ta namen je bil lwnstruiran poseben prenos
sljiv kovinski oder, izdelan iz jeklenih cevi, težek okoli 300 kg z najdaljšimi sestav
nimi deli do 450 cm. Z uporabo te priprave ne vplivamo na normalno življenje 
drevesa in ga ne poškodujemo. Preizkušnja prototipa se je zelo dobro obnesla. Ker 
je konstrukcija zelo preprosta, je za sestavljanje priprave v krošnji visokega dre
vesa potrebno le 3 do 5 ur. Podt·obnejsa pojasnila glede uporabe in izdelovanja opi
sanega odra je mogoče dobiti v Inštitutu za gozdarska t·aziskovanja v Zbraslavu 
{CSSR). 

Wright, J . W .. Scott, S. P., PoLk, R. B., Jokela, J. J., Read, R. A.: Ra zi s k o va
n j a r a z 1 i č k o v 1· d e č e g a b o r a v s e v e r n e m d e l u c e n t r a l.n e r e g i j e 
(Performance of Scotch Pine Varieties in the North Central Region, 1966/3, 101-llO). 
V primerjalna raziskovanja je bilo vključeno 108 evropskih in azijskih provenienc 
t·dečeg·a bora, med njimi tudi ena iz Jugoslavije. Z dvoletnimi sadikami so osnovali 
:H stalnih poskusnih nasadov. V teku razvoja so merili in registl'irali 5- do 7-letna 
drevesca. Najhitreje so prit·aščale pmvenience iz Belgije, Francije, Zahodne Nemčije, 
vzhodne Anglije in iz CSSR, medtem ko so bori iz Skandinavije, Mongolije in z 
_Altaja dosegli komaj Yi poprečne višine omenjenih hitro rastočih provenienc. Dre
vesca, vzgojena iz španskega, južno francoskega, balkanskega in malo azijskega 
:.emena so ohranila prek zime temno zelene iglice, toda skandinavski različici so 
obledeli. centralnoevropski pa so glede barve iglic prek zime bili nekje v sredini, 
hkrati pa so se odlikovali z najdal)šimi iglicami, medtem ko so imeli južno evrop
ski najkrajše iglice. Spanske pt·ovenience so pozimi najbolj trpele. Zenske cvete so 
opazili že na S-letnih borih, nato pa se je njihovo število povečalo. V poskusnih 
nasadih, ki so bili južneje od 43°, je bilo največ ženskih cvetov. Cvetenje je bilo 
v prvi vrsti odvisno od elementov: železa in aluminija, in sicer pri visokih drevescih, 
medtem ko je pri nizkih glavno vlogo igral natrij. Uralski bor je bil najodpor
nejši proti borovemu rilčlcarju, najobčutljivejši pa mongolski. 

Mekhior, G. H., Hattem.e1·, H. H.: Ra zi skovan je klon o v č 1· nega top o
la g 1 ede ne katerih fi zi o 1 oš kih la st no st i (Untersuchungen von Schwarz
pappelklonen mit physiologischen Merkmalen, 1966/ 4, 111-120). Avtorja sta pri
met"jala začetek in razvoj ozelenitve ter rasLi korenin na potaknjencih 11 t·azličnih 

klonov črnega topola in njegovih hi.bridov s severnoameriškimi topoli. V obdobju 
november-januar so dali v rastlinjalw 3 set·ije zatičev v vodno kulturo. Posebno so 
upoštevali prvotni položaj uporabljenega materiala na 2- do 4-letnih drevescih, prav 
tako pa so tudi ugotavljaH dolžino, debelino in volumen potaknjencev. V ta namen 
so bili namreč upombljeni le višji poganjki matičnih drevesc in so bili iz vsakega 
narezani po 3 zatiči, dolgi 11 do 22 cm ter debeli od 5 do 15 rnm. Ozelenitev potak
njencev so ugotavljali glede na 4 razvojne stopnje. prav tako tudi nastajanje kalusa 
in koreninic. Dognali so. da se glede ozelenitve v vseh štirih razvojnih stopnjah veči
na klonov med seboj zelo razlikuje. Toda za nastajanje korenin za različne ldone niso 
našli zanesljivih specifičnosti. Prvotni položaj materiala na matičnih drevescih in 
volumen zatičev sta občutno vplivala na raziskovane lastnosti. C:im nižje so bili 
potalmjenci naJ.:ezani na vršnjem poganjku in čim manjši je bil njihov volumen, tem 
prej so ozeleneli. Pri tem pa je bil prvotni položaj odločilnejši od volumena zatičev. 
Kloni, ki so prej začeli odpirati popke, so nato počasneje razvijali liste od klanov, ki 

.so pozneje dosegli prvo razvojno stopnjo. Preseneča ugotovitev, da je potekal razvoj 
·-ozelenitve pri seriji, ki je bila zastavljena v decembru, hitreje kot pri zadnji, tj. janu-
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arski seriji . Ta pojav je mogoče razložiti s pomočjo podmene, da je bila zadnja serija 
ravno v stadiju zadnjega počitka, kajti dognano je, d3. ra.stline čez zimo ne počivajo 
ves čas enako trdno, ker popki po končanem vegetacijskem obdobju doživljajo naj
prej t. i. predpočitek, ki mu nato sledi trdni počitek, za njim pride Li. popoč:itek, nat.o· 
pa stanje pripravljenosti, ko le še neugodni činitelji okolja zadržujejo ozelenitev . Na 
podlagi opravljenih poskusov je pričakovati, da bi bile obr-avnavane fiziološke razlike 
med kloni najočitnejše, če bi uporabili cepiče, ki bi bili narezani takoj nato, ko topol 
od vrže listje. 

Raziskovanje je potekalo po skrbno izdelani metodiki, ki je v prispevku podrobno 
opisana. Podatki so bili vrednoteni z vsestransko uporabo variacijsko statistične me
iode. Glede na ti dve svoji značilnosti je lahko obravnavana razprava za vzgled,. 
kako naj bodo pripravljena in vodena podobna t·aziskovanja, ki se nanašajo na pre
učevanje fizioloških razlik gozdnega drevja . 

Orr-Ewing, A. L.: Vrstno in med vrstno križanje duglazij e (In
ter- and Intraspecific Crossing in Douglas-Fir, Pseudotsuga menziesii (Mirb.) Tranco., 
19u4/4, 121-126). Na kanadskem otoku Vancouver so leta 1963 in 1964 na 48° 48' 
sev. širine vrstno in medvrstno križali duglazijo. Za interspecifično hibridizacijo sta 
bila uporabljena kot moška zarodnika Pseudotsuga macrocarpa iz Kalifornije in 
P. wilsoniana s Fm·moze. Oprašitev se ni posrečila in je bilo pridelanih le nekaj 
normalnih semenk iz križanja z duglazijo P. macrocarpa. Pri intraspecifičnem križa
nju je bil uporabljen cvetni prah s 54t1 09' sev. širine v Britanski Kolumbiji in do 
38° 45' sev. širine v Kaliforniji. Seme, ki je bilo pridelano, je bilo v vseh primerih 
enako dobro kaljivo. Eno- in dveletno potomstvo, ki je bilo pridelano iz semenja 
moških zarodnikov iz Oregona in Kalifornije, je doseglo pomembno večje višine 
od potomstva, pridelaneg·a z uporabo lokalno nabtanega peloda . Duglazine sadike, 
ki so bile vzgojene iz semena, nastalega s križanjem očetov iz severnih območij in iz 
kontinentalnih predelov Britanske Kolumbije, so prej zaključile sezonsko priraščanje 
in glede rastnih sposobnosti signifikantno zaostajajo. 

Melchior, G . H., Seitz, F . W.: O ne kih re zu l tati h trepet 1 i kinih kri -
žan ce v v testnih na sadi h (Einige Ergebnise bei Testanbauten mit Aspenhy
briclen, 1964 / 4, 127-133). TesUt·anje se je nanašalo na poskusne nasade, ki so bili 
leta 1951 osnovani na šestih krajih v Zahodni Nemči.ii s sadikami 7 različnih trepet
likinih križancev, ustvarjenih s kombinacijami med partnerji Populus tremula, P. 

canEscens, P. tremu!oicles in P. alba. S prirncrjavo odstotkov preživelih osebkov, 
njihovega višinskega prirastka in debeline ter oblik in razme1·ja najdebelejših oseb

kov sta prišla avtorja do ugotovitve, da so le tedaj mogoči zanesljivi sklepi, kadar se 
testiranje ne nanaša samo na križance, ampak ga spremlja tudi bonitiranje čistega 

potomstva zarodnikov. Drugače je mogoče povečani prirastek, ki je posledica različ
nih fotoperiodičnih lastnosti zarodnikov, neupravičeno pripisovati heterotičnosti. Raz

iskovanja so nadalje pokazala, da je presoja stopnje smrtnosti primerna šele potem, 
ko ~-adike dosežejo starost 10 let. Najkrepkejša vitalnost je bila dognana za kri:žance 
P. tremula X P. Tremuloides, med njimi pa najhitreje priraščajo potomci tistih kom
binacij, kjer eden od partnerjev izhaja z geografske širine, ki leži južneje od poskus
nega nasada. Zaradi neustreznih svetlobnih razmET preizkusnega rastišča je tistim 
križancem, katerih eden z<~rodnikov izvira iz višjih zemljepisnih širin, pripadel nizek 

položaj na prirastni lestvici. Glede ravnosti debele in polnolesnosti pripada prvo 
mesto križancem P. lremula X P. tt·emuloides. Doslej gliva Valsa nivea ni povzročila 
nobene škode. 

Illies, Z. M.: Va r i a c i j a a n e u p 1 o id n e g a š t e v i 1 a kr o m o s o m o v v 
meri stem u macesnov ih pop k o v (Die Variation unbalanzierter Chromo-
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~ :omenzahlen im Knospenmeeistem fUnt aufeinancler folgender Astjahrgange bei 
:aneuploiden C 1-U=i.rchen, 1964/4, 1:3:3-135). Z namenom, da bi določila stopnjo aneu
ploidnosti (povečanja števila kromosomov za nepopolno število kromosomske garni
ture) in da bi pojasnila razporeditev tega pojava na dreveE.u v teku njegovega raz
voja. je avtorica določila število kromosomov za reprezentativno meristemsko tkivo 
popkov na 5 zaporednih letomstih . Raziskovanja je opravila na intraspecifičnih hibri
dih , pridelanih s križanjem normalnega in poliploidnega evropskega macesna, kot 
tudi na interspecifičnih hibridih, pridobljenih s ln·ižanjem normalnega evropskega in 
poliploidn.ega japonskega macesna. Dognala je, da se število kromosomov s staranjem 
·drevesa približuje euploidnemu stanju. Glede razporeditve različnega števila kroma
somov na drevesu v zvezi s starostjo ni bilo mogoče dognati nikakršnih odnosov. 
Aneuploidno meristemsko staničje je razporejena kot mozaik, zato avtorica domneva, 
da je ta pojav posledica delovanja nekega mehanizma, ki je različen od obravna-
va nega. 

Tigerstedt. P. M.: Ra z v oj genetski h varianc višinskega prirast
ka v posku snem na sadu navadne breze (Entwicklung der genetischen 
Varianzen des HohenwachsLums in einem Feldversuch mit Betula verrucosa. 1964 / 4, 

136-I:n). Stiri osebki navadne breze so bili medsebojno sl<rižani v vseh mogočih 
kombinacijah . Iz pridelanega semenja je bilo vzgojenih 12 družin sadik. Pri tem 
samooplodnja ni prišla v poštev. ker je breza avtosterilna. Nato je bilo enoletno potom
stvo v ustreznem razporedu presajeno v raziskovalni nasad ter so na njem :1 let 
merili višine in debeline v prsni višini. Pred presaditvijo je znašala aditivna genet
ska variaca 70%, clominantna pa 15%. Po presaditvi pa je prvo omenjena popolnoma 
odpadla. druga pa se je povečala na trojno vrednost. Vzrok za ta pojav leži v dejstvu . 
.cJ.a je po presaditvi korelacija med višino in prirastkom negativna. Razen tega so tudi 
ncenake ekološke razmere v poskusnem nasadu močneje vplivale kot v drevesnici 
p1·cd presadilvijo. Po štirih letih je prenehal vpliv presaditve. Nato je obdržala adi
tivno genetska vadanca pribli:l.no nespremenjeno vrednost, neaditivna varianca pa je 
kazala trend upadanja. KN je Vdrianca, ki izvirct iz vrednosti za posamezno matično 
drevo. občutno večja. lahko sklepamo, da je množična selekcija, ki se opira na pre
verjanje potomstva, zanesljiva . 

Schonbach, H., BeHmann. E., Schenma.nn, W.: Pri ra ste k ter odpornost 
proti pozebi in suši različnih provenienc japonskega maces
na (Die Jugendwuchsleistung, DUrre- und Frostresi.st.enz verschiedener Provenienzen 
der japanischen LEirche Larix leptolepis Gordon, 1966 / 5, 141-147). V okviru med
narodnega raziskovanja provenienc japonskega macesna so bili analizirani podatki 
merjenj 25 različnih provenienc 5-, 6-, in 9- letnih sadik, ki so bile posajene v 4 na
sadih na ozemlju Zahodne in Vzhodne Nemčije. Glede prirastka je pripadlo neka
terim proveniencam v vseh nasadih isto meslo na lestvici, druge pa pri različnih 

rastiščnih razmerah niso bile dosledne. Raziskovanje ni potrdilo podmene. da odpor
nosti proti suši in p1·oti pozebi izvirata iz skupnih fizioloških vzrolwv - posebnosti 
plazme. Ni bilo namreč mogoče dognati statistično utemeljene korelacije med obema 
omenjenima lastnostima . Odpornosti proti suši torej ne moremo imeti za fiziološko 
pogojeno značilnost . Dogmmo je, ela Je omenjena lastnost odvisna od stopnje, do 
katere je razvito koreninje, zlasti srčna korenina. Občutljivost za zgodne jesenske 
pozebe pa .ie odvisna od časa, kdaj ra zlične provenience zaključijo svojo sezonsko 
rastno aktivnost. Ni bilo mogoče dokazv.ti dovolj zane:;ljive odvisnosti višinskega pri
mstka posameznih provenienc: ocl klimatskih razmer izhodiščnega r<lstišča. Toda glede 
na to, da klimatični podatki za izhodiščna rastišča le nepopolno izražajo vremenske 
razmere širšega območja in torej ne dc.1jejo prave podobe o klimi ožje opredeljenega 
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kraja, od koder izvirajo provenience, ni izključeno, da vendarle obstoja določena 

odvisnost obravnavanih lastnosti od ekoloških razmer izhodiščnega rastišča. 

Mergen, F., Lester, D . T. , Furnival, G. M ., Burley, J.: Analitična ločite v 
kr i ž a n c e v Eu k a 1 y p tu s c i n e re a X E . m a cu 1 o s a (Discriminant Analysis 
of Eucaliptus cinerea X Eucalyptus maculosa, 1966/ 5-6, 148-154). Seme, iz katerega 
so bile vzgojene sadike, je bilo pridelano v Avstraliji s kontmlirano in prosto opra
šitvijo evkaliptov E . cinerea in E. maculosa. Za ugotavljanje razlik med križanci so 
primerjali njihove lastnosti z značilnostmi zarodnikov. Od 27 merjenih karakteristil< 
jih je bilo 19 statistično analizirano. Med njimi so bile posebno pomembne: višina 
sadik, oblika in velikost listov, število in oblika bradavic in poprečni prerez debelcn . 
Razen tega so preučevali tudi nekatere anatomske lastnosti in količino klorofila ter 
število in velikost kromosomov, količino in sestavo eteričnih olj itd. Od fizioloških 
značilnosti sta bili določani in primerjani respirac.ia ln fotosinteza. Kt·ižance in za
rodnike najpreprosteje razlikujemo glede na kot listnih v1·šičkov in listnih osnov. 

Vida kovic, M . : Ne ke posebnosti glede zgradbe iglic in pri
r a s t k a k r i ž a n c e v m e d č r n i m i n j a p o n s k i m r d e č i m b o r o m (So
me Characteristics of the Neeclle Structure and GrO\vth in Hybricls between Austri
an Pine and Japanese Red Pine, 1966/ 5-6, 155-HiO) . Po oprašitvi črnega bora s. 

pelodom japonskega rdečega bora (Pinus densiflora) oziroma s cvetnim prahom kri
žancev P. densiflora X P. nigra in P. nigra X P. densiflora je bilo pridelano seme in 
nato iz njega vzgojene sadike. Z raziskovanjem njihove anatomske zgradbe in prirast
ka je prišel avtor do naslednjih sklepov : Med obema boroma so anatomske razlike, 
zlasti glede višine in .~ i rine prečnega preL-eza iglic, števila hipodennnih plasti , dolžine 
smolnih kanalov in števila na floemu ležečih sklerenhimskih plasti. Hibridi imajo· 
glede širine iglic in dolžine smolnih ke1nalov intermediarni položaj, po drugih ome
n.ienih znamenjih pa so bližji enemu od obeh zarodnilcov. Na potomstvu, ustvarjenim 
s povratnim križanjem hibridov P . nigra X P . densiflora in črnega bora kot ženskega 
partnerja, so močneje izražene materinje anatomske značilnosti kot v primeru kombi
nacije iste matere s pelodom hibridov P. densiflora X P . nigra. Potomstvo iz Iuižanja 
P. nigra X P . densiflora ni vedno hitreje rastlo od sadik črnega bora. Prirastna spo
sobnost lu·ižancev je bila odvisna od individualnih sposobnosti ženskega partnerja. 
Sadike, nastale iz semena, ki je bilo pridelano s povratnim križanjem, so v tretjem 
letu pre1·asle višine sad i)\: črnega bora. Razmerje med debelinami m1adih borov je 

bilo analogno tistemu, ki je bilo dognano za višine. 

Bingham, R. T.: S el e k c i j a b o r n P i n us mo n t i c o l a n a o d p o 1· n o s t 
pr oti mehur ki (Breeding Blister Rust Resistant Western White pine, 1966/5-6, 
160-164). Opaženo je bilo, da so v populacijah boL"Ov Pinus strobus in Pinus monti 
cola osebki, ki so rezist.entni proti rji Cronartium ribicola Fisch . Z nl7..iskovanjem 
genetskega značaja te lastnosti je bilo dognano, ela je oclpomost poligeno pogojena 
in da njena osnova leži v stancju iglic in lubja . Nadalje so ugotovili, da recesivni geni 
niso nosilci rezistenčnosti. Fenotipska selekcija v prirodnih populacijah je bila zelo· 
uspešna, zato lahko t.o pričakujemo tudi od selekcije v cb·evesnicah . V razmerah 
splošne okužbe lahko imamo enega od štirih, ki nimajo wnanjih znakov bolezni , 
za odpornega. Toda v primeru za infekcijo zelo ugodnih razmer rezisLenčnost ni zancs
lji va, torej je le selekLivnega značaja. Zato ni verjetno, da bo mogoče vzgojiti raso· 
bora P. monticola, ki bi bib popolnoma odporna proti obravna vani bolezni . 

Fechner, G . li., Funsch, R. W.: Kali v o st pel o cl a po en <1 .ist letnem 
uskladi š č: enj u (Germinat.ion of Blue Spruce and Ponderosa Pine Pollen After 
El·ven Years of Storage at oo to 4() C, 1966/ 5-6, 164-166). Preizkušali so kalivost 
cvetnega prnhu t·azličnih iglavcev, potem ko .ie bil 11 let shranjen pri temperaturi 0°' 
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do 40 C in pri vlagi 0,25 in 50%. V ta namen je bil uporabljen substrat agarja s 3,2.% 
saharoze oziroma raztopina saharoze različnih koncentracij. Pelod borov Pinus 
contorta Doug, in P. flexilis sploh ni skalil. Cvetni prah bodljikave smreke (Picea 
pungens Engelm.) je uveljavil najboljso kalivost, potem ko je bil shranjen pri 50% 
vlagi, rumeni bor (Pinus ponderosa Laws.) pa pri 25% vlagi. Preizkušnje so opravili 
pri sobni tem pera turi. 

Burely, J ., Bunows, F. B .. Armitage, F. B., Barnes R. D .: Test potomstva z 3 

b o r Pi n u s pa t u l a v Ro cl e zi j i (Progeny Test Designs for Pinus pa tula in 
Rhodesia, 1966/5-6, 166-173). Pred 30 leti so začeli v Rodeziji pogozdovati in so 
do 1958. leta posadili nad 28 tisoč hektarjev, od tega nad polovico z borom Pinus 
patula, drugo pa z barom P. elliottii. Glede na pomembnost prvo omenjene vrste so 
se lotili tudi njenega žlahtnjenja. Za snovanje semenskih plantaž so izbrali 40 plus 
dreves, starejših od 12 let. Izdelali so metode za določanje fenotipskih in genotip
skih varianc in kovarianc v populacijah, za testiran.ie potomstva in za ugotavljanje 
stopnje interakcije, da bi tako dosegli čim ustreznejše sestavo semenskih plantaž. 
Posebno pozornost so posvetili razlikam glede genetske strukture prirodnih populacij 
in vprašanju ustrezne kombinacije klanov v semenskih plantažah. Za preverjanje 
potomstva priporočajo metodo faktorialnega križanja in metodo nepopolnega dialel
nega križanja. Izdelali so splošni model .fenotipske variacije. Polovica potrebnih opra
šitev je že opravljena, tako da bodo prihodnje leto križanci že presajeni v primerne 
poskusne nasade. 

Vysk.ot, M.: Prirastek in razvoj mladih macesnovih seslo,iev 
ra z 1 ičnih pr oveni en c (Zuwachs und Enhvicklung junger UirchenbesU:i.nde 
verschiedener Herkun.ft, 1966 / 5-6, 173-181). V Jezirku (ČSSR) je bil na višini 420 m 
leta 1938, osnovan preizkusni nasad s saditvijo enoletnih macesnovih sadik 8 pl"Ove
niehc. Od teh so 2 izvirale iz Moravske, ena iz Češke , dve iz Slovaške in 3 iz Avstrije, 
in sicer z nadmorskih višin od 400 do 1300 m. Sadike v nasadu so 2.5 let. merili in 
bonitirali glede na višinski in debelinski prirastek, kakovost debelca, čiščenje vej in 
velikost krošenj. Končno so opravili še tehnološka raziskovanja lesa. Posamezne 
provenience so se med seboj zelo razlikovale glede vitalnosti, prirastka in kakovosti 
debele kakor tudi glede širine krošenj in tehnoloških lastnosti lesa. V vsakem pogle
du je dosegla prvenstvo vzhodno slovaška provenienca Sabinov s 400 m n. v. S tem 
je ponovno potrjen renome. ki ga uživa slovaški nižinski (sudetski) macesen. Najpo
časneje je priraščal macesen iz Dunajskega gozda, ki se razen tega še relativno zelo 
slabo čisti vej . Položaj ostalih provenienc na kakovostni lestvici ni dosleden. Zna
čilno pa je, da so se najslabše čistile vej avstrijske provenience, med njimi pa zlasti 
tiste, ki izvirajo iz najvišjih leg, medtem ko se je najlepše čistila provenienca z Viso
kih Tait·, ki tudi pripada gorskemu pasu (1200 m). 

Aksoy, H., Weber, E.: Vpliv dednih la st no st i in o k o 1 ja na ra z
v oj m 1 adi h ig 1 avcev (Einfh.isse von Erbgut und Um welt auf die Entwicklung 
der Koniferen-Jungpflanzen, 1966/5-6, 181-189). Obdelani so podatki, zbrani z 
merjenjem 23.000 sadik 6 gospodarsko najpomembnejših vrst iglavcev v 26 zahodno
nemških drevesnicah. Provenience, ki izvirajo iz nižjih leg, so glede na težo sadik 
in koreninja pt·ekašale material z viš.iih leg. Tudi glede dolžine poganjkov so bile 
razlike, čeprav blažje. Iste provenience niso enako reagirale na različne elwloške 
razmere, v katerih so rasle. Najkrepkejše sadike so se razvile v primorskem območju. 
Oceanski vpliv je povečal poganjke pri smreki za 60-95%, težo kot-enin celo za 
130%, težo vseh sadilc pa za 310°/o. Toda borov)m sadikam je bolje ustrezala kontinen
talna lega. Smrekove sadike so glede dolžine poganjkov in teže koreninja v dreves
nicah s težko ilovko le neznatno zaostajale za sadikami v drevesnicah z rahlo pešče-
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no zemljo, toda ob upoštevanju teže sadik je razlika zelo pomembna (23 %) in verjetno 
izvira iz večjega asimilacijskega aparata ter več vejic. Dokazali so nadalje. da med
sebojna razdalja zelo vpliva na prirastek smrekovih sadik. S povečanjem pripadajo
čega prostora za 30% se je namreč debelina poganjkov povečala za 120/o, njihova 
dolžina za 15%, Leža sadik za 170/o in teža koreninja za 30%. Iz te ugotovitve je 
očiten močan vpliv presadi.tvene razdalje na ra.zvoj km·eninja. Presajanje smrečic v 
vegetacijskem obdobju se bolje obnese od spomladanskega, kajti že eno leto nato 
so bili ugotovljeni za 31-49% daljši in za 29-11% debelejši poganjki, za 109-139°/o 
večja teža sadik in za 84-116% povečana teža koreninja . Pri tem gre zlasti za 
bujnejši razvoj vejic in iglic. Po analogiji lahko pričakujemo. da je tudi za druge 
iglavce poletno presajanje najboljše. 

Zelo pomembne so nadalje razlike med razvojem presajenih in nepresajenih 
sadik. Primerjava baričev 210, 1 / 1 in 1/2 je pokazala, da nastanejo prvo leto zlasti 
občutne razlike glede koreninja, medtem ko se nadtalni deli sadik še ne razlikujejo 
pomembno. V drugem letu pa razlike glede na težo sadik prekašajo prednosti glede 
teže koreninja. Tudi pri presoji teh okolnosti lahko sklep o prednostih presajanja in 
njegovem vplivu na razvoj sadik posplošimo tudi na druge vrste iglavcev. 

Ing. M . Brinar 

PREDPISI 

ODLOK 

O RAZVELJAVITVI PREDPISOV O OMEJITVAH 
ZA SECNJO TISE IN DOMAČEGA OREHA 

(Uradni list SRS, št. 25 od 28. 7. I96G) 

I 

R<lzveljavit..a se: 
l. odredba o omejitvi sekanja in gojit vi domačega oreha (Uradni list LRS. št. 

2-11 / 53); 

2. odredba o sečnji tise v LR Sloveniji (Uradni list LRS, št. 20-93 155). 
Ta cdlok začenja velje1ti z dnem objave v »Uradnem listu SRS •·. 

Ljubljana, dne 15. julija 1966 

Izvršni svet Skupščine 
Socialistične republike Slovenije 

St. 32L-9 / GG 

Predsednik : 
Janko Smole l. r . 

-----------··----------------------------

192 



634.0.182.2 : 228.2/3 ( 497.125) 

UGOTOVITVE FITOCENOLOšKIH PREUčEVAN] V MEšANIH 
GOZDOVIH JELKE-BUKVE NA POSTOJNSKEM 

GOZDNOGOSPODARSKEM OBMOčJU JN NJIHOVA 
PRAKTičNA UPORABA 

Ing. Zvone N as t r an (Postojna) 

Zaradi splošnega pomena mešanih gozdov jelke-bukve-smreke za jugoslo
vansko gozdno gospodarstvo (po podatkih statistike poraščajo 2,5 milij. ha), še 
posebno pa za Slovenij o (200 tisoč ha) kakor tudi zaradi zelo razširjenega pe
pričanja o njihovi ohranjenosti na Notranjskem (Snežnik, Javornik) in spričo 
dolgoletne tradicije kontrolnega načina gospodarjenja ter dragocenih podatkov 
o njihovem razvoju v zadnjih 70 letih, so ti gozdovi postali predmet intenzivnih 
preučevanj. Za osnovno nalogo teh raziskovanj je bil prvotno izbran cilj: »najti 
tak način gospodarjenja, ki bi zagotovil trajno največji prirastek po količini 
in kakovosti ... ~' in ... -~preučiti rezultate dosedanjega načina gospodarjenja 
in ugotovj ti, kje in kako so bili na tem kraškem območju doseženi najboljši 
gozdnogospodarski uspehi<< (5) . V ta namen je bil v Ljubljani osnovan· zvezni 
zavod za preučevanje gozdov Visokega krasa (Zavod Zel planinske gozdove), ki 
je začel delati leta 1950. S posebno odločbo Ministrstva za gozdarstvo SRS je 
bil izločen celoten masiv Snežnika in Javornika za raziskovalne namene. Po
zneje se je zavod priključil Gozdaeskemu inštitutu Slovenije, ki je prevzel raz
iskovalne objekte in nadaljeval začeto znanstveno delo. Cilj teh preučevanj je 
bil ugotoviti osnovne vegelacijske enote z ustreznimi talnimi tipi in hkrati 
opredeliti ekološke činitelje, ki so vplivali na njihov razvoj. 

Prvi izsledki raziskovanj, ki jih je vodil dr. ing. Vlado Tregubov, so bili 
objavljeni v ediciji Inštituta za gozdno in lesno gospodarstvo Slovenije »Prebi
ralni gozdovi na SnežnikU<-< (1957). S klimatološkimi, pedološkimi, geografskimi 
in fitocenološkimi preučevanji se je nadaljevalo, tako da so bile od 1956. do 
1962. lela obdelane in kartirane vse stabilne gozdnogospodarske enote na povr
šini 24.583 ha in za njih sestavljeni gozdnogojitveni elaborati na osnovi gozdnih 
tipov. Obsežno delo je bilo opravljeno pod vodstvom V. Tregubova in sodelav
cev. Biro za gozdarsko načrtovanje iz Ljubljane se ie lotil opisa gozdnih tipov 
in kartiranja v zasebnih gozdovih Loške doline na površini 5000 ha. Tako so 
sedaj preučene in kartirane gozdne združbe na površini prek 30.000 ha. tj. nad 
polovico vseh gozdov v območju. S tem so bili zajeti gospodal'Sko najpomemb
ne:iši gozdovi, zato izsledki omogoča.io uspešen napredek gozdnega gospodar
stva. To .ic spričo zapletenih gojitvenogospodarskih problemov, ki so za druž
bene gozdove še posebno pereči, lem pomembne,iše. 

Ne nameravam se spuščali v podrobne,išo l'az1ago gojiivenogospodarske 
problematike, ki je posledica nastanka, razvo.ia in dosedanjega gospodarjenja 
s prjzadetimi sestoji. Naj zadosča le navedba, da smo že dolgo na splošno 
ugotavljali, da se jelka v >•prebiralnih« gozdovih na Snežniku ne pomlaja, ome-
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n.iali smo problem >>Zabukovljenja«, tarnali smo, da se sestoji »starajo«, da ni 
vrastka, da se z razvojem gozdov vedno bolj oddaljuj emo od prebiralne zgradbe: 
srečavali smo se še s kopico drugih problemov, za katere nismo poznali ustrez
nih rešitev. Gospodarskogojitveno najbolj pereče pa je bilo in je še vedno 
vprašanje nadaljnje usmeritve gospodarjenja z gozdovi s posebnim ozirom na 
akumulacije prirastka na že. itak velikih poprečnih lesnih zalogah, pojav, ki ga 
z dosedanjim načinom gospodarjenja ni bilo mogoče zajeziti . To seveda velja 
za kompleks mešanih sestojev združbe Abieto-Fagetum, zlasti pa za družbene 
gozdove, s katerimi se že 70 let načrtno gospodari (2, 3). 

Dandanes se pred gospodarstvo iZl'edno ostro postavlja potreba po inten
zivnosti. Tudi gozdno gospodarstvo stremi za intenzivno proizvodnjo. Cilji na
šega bodočega gospodarjenja morajo sloneti na racionalnem usklajevanju na
ravnih in gospodarskih komponent gozdne proizvodnje. Ena njenih osnov je 
naravna sestavina - gozd. Za intenzivno gospodarjenje je potrebno temeljito 
poznati osnove, zlasti s področja biologije gozda, kaj ti samo tako je mogoče 
razčleniti kompleks medsebojnih vplivov, ki delujejo v gozdni fitocenozi. Zato 
se je tem potrebneje seznaniti z vsemi gozdnimi detajli in spoznati osnovno 
življenje vsakega sesto.ia in njegovega dela. Le tako bomo lahko odkrivali vse 
naravne silnice v razvoju gozda, Iti odločilno vplivajo na uspeh ali neuspeh 
naših prizadevanj. 

Gozd je kompleksna vegetacijska združba, ki ob naravnem razvoju dosega 
najvišjo stopnjo. Gozdna fitocenoza je izraz kompleksnega delovanja ekoloških 
činiteljev na določenem ra...c;tišču, njihovo preučevanje pa je olajšano, če je znan 
učinek njihovega delovanja. Zato j e gozd n a fit ocen o za ali gozdni 
t i p o s n o v a z a g l o b 1 j e p o z n a v a n j e n a š i h g o z d o v, n j i h o -
vega razvoja in možnosti za njihovo maksimalno izko
riščanje v dol oče nih mej ah . To so osnovne praktične vrednote , ki 
smo jih pridobili z obsežnimi tipološko kartiranimi gozdnimi površinami. Pri 
tem pa smo v našem primeru deležni izredne prednosti, ker lahko s pomočjo 
?O-letne evidence gospodarjenja s prizadetimi gozdovi preučujemo vpliv dose
danjega gospodarjenja na razvoj gozdov. 

Pregled in obseg gozdnih lipov na kartiranem delu območja iz asociaciJe 
Abieto-Fagetum dinaricum (Tregubov) in Neckero-Abietetum 

Pri nadaljnji obravnavi se bomo omejili na navedeni dve asociaciji, ker sta 
na kartiranem delu območja najbolj zastopani, in zato, ker sta gospodarsko 
najpomembnejši ter gojitveno najzahtevnejši, hkrati pa fitocenološko karti
ran.ie in opis gozdnih tipov prav glede njiju največ prispevata k boljšemu po
znavanju ekoloških in rastiščnih razmer. 

Mešanim gozdovom jelke in bukve pripada na postojnskem gozdnogospo
darskem območju velik površinski delež, hkrati pa prevladuje njihov gospo
darski pomen, kot je razvidno iz naslednje razpredelnice. 

Površinski Delež lesne zaloge Delež ptirastka Delež eta ta delež 
Igl. List. Skup. Ig l. List. Skup. Ig l. List Skup. 

Odstotek 8B 56 79 88 57 79 95 Gl 83 

Iz površinskih izkazov po gozdnih tipih v gozdnogojitvenih elaboratih smo 
zbrali podatke za vse subasocia.cije mešanih gozdov jelke in bukve ter za asocia
cija iglastih gozdov, kot so prikazani v naslednji razpredelnici . 
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--
Delež 

Opredeli tv eni nakazovalec Površina v mešanih Površinski 
(ha) gozdovih delež% 

% 

A.-F. omphalodetosum 7.185 34,2 24,0 
A.-F. iestucetosum 352 1,6 1,2 
A.-F. mercurialetos um 4.373 20,3 14,6 
A.-F. lycopodietosum 618 2,8 2,0 
A.-F. scopolietosum 1.756 8,0 5,8 
A.-F homogynetosum 1.446 6,6 4,8 
A.-F. clematidetosum 1.375 6,3 4,6 
A .-F. dentarietosum di git. 214 1,0 0,7 
A.-F. caricetosum 132 0,6 0,4 
A.-F. veronicetosum 227 1,0 0,7 

A.-F. galliunetosum 110 0,5 0,4 
A.-F. elymetosum 405 1,9 1,3 
A.-F. hacquetosum 250 1,2 0,8 
A.-F. majanthemetosum 173 0,8 0,6 
N eckero-Abietetum 2.842 13,2 9,5 

Vsota 21.460 100,0 71,4 

Drugi gozdni tipi 8.593 28,6 

Skupaj 30.053 100,0 

Iz tabele je razvidno, da je bilo na kartiranem delu območja izločenih 14 
subasociacij v okviru asociacije Abieto-Fagetum dinaricum , tj. v mešanih go
zdovih jelke in bukve. Ta ugotovitev nam vsiljuje vprašanje, ali je bilo potrebno 
tako nadrobno- opredeljevanje gozdnih tipov oziroma, ali ne bi bilo mogoče brez 
škode za preglednost nekatere od upoštevanih gozdnih tipov z·družiti s sorod
nimi? Menim, da bi nas takšna odločitev ponovno pripeljala do posploševanja 
in poslabšanega pregleda, ki nam je pri vsakodnevnem delu prav zelo potreben. 
če presodimo opise gozdnih tipov in njihove ekološke posebnosti, bomo ka.i 
lahko prišli do sklepa, da je vsak od njih ne le potreben za pregled nad sta
n.iem rastišč, še posebno zato, ker bi brez podrobnega pregleda kaj težko dolo
čali dolgoročne in kratkoročne cilje bodočega gospodarjenja. 

Pričakujemo, da bodo nadaljnja preučevanja gozdnih tipov pokazala, da bo 
potrebno opredeliti še nove , kajti v praksi se zelo pogosto sreču,iemo s prehod
nimi gozdnimi tipi, ko v razvoju sestojev opazimo kombinirano delovanje dveh 
sosednih tipov. Ni izključeno, da bomo sčasoma prišli do spoznanja, da so nam 
tudi nadrobnosti potrebne, če hočemo kar najbolj izkoristiti rastnost in razvojni 
trend raznih delov sestaja. S tem seveda ne nameravamo trditi, da v operativi 
ne bomo združevali določenih tipov s sorodnimi ekološkimi znači1nostmi v ra
sti5čno-gojitvene tipe in si v njihovem okviru prizadevali doseči iste cilje , ven
dar pa bomo morali pri tem upoštevati posamezne sestavne dele, ki se razli
kujejo z ekološkimi posebnostmi. 

Gozdov asociacije Neckero-Abietetum zaradi boljšega pregleda nismo raz
členili na subasociacije, ker bi to spričo namena tega sestavka bilo odveč . Tudi 
drugih gozdnih tipov, ki so bili karii1·ani, nismo podrobneje razdelili. Na splošno 
pripadajo predgorskemu vegetacijskemu pasu bukovih in drugih gozdov ter 
gorskemu vegetacijskemu pasu bukovih, smrekovih in drugih gozdov ter na 
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njih odpade 28,6% kartirane površine. Pogled na karto gozdnih tipov katere
koli gospodarske enote nas zlahka pripelje do sodbe, da je osnovna značilnost 
vseg.a. območja izražena z izredno pestrostjo, in posameznim gozdnim tipom samo 
izjemoma pripadajo večje površine, in še v teh primerih so praviloma preki
njene z oazami in vložki pasov in otokov, pogojenimi z reliefno razgibanostjo 
kraškega sveta in s pripadajočo specifično mikroklimo. 

Iz preglednice je razvidno, da prevladujejo naslednji gozdni tipi: A.-F, 
omphalodetosum s 24% kartirane površine, A.-F. mercurialetosum s 14,6%, 
A.-F. homogynetosum s 4,8%, A.-F. lycopodietosum z 2% in Neckero-Abie
tetum s 13,2% kartirane površine. Hkrati so ti tipi tudi gospodarsko in gojit
veno najpo-membnejši ter po svojih ekoloških posebnostih tako značilni, da na 
njih najlaže prikažemo praktično vrednost vseh opisanih in opredeljenih gozd
nih tipov. 

Opis osnovnih gozdnih tipov, njihova razvojna tendenca in reakcija 
na različne gojitvene gospodarske ukrepe 

l. Abieto-Fagetum dinaricurn omphalodetosum 

Gozd jelke in bukve s pomladansko torilnico porašča položna pobočja in 
ravni razgibanega kraškega sveta z vlažnim podnebjem, saj je padavin 1800 do 
2200 mm in so ugodno razporejene skozi vse leto. Nahajamo ga na zrelih, glo
bokih, stabilnih rahlih tleh, ki so do 30% kamnita in so nastala na triadnih in 
jurskih apnencih ali pa na krednem dolomitu . 

Gre za klimaks, tj. za naravni klimatogeni gozdni tip . Pomlajevanje jelke 
je zelo kočljivo. Močnejše sečnje so v prid bukovem mladju. Prebiralno gospo
darjenje je zaradi nestabilnih odnosov med jelko in bukvijo zelo otežkočeno. 
Praviloma se pod vplivom gospodarjenja razvije gozd v enomerno zgradbo, kjer 
je naravno pomla..ievanje jelke le izjemno. (Pičle lesne zaloge; prebiralne oblike 
z večjim deležem listavcev .) V tem gozdnem tipu se uveljavljajo že čisti ali 
pretežno čisti ••sekundarni~< bukovi gozdovi, kjer se v različnih razvo.inih stop
njah pojavlja jelovo mladje. Zaradi globokih tal je mogoča umetna obnova 
s smr·eko, pri čemer pa je potrebno težiti k zadostnemu deležu listavcev, zlasti 
bukve. Gospodarjenje naj bo usmerjeno h kakovosti buk:ve, pod katero je 
pričc'lkova1.i ponovno pomlr,_jevanje jelke. Skupinsko l'EtZnodobna oblika gospo
d c.u-jenja ima - po vsem sodeč - prednost pred prebiralno, ki ne k aže sta
bilnosti. 

2. Abieti-Fagetum. me'rcurialeiosum 

Gozd bukve in jelke z golšcem porašča strma kamnita južna pobočja v pasu 
od 750 do 1200 m z enakimi kllmatičnimi razmerami kot pri prejšnjem tipu . 
Omejen .ie na zelo skeleLno., plitva in nerazvita Ua s pičlim profilom A-C, 
nastala na apnencu ali pa na krcdnem dolomitu, ki z razstresenim kamenjem 
ah gru.š(~em povsod sihta na površje. 

Opraviti imamo s paraklimEtksom, ker se zaradi erozijskih pojavov na 
str·mih pobočjih tlEt in vegetaci.ia ne m ore ta razviti in doseči klimaksa. Bukev 
je prete:l.n.o enomerna, n_ien delež je pičel in ni vitalna. Jelka se ne pomlaja. 
Svetlitvam scstojev s ledi postopna degradacija, ker humusna plast kmalu zgine, 
in je odprta pot zakr·aševanju . . 

Bodoče gospodarjenje in razvof sestojev sta navezana izključno na problem 
regeneracije. Vsako močnejše poseganje v sestoj povzroča slabljenje njegove 
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Gozdni tip Abieto-Fagetum 
omphalodetosum; mlajši bu
kov drogovnjak s posamič
no primešano jelko iz sta-

rega sestaja 

vitalnosti, posarnlcno sušenje jelke in degradacijo Lal. Nega sestojev, redčenje 
in higienske sečnje ter podsetev s smreko na presvetljenih delih so edini ukrepi, 
ki bodo postopoma rešili gojitvenogospodarski problem teh sestojev. Za sedaj 
drugi ukrepi ne pridejo v poštev. Povsod je zaželena čim izdatnejša primes 
listavcev, ki pa imajo slabe pogoje za svoj razvoj. 

3. Abieti-Fageiwn scopolietosnm 

Gozd jelke in javora nahajamo na vlažnih severnih pobočjih glavnega gre
bena Hrušice, kjer vlada prek vsega vegetacijskega obdobja vlažna klima s 
pogostimi meglami in z letnimi padavinami nad 2000 mm. Razvit je na rjavih 
karbonatnih tleh s kislim humusom, zelo mozaičnih, srednje globokih do glo
bokih, biološko aktivnih z intenzivnimi procesi izpiranja, nastalih na apnencu 
ali pa na triadnem dolomitu. 

Zgradba sestaja je zelo labi1na. Presvetlitve in močnejše sečnje povzročajo 
razbohotenje visokih zelišč in pomladitev bukve, le redko smreke ali jelke. 
Gospodarjenje je zelo otežkočeno zaradi labilnih odnosov med jelko in bukvijo. 
Poslednja .ie vitalne.iša in konkurenčno močnejša. Sestoji so pretežno dvoslojni 
z jelko v zgornji in z bukvijo v spodnji plasti. Primet·no je skupinsko poslnpno 
gospodarjenje z vnašanjem smreke pri obnovi. Hkrati je potrebno skupinsko 
pospeševati plemenite listavec - javor. Mogoea je umetna obnova s smreko 
ob ustrezni skrbi za zadosten delež listavcev. Prebira1na oblika je zelo otežko
čena in pride le izjemoma v poštev. Pomla,ievan.ie jelke in smreke je mogoče 
le sporadično. 
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4. Abieti-Fagetum homogynetosum 

Gozd jelke in bukve s planinščkom porašča izrazito severna in kamnita 
pobočja v višini od 800 do 1250 m s podobno klimo kot pri tipu št. l. Nahajamo 
ga na slabo razvitih tleh, ki so rahla, humozna, bolj ali manj zakisana, s hu
musnim profilom, ki leži navadno neposredno na osnovni kamenini, tj. nJ. 
apnencih ali pa na krednih dolomitih. 

Tudi v tem primeru gre za paraklimaks. Pomlajevanje jelke in smreke je 
ugodno. Vitalnost bukve je srednja ali pa šibka in je njeno drevje slabe 
kakovosti. S tem gozdnim tipom ni težko gospodariti, ker je praviloma povsod 
razvita skupinsko prebiralna oblika, ki je glede na rastiščne razmere najustrez
nejša. Problem pa predstavlja spravilo lesa, ker se z njim pomladek močno po
škoduje . 

5. Abieti-Fagetum lycopodietosum 

Gozd jelke, smreke in bukve z lisičjakom je omejen na dna ali korita 
ravnih ali rahlo nagnjenih kotlin na nadmorski višini od 700 do 1000 m. Za 
klimo je značilno manj vetrov in nižje temperature, vendar pa ne mraziščnega 
značaja. Padavine so obilne kot pri tipu št. l. Pripadajoča tla na triadnih ap
nencih so različno kamnita, delno izprana, precej zakisana, globoka in bogata 
ter sodijo med rjava gozdna tla s precej humozno zgornjo plastjo. 

Ta gozdni tip predstavlja k1imaks in nakazuje razvoj v smeri močnejšega 
zakisovanja tal zaradi debele plasti mineralne zemlje in zaradi hladne, manj 
vet.rovne klime. Jelka in smreka se dobro pomlajata in bukva ne more uveljav
ljati svoje vitalnosti ter je slabe kakovosti. Doslej se je s temi gozdovi gospo
darilo prebiralno, zato je drevje slabše kakovosti. Naravne razmere omogočajo 
skupinsko prebi1·alno ali skupinsko raznodobno gospodarjenje. Potr·ebno je 
skrbeti za večji delež listavcev. Močne sečnje pospešujejo udeležbo smreke, 
zmerne pa ustrezajo jelki. 

6. Neckero-Abietelum 

Gozd iglavcev z mahovi srečujemo na triadnih apnencih, ki predirajo na 
površje s skalnimi bloki do 90% in so do 60% preraščeni z mahovi. Tla so 
v žepih med skalami globoka, kisla. podzo1astega tipa z diferenciranimi hori
zonti; spodnji je terra fusca. Pod mahovi je inicialni humozni horizont. Ta dva 
talna kompleksa se pojavljata mozaično. Na splošno so tla humozno karbonatna. 
Klim<~ .ie podobna kot pri tipu št. 1, toda zaradi pretežnih severnih položajev 
je h1adnejša. 

Razvojna stopnja je paraklimatična in iglavci se dobro ali vsaj zadovoljivo 
pomlajujejo. Zaradi ekstremnih ekoloških r<~zmer je ohr<~nitev gozda prvi pogoj 
za obstoj tega gozdnega tipa. Primerno je zmerno prebiralno gospodarjenje 
z nego enomernih jclovih in smrekovih skupin s pomočjo redčenja. Pomembna 
je skrb za talno pokrovnost. 

Gozdni tipi in praktična aplikacija spoznanj 

Ce bi nadaljevali z opisovanjem gozdnih tipov in bi upoštevali tudi manj 
razvite, bi kaj hitro spoznali, da so to dinamične tvorbe s samosvojimi ekolo
škimi značilnostmi in s posebnim odnosom vzajemnega delovanja med sestav
nimi členi (medsebojni odnos drevcsnih vrst, vpliv sestaja in okolja, mikro
klima itd.), ki jih pri gospodarjenju moramo upoštevati, če hočemo izbrati opti
malni cilj in predvideti ukrepe, ki bodo danim sestojnim razmeram in narav-
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Gozdni tip Abieto-Fagetum 
lycopodietosum; skupinska 
pomladitev smreke in jel
ke je reden pojav; žal pa 
so s tem tipom gospodariti 
po načelu šablonskega po
samičnega prebiranja in je 
zato pogosto slabe kakovo-

sti 

nim razvoJmm težnjam najbolje ustrezali. Zato je tipološka karta teh gozdov 
osnova, s katero določamo cilje bodočega gospodal'jenja in ukrepe, je nepo
grešljiv pripomoček pri odkazovanju, negi sestojev in temeljno ogrodje, kadar 
gre za korenite odločitve, ki jih za posamezne objekte pripravljamo z na
drobnim gojitvenim načrtovanjem. 

Razlike med gozdnimi hpi, kar zadeva ekologijo, razvojno dinamiko in 
stanje sestojev, so ne glede na to, da so bili dolga desetletja gospodarjeni po 
istem, tj. po prebiralnem načelu, vendar tako velike, da lahko že na osnovi 
splošnega videza sestoja in okolja, v katerem se razvija, sklepamo o njegovi 
pripadnosti gozdnemu tipu. 

Splošni. gojitvenogospodarski problemi, ki so značilni zlasti za družbene 
gozdove postojnskega gozdnogospodarskega območja v pasu mešanih gozdov 
jelke in bukve, so s tipološko osnovo postali jasnejši, usmeritev nadaljnjega 
gospodarjenja z njimi pa je bolj dokumenti1·ana. Seveda pa je povsen1 razum
ljivo, da bodo tem spoznanjem morala slediti še druga, preden bomo lahko 
trdili, da so zaostreni gospodarskogojitveni problemi dokočno rešeni. 

Pri določanju bodočih gojitvenogospodarskih ciljev v kraških gozdovih 
bomo morali zlasti upoštevati že znana dognanja o razvojni dinami ki gozd
nih tipov in jih poglobiti z novimi raziskavami. če hočemo priti do čim popol
ne_jše podobe o razvojni tendenci gozdov in posebej še za vsak gozdni tip) 
je neogibno potrebno poznati biološke zakonitosti razvoja, ki jih moremo bol.i 
ali manj usmerjati. 

Pri obravnavanju razvojne dinamike gozdnih tipov) ki jih po 
Sukačevu (8) vrednotimo kot biogeocenozo, tj. kot izredno dinamično tvorbo, 
moramo pri njihovi razlagi posvetiti vso pozornost vzajemnim odnosom kom
ponent, ki jih sestavljajo (rastlinstvo, živalstvo, mikroorganizmi, tla, klima). 
Pri tem posamezne silnice gozdne biogeocenoze vzajemno delujejo in so v do-
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ločeni medsebojni odvisnosti (rastlinstvo - tla, rastlinstvo - mikroklima). 
Vzajemno delovanje silnic in spreminjanje intenzivnosti tega delovanja pre
oblikuje lastnosti in uveljavljanje drugih komponent (rastlinstvo spreminja 
značaj tal, zgradba sestoja vpliva na spremembo mikroklime), to pa povzroča 
spremembo medsebojnega delovanja posameznih sestavin biogeocenoze. Vse 
komponente, ki kot biogeocenoza sestavljajo gozd, tvorijo skupno dailektično 
celoto, za katero je značilno notranje delovanje, ki povzroča, da v njej nikoli 
ne nastane mirovanje - ravnoteža . Ravno ta protislovja so tista gibalna sila, 
ki vso celoto vzdržuje v nenehnem razvoju. V razvojnem procesu gozdne bio
geocenoze se silnice zaradi protislovnega položaja vzajemnih odnosov nepre
stano spreminjajo, zato se venomer ruši stari in ustvarja novi tip medsebojnih 
razmerij. 

Vse razprave in dileme okrog gospodarjenja z jelko in problemi, ki se 
porajajo, dobijo v te.i luči povsem novo vsebino, ugotovitve in sklepi teh razprav 
pa postanejo jasnejši in deležni potrditve (1, 6, 7) . Za na d alj nji ra z v oj 
intenzivnega gospodar.ienja z gozdovi je torej odločil
nega pomena poznavanje prirodnih zakonitosti razvoj
ne dinami ke v sake ga gozdnega tipa. če jih razumemo, potem 
lahko razvoj vsakega gozdnega tipa do določene stopnje usmerjamo. Usmerit
veni cilj pa je takšno izkoriščanje naravnih zakonitosti , ki zagotavlja gospo
darsko čim vrednejši gozd. Zato moramo vedeti, kako bo gozdni tip reagiral 
na določene gojitvene ukrepe (vplivi človeka), kajti z njimi vplivamo na raz
vojno dinamiko sestaja, pri tem pa vsak gozdni tip uveljavlja drugačno reak
cijo . Naj za ilustl·acijo navedem en primer, kako dva različna tipa reagirata na 
določen poseg v sestoj: 

l. Gozdni ti p A.-F. om pha 1 odet o sum ; ukrep močnejša presvet
litev sestaja; posledice: povečan dotok svetlobe in toplote, zmanjšana zračna 
in talna vlaga, sprememba talne klime ter humifikacijskih in drugih procesov 
v tleh itd. Reakcija sestoja: sprememba odnosov med jelko in bukvijo; a) v 
štadiju mladja in gošče (je. in bu.) bukev začne hitro priraščati v v1smo in 
osvaja prostor na škodo jelke; b) v štadiju prebira1ncga gozda hitro vraščanje 
bukve na škodo jelke, ki jo bukev preplavi. 

2. Gozdni tip A.-F . l y co podi et o sum ; ukrep in posledice so 
enaki koi pri l. ; reakcija sestaja : močna pomladitev smreke. Čim blažji je 
poseg v sestoj, tem večji je delež jelke pri pomladitvL Bukev ob močnejši 
presvetlitvi pridobi na moči (več toplote), vendar snu·eke ne more ogrožati . 

Navedeni primer smo uporabili samo zato, da na teh gozdnih tipih, kjer 
so odnosi preprosti in najbolj znani, pokažemo, kako različno razvojno pot pod 
vplivom zunanjih sil (gojitvenih ukrepov) ubirajo razni gozdni tipi. Spričo 

zelo številnih gozdnih tipov in sestojnih oblik ter razvojnih štadijev moramo 
pri delu upoštevati vsa dosedanja spoznanja za razne gozdne tipe in sestojn~ 
oblike, zato pa je potrebno poznati vse podrobnosti , ki opredeljujejo značaj 
samostojnega gozdnega tipa. 

S tipološko osnovo naših gozdov in z gojitvenimi elaborati, slonečimi na 
gozdnih tipih, nam je omogočen zlasti podroben vpogled v njihovo ekologijo, 
medtem ko bo potrebno spoznanje o njihovi naravni razvojni dinamiki z na
daljnjimi raziskovanji še poglobiti. To bo naša najvažnejša naloga , če hočemo 
čim prej najti odgovo1'e na tista vprašanja, ki so ostala še odprta . 

Za intenzivno gospodarjenje niso potrebna samo večja vlaganja v gozdove, 
temveč zlasti tudi več intelektualnega dela , ki mora težiti za čim globljim 
spoznanjem vseh naravnih razvojnih silnic naših rastišč in sestoj ev; dokopati 
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se moramo do vseh __ tisiih odločilnih sestavin proizvodnje, ki opredeljujejo na
ravne razmere, da Jih moremo sklado z našimi splošnimi cilji naravnati tako 
da bomo dosegli največje gospodarske učinke ob hkratni krepitvi naravnih 
proizvodnih možnosti naših gozdnih rastišč. 
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FESTSTELLUNGEN DER PFLANZENSOZIOLOGISCHEN STUDlEN IN DEN TAN
NEN-BUCHEN-MISCHWi\.LDERN DES FORSTWIRTSCHAFTSBEREICIIES 

POSTOJNA UND DEREN PRAKTISCHE ANVENDUNG 

( Zusammenfassung) 

Im Forstwirtschaftsbereiche Postojna sind bisher Uber 30.000 ha Tannen-Buchen
Mischwalder, mit welchen die Kalksteingebirge Snežnik, Javornik und Hrušica bewa
chsen sind, typologisch kartiert worden. Die rei.chen Angaben aus der Vergangenheit 
dieser vViHder sind auf diese Weise mit einer wertvollen analytischen Anlage erganzt, 
welche eine ins Einzelne gehende Behandlung der Entwicklungsdynamik jedes der 
vValdtypen ermoglicht und eine sichere Sti.itze fi.ir die BesUmmung seinet· klin(tigen 
En1wicklung mit Anwendung entsprechender Vorkehrungen bietet. 

Im Rahmen der Assoziation Abieto-Faget.um dina?"icum wut·den im behandelten 
Bcreiche 14 Subassoziationen bestimmt und kartiert, uni.er welchen folgende 
vorherrschend sind: A.-F. omphalodetosum, A.-F. mercurialetosum, A.-F. homogy
netosum, A .-F. scopolietosum, A.-F. lycopodietosu.m und die Assoziation Neckero
Abietetum. Fur diese pf1anzensoziologischen Einheiten sind in der Abhandlung die 
grundlegenden orogl·aphischen, klimatischen und geologisch-edaphischen Daten ange
geben, zugleich ihre Genesis und hre bisherige Entwicklung als auch Richtlinien fUr 
ihre Erneuerung und zweckmassige Bewirtsehaftung angecleutet. 

Die Studien uber die Entv.!icldungsdynamik der Waldtypen sind auf den Gesichts
punkt gestutzt, dass es sich um Durchsctzung des bi.ogeocanotischen Komplexes als 
dynamischer Gestaltung h<:mdelt, in welcher Komponenten edaphischen, pflanzlLchen, 
Lierischen und klimatischen Charakters und der Zusammensetzung des Bestancles 
wechselseitig mitwirken. Diese dialektische Gesamtheit befindet sich in fortwahren
cler Entwic:klun.g, bedingt mit dem komplexcn Wil·ken der Kractlinien, "velche sich 
unaufhorlich anclern und durch Schaffung eine1· neuen Konstellation das jeweils 
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bestehende Kraftverhaltniss zerstoren. An einem konkreten Beispiel wird gezeigt 
wie z\vei Waldtypen auf die gleiche Massnahme sehr verschieden reagiren. 

Das Erkennen der Eigenheiten und der Entwicklungsdynamik der Waldtypen ist 
ein zuverHissiger Anhalt fi.i.r entsprechendes waldbauliches Verfl.igen, von \'lelchem 
erfolgreiche Losungen der gegenwarttgen Probleme in den bet1·offenen Tannen
Buchen-Mischwaldern, v.:ie >~Verbuchung«, Altern der Bestande ohne Verji.i.ngung der 
Tanne, Abweichung von der Plenterstruktur und, als brennendste Frage, Akkumula
tion des Zuwachses auf schon ohnehin hohem Holzvorrat, erwartet werden k.onnen. 

634.0.641.4 : 228.2/.3 (497.125) 

RAZVOJNA DINAMIKA MEšANIH GOZDOV JELKE-BUKVE 
NA SNE2NIKU V ZADNJIH STO LETIH 

Ing. Franc Gašperšič (Postojna) 

l. UVOD IN PROBLEMATIKA 

Za celotni jugoslovanski Visoki kras je jelka gospodarsko in gojitveno 
najpomembnejši iglavec, odlikuje se z velikimi donosi dobrega lesa, v gojitve
nem pogledu pa je enako uspešno ne more nadomestiti. nobena druga drevesna 
vrsta. Zaradi tega je v dinar·skih mešanih gozdovih jelke-bukve upravičeno 
dobila naziv >>mati prebiralnega gozda<<. Prav zaradi njene vsestranske pomemb
nosti za gozdarstvo Visokega krasa je tem bolj na mestu skrb gozdarjev za njeno 
bodočo usodo. 

V strokovni gozdarski literaturi se je že nekako udomačil termin >>problem 
jelke-<<, ki se kaže z zelo slabim naravnim pomlajevanjem, s premeno jelke 
z bukvo in manj s smreko ter s pešanjem vitalnosti jelke in celo z njenim fizio
loškim propadanjem. Gozdarji si regresije jelke razlagajo na različne načine, 

nekateri jo pripisujejo neustreznim klimatskim razmeram, drugi neustreznemu 
gospodarjenju, tretji obojemu 1td. Za naš primer so posebej zanimiva raziskova-
nja S.afarja, ki se nanašajo na Gorski Kotar in ostali jugoslovanski Visoki kras. 

»Problem jelke·« na Visokem krasu je zelo zamotan in kompleksen. Jelka 
je že po naravi polna raznih ugank in muh, na Visokem krasu pa se njene 
posebnosti še bolj stopnjujejo zaradi izredno razgibanega reliefa in značilne 

geološke podlage, ko jelka gradi celo lestvico raznih gozdnih tipov, ki se na 
Visokem krasu izredno mozaično med seboj prepletajo. Podrobna tipološka raz
členitev mešanih gozdov jelke-bukve Visokega krasa glede marsičesa zelo 
poenostavi študij >>problema jelke<<, 

Ce si sleherni gozdni tip predstavimo kot velik dinamični sistem gozdne 
biogeocenoze (Sukačev, 19), za katerega je značilen poseben režim notranje 
povezanosti in vzajemnega delovanja med posameznimi komponentami od 
gozdne klime, tal pa ija do rastlinstva. živalstva in mikroorganizmov, kjer 
vsak zunanji ukrep (npr. s sečnjo) na ta dinamični sestav vsakemu gozdnemu 
tipu specifično reorganizira sistem notranjih vzajemnih odnosov in vzpostavi 
novega, je razumljivo. da tudi isti ukrepi povzročajo v različnih gozdnih tipih 
povsem drugačne razvojne tendence. Dejstvo, da nahajamo skoraj vsak gozdni 
tip v različnih razvojnih štadijih, še bolj popestri že itak zelo različno mozaično 
tipološko zgradbo mešanih gozdov jelke in bukve Visokega krasa. Ta izredna 
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pestrost vnaša navidezno zmedo in stihijo, ki izredno otežkoča raziskovanje 
osnovnih razvojnih procesov mešanih gozdov jelke-bukve na Visokem krasu. 
Da bi se lahko dokopali do osnovnih zakonitosti, bi morala biti poglobljena 
raziskovanja zelo sistematično in podrobno zastavljena. 

Zelo poučen primer za nadaljnje spoznavanje »problema jelke·« na Visokem 
krasu so snežniški mešani gozdovi jelke-bukve ter gospodarjenje z njimi. Ti 
sestoji se odlikujejo z bogato tradicijo urejenega gozdnega gospodarstva; o njej 
najbolj zgovorno priča dejstvo, da je bila sedaj izvršena že sedma revizija 
gozdnogospodarskega načrta, peta popolna premerba sestojev, ter dejstvo, da se 
že od leta 1890 po oddelkih in odsekih skrbno vodi evidenca o posekanem lesu. 
Razen tega obstoji še najrazličnejša tehnična dokumentacija, ki nam omogoča 
dokaj podrobno analizirati preteklost teh gozdov. 

Takoj po vojni se je začelo z obsežnimi gozdno tipološkimi preučevanji , 

tako da je sedaj celotno območje raziskane. Prav izsledki gozdno tipo1oških 
raziskav so nam dali pobudo, da smo začeli presojati razvoj mešanih gozdov 
jelke in bukve bolj dinamično ter vzročno povezovati njihovo sedanje stanje 
z gospodarskimi posegi v preteklosti. 

S snežniškimi mešanimi gozdovi jelke-bukve se je zadnjih 60 let gospo
darilo na prebirahli način . Zaradi bogate tradicije urejenega gozdnega gospo
darstva in ohranjene tehnične dokumentacije so bili snežniški mešani gozdovi 
jelke-bukve po vojni uvrščeni med najlepše in najbolj urejene prebiralne 
gozdove v Jugoslavijj, Pri gospodarjenju s temi gozdovi so se v povojnem času 
porajale vedno hujše težave. Zaradi akutno slabe regeneracije jelke je bil kljub 
velikim lesnim zalogam s sečnjo realiziran relativno majhen del pri1·astka. 
V mnogih od teh gozdov je le v manjši meri mogoča sečnja po sodobnih prin
cipih nege lesnih zalog, izkoriščanje večjega dela prirastka pa je odvisno skoraj 
izključno od problema regeneracije. Da je stanje v tem pogledu res kritično, 
dokazuje podatek, da je Gozdno gospodarstvo Postojna (družbeni sektor kot 
celota) v desetletnem poprečju 1955-64 s sečnjo realiziralo le 62% prirastka 
iglavcev. Ta ugotovitev dobi svojo pravo veljavo, če upoštevamo, da na mešane 
gozdove jelke-bukve odpade 86% prirastka iglavcev v celotnem družbenem 
sektorju postojnskega gozdnogospodarskega območja, in da imajo prav mešani 
gozdovi jelke-bukve našega območja tudi v poprečju relativno veliko lesno 
zalogo. 

če se že vnaprej odločimo za sodbo, da je imelo preJsnJe gospodarjenje 
z obravna.vanimi gozdovi zelo usodne posledice za njihovo sedanje stanje, potem 
je zelo pomembno preučevanje celotnega gospodarskega dogajanja ter v zvezi 
z njim tudi razvojne dinamike gozdov kot posledice prav tega gospodarjenja za 
dolgo pl'eteklo obdobje. · · 

»Problem jelke« na dinarskem Visokem krasu ni povsod enak; jelka se 
drugače obnaša zlasti v prirodnejših sestoj ih proti j ngu dinarskega masiva 
(npr. manj okrnjeni predeli v Bosni), kjer je človek relativno pozno posegel v te 
gozdove in je manj spremenil prvotno sestavo celotnega kompleksa biogeocenoze. 
V severnih predelih Dinaridov je bil npr. človeški vpliv na jelove gozdove 
Gorskega Kolarja relativno zgoden (Frančiškovic, 5); še zgodnejši pa so bili 
posegi v še dostopnejše jelove gozdove Notranjskega Snežnika. če presojamo 
,,.problem jelke« na dinarskem Visokem krasu začenši s primerom snežniških 
mešanih gozdov jelke-bukve, kjer je bila že zelo zgodaj spremen,iena prvotna 
zgradba gozdov, pa tja do bosanskih gozdov pragozdnega tipa, kjer se jelka 
tako različno obnaša, potem dobi >>problem jelke«, gledan s stališča preteklega 
gospodarjenja, neogibno tudi do 1 oče no zgodovin s k o obeležje. 
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Primer snežniških mešanih gozdov jelke-bukve nam nudi možnost, ver-
jetno edinstveno v Jugoslaviji, da na osnovi bogate tehnične dokumentacije za 
celih 100 minulih let raziskujemo vpliv gospodarjenja na razvojno dinamiko 
gozdov. Študij gospodarjenja v 100 preteklih letih nam ob vzročnem povezova
nju dosedanjih ukrepov z reakcijo gozda omogoča spoznati silnice, ki sedaj 
delujejo v raznih tipih mešanih gozdov jelke-bukvc. Kratko rečeno: vse dose
danje gospodarjenje lahko uporabimo kot temeljit pouk za njegovo nadaljnje 
usmerjanje. S tega stališča je primer snežniških mešanih gozdov jelke-bukve 
pomemben za primerjavo z drugimi velikimi gozdnimi kompleksi, zlasti s po
dobnimi gozdovi na. Trnovski planoti, Kočevskem ter v Gorskem Kotarju. 

2. DELOVNA METODA 

Analizo smo omejili na mešane gozdove jelke-bukve v revirjih: Mašun, 
Jurjeva dolina , Leskova dolina ter Snežnik I in II - za njih imamo na voljo 
največ podatkov iz preteklosti - deloma pa tudi na kmečke gozdove, ki se 
naslanja.io na te revirje v centru masiva . Na osnovi znanih I'azvojnih zakoni
tosti mešanih gozdov jelke-bukve na Visokem krasu, ki jih je najpodrobneje 
prikazal Šafar (20-26) , ter s pomočjo študija gozdno tipoloških elaboratov, 
smo si zastavili nalogo podrobno raziskati dosedanje gospodarjenje s snežni
škimi mešanimi gozdovi jelke-bukve za vso preteklo obdobje, za katero obstoji 
tehnična dokumentacija, in preučiti reakcijo gozdov na načrtovane in izvršene 
ukrepe. 

V ta namen smo preštudirali ves razpoložljiv arhiv bivšega. veleposestva 
Schonburg-Waldenburg, tj. nekdanja navodila za urejanje gozdov, stare gospo
darske načrte, kronike, gospodarske knjige, stare gospodarske karte ter drug 
arhivski material. Tako nam je bilo mogoče ustvariti si jasno podobo o ciljih , 
ki so si jih gozdarji zastavljali za snežniške gozdove v vsem obdobju načrtnega 
gospodarjenja. Za študij razvojne dinamike smo imeli na voljo podatke iz 
zelo bogate tehnične dokumentacije o teh gozdovih: podatke petih popolnih 
premerb (š tevilo drevja, lesna zaloga in prirastek), natančno evidenco sečenj po 
oddelkih za skoraj 80 let ter razne taksacijske podatke, kot: višine drevja, 
višinski prirastek, debelinski prirastek, podrobne podatke o modelnih drevesih, 
o starosti drev.ia itd. 

Ker se je s snežniškimi gozdovi jelke-bukve v zadnjih 60 letih prebi
ralno gospodarila, nas je pri študiju razvojne dinamike zlasli zanima1o vpra
šanje, a l i .i e s e d a n j a j e 1 o v a p o p u l a c i j a n a s t a l a i n s e r a z -
v i j a l a p o z a k o n i h p r e b i 1· a 1 n e g a g o z d a. 

Pri vrednoten.iu podatkov smo uporabljali metode matemalične statistike· 
]n ver_jetnostnega računa. Zaradi preobsežnosti, žal v tem prispevku ne moremo 
pos1·edovati vsega obdelanega gradiv.a , zato bomo grafično prikazali le najpo
trebnejše dokumentacijo. 

3. ANALIZA DOSEDANJEGA GOSPODARJENJA 

31. l{ratek splošen :t:godovinski oris 

Preden se lotimo podrobne analize dosedan_iega gospodarjenja, moramo 
vsa.i na kratko navesti najvažne.iša dejstva iz zgodovine snežniških gozdov. 
V starih zapisih se trdi, da so že v rimskih časih čez območje Snežnika vodlle 
važne poti, ki so povezovale obmorska mesta z notranjostjo dežele (27). Valva-
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zor še vedno opisuje centralni del snežniških gozdov kot pragozdove. Kronist 
Schollmaycr (27) posebej navaja dobo, ko je bilo posestvo Snežnik v lasti 
plemiške družine Lichtenberg (1707-1853) in jo opisuje kot dobo brezobzirnega 
izkoriščanja ter zelo slabega odnosa do gozda. Schollmayerju lahko pritrdimo, 
saj so bile v dobi okrog leta 1800 tudi splošne gospodarske, politične in socialne 
razmere take, da so bile za gozdove zelo usodne (Frančiškovic, 5). Ta nemirna 
leta po francoski revoluciji so hudo prizadela tudi snežniške gozdove. V nadalj
njih podrobnih analizah bomo v zvezi s to dobo prišli do zelo pomembnih ugo
tovitev. Začetek načrtnega gospodarjenja pomeni leto 1853, ko je posestvo 
prišlo v last plemiške družine Schonburg-Waldenburg. Postopoma do leta 1874 
je bila izvršena segregacija (odprava sevitutov). 

32. Dosedanje metode gospodarjenja 

321. Doba neurejenega gozdnega gospodarjenja do odprave servitutov leta 1874 

Za razliko od mešanih jelovo-bukovih gozdov v Gorskem Kotarju (Franči
škovic, 5) ali pa celo tistih na Kočevskem, ki so nastali iz pragozdov ali vsaj 
iz gozdov pragozdnega tipa, je za snežniški predel značilno, da so pragozdovi 
izginili zelo zgodaj. Vzroki za to so bili zlasti : relativna bližina in dobra pove
zava z obmorskimi mesti ter uničevanje gozda zaradi paše in oglarjenja. Sle
dove zelo zgodnega pridobivanja oglja in uničevan.ia gozda s požarom nahajamo 
v snežniških gozdovih povsod, na to nas končno opozarjajo mnogotera ledinska 
imena. Za to dobo je torej značilno bolj ali manj neurejeno in večkrat tudi 
neprizanesljivo izkoriščanje gozda . O kakih ustaljenih gojitvenogospodarskih 
k<:mceptih tedaj seveda ni bilo niti sledu. 

322. Doba premene neurejenih sestojnih oblik 1853 (1874)-1912 

Hkrati s postopkom segregacije so začeli z geodetsko premerbo gozdov. 
tako da je leta 1890 avstrijski taksator Hermann Bretschneider izdelal prvi 
elaborat. Iz pripadajočih opisov gozdov vidimo, da je šlo za g.ozdove z velikim 
deležen1 bukve (glej tabelo št. 1 !) . Opisani so kot dvoslo_lni sestoji s starimi 
jelkami in bukvami v gorn.ii etaži, v spodnji pa je bil obilen jelov pomladek. 
Za osnovni gospodarski cilj je Bretschneider postavil načelo maksimalne zeml.ii
~ke rente, ki je bila po takratnih statično .finančnih računih dosegljiva 1e v eno
mer-nem (regularnem) gozdu s pretežnim deležem iglavcev. Spodbuda za tak 
gospodarski cil.i .ie bil nedvomno bujen jelov pomladek. Za dosego tega osnov
nega cilja ,le Bretschneider predvidel premeno neurejenih , heterogenih scstojev v 
enomerne gozdove s pretežnim deležem iglavcev. Premena naj bi se izvr.šila 
z naglimi pomlajevalnimi (oplodnimi) sečnjami. Predvidel je tudi sečnjo na golo . 
Vse te sečnje, ki so jih izvajali zaradi premene (UmwandlungsschUige) , so redno 
za vsako gospodarsko leto vrisovali v gospodarske karte, in s icer ločeno Ze~ 

intenzitete pod 50% in nad 50% obstoječe lesne zaloge. 
Opisi sečenj v gospodarskih knjigah te dobe potrjujejo, da so bile sečnje 

res takšne. Poleg knjižne vrednosti pos0. ka nega lesa so v gospodarske knjige 
vpisovali t.udi vrste sečenj, kot npr. : svetlitev bukve, osvobajanje jelovega 
pomladka. svetlosek, odstranitev nadraslih jelk. končni pose-k, odstranjevanje 
starih jelk itd. Takšne sečn,ie so torej značilne za oplodne, pomlajevalne sečnje 
za pospeševanje skoraj čistih enodobnih jelovih sestojev. Da bi spravili v pro
met ogromno stare bukovine , so leta 1873 v Leskovi dolini osnovaH tovarno za 
suho destilaci.io bukovega lesa , v teže dostopnih predelih pa so oglariti. Zmanj-
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šanje lesne zalog·c med leti 1864-1901 ter relativno še vedno velike secnJe 
po podatkih evidence za dobo 1890-1900 (glej grafikon št. 1 !) nam kažejo, da 
so v tej dobi relativno veliko sekali. 

Kako daleč so prišli s to ''Premeno ... .., sestojev, nam za vsako dobo (1890-1901) 
kažejo karte dobnih razredov. Ker je bila poprečna starost sestaja ugotovljena 
na osnovi znanih obrazcev za popreč.ia, je razumljivo, da najmlajši dobni 
razred predstavlja sestoje, ki so bih že skoraj popolnoma prevedeni v enodobne 
(pomlajeni), za sestoje z obilico starega materiala v gornji etaži pa je bila izra
čunana višja starost. Prva revizija elaborata iz leta 1890 je bila izvršena leta 
1901, vendar so še vedno ostali pri istih načelih, ki jih je v prvem elaboratu 
(1890) uveljavil Bretschneider. 

323. Dob,a prebiralnega gospodarjenja (1912-1962) 

Elaborat iz leta 1912 pomeni preobrat v urejanju in sploh v gospodarjenju 
s snežniškimi gozdovi. Leta 1906 so za obravnavane gozdove sprejeli navodila 
za urejanje gozdov, ki jih je že pred tem dr. Leopold Hufnagel vpeljal za 
gozdove na. Kočevskem. Elaborat iz leta 1912 je sestavljen popolnoma v duhu 
takratnih Hufnaglovih idej o prebiralnem gozdu. Osnovni gospodarski cilj 
elaborata je bilo prebiralno gospodarjenje, sekalo naj bi se tako, da bi od gozda 
dobili največjo rento, pri tem se ne bi smela poslabšati produkcijska sposobnost 
tal in lesne zaloge. Skladno s tem načelom naj se močno pospešujejo iglavci. 
Posebno pomembno je dognati, kako je omenjeni elaborat vplival na gospo
darjenje z gozdovi ter kakšno vsebino gojitvenega ukrepanja je izoblikovaL 
saj se je ta način dela skoraj nespremenjen ohranil do nedavnega. Sečnje zaradi 
"premene~<, ki so jih izvajali v prejšnjem obdobju, so bile le ponekod izvršene 
do konca (nastali so mladi, skoraj čisti jelovi sestoji), pretežno le do polovice, 
tako da je bilo v zgornjem sloju še vedno precej starih jelk in bukev. Da je bilo 
to res, se bomo lahko prepričali na osnovi preciznih podatkov v naslednjih 
poglavjih. 

Kot vzor (normala) za. prebiralni gozd je v elaboratu uporabljena Hufna
glova konstrukcija normalnega gozda z enako površino temeljnic v vsakem 
debelinskem razredu. Etat je bil izračunan sumarno za cele obratovalne razrede 
po Hufnaglovi formuli na osnovi števila dreves. Zrelostno debelino za iglavce je 
določil s 45 cm. Ta ureditveno tehnični formalizem je tesno povezan z gojitveno 
tehničnimi principi, po katerih je realiziran etat (odkazovanje). Na teh tleh je 
zraslo šablonsko posamično prebiranje, s katerim se je razumelo zlasti: sečnjo 
iglavcev nad predpisanim zre1ostnim razredom, radikalno sečnjo listavcev in 
higienske posege. 

Revizije, ki so bile izvršene v letih 1924 in 1936 s popolno premerbo sesto
jev, niso pokazale vsebinsko nič novega. Lesna zaloga se je občutno povečala. 
spremenil se je tudi odnos v korist iglavcev. Po velikih sečnjah v tej dobi so 
postajali sestoji ponekod zelo redki, vendar se je namesto jelovega mladja 
uveljavljala bujna plast bukovega podrasta. Prišli so do sklepa, da je za pomla
ditev jelke premalo svetlobe in zraka, zato so predpisovali intenzivno izsekava
nje bukve v polnilnem sloju. Zlasti močno so sekali bukev v dobi svetovne 
gospodar-ske krize v letih 1928-1934 (glej grafikon št. 1 !) . Pri odkazovanju 
drevja so se še vedno ravnah po principih, ki so bili izraženi v elaboratu 
iz leta 1912. 

Revizijski elaborat iz leta 1953 je nastal ravno v dobi, ko je bil prebiralni 
gozd proglašen za >->edino mo-žno gospodarsko obliko« in ko je prebiranje 
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postalo splošna pat-ola. Bil bi pravi čudež, 'če bi v snežniških gozdovih takrat 
pomislili na kakšen drug način gospodarjenja. Značilno za povojne revizije v 
obravnavanih mešanih gozdovih jelke-bukve je, da so kljub zelo močnim seč
njam v obdobju 1945-1951 ugotovile relativno velike lesne zaloge ter prirastek. 
Ker je bil etat kljub relativno veliki lesni zalogi določen po raznih računskih 
obrazcih precej pod prirastkom, so akumuladjo dela prirastka zagovarjali s tem, 
da si prizadevajo doseči relativno visoke gornje meje normalnih lesnih zalog. 
Gojitvenih razlag za to ni bilo. Lesna zaloga se je povečala na račun prerašča
nja drevja v višje debelinske razrede, zato so tudi povišali prej predpisani 
zrelostni razred. Glede gojitvene tehnike so bolj ali manj veljala stara pravila: 
sečnja nad predpisano zrelostno debelina ter bolanega in poškodovanega drevja. 
S škodljivim oglarjenjem polnilnega sloja bukve so prenehali šele leta 1958. 

Že med izvajanjem zadnjega elaborata smo prihajali v nasprotje s smer
nicami za gospodarjenje. Pod vplivom raziskav gozdarskeg.a inštituta na obrav
navadnem območju in po študiju bogate tehnične dokumentacije, ki je ohranjena 
za dolgo dobo, smo prišli do pomembnih spoznanj o razvojni preteklosti snežni
ških jelovo-bukovih gozdov, ki neogibno spreminjajo vso dosedanjo gospodarsko 
strategijo v teh gozdovih. Na obsežni površini teh gozdov ne moremo več uve
ljaviti prebiralnega gospodarjenja, pa čeprav gre za sodobne principe gojitve
nega prebiranja. Prišlo j e do na spro tj a, k o k 1 j u b re 1 ati v n o 
veliki lesni zalogi in prirastku s sodobnimi gojitvenimi 
u k r e p i s e k a m o 1 e m a n j š i d e l p r i r a s t k a i g l a v c e v. P r o b -
lem realizacije etata za velik del mešanih gozdov jelke
bukve ni namreč več v vprašanju nege obstoječih lesnih 
zal og, ampak v njih o vi regeneracij i. 

4. ANALIZA RAZVOJNE DINAMIKE GOZDOV V ZADNJIH STO LETIH 

Za obdobje do leta 1912 bomo uporabljali podatke cenitev, od leta 1912 
naprej pa podatke popolnih klupenj in drugih ta.ksacijskih nakazovalcev. 
Poglejmo si najprej gibanje sumarnih podatkov o lesni zalogi in o prirastku 
za revirje Mašun, Leskova dolina, Jurjeva dolina ter Snežnik I in II na površin] 
9329 ha po stanju 1864-1964. Nakazovalci so razvidni iz tabele št. 1. 

l. Gibanje lesne zaloge in p1·irastka v dobi 1789-1964 za revirje Mašun, 
Jurjeva dolina, Leskova dolina ter Snežnik 1 in II 

Lesna zaloga Prirastek na ha Odstotek 
Stanje 

Na ha Delež % pril"ast.ka 
leta 

ig l. list. skup. ig l. list. ig l. list. skup. ig l. list. 

1789 24 76 
1864 144 150 294 49 51 
1901 90 50 140 64 36 
1912 110 57 167 66 34 4,18 1,72 5,90 3.81 :3,02 

1924 144 57 201 72 28 4,66 1,39 6,05 :5,24 2,44 

1936 172 43 215 80 20 5,53 0,97 6,50 3,22 2.26 

1954 229 80 312 70 .30 5,50 1,91 7,.31 2,36 2,30 
1964 240 81 321 75 25 3,58 2,14 7,72 2,32 2,64 
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Iz podatkov v razpredelnici je opazno zmanjšanje lesne zaloge do leta 1901, 
ko doseže najnižjo vrednost, nato pa sledi njeno neprestano povečavanje. V pre
pisu cenilnega elaborata iz leta 1864 in 1901 nahajamo mnenje strokovnjakov, 
da je bila lesna zaloga leta 1864 nekoliko previsoko ocenjena, leta 1901 pa pre
nizko - to bo najbrž 1·es - trd ij o pa, da je bila lesna zaloga leta 1864 v pri
merjavi z letom 1901 občutno večja, in to pojasnjujejo z zelo velikimi sečnjami 
v tej dobi. Da napaka pri ugotavljanju lesne zaloge leta 1901 ni bila velika, 
dokazuje podatek iz leta 1912, ugotovljen s premerbo. V obdobju povojne 
graditve in obnove ter ekonomske blokade (1945-1950) so b11e zabeležene naj
večje sečnje po letu 1890. Po letu 1951 so se razmere ustalile, tako da so sečnje 
v splošnem zelo upadle. Pri realizaciji višjih sečenj pa smo naleteli na težavne 
gojitveno-tehnične probleme. 

V raznih dobah so bile sečnje zelo malo odvisne od dejanske zmogljivosti 
gozdov, ki so jo predpisovali taksatorji z letnimi etati. če se ozremo na nekda
nja družbena dogajanja, ugotovimo, da prav obravnavana doba pomeni najbolj 
razburkan interval naše preteklosti. Vse pomembnejše družbeno-ekonomske 
potrese lahko neposredno beremo z grafikona št. l. 

Zelo zanimivi so podatki o gibanju sečenj in z njimi v zvezi s spremembami 
struktur·e sestojev za nekatere najznačilnejše rastiščno-gojitvene tipe, vendar 
teh poda tk o v zaradi preobsežnosti ne moremo navesti. Posegi v posamezne 
sestoje (odseke in oddelke) so bili zelo 1·azlično intenzivni, posebno hudo so bili 
izkoriščani iglavci med leti 1920-1925, 1935-1940, 1945-1950 in listavci v 
obdobju 1925-1930. Za 24 Dddelkov v revirju Mašun, ki obsega nad 1500 ha 
mešanih gozdov jelke-bukve, razpolagamo s podrobno obračunanimi podatki 
o periodičnih intenzivnostih sečenj ter o obhodnjicah za razdobje 1890-1964. 
Od teh podatkov navajam.o nekatere v naslednji razpredclnici. 

Najmanjša 

Največja 

Intenziteta sečnje v m~. ha Obhodnica (let) 

minim. maksim. poprečna minim. maksim. poprečna 

8,:3 

28 ,0 

60,8 

153,3 

34,2 

71,8 

4 

10 

42. Analiza sprememb sh·ukturc scstojev 

11 

20 

7,4 

15,2 

Potem ko smo analizirali sečn.ie za dobo 1890-1963 glede njihove vrsme 
in pred tem tudi glede na kakovost (s kakšno go.iitveno i.ehniko so bile izvršene), 
bomo presodili, kako je vse to vplivalo na razvo.i sestave sestojev, t.i. na njihovo 
strukturo glede na drevesne vrste, na vertikalno zgradbo ter na razmerje debe
linskih razredov in na vraščanje. Zaradi preobsežnosti ne morerno navesti 
podatkov, zato bomo spremembe struktut·e sestojev na osnovi na.kazovalcev le 
opisno predočili. 

l. Z meritvami leta 1912 je bil ugotovljen ~e vedno izdaten delež listavcev 
predvsem drobnejšega dcevja, debelih iglavcev je bilo relativno malo. V opisih 
elaborata iz leLa 1912 se povsod omenja veliko jelovega pomladka. To .ie razum
ljivo, saj je bilo pri lem mišljene drobno drevje, ki so ga bili v prejšnjem 
obdobju z oplodn[mi sečnjami spr·oslili in še ni dosegel meritvenega praga. 

Za gozdni tip A.-F. lycopodietosum zbuja pozornost dejstvo, da je leta 
1912 vsebov.al zelo malo listavcev, nasprolno pa jih je bilo veliko v skoraj vseh 
drugih go7.dnih tipih, zlasti v A.-F. ompha1odetosum in A.-F. elymetosum. 
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2. IVIeritve leta 1924 so pokazale močno zmanJsanje deleža listavcev, zlasti 
tanjšega drevja, nadalje vrast iglavcev v tanjše razrede ter odločen premik 
iglavcev v debelejše razrede. Kljub relativno velikim sečnjam po prvi svetovni 
vojni se je lesna zaloga povečala. 

3. Leta 1936 je bila ugotovljena ista tendenca, vendar še bolj poudarjena. 
Z obsežnim oglarjenjem ter s sečnjo bukve za prage se je delež listavcev še 
bolj zmanjšal, tako da je padel na najnižjo vrednost v zadnjih 100 letih. Debe
lejši razredi so se zelo okrepili z iglavci in lesna zaloga je občutno zrasla. More
mo si predstaviti, kako močna je bila pomaknitev iglavcev v debelejše razrede. 
če upoštevamo, da so bila posekana večinoma le debela drevesa iglavcev nad 
uelostnim razredom. 

4. Meritev leta 1953 je pokazala kakovostno spremembo, ki si jo lahko raz-
1ožimo, če upoštevamo obseg sečenj pred njo ter principe. po katerih so bile 
izvajane. Iz podatkov je razvidno naslednje: Kljub načrtnemu oglarjenju drob
nih podraslih bukev v prejšnjem obdobju se je prvi debebnski razred zelo 
okrepil z listavci. Ta ugotovitev velja za tiste gozdne tipe, kjer je bukev kon
kurenčna drevesna vrsta. Zelo je upadel delež iglavcev v tanjših razredih. 
Izjema je gozdni tip A.-F. lycopodietosum, kjer je vrast obilno zagotovljena 
s smreko. Kljub obsežnim sečnjam med obema meritvama je bilo ugotovljeno 
izdatno povečanje lesne zaloge, vendar le na račun pomaknitve drevja v debe
lej.še razrede. Zgradba sestojev - kar zadeva iglavce - je postajala vedno bolj 
enoslojna, medtem ko je spodnji sloj pripadal bukvi, v gozdnem tipu A.-F. 
lycopodietosmn pa je začela vraščati smreka. 

5. Z meritvijo iz leta 1963 je bilo ugotovljeno podobno stanje kot leta 1953, 
vendar še veliko bolj poudar.ieno. Lesna zaloga debele.iših razredov se je izredna 
okrepDa z iglavci, količina listavcev v I. in II. debelinskem razredu se je občutno 
povečala. Zanimiva je ugotovitev glede razmer pod taksacijskim pragom in 
glede razlik za meritve leta 1963 in leta 1912. V večini gozdnih tipov lahko 
sedaj vraste čez taksacijsko mejo le bukev, kajti iglavcev praktično ni. Stanje 
pod taksacijskim pragom leta 1912 se bistveno razlikuje s tem, da je bilo 
takrat pod 10 cm še veliko iglavcev, ki so nato vrasli čez meritveni prag. 
V gozdnem tipu A.-F. lycopodietosum pa so razmere popolnoma drugačne, 
ker je vrast zagotovljena s smreko. Da bi dognali, kako se je med zadnjima 
dvema meritvama spremenila struktura jelke glede na debelinske razrede, smo 
izdelali tabelo št. 2 za vse območje tipov mešanih gozdov jelke-bukve v gospo
darski enoti Mašun. 

2. Gibanje števila jelk v obdobju 1953-1963 

Debelinski Premer ba 1953 Premer ba 1963 Premik 
razred cm Niha % Niha % 1963 : 1953 

10-20 69,6 32,18 56,1 29,42 -19,4 
20-30 49,4 22,76 37,1 19,50 -24,3 
30-40 48,8 22,52 39,6 20,98 -18,8 
40-50 36,1 16,64 35,2 18,58 -2,6 

50-GO 11,8 5,43 18,7 9,82 + 58.5 
G0-70 1,0 0,47 3,1 1,62 + 210,0 
70-80 0,2 0,08 

Skupaj 216,7 100,00 190,0 100,00 -12,4 
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Iz tabele se vidi, da je bilo leta 1963 število jelk v primerjavi z letom 1953 
deficitno za 12,4%. Zmanjšanje je nastalo na račun debelinskih razredov do 
50 cm ob istočasnem povečanju števila jelk, debelejših od .50 cm. 

43. Analiza starostnega razvoja jelove populacije po letu 1908 (1912) 

Na osnovi zelo podrobne analize sestoj ne strukture po drevesnih vrstah in 
debelinskih razredih po letu 1912 smo ugotovili, da se je zgradba pomembno 
spremenila. Razvojni trend teh sprememb pa ne vodi ravno k ugodni prebiralni 
strukturi. Do poglobljenega razumevanja vzrokov za te spremembe sestave 
bomo lahko prišli s pričujočo analizo. Podatki številnih drevesnih analiz jeU{e 
so nam omogočili starostno razčlenitev, ki se nanaša le na mešane gozdove 
jelke-bukve (Abieti-Fagetum) v revirjih Mašun, Jurjeva dolina, Leskova dolina 
ter Snežnik I, in II. 

Modelna drevesa so sistematično podirali v mnogih odsekih naštetih revir
jev, njihovo število pa je znašalo določen odstotek drevja po debelinskih raz
redih. To pomeni, da so si prizadevali sestavo modelnih dreves prilagoditi 
dejanski strukturi drevja po debelinskih razredih. Poleg drugih podatkov so za 
vsako modelno drevo ugotovili starost na p.anju. Podrta jelova modelna drevesa 
lahko imamo za dober vzorec iz celotne ,ielove populacije. V zvezi s preteklostjo 
obravnavanih jelovih gozdov je zelo zanimivo vprašanje, kakšna je struktura 
je love populacije po starosti in kakšne tovrstne razvojne težnje kaže? 

l. Kakšna naj bi bila distribucija števila dreves po starosti 
v pravem (uravnoteženem) p-rebi?·alnem gozdu? 

Kot model za strukturo uravnoteženega prebiralnega gozda smo uporabili 
III. Klepčevo normalo za jelko (tretji bonitetni razred po Šuricu), ki dobro 
ustreza poprečnim rastiščnim razmeram (boniteti) tega območja . Norm.a)a sama 
po sebi nas pri tem ne zanima, pač pa kot določena zakonitost v številčni 

zgradbi po debelinskih stopnjah. 
Pravilo, ki velja za uravnotežen prebiralni gozd, da število drevja z debe

lina upada po zakonitem zaporedju (Liocourtov zakon), naj bi vsaj v grobem 
poprečju veljalo tudi za strukturo po starosti. V uravnoteženem prcbiralnem 
gozdu je torej relativno malo starih, debelih dreves (ne zbuja nam pomislekov 
dejstvo, da vsa stara drevesa niso tudi neogibno debela), veliko več je srednje 
starih,· največ pa mladih in končno največ pomladka. V uravnoteženem prebi
ralnem gozdu gre tudi pri distribucijskih krivuljah števila dreves po starosti 
v splošnem za padajoče in enokrako krivuljo. 

Debelinskim stopnjam III. Klepčeve normale smo s pomočjo prehodnih 
dob, ki jih je Klepac izračunal na osnovi Schaefferjeve relacije (8), ugotovili 
pripadajoče starosti. Relativno starost vsake debelinske stopnje smo izračunali 
s seštevanjem vseh prehodnih dob do te stopnje ter z dodatkom določenega 
poprečnega števila let, potrebnih, da drevo doseže debelina 10 cm. Ta metoda 
prav gotovo ne vzdrži luitike, toda ne nameravamo se spuščati ožje v ta 
vprašanja, ker nam za naše analize zadostuje le najbolj groba primerjava. 

Vrednosti tako transformirane III. Klepčeve normale so naslednje: 

Debelina (cm) 

Starost (let) { + 30) 
število dreves 

15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 
44 56 68 79 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 

108 81 59 45 34 25 18 14 11 8 6 4 3 2 
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Tej »Uravnoteženi« frekvenčni distribuciji števila dreves po starosti smo 
izračunali poprečno starost_ ki znaša 74 let ter standardno deviacijo (poprečni 
odklon starosti okrog aritmetične sredine), ki znaša 31let. Standa1·dna deviacija 
nam v določenem pomenu p1·edstavlja stopn.io raznodobnosti. 

Za uravnoteženi prebiralni gozd je značilna relativna ustaljenost frek
venčne krivulje , ki je posledica pravilnega in kontinuiranega pomlajevanja, 
nepretrganega in zadostnega vraščanja nad n"leritveni prag ter normalnega 
preraščanja dreves skozi vse območje debelinskih razredov. Pri uravnoteženem 
prebiralnem gozdu ne moremo govoriti o poprečnem staranju lesne zaloge kot 
celote, torej tudi ne obstoji premik frekvenčne kri vu lje po abscisi (starosti) 
v desno, ki je tako značilen za enodobne gozdove. Iz naslednje razlage bo raz
vidno. da s transformacijo Klepčeve normale nismo nameravali iskati modela 
za m·avnoteženi prebiralni gozd) ki nam bi bil za vzor, ampak smo jo uporabili 
v drug namen. 

2. Kakšna je bila starostna d ·isLTibucija jelke leta 1908 in 1924? 

Pri vsaki od meritev smo v ta namen analizirali skoraj 500 modelnih dreves, 
tako da je njihova distribucija po debelinskih razredih ustrezala prej opisanim 
pogojem. Drevesa smo razvrstili v starostne razrede po 10 let ter smo nato kon
struirali dejanske krivulje starostne distribucije dreves, kot jih kaže grafikon 
št. 2 (polna zlomljena črta). Za pr-imerjavo med leti (me1·itvami) smo zaradi 
različnega skupnega števila modclnih dreves nanašali relativno frekvenco. izra
ženo z odstotki , namesto z absolutnimi vrednostmi. Na isti sliki je prikazana 
tudi kontinuirana krivulja zvonasle oblike. Njen pomen bomo razložili pozneje. 

Očitno .le, da .frekvenčni krivulji za število jelk po starosti za leti 1908 in 
1924 nimata ničesar skupnega s prej prikazano transformirano III. Klepčevo 
normalo. Namesto enokrake padajoče imata ti dve krivulji nepravilno binom
sko obliko. Skoraj nobenega drevesa ni mlajšega od 40 let. Taka oblika frek
venčnih krivulj dopušča domnevo, da se :je jelova populacija v obeh gozdovih 
razvijala v drugačnih razmerah, kot so značilne za prebiralni gozd in smo jih 
idealizirano na grobo prikazali s III. Klepčevo normalo. Zanimivo je dejstvo, 
da sta poprečni starosti (A) za obe distribuciji praktično enaki, čeprav je raz
lika med meritvama 1908-1924 = 16 let. Obe poprečji sta za okoli 10 let večji 
od poprečja III. Klepčeve normale. Pomembne.iša pa je razlika med standard
nimi deviacijami (stopnjami raznodobnosti). V primerjavi s III. Klepčcvo nor
malo je pri naših krivuljah standardna deviacija skoraj na polovki, posebno 
za leto 1924. Stopnja raznodobnosti je torej pri teh krivuljah veliko ožja, torej 
gre za zelo naglo pomladitev jelke v krajšem razdobju, nato pa je pomlajeva
nje prenehalo. Te ugotovitve niso v skladu z načeli za prebiralni gozd, kjer 
poteka pomlajevanje veliko počasneje, toda bolj ali manj trajno. 

Ob nasprotni predpostavki, da se je jelova populacija razvijala po princi
pih enodobnega gozda , bi morala poprečna starost od leta 1908 do 1924 (16let) 
na rasti, vendar pa je nasprotno celo nekoliko upadla (glej grafikon št. 2 !). 
Odkod ta anomalija? Če presodimo najvišji frekvenci na obeh zloml_ienih kri
vuljah, ugotovimo-, da je nastal premik proti višji starosti. Zakaj se to1·ej tudi 
poprečna starost ni povečala? Pri opisu stanja gozdov ob prehodu na prebi
ralno gospodarjenje leta 1912 smo ugotovili, da je bilo v gornji plasti še vedno 
precej starih jelk. To nam kaže tudi frekvenčna distribucija jelke po starosti. 
Na zlomljeni krivulji leta 1908 (graf. št. 2) opazimo veliko grbo med 110. in 120. 
letom ter nahajamo še vedno znaten delež tja do 190 let starih jelic Očitno gre 
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Z. RAZVOJNA DINAMIKA STAROSTI 1908-1924-1962 
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pri tem za dve populaciji jelke, eno, številnejšo mlajšo (I) in drugo, manj 
številno, starejšo (II). Da bi bil grafikon bolj nazoren, smo s črtkano črto hipo
tetično prikazali obe populaciji, katerih vsota da skupno frekvenco. Na 
krivulji iz leta 1924 opazimo, da je ta ~~starejša<< populacija že precej izginila; 
vidna je le manjša grba. V obdobju 1908-1924 so bile torej posekane starejše 
jelke. To je povzročilo celo blago upadanje poprečne starosti jelke in močno 
zmanjšanje standardne deviacije (zožitev starostnega intervala). Iz analize 
gospodarjenja po letu 1912 smo ugotovili, da so se sečnje iglavcev nanašale 
predvsem na drevje, debelejše od 45 cm. Ce bi to bilo res, potem bi se morale 
znatno zmanjšati poprečne starosti večjih debelinskih razredov. Da bi to doka
zali, smo za leti 1908 in 1924 izračunali korelacija starosti po debelinskih razre
dih. Izračunali smo sledeče enačbe (glej graf. št. 3 !) : Za leto 1908 velja enačba 
a = 56,68 + 0,9452 d; Iyx = 0,4 792 , za leto 1924 pa enačba a = 53,94 + 0,7428 d; 
lyx = 0,5294 (a = starost, d = prsni premer, Iyx = indeks korelacije). Dejstvo, 
da sta indeksa korelacije relativno šibka, je razumljivo. 

Na grafikonu št. 3 opazimo, da za leto 1908 jedro populacije (I) ustreza 
manjšim debelinam, jedro populacije (II) pa večjim. Na grafikonu sta v istem 
koordinatnem sistemu nanašani premici za leto 1908 in 1924. S primerjavo obeh 
ugotovimo, da so bili leta 1924 večji debelinski razredi mlajši kot leta 1908. 
Za starost jelke po debelinskih razredih smo izračunali standardne deviacije, ki 
so ptikazane v razprede1nici. 

Debelinsll;:i razred II III IV v VI VII 

Stan d. dev. 1908 
(let) ± 14,8 ± 11 ,5 ±14,4 ± 18,3 ±20,0 ±23,7 ±27,0 

Stand. dev. 1924 
(let) ± 11,3 ±12,3 ± 14,8 ± 12,0 ± 15,7 ± 18,5 ± 13,9 

3. KORELACIJA DEBELINE IN STAROSTI 
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Razen sta1·osti višjih debelinskih razredov so se leta 1924 občutno zmanjšale 
tudi njihove standardne deviacije (zožen je interval starosti v teh debelinskih 
razredih). To ugotovitev je mogoče razložiti le s sečnjo najstarejših dreves 
v višjih debelinskih razredih. S tem smo torej dokazali, da so po letu 1912 res 
nadaljevali s sečnjo debelih jelk v gornji etaži. Iz tega pa sledi sklep, da so 
vztrajali pri početju, ki je bilo prej speljana mogoče le do polovice, različna 
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je bila le intenzivnost (jakost sproščan,ia). Zadeva je preprosto razunlljiva, saj 
drugače ob spremenjeni tehniki (s prehodom na prebiralno gospodar,ienje) ne 
bi imeli kaj sekati, zato so predvideli sečnjo jelk nad 45 cm, tj. tistih, ki so še 
ostale v gornji etaži. V gospodarskih knjigah se je spremenil le opis od >~Rau
mung der Tannenuberhalter~· na »Plenterung«. 

3. Kako je s starostjo jelke sedaj, če upoštevamo njen opisani razvoj? 

Da bi mogli odgovoriti na to vprašanje, smo leta 1962 izmerili starost 
jelke v istih revirjih, kot je bila ugotovljena leta 1908 in 1924. Strukturo izmer
jenih jelk smo približno prilagodili dejanski sestavi teh sestojev po debelinskih 
razredih. Značilno za jelkine prečne prereze na panju v teh gozdovih je, da 
imajo v sredini jedro z zelo gostimi letnicami, nato pa brez bistvenega prehoda 
nenadoma sledijo široke branike. Zato smo ločeno prešteli letnice na panju za 
dobo, ko je začela jelka normalno priraščati (število teh branik bi lahko imeno
vali: čas po sprostitvi). Glede na opisani razvoj jelove populacije se nam je zdel 
ta podatek posebno pomemben in ga je vredno posebej statistično obdelati. 
Izmerili smo nad 25 cm debele jelke. Leta 1962 smo ugotovili starost na več kot 
1500 jelkah. Podobno kot .za prejšnji meritvi leta 1908 in 1924 smo tudi leta 
1962 izdelali krivuljo frekvenčne distribucije dreves po starosti (glej grafikon 
št. 2 !). Izračunali smo standardno deviacij o 18 let, torej praktično isto kot leta 
1924, ter poprečno starost 130 let. Močno povečanje jelkine poprečne starosti 
med leti 1924 in 1962 dokazuje, da gre za staranje lesne zaloge. Jelk, mlajših od 
80 let, praktično skoraj ni. Ugotovljeno stanje je popolnoma drugačno od raz
voja jelke v pravem prebiralnem gozdu. Premaknitev poprečne starosti med 
1924. in 1962. letom, tj. v 39 letih, dejansko ustreza razlikam poprečnih starosti 
navedenih frekvenčnih distribucij. 

Z uporabo testa »t~< smo za 0,1% stopnje tveganja (99,9% verjetnost) izra
čunali meje, v katerih leži poprečna starost jelkine populacije (ne našega 
vzorca) leta 1924 in 1962. Le-te znašajo za leto 1924 od 82,75 do 89,19 let, za 
leto 1962 pa od 127,98 do 132,04 let. Ti meji sta na spodnjem grafikonu št. 3 
prikazani z vertikalnima črtama. Torej pada razlika med 1962 in 1924, tj. 39 let, 
v meje velike verjetnosti. Torej je nesporno dejstvo, da gre v našem primeru 
za staranje lesne zaloge jell<e. Vse torej kaže, da se je sedanja jelova populacija 
razvijala po principih, ki so značilni za enodobni gozd. 

Za našo primerjavo z idea1iziranim stanjem, prikazanim s III. Klepčevo 
normalno, moramo pojasniti še vprašanje stopnje raznodobnosti (standardne 
deviacije) v enem ali drugem primeru. Za III. Klepčevo normala izračunana 
standardna deviacija 31let velja za določeni prebiralni sestoj, medtem ko se 
nanaša standardna deviacija kot mera raznodobnosti v naših analizah na ves 
kompleks mešanih gozdov jelke-bukve. Iz tega sledi logično, da je ta meja 
raznodobnosti za posamezne sestoje še veliko ožja. 

Z analizo strukture sestojev po drevesnih vrstah in po debelinskih razredih 
smo ugotovili, da je vraščanje jelke že pred mnogimi leti skoraj popolnoma 
prenehalo. To dognanje nam je vzbudilo zanimanje, kakšna je sedaj starost 
jelke v tanjših qebe1inskih stopnjah. Da bi to ugotovili, smo podobno kot za 
stanje 1908 in 1924 izračunali korelacija starosti in debeline. Izračunali smo 
enačbo a = 109,0483 + 0,6991 d. 

Na grafikonu št. 3, kjer so nanešene vse tri premice, vidimo, da se premici 
za leti 1924 in 1962 paralelna vzpenjata, torej da starost v vseh debelinskih 
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razredih skoraj enakomerno r<:~ste. Iz tega pa sledi pomembna ugotovitev, da so 
tudi tanjše stopnje že relativno stare (kapniki) , torej ne nastajajo z vraščanjem 
mladih jelk čez· taksaci.isko mejo, ampak bolj zaradi selekcije osnovne jelove 
populacije. Da bi to dokazali, bomo v naslednj ih sestavkih uporabili še preciz
nejše podatke . 

4. Ali ima binomska oblika frekvenčnih krivulj st.m·ostne distribucije dre ves 
kako zvezo z Gaussovo normalno distribucijo ? 

Splošno je znano, da se veliko bioloških pojavov ravna po zakonu normalne 
distribucije, ki grafično ustreza krivuljam binomskega tipa. Najbolj znana je 
distribucija števila dreves po debelinskih stopnjah v enodobnem gozdu. Krivu
lja normalne distribucije ima namreč zelo važne matematične lastnosti, ki se 
dajo zelo koristno praktično uporabiti . Zaradi podobnosti naših krivulj starostne 
distribucije jelke smo to vprašanje nadalje raziskovali. Za iste parametre (za 
aritmetično sredino in standardno deviacijo) smo distribucijskim krivuljam 
števila jelk za leta 1908, 1924, 1962 izračunali pripadajoče normalne krivulje. 
Vrisane so na grafikonu št. 2 z debelejšo polno črto k vsaki zlomljeni krivulji. 
Takoj opazimo, da so odstopanja dejanskih krivulj od normalne leta 1908 naj
večja , leta, 1924 se zelo zmanjšajo, medtem ko se leta 1962 krivulji že zelo dobro 
ujemata. 

Da bi pojasnili, ali je osnovna jelova populacija normalno distribuirana, 
smo uporabili test ••/~"', s katerim je mogoče ugotoviti , ali so odstopanja od 
normalne distribucije naključna (posledica. slučajnih f1uktuacij vzorčenja -
izbire modelnih dreves), ali pa so bistvena (signifikantna). Merilo za odstopanje 
od normalne distribucije (/) smo izračunali po obrazcu: 

(f = dejanska frekvenca; f' = pripadajoča normalna absolutna frekvenca) 
Tako izračunani z2 znaša za leto 1908 53,34, za leto 1924 36,48 in za leto 

1962 8,42. 
Iz teh podatkov vidimo, kako se z vedno boljšim ujemanj em distribucijske 

krivulje z normalno zmanjšuje vrednost / kot merilo teh odstopanj . Test ;} 
(Pearsonov hi-kvadrat test) daje verjetnost P (/), s katero je določeni i lahko 
prekoračen; ta verjetnost ne sme biti manjša od 0,05 (5 %), sicer imamo odsto
panja za prevelika in signifikantna, kar z drugimi besedami pomeni , da taka 
vzor'čna distribucija ne izhaja iz normalno distribuirane osnovne populacije. 

Za zgoraj izračunane x 2 smo z uporabo Fisherjevih-Yatesovih tabel za x:..o -
verjetnostjo distdbucijo določili pripadajoče v'erjetnosli P (.;/') . Za leto 1908 je 
P (/) < 0,001, za leto 1924 je P (z") < 0,001. za leto 1962 pa je 0,20< P (x2

) < 0,30. 
ZC\ leto 1908 je verjetnost, da bo izračunani i~ še prekoračen, zelo majhna, 

celo pod 0,001 signiiikantnosti, odstopan.ia od normalne distribucije so pre
velika in zato signifikantna . Hipoteza, da izračunana vzorčna distribucija števila 
jelk po starosli izhaja iz normalno distribuirane osnovne populacije jelke, torej 
odpade . Te računske ugotovil ve ni težko razumeti, saj smo že na dejanski 
fr·ekvenčni distribucij i, preden smo jo primerjali z normalno, ugotovili, da gre 
leta 1908 z·a dve jelovi populaciji, številnejšo mlajšo v spodnji plasti ter manj 
številno starejšo v gornji. 

Tudi test za leto 1924 še dopušča isti sklep kot za leto 1908, čeprav je 
vrednost x'l že močno upadla , verjetnost njene prekoračitve pa zrasla, vendar je 
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še vedno pod 0,001, torej jelka še vedno ni popolnoma izginila iz starejše 
populacije. 

Popolnoma drugačno je stanje za vzorčno distribucijo leta 1962 ; vrednost 
izn1čunanega x2 je že precej n1ajhna, ver.ietnost njene prekoračitve pa pade še 
med 0,20 in 0,30 (med 20% in 30%). Iz tega sledi , da je sedanja jelova populacija 
normalno distribuirana. Slabo ujemanje z normalno distribucijo je obstajalo 
vse dotlej, dokler niso izginile redke jelke starejše populacije iz gornjega sloja . 
Da Je bilo to načrtno doseženo, smo ugotovili že v prejšnjih poglavjih, saj so 
na osnovi etata, izračunanega po Hufnaglovi formuli na osnovi števila dreves, 
že neposredno sledile smernice za odkazovanje drevja z bistvom v sečnji drevja 
nad zrelostnim razredom. 

5. Po tako ugotovljenih dejstvih se na1'n vsiljuje vpTašanje, kdaj se je sedanja 
jelova populacija pomLadila ter v kakšnih okolnostih? 

Če od letnice 1962 odštejemo starost jelke leta 1962, ugotovimo dobo njene 
pomladitve. Tako smo normalno krivuljo starostne distribucije števila jelk 
transformira1i v normalno pomladitveno krivuljo števila dreves (glej grafikon 
št. 4 !). Z uporabo znane lastnosti Gaussove normalne krivulje, da je v mejah 
ene ± standardne deviacije 68 ,3% vsote frekvenc ter v mejah dveh ± standard
nih deviacij 95,4% vsote vseh frevenc, lahko ugotovimo, da se je 68,3% vseh 
dreves jelke sedanje jelove populacije pomladilo v dobi od leta 1814 do 1850 
(36 let), 95,4% pa v širšem intervalu od 1796. do 1868. leta (glej graf. št. 4 !). 

Doba najintenzivnejšega pomlajevanja jelke (1814-1850) sovpada z obdob
jem zelo ekstenzivneg.a. in neurejenega gospodarjenja za časa lastnika Lichten
berga. Ta doba je bila s svojimi političnimi in družbenogospodarskimi ter 
socialnimi razmerami za obravnavane gozdove sploh usodna (Frančiškovic, 5) . 
Značilna je nadalje ugotovitev, da je prizadeta jelova populacija nastala 
v sestojih s pretežnim deležem listavcev (leta 1789 je bilo 76% listavcev, leta 
1864 pa 51%). Prav takšna sestava gozdov glede na drevesne vrste se omenja 
za sredino preteklega stoletja. tudi za Gorski Kotar (Frančiškovic, 5) . 

To ugotovitev lahko podpremo z zelo starimi originalnimi podatki. Ko smo 
preučevali ta problem, smo v arhivu iz zapuščine Schi:inburg-Waldenburg 
pozneje našli prepis cenilnih elaboratov iz let 1864 in 1901. V teh elaboratih so 
poleg podatkov o lesnih zalogah navedene tudi površine sestojev po starostnih 
razredih. Na graflkonu št. 5 smo za 9150 ha gozdov v revirjih Mašun. JU1·jeva 
dolina, Leskova dolina ter Snežnik I in II prikazali njihove površine po starost
nih razredih za leti 1864 in 1901. Kljub temu, da so širine starostnih razredov 
za leto 1901 nekoliko drugačne, je stanje še vedno primerjalno. 

Iz opisov sestojev v omenjenih elaboratih je zlasti za leto 1864 očitno, da 
gre za zelo raznodobne (dvoslojne) sestoje, povsod je namreč navedena starost 
sestojev v zelo širokih intervalih. Kljub zelo stari gornji etaži, je zaradi pt·ecej
šn jega deleža jelke v spodnjem sloju (pomladka) ugotovljena relativno majhna 
poprečna starost; za sestoje, ki so bili že osvobojeni gornje etaže, so pa bile 
dognane na splošno zelo majhne poprečne starosti. Na grafikonu št. 5 vidimo, 
da gre pri letu 1864 za dve grupaciji sestojev; mlajša je stara 25-50 le t ter 
starejša od 75 do 100 let; s ponderacijo razrednih sredin izračunana poprečna 
starost znaša 57,6 let. 

Zanimiv je premik sestojnih povrsm po starostnih razredih v obdobju 
1864-1901. Na omenjenem grafikonu vidimo premik mlajših sestojev v desno, 
vendar pa je kljub temu ostala poprečna starost enaka. Slednje si lahko raz-
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lagamo z okolnostjo, da je bilo tedaj posekana zaradi sproscanja jelke veliko 
starih bukev in jelk. To dokazuje tudi zmanjšanje lesne zaloge na ha v obdobju 
1864-1901 (glej tabelo št. 1 !). To potrjuje tudi velikost etata, ki je leta 1864 
znašal 49.769 bruto m:3 (iglavcev in listavcev), leta 1901 pa 26.327 bruto m 3 

(iglavcev in listavcev). Zaradi zmanjšanja lesne zaloge so leta 1901 zelo znižali 
etat: ki je znašal le 53% tistega iz leta 1864. Če poprečni starosti sestoj ev iz leta 
1901, tj. 63,5 letom dodamo razliko med leti 1962-1901 = 6llet, dobimo 
125,5 let, tj. vrednost, ki pade pri starostni distribuciji števila dreves za leto 
1962 v območje največje verjetnosti. Zelo zanimivo je nadalje vprašanje dina
mike (intenzivnosti) pomlajevanja obstoječe jelove populacije. Na grafikonu 
št. 4 nam prva krivulja prikazuje tudi intenzivnost pomlajevanja kot funkcijo 
dobe. Z nje opazimo, da je bila intenzivnost pomlajevanja najprej zelo šibka, 
ok. leta 1800 pa je začela izredno naraščati in je dosegla svoj višek okrog 
leta 1832. Približno leta 1870 pa je bilo pomlajevanje praktično že zaključeno. 

!000 

5. Struktura sestojev po 1aoo 
starostnih razredih v re
virjih: Mašun, Jurjeva do- ;ooo 
lina, Leskova dolina ter 
Snežnik 1 in II s skupno 2ooo 

površino 9145 ha 
•oo o 

60LO ~-221•~ 45· 67le~ 67-90 ,.~ 

Pri razlagi pomlajevanja sedanje jelove populacije moramo upoštevati 
labilno ravnotežje med bukvo in jelko, ki vlada v njunih mešanih gozdovih 
(Abieti-Fagetum), ter dejstvo, da je ta populacija nastala v sestojih, kjer je bil 
delež listavcev po lesni zalogi 50-70%. Dinamiko pomlajevanja jelke, ki jo 
kaže normalna binomska krivulja (grafikon št. 4), lahko opišemo takole: S prvi
mi večjimi sečnjami so nastali v bukovo-jelovih sestojib inicialni pogoji za 
pomladitev jelke (1800), z vedno večjimi sečnjami okoliških sevitutnih upravi
čencev (1848 - kmečka odveza) je intenzivnost pomlajevanja jelke dosegla 
svoj višek, nakar je začela naglo upadati in je kasneje (1870) praktično skoraj 
popolnoma prenehala. 

Normalna distribucija jelke po starosti (oziroma po dobi pomlajevanja) 
nam kaže torej dinamiko pomlajevanja, in sicer določeno gradacijo pri nasta
janju te jelove populacije. Dinamiko pomlajevanja pa so določale spremembe 
glede pogojev za pomlajevanje (sečnje), ki smo jih že obširno obravnavali 
in jih tudi dokumentirali. 
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Za boljše razumevanje opisane dinamike pomlajevanja jelke je potrebno 
upozoriti na značilne lastnosti te drevesne vrste, tj. na njeno lastnost, da 
zelo pogosto semeni ter na njeno skiofilnost (lastnost, da prenaša zasenčenje) 
posebno v dobi nastajanja in razvoja pomladka. Obe karakteristiki sta vplivali 
tako, da poteka krivulja dinamike pomlajevanja tako kontinuirano. 

Ugotovitev, da ima vsako drevo v sredini jedro zelo gostih letnic, nam 
omogoča sklep, da zgoščene branike prav gotovo izvirajo iz dobe, ko so jelke 
rasle v odvisnosti od starih dreves v gornji etaži. Glede na opisani način gospo
darjenja, ki je veljal do leta 1912, v nekoliko spremenjeni obliki pa še pozneje, 
bi bilo zelo pomembno ugotoviti, kdaj je bila sedanja jelova populacija: ki .ie 
debelejša od 25 cm, sproščena vpliva gornje etaže. 

Na grafikonu št. 4 je prikazana distribucija jelk nad 25 cm glede na čas 
po sprostitvi s prilagojeno normalno distribucijo za iste parametre. Iz statistič
nih podatkov, ki so vpisani v graflkonu, se vidi , da ta element ni normalno 
distribuiran. Ce podobno, kot smo prej starost, tudi ta nakazovalec transformi
ramo na preteklost (z odštevanjem od 1962), z uporabo zakonitosti normalne 
distribucije ugotovimo, da je bila dinamika sproščanja naslednja: od 1882 do 
1908 (26let) je bilo sproščeno 68,3% dreves jelke nad 25 cm, od 1869 do 1921 
(52 let) je bilo sproščeno 95,4% dreves jelke nad 25 cm. Tako ugotovljenemu 
številu let, ko je drevo normalno priraščalo, smo dodali še pet let, potrebnih, 
da je drevo jelke reagiralo na sprostitev s povečanim debelinskim prirastkom. 

Na analogen način smo izračunali tudi distribucijo jelk (nad 25 cm) glede 
na čas zastrtostl. Iz statističnih podatkov, ki so vpisani k grafikonu št. 4, lahko 
sklepamo, da je ta nakazovalec normalno distribuiran. Na prvi pogled preseneča 
relativno dolga doba, ko so bile jelke zastrte in so zato počasi priraščale 

v debelino. 
Rezultati te analize se ujemajo z dognanji v poglavju 322. Iz ohranjene 

tehnične dokumentacije smo namreč ugotovili, da je bilo v obdobju 1882-1908 
prav osvobajanje jelke najvažnejši ukrep (Breitschneiderjev koncept) . 

6. P1·oces aiternaci.ie jelke in bukve 

Na osnovi sprememb strukture lesne zaloge zadnjih 100 let ter s pomoč.io 
natančnih analiz starosti smo ugotovili, da se je v omenjenem obdobju v veli
kem površinskem merilu izvršila izmena bukve z jelko, sedaj pa je začel na
sproten razvoj z izmeno jelke z bukvijo. Nekoliko hipotetično (ker nimamo 
dovolj podatkov za bukev) smo ta proces prikazali s starostno distribucijo 
za leti 1890 in 1962 na grafikonu št. 6. 

Sedanja mlada bukova populacija je v veliki meri nastala med leti 
192.5-1942, v dobi izredno intenzivnih sečenj in zaradi zmotno postavljenega 
cilja, da bo z iztrebljanjem bukve dosežena pomladitev jelke. Da gre očitno 
za izmeno drevesnih vrst v mešanih jelovo-bukovih gozdovih snežniškega ma
siva, jasno spoznamo tudi po podatkih o sestavi števila dreves ter lesne zaloge 
po debelinskih razredih za meritve od 1912-1963. Zal pa teh podatkov zaradi 
preobsežnosti ne moremo predočiti. 

Vse te analize, ki smo jih izvršili na osnovi starosti, velja,io v določenem 
splošnem poprečju za mešane gozdove jelke-bukve (SLP) na snežniškem ma
sivu. V naslednjih poglavjih bomo z natančnimi analizami višin, višinskega 
in debelinskega prirasLka ter razvojne dinamike volumnega prirastka, torej 
z elementi, ki na starost značilno reagirajo, podkrepili naše doslej navedene 
ugoLovitve. 
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44. Analiza razvojne dinamike prirastka 

441. Analiza višin in višinskega prirastka jelke 

Podobno, kot smo to naredili pri analizi starosti, bomo tudi analizo VIsm 
in višinskega prirastka jelke opirali na značilne lastnosti višinske krivulje v 
pravem prebiralnem gozdu (relativno uravnoteženo stanje), ki so: 

l. Višinska krivulja v prebiralnem gozdu ima značilno obliko »S« ; pri 
nižjih debelinah kaže torej prevoj (infleksijo). 

2. Značilna za višinsko krivuljo prebiralnega gozda je njena relativna 
ustaljenost (stabilnost) - torej nima večjih premikov. 

3. Velika disperzijska širina višin in višinskega prirastka za manJse debe
line, ki je posledica zelo različnih razmer za priraščanje v višino zaradi posebne 
strukture prebiralnega gozda, kjer je višinski pri1·astek podraslega drevja para
liziran zaradi pomanjkanja svetlobe. 

Za to analizo razpolagamo s podatki o višinah in višinskem prirastku za 
ista modelna drevesa, ki smo jih uporabili za analizo starosti za leti 1908 in 
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1924 ter z višinami iz leta 1954 (1953-1955) . Iz teh podatkov smo z uporabo 
splošne enačbe hiper bole tipa: 

d:] 
(h- 1,3) = izračunali naslednje izraze za višinske krivulje: 

A +Ed+ Cd2 

1908; h 

1924; h 

1954; h 

----- + 1,30; 
16)268- 0,1377 d- 0,0346 ct2 

------------- + 1,30; 
0,3254 + 0,8010 d + 0,0264 d2 

'd) (d)~ 0.4166- 0,1285 ( 10 + 0,0465 10 - + 1,30. 

(d = prsni premer cm, h = višina drevesa m) 

Krivulje so prikazane v grafikonu št. 7, kjer je predočen tudi poprečni letni 
višinski prirastek za leti 1908 in 1924, izračunan na osnovi višine zadnjih deset 
vencev. Na prvi pogled opazimo, da gre pri višinskih krivuljah za izredno 
močne višinske premike. Krivulje so izračunane na osnovi zelo sobdnih podat
kov in veljajo kot poprečje za jelko v mešanih gozdovih jelke-bukve, zato od
pade sum, da gre morebiti za pomik v okviru standardnih napak pri krivuljah, 
nasprotno, pomik krivulj pade izven območja standardnih napak. 

Ce hočemo pojasniti te premike, moramo upoštevati razvojno dinamiko 
prizadetih gozdov, ki smo jo spoznali z analizo starosti za leta 1908, 1924 in 1962. 
Na prvi pogled napravi višinska krivulja iz leta 1908 vtis, da gre za pravi pre
biralni gozd (oblika ,,s), vendar ne smemo prezreti dejstva, da imamo leta 
1908 še vedno opraviti z dvema slojema jelke, s številnim mlajšim, ki je bil šele 
dobro sproščen (68,3 rb) in še ni razvil popolnega višinskega prirastka (glede na 
njegovo starost - zaostanek višin) ter z maloštevilnim starejšim, v katerem se 
je drevje razvijalo bolj ali manj neovirano in je popolnoma uveljavilo svoj 
višinski prirastek. Višinska krivulja iz leta 1908 kaže torej dve različni jelovi 
populaciji, tj . dva drevesna sloja. To najprepričljiveje dokazuje krivulja iz leta 
1924, ki predstavlja v primerjavi s tisto iz leta 1908 izredno povečanje višin 
tanjšega drevja (mlajša populacija). Prevoj krivulje (točka infleksije) se je 
pomaknil čisto k izhodišču koordinatnega sistema, tako da ima krivulja obliko, 
ki je značilna za enodobne gozdove (oblika parabole) . Da je premik višinskih 
krivulj v obdobju 1908-1924 stvaren, najtrdneje dokazuje višinski prirastek 
(glej grafikon št. 7 spodaj!), ki smo ga ugotovili z merjenjem na istih modelnih 
drevesih kot za določanje višine. Iz podatkov o višinskem prirastku vidimo, da 
se je med letoma 1908 in 1924 višinski prirastek zelo povečal, posebno pri 
tanjšem drevju (mlajša jelova populacija). V prebiralnem gozdu ima zlasti 
višinski prirastek tanjšega drevja relativno majhne vrednosti, ker pomanjkanje 
svetlobe paralizira priraščan,ie . 

Kot značilen nakazovalec prebiralnega gozda je variacijska širina višin
skega prirastka po debelinah, zato smo tudi njo izračunali tet· jo kot koeficient 
variacije navajamo po debelinskih razredih v nasledn.ii razpredelnici. 

Iz podatkov v razpredelnici je razvidno, da je koeficient variacije pri 
tankem drevj-u majhen. To je v popolnem nasprotju s tovrstnimi zakonitostmi 
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z~ prebiralni ?ozd . ~gotovljeno stanje je značilno za mlajše enodobne gozdove, 
kJer vse drevJe relativno enako prirašča v višino in se dviguje kot enoten sloj. 

Debelinski 
II III IV razred v VI VII 

(cm) 15,0 25,0 32,5 37,5 42,5 47,5 nad 50 ----

1908 11,55 7,73 9,21 18,45 22,05 24,70 39,19 
1924 5,66 7,37 12,95 10,61 12,88 15,01 9,20 

Podobno si je mogoče razložiti premik višinskih krivulj v obdobju 1924 do 
1954 (30 let) . Jedro mlade jelove populacije, ki je bila leta 1924 v območju 
10-30 cm in smo za njo ugotovili zelo velik višinski prirastek, je sedaj v glav
nem nad 30 cm. Le-ta je povzročila, da se je dvignila krivulja (1954) v območju 
večjih debelin. Opozoriti moramo, da sm.o krivulje risali le za debeline do 
65 cm in se na prvi pogled zdi nelogična razlika med višinami najdebeljših 
dreves za leta 1908, 1924 in 1954. že iz poteka višinskih krivulj je razvidno, 
da bi v podaljšku dosegle vse tri približno enako vrednost. 

Padec višinske krivulje (1954) za tanjše drevje, ki je povzročil prehod 
višinske krivulje v obliko >>S~<, si razlagamo takole: V dobi izredno velikega 
višinskega prirastka v obdobju 1908-1924 (1930) se je izvršila tudi močna 
selekcija v jelovi populaciji. Drevje, ki je v konkurenčni borbi omagala, je 
začelo naglo pešati z višinskim prirastkom ter predstavlja sedaj spodnji sloj 
jelove populacije (kapniki). To smo ugotovili tudi s korelacija starosti in debe
line v prejšnjem poglavju (glej grafikon št. 3 !) . 

Analizirana dinamika višinske rasti je značilna za enodobni gozd . Premiki 
višinskih krivulj so sedaj glede na relativno starost jelove populacije že zelo 
umirjeni, vendar še vedno zazn.avni. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo 
SRS je s periodičnimi meritvami višin na raziskovalnih ploskvah na Snežniku 
registriral še vedno znatno nestabilnost višinskih krivulj (Čokl, 3). Naši podatki 
po naključju padejo v obdobje najživahnejšega višinskega prirastka, zato so 
premiki višinskih krivulj tako veliki. Premike višinskih krivulj v prejšnjem 
obdobju dokazu.ie tudi neprestano spreminjanje lokalnih tablic, ki so zaradi 
povečanja višin postale prenizke (sp1·ememba kubnih krivulj). 

442. Analiza 1·azvojne dir1-amike jeloveg.a debelinskega prirastka 

Potem ko smo pojasnili razvojno dinamiko višin in višinskega prirastka, 
poglejmo, kako je z odločilnejšo komponento kubnega prirastka, tj. z debelin
skim prirastkom! V ta namen imamo na razpolago naslednje podatke: 

l. desetletni debelinski jelov prirastek za mešane gozdove jelke-bukve prej 
naštetih revirjev iz leta 1908 (5700 izvrtkov); 

2. podatke o debelinskem prirastku in prehodnih dobah za jelko iz leta 
1960 v štirih najbolj razširjenih gozdnih tipih; 

3. podatke globinskih analiz jelovega debelinskega prirastka iz leta 1963. 
Za debelinski prirastek smo z uporabo splošne enačbe parabole tipa y = 

= a + bx + cx:? izračunali krivulje debelinskega prirastka, ki so razvidne iz 
grafikona št. 8. Čeprav krivulja debelinskega prirastka iz leta 1908 predstavlja 
poprečje za mešane gozdove jelke-bukve (Abieti-Fagetum), je na grafikonu 
znatno višja celo od krivulje najboljših gozdnih tipov (A.-F. omphalodetosum, 
A.-F. lycopodietosum). 
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7. RAZVOJNA DINAMIKA VIŠINSKEGA PRIRASTKA V OBDOBJU 1908-1954 
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Za krivulje po gozdnih tipih iz leta 1960 je značilno, da se v območju 
nad 30 cm po višini debelinskega prirastka tako razvrščajo, kot to ustreza ra
stiščnim razmeram vsakega teh tipov. Spodnji dve krivulji dosegata celo ek
strem, ki smo ga izračunali tako, da smo prvi odvod izračunane parabole 

(

dZ! O) 
-- enačili z O. 
dl. :l 

Gozdni tip A.-F. mercurialetosum kulminira z debelinskim prirastkom 
pri 43 cm, A.-F. homogynetosum pa pri 70,cm. Za vsak gozdni tip je zelo zna
čilna disperzijska širina debelinskega prirastka, ki je večja za gozdne tipe z 
ekstremnimi talnimi razmerami. 

Na istem grafikonu smo k izračunani krivulji debelinskega prirastka za 
leto 1908 (detalj spodaj) prilagodili poligon razrednih poprečij debelinskega 
prirastka. Čeprav gre za izredno veliko število izvrtkov (5700) nas preseneča 
slaba prilagojenost izračunane krivulje razrednim poprečjem, po drugi strani 
pa vidimo, da ima celo poligon razrednih poprečij obliko nekakšne zvezne 
krivulje. Ugotovitev je pri tako velikem številu izvrtkov razumljiva. Vzrok 
za to more ležati le v dejstvu, da gre za krivuljo debelinskega prirastka dveh 
slojev, mlajšega, kjer je zaradi konkurence v krošnjah že prišlo do stagnacije 
debelinskega prirastka tanjšega drevja, ter starejšega (gornja etaža), kjer se 
debelinski prirastek razvija popolnoma neovirano. Spodaj na grafikonu št. 8 
smo to dognanje shematično prikazali. 

Za dokaz, da je debelinski prirastek od 1908. do 1960. leta upadal, kot je 
to jasno razvidno iz položaja krivulj debelinskega prirastka na grafikonu št. 8, 
bomo uporabili podatke globinske analize jelovega debelinskega prirastka. Pri 
globinskem vrtanju smo vsako drevo klasific1rali po Leibungutovi biološki 
klasifikaciji dreves za prebiralne gozdove in smo drevje razvrstili v vladajočo, 
sovladajočo in podraslo skupino . Kriterij za klasifikacijo ni bila le absolutna 
višina drevesa, ampak tudi n,iegov biološki položaj nasproti sosedstvu. Rezultati 
globinske analize debelinskega prirastka so razvidni iz grafikona št . 8, ki kaže, 
da je debelinski prirastek med leti 1903 in 1913 dosegel svoj višek. Na tej višini 
je ostal za vladajoča drevesa vse do obdobja 1933-1943, nakar .ie začel rapidno 
upadati. pri sovladajočem in podraslem drevju pa je začel pojemati takoj po 
doseženi kulminaciji . Debelinski prirastek iz leta 1960 pada torej v obdobje. 
ko je trend debelinskega prirastka že močno upadel, zato je razlika, ki jo levo 
zgoraj na grafikonu št. 8 predočujejo krivulje debelinskega prirastka, razum
ljiva. Pod grafikon trenda debelinskega prirastka smo vrisali dobo, v kateri 
je bilo sproščenih 68,3% in 95.4% vseh dreves nad 25 cm. Očitno je, da se ta 
časovni interval ujema z dobo največjega vzpona debelinskega prirastka. 

Pri primerjavi trendov debelinskih prirastkov vseh treh kategorij po bio
loškem položaju nam zbuja pozornost značilnost, ki nima nič skupnega s pre
biralnim gozdom. Obravnavane tri biološke kategorije dreves v pravem pre
biralnem gozdu bolj ali manj kažejo le trenutno razvojno stanje in položaj 
vsakega drevesa. Vsak osebek je namreč ob svojem nastanku kot člen pomladka 
v podraslem položaju; ko dobi med sklepom krošenj potreben prostor, se z iz
rednim višinskim prirastkom povzpne v sovladajoči položaj, kjer pa ga še 
vedno ovirajo sosedna drevesa, in končno se vključi v vladajoči položaj ter 
nato raste popolnoma neovirano. V pravem prebiralnem gozdu predstavlja 
obravnavana klasifikacija razvojno zaporedje drevesa od njegovega nastanka 
do zrelosti ; to pa pomeni, da imamo v poprečju pri vsaki kategoriji opraviti 
s popolnoma raztičnimi starostmi . V našem primeru (glej graf. št. 8 desno!) pa 
vidimo, da vse tri kategorije izhajajo iz iste osnovne gmote . 
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443 Analiza razvojne dinamike kubnega pTi?·astka 

. Za boljšo preučitev in trdnejšo utemeljitev določenih premikov pri razvoju 
pnrastka mase za gospodarsko enoto Mašun smo uporabili podatke, ki smo jih 
obdelali pri analizi višin in višinskega ter debelinskega prirastka, ki sicer ve
ljajo za širše območje mešanih jelovo-bukovih gozdov (Mašun, Jurjeva dolina, 
Leskova dolina ter Snežnik I in II). 

Upoštevajoč nakazana razvojno dinamiko sestojev glede starosti, ki jo je 
potrdila še analiza višin, višinskega ter debelinskega prirastka, in upoštevajoč 
velike spremembe v strukturi sestojev v zadnjih 60 letih, ostaja odprto najbolj 
zanimivo vprašanje: Kako se obnaša prirastek mase mešanih gozdov jelke
bukve in končno , kakšna je njegova tendenca, ali raste, ali pa že upada? 
V zvezi s temi vprašanji smo za mešane jelovo-bukove gozdove gospodarske 
enote Mašun po met·itvah v letih 1912, 1924, 1936, 1953 in 1963 izračunali kore
lacijske odvisnosti prirastka na ha od hektarskih lesnih zalog, ki so izražene 
z naslednjimi enačbami: 

Za leto 1912 je y = - 1,27060 + 0,62473 (~)- 0,00783 (~)
2 

lyx = 0,8646. 
10 10 ; 

Za leto 1924 je y = 1,55887 + 0,35213 (~) + 0,00044 (!_ ')~ Iyz = 0,9335. 
10 10 ' 

za leto 1936 je y =- 1,14383 + o,51411 Cxo)- o,oo241 (:or Iyx = o,9636. 

Za leto 1953 je y = 1,54536 + 0,15-151 (~·) + 0,00205 (_2_)~ lyx = 0,7303. 
10 10 , 

Za leto 1963 je y = - 3.64720 + 0,60840 (~·) - 0,00708 (~)
2 

Iyx = 0,4244. 
. .10 10 ; 

(x = lesna zaloga na ha, y = pri ras tek na ha, lyx = indeks korelacije). 

Na osnovi gornjih enačb so bili izračunani prirast.ki na ha za sredine ka
tegorij, tj. za 25 m:1 na ha, 75 m:1 ha, 125 m:·._,ha itd., vedno le za dejanski razpon 
hektarskih lesnih zalog. Podatki so prikazani na grafikonu št. 9. V tabeli št. 3 
navajamo le podatke o poprečjih. 

3. Poprečne lesne zaloge in prirastek v rcvirju Mašun za obdobje 1912--1963 

Poprečno 

Leto 
Lesna meritve zaloga na ha Prirastek na ha Odstotek prirastka 

ig l. list. skupaj igL list. skupaj igl. list. !:ikupaj 

1912 9-1 34 128 3,98 1,30 5,28 4,23 3,83 4,12 
1924 149 30 179 7,15 0,85 8,00 4,79 2,83 4,47 
19~::l6 177 26 203 7,45 0,81 8,26 4,19 3,11 4,06 
1953 199 54 253 5,64 1,19 6,83 2,83 2,21 2.70 
1963 243 70 313 5,83 2,33 8,18 2,41 3,33 2,61 

195:3* 221 61 232 6,27 1,35 7,62 2,83 2,21 2,70 

(* 1953 podatki so korigirani z nnpako lokalnih tablic.) 
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9. RAZVOJNA DINAMIKA PRIRASTKA MASE PO KATEGORJJAH LESNIH 
ZALOG V OBDOBJU 1912-1963 V REVIRJU MASUN 
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Za boljšo ilustracijo smo na korelacijskih krivuljah s krožiči označili po
prečne prirastke na ha iz tabele št. 3, puščice pa prikazujejo zaloge na abscisi, 
na kateri so nastali (glej grafikon št. 9 !). 

Pri preučevanju izračunanih nakazovalcev, ki predočujejo razvojno dina
miko prirastka v obdobju 1912-1964, je potrebno upoštevati naše ugotovi.tve 
glede spremembe struktw·e po drevesnih vrstah in debelinskih r.a·zredih, dina
miko razvoja po starosti ter po višinskem in debelinskem prirastku za ob
dobje 1912-1964. 

Korelacijske krivulje med prirastkom in lesno zalogo na grafikonu št. 9 
nam prikazujejo spremembo v produktivnosti lesnih zalog. Očitno je, da pred
stavlja ordinantna razlika med krivuljami spremembo intenzivnosti pr}raščanja 
(spremembe odstotka prirastka) . Trend gibanja odstotka prirastka med leti 
1912-1964 bo zelo solidna osnova za presojo njegove bodoče tendence. 

Za leto 1912 je značilna relativno majhna lesna zaloga 128 m 3iha s prira
stkom 5,28 m :1/ha ter z odstotkom prirastka iglavcev 4,23% . V letu 1924 ,ic 
zaznaven precejšen vzpon korelacijske krivulje nad tisto iz leta 1912 ter premik 
lesnih zalog na ha v višje kategorije. Da se je intenzivnost priraščanja iglavcev 
povečala, smo ugotovili že na debelinskem in višinskem prirastku, lesna zaloga 
na ha se je povečala na 179 m:l;ha , prirastek na 8,00 m·~/ha , odstotek prirastka 
iglavcev pa kar na 4,79%, medtem ko je za lista vee upadel. Do take razlike 
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odstotka prirastka iglavcev (ki je povzročila vzpon korelacijske krivulje) je 
lahko prišlo le tedaj, če sta se občutno povečali glavni komponenti prirastka 
mase, tj . debelinski in višinski prirastek, kot smo to že ugotovili. Del poveča
nega prirastka gre na račun spremenjene zmesi v korist iglavcev (glej odnose 
med iglavci in listavci po lesnih zalogah!), večji del pa je posledica povečane 
intenzivnosti priraščanja iglavcev. 

Z meritvjjo leta 1936 je bilo ugotovljeno povečanje lesne zaloge na 203 m·1/ha 
s prirastkom 8,26 m 3/ha ter s prirastnim odstotkom iglavcev 4,19%. Opazno je 
torej zmanjšanje prirastka odstotka iglavcev. Ožji časovni interval okrog leta 
1936 štejemo za kulminacijo prirastka, še posebno, če upoštevamo delno napako 
pri ugotavljanju lesnih zalog, ki je nastaJa z uporabo obračunskih tablic iz 
leta 1924 in je dokazana z evidenco sečenj . 

Me1itvi v letih 1953 in 1963 sta sicer pokazali konstantno naraščanje zaloge. 
vendar pa je bilo naglo zmanjšanje prirastnega odstotka iglavcev tako učinko
vito, da tudi povečane lesne zaloge listavcev (glej tabelo št. 3 !) niso več dosegale 
absolutne višine prirastka iz leta 1936. Površen pogled na korelacijski krivulji 
zadnjih dveh meritev (1953-1963) nam odkrije določeno nelogičnost. Iz popreč
nih vrednosti v tabeli št. 3 vidimo, da je prirastek leta 1964 večji kot leta 1953. 
To anomalij o si lahko razložimo takole: 

l. Meritev v letih 1950-1953 pade v dobo, ko so bile lesne zaloge zmanj
šane z izdatnimi sečnjami v planskih letih. 

2. Lokalne tablice, ki so bile uporabljene leta 1953, so za iglavce 10,8% 
prenizke, za listavce pa 11 ,9%. če za te odstotke linearno povečamo lesno 
zalogo in prirastek iz leta 1953, ugotovimo nekoliko večji prirastek iglavcev na 
ha kot je bil leta 1963. 

3. Občutno povečanje absolutnega prirastka na ha leta 1964 gre izključno 
na račun vrasta mladih bukev v dobi , ko le-te zelo intenzivno p1iraščajo (glej 
grafikon št. 9 in tabelo št. 3 !) . 

Prirastni odstotek iglavcev je po letu 1924 neprestano upadal, medtem ko 
se je prirastni odstotek listavcev zaradi vraščanja mladih bukovih sestojev spet 
povečevaL 

V letih. ko narašča višina lesne zaloge na ha, izredno popušča stopnja kore
lacijske odvisnosti med prirastkom in višino lesne zaloge (glej indekse km·e1a
cije !) . To pa je značilno za bolj ali manj enodobne gozdove. 

Rezultati te analize so popolnoma v skladu s prej.šnjimi ugotovitvami na 
osnovi analize strukture višinskega ali debelinskega prirastka tet· starosti. 
Izsledki vseh teh analiz nam potrjujejo isto razv-ojno pot sestoj e v . Problem 
staranja lesnih zalog iglavcev se očitno kaže z upadanjem prirastnega odstotka 
iglavcev. Ni dvoma, da tudi absolutni prirastek iglavccv peša . Sumarni obračun 
prirastka po kontrolni m.etodi se ujema z ugotovitvijo, da je bil absolutni pl·i
rastek ig1avcev na ha največji v obdobju okrog leta 1936. Zanimivo je, da je 
Brinar za naslednje obdobje na osnovi analize klimatičnih Iluktuacij dokazal 
močno premaknitev klime h kontinentalnosti (Brinar, 2) . No-rmalno je, da Lako 
močna otoplitev zapusti sledove na priraščanju jelke v že itak prizadetih se
stojih, kakršni so snežniški. 

Izredno zanimivi so podatki analize produktivnosti lesnih zalog v razli čnih 

gozdnih tipih ter primerjalne analize produktivnosti lesnih zalog med družbe
nimi in zasebnimi mešanimi gozdovi jelke-bukve na istih gozdnih tipih, kjer se 
je v zadnjih 80-100 letih bistveno različno gospodarila. Toda ta vprašanja 
presegajo naš okvir, zato jih bomo posebej obdelali v enem naslednjih pi'i
spevkov. 
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Pri opisu metod g·ospodarjenja v preteklosti smo ponovno ugotavljali 
osnovni smoter : pospeševanje iglavcev na račun listavcev, ki so jih vedno 
odločno sekali (to smo ugotovili na osnovi podatkov iz evidence sečenj) , da bi 
sprostili iglavce ali pa pospešili njihovo naravno pomladitev. Zanimivo je 
vprašanje, v kakšni zvezi je sedanji hektarski prirastek listavcev kot tudi iglav
cev s poprečno letno sečnjo na ha v obdobju 1890-1963 (73 let). Nesporno je, 
da poprečni letni posek na ha v tej dobi kvantitativno vsebuje merila tiste 
doktrine gospodarjenja, ki je tedaj veljala (favoriziranje iglavcev na račun 
listavcev). Na osnovi sumarnih podatkov smo ugotovili, kako je delež listavcev 
v mešanih gozdovih jelke-bukve upadal, dosegel pri meritvi leta 1936 svoj 
minimum, nato pa je spet naraščaL 

Normalno bi bilo, da bi drevesni vrsti, ki so jo v obdobju zadnjega stoletja 
nenehno radikalno iztrebljali, sedaj pripadala majhna lesna zaloga in pičel pri
rastek. Ker razpolagamo· za gospodarsko enoto Mašun z obračunskimi podatki 
iz evidence sečenj za obdobje 1890-1963 po oddelkih, smo za mešane gozdove 
jelke-bukve izračunali korelacijske odvisnosti hektarskega prirastka in lesne 
zaloge po stanju 1964 od poprečnih letnih sečenj na ha za omenjeno obdobje 
(73 let). 

Korelacija prirastek-sečnje za listavce izraža obrazec y = 0,5043 + 
+ 0,8826 x+ 0,3941 x 2

; Ip = 0,8034, za iglavce pa obrazec y = 3,7907 + 0,4983 x+ 
+ 0,0224 x~; Irx = 0,4070. Korelacija lesna zaloga-sečnje za listavce je izražena 
z enačbo y 1 = 15,6447 + 30,7712 x+ 8,0596 x2

; lvx = 0,8158, za iglavce pa z 
enačbo YL = 134,3341 + 26,4263 x+ 0,7157 x 2

; lyx ~ 0,4819. 
Za korelacija glede na prirastek kakor tudi glede na lesno zalogo je za 

listavce značilen izredno velik indeks. To ugotovitev lahko preprosto izrazimo 
takole : Čim bolj so bili listavci v obdobju 1890-1963 (73let) sekani (v absolutni 
količini) , tem večja sta bila leta 1964 njihova lesna zaloga in prirastek. To para
doksno ugotovitev je mogoče razložiti samo z domnevo, da se je bukev zaradi 
radikalnega iztrebljanja v preteklem stoletju dobro pomlajala. Drugače nave
dene trdne korelacije ni mogoče pojasniti. Obravnavani analitični izsledek 
računsko potrjuje sicer znano biološko moč bukve, zlasti kar zadeva njeno vital
nost in konkurentnost. Do enakih ugotovitev je prišel tudi Safar za gozdove 
Gorskega Kotarja (Safar, 24 , 26). 

Nasprotno primeru za listavce imata obe korelaciji za iglavce šibka koefi
cienta. Takšen odnos najbrž lahko v prvi vrsti ptipišemo kakovosti rastišča. 

Glede na to, da kaže produktivnost lesnih zalog iglavcev stalno tendenco 
upadanja in v zvezi s skrajno slabo regeneracijo jelke bi verjetno korelacijska 
krivulja za ig1avce nekje v bodočnosti začela celo padati (glej velik posip vred
nosti okrog krivulje in njeno zelo položno lego!). 

Pri raziskovanju prirastnega trenda jelke je našo pozornost pritegnila tudi 
smreka, čeprav v mešanih gozdovih jelke-bukve njen sedanji delež poprečno 
ne dosega niti 10% lesne zaloge iglavcev. Ze na prvi pogled se v primerjavi 
z jelko po zunanjosti odlikuje z izredno vitalnostjo. Analizirali smo debelinski 
prirastek, ki ga lahko pripisujem.o njeni sedanji življenjski moči. 

Naša smreka je na jugu svojega, sicer zelo širokega , ekološkega area1a, zato 
so jo druge konkurenine drevesne vrste (predvsem bukev) izrinile na edafsko 
ali pa mik.roklima.tsko ekstrcmnejša rastišča , ker na dobrih niti aktivno niti 
pasivno ni kos konkuretno zelo krepki bukvi. S tem pa seveda nikakor še ni 
rečeno, da smreka na odličnih tleh obravnavanih gozdnih tipov ne uspeva, 
nasprotno, mnoge smrekove kulture, osnovane na naših gozdnih tipih , uveljav
ljajo odličen prirastek. 
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10. DESETLETNI DEBELINSKI PRIRASTEK SMREKE IN JELKE V MESANIH 
GOZDOVIH JELKE-BUKVE-SMREKE NA OBMOČJU REVIRJEV MASUN IN 
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Pri opazovanju dinamike pomlajevanja mešanih gozdov jelke-bukve 
(smreke) v zadnjem obdobju, marsikje nahajamo živahno pomlajevanje smreke. 
Ko presojamo potencialno moč pomlajevanja smreke v gozdnih tipih, kjer je 
sedaj izredno skromno primešana, moramo upoštevati izredno slab nalet smre
kovega semena ter sestojne razmere, ki niso pripravljene za razvoj smreko
vega pomla.dka. Vse kaže, da je bil dosedanji konservativni način posamičnega 
prebiralnega gospodarjenja kriv, da se smreka ni bolj uveljavila. Smreka ne bi 
vzdržala zastrtosti tako dolgo kot jelka (glej grafikon št. 4 !). 

Te ugotovitve so za mešane gozdove jelke-bukve izrednega pomena. Vse 
kaže, da bo marsikje vrzel, ki jo bo pustila jelka, izpopolnila smreka. 

5. SKLEPI 

Na osnovi opisa gozdnogospodarskih ciljev in metod gospodarjenja v pre
teklem obdobju ter na podlagi zelo obširnega in precizno dokumentiranega 
prikaza razvojne dinamike gozdov v zadnjih 100 letih lahko raziščemo dobre in 
škodl.iive vplive tega gospodarjenja in iz teh ugotovitev povzamemo korjstne 
sklepe za njegovo nadaljnje usmerjanje. 

Ce presojamo - upoštevajoč gospodarjenje v zadnjih 100 letih - sedanje 
stanje sestojev, za katere lahko kompleksno trdimo, da so rezultat bivšega 
gospodarjenja, moram o pre ud ar j a li s stališča s o d ob n i h bi o-
1 o s k i h t e r g o j i t v e n o g o s p o d a r s k i h k o n c e p t o v. Snežniški go-
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zdovi so glede tega v izjemno ugodnem položaju, kajti poleg zelo obsežne 
dokumentacije o preteklem načrtnem gospodarjenju za skoraj 100 let imajo 
s podrobnim kartiranjem gozdnih tipov dokaj dobro raziskane biološke temelje. 
Oba vira inforn1acij sta solidna osnova. za naše pomembne sklepe. 

Gospodarjenje z mešanimi gozdovi jelke in bukve na Snežniku v zadnjih 
100 letih je zaradi neupoštevanja naravnih zakonitosti tako zelo spremenilo 
celoten kompleks biogeocenoze, da mu lahko zelo zanesljivo pripišemo vzrok 
za sedanje težave pri gospodarjen.iu z jelko. Drastično spremenjena sestava 
vegetacije v zadnjih 100 letih je odločilno vplivala ne le na sestojno klimo. 
ampak tudi na mikrobiološki kompleks tal (mikrobiocenozo), tj. na, procese 
humifikacije. Zlasti sovjetska šola gozdnih tipologov prisoja mikrobiološkim 
razvojnim procesom v gozdnih tleh izreden pomen pri študiju vzajemnih odno
sov med drevesnimi vrstami v mešanih sestojih. 

Obravnavana razvojna dinamika snežniških jelovo-bukovih mešanih gozdov 
dokazuje, da je razlago problema jelke na dinarskem Visokem krasu iskati prav 
v študiju tesnih medsebojnih odnosov in vzajemnih delovanj med jelko in 
bukvo ter smreko v skupnostih različnih gozdnih tipov. V zadnjih 100 letih je 
bil v snežniških mešanih gozdovih jelke-bukve odnos med iglavci in listavci 
v strukturi lesne zaloge s sečnjami popolnoma obrnjen. S to spremembo se je 
bistveno predrugačila tudi mikroklima in sestava gozdne stelje, in to je povzro
čilo spremembo mikrobioloških procesov v tleh. Spremenjeni talni mikrobiološki 
procesi odločilno vplivajo na pomlajevanje ene ali druge drevesne vrste. Odnosi 
med določeno drevesno vrsto in mikrofloro gozdnih taJ. v mešanih sestojih 
posredno odločajo o razmerju med drevesnimi vrstami. Ta vpliv se praktično 
najbolj uveljavlja pri procesu pomlajevanja in premene drevesnih vrst. Eno
stransko pospeševanje ene drevesne vrste v mešanem gozdu na račun druge 
spelje tudi mikrobiološke procese v tleh v takšno smer, da delujejo stimulativno 
na, pomlajevanje druge vrste, zato postane takšen vpliv usoden za razvoj dre
vesne vrste, ki jo pospešujemo (19). Vse namreč kaže, da je težave s pomlajeva
njem jelke v mešanih sestojih na Visokem krasu iskati prav v zelo zapletenih 
bioloških procesih gozdnih tal. 

Če na podlagi analizirane razvojne dinaJnikc snežniških jelovo-bukovih 
mešanih gozdov presojamo populacijo jell{e kot individuum, potem razpoznamo 
njeno >>-rojstvo-<<, njen vzpon, kulminacijo njenega razvoja in življenjske moči 
in prav sedaj tudi njeno regresijo. Vrzeli, ki jih jelka sedaj pušča za seboj, 
izpopolnjuje izredno vitalna bukev in v nekaterih gozdnih tipih tudi smreka. 
Gre torej za izrazito ciklične procese, ki so bili v gozdni biogeocenozi umetno 
sproženi. Za. vsak gozdni tip je značilen čisto drugačen razvojni proces. 

Vsiljuje se vprašanje, ali je razvojna dinamika, kakršna je bila sprožena 
z gospodarjenjem v snežniških gozdovih jelke-bukve, v zadnjih 100 letih, ko gre 
za drastična nihanja sestojne zgradbe glede na drevesne vrste, s tem pa tudi 
glede višine in zlasti vTednosti donosov, neogibna; ali se teh nihanj ne da 
z gojitvenotehničnim ur.a.vnavanjem naravnih sil vsaj omiliti? Veli ka ra z
v o j n a n i h a n j a, k i s o z n a č i 1 n a z a s n e ž n i š k e m e š a n e g o -
z d ove j e 1 ke- b uk ve, v dolg or oč nem p opre č j u neogibno 
spremljajo pomembni vrednostni izpadi v pr o izvod nj i. 

Na podlagi Ol'ientacijskega preučevanja l'azvojnih procesov v kmečkih 
mešanih gozdovih jelke-bukve bi smeli trditi, da z ustrezno sestavo drevesnih 
vrst v skupinsko prebiralnem ter skupinsko postopnem obratovanju lahko te 
tokove v precejšnji meri obvladamo. S premeno jelka-bukev-smreka bi že 
v naprej zavestno računali, vendar bi jo v tem primeru izvajali na malih povr-
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šinah in bi bila takorekoč vključena v gojitveni obrat. Popolnoma drugačna so 
bila dejanska dogajanja v snežniških mešanih gozdovih jelke-bukve, kjer je 
zaradi šablonskega in radikalnega pospeševanja jelke na račun bukve premena 
drevesnih vrst dobila velikopovršinski značaj. 

Glavne zmote v celotni dolgoletni strategiji gospodarjenja s snežniškimi 
gozdovi so bile naslednje: 

a) Pri presoji začetne točke načrtnega gospodarjenja v prvem obdobju se 
nam zdi takratni cilj: sprememba gozd o v z ve 1 i kim de 1 e že m 
b u k v e v e n o d o b n e g o z d o v e v e č i n s k i h i g l a v c e v « popolnoma 
razumljiv. Slabe posledice za današnje sestoje je imelo radikalno izt1'eblj.anje 
bukve zaradi oblikovanja enoličnih sestojnih oblik. Na srečo so to spremembo 
le ponekod izpeljali do konca. 

b) Načrt iz leta 1912 predstavlja preobrat gospodarjenja. V tej dobi se je 
kot reakcija na. teorijo o maksimalni zemljiški renti ter zaradi pešanja smre
kovih monokultur na nižinskih rastiščih srednje Evrope vedno bolj utrjevala 
ideja o naravnem gozdu ter prebiralnem načinu gospodarjenja. Nobenega 
dvoma ni, da je načrt iz leta 1912 sestavljen pod popolnim vplivom Hufnagla, 
ki je za takratne naše ožje razmere (Kočevska, Gorski Kotar, Snežnik) veljal 
za teoretika prebiralnega gozda. Vsiljuje se vprašanje, ali je bilo glede na raz
vojno preteklost večine mešanih gozdov jelke-bukve, kot smo jih v prejšnjem 
poglavju analizirali, leta 1912 sploh mogoče govoriti o pravem 
prebira 1 nem go sp odar jen ju ? V omenjenem elaboratu je bila razen 
teg.a predpisana gojitvena tehnika šablonsko navezana na določene ureditveno
tehnične postavke, kot so: normalni gozd po Hufnaglovi zamisli, zrelostni. 
razred, etatni račun itd. 

c) Ob prehodu na prebiralno gospodarjenje (1912) ni bila upoštevana struk
tura sestojev, ki jo je zapustilo prejšnje gospodarjenje. Ni bilo pojasnjeno 
zamotano vprašanje odnosov med jelko in bukvo, zato je osnovni gospodarski 
cilj protežiranja iglavcev (jelke) na račun listavcev s šablonsko gojitvene tehniko 
doživel polom in privedel ravno do naspr-otnega izida, do močnega uveljavljanja 
bukve. 

Snežniške mešane gozdove jelke-bukve sestavlja zelo pestra mešanica 
različnih gozdnih tipov s svojstvenimi ekološkimi in gojitvenimi posebnostmi, 
za katere ne morejo veljati enaki togi predpisi posamičnega prebiranja. Izredno 
so bila zanemarjena zlasti načela nege. 

č) Z analizo dosedanje razvojne dinamike gozdov smo ugotovili, kakšne 
bistvene strukturne spremembe so doživeli mešani gozdovi jelke-bukve. Gojit
vena tehnika ni sledila razvojni tendcnci raznih gozdnih tipov, ampak je ostala 
pri istih okornih konceptih, ki jih je predvidel elaborat iz leta 1912, ko je bila 
zgradba gozdov bistveno drugačna. 

d) Za: povojne revizije gospodarskih načrtov je bilo usodno, da padajo 
ravno v dobo vsesplošne >>-mani .i e prebira nj a ~< , ko so tako pri nas. 
kakor tudi drugod v Sloveniji prebiralni gozd proglasili za edino ln povsod 
zveličavno gospodarsko obliko gozda. Kljub obscžnim sečnjam smo pred 
II. svetovno vojno ter po njej ugotovili relativno visoke lesne zaloge in prirastkc 
ter smo sestoje g1ede na bogato tradicijo urejenega gozdnega gospodarstva pd
šteli med najlepše in najbolj urejene prebiralne gozdove v Jugoslaviji sploh. 
Ni pa bilo podrobno analizirano ozadje preteklosti teh gozdov, čeprav je bilo 
na razpolago zelo veliko dokumentacijskega gradiva . Posebni cilj prebiralnega 
gospodarjenja je bil : doseči relativno visoke vrednosti normalnih lesnih zalog, 
ki bi dajale največje prirastke. 
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e) Vsa dosedanja gospodarska strategija· z obravnavanimi gozdovi je bila 
vedno odsev določenih strokovnih vplivov (vsakokratne strokovne m.ode v raz
nih podobdobjih). Toda intenzivno gozdno gospodarjenje lahko gradimo le na 
trdno zasnovanih gospodarskih ciljih; do teh pa lahko pridemo le z znanstveno 
analizo dosedanjega gospodarjenja z gozdovi ier njihovega sedanjega stanja. 

51. Kako usmeriti bodoče gospodarjenje 

l. Osnovna misel, ki se vleče skozi vse dosedanje gospodarjenje z mešanimi 
gozdovi jelke-bukve na Snežniku, nas zavezuje, da moramo našo bodočo dejav
nost trdno opreti na prirodno osnovo sestoja. Pri tem nam bo v veliko pomoč 
gozdno tipološka razčlenitev. 

Ko iščemo najustreznejše rešitve gojitvenih problemov po gozdnih tip)h, 
uviclimo, da ni dovolj le načelno poznati gojitveno tehniko, ampak jo je 
potrebno sproščeno prilagoditi zahtevam različnih gozdnih tipov in njihovim 
različnim razvojnim štadijem. V naših razm_erah velja posebno upoštevati raz
VOJno preteklost ter nakazano razvojno tendenco vsakega gozdnega tipa. Gre 
torej za gojenje gozdov po gozdnih tipih. 

Ko slehernemu gozdnemu tipu priznavamo njegove 
posebne ekološke pogoje ter različen režim vzajemnih 
d e l o v a n j m e d č l e n i, k i g a s e s t a v 1 j a j o, t e d a j p r e d s t a v -
l j a v s a k g o z d n i t i p pr a v z a p r a v i z v i r n o k o m p o z i c i j o d e -
l o v a n j a >> n o t r a n j i h s i 1 ~· ( v e l i k d i n a m i č e n s i s t e m b i o -
ge ocen o ze); go j itve note h nični posegi pa s o zu nanj a sila, 
ki povzroča kvalitativne in kvantitativno spremembo 
>• n o t r a n j i h s i 1 ••, n j e n a p o s 1 e d i c a p a j e p o s e b n a r a z v o j n a 
t e n d e n c a s e s t o j a. 

Gojiti gozdove skladno s to razlago pomeni z gojitvenotehničnimi ukrepi 
do določene mere obvladati in koristno usmerjati naravne sile za dosego opti
malnega gospodarskega učinka (maksimalna vrednostna proizvodnja lesa). 

Gozdni tipi se med seboj ne razlikujejo le po vsebini >>notranjih sil«, ampak 
še bolj po mejah, ki določajo gojitveni tehniki okvir vplivanja na sestoj, da bi 
bil osnovni gospodarski smoter še dosežen. 

Vsak gozdni tip ima torej značilno amplitudo dovo-
1 jeni h sprememb sestoj nega mi kr o o k olja, ki še zago
t a v l j a n j e g o v o b i o l o š k o i n g o s p o d a r s k o s t a b i l n o s t. 

Pri intenzivnem gospodarjenju z gozdovi ne moremo biti zadovoljni s pav
šalnimi napotki, ampak moramo poznati tudi podrobnosti. Ena in ista drevesna 
vrsta (jelka, bukev, smreka) se v razmerah raznih gozdnih tipov različno 

obnaša. Izredno pomembno je poznati stopnjo prilagojenosti vsake drevesne 
vrste naravnemu režimu različnih gozdnih tipov, pomembno je torej poznati 
••temperament~~ vsake drevesne vrste ter medsebojne odnose različnih dreves
nih vrst. 

2. Proces staranja lesne zaloge iglavcev (jelke) , ki se očitno kaže že z upa
danjem prirastka, neprimerna debelinska struktura iglavcev in akutno slaba 
regeneracija jelke nam vsiljujejo vprašanje o trajnosti donosov iglavcev v daljši 
bodočnosti. V okviru območnega gospodarskega načrta bo potrebno temeljito 
preučiti ta problem ter njegove posledice na enakomernost dotekanja donosov 
iglavcev za daljšo perspektivo . 

Dokler smo koncept gospodarjenja z gozdovi gradili le na principu prebi
rcllnega gospodarjenja s trajnim naravnim pomlajevanjem, se nismo vpraševali 
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glede teajnosti donosov za daljšo bodočnost. Ugotovljeno stanje za velik del 
gozdov našega območja zelo spremeni navidezno ravnovesje, zato je neogibno 
potrebna določena osvetlitev tudi s stališča trajnosti donosov iglavcev za daljšo 
perspektivo. 

3. Mešani sestoji jelke-bukve so tipičen primer, ki nas prepriča, kako slabo 
poznamo kompleksno naravo gozda. Da bodo pota pri nadaljnjem usmerjanju 
gospodarjenja v teh gozdovih trdneje utemeljena, moramo neogibno zastaviti 
tE-meljito raziskovalno delo. Osnovna enota, na katero bi oprh raziskave, je 
gozdni tip. Menimo, da bi bilo potrebno preučevanje usmeriti na naslednja 
področja: študij vzajemnih odnosov med drevesnimi vrstami v vsakem gozdnem 
tipu; pomladitvena ekologija vseh raznovrstnih g.ozdnih tipov; preučevanje raz
vojne dinamike za vsak gozdni tip. 

4. Pri opravljanju gojitvenih nalog se bo potrebno poglabljati v vsak detalj, 
ki izvira iz raznovrstne tipološke zgradbe in še bolj pestrih sestojnih razmer 
v mešanih gozdovih jelke-bukve. Vse važnejše gojitvene-tehnične rešitve bo 
potrebno zelo skrbno podrobno načrtovati . Spričo sedanjega stanja gozdov 
morajo biti izvajalci del tudi zelo prožni, dinamični in ne smejo pogrešati 
ustvarjalnega duha. 

5. Za gospodarjenje s snežniškimi gozdovi je za preteklo dobo 80 do 100 let 
značilno uveljavljanje posebne kontrolne metode. Ohranjeni podatki iz pretek
losti teh gozdov so neprecenljive vrednosti za nadaljnje usmerjanje gospodar
jenja in so tako rekoč strateškega pomena. S tako dokumentacijo se lahko 
pohvalijo le gozdarsko napredne dežele srednje Evrope. Zato smo gozdarji 
sedanje generacije še prav posebno odgovorni za nadaljevanje in spopolnje
vanje te tradicije. Zanemarjanje teh vrednot bi pomenilo ne le strokovno 
.gozdarsko, ampak tudi kulturno sramoto. 

Snežniški mešani gozdovi jelke-bukve so prav sedaj v zelo kritični stopnji 
svojega razvoja. Ravno sedaj , ko se ubadamo s težavnimi problemi, kako 
povečati sečnjo v prizadetih sestojih, je izredno pomembno, da ne presojamo 
problemov časovno izolirano, ampak jim iščemo izvir v daljnji preteklosti, 
pogojen z najrazličnejšimi vplivi, gospodarske, družbeno politične, ekološke, 
biološke in strokovnotehnične narave. Presoja s tako vsestranskega vidika bo 
veliko lažja in bolj utemeljena. 

Obravnavanje gozda s takšnega stališča je značilno za kontrolno metodo, ki 
nenehno spremlja razvoj sestaja, ga primerjalno vrednoti in preučuje pota za 
dosego najboljših gospodarskih uspehov. Kontrolna metoda se torej ukvarja 
s neprestanim spopolnjevanjem strategije gospodarjenja z gozdom. Njen pomen 
je pogosto vrednoten veliko preozko, ko ji prisojajo le računanje prirastka iz 
podatkov o evidenci sečenj in periodičnih meritev sestojev. 

6. LITERATURA 

l. Bailey, N.: Statisti cal Methods in biology (rusld prevod) (1963). 
2. Brinar, M.: Zivljenjska kriza jelke na slovenskem ozemlju v zvezi s klima

Učnimi fl uktuacijami ( 1964) . 
3. Čokl, M.: Raziskovalne ploskve na Snežniku (1962). 
4. Feller, W.: An introduction to probability theory and iis applicatjons (ruski 

prevod) (1964). 
5. Frančišlcovic, S.: Razvoj šumskog gospodarstva u zapadnohrvatskom visočju 

. .(1965). 
6. Klepac, D.: Rast in prirast šumskih vrsta drveča i sastojina (1963). 

235 



7. Klepac, D .: !straži vanja debljinskog prirastka jele u najraširenijim fitoceno
zama Gorskog Kotara (1956) . 

8. Klepac, D.: Novi sistem ueedjivanja prebornih šuma (1961). 

9. Klepac, D.: Uredjivanje šuma (1965) . 
10. Ko1·diš, F . : Problemi pri obnovi jelovih gozdov (1964). 
11. Lavrinenko D. D.: Vzaimodejstvije drevesnih porod v različnih tipah lesa 

(1965). 

12. Leva kovic, A.: Fiziološko-clinamički osnovi funkcije ras tenja (1938). 
13. MiletU;, ž.: Osnovi uredjivanja prebirne šume I, II (1950, 1951). 
14. Mlinšek, D.: Sušenje jelke v Sloveniji - prvi izsledki (1964) . 
15. Pipan, R.: Pomen in vloga frekvenčne krivulje v urejanju gozdov (1950) . 

16. Pipan, R.: Prispevek k proučevanju ekonomske zmogljivosti gozdnih gospo-
darstev Slovenije (1964). 

17. Remezov, N. P.: Lesnoe počvovedenie (HJ65). 

18. Rokickij P. F.: Biologičeskaja statistika (1964). 

19. Sukačev, V . N. in d1·.: Osnovi lesnoj biogeocenologii (1964). 
20. Šafar, J.: Proces pomladjivanja jele i bukve u hrvatskim prašumama (1953). 

21. Šafar J.: Ugibanje i obnavljanje jele u prebornim šumama (1954). 
22. Šajar J.: Problem njege mladog naraštaja u prebornim šumama 1954). 
23. Šafar, J . : Problem izmjene vrsta u šumama (1952). 
24. Šaja1', J .: Problem nadi ranja i širen ja bukve u area lu jele. Prilog poznavanju 

podmladjivanja jele u prebornim šumama (1955). 
25. šata1·, J.: O pomladjivanju jele na p1aninskom području (1957) . 
26. Šafar, J.: Pojava proširivanja bukve na Dinaridima Ht·vatske (1965). 
27. Tregubov, V. in dr .: Prebiralni gozdovi na Snežniku (1957). 

ENTWICKLUNGSDYNAMIK DER TANNEN-BUCHEN MISCHWALDER IM 
SNEžNIK-GEBIRGE \VAHREND DER LETZTEN HUNDERT JAHRE 

(Zusammenfassung) 

Schon seit em1gen Jahrzehnten wird von europaischen Forstleuten der \Veiss
tanne besondere Aufmerksamkeit gezollt. Man versucht das •>Temperament<< der 
vVeisstanne zu ergrunden und einen Weg zur kontinuierten Tannenwirtschaft zu 
finden. Unter dem ,,Weisstannenproblem« versteht man die schwierige Verjungungs
moglichkeit, den nati.irlichen Holzartem.vechsel so\vie die VitaliHitsfrage der Wciss
tanne. 

Fiir das Studium dieses Problems ist besondet·s der Fall der Tannen-Buchen 
Walder des Notranjski Snežnik im jugoslavischen Hochkarstgebiet Lnteressant. Die 
ursp1·iingliche natlidlche Zusammensetzung dieser Walder ist wegen der unweit 
entfernten grossen Holzkonsumenten verhiiltnismassig bald verandert worden. Beim 
Ubergang zur ge1·egelten Bewirtschaftung diese1· Walder im Jahre 1fl51, betrug der 
Anteil der Laubholzer (der Buche) mehr als 50% der Holzvorrate. Die Struktm der 
Walder ist als zweischichlig beschrieben worden; mit seh1· alten Buchen und Tannen 
in det· Oberschicht, und mit einer sehr i.ippigen Tannenveeji.ingung in der Unter
schicht.. In elen ersten vVirtscha.ftsplanen ist eine Obe1·Whrung dieset· ••ungeordneten 
Best~mdesformen<• in gleichaltrige Bestande mit uben:viegendem Tannenanteil vorge
sehen wo1·den. Die Uberhlhrung \.Vurde mit sehr rasch fortschreitenden Schirmhieben 
ausgefi..ihrt. Damit wurden einige Besta.nde in gleichaltrige Formen umgewandelt, 
doch die meisten nicht. Ein Wendepunkt in der Bewirtschat'tung ist das Jahr 1912,. 
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.als man unter Hufnagls Einfluss zur Plenterwirtschaft i.i.berging. Jetzt, nach mehr 
als 50 Jahren der Plenterwirtschaft, befinden sich die Walder in einer schweren 
K rise. 

Auf Grund einer reichen technischen Dokumentation fih· den ganzen Zeitraum 
der letzten hundert Jahre und mit Hilfe von mathematisch-statistischen Methoden 
wird die Entwicklungsdynamik diesee Walder analysiert; und der Autor vorliegender 
Abhandlung kommt zu folgenden Schli.i.ssen: 

l. Nachdem durch einseitige Bevorzugung der Weisstanne au"f Kosten der Buche 
der Anteil der Weisstanne am Holzvorrat sehr gestiegen ist (auf uber 80 %), setzte 
nach dem Jahre 1925 eine starke >>Verbuchung~• ein. Die Verjl.ingung der Weisstanne 
herte fast vollig auf, statt dessen verjungte sich die Buche mit grosser Vitalitat. 
Die sehr intensiven Bemi.i.hungen in den letzten 50-60 Jahren sind fast alle ganz 
erfo1glos geblieben, und die Struktur der Walder weicht von der Plenterstruktm· 
immer mehr und mehr ab. 

2. Durch eine genaue Altersanalyse wurde festgestellt, dass die bestehende 
Weisstannen-Population unter den Verhaltnissen der gleichaltrigen Bestande entstan
den ist und sich entwickelt hat. Sie wurde innerhalb einer kurzen Zeitdauet·, i-n der 
ersten Halfte des vergangenen Jahrhunderts verjQngt. Kennzeichnend ist die verhalt
nismassig lange Zelt des Schirmdruckes (von 35 bis 110 Jahre). Die obere Baum
schicht wurde in verhaltnismassig kurzer Zeit (in 20 bis 40 Jahren) gegen das Ende 
des vergangenen Jahrhunderts entfernt. Durch Altersvergleichsanalysen der Tannen
-Population fur die Zeit zwischen den Jalu-en 1908, 1924 und 1962 ist unstreitig 
festgestellt worden, dass die Tannen-Population im Durchschnitt alter gev,rorden ist. 
Das heutige Durchschnittsalter der Tannen betragt cca 130 Jahre. 

3. Genaue Analysen des Dicken-·, Hohen- und Volumenzuwachses haben gezeigt, 
dass die Vitalitat der Tannenbestande stark und rasch nachh:isst. Angesichts der 
akut schlechten Naturverji.ingung ergibt sich die Frage, ob die Nachhaltigkeit der 
Nadelholzertrage in einer langeren Perspektive gesichert ist. 

4. Die Ho1zvorrate der Bestande sind hoch. Doch ist ein starkes Eingreifen in 
die Bestande wegen der schlechten natUrlichen Verjungung und \.vegen des ausges
prochenen Karstgelandes unmoglich. 

5. Bei Ana1ysierung der Bewirtschaftung und Entwicklungsdynamik kom.mt der 
Autor zum Sch1uss, dass die jetzigen Schwierigkeiten bei der Bewirtschaftung dicser 
Walder in grossem Masse durch Nichiberi.i.cksichiigung der Entwicklungsgesetzmas
sigkeiten des naturlichen vValdes und durch die Stan:heit de1· Waldbautechnik vel·
schuldet \.vurden. 

Die Tannen-Buchen Mischwalder von Snežnik werden aus einer bunten Mischung 
von Waldtypen zusammengesetzt, von denen jeder seine ganz eigene Waldbautechnik 
verlangi. Diese kann nicht in den Vorschriften der »schablonenhaften Plenterung« 
enthalten sein, sonde1·n nur mit einer freien Waldbautechnik erreicht werden. 

G. Die Be ... virt.<;chaftung der Tannen-Buchen Mischwalder ist ein Schulbeispiel. 
das uns unsere Unkenntnis der grundlegenden natuelichen Entwicklungsgesetzmas
sigkeiten zeigt. Eine g1·undliche Forschungsarbeit soU Ant\vort auf mehrere gruncl
legende Fragen geben, mit denen die forstliche Praxis jetzt nicht zu Rande kommt. 
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SPRA VILO LESA Z žiVINSKO VPREGO NA KRAšKEM SVETU 
POSTOJNSKEGA GOZDNOGOSPODARSKEGA OBMOčJA 

Ing. Edvard Rebul a (Postojna) 

Pri izkoriščanju gozdov odpada na transport gozdnih sortimentov večji del 
vseh stroškov, med njimi pa je na prvem mestu spravilo lesa. Kljub plizade
vanju za mehaniziranje te faze prevoza z raznimi spravilnimi napravami, kot 
so traktorji z raznimi priključki, različni vitli, žičnice ipd., je upo-raba živinske 
vprege še vedno neogibna bodisi zato, ker ni na voljo prikladnih mehaniziranih 
spravilnih naprav ali pa zato, ker je v določenih razmerah spravilo z živinsko 
vprego najbolj racionalno. Pri prebiralnem in drugih sodobnih načinih je drevo 
osnova gospodarjenja, sečnje niso intenzivne in koncentracija lesa sorazmerno 
le majhna. Na kraškem svetu, kjer ni izrazitih pobočij in se smer ter slrmina 
nagiba zelo pogosto spreminjata, je koncentracija gozdnih sortimento-v še po
sebno težavna, gradnja prometnic pa draga. V takšnih razmerah je neogibna 
uporaba živinske vprege. in bo takšen način spravila potreben tudi v bodoče 
vsaj za privlačenje do drugih spravilnih naprav. 

Izdatki za najemanje ali vzdrževanje živinskih vpreg gredo pri posameznih 
gozdnih gospodarstvih v več sto milijonov dinarjev. Pri Gozdnem gospodarstvu 
Postojna so za leto 1965 znašali 119,2 milijonov S din, v enajstih mesecih 
leta 1966 pa 251,7 milijonov S din. Preračunano na 1m3 pomeni to za leto 1965 
1620 S din, za leto 1966 pa 2160 S din. Zadnje leto so stroški narasli zaradi 
spravila v neurju 1965. leta podrtega lesa, deloma pa tudi zaradi nagle po
dražitve vozniških uslug. Navedene številke obsegajo le neposredne izdatke iz 
obračunske liste. Z upoštevanjem posrednih stroškov bi te številke še znatno 
narastle. Velikost omenjenih zneskov dokazuje njihovo po-membnost. Razum
lji vo in neogibno je t'Jre.l prizadevanje za njihovo pocenitev. Osnova za kakršno 
koli ukrepanje pa je lahko samo temeljito preučevanje dela. Gozdno gospo
darE'tvo Postojna se ga je lotilo 1964.1eta. Izvršene so bile obsežne meritve 
spravila lesa z živinsko vprego z namenom, da bi za izdelavo- norm ugotovili 
delovne učinke pri različnih razmerah. Z obdelavo podatkov je bilo mogoče 
izluščiti nekatere zakonitosti, ki jih obravn.c.1.vam v tem sestavku. 

l. METODIKA DELA 

Za terenske me1itve je bil pripravljen poseben snemalni list. Celoten pro
ces spravila lesa z živinsko vprego smo razdelili na .štiri postopke, in sicer na 
prazno hoj o, tj . na čas, potreben za hojo vlačilca po tovor v gozd, kjet· 
ga zapne; priprav 1 jalna dela obsegajo čas, potreben za pripravo tovora 
v gozdu, tj . od trenutka, ko vlačilec ustavi konje, do tedaj, ko požene konje 
z zapreženim tovorom; vlač enj e je č:as, potreben za premikanje tovora od 
kraja, kjer je bil pripravljen. do tam, kamor ga vlečemo. Ta čas je omejen 
s trenutkom, ko vlačilec požene konje s tovo-rom in s trenutkom, ko jih ustavi, 
da bi na rampi ali traktorski vlaki odpel tovor. K on čna de 1 a obsegajo 
čas, potreben za odpenjanje in sortiranje tovora na rampi ob kamionski cesti 
ali ob traktorski vlaki. Ta čas je omejen s trenutkom, ko voznik ustavi konje, 
in s l..renulkom, ko jih ponovno požene po drugi tovor v gozd ali pa se loti 
kakega drugega opravila. 
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Poleg časov za omenjene postopke smo merili še dolžino vlake, velikost 
tovora, število kosov v tovoru in nagnjenost vlake. Opisno smo ugotavljali ka
kovost vlake, vlažnost lesa , značilnosti terena in druge pomembne podatke. 
M0ritve so bile izvTšene ločeno za vlačenje po vlaki, posebej do vlake, ločeno 
za vlačenje na rampo in posebej za vlačenje na traktorsko vlako. Zbrani so bili 
podatki za vlačenje z enim konjem, in posebej za par. ločeno za iglavce in za 
listavce. Vsi časi so bili izmerjeni s stoparicami. Največkrat je bila uporabljena 
kronometrična metoda, ki je bolj ustrezala, le izjemoma tudi statistična me
toda snemanja z intervalom 15 sekund. 

Skoraj vse meritve se nanašajo na poletne razmere , na vlačenje po zemlji 
Je z vlačniki in v kopnem (brez snega) v revirjih Debeli kamen, Jurjeva dolina, 
Mašun, Gomance, Leskova dolina in Snežnik za razne vlačilce. Poleg avtorja 
so pri terenskih meritvah sodelovali še drugi strokovnjaki Gozdnega gospo
darstva Postojna, ki so se ukvarjali s preučevanjem dela. Terenska snemanja 
je vodil ing. Vlado Meglič . Zbrano gradivo je obdelal avtor. 

2. VLACENJE OBLEGA LESA IGLAVCEV S PAROM KONJ 

Na Notranjskem je v navadi vlačenje z dvema konjema, ki ju vodi en 
človek. Vlačijo po tleh , ne da bi hlod dvignili na kakšno pripravo. Pri vlačenju 
uporabljajo le vlačnike (kvake, grebe), ki jih zabijejo v hlod. 

Delež iglavcev je bil v primerjavi s hladi listavcev znatno večji. Razmerje 
je bilo 3 : 1 do 5 : 1 v korist iglavcev. Zato smo se najpt·ej lotili iglavcev in je 
bilo na njih izvršenih največ snemanj. Pod oblim lesom iglavcev so mišljeni 
vsi sortimenti iglavcev, ki jih izdelujemo in prevažamo v dolgih okroglih kosih. 
Ugotovljene podatke ne obravnavamo v zaporedju delovnega procesa, ker sta 
si bistvi končnih in pripravljalnih opravil bližji, prazna hoja in vlačenje pa 
sodita bolj skupaj . 

2.1. Pri pra vi jalna dela 

Pripravljalna dela obsegajo vsa opravila, ki so potrebna za pripravo tovora 
ob panju. Sem sodijo: zabijanje vlačnikov, zbiranje sortimentov v tovor, obra
čanje konj in obrobljanje sortimentov. Analiza opravljenih snemanj je poka
zala razlike glede trajanja in zakonitosti časov pri pripravljalnih delih za 
vlačenje na rampo ob kamionski cesti od tistih pri vlačenju na traktorsko 
vlako; kjer traktor nadaljuje spravilo. Zato smo te podatke ločeno obdelali. 

2.11. Pripravljalna dela pri vlačenju na rampo 

Osnova za preučevanje je 149 meritev. Podatke smo obravnavali na več 
načinov. Grobi rezultati vrednotenja teh obdelav nam povedo, da je popt~ečen 
tovor velik 0,79 m\ da je sestavljen poprečno iz 3,44 kosov in da trajajo pri
pravljalna dela za tovor v poprečju 7,98 min. Podrobnejše rezultate prikazuje 
tabela 1, kjer je >>Si·« standardna deviaci.ia KV pa koeficient variacije. 

Rezultati kažejo veliko variabilnost podatkov, ki je razumljiva, če upo
števamo dejstvo, da poleg merjenih elementov vpliva še cel kup drugih (debe
lina drevja. intenzivnost sečnje ter koncentracija, oblika reliefa ter njegova 
kamenitost itd.). Variacija je velika tudi zato, ker smo pri obdelavi podatkov 
združili vsa merjenja pripravljalnih del za vlačenje navzdol kakor tudi na
vkreber. Ze podatek, da je najmanjši izmerjeni tovor 0,10 m:l in največji 2,04 m:l 
ter da je v tovoru od 1 do 8 kosov, pojasnjuje to variabilnost. 
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Tabela l. Rezultati meritve pripravljalnih del pri vlačenju na rampo 

Nakazo,valec Merska Poprečje 1 si KV Srednja Natančnost 

enota % napaka % 

Trajanje pripr. del min. 7,976 7,475 94 ± 0,614 ± 7,70 

V eli kost tovora m3 0,793 0,283 36 ± 0,023 ± 2,93 

število kosov v 
tovoru kos 3,443 1,807 52 ± 0,148 ± 4,31 

Pri nadaljni obdelavi smo preizkusili odvisnost trajanja pripravljalnih del 
od velikosti tovora in števila kosov v njem. V ta namen smo vse podatke 
(brez razvrščan.ia v skupine) statistično obdelali. Rezultati kažejo določeno od
visnost med temi količinami . Tako je indeks korelacije med trajanjem pri
pravljalnih del in velikostjo tovora 0,601 , med trajanjem pripravljalnih del 
in številom kosov v tovoru pa 0,474. Izračunali smo tudi regresijsko enačbo 
tipa X1 = a + bx2 + CX:3, kjer je X1 = trajanje pripravljalnih del, X2 = velikost 
tovora in X3 = število kosov v tovoru. Ta enačba glasi X, = -8,534 + 
+ 13,742 X2 + 1,629 Xs. Korelacijski koeficient zanjo je 1,23 = 0,649 in nam 
kaže stopnjo odvisnosti trajanja pripravljalnih del od velikosti tovora in števila 
kosov v njem. Preizkus s Fischerjevim testom Z nam da vrednost Z = 0,8557, 
ki kaže, da je zveza stvarna s tveganjem, manjšim od 0,1%. 

2.12. P1·ip1·avljalna dela pri vlačenju na traktorsko vlako 

Zadnja leta se pri spravilu lesa vedno bolj uporabljajo traktorji. Pri takem 
kombiniranem spravilu največkrat živinska vprega opravi fazo privlačenja do 
traktorske vlake, stopnjo prve koncentracije lesa. Meritve smo ločili predvsem 
zaradi trajanja končnih del. Ta se razlikujejo , ker pri vlačenju na traktorsko 
vlako ni potrebno lesa valiti kot na rampah, pogosto pa odpade tudi sortiranje. 
Voznik privleče les le na vlako, na kupe, v velike vsaj za en traktorski tovor, 
izbije vlačnike in delo je končano. Obdelava podatkov je pokazala, da se pri 
vlačenju na traktorsko vlako razlikujejo tudi pripravljalna dela. Zato smo jih 
obdelali ločeno . Že poprečja kažejo razlike. Tako znaša poprečni čas priprav
ljalnih del 3,406 min., poprečni tovor je 0,714 m:~ in je sestavljen iz 1,952 kosov. 
Podrobnejši podatki o tem delovnem postopku so v tabeli 2. 

Pripravljalna dela so bila izmerjena 146-krat. Tudi tu je bila zastavljena 
statistična analiza kot pri pripravljalnih delih za vlačenje na rampo. že prvi 

Ta,bcla. 2. Rezultati merjenj pri vlačenju na tra.ktorsko vlako 

Nakazovalec Merska 1 Poprečje 1 
si KV Srednja Natančnost 

enota ()•f napaka 1,/ 
/0 //) 

Trajanje pripr. del min. 3,406 2,75 81 ± 0,228 ± 6,68 

Velikost tovora m3 0,714 0,26 36 ± 0,022 ± 3,08 

$tevilo kosov v 
tovoru kos 1,952 1,34 68 ± 0,111 ± 5,68 
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rezultati te an'alize pa so pokazali, da bi bila podrobna obdelava neplodna, kel' 
ni bila ugotovljena nikakršna odvisnost med trajanjem pripravljalnih del in 
velikostjo tovora. 

Indeks odvisnosti znaša - 0,035 in je celo negativen, torej kaže nesmiseL 
da bi pri večjih tovorih porabili manj časa. Ta paradoks izvira iz druge odvis~ 
nosti, ki sicer ni velika, razloži pa nam ta navidezni nesmisel. Odvisnost veli
kosti tovora od števila kosov v tovoru kaže, da z večjim številom kosov v tovoru 
upada njegova velikost, izražena v m:', kajti indeks odvisnosti znaša 0,060. 
Odvisnost trajanja pripravljalnih del od števila kosov v tovoru je precejšnja 
in je izražena z indeksom 0,446; kajti z naraščanjem števila kosov v tovoru 
se daljša trajanje pripravljalnih del in upada velikost tovora v m 3 ; zato je 
razumljivo, da lahko pridemo do takih računskih paradoksov, kot je omenjeni. 
Regresijske enačbe nismo izračunali, saj pri tako šibkih korelacijah ne bi 
imela nikakršne praktične vrednosti. 

Rezultati analize dopuščajo domnevo, ki bi jo bilo vredno preizkusiti , da 
je namreč za omenjene pojave kriva dolžina vlačenja. Razložimo jo lahko na 
naslednji način: Pri_ vlačenju do traktorske vlake je dolžina vlačenja veliko 
krajša kot pri vlačenju na rampo . S tem se bistveno spremeni razmerje trajanj 
raznih postopkov. Za pripravljanje optimalnega tovora je potrebno včasih 

precej časa in je zato smotrno le pri vlačenju na dolge razdalje. Voznik iz 
izkušnje išče optimalno razmerje časa za pripravljalna dela in časa za vlačenje 
ter temu primerno uravnava velikost tovora. Ce je več kosov skupaj in jih 
ni treba vlačiti skupaj, jih zabije več, drugače pa le posamezne. Ker naše 
meritve niso obsegale teh vplivov, jih ni moč izračunati. Tako domnevo potrjuje 
analiza števila kosov v posameznem tovoru in primerjava med vlačenjem na 
rainpo in na traktorsko vlako, kot to prikazuje tabela 3. 

Tabela 3. Struktura vlačenj po številu kosov v tovoru 

Stevilo kosov v tovoru 
Nakazovalec 

2 3 4 5 6 7 8 skupno 

S tevilo 
24 32 21 31 19 14 5 3 149 

Vlačenje na rampo 
tovorov 

Delež% 16,1 21,5 14,1 20,8 12,8 9,4 3,3 2.0 100 

S tevilo 
74 41 10 12 5 3 1 146 

Vlačenje na trak- tovorov 
tarsko vlako 

Delež% 50,7 28,1 6,8 8,2 3,4 2,1 0,7 100 

Ze površen pogled na tabelo 3 nas pouči, da je pri vlačenju na traktorsko 
vlako polovica tovorov sestavljena le iz enega kosa. Praktično je "/-s tovorov z 
največ dvema kosoma. Pri vlačenju na rampo je polovica tovorov sestavljena 
iz več kot treh kosov in delež tovorov s 5 in več kosi je še vedno nad ~, med
tem ko jih pri vlačenju na traktorsko vlako skoraj ni več. 

Iz obdelanih podatkov posnetih pripravljalnih del pri vlačenju na trak
torsko vlako lahko sklepamo, da so tu praktično uporabne le poprečne vred
nosti. Za odkritje zakonitosti 1n medsebojnih povezav ter vplivov bi bilo 
potrebno obsežnejše in drugače zastavljeno snemanje dela. 
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2.2 Končna dela 

H končnim delom štejemo vsa opravila , ki jih voznik opravi, ko s konji 
privleče tovor na namembno mesto. Ta obsegajo odpenjanje tovora, sortiranje, 
kjer je to potrebno, valjanje na rampi , pospravljanje vlačnikov in druga drobna 
opravila v zvezi s tem. Iz razlogov, ki smo jih že navedli, se obseg teh del raz
likuje pri vlačenju na rampo od tistih pri vlačenju do traktorske vlake. Zaradi 
tega so bili tudi podatki obdelani ločeno. 

2.21. Končna dela na ?'ampi 

Osnova je bilo 146 snemanj . Podatki so bili obdelani enako kot pri pri
pravljalnih delih. Nekaj rezultatov te obdelave je zbranih v tabeli 4. 

Ta.bela 4. Rezultati analize končnih elel na rampi 

Nakazovalec Merska 1 PGprečje 1 si KV Srednja Natančnost 
enota % napaka % 

Trajanje končnih del min. 4,689 3,218 69 ± 0,267 ± 5,69 

Velikost tovora 
., 

m" 0,806 0,283 35 ± 0,024 ± 2,98 

Stevilo kosov v 
tovoru kos :3,486 1,791 51 ± 0,149 ± 4,27 

Najprej moramo pojasniti male razlike med podatki za velikost tovora in 
število kosov v njem in med istovrstnimi podatki za pripravljalna dela pri 
vlačenju na rampo. Razlike izvirajo od tod, ker je voznik pri vlačenju del poti 
vlekel vsak tovor ločeno, nato pa jih je združil in pripeljal na rampo skupaj, 
ali pa narobe: ker je najprej vlekel večji tovor , nato pa ga je razdelil in v1ekel 
naprej dvakrat. Pet primerov pa je tudi takih, da je bil sneman le del procesa , 
končno delo pa ne, ker je voznik pustil tovor sredi poti. 

Rezultati podrobne statistične obdelave so ze1o podobni tistim pri priprav
ljalnih delih. Velikost tovora in število kosov občutno vplivata na dolžino tra
janja zaključnih del. Indeks korelacije med velikostjo tovora (X2) in trajanjem 
del (X 1) je 0,368, med številom kosov v tovoru (X3) in trajanjem del pa je 0,552. 
Skupni indeks korelacije med trajanjem del in velikostjo tovora ter številom 
kosov v tovoru pa je 0,618. Regresijska enačba je istega tipa kot za pripravljalna 
dela, in sicer: Xt = -1,490 + 3,611 x~+ 0,937 X:J. 

2.22 . Konč·na dela na traktorski vlaki 

Osnova za račun je bilo 146 snemanj . Poprečni tovor in poprečno število 
kosov v njem ter drugi podatki so isti kot pri pripravljalnih delih za vlačenje 
na traktorsko vlako, ter so razvidni v tabell 2. Razlike so le glede trajanja del. 
V poprečju trajajo končna dela na vlaki 1,176 minute za tovor. Standardna 
deviacija je 0,770, koeficient variacije je 0,66, srednja napaka aritmetične sre
dine 0,064 min. in natančnost ± 8,3%. 

V nasprotju s pripravljalnimi deli pa se kažejo precejšnje odvisnosti med 
trajanjem del in velikostjo tovora ter številom kosov v njem. Ta znaša 0,70. 
Tudi tu je močnejša odvisnost od števila kosov v tovoru, ki znaša 0,523 odvis-
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nosti od velikosti tovora, ki je 0,320. Regresijska enačba je naslednja: X 1 = 

= o,336 + o)455 x2 + o,261 x:~. 
Tako kot končna dela na rampi se tudi končna dela na vlaki odlikujejo 

v primerjavi z ustreznimi pripravljalnimi deli z manjšo variabilnostjo, z manjšo 
napako in zaradi tega z večjo natančnostjo. To je razumljivo, saj so delovne 
razmere precej enotnejše na rampi ali na vlaki kot pa v gozdu ob panju. 

Končna in pripravljalna dela kažejo, da so precejšnje odvisnosti med 
njihovim trajanjem in lahko merljivimi količinami: velikostjo tovora in šte
vilom kosov v njem. Izjema so le pripravljalna dela pri vlačenju na traktorsko 
vlako. Isto velja za regresijske enačbe, ki imajo praktično vrednost povsod 
tam, kjer so odvisnosti dokazane. 

2.3 Vlačenje do vlake 

Pri snemanju smo delovni postopek vlačenja razdelili na vlačenje do vlake 
in vlačenje po vlaki. Z vlako je mišljena kakršna koli prometnica, bodisi da 
je bila zgrajena ali pa je nastala s ponovno hojo in vlačenjem pti poprejšnjih 
spravilih. V vlačenje do vlake so vključena opravila, ki jih mora voznik opra
viti, ko spravlja tovor do vlake. Posebej je bilo snemano vlačenje navzdol 
in vlačenje navkreber. Izmerjeni so bili celo nagibi posameznih smeri vlačenja. 
Obdelava podatkov je pokazala, da na vlačenje do vlake deluje zelo veliko 
vplivov. Velikokrat pri isti vlaki poteka smer vlačenja včasih navkreber, včasih 
navzdol. Pri taki pestrosti je vpliv malih razlik zaradi nagiba neznaten in se 
izgubi v množici drugih. Zaradi tega so bili podatki obdelani le skupno za vla
čenje navzgor in za vlačenje navzdol. 

Pri vlačenju gre najprej voznik s konji po tovor. Zaprega takrat nič ne 
vleče, gre prazna, zato smo ta postopek imenovali prazna hoja. Ko se s tovorom 
vrača, konji vlečejo. Ta postopek smo imenovali vlačenje v ožjem pomenu. 

2.31. PT,azna hoja 

Prazna hoja pa tudi vlačenje sta potrebni do vlake in tudi po njej, ker 
se navadno hoja začne že po vlaki, vlačenje pa se po njej nadaljuje. Ločili 

smo ju, tako da smo posebej merili čase in razdalje pri hoji po vlaki in 
posebej od trenutka, ko je prenehala vlaka in je vprega nadaljevala hojo izven 
nje. Podatke snemanj smo obdelali tako, da smo za vsako snemanje izračunali 
hitrost hoje in nato ugotovili aritmetične sredine za vsa snemanja. Rezultate 
teh računov vidimo v tabeli 5. Osnova je bila 262 meritev. 

Potrebno je opozoriti, da hoja navzdol pripada k vlačenju navkreber in 
narobe: hoja na vkreber k vlačenju navzdol. Koeficienti variacije so razmeroma 
veliki in ponazorujejo posebno pestrost razmer, v katerih poteka obravnavano 

Tabela 5. RezuHati snemanj prazne hoje do vlalte 

Smer hoje Merska Aritm. si KV Srednja Natančnost 
enota sred. % napaka % 

Na vkreber m ·min. 32,93 18,3 55,6 ± 1,67 ± 5,07 

Navzdol m.·min. 43,02 28,1 65,3 ± 2.37 ± 5,51 

Poprečje m imin. 38.4 2.4,6 64,0 ± 1.52 ± 3,97 
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opravilo. Signifikantnost razlik med aritmetičnimi sredinami pri hoji navzgor 
in navzdol smo ugotovili po obrazcu : 

kjer je T = vrednost »t<~-distribucije, d,. = razlika aritmetičnih sredin in s,. = 
= srednja napaka aritmetičnih sredin. 

Izračunali smo vrednost 3,46, ki opravičuje sklep s tveganjem, manjšim od 
0,1%, da so razlike med poprečnimi hitrostimi značilne. Kljub temu je bila 
izračunana tudi poprečna hitrost prazne hoje do vlake. 

Pri vseh hitrostih je merska enota m /min., ki se nam je zdela najprimer
nejša zaradi tega, ker smo lahko uporabljali podatke snemanj neposredno 
brez preračunavanj. Prav tako je taka enota primerna za poznejšo praktično 
uporabo. Njena pomanjkljivost je v tem, da ne vzbuja občutka hitrosti , ker 
smo jo vajeni izražati v km.'h. če naše podatke preračunamo v to enoto, do
bimo za poprečje hitrost 2,3 km 1h. 

2.32 Vlačenje 

Podatki so obdelani ločeno za vlačenje navzgor in za vlačenje navzdol. 
Vendar pa ta opredelitev ni popolnoma natančna. Za merilo smo vzeli končne 
točko relacije. Če je bilo mesto, kjer je voznik tovor zapel, više od tistega, 
kamor je tovor privlekel, je bilo to opravilo opredeljeno kot vlačenje navzdol, 
v nasprotnem primeru pa navzgor. Na k1·aškem svetu, kjer je polno vrtač in 
brežcev, se nagnjenost sveta zelo pogosto spreminja. Ker so bila vlačenja do 
vlake razmeroma kratka, so bile tudi nagnjenosti pretežno enolične. Drugače 
pa je pri vlakah; tam so , zlasti na daljših, proti vzponi in strmci pogostnejši, 
so pa vedno relativno kratki. 

Podatke smo podrobno statistično obdelali. Da bi bilo delo hitrejše in 
preprostejše, smo jih razporedili v skupine. S tem smo sicer nekoliko zmanjšali 
natančnost rezultatov, vendar pa le-ta kljub temu za naše namene še vedno 
zadošča. 

2.321. Vlačenje navkreber do vlake 

Osnova za obdelavo je bilo 146 n1eritev. Najprej smo izračunali čas, po
rabljen za vlačenje, v odvisnosti do razdalje. Analiza je dala presenetljive 
rezultate. Indeks korelacije med dolžino vlačenja (x) in za to potrebnim časom 
(y) namreč znaša 0,908 . Torej niti 20% vaJ:iance ne povzročajo ostali vplivi, 
kot so: velikost tovora, število kosov v njem, kakovost konj. sposobnost voz
nika. različne strmine in relief. Odvisnost je tako vehka, da regresijska enačba 
znaša y = 0,917 + 4,739 x (x = razdalja v hm) in je zelo uporaben pripomoček 
za računanje časov vlačenja na različnih razdaljah. 

Iz omenjene enačbe lahko izpeljemo obrazec za hitrost 

x 0,1935 
= 0.2110- ------v= 

0,917 + 4,739 x . 0,917 + 4,739 x 

Iz enačbe vidimo, da z daljšo razdaljo hitrost narašča in bi bila na zelo 
dolgih razdaljah skoraj konstantna -21,1 m/min. Naraščanje hitrosti na večjih 
razdaljah ni realno; prej bi pričakovali nasprotno. Ta nerealnost ima le račun
ski značaj, kajti pri snemanju so v času vlačenja obseženi tudi poganjanje konj 
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iz mesta in drugi krajši zastoji. Ti se pojavljajo kot neke vrste konstanta in 
vplivajo na krajše razdalje relativno bolj kot na daljše. 

Dognanje, da je hitrost vlačenja praktično konstantna, nas je napotilo na 
sklep, da smo pri nadaljnjih raziskavah raje upor.abljali hitrost namesto časa 
vlačenja. Za računsko obdelavo je ·hitrost primernejša, ker združuje v sebi dve 
spremenljivki (čas in dolžino poti) ter se uveljavlja kot konstanta. Raziskovali 
smo odvisnost hitrosti vlačenja od velikosti tovora in smo ugotovili poprečne 
vrednosti, ki so razvidne iz tabele 6. 

Tabela 6. Rezultati snemanj vlačehja do vlake 

Nakazovalec Merska Poprečje KV 1 Sprednja! Natančnost 
enota % napaka % 

razdalja m 58,0 42.0 72,5 ±· 3,49 ± 6,02 
Vlačenje hitrost mimin. 20,75 12,8 61,7 ± 1,08 ± 5,20 
na vkreber tovor m:l 0,701 0,258 36,8 ± 0,022 ± 3,14 

razdalja m 71,2 60,9 85,6 ± 5,94 ± 8,34 
Vlačenje hitrost m1min. 18,85 16,1 85,5 ± 1,47 ± 7,78 
navzdol tovor m:i 0,864 0,335 39,6 ± 0,030 ± 3,51 

Odvisnost hitrosti od velikosti tovora je razmeroma majhna in indeks kore
lacije znaša - 0,396 ter kaže pravilno tendenco. Enačba y = 35,554- 19,670 x 
določa zvezo med hitrostj-o (y) in velikostjo tovora (x). Sicer ima zelo majhno 
praktično vrednost, vendar pa je raziskava pojasnila vzrok za del variance, ki 
nastaja pri časih vlačenja. 

Zanimivo je, da je poprečna hitrost vlačenja, izračunana iz hitrosti posa
meznih vlek, znatno večja od hitrosti za poprečno razdaljo, izračunane po 
enačbi, ter znaša 15,8 m /min. Razlika. ki je znatna, nastaja zaradi različnih 
načinov računanja. Poprečna hitrost 20,75 m/min. je izračunana kot aritmetična 
sredina rezultata 146 ulomkov, hitrost 15,8 m/min. pa kot kvocient seštevka 
146 števcev in 146 imenovalcev. Taka razlika nastaja pri vseh naših primerih 
in je relativno tem večja, čim bolj heterogeni so obravnavani podatki. 

2.33. Vlačenje do vlake navzdol 

Podatki so bili zbrani in obdelani na enak način kot pri vlačen,iu navzgor. 
Nekaj rezultatov je razvidnih iz spodnjega dela tabele 6. Podrobnejša stati
stična obdelava in raziskava odvisnosti časa (y) od dolžine vlačenja (x) nam je 
dala naslednje podatke : indeks korelacije znaša 0,832 in je razmeroma velik. 
Kaže nam, da .ie skoraj 70% vse variacije odvisno le od dolžine vlačenja. Pre~ 
ostalih 30% variacije nastaja zaradi različne kakovosti terena, sposobnosti voz
nika in vprege, velikosti tovora in drugih vplivov. 

Izračunali smo naslednjo regresijsko enačbo za premico (dolžine v hm) y = 

= 1,783 + 5,730 x. 
Raziskava odvisnosti hitrosti od velikosti tovora (x) pokaže nekaj odvisnosti 

z indeksom korelacije - 0,448. Obrazec za računanje hitrosti na osnovi veliko
sti tovora pa je y = 37,535-21,640 x . Tudi ta enačba nima zaradi razmeroma 
šibke odvisnosti posebne praktične vrednosti. 

245 



Podobno kot pri vlačenju navzgor se tudi pri vlačenju navzdol poprečna 
hitrost vlačenj razlikuje od hitrosti, ki je izračunana iz časa vlačenja za po
prečno dolžino vlačenja . Prva je 18 ,85 mimin. (glej tabelo 6 !) , druga pa 
12,15 m,/min. 

Primerjava med podatki za vlačenje navzgor in navzdol nam pokaže, da 
je variacija v prvem primeru manjša od tiste v drugem. Manjši je tudi poprečni 
tovor. To je razumljivo, saj so pri navzdolnjem vlačenju možnosti za razlike 
glede velikosti tovora praktično neomejene . Pog-osto koncentracija sortimentov 
omejuje velikost tovora. Pri obsežnih tovorih z veliko kosov se ti često zatikajo, 
vlačenje se prekinja, zato je hitrost celo manjša kot pri vlačenju navzgor. 
Mogoče tudi vzorec sne·manj ni popolnoma pravilen in gre tudi za vzorčno 
napako. Vpliv drugih faktorjev je tako močan , da zelo zamegli vpliv nagnje
nosti. To nam potrjuje test razlik poprečnih hitrosti pri vlačenju navzdol in 
navzgor. Vrednost T znaša komaj 1,043 in kaže, da je poprečna hitrost vlačenj 
~ignifikantno različna s tveganjem prek 30% . T.akšno tveganje je preveliko in 
zato lahko sprejmemo hipotezo, da je poprečna hitr-ost vlačenja v obeh primerih 
enaka, in sicer kot poprečje vseh hitrosti vlačenj.a navzgor in navzdol ter znaša 
19,88 m /min . s srednjo napako ± 0,88 m imin. in z natančnostjo± 4,42%. 

Za vsa vlačenja do vlake smo raziskali tudi odvisnost hitrosti od velikosti 
tovora. Le-ta je razmeroma šibka, saj je indeks korelacije le 0,419. Izračunali 

smo tudi regresijsko enačbo, lei je y = 35,059- 19,956 x. 
Zanimiva je tudi analiza razdalj do vlake. Iz nje lahko sklepamo, kako na 

gosto so speljane prometnice. Poprečna dolžina vlačenj.a navzgor je 58 m in je 
znatno krajša od poprečne dolžine vlačenja navzdol. ki je 71,2 m. 63% vseh 
vlačenj do vlake je krajših od 60 m. Najdaljše izmerjeno vlačenje je bilo okoli 
300m. Omeniti moramo še eno zakonitost, ki jo bomo pozneje pri vlačenju po 
vlaki bolj podrobno obdelali. Test značilnosti razlik glede velikosti tovora pri 
vlačenju navzgor in navzdol nam da vrednost T = 4,37; iz tega lahko sklepamo, 
da je razlika glede velikosti tovora popolnoma zanesljiva. 

2.4. Vlačenje po vlaki 

Podatki so bili zbrani in obdelani na enak način kot za vlačenje do vlake. 
Upoštevali smo tudi ista načela kot tam, in so razložena v poglavju o vlačenju 
do vlake . Ker je postopek vlačenja po vlaki daljši od tistega do vlake in od vseh 
postopkov navadno najdalje traja, je tudi najvažnejši. Zato smo tudi pripada
joče podatke najdrobneje obdelali. Tudi tu smo ločili prazno hojo od vlačenja , 

ki smo ga delili na vlačenje navzgo-r in navzdol. 

2.41. Praz na hoja 

Za vsako snemanje s1no ugotovili hitrost hoje. Nato smo izračunali poprečno 
hitrost hoje po vlaki navzdol in navzgor. Tudi tukaj hoja navzdol ustreza vlače
nju navzgor in nasprotno . Rezultati teh računov so zbrani v tabeli 7. 

Osnova za tabelo 7 je 210 meritev. Iz nje sta razvidni dve značilnosti ozi
roma razliki v primerjavi s prazno hojo do vlake . Prva je ta, da je pop1·ečna 
hitrost za 18 m ./min . večja, in druga, da je variacija podatkov za prazno hojo po 
vlaki absolutno, zlati pa še relativno veliko m.anjša. Zato so podatki o hoji po 
vlaki natančnejši. 

Ugotovili smo tudi , da so razlike glede hitrosti pri hoji navzgor in navzdol 
neznatne (ole 4% ). Test značilnosti teh razlik nam da vrednost T = 1,245 in 
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Tabela 7. Rezultati snemanj prazne bojc po vlaki 

Smer vlačerija Merska Poprečje 1 si KV Srednja Natančnost 
enota % napaka % 

Na vkreber m /min. 57,45 14,7 25,6 ± 1,455 ± 2,53 
Navzdol m /min. 55,11 12,3 22 ,3 ± 1,190 ± 2,16 

Poprečno m/min. 56,36 12,8 22,6 ± 0,883 ± 1,57 

kaže, da je trditev o razliki obeh poprečnih hitrosti tvegana kar za prek 20%. 
Vse to nas opozarja, da v praktične namene ne kaže ločiti obeh hitrosti in je 
bolje uporabljati poprečno hitrost . 

2.42. Vlačenje navlcreber po vlaki 

Osnova za obdelavo je 107 snemanj . Pri preučevanju vpliva števila kosov 
v tovoru na hitrost vlačenja smo imeli na razpolago le 93 snemanj, ker pri osta
lih v snemaln.ih listih ni bilo vpisano število kosov, ampak le skupna masa 
tovora. Zaradi važnosti tega postopka pa tudi zato, ker so se že pri površni 
obdelavi pokazale trdne odvisnosti , smo vse podatke podrobno statistično obde
lali. Nekaj rezultatov te obdelave je v tabeli 7a . 

Tabela 7a. Rezultati snemanj vlačenja navkrebcr 

Nakazovalec Merska Poprečje 

1 

si KV Srednja 1 Natančnost 
enota % napaka % 

Dolžina vlačenja m 305,6 168,0 55 ± 16,3 ± 5,34 

čas vlačenja min. 8.!35 4,76 54 ± 0,462 ± 5,22 

Hitrost 1 . m 1m1n. 35,6! 10,40 29 ± 0,992 ± 2,71 
Tovor m:l 0,638 0,177 28 ± 0,017 ± 2,69 

Ste vilo kosov 
v tovoru kos 2,78 1,70 61 ± 0,177 ± 6,37 

Z raziskovanjem, kako je čas vlačenja (y) odvisen od dolžine vlake (x), 
smo izračunali indeks korelacije 0,842 , ki je razmeroma velik. Regresijska 
enačba premice je naslednja y = 1,567 + 2,385 x (kjer je x dolžina v hm) . 

Raziskovali smo tudi vpliv velikosti tovora (xz) in števila kosov v njem (X:1) 
na hitrost vlačenja (xl). Koeficient korelacije je 0,574 in kaže, da ti dve količini 
znatno vplivata na hitrost vlačenja, prva veliko bolj (koeficient korel. je 
- 0,564) kot druga (- 0,189). 

Tudi v tem primeru z večjim številom kosov v tovoru njegova velikost 
upada, saj je indeks - 0,154. Zaprega torej laže vleče isto maso, sestavljeno iz 
manj kosov. Ta odvisnost je sicer zelo blaga, ponazarja pa nam iz izkušnje 
znano dejstvo. Regresijska ena.čba tipa x 1 = a + bx2 + cx:l je za naš primer Xt = 
= 61 ,332- 35,109 x2- 1,000 X :1 · Ta enačba nam. omogoča iz velikosti tovora 
in števila kosov v n jem izračunati poprečno hitrost. 

Za vlačenje po vlaki navzgor smo iz podatkov, razvrščenih v skupine, izra
čunali regr·esijsko enačbo tipa y = a + bx + cx~, ki je naslednja y = 2,649 + 
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+ 1.535 x + 0,124 x 1 (y = čas vlačenja, x = dolžina vlake). Parabola je zelo izteg
njena in ima zelo podobne vrednosti kot premica, če jo izračunamo iz podatkov, 
razvrščenih v skupine. Ker so razlike le neznatne, lahko sklepamo. da izravnava 
podatkov s premico popolnoma ustreza našemu namenu. 

Izračunali smo tudi čase vlačenj za 1 m3 za posamezno vleko in smo naprej 
preizkusili zakonitosti teh podatkov. Iz podatkov, razvrščenih v skupine, smo 
izračunali odvisnost časa vlačenja (y) od dolžine vlačenja (x) za 1 m 3. Izražena 
je z indeksom 0,977, ki pa ni čisto natančen, ampak je zaradi razvrščanja podat
kov v razrede in nadaljnjega računanja z aritmetičnimi sredinami razredov 
nekoliko prevelik. 

Regresijska enačba, za katero velja omenjeni indeks korelacije, je nasled
nja y = 1,346 + 4,482 x . Ce enačbo y = 1,567 + 2,385 x transforrniramo v enač-

0,656 
bo za hitrost, dobimo v = 0,418- . Tudi ta hitrost z dolžino 

2,385 x + 1,567 
vlake narašča iz istih razlogov kot pri vlačenju do vlake. Za poprečno razdaljo 
vlačenja dobimo iz enačbe hitrost 34,4 m /min., ki se razlikuje in je manjša od 
aritmetične sredine vseh hitrosti. Vzrok za to razliko smo že pojasnili. 

2.43. Vlačenje po vlaki navzdol 

Osnova je 110 snemanj. Podatki so bili obdelani prav tako kot pri v1ačenju 
navkreber. Nekaj rezultatov je zbranih v tabeli 8. 

Tabela 8. Rezultati analize vlačenja po vlaki navzdol 

Nakazovalec Met-ska 1 Popt-ečje 1 si KV Srednja Natančnost 
enota % napaka % 

Dolžina vlačenja m 479,6 308,8 64 ± 28,3 ± 5,90 
Cas vlač enja min. 13,65 9,42 69 ± 0.866 ± 6,35 
Hitrost m/min. 37,00 9,25 25 ± 0,851 ± 2,30 
Tovor m:J 1,027 0,295 29 ± 0,027 ± 2,62 
S tevilo kosov 

v tovoru kos 3,41 2,12 62 ± 0,225 ± 6,60 

Podrobna obdelava nam je omogočila naslednje ugotovitve: Regresi.iska 
enačba premice za odnos med časom (y) in dolžino vlačenja (x) za tovor je 
y = - 0,107 + 2,870 x. Koeficient korelacije za to regresije pa znaša 0,941. Nje
gova presnetljiva velika vrednost je razumljiva, če upoštevamo, da je pri vlače
nju po vlaki navzdol vpliv konj, tovora in drugih činiteljev skoraj neznaten. 
Raziskava je pokazala, da velikost tovora ne vpliva na hitrost vlačenja . Le-ta 
je praktično konstantna in se zelo malo sprem.inja vzdolž vlake. Tudi tu smo 
čase vlačenja preračunali na 1 m:1

• Obdelava podatkov nam je dala regresi.isko 
enačbo y = 1,821 + 2,373 x (y = čas vlačenja za 1 m:1

, x = dolžina vlačenj.a) . 
Pripadajoči indeks korelacije je 0,974. Trdnejša korelacija kot pri časih za 
tovore je bolj posledica dejstva, da so časi za 1 m:> obdelani v skupinah, medtem 
ko so za tovore obdelani individualno. Razlike niso znatne, ker je velikost 
tovon1 poprečno zelo blizu 1 m :l . 

Primerjava rezultatov za vlačenje navkreber in navzdol nam kaže dolo
čene razlike in omogoča nekatere sklepe. Najprej lahko ugotovimo, da je vlače--
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nje navzdol poprečno daljše in zato tudi dalje traja. Ta pojav je razumljiv in 
je posledica razporeditve cestnega omrežja. Ker je v predelih, kjer smo snemali, 
veliko cest, ki so bilc zgrajene v vojaške namene, je ta pojav verjetno nekoliko 
manj izrazit kot bi bil sicer. 

Primerjava poprečnih hitrosti kaže le neznatne razlike. Test značilnosti 

razlik da vrednost T = 1,055 in kaže, da je trditev o značilni razliki glede hitro
sti tvegana v prek 30% slučajev. Ce upoštevamo, da enak test glede razlike 
velikosti tovora da vrednost T = 36, ki potrjuje zanesljivost glede razlike 
tovora, lahko napravimo naslednji sklep: Konji se gibljejo pri v lačen ju bolj 
ali manj enako hitro, tj. ok. 36m/min. ah ok. 2,2 km. 'h. Kjer je to mogoče, zago
tavlja vlačilec to hitrost s primerno velikostjo tovora. Opazovanja pri snema
nju so pokazala, da je čas za vlačenje velikih kosov navkreber nesorazmerno 
dolg, ker se kon.ii nenehoma ustavljajo, da bi nato kratek čas vlekli z dvojno 
ali s še večjo silo. 

V primerjavi z vlačenjem do vlake se vlačenje po vlaki odlikuje z dvakrat
no ali še večjo hitrostjo. To je razumljivo, če upoštevan1o, da voznik, če le 
n1ore, zapne že ob panju tak tovor, kot ga bo vlekel naprej po vlaki. Pri vlače
nju do vlake se tovor pogosto zatika, vprega se ustavlja in tako zm.1njšuje 
hitrost. 

3. VLACENJE OBLEGA LESA IGLA VCEV Z ENIM KONJEM 

Razen vlačenja lesa s parom konj se vedno bolj uveljavlja vlačenje z enim 
konjem, s t. i. samcem. Vzrokov za to je več, Nadomeščanje konj pri raznih 
prevozih in kmečkih delih s traktorji, motornimi kosilnicami, in drugimi meha
niziranimi pripravami vedno bolj zmanjšuje potrebo po konju kot vlečni sili. 
Reja. konj, če niso stalno zaposleni, ni smotrna. Kmetje raje redijo vole, ker je 
to bolj donosno. Za po-trebe svojega gospodarstva pa imajo navadno le po enega 
konja. Nabavna cena za konja je zelo velika. Ce se konj poškoduje ali zboli, 
ga je mogoče prodati le zelo poceni v veliko izgubo. Ker so premije visoke, le 
redkokateri voznik zavaruje konje. Debelih sortimentov je čedalje manj, vedno 
več je takih, ld jih lahko vleče samec. Razen tega je uporaba samca v navadi 
v grdih, kamnitih predelih, zl<lsti pri vlačenju navzdol. V takšnih primerih 
pogosto vlači samo- en konj, drugi je medtem v hlevu. Vsi ti razlogi govorijo za 
to , da je delo s samcem smotrnejše, zato smo se tudi odločili ugotoviti delovne 
učinke s samcem. 

Metodika snemanja in računanja je bi1a ista kot pri vlačenju s parom. Žal 
je bilo posnetih veliko manj vlačenj s samcem, zato so tudi rezultati manj za
nesljivi kot za vlačenje s parom, toda še vedno so dovolj uporabni za primer
javo učinkov obeh načinov vlačenja in za izpeljavo ustreznih zaključkov . 

3.1. Pripravljalna dela 

Obdelava podatkov je pokazala, da ni bistvenih razlik med pripravljalnimi 
deli za vlačenje na rampo in za vlačenje do traktorske vlake, zato smo- jih zdru
žili in obdelali skupno. Nekaj jih je zbranih v tabeli 9. Osnova je 139 snemanj . 

Podrobna statistična obdelava je pokazala , da skoraj ni odvisnosti med 
trajanjem pripravljalnih dcl in velikostjo tovora, pač p2. so priprav1jalna dela 
(Xt) zelo odvisna od števila kosov v tovoru (x::). Indeks korelacije je 0,71. Spričo 
dejstva, da je bilo 39,2% tovorov sestavljeno iz enega kosa in 30% iz dveh 
kosov, so nam odvisnosti razumljive. Dobre 7.3 tovorov sta sestavljala najvee 
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Tabela 9. Rezultati merjenja pripravljalnih del 

Nakazovalec Merska Poprečje 
1 si 1 KV Srednja Natančnost 

enota 
1 J % napaka % 

Trajanje del min. 2,219 1,904 8G ± 0,162 ± 7,30 
Velikost tovora m3 0,544 0,199 37 ± 0,017 ± 3,12 
število kosov 

v tovoru kos 2,083 1,112 53 ± 0,10.'3 ± 4,95 

dva kosa. Primer je podoben kot pri pripravljalnih delih za vlačenje do traktor
ske vlake. s parom in je tam tudi pojasnjen. 

Regresijska enačba za trajanje pripravljalnih del iz podatkov o velikosti 
tovora (xz) in o številu kosov v tovoru (x:~) je x 1 = - 2,0318 + 2,5830 x2 + 
+ 1,3662 X:>- Koeficient korelacije znaša 0,72. Ker je ta korelacija praktično 
enak<.t. odnosu med trajanjem pripravljalnih del in število-m kosov v tovoru, 
smo izračunali regresijsko enačbo samo za to zvezo x1 = - 0.2192 + 1,2452 X;1. 

3.2 Končna dela 

Pri obračunavanju podatkov, ugotovljenih s snemanjem končnih del -
Lako na rampi kakor na traktorski vlaki -, ni bila odkrita praktično nikakršna 
odvisnost trajanja teh del od velikosti tovora in le zelo šibka odvisnost od šte
vila kosov v tDvoru, ki je izražena za končna dela na rampi z indeksom 0,46, 
na vlaki pa 0,57. Zaradi tako šibkih korelacij, ki so praktično nepomembne, 
nismo izračunali regresijskih enačb, ampak le poprečne vrednosti, ki so pri
kazane v tabeli 10. Osnova za podatke zaključnih del na rampi je 55, na vlaki 
pa 84 snemanj. 

Tabela 10. Poprečja. zaključnih dcl za vlačenje s samcern 

Končna dela Merska Poprečj e __ l ___ si KV Srednja Natančnost 
enota % napaka % 

Na rampi min 1,289 0,959 74 ± 0,130 ± 10,1 
Na traktorski vlaki min. 0,890 O,Gl8 69 ± 0,068 ± 7,6 

Iz tabele je razvidna velika variacija in razmeroma mala natančnost; pogla
vitni vzrok za to je premajhen vzorec. 

3.3 Vlačenje do vlake 

Podatki za vlačenje do vlake so bili obdelani po podobnih principih kot za 
vlačenja s parom konj, in sicer ločeno za prazno hojo in za vlačenje. 

3.31. Prazna hoja 

Osnova je 100 v1ačenj navz:dol in 39 vlačenj navkreber. Vlačenju navzgor 
ustreza prazna hoja navzdol in narobe. Izračunana je poprečna hitrost hoje. 
Rezultati so zbrani v tabeli 11. 
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Tabela 11. Rezultati merjenja prazne hoje pri vlačenju do vlake s samcem 

Smer vlačenja Merska 
1 Po]>rečje 1 si. KV Srednja Natančnost 

enota % napaka % 

Navkreber m :min. 57,82 16,78 29 ± 2,72 ± 4,70 
Navzdol mimin. 51,00 22,82 45 ± 2,30 ± 4,51 

Skupaj m imin. 52,91 21,53 41 ± 1,83 ± 3,36 

Hitrosti prazne hoje so razmeroma velike, za poprečje je ok. 3.2 km.ih. Test 
signifikantnosti razlik aritmetičnih sredin za vlačenje navkr'eber in navzdol 
ima vrednost 1,91 in kaže, da so hitrosti značilno različne s tveganjem nekoliko 
nad 5% . Razlike hitrosti za hojo navzgor in navzdol so razmeroma male. Po
datki se odlikujejo z razmeroma ozko variabilnostjo, zato so razmeroma zelo 
natančni . 

3.32. Vlačenje navkreber do vlake 

Osnova je 39 snemanj. Poprečja obdelave so zbrana v tabeli 12. 

Tabela 12. Poprečja vlačenj do vlake s samcem 

Nakazovalec Merska Poprečje 

1 

si KV Srednja Natančnost 
enota % napaka % 

Vlačenje 
Hitrost m /min . 32,18 12 . .37 39 ± 2,01 ± 6,25 

na vkreber tovor m1 00,533 0,185 35 ± 0,03 ± 5,63 

Vlačenje 
Hitrost m /min. 33,08 17,10 52 ± 1,73 ± 5,23 

navzdol tovor m3 0,545 0,203 37 ± 0,02 ± 3,66 

V tabeli so zaradi lažje primerjave navedeni tudi podatki za vlačenje 

navzdol. Analiza vlačenja navkreber s parom je pokazala., kako vpliva velikost 
tovora. Da bi ta vpliv bolje preučili, smo nekoliko dn1gače obdelali podatke 
snemanj za vlačenje navkreber s samcem. Iskali smo odvisnost časa vlačenja 
(x 1) od dolžine vlačenja (x2) in od velikosti tovora (x:1). Skupna odvisnost je 
izražena z indeksom korelacije 0,876. Tako velika odvisnost napoveduje, da je 
smotrno izračunati 1·egresijsko ena.čbo, ki je naslednja Xt = - 0,9909 + 
+ 2,1948 Xz + 4,9444 X:J. 

Parcialni korelaciji časov vlačenja in dolžine vlake pripada indeks 0,839 , zato 
smo tudi za njo izračunali regresijsko enačbo , in sicer x 1 = 1,4055 + 2,3701 X;2 . 

Iz nje izračunana hitrost za. poprečno razdaljo je 29,45 ro/min. Tudi ona je 
manjša od aritmetične srecline hitrosti posameznih vlačenj , ki je 32)8 m/min. 
Vzrok za te razlike smo že pojasnili. 

Zanimiva je tudi razrn.eroma velika parcialna korelaci ja med časom vlačenja 
in velikostjo tovora . Izražena je z indeksom 0,549. Vpliv vehkosti tovora na čas 
vlačenja doženemo v drugačni obliki tudi iz odvisnosti hitrosti vlačenja od veli~ 
kosti tovorcL Koeficient korelacije je v tem priment - 0,426. 
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3.33. Vlačenje do vlake navzdol 

Osnova je 97 snemanj . Nekaj podatkov o poprečjih je zbranih v tabeli 12. 
Pri vlačenju navzdol časi vlačenja niso skoraj nič odvisni od velikosti tovorac 
za to smo računali le odvisnost časov od dolžine vlačenja . Regresijska enačba 
med dolžino vlačenja (x) in časom vlačenja (y) je y =- 0,9657 + 2,264 x. 
Pripadajoči indeks korelacije je 0,644. Tudi v tem primeru je korelacija za 
vlačenje navzdol šibkejša kot za vlačenje navkreber. Verjetno to izvira iz istih 
razlogov kot pri vlačenju s parom konj. 

Če iz prej omenjene enačbe :izračunamo hitrost za poprečno razdaljo 76 m , 
dobimo vrednost 28 ,30 m /min. Hitrost, izračunana iz hitrosti posameznih vlačenj, 
je razvidna iz tabele 12 in znaša 33,08 m/min. Tudi ona je večja od hitrosti, 
izračunane iz časa vlačenja za poprečno razdaljo. Razlike med vlačenjem 

navzgor in navzdol niso bistvene niti glede hitrosti niti glede velikosti tovora. 
Taka podobnost ni normalna in je posledica vzorcev, ki sta razmeroma majhna, 
zlasti pri vlačenju navkreber. Pri vlačenju navzgor ni šlo za večje strmine, za 
takšne vprega enega konja ni primerna, zlasti, če so tovori težji. 

3.4. Vlačenje po vlaki 

Omenjeno je že, da smo izvršili razmero-ma malo snemanj vlačenja: z enim 
konjem, zato ni bilo dovolj podatkov, da bi tudi vlačenje po vlaki obdelali 
ločeno za navkreber in za navzdol. Podatki so komaj zadoščali za anaJizo vla
čenja navzdol, bilo jih je 47 . Nekaj podatkov te obdelave je v tabeli 13. 

Tabela 13. Rezultati merjenj vlačenja po vlaki z enim konjem 

1 1 

Nakazovalec Merska 
1 Poprečje / si KV Srednja Natančnost 

enota % napaka % 

Hitrost-
s tovorom m/min . 48,83 11,40 23 ± 1,680 ± 3,43 

Velikost tovora m -1 0,627 0,178 28 ± 0,026 ± 4,14 
število kosov 

v tovoru kos 1,978 1,418 72 ± 0,209 ± 10,58 
Hitrost -

brez tovora m/min. 53,93 7,18 13 ± 1,060 ± 1,97 

Iz tabele je razvidna razmeroma majhna variacija, zalo so tudi natančno
sti - kljub razmeroma malemu vzorcu - dovolj velike. V razpredelnici je 
prikazana tudi hitrost prazne hoje, ki smo jo dosle~ obravnavali v posebnem 
poglavju. 

Podatke za vlačenje po vlaki navzdol smo podrobno statistično obdelali. 
Iskali smo odvisnost časa vlačenja (x1) od dolžine vlake (x2) in od velikosti 
tovora (x::). Izražena je z indeksom koretacije 0,90, pri čemer je odvisnost 
časa vlačenja do dolžine vlake 0,895, od velikosti tovora pa 0,584. 

Izračunali smo tudi regresijske 'enačbe za odnos časa vlačenja, velikosti 
tovora in dolžine vlake, in sicer je Xt = 3,4169 + 2,3137 x2 + 4,7273 xs. Regre
sijska enačba za odnos med časom vlačenja in dolžino vlake je Xt = -0,1309 + 
+ 2,2001 X2 . Ce iz te enačbe izračunamo hitrost za poprečno dolžino vlačenja 
283m, dobimo hitrost 46,42 m ,:min. 
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4. PRIMERJAVA UCINKOV MED PAROM KONJ IN SAMCEM 

Z učinkom razumemo količino opravljenega dela v časovni enoti. če pa je 
isto delo na drug način z enakimi ali manjšimi .stroški opravljeno v krajšem 
času , je samo po sebi umevno, da je učinkovitost v tem primeru večja. Zate 
lahko uporabimo za to primerjavo čase, potrebne za izvršitev nekega dela. 

Najprej bomo primerjali poprečne rezultate za posamezne postopke in na 
koncu poskušali ugotoviti razmerja med učinki za ves delovni proces spravila 
oblega lesa iglavcev. 

Prav gotovo je najzanimivejša pl'imerjava velikosti tovorov. Ke1· so bili 
podaLki zbrani tako, da je mogoče več primerjav, bomo primerjali vse in na 
koncu izračunali poprečje. Rezultati so prikazani v tabeli 14. 

Tabela 14. Primerjava poprečnih tovorov za vlačenje s parom kon,i in s samcem 

1 Par konj . 1 Samec Razmerje 
Delovni postopek ~~~ilo 1 Poprečni 1 

S tevilo 1 Poprečni samec: par 

snemanj tovor (m3) snemanj tovor (m:1) 
% 

Pripravljalna dela 295 0,753 139 0,544 72,2 

Vlačenje navkt·eber 146 0,701 39 0,533 76,0 
do vlake navzdol 106 0,864 97 0.545 63,1 

Vlačenje po vlaki navzdol 110 1,027 47 0,627 61,0 

Poprečje 657 0,803 322 0,555 68,9 

Pripravljalna dela so upoštevana skupaj za vlačenje na rampo in do trak
torske vlake. Pri vlačenju po vlaki smo primerjali le vlačenje navzdol, ker za 
vlačenje navkreber s samcem ni podatkov. Preseneča zelo velik odstotek pri 
vlačenju do vlake navkreber in zagotovo ni realen ter je takšen le zato, ker 
so bila snemana vlačenja navkreber za samca le po blagih strminah, kot je 
bilo to že omenjeno. Vlačenje s samcem v naših razmerah, ko imamo v večini 
primerov opraviti z relativno debelimi sortimenti, je smotrno le pri vlačenju 
navzdol. Zato so ti podatki tudi zanimivejši i.n iz njih sklepamo, da vlači samec 
poprečno ok. 62% tistega tovora, ki ga vlači par konj. 

Zanimiva je tudi naslednja primerjava: če znaša tovor za par konj 100%, 
potem vleče vsak konj v paru 50% ali komaj dobrih 80% tistega tovora, ki ga 
vleče samec. Ta podatek je zelo blizu drugih podatkom o učinku združenega 
dela (3, 4 in 6). 

Naslednji važen činitelj je hitrost gibanja. Za primerjavo bomo uporabili 
hitrost, izračunana kot poprečje posameznih vlačenj, saj je ta način računsko 
pravilnejši. Dokazano je tudi, da razlika med hitrostmi za vlačenje navkreber 
in navzdol ni značilna . Zato bomo primerjali le hitrosti pri vlačenju do vlake 
in po vlaki in to za prazno hojo in za vlačenje. Primerjava je navedena v 
tabeli 15. 

Primerjava kaže, da je samec znatno hitrejši . Razlika je še posebno občutna 
pri vlačenju do vlake, ko zatikanje tovora in druge ovire veliko bolj ovirajo 
par konj ki je obsežnejši, potrebuje več prostora za prehod in vleče večji tovor. 
Pri vlačenju po vlaki preseneča manjša hitrost samca pri prazni hoji. Pojav 
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Tabela 15. Primerjava hitrosti pri vlačenju s parom konj in s samcem 

Par konj Samec 
Razmerje 

Vrsta vlačenja samec : par 
m /min. m/min. % 

Do vlake prazna hoja 38,40 52,91 137,8 
vlačenje 19,88 32,82 166,1 

skupaj 26,22 40,50 154,4 

Po vlaki prazna hoja 56,36 53,93 95,7 
vlačenje 36,34 48,83 134,4 

skupaj 43,82 51,20 116,8 

je razumljiv, če upoštevamo, da za par prehodnost ni ovira in da hodi hitreje 
od samca. Zlasti še to opazimo, če združimo v par dva samca. 

Nadalje smo ugotovili, da je skupna hitrost para konj po vlaki za 67% 
večja od hitrosti do vlake, pri samcu pa le za 26,5%. To znova potrjuje v 
praksi že ugotovljeno dejstvo , da je po teže prehodnem strmem svetu smotr
neje uporabljati samca. 

Lahko primerjamo še trajanje pripravljalnih in končnih del. To smo na
redili v tabeli 16. Za primerjavo smo morali preračunati primerjane vrednosti_ 
na skupni imenovalec. To smo dosegli tako, da smo izračunali trajanje teh 
opravil za 1m3. 

Tabela 16. Primerjava trajanja pripravljalnih in lwnčnih del pri vlačenju 
s parom ali s sa.mcem za 1 m3 

Vrsta opravila Pa1· konj Samec 1 Samec: par 
min ./m 3 min .,1m3 % 

Pripravljalna dela Vlačenje na vlako 4,77 3,90 81,8 

Vlačenje na rampo 10,07 3,90 38,8 

Končna dela Na vlaki 1,63 1,69 103,07 

Na rampi 5,81 2,18 37,5 

Razpredelnica nam kaže , da je pri vlačenju do traktorske vlake trajanje 
končnih del pri obeh načinih praktično enako. Zelo podobno trajajo tudi pri
pravljalna dela. Pri vlačenju na rampo pa potrebuje samec za to opravilo le 
dobro tretjino tistega časa, ki ga za to delo porabi par konj. Ta ugotovitev 
potrjuje do-mnevo, ki je bila izražena v poglavju 2.12. in je tam tudi razložena. 
Razlika je le ta, da je pri vlačenju s samcem velikost tovora omejena ze z 
vlečno silo konja. Ta .ie seveda občutno manjša od vlečne sile para . Ker je 
tovor pri samcu manjši, voznik veliko laže sestavi optimalni tovor in mu ni 
~reba zbirati kosov. Pri spravilu na rampo les navadno tudi sortiramo, in sicer 
tako, da že v gozdu zberemo določene sortimente skupaj ali pa tako, da pu
ščamo razne sortimente na ustreznih rampah . Prvi način je neogiben takrat, 
če na rampi ni dovolj prostora. Tudi sortiranje - bodisi na rampi ali v gozdu 
- .ie pri vlačenju s samcem veliko lažje. Od tod izvirajo tudi tako velike 
razlike med časi za končna in pripravljalna dela za 1m:~ pri vlačenju na rampo. 
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Navedene primerjave kažejo, da opravi samec vsa dela znatno hitreje. 
Vendar pa nam ta ugotovitev ne daje popolne podobe. Upoštevati moramo 
namreč, da so vsi postopki v delovnem procesu povezani in vplivajo drug na 
drugega. Da bi omogočili popolnejšo podobo, bomo poskušali primerjati učinke 
celotnega delovnega procesa . Ker se hitrost vlačenja do vlake veliko bol.i raz
likuje kot za vlačenje po vlaki, bomo vlačenje do vlake in po njej ločeno 
primerjali. 

Učinek lahko ugotovimo tako, da izračunamo, koliko ciklusov opravimo 
v časovni enoti (uri, delovnem dnevu), in to vrednost pomnožimo z velikostjo 
tovora. Ta način popolnoma ustreza našemu namenu. Cas za vsak ciklus lahko 
izračunamo tako, da seštejemo čase: potrebne za posamezne postopke. t = 

= pr. h . + pr. d. + vl. + zk (t = trajanje celotnega ciklusa, pr. h. = trajanje 
prazne hoje, pr. d. = trajanje pripravljalnih del, vl. =trajanje vlačenja, zk. = 

= trajanje končnih del). Trajanje prazne hoje in vlačenja je v glavnem odvisno 
le od hitrosti in dolžine vlačenja. Za naše namene lahko ostale vplive zane
marirno. Pri tem lahko uporabimo poprečno hitrost prazne hoje in vlačenja 

s 
in izračunamo skupno trajanje prazne hoje in vlačenja iz obrazca tv =-, kjer 

v 
je s = dolžina vlačenja, v = poprečna hitrost in tv = skupno trajanje prazne 
hoje in vlačenja . 

Ker sta trajanji pripravljalnih in končnih del za enake tovore enaki, ju 
lahko v naše namene seštejemo in se uveljavljata pri različnih razdaljah kot 
konstanta (k). Tako prirejen obrazec je t = k + t, .. Obrazec za učinek je torej 

Q Q Q Q·v 
U=-=---=---=----

t k + t\' k + ~ v . k + s 
v 

Nova simbola sta le U =učinek in Q = velikost tovora. Z indeksom >>l·« 
bomo označevali samca in indeksom >>-2~< par konj. Učinke bomo primerjali 
po obrazcu: 

u 1 Q 1 . v 1 v 2 • k2 + ~ Q 1 v 1 v 2 . k2 + s 
lOOp =- = - --

U2 v1 · k 1 +s Q~·v2 Q~v2 · v 1 ·k1 +s 

Za primerjavo bomo uporabili popreCJa za posamezni delovni postopek. 
Pri vlačenju do vlake bomo vzeli za pripravljalna in končna dela trajanje 
vlačenja do traktorske vlake, pri vlačenju po vlaki pa podatke za vlačenje 

na rampo. Primerjava za vlačenje do vlake navzd{}l in navkreber za razdalje 
do 1000 m je prikazana v prvem delu tabele 17. Pri vlačenju do vlake navkreber 
smo poprečni tovor pri samcu določili z 62% poprečnega tovora para, in sicer 
zato, ker je poprečni tovor pri samcu, ugotovljen iz podatkov snemanja, ver
jetno nekoliko prevelik. 

Ker so vse vrednosti razen dolžine vlačenja pri vseh primerjavah kon
stantne, je razmerje odvisno le od dolžine vlačenja in se z njo tudi spreminja. 
Pri vlačenju do vlake je po naših predpostavkah učinek para vedno nekoliko 
večji od samca. Z dolžino se tudi razmeroma malo spreminja. Vzrok za to so 
naše predpostavke. Razlika med pripravljalnimi in končnimi deli pri paru in 
samcu je razmeroma majhna, zato le neznatno vpliva na razmerja učinkov 
za različne razdalje. Prvi člen navedene enačbc nam daje razmerje vlačenja, 
če bi konj vlekel z:elo daleč. V tem primeru bi se vrednost drugega člena pri
bliževala l. Iz tega člena je razvidno, da znaša učinek samca, če bi vlekel 
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neskončno daleč, ok. 97% učinka, ki ga doseže par konj. Stevilka je presenet
ljivo velika. Vzrok za to je razmeroma velika hitrost samca v primerjavi ::; 
parom. Ta hitrost samca je toliko večja od hitrosti para, da skoraj eliminira 
vpliv večjega tovora pri paru konj. 

Tabela 17. Relativni učinki samca v primerjavi s parom konj 

Razdalja Vlačenje do vlal<:e Vlačenje po vlaki 

1n na vkreber navzdol na vkreber 1 navzdol 

50 92,7 94,2 194,9 237,0 

100 93,4 94,9 164,5 207,8 

150 93,3 95,4 146,2 18-,,3 

200 94,1 95,7 134,0 172,2 

250 94,4 95,9 125,2 160,5 

300 94,5 96,1 118,7 151,3 

350 94,7 96,3 113,6 143,8 

400 94,8 96,4 109,5 137,6 

450 94,9 96,5 106,1 132,4 

500 95,0 96,5 103,3 127,9 
600 95,1 96,7 98,9 120,7 

700 95,2 96,8 95,6 115,1 
800 95,2 96,8 93,0 110,6 

900 95,3 96,9 90,9 107,0 
1000 95,4 96,9 89,3 104,0 

Stevilke v tabeli pomenijo odstotni učinek samca v primerjavi z učinkom 
para konj. Razlike med razmerji za vlačenje navkreber in navzdol so majhne 
in skoraj konstantne za vse razdalje, to pa zato, ker smo uporabili enake 
hitrosti in enaka trajanja pripravljalnih in končnih del za vlačenje navkreber 
in navzdoL Rezultati se spreminjajo le zaradi različnih razdalj in velikosti. 
tovora. 

V drugem delu tabele 17 so prikazana razmerja učinkov za vlačenje po· 
vlaki. Predpostavke so pri tem nekoliko drugačne. Iz podatkov snemanj via
čenja po vlaki poznamo velikost tovora in število kosov v njem za vlačenje 
navzdol pri samcu in za obe smeri pri paru. S temi podatki in z ustreznimi 
obrazci smo izračunali trajanje pripravljalnih in končnih del ločeno za vsako 
vrsto vlačenja. Ker nimamo podatkov za vlačenje s samcem po vlaki navzgor, 
smo tudi v tem primeru določili, da tovor zna.~a 62% tovora, ki ga vlači par 
konj navkreber. Stevilo kosov v tovoru smo izračunali tako, da smo upoštevali 
enako velikost poprečnega kosa kot pri vlačenju s samcem navzdol. Računali 
smo s hitrostjo, ki je enaka poprečju za vlačenje navzdol in navkreber. 

Razmerja za vlačenje po vlaki se znatno razlikujejo od tistih do vlake. 
Razlike pri pripravljalnih in končnih delih med samcem in parom so zelo 
velike. Vzrok za to je bil že 1·azložen v tem poglavju, ko smo primerjali te 
postopke. Te razlike so tako velike, da prevladajo vpliv zaradi različnih hitrosti 
in velikosti tovorov. Ker so pripravljalna in končna dela pri samcu veliko 
krajša kot pri paru, so tudi učinki samca, zlasti na krajših razdaljah, kjer ta 
dela močneje vplivajo, celo dvakratni. Seveda velja to le za naše predpostavke, 
ko smo računali z enakimi velikostmi tovora in s tem tudi z enakim trajanjem 
pripravl.ialnih in končnih del za vse razdalje. 
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Pri vlačenju navkreber je učinek para na razdaljah, ki so daljše od 600 m, 
večji od učinka samca. Kot pri vseh vlačenjih upada z dolžino prednost samca. 
Na neskončno dolgih razdaljah bi samec dosegel le 72,4% tistega učinka, ki 
ga zmore par konj. Pri vlačenju po vlaki navzdol je učinek samca celo na 
razdaljah 1000 m za 4% večji od para. Manjši je šele na razdaljah, daljših od 
1170 m in bi znašal na neskončno dolgi vlaki le 71% od učinka, ki ga doseže 
par konj . 

Pri presoji vrednosti v tabeli 17 je treba upoštevati, da so izračunane z 
določenimi predpostavkami. Na taka razmerja pri delu naletimo le po naključju. 
Vendar to dejstvo ne zmanjšuje njihove vrednosti, če upoštevamo predpo
stavke, na osnovi katerih so izračunana. Le-te so izbrane tako, da je razmerje 
pri vlačenju do vlake najugodnejše za samca1 ker smo računali s tistim tra
janjem pripravljalnih in končnih del, ki ustreza vlačenju do traktorske vlake. 

Pri vlačenju po vlaki smo za pripravljalna in končna dela računali s tra
janjem teh del pri vlačenju na rampo. Ker so pri tem razlike zelo velike, je 
razmerje učinkov ugodnejše za samca. Njegov učinek je izredno velik, zlasti 
pri vlačenju navzdol. Tedaj so te razlike največje, hkrati pa so absolutne 
razlike glede velikosti tovora največje. Vlačenje po vlaki navzdol je obenem 
najugodnejša varianta za samca. 

S to primerjavo smo dobili okvire, v katerih se gibljejo dejanska razmerja 
učinkov. Ker poteka vsako vlačenje nekaj časa po vlaki, nekaj časa pa do 
vlake po različnih strminah in okoliščinah, se tudi velikosti tovora zelo spre
minjajo. Nanje vpliva tudi dolžina vlačenja. Zaradi vseh teh vplivov so raz
merja za vsako vlačenje različna. Na osnovi ugotovitev v tem in prejšnjih 
poglavjih pa lahko trdimo, da za razmere, v katerih so bila snemanja izvršena, 
v povprečju ne izstopajo iz okvirov, naved~nih v tabeli 17. 

Ob koncu ponovno poudarjam, da obravnavano velja le za razmerja koli
činskih učinkov obravnavanih dveh vrst vpreg. Z upoštevanjem cene za delo 
s parom konj in s samcem v časovni enoti se navedena razmerja znatno spre
menijo v korist samca. Očitno je namreč, da je delo s samcem, četudi ga vodi 
ravno tako 1 delavec, veliko cenejše kot s parom konj, tj. dnevnica (pogodbena 
cena) je za samca skupaj z voznikom mnogo manjša kot za par konj z voz
nikom. če je torej količinski učinek s samcem enak kot s parom konj ali pa 
ga celo presega, je razumljivo, da so stroški dela toliko manjši ter da se delo 
s samcem veliko bolj splača. Tudi, če je količnik učinka za samca manjši od 
učinka za par konj, je delo z njim gospodarnejše do meje, ki ustreza nižji 
ceni za njegovo delo. Toda tovrstni računi presegajo namen tega prispevka. 

5. SKLEP 

V strokovni literaturi so podatki o učinkih pri spravilu lesa z živinsko 
vprego največkrat sumarni in brez podrobnejše razčlenitve . Zato so uporabni le 
za normiranje. Racionalizacija dela pa mora biti oprta na podrobnejše nakazo
valce, ki odkrivajo medsebojne zveze in vplive. Doženemo jih lahko le s podrob
nim, vnaprej pravilno zastavljenim in izbranemu namenu prilagojenim pre
učevanjem dela. 

Z analizo spravila lesa odkrivamo vrsto zakonitosti . Korelacije med trajanji 
delovnih postopkov in med količinami, ki jih Lahko merimo (dolžina vlake, 
velikost tovora, število kosov v tovoru, nagnjenost v smeri vlačenja), so pri 
večini postopkov razmeroma trdne . To omogoča zanesljivo praktično uporabD 
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ugotovljenih rezultatov. Odločilen činitelj pri spravilu z živinsko vprego je 
nagnjenost terena. Kratki, blagi protivzponi za živinsko vprego niso bistvena 
ovira. 

Rezultati obdelave kažejo, da kakovost vlake in talne površine, če ne pre
sega okvira normalnih razmer, razmeroma blago vpliva, manj kot se v splošnem 
misli. 

Delovni proces je bil sneman z namenom, da bi podatki rabili za osnovo 
pri izdelavi norm za sedanji način dela. Zato smo delovni proces razmeroma 
grobo razdelili na postopke. Kljub temu je izbrana razčlenitev omogočila razne 
primerjave ter dognanje nekaterih sklepov v primerih, kadar smo se lahko 
oprli na zadostna dejstva ali domneve, ki so zelo verjetne, čeprav niso dokazane. 
Njihovo dokazovanje ali pa zavračanje bo naloga nadaljnjega in posebej prire
jenega preučevanja. 

Snemanje spravila lesa s samcem je omogočilo presojo njegove uporabnosti 
v primerjavi s parom konj. V primerjavi je bila odkrita velika prednost upo
rabe samca. Izsledki primerjave veljajo popolnoma le z:a obravnavane primere. 
Za njih so prednosti samca tako velike, da smemo na splošno trditi, da je 
uporaba samca vedno smotrna, zlati če upoštevamo denarne učinke. 

Vsi obravnavani podatki bi bili še znatno tehtnejši, če bi delo posneli še 
podrobneje. Iz snemalnih listov ni mogoče ugotoviti tako imenovanih dodatnih 
časov. Del le-teh, kot so: kratki zastoji, oddihi in podobno, je zajet v časih za 
tisti postopek, v katerem so nastajali. Z dodatnim, podrobnejšim snemanjem 
bi bilo potrebno dodobra preučiti delovni proces spravila. Mi smo obravnavali le 
spravilo iglavcev z vlačenjem po tleh. Za vlačenje s premo, ponvijo in za druge 
načine ni podatkov, ali pa so prepičli. Isto velja tudi za listavce. Ze s samo 
podrobnejšo obdelavo opravljenih meritev bi se lahko dokopali še do marsika
terih drugih koristnih ugotovitev. Iz opisnih podatkov o vlažnosti lesa., vlaž
nosti, kamnitosti ter kakovosti vlake in še drugih bi s primerno obdelavo (ana
liza variance) lahko prišli do dognanj o velikosti razlik pri različnih delovnih 
razmerah. Zato pa bi bilo potrebne posebno obsežno delo. Zato tega preučevanja 
ni mogoče imeti za končano. To je le začetek, kjer so bile odkrite najbolj grobe 
zakonitosti in razmerja, ki so le osnova za nadaljnje preučevanje in izboljševanje 
spravila lesa. 
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HOLZRUCKEN l\1IT ZUGTIEREN IM KARSTLAND DES FORSTWIRTSCHAFTS
BEREICHES POSTOJNA 

(Zusammenfassung) 

Die Kosten des Holzri.ickens stellen gewohnlich den hochsten Posten in den 
Ausgaben fUr Waldnutzung dar. Trotz der Anstrengungen diese Phase der Produktion 
mit ve1.·schiedenartigen Transporteinrichtungen zu mechanisieren, ist die Verwendung 
von Zugtieren hauiig noch am wirtschaftlichsten, insbesondeJ"s wahrend der Phase 
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des Sammelns von Sortimenten. Zumal im Karstland und bei Holzschlag gerLnger 
!ntensitat ist ein Gespann erforderlich. 

Die Kosten des Holzri.ickens mit Zugtieren steigen sehr schnell. Es ist deshalb 
unumganglich notwendig mit Arbeitsstudien die besten Verfahren aufzudecken und 
die Arbeit zu rationalisieren. 

Ein umfangreiches Studium des HolzrUckens ist in der Forstwirtschaft Postojna 
ausgeflihrt worden. Die Terralnarbeiten wurden im Jahre 1964 verrichtet. Die 
gewonnenen Daten wurden hierauf nach verschiedenen statistischen Methoden ausge
wertet. Ihre Bearbeitung zeigte, dass bei fast allen behandelten Arbeitsverfahren 
_geni.igend starke Korrelationen unter den gemessenen Grossen bestehen. Dies ermo
glichte fur praktische Zwecke der Normung ausreichend genaue un verL=i.ssliche 
Berechnungen der Dauer einzelner Verfahren auszufi.ihren. Bei Arbeitsweisen mit 
nicht geni.igend starker Korrelation wurden Mittelwerte berechnet, welche ebenso 
zufriedenstellend demselben Zwecke dienen. 

Zergliederung des Prozesses des Holzri.ickens und Studium der verschiedenen 
Arbeitsweisen ergaben die Moglichkeit, diese Arbeitsweisen und Verfahren zu ver
gleichen. Die Vergleiche zeigen den grossen Vorrang des Einspanners vor dem 
Zweispanner und geben i.iberdies weitere Informationen liber die Mčglichkeiten der 
Arbei tsrationalisierung_ 

634.0.377.1 : 672.1 (497.125) 

IZKUšNJE Z MEHANIZIRANIM NAKLADANJEM LESA 
PRI GOZDNEM GOSPODARSTVU POSTOJNA 

Ing. Milan Ku d e r (Postojna) 

V relativno kratkem času se je mehanizacija dejavn-osti za izkoriščanje 

gozdov v svetovnem merilu in v naši ožji domovini zelo na široko uveljavila. 
Podiranje in prežagovanje drevja je pri nas že popolnoma mehanizirano. Lup
ljenje in cepljenje lesa pri panju pa še ni nikjer zadovoljivo tehnično rešeno. Za 
racionalno mehanizacijo teh faz dela pri sečnji in izdelavi gozdnih sortimentov 
so potrebni določeni pogoji glede oblikovitosti terena in posebnega načina 
g-ospodarjenja z gozdovi, tj. koncentracija lesa in čim krajše trajanje od sečnje 
do dovoza na skladišča. Take razmere in pogoji so v Sloveniji zelo redki, na 
kraškem območju pa jih sploh ni. 

Mehanizacija spravila·, tj. transporta lesa od panja do kamionske ceste, se 
neprestano razvija in spopolnjuje. Tudi stopnja mehanizacije te faze go.zdne 
proizvodnje je odvisna ne le od tehničnega razvoja ustreznih strojev in priprav, 
ampak tudi od razmer in načina gospodarjenja. Vprašanje transporta lesa po 
cestah - prevoza - je tehnično in praktično rešeno, odprt pa je še problem 
ekonomičnosti glede na kakovost cest, teže vozil, uporabe priklopnikov in 
podobno. 

Vmesna faza med spr.avilom in prevozom lesa, tj. nakladanje je sedaj 
še najbolj zaostalo opravilo v procesu mehanizacije dela pri izkoriščanju 

gozdov. To je opravičljivo, ker so se tehnične rešitve zelo naglo razvijale in za 
naše razmere niso bile najidealnejše, kajti za racionalno mehanizacijo naklada
nja je potrebno zamenjati naš sedanji avtopark in nabaviti nove priprave; to 
pa so zelo drage investicije. Vendar pa je za modernizacijo določene proizvodnje 
potrebno kontinuirano mehaniziranje celotnega procesa, v našem primeru se to 
nanaša na nakladanje v zvezi s transportom. Priprava lesa za ročno nakladanje 
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pri mehaniziranem spravilu, tj. izdelava ramp in vlačenje lesa nanje stane 
v skrajnih primerih ravno toliko kot samo spravilo od panja do vlake. Računa 
se, da se porabi za izdelavo ramp in za vlačenje lesa nanje povprečno okoli 
15% časa , potrebnega za spravilo. 

Naše podjetje je pred dvemi leti kupilo m vključilo v poskusno obrat ovanje 
štiri kamionc z hidravličnimi dvigali >>tico«. Tovornjaki so znamke OM-tiger, 
in imajo štiritaktni dieselski motor s 153 KM. Kamion je dolg 7,025 m in širok 
2,500 m, razmik med osovinama znaša 3,800 m, minimalna višina od tal pa 
0,220 m . Nosilnost tovornjaka je 7A t, vlečna sposobnost 14 t, teža opremljenega 
vozila je 5,2 t (brez dvigala), pritisk polnega vozila na sprednjo os je 4 t , na 
zadnjo pa 8,6 t. 

Dvigalo »ticO<~ tipa K-100 E je delno hidravlično , tako da dviga tovor 
z vrvjo, ki jo vleče hidravlično poganjani vitel, tovor pa zapnemo ročno s škar
jasto prijemalko. Krak (roka) se lahko podaljša največ do 5,35 m , vrv pa seže 
40 m daleč od dvigala. Dvigalna moč priprave je za 2,3 m dolg krak 2600 kg, 
za 3,6 m dolg 1300 kg, za najbolj stegnjen krak 5,35 m pa 600 kg. Kompletno 
dvigalo j~ . ~~ž~_6 ... _.<?'ko1i 930 kg. Nabavna cena kamiona z dvigalom je- bila 
136.300 N -'di-n'; :.. o-d --te-ga je stalo dvigalo -- vštevši carinske in prevozne stroške 
- 48.100 N din. 

Iz podatkov o delu naših štirih kamionov z dvigali v letu 1966 izhaja, da je 
bil v tem letu en tovornjak vključen v delo 286 dni oziroma 2856 ur ali 
poprečna- okoli lO ur na dan; od tega je vozil 254 dni a-ziroma 2367 ur ali po
prečno 9,32 ·ure na· dan. ZastQji ~89 ur so nastali: zaradi popr_avila tovornjaka 
182 ur,·· zaradi popraVila nakladalne ·naprave 27 -ur, na zasto]e zaradi drugih 
vzrokov pa je· -.ocipad16 279' ur. . 

V tem času je opraviLen kamion 945 voženj oziroma 3,72 vožnje na dan. 
Za eno vožnjo je torej potreboval' 2,50 ure. Skupno je bilo prevoženih 36.952 km, 
za_ eno vožnjo 39,1km. v .obe ~meri. _S tovorom je prevoz~} 18.086 km, tj. pri eni 
vožpji 19,1 kip, ko1ikorj~ b_ila. hkrati._±udi popre,čna rel~cija za ta vozi_J.a v l~tu 
196'6. v preteklem letu: ]e ··en . to_vop1}ak prepeljal skupno 6255 m 3 les~, <)q tega 
okoli 70% ig.la;vceV: i_n, _30 %-listavcev .. N~.: ~P~ ~vožn)o je odpadlo popt:ečno 6,60 m 3, 

na da_n-pa 24,62 _ril3~ lesa::_l?ri -popr~_Čni te-ži-,e~Gga m.3 ·ig1avcev 850 kg .in _listavcev 
ll.OO kg je. zl)aš.ala ~eža: ~~e_g·a· tqvori.:6J t. _,- .- ~ . . . . 

-,Laru j,e .P,o . p~t)({at~Hi, -oprač,unsk.e - kalkulacije· znašala popolna ·las:tna cena za 
prevoženi _t~~::s _~-~oyP,.{o·n:--~a_ kami'o-n(tip.a: _· -~ --- ~ ·:-· ·, 

OM-orione pii sk_upno opravljenih 
OM-hg'eY.' p'ri ·skupn<O oprav1jerHh ,; __ · 
TAM pri~_skupno ·:o-pia-v1jenih< 

. ~. - ~ . . ~ . . } 

·i,622.430 t-/krri ~ 0,49 N-din, 
462::342 -t/km = 1 ,o4 N din , 
259.097 -t /km_·= 0_,92 N din. 

Leta 1966 so kamionr:'OM-orione uporabljali 15-tonske prikolice za ·60% 
voženj. V popolni l;istnr ·ceni za t /km ·_pri kairiionih OM-tiger z nakladalno 
napravo .so vključeni tudi. ·stroš-ki stroja, naprave ' in šoferja za nakladanje 
tovora, tj. okoli 25% skupnih osebnih dohodkov šoferja, zato moramo te izdatke 
'prišteti k stroškom nakladanja. Realno ocenjen·a .popolna lastna cena za t/km 
tovomjaka z nakladalno napravo bi torej znesla 0,85 N din. 

Popi-ečni kosmali osebni dohodki delavcev pri ročnem nakladariju okroglega 
lesa iglavcev in listavcev so znašali leta 1966 za 1 m il 3;67 N din, za delo. na
kladalcev pri mehaničnem nakladanju pa 2,92 N din .· Ce temu izdatku pri
štejemo še stroške za strojno napravo in za šoferja pri mehaničnem nakla
danju z zneskom 3,09 N din za 1 m 3, ugotovimo, da je tako - izračunana 
mehanično nakladanje dražje od ročnega za 2,3'1 N din. Vendar moramo pri tem 
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Kamion z nakladalno napravo »tico<-< 

upoštevati, da je bil pri mehaničnem nakladanju les dvigovan vedno s tal. ·pri 
ročnem pa skoraj vedno z rampe. Razlika med vrednostima dela. pri nakladanju 
s tal in pri nakladanju z rampe za omenjeno relacijo (19,.1 km) in · za razmerje 
sortimentov (70% iglavcev,. 30% listavcev) znaša po našem pravilniku o normah 
okoli 52%. Iz tega sledi, da bi bilo ročno naklad0-nje s tal tistega les.a, ki je bil 
naložen z mehanično nakladalno napravo, za 1 m:'l za 1,91. N din dražje, kot smo 
prej izračunali. Pocenitev stroškov za spravilo lesa, ki je bil naložen z meha
nično n.akladalno napravo, in zato ni bilo potrebno izdelovati ramp .ter ga nanje 
spravljati, znaša . vsaj 3,00 N din· (15% od 20,00 N din po.prečne cene za spra
vilo 1m3 tehničnega oblega lesa). 

·Ročno nakladanje torej stane: 

l. kosmati osebni dohodki nakladalcev 
2. nadstrošek zaradi nakladanja les_a s tal 
3. nadstr·ošek za izdelavo ramp in rampanje lesa 

Mehanizirana nakladanje torej stane: 

l. strošek za stroj in šoferja . 
2. kosmati osebni dohodki nakladalcev 

Skupno 

3. izguba na nosilnosti kamiona zaradi teže nakladalne naprave 
(17,76 t/km pri eni vožnji oziroma za 1 m·1 = 2,91 t/km) 2,91 X 
x 0,85 

3,67 N din 
1,91 N din 
3,00 N din 

8,58 N din 

3,09 N din 
2,92 N din 

2,47 N din 

Skupno 8,48 N din 
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Iz navedenega lahko sklepamo, da mehanizirane nakladanje z opisano 
nakladalno napravo, pri kateri sta zaposlena eden ali celo dva nakladalca, ne 
uveljavlja posebnega ekonomskega učinka . V določenih primerih, npr. pri slabi 
organizaciji dela, je tako nakladanje celo občutno dražje kot dobro organizirano 
ročno delo. 

Obravnavani način uvajanja mehaniziranega nakladanja lahko imamo le 
za prehodno stopnjo. Prizadevati si moramo čim prej nadomestiti škarjasto 
prijemalko, ki jo morata streči eden ali celo· dva delavca, in vpeljati popolnoma 
avtomatizirano hidravlično prijemalko. Zaradi izgube koristne nosilnosti ka
miona, ki jo povzroča naldadalna naprava s svojo težo, in za povečanje storil
nosti kamiona na sploh pa moramo vedno pripregati enoosno prikolico, ki ima 
enako nosilnost kot tovorjnak in je tako prirejena., da je mogoče nanjo nakla
dati tudi normalne, štirimeterske hlode. Tako opremljen in prirejen kamion bo 
z vsako vožnjo dosegel še enkrat večji učinek in primeren gospodarski uspeh 

634.0.907.12 (497.125) 

BOTANičNI REZERVAT NA NOTRANJSKEM SNEžNIKU 
Viljem K i n d 1 e r (Ilirska Bistrica) 

Majhna je Slovenija, a prelepa po svoji naravi. Varovati samorasle prvine 
njenih prirodnih lepot in kulturnih dosežkov, ohraniti značilnost živega sveta 
in pomembnim rastlinam omogočati primerno uveljavljanje- pomeni negovati, 
bogatiti in žlahtniti izredno mikavne posebnosti naše dežele. 

Ze stari kulturni narodi so pripisovali rastlinju pomembnost in so si pri
zadevali ohraniti zdravo pokrajino ter so stremeli za kulturnim sožitjem 
z naravo. Stari Egipčani so učili, da je žival bližja bogovom kot človek, še 
bližja od nje je rastlina, najbližja pa zemlja, velika mati zemlja. V davnini 
je torej veljalo prepričanje, da lahko samo s poglabljanjem v skr:ivnosti narave 
razvozlamo uganke, ki nas obkrožajo. Ravno v svetu rastlin je prikrito še 
marsikaj nerazumljivega in nepojasnjenega. Rastlinje je veliko starejše od 
živalskega sveta. Kljub skoraj neizmerni dobi, skozi katero so se rastline spre
minjale, so le-te vendarle ohranile svojo prvobitnost v večji meri kot živali. 
S preučevanjem rastlinstva si nenehno pridobivamo nova odkritja. Indijski 
učenjak in naravoslovec Chandra Boze je napisal: »Zivljenje živali odseva 
v razsežnem nerazčlenjenem življenju rastlin. Biološki procesi enih in drugih 
potekajo po istih zakonih.« 

Vsiljuje se vprašanje, ali je v dobi atoma za sodobnega človeka pri
meren kulturen odnos do narave? Odgovor je kaj kratek: takšen odnos je ne 
le upravičen, temveč celo neogiben. Civiliziranemu človeku je vedno potreb
nejša duhov:p.a poživitev v prirodi, ki ga tudi telesno okrepi. Dobro mu dene, 

, če se more zbližati in tako rekoč pomeniti se z rastlinjem v naravi, ko sproščen 
sodoživlja z njim ter pri tem blagodejno vsrkava v globino svojega bistva 
žlahtno skladnost in spokojnost najpopo1nejših podob, prekipevajočih v zele-

' nilu in barvitosti plodnega zorenja, razsipne minljivosti, bujnega obnavljanja 
in neugnanega življenja. Sodobnemu človeku je potrebno iztrgati se od časa do 
časa iz tehniziranega in mehaniziranega okolja in se zateči v naravo, ki je 
človek še ni izpremenil in oskrunil. Naravne lepote vlivajo človeku nena
domestljive 7.i.vljenjske pobude in ga biološko krepijo. 
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V odnosih do žive narave morajo odločati duhovni motivi, notranja doživ
ljanja in čustvena spoznanja. Teh misli ne smemo razumeti pretogo in rusojev
sko geslo »nazaj k priredi« nas ne sme zapeljati v osladna sentimentalnost, ki 
bi ne bila v skladu s sodobnim tehničnim napredkom. Težnja k življenjskim 
stikom z naravo naj ne pomeni vračanja v »dobre stare čase<-< in beg pred 
modernim napredkom, mehanizacijo in industrializacija. Gre le za to, da seda
njemu človeštvu ohranimo zdravo razumevanje narave in njenih lepot, ki so 
zanj biološka in duševnozdravstvena potreba. 

Prek Slovenije se vedno gosteje zgrinjajo množice tudstov, saj pelje čez 
naše ozemlje izredno mikaven prehod do jadranske obale, ki je z neštetimi 
lepotami svojega zaledja še skoraj neodkrit čudež in bi mogla postati eno samo 
zdravilišče za vso zakajene, zamegleno, mrzlo in revmatično Evropo severno 
od nas. 

Med bisere naše domovine sodi tudi naš častitljivi očak Notranjski Snežnik, 
ki je kot najvišji izvenalpski vrh v Sloveniji že od nekdaj zbujal pozornost 
botanikov. Botanik Freyer je bil prvi naravoslovec, ki se je že leta 1827 povzpel 
na Notranjski Snežnik. Notranjski ga imenujejo zato, da bi ga razlikovali od 
obeh soimenjakov v bližnji okolici, tj. od Goteniškega in Hrvaškega Snežnika. 
Veliki Snežnik (1796 m) in Mali Snežnik (1688 m) nista pomembna samo za 
botanike in znanstvenike zaradi edinstvene in bogate flore, ki je lastna Alpam 
in dinarskemu gorskemu sistemu, marveč za vsakega ljubitelja naravnih lepot, 
saj nudita čudovit razgled na Notranjsko, Istro, Gorski Kotar, do sinjega Ja
drana, daleč tja do Benetk, pa zopet do zasneženih alpskih vrhov, ki se leskečejo 
v soncu kot kristali, in tja do zelenih Panonskih ravnin. Pobočja snežniškega 
masiva pa poraščajo lepi gozdovi, ki jih lahko brez pretiravanja uvrstimo med 
naše najlepše in najbolj urejene gozdove. 

Naraščajoči obisk domačih in tujih planincev in turistov, ki so dandanes že 
pretežno motorizirani, ogroža nenavadno bogato planinsko floro, ki je zaradi 
dolgoletne izoliranosti in drugih srečnih okoliščin ohranila vso svojo prvotno 
podobo. 

Bojazen, da bi moderni motorizirani nomadi - turisti s svojo nevzgoje
nostjo uničili bogato in specifično floro Snežnika, je bila vzrok za zavarovanje 
Notranjskega Snežnika. Na predlog Zavoda za spomeniško varstvo SRS sta leta 
1963 Republiški sekretariat za kulturo in prosveto SRS in Republiški sekreta
riat za urbanizem, stanovanjsko izgradnjo in komunalne zadeve SRS sestavila 
osnutek odredbe o razglasitvi Notranjskega Snežnika za naravno znamenitost. 
Dne 9. julija 1963 se je na vrhu Notranjskega Snežnika sestala komisi.ia, sestav
ljena iz zastopnikov Republiškega sekretariata za kmetijstvo in gozdarstvo, 
Gozdnega gospodarstva Postojna, Občinskih skupščin Ilirska Bistrica in Cerk
nica ter Zavoda za gojitev divjadi »Jelen« Snežnik z nalogo, da dokončno dolo
čijo meje bodočega rezervata na območju Notranjskega Snežnika. V zvezi 
z navedenim je dne 30. 10. 1963 skupščina občine Ilirska Bistrica na seji občin
skega zbora in na seji zbora delovnih skupnosti sprejela sklep in dala soglasje, 
da se Notranjski Snežnik zaradi naravnih lepot in zaradi izredne in specifične 
gorske flore razglasi nad gornjo gozdno mejo za naravno znamenitost in se 
dodeli v varstvo Zavodu za spomeniško varstvo SRS. Na podlagi tega je izšla 
v začetku leta 1964 odredba o razglasitvi Notranjskega Snežnika za naravno 
znamenitost (Uradni list SRS, št. 4/1964). S tem je bila uresničena stara zamisel 
o zavarovanju tega samosvojega območja, ki je že v prejšnjem stoletju vzbu- , 
jalo pozornost domačih in tujih botanikov. 
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Meja zavarovanega območja poteka po črti, ki jo oznacuJe naravna meja 
med sklenjenim subalpinskim bukovim gozdom (Fagetum subalpinum) in ob
močjem rušja (Pinus 1nughus) ter je na turističnih stezah z ustreznimi opozorili 
vidno označena. 

Za naravno znamenitost razglašeno območje se razprostira po pobočjih in 
vrhovih Velikega in Malega Snežnika od nadmorske višine okoli 1450 m na
vzgor, meri okoli 196 ha in zajema pas rušja , planinske trate in skaloviti svet. 
Pas subalpinskega bukovega gozda v širini od 100 do 300m, ki leži neposredno 
.pod zavarovanim območjem, ima značaj varovalnega gozda in velja zanj dolo
čen način gospodarjenja v skladu z gozdnogospodarskim načrtom Gozdnega 
gospodarstva Postojna. Na zavarovanem območju je brez poprejšnjega dovo
ljenja Zavoda za spomeniško varstvo SRS prepovedano vsako trganje in izko
pavanje rastlin) dreves in grmovja, kurjenje kresov, sprememba oblike terena, 
kakor tudi vsak poseg, ki bi spremenil strukturo tal, ogrozil ali poškodova_l 
vegetacijo, ali bi bil na kakršenkoli način v nasprotju s ciljem zavarovanja. 
Tako je tudi potrebno posebno dovoljenje in pristanek republiškega organa 
za spomeniško varstvo in republiškega organa za turizem za vsako gradnjo, pa 
_najsi bodo to stavbe, gozdne prometne naprave in podobno. 

Na zavarovanem območju Notranjskega Snežnika mejita območji občin 

Ilirska Bistrica in Cerknica. Večji del tega območja pripada drugemu, manjši 
pa prvemu. Nadzorna in varovalna služba je bila zaradi tega zaupana navede
nima občinskima skupščinama, upravljanje pa Gozdnemu gospodarstvu Po
stojna. 

Botanično bogastvo Snežnika in pomembnost njegove flore je lepo prikazal 
Tone Wraber v članku »Botanični rezervat na Notranjskem Snežniku<<, objavlje
nem v >-• Varstvu narave·~, II-III za leto 1965, glasilu službe za varstvo narave 
v Sloveniji. Iz njega povzemamo: 

.... .. Raznoličnost snežniške flore odseva vpliv pleistocena . Ob znižanju 
temperature v tem obdobju je alpska flora razmeroma neovirano prodirala čez 
t. i. ilirsko prehodno ozemlje proti jugovzhodu na Balkan in je prav Snežn1k 
prva postojanka na tej poti. Mnoge alpske rastline, ki so se razširile na Balkan
ski polotok, so se na Snežniku obdržale tudi po koncu ledene dobe, saj so jim 
ekološki pogoji ustrezali . Z druge strani pa so balkanski oreofiti, tj. rastline 
s težiščem razširjenosli nad drevesno mejo balkanskih gorstev, predirali čez 
Snežnik proti A1pam .<{ 

Brez dvoma je, da je razglasitev Notranjskega Snežnika za naravno zna
menitost razveselila vse resnične prijatelje prirode. Da bi se naravne zname
nitosti Snežnika ohranile in bi se naša domovina obogatila še z eno redkostjo , 
ki ima značaj botaničnega rezervata, pa ni dovolj, da se omejimo na zavarova
nje le tiste površine, ki jo označuje naravna meja med sklenjenim subalpinskim 
bukovjem in območjem rušja, temveč moramo skrbeti tudi za to, da gozdnata 
pobočja Snežnika in slikoviti predeli, kot so: Svinščaki, Grda draga, Grčovec, 
Zdrocle in še drugi, ostanejo neoskrunjeni. Zadnje čase je vse prepogosto 
opazno kvarjenje naravne harmonije in estetske podobe travnate jase na Svin
ščakih , ki se razprostira pred novim planinskim domom. Ne bi smeli dovoliti, 
da vse naokoli rastejo kot gobe počitniške hišice najrazličnejših oblik in 
neokusne zunanjosti. Preprečiti je treba pravočasno, da se tudj na Svinščakih 
in v neposredni bližini Snežnika ne dogodi to, kar se je dogodilo v Rakovski 
dolini, ki je zaradi svoje izredne in edinstvene naravne lepote eden najdragoce
nejših prirodnih biserov. Ta biser pa je bil na žalost že vse preveč oskrunjen. 
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GOJENJE GOZDOV IN l\1EDP ARCELNO GOSPODARJENJE 
V DROBNOPOSESTNišKEM GOZDU 

Pro-f. dr. ing. Dušan Mlinše k (Ljubljana) 

Ideja integralnega gospodarjenja pomeni rešitev za razd-rob~jen kmečki 
gozd, v sedanji situaciji je izvedljiva Le ob spoštovanju lastninskih pra
vic, uspešna pa je le z znanjem in z uporabo gojenja gozdov. 

Slovenija ima blizu 2/3 zasebnih gozdov, ki so pretežno v kmečki posesti 
(583 .560 ha po stanju leta 1962). Približno 117.000 ha odpade na posestne kate
gorije od 5 do 150 ha. To so zlasti območja celkov v Alpah, alpskem obrobju 
in delno na Notranjskem. Vse ostalo je drobna posest, ki doseže svojo minucioz
nost v Prekmurju . 

Ta veliki delež kmečke posesti predstavlja pomemben gospodarski potencial. 
ki pa se ga le neradi zavedamo. Med tem ko za večje gozdne posestnike bolj 
ali manj vemo, kako je treba v gozdu gospodariti, nimamo za drobnega gozdnega 
posestnika še nikakršne orientacije. Drobna gozdna posest obsega 467.000 ha in 
pomeni po naši oceni 80%, tj. veliko večino gozdnih posestnikov. Ti gozdovi 
kažejo zelo različno stanje in so- marsikje zelo izčrpani, zato pomenijo za naše 
gospodarstvo (tako za posestnika kot tudi za družbo) zelo občuten izpadek. 

Poizkusi združevanja kmečkih gozdov v večje enote se niso posrečili. Vedno 
očitneje postaja, da pot seštevanja drobnih gozdnih parcel ne more pripeljati 
do rešitve. In vendar je jasno, da ne smemo dopustiti, da bi 50% gozdnih 
zemljišč v Sloveniji dajalo le majhen del tistega, kar bi po naravi na naših 
rastiščih lahko prirastlo. 

Vprašanje se torej glasi: Kaj ukreniti in kako gospodariti v razdrobljenem 
zasebnikovem gozdu? 

Vzrokov za slabo stanje je več. Le-ti niso dovolj znani in preučeni. Zato 
tudi pri našem dosedanjem delu ni bilo posebnih uspehov. 

V omenjeni skupini gozdov poznamo bolj administrativni način ukrepanja. 
Odkazovanje sloni le na trenutnih potrebah posestnika in manj na potrebah 
gozda in gozdnega gospodarstva ter družbe kot celote. Takšno naše delo moramo 
imenovati brezciljno prebiranje. Od njega nimata ne gozdarstvo ne gozd nobene 
koristi, temveč le izgubo, skupnost pa izdatke za vzdrževanje nepotrebne go
zdarske službe. Stanje v gozdovih se ne izboljšuje. Administrativno poseganje 
vzbuja pri gozdnem posestniku bolj nejevoljo in nepravilno presojo gozdarske 
stroke kot pa zaupanje in sodelovanje. Vsiljuje se misel: Ce gozdar s svojim 
delom na teh območjih ne more ali ne zna biti učinkovitejši, je pamelneje, da 
gozdarska služba na takšnih predelih preneha delovati. Vendar pa vemo, da to 
ni potrebno, ker obstajajo možnosti za koristno in racionalno zaposlitev gozdarja 
pri gospodarjenju z dr.obnoposestniškimi gozdovi. P o tr e b n o j e s p o z n a t i 
pravo vsebino gozdarjeve dejavnosti in organizacijo 
g o z d a r s t v a p r i 1 a g o d i t i n a 1 o g a m. 
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Integralno gospodarjenje 

Izhod v danih razmerah je vsekakor določena gospodarska nadgradnja, ki 
jo moremo imenovati tudi kompleksno ali integralno gospodarjenje. Škoda, da 
idejo kompleksnega gospodarjenja pogosto vulgamo razumemo, ker mislimo 
le na koncentracijo sečenj 1n na podobno ter zato doživljamo· neuspehe. Ne 
pozabljajmo, da sodi v okvir integralnega gospodarjenja cela vrsta že uspešnih 
in delno. uspešnih ukrepov, kot so npr. biološka amortizacija, enovita gradnja 
cest, kreditiranje gozdnih posestnikov, delno tudi urejanje gozdov ipd. Od 
urejanja gozdov smo pričakovali, da bo kompleksnosti gospodarjenja največ 
prispevalo. Pozabili pa smo, da smo z ureditvenimi načrti zajeli le stanje gozdov, 
to pa pomeni šele »A<< v celotnem procesu gospodarjenja z gozdom. Pogosto so 
stroški za ureditvene načrte pri upoštevanju »parcele posestnika<< znašali več 
kot je vrednost lesne zaloge na urejeni površini. Dokaz za to- so nerealizirane 
smernice, ki so določene z gospodarskimi načrti. Upravičeno si zastavljamo 
vpr·ašanje: Kakšen pomen ima prelivanje sredstev na določenem gozdnogospo
darskem območju iz gozdnogospodarsko močnejših enot v predele z neučinkovito 
gozdarsko službo in z nesmiselnimi gozdnogospodarskimi načrti. Zato je gospo
darnost tam, k.ier je gospodarjenje z gozdovi na meji rentabilnosti ali pa je 
celo pasivno, še posebno pomembno vprašanje. Vsako kolo v gozdnogospodar
skem mehanizmu bi moralo grabiti v polno, žal pa se kolesje pogosto vrti v 
prazno. 

Tvied Scilo in Karibdo, tj. med drobno posestjo in družbenimi cilji je treba 
ukrepati tako, da bo obojestranska kol'ist optimalno zagotovljena. Predvsem 
,ie potrebno doseči, da bodo gozdnogospodarski načrti sestavljeni čim prep1·osteje 
in čim ceneje. Gozdarska polibka naj v bodoče poklanja vso pozornost opel~ativ
nemu delu, opustijo pa naj se drago in nepotrebno administrativno delo ter 
intervencije. 

če je naš cilj zadovoljiti posestnika in hkrati izboljševati gozdove oziroma 
pridobivati sredstva za povečevanje donosov iz gozdov, potem opustimo- admi
nistrativne pripomočke, ki zavirajo razvoj gozda in konservirajo slabo gozdarsko 
službo! 

Donosi iz drobnoposestniških gozdov so sedaj razmeroma skromni in jth 
z nepotrebnim delom in z neučinkovito organizacijo ne kaže še zmanjševati. 
Gozdnega posestnika ne smemo več posiljevati z raznimi birokratskimi ukrepi, 
temveč g.a moramo z usmerjanjem pritegovati k aktivnemu sodelovanju v gozdni 
proizvodnji na njegovi parceli (1). Na ta način se nam bo posrečilo aktivirati 
individualne sile gozdnih posestnikov. Zbudili bomo njihovo zanimanje za gozd, 
zlasti pa bomo pocenili že problematično drago gospodarjenje s tem gozdom. 
Gozdar se bo uveljavljal v prvi vrsti kot načrt,ovalec, svetovalec, odkazovalec 
in le tam, kjer drugače ne gre, tudi kot izvajalec. Takšnih poti in oblik sodelo
vanja 1ned gozdarjem in gozdnim posestnikom je več in pri nas še niso niti 
načete. In vendar, če jih bomo hoteli uspešno shoditi , se bomo gozdarji morah 
prekvalificirati. Težavno, toda neogibno potrebno bo spremeniti gozdarja z za
konom v roki v gozdarja - uspešnega svetovalca 1 

Vpeljati moramo metode, ki ustrezajo našim razmeram. Zgolj z urejanjem 
ne bomo prišli do rešitve, ki leži razen v naštetih novitetah, kot so npr. kom
pleksna gradnja cest, usmerjevalni odnos do gozdnega posestnika in podobne, še 
zlasti v km·igirani gozdnogojitveni orientaciji glede drobnoposeslniškega gozda, 
upoštevajoč njegovo posebno vlogo in konkretno stanje . 
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Medparcelno gospodarjenje 

Moramo si očitati, da gojenje gozdov v drobnoposestniškem gozdu ni dovolj 
učinkovito . Gosto razpredene posestne meje oviraj.o gojitelja pri njegovem delo
vanju. Stevi.lni mejniki ustvarjajo prepričanje, da v drobnoposestruškem gozdu 
izboljšave niso mogoče . Nastaja mnenje, da bo možno uspešneje gospodariti, ko 
bodo zbr.isane posestne meje. Ce bi na to čakali, bi to pomenilo odlagati gozdno
gojitvene naloge v nedogled in dajati potuho nedejavnosti na tem področju. 
Dosedanje rešitve, kot je npr. splošno uvajanje prebiralnega gospodarstva, niso 
bile povsod uspešne. Misel, da je večina naših gozdov primernih za prebiralno 
gospodarjenje, se je naglo uveljavila tudi zato, ker je takšno gospodarjenje 
izvedljivo kot samostojno v mejah drobne parcele. Prebiralno gospodarjenje je 
pripomoglo k statični pt~esoji posestne meje v gozdu. V predelih z zdravimi 
gozdovi in v smrekovih sestojih z majhnimi lesnimi zalogami je prebiralnn g.~ 
spodarjenje s še potrebnimi spopolnitvami uspelo. Povsod drugod pa prebiranje 
odpoveduje. Uporaba določene gozdnogojitvene tehnike z dokaj togimi pravili, 
posplošenimi na vse gozdove, ni pripeljala do cilja. 

Ne smemo pozabiti, da imajo drobnoposestni-ški gozdovi najnuličnejše oblike 
in da so tako heterogeni, kot ni nobena druga gozdna kategorija v Sloveniji. Že 
sama ta ugotovitev vodi do spoznanja, da m01·amo zavračati klasično gozdn~ 
gojitveno tehniko in poiskati sproščene metode, ki zagotavljajo dosego zastav
ljenih ciljev. Mozaiku v kmečkem gozdu se lahko uspešno približamo le s spro
ščenimi posegi, povsod prilagojenimi heterogenim razmeram v gozdu, posesti 
in izbrancmu cilju. 

Prednost sproščene tehnike leži v širokih možnostih pri.lag.aj anja različnim 
razmeram v gozdu, ki so nar.a;vnega ali pa gospodarskega značaja. V našem pri
meru je razmeram gospodarskega značaja pridružen.a še ena komponenta: po
sest na meja, ki jo more le sproščena tehnika zadovoljivo upoštevati nziroma se 
ji izogniti. 

Sproščena tehnika gojenja upošteva želje in potrebe posameznega posest
nika, vendar pa pri samem oblikovanju gozda ne upošteva posest.nih mej. če to 
zahtevajo biološki vidiki ali pa druga stališča višjega ranga. V tej zvezi je 
potrebna naslednja razlaga : Vsak gozdnog.ojitveni ukrep trdno usmerjajo do
ločeni cilji. Tam, kjer cilji manjkajo, so vse gozdnogojitvene intervencije na 
trhlih nogah. Zato je določanje gozdnogojitvenih ciljev v gojitvenem načrto
vanju poglavitna gojiteljeva naloga. Ne gre skopariti s časom pri prec:iziranju 
ciljev, še celo pa ne to delo zanemarjati, kot se to v praksi pogosto dogaja. 

Realno postavljeni cilji so temeljni pripomoček in jasna orientacija pri vseh 
gozdnogojitvenih ravnanjih tudi v drobnoposestniškem gozdu. Le-ti usmerjajo 
sproščene gojitvenotehnične ukrepe in jim dajejo pravo vsebino. Pri določanju 
gozdnogojitvenih ciljev je bistveno kategorizirati vsa naša hotenja glede na 
njihov časovni zna.čaj. Opredelitev na dolgoročne, sredn.iel'Očne in kratkoročne 
cilje omogoča gojitelju nadrobnejše orientiranje in upoštevanje potreb družbe, 
gospodarske organizacije in gozdnega posestnika. 

Do 1 go ročne cilj e obUkujeta razmišljanje o perspektivnih potrebah 
moderne družbe in značaj določenega rastišča. Zato je izbira drevesnih vrst 
središčna naloga pti določanju dolgoročnega cilja. Poznamo potrebe industrijske 
družbe in vemo, da bo srednjeevropski gozd moral glede na svoj mnogostranski 
pomen množično dajati čim vrednejše sortimente , zavedamo pa se tudi, da velja 
ta dolgoročni cilj tudi za drobnoposestniški gozd v Sloveniji . Pri določanju dolgo
ročnih ciljev niso bistvene sedanje specifične potrebe posestnika (npr. pridobi
vanje drv, stelje), saj se njegovi interesi z razvojem gospodarstva naglo spre-
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minjajo in se približujejo skupnim koristim družbe (npr. pridobivanje čim večje 
vrednosti i.z gozda.). Vse naše gozdove je potrebno izboljšati ne glede na posestno 
mejo. Zato pri določanju dolgoročnih gozdnog·o.iitvenih ciljev in pri izvajanju 
tem ciljem neposredno pripadajočih ukrepov ne upoštevamo posestne meje. 
Gozdni posestnik s to kategorijo odločanj in ukrepanj ni niti ma.terialno niti 
pshiološko prizadet. Dolgoročni gozdnogojitveni cilji kažejo izrazito biološko 
obeležje in dobivajo vedno bolj značaj socialnih potreb nove dobe. 

Kr a tk or oč ni cilj i pomenijo posamezne stopnice na poti k dolgoročno 
postavljenim ciljem. Pri določanju kratkoročnih ciljev za konkretne .objekte 
soodločajo različne komponente biološke in gospodarske narave. Prednost dajemo 
trenutnim gospodarskim potrebam gozdnega posestnika in gozdnogospodarske 
organizacije in njenim možnostim za biološka vračanja v gozd. Biološko kom
ponento pri tem povsem upoštevamo, saj je naša naloga priti do končnega 
cilja po najkrajši, gospodami in ekonomsko še vzdržni poti. Trenutne potrebe 
gospodarja na eni strani in sestojne razmere na drugi strani narekujejo cilj 
in njemu ustrezajoče neposredne gozdnogojitvene ukrepe. V gozdovih zasebnega 
sektorja se določanju kratkoročnega cilja in ukrepov pridružuje še ena kom
ponenta: posestni.kova potreba in njegova ozko začrtna posestna meja. Posest
nikova potreba in njegovi mejniki so trenutna stvarnost, zato mimo njih ne 
moremo. Moramo jih upoštevati v kratkoročnih ciljih: vendar le do tiste mere. 
da ne onemogočimo uresničevanja dolgoročnih ciljev. 

Z drugimi besedami: sproščena tehnika je pripomoček za doseganje inte
!5ralnega cilja, ki je sestavljen iz dolgoročnega in kratkoročnega dela (2 , 3) . 
V kratkoročni del cilja sodL maksimalno možno kritje trenutnih poseslnikovih 
potreb. Pri uresničevanju tega cilja upoštevamo posestno mejo. Pri prizadevanju 
za dosego dolgoročnega dela cilja: »ustvarjati čim večje trajne donose glede na 
maso in kakovost•< pa s sproščeno tehniko oblikujemo gozd, ki zagotavlja dosego 
ciljev, vendar pa pri oblikovanju tega gozda ne upoštevamo posestnih mej. Kljub 
dejstvu, da imajo ukrepi sproščene tehnike medparcelni značaj, za posestnika 
niso boleči, in posest ni v ničemer okrnjena. 

Kriteriji za izbiro objektov pri uvajanju medparcelnih gozdnogojitvenih posegov 

In vendar sproščena tehnika pri obravnavani kategoriji gozdov ni povsem 
izvedljiva. Vsako posploševanje lahko povzroči neuspeh in kompromitiranje 
ide.ie. Za uspešno povečanje intenzivnosti proizvodnje v drobnoposestniških 
gozdovih morajo biti ustvarjeni določeni pogoji, brez katerih ni napredka. Pri 
naporih za normalizacijo gospodarjenja naletimo namreč na naslednje glavne 
ovire: dr ob na posest, močna odvisnost posestnik a od gozda 
(stelja, les) in šibka ra st no st sestoj ev. Kadar se pojavljajo vsi ti trije 
dejavniki hkrati, je vsak poskus povečanja intenzivnosti neuspešen. Drobna 
posest in šibka rastnost sest-ojev ob določeni tehniki nista več nepremagljivi 
oviri. Tesna odvisnost posestn1ka od gozda v prvi vrsti onem-ogoča vsak napredek 
gledegojenja in gospodarjenja nasploh, kajti zaostali kmet vsako Leto potrebuje 
steljo in les za kritje pasive iz ostalega gospodarstva. Zato pomeni vsako ne
premišljeno vlagan.ie strokovnega dela in materiala v neznan kmečki gozd veliko 
vsestransko tveganje. Skrbna izbira, in načrtovanje kmečkih gozdov za povečanje 
intenzivnosti gospodarjenja mora biti začetek vsake gozdnogojitvene interven
cije. Gozdnogojitvene metode za boljše gospodarjenje v kmečkem gozdu so 
znane, naloga pa je rešljiva le t~daj, če gospodarsko stanje gozdnega posestnika 
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to dopušča. Glede na te ugotovitve moramo pred odločitvijo preučili vsak gozdni 
objekt z različnih vidikov (4). 

Na,iprej moram·o spoznati, kakšne so nara v ne o snov e za gospodar
jenje v določenih predelih. Odlična rastišča imajo prednost pred slabšimi. Prav 
tako pa je važna tudi sestojna zasnova obravnavanih objektov. Pomembna se
stojna. zasnova omogoča iz prizadetih sestojev v relativno kratkem času ob 
manjših vlaganjih in relativno velikih črpanjih izgospodariti zelo vredne go
zdove. Nepomembna sestojna osnova pa opozarja, da v obravnavanem sestoju ni 
ničesar , na kar bi se gozdar lahko naslonil pri naporih za njegovo izboljšanje. 
Z nepomembno sestojno zasnovo imamo opraviti tudi v primeru. kadar gre 
izključno le za drva, katerih vnovčenje pomeni le breme za gozdnogospodarsko 
organizacijo. Ugodna rastiščna in sestojna zasnova sta pogoj na poti k odločitvi, 
ali naj v nekem gozdnem kompleksu inteziviramo gozdno proizvodnjo ali pa 
naj jo pustimo še za nedoločen čas takšno, kakršna je. 
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Primer medparcelnega gospodarjenja. Izrez iz gojitvenonačrtovalne enote za sku
pino drobnih gozdnih posestnikov na r·astišču gradna in gabra- suha varianta (močno 
poenostavljen prikaz). Dolgoročni. cilj: borov sestoj s podraslim gabrom za proizvodnjo 
borovih kladark. Kratkoročni cilj: detajl pod lupo) bo mladje s primesjo garba (0,2). 

Dolgoročni cilj izhaja iz: a) potrebe po zelo vredni borovini ; b) rastišče omogoča 
oblikovanje zdravega borovega sestoja. Kratkoročni cilj sloni na trenutni potrebi 
prizadetih posestnikov in na stanju gozda: a) potrebe posestnikov po lesu; b) obstoječi 
sestoj na prikazanem mestu je preveč izkoriščen; c) pojavljajo se prvi znaki naravnega 
pomlajevanja; č) pospešeno širjenje pomlajevanja na parcelo št. 1138 zaradi slabega 
stanja sestaja v tej smeri (glej puščico!) in zaradi posestnikove potrebe. 

Razen ugodnih naravnih osnov pa igrajo enakovredno, če ne še 'pomemb
nejša vlogo, gospodarski vidiki. Bistvena je gospodarska odvisnost posestnika od 
gozda in njena vsebjn.a. Močna odvisnost gozdnega posestnika od njegove majhne 
parcele pomeni gojitelje-vo šibkost. Ta nemoč je še večja, če se navezanost 
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A. Naravni vidiki 

Rastiščna osnova 

odlična 

srednja 
slaba 

Sestojna osnova 

pomembna 
delno pomembna 
nepomembna 

(Kakovost 
rastišča) 

šifra 

10 
20 

30 

2 
3 

B. Gospodarski vidiki (Odvisnost) 
šifra 

Gospodarska navezanost 

neznatna 
delna 
močna 

Vsebina odvisnosti 

drva 
stelja + {drva) 
stelja + drva + dohodek 

40 

50 
60 

4 
5 

sestoji hkrati iz trajne potrebe po drveh, stelji jn dohodku. Goji te lj je lahko 
učinkovit le tam, kje1, je pri drobnem posestniku gospodarska navezanost ne
znatna. Zato se bo v takšnih primerih najprej odločil za go~dnogojitvena vla
ganja. V gozdnih predelih , kjer je odvisnost drobnega posestnika zelo močna, 
pa bo primerneje odložiti vlaganje za pozneje (glej shemo!). 

S pomo7..no tabelo lahko seciramo naravne jn gospodarske razmere na dolo
čenem območju. S šifriranjem posameznega poscstnika si ustvarimo pregled , 
kakšni so splošni znaki, ki govore v prid ali proti našim korakom k naprednej
šemu gospodarjenju v drobnoposestniškem gozdu. Oblika odvjsnosti nas pri tem 
le dodatno orientira, ko se že lotevamo izdelave gozdnogojitvenih načrtov, da 
laže pravilno upoštevamo potrebe posameznikov. 

Takšna analiza drobnoposestnjških gozdov bi pokazala, da so možnosti za 
uvajanje intenzivnega gojenja ugodnejše v gospodarsko razvitejših območ.iih 

(industrializirani predeli). Manj pa je teh možnosti v agrarno zaostalih predelih. 
Vendar bi skrbno preučevanje gozdne posesti in gospodarskih razmer tudi v 
zaostalih krajih pokazalo, da so tudi tam marsikje dane možnosti za uvajanje 
intenzivnega gojenja in s tem za napredek pri gospodarjenju z gozdom. 

Opisani korak zahteva seveda veliko več strokovnega dela kot pa ga v 
obravnavani kategoriji gozdov poznamo dandanes . Ponovno spoznavamo, da 
mora biti gojitelj trdno gospodarsko usmerjen in da mora poznati potrebe in 
možnosti družbe, gozdnogospodarske organizacije in gozdnega posestnika. Go
jenje gozdov postaja vedno bolj integralna znanost, ki povezuje biološke, eko
nomske in socialne osnove in ostaja prav zato tipičen predstavnik gozdarske 
znanosti. Vedno in trajno stopa v ospredje načrtovanje, od opisanega regional
neg_a, ki bi moralo biti zajeto v urejanju gozdov, pa do neogibnega gozdnogojit
venega. Ni odveč opozoriti, da uvajanje takšnih oblik ne more začeti niti uspeti 
frontalno na vseh površinah naenkrat, temveč postopoma. Postopoma pa se 
bodo kljub na videz nepremostlji.vim posestnim mejam ustvarjali tudi ugodni 
pogoji za ravnanje z gozdo-m po gozdnogojitvenih načeUh . 

Povzetek 

Razdrobljene gozdne posesti v bodoče ne gre zanemarjati, ker le-la pred
stavlja močan gospodarski potencial in ker imamo v teh predelih že razvito 
strokovno mrežo, ki pa je bolj administrativna kot pa ustvarjalna. 

V drobni gozdni posesti je zajet pretežni del gozdnih posestnikov Slovenije. 
Gozdar se bo srečaval v bodoče z mentaliteto te vrste posestnika ne kot nosilec 
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pravilnikov, temveč kot svetovalec i.n usmerjevalec posestnikovega dela v nje
govem gozdu. 

K tej obliki kompleksnega gospodarjenja sodi še cela vrsta pri nas še ne
izkoriščenih nadgrajenih obhk, kamor prištevamo že vpeljane: biološko amorti
zacijo, gozdnogospodarska območja, kompleksno gradnjo cest ipd. 

Odločen korak k izboljševanju gozdov pa pomeni sekira, ki jo vodijo so
dobna gozdnogojitvena načela. Posestna meja le navidezno preprečuje uvajanje 
sodobnega gojenja. 

Sedanje gojenje gozdov je doraslo nalogam v razdrobljenem zasebn1kovem 
gozdu. S sproščeno tehniko gojenja gozdov se moremo prilagoditi zelo raznovrst
nin1 naravnim in gospodarskim razmeram, to-rej tudi posestni meji v gozdu. 

Zavira napredka je ekonomske in ne biotehnične narave. Kjer je gozdni 
posestnik zaradi svoje zaostalosti močno vezan na svojo krpo gozda, je gojenje 
gozdov nemočno in vsako vlaganje problematično. Uvajanje intenzivnih gozdno
gojitvenih metod zahteva poprejšnjo ugotovitev gospodarskih razmer gozdnih 
posestnikov na določenem območju. 

S sproščeno tehniko gojenja gozdov skušamo doseči določene gospodarske 
cilje ; le-ti so kratkoročne in dolgot·očne narave. Sproščeno gojenje spoštuje pri 
uresničevanju kratkoročnih ciljev (kritje posestnikovih in upravljalčevih potreb) 
posestno mejo. Pri prizadevanju za dosego dolgoročnih ciljev pa se sproščena 
tehnika gojenja izogiba posestni meji brez vsakršne prizadetosti posestnika. 

Naprednejše gospodarjenje v drobnoposestniškem gozdu je povsod mogoče. 
Pri ugodnejših gospodarskih razmerah nekega pt'edela hitreje in na večjih 

površinah, v gospodarsko zaostalih krajih pa počasneje in v obliki zametkov. 
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WALDBAULICHE IDEE FtlR DIE INTERPARZELLARE BEWIRTSCHAFTUNG IM 

KLEINW ALDBESITZ 

(Zusammenfassung) 

80% slowenischer Waldeigenti.imer besitzen ca. 50% (500.000ha) det· gesamten 
WaldfEi.che. Immer deutlicher kommt es zum Ausdruck: Der Waldbesitzer soU 
gelenkt und nicht mit Hilfe administrativer Massnahmen gemi.issigt werden. Sein 
gut entwickelter Sion fUr den Wald soll gepflegt und fi.ir das Gedeihen des Waldes 
moglichst gut ausgenUtzt werden. Dadurch ergeben sich fi.ir den Forstdienst die Auf
gaben des Beraters und Lenkers der Waldbesitzer. In diesem Zusammenhang stehen 
nun im Vordergrund waldbau1ich ganzlich neue Aufgaben . 

Die gegenwartige waldbauliche Orientierung, auf Grund einer mitteleuropaischen 
Richtung, ist heute mit ihrer Technik den Aufgaben im Kleinwaldbesitz gewachsen. 
Die Besitzgrenze stellt kein ernstes Hindernis dar. Viel wichtiger scheinen die un-
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gi.instigen Wirtschaftsverhi=iltnisse bei den Waldbesitzern das Hindernis fur den erfolg
reichen Waldbau zu sein (z . B . Streunutzung). Die waldbauliche lntensivierung soll 
daher dort ihren Fuss fassen. wo die Abhangigkeitsgrosse des Besitzers von seiner 
Waldparzelle am geringsten und nicht am gt·osstcn ist. Es wird eine Hilfstabelle fur 
die Kategorisierung der Waldparzellen und cleren Besitzer angegeben. 

Mit Hilfe der freien Waldbautechnik werden lang- und kurzfristige Ziele verfolgt. 
Bei det· iangfristigen Zielsetzung braucht die Besitzgrenze nicht beri.icksichtigt werden. 
FU1· eine bestimmte \valdbauliche Planungseinheit mit mehreren Besitzern wird ein 
gemeinsames waldbauliches Ziel gesetzt. 

Fi.it· die langfristige Zielsetzung scheint der Standort und die allgemeine Orien
tierung l.iber die heutigen Aufgaben des mitteleuropaischen Waldes wichtiger als die 
Besitzgrenze zu sein. 

Bei kurzfristiger Zielsetzung und Ausfilhrung der waldbaulichen Massnahmen 
muss aber neben dem Waldzustand der Waldbesitzer mit seinem Grenzstein und 
WUnschen berucksichtigt werden. 

Die Anstrebung langfristiger Ziele wird uber kurzfristige Ziele mit interparzel
laren waldbaulichen Massnahmen erreicht. Die freie Waldbautechnik kann in ihrer 
AnpassungsHihigkeit die Besitzgrenze unbeachtet umgehen, oder auch respektieren, 
ohne dadurch den kleinen Waldb-esitzer psychologisch und materiell zu verletzen. 

Alfred Krupa: Gozd, olje, 1962 
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634 .0.904 : 307 (43'7) 

GOZDARSTVO čEšKOSLOVAšKE V LUči MEH.ANIZACIJE 
Prof. ing. Zdravko Tur k (Ljubljana) 

Oktobra preteklega leta je bil v Zvolenu na Slovaškem internacionalni 
simpozij o sodobnih vprašanjih izkoriščanja gozdov. Priredila ga je tamkajšn,ia 
gozdarska fakulteta, ki je v sestavi Visoke šole za gozdarstvo in lesno indust1·ijo . 
Naloga simpozija je bila na podlagi sedanjega stanja poiskati in začrtati pot za 
boljše rešitve tehnoloških procesov pri sečnji in izdelavi ter transportu g-ozdnih 
lesnih sortimentov v planinskih gozdnih območjih oziroma kritično presoditi 
uporabnost sedanjih načinov. 

Poleg posvetovanja je bil plirejen 3-dnevni terenski ogled sodobnih naprav 
na območju gozdnih direkcij Banska Bystrica, Zilina in Topolčianky. Prikazan 
je bil zlasti planinski transport lesa z žičnicami, traktorji in težkimi kamioni 
kakor tudi organizacija dela in manipula.ci.j.a na centralnih manipulacijskih skla
diščih. Ta ogled je zelo uspešno dopolnil snov p-osvetovanja. 

Pred začetkom simpozi.ia smo obiskali i.zredno bogato razstavo gozdarstva 
v Žilini , kjer so bila strnjeno zbrana vsa. delovna sredstva in pripomočki , ki j_ih 
uporabljajo v vseh panogah gozdarstva od ročnega orodja, literature in učil do 
najtežjih transportnih strojev z njihovimi priključki in z vsemi novejšimi do
sežki . Demonstrirano je bilo obratovanje stabilnega lup!lnega slroja VK-26 
(finskega) s popolnoma avtomatiziranim primikom in odmi.kom lesa. Zal, pa je 
bilo premalo časa za temeljitejši ogled, ki bi ga taka razstava zaslužila. 

Celoten potek simpozija skupaj s terenskimi ogledi je bil vsestransko vzorno 
organiziran pod vodstvom izredno agilnega predstojnika fakultetne katedre in 
inštituta za izkoriščanje gozdov, doc. dr . dipl. ing. Evgena Rona y a. Sim
pozij sta odprla rektor visoke šole in dekan fakultete v prisolnosti predstavnikov 
gozdnih direkcij. Na simpoziju so bile zastopane vse socialistične in nekaj zahod
nih držav. Obravnavanih je bilo nad 20 referatov, ki so razmnoženi v referatni 
knjigi (Zbornik referatov, Zvolen, 1966). V posebnem priročniku ali vodniku pa 
so bili opisani terenski objekti in ogledi. 

Od 4 jugoslovanskih udeležencev sta sodelovala z referati prof. dr. Hoko 
Benic iz Zagreba (»Neki problemi izkoriščanja gozdov v nižinskih področjih 
Slavonije-«) in avtor tega članka (•·Analiza izkoriščanja gozdov s posebnim ozirom 

SL l. Mednarodni simpozij 
o izkoriščanju gozdov v 

Zvolenu leta 1966 
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na planinska področja Slovenije«, v nemščini). V drugih referatih in na teren
skih izvaj anjih so bili obravnavani naslednji problemi: strojno lupljenje les.a., 
krojenje lesa, izdelava drobnih sortimentov, uporaba žičnic v planinskih ob
močjih s posebnim ozirom na transport celih debel in na prilagojevanje žičnega 
transporta lesa gojitvenim potrebam, spravilo lesa s tranzistorskim vodenjem 
traktorskega vitla na daljavo, nakladanje celih debel na kamion, prevoz celih 
debel s težkimi vozili, organizacija centralnih manipulacijskih skladišč , nakla
danje , razkladanje in skladLščenje prostorninskega lesa itd. 

V okviru izkoriščanja gozdov posvečajo v CSSR osrednjo po:!:ornost cen
tralnim manipulacijskim skladiščem , ki omogočajo veliko bolj mehanizirana 
izdelavo in transport lesnih sortimentov, kot pa sta izvedljiva v gozdu. Temu 
cilju prilagajajo ves proizvodni proces in gradnjo transportne mreže. 

Poseben vtis je na udeležence napravilo izredno harmonično sodelovanje 
med fakulteto oziroma inštitutom in gozd.rumi direkcijami ali terenskimi obrati; 
to se je zlasti pokazalo pri terenskih ogledih in prikazih. 

Sl. 2. Ozemlje C:eškoslovaške z območji gozdnih direkcij 

1. Organizacija in uprava gozdov 

Uprava državnih gozdov je podrejena ministrstvu za kmetijstvo in g-ozdno 
gospodarstvo. V njegovi sestavi je "uprava gozdnega gospodarstva , ki je vrhovni 
organ za centralno in enotno vodstvo gospodarjenja z družbenimi gozdovi. Mi
nistrstvo opravlja tudi vrhovni nadzor v ostalih gozdovih, in sicer po organih 
krajevnih oblasti. Za neposredno upravljanje in gospodarjenje z gozdovi skrbijo 
direkcije državnih gozdov, ki obsegajo gozdove posameznih okrajev; le-teh je 
10 (glej naris !). Delijo se v obrate, revirje in gozdne okoliše. 

Vse gospodarjenje poteka po letnih pianih, ki upoštevajo realno stanj e 
gozdov ob prizadevanju, da bi uvedli sodobne delovne metode in mehanična 
sredstva. Gozdno gospodarjenje skupaj z lesno predelavo zaposluje okoli 200.000 
delavcev. 

2. Gozdni fondi 

Glavna strnjena območja gozdov so v plarilnskih predelih, na robu države, 
kot so Šumava in Ceški les, Ceško rudogorje, Sudeti s Krkonoši in Karpati 
(2663 m) (glej naris !). Vmes je hribovit ali rahlo valovit svet, ki je tudi tu in 
tam poraščen z gozdovi. Od ozemlja odpade na nižine 5,2%, na hribovita ali 
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sredogorska območja 60,4% in na planinska ali gorska pa 34,4% površine. Klima 
je zmerno celinska (najostrejša je v Karpatih), ugodna za kmetijstvo in gozdar
stvo. Plodna zemlja omogoča razvito kmetijstvo. Na kmetijska zemljišča odpade 
57%, na gozdna 34% in na neplodna 9%. Vendar je industrija, ki sloni na 
rudnem bogastvu, še pomembnejša in značilnejša, saj .ie bila močno razvita že 
pred vojno. Med vojno mnogovrstna industrija ni utrpela tolike škode kot pri 
nas. Razvita je zlasti kovinska industrija, ki prispeva tudi k hitrejšemu razvoju 
mehanizacije v gozdarstvu in lesnopredelovalni industdji. Lega države v osrčju 
Srednje Evrope je omogočila dobro transportno mrežo in tržno izmenjavo s so
sedstvom, .saj meji na 6 držav. 

Vrednost gozdov je poudarjena z zelo velikim deležem gozdov semenovcev 
(94%), z obilnim odstotkom iglavcev (67%) in z veliko udeležbo družbenih gozdov 
(90%). Enodobnih gozdov je ok. 36%. 

Po skupni površini je država za polovico manjša od Jugoslavije, vendar pa 
ima sorazmer-no več prebivalstva (14,2 milijona). Naseljenost je torej za okoli 
40% gostejša kot pri nas. 

Po površini odpade na Ceško 62% (gozdnatost 31,8% ), na Slovaško pa 38% 
(gozdnatost 36,2%). Slovaška, ki meri 4_.92 milijona ha, je 2,5-krat večja od 
Slovenije, po gozdovih, k.i zavzemajo 1,8 milijona ha, pa le 2-k.rat tolika, med
tem ko je po prebivalstvu 3,5-krat večja od Slovenije. 

Razni nakazovalci nam omogočajo primerjavo gozdnih fondov med ČSSR 
in Jugoslavijo ter Slovenijo, kot je to razvidno iz razpredelnice. 

Indeks 

Nakazovalec Mera CSSR SFRJ SRS čSSR čSSR 

SFRJ SRS 

Ozemlje države mi lij. ha 12.8 25.6 2,03 0,50 6,4 
Površina gozdov milij . ha 4.3 8.7 0,95 0,49 4,4 

Delež gozdov % 34 :H 47 1,0 0,7 

Prebivalcev mil ij. 14,2 19,7 1,7 0,7 8.3 
Gozdov na 1 preb. ha 0,31 0,44 0,56 0!7 0,6 

Državnih gozdov % 90 70 37 1,3 2.4 
Zasebnih in zadr. gozdov /0} lO 30 63 0,3 0,:2. 
Gozdov-semenovcev ()'/ 

/(J 94 57 9:3 1,7 1,0 

Enodobnih semenovcev % 36 17 25 2,1 1.4 
Panjevcev % 6 43 7 0,14 0,9 
Delež iglavcev ();' 

/fl 67 26 57 2,6 1,2 
Od jglavcev smreke-jele % 52 22 50 2,3 1.0 

bora, macesna % 15 4 7 3,7 2,1 
Delež listavcev (Jf 

/O 33 74 43 0.5 0,8 
Od listavcev 

bukve, gabra % 19 50 33 0,4 0,6 
drugih trd. list. % 10 9 5 1,1 2,0 
mehkih list. % 4 1 1 4,0 4,0 

Lesna zaloga na ha m1 /ha 150 130 165 1,2 0,9 
Prirastek na ha m;1/ha 3,3 2,7 3,5 1,2 0,9 
Skupni letni prirast. milij. m;1 12,6 23 3,3 0,6 3,8 

V lesu, ki ga na leto izdelajo, je okoli 20% celuloznega lesa (2,62 mili.i. m :J) 
in okoli 11% drv (1,38 milij. m 3); drugo so hlodi, jamski les in drogovi. 

275 

1 
1 



Sl. 3. Strojno kalanje hlo
dičev za celulozni les 

3. Strokovno izobraževanje in raziskovalno delo 

V gozdarstvu je zaposlenih nad 110.000 delavcev, od tega okoli 20.000 stro
kovno-tehničnih. Med temi je 3800 gozdarskih Lehnikov in 2500 gozdarskih 
inženirjev. Razen stalnih zaposlujejo občasno tudi precej sezonskih delavcev. 
zlasti za gojitvena dela. 

Delavce izobražujejo v 2- ali 3-letnih delavskih šolah, in sicer posebej 
gozdne delavce in posebej gozdne mehanizatorje. Kapaciteta 30 delavskih šol 
znaša okoli 2000 učencev in okoli 80 učencev v 2 šolah za gozdne delavce meha
nizatorje. Pri izobraževanju delavcev je posebno poudarjeno praktično delo· 
na delovnih prostorih. 

Vsa delovna mesta so po težavnosti dela in strokovni izobrazbi razvrščena 
s tarifnim kvalifikacijskim katalogom v tarifne razrede. Delavcu priznajo kva
lifikacijo in njej ustrezajočo plačilno kategorijo šele tedaj, ko opravi kvalifika
cijski izpit. Pred tem mu pripada nižja plačilna kategorija. 

Deluje tudi 7 mojstrskih šol z 2-1etnim poukom za višje kvalifikacije. Za te 
šole je potrebna poprejšnja 3-letna praksa . 

Za izobrazbo gozdarskih tehnikov skrbi 5 srednjih stt-okovnih ali tehničnih 
šol, ki imajo kot pri nas rang srednje šole. Pouk v njih traja 4 leta in ga zak1.iu
čijo z maturo. Najboljši tehniki lahko nadaljujejo študij na fakulteti. 

Gozdarski fakulteti sta dve, v Brnu in v Zvo1enu. Slednja ima tudi fakul
teto za lesarstvo. Studij traja 5 let. Fakultete imajo za praktičen pouk in za 
raziskovalno delo svoja opremljena gozdna posestva ali terenske učne objekte. 
Fakulteta v Zvolenu in1a 7700 ha gozdov. Razen rednega študija pdrejajo tudi 
podiplomski (postgradualni) študij ali študij III. stopnje, b traja dve let1. 

Fakulteti za gozdarstvo in lesarstvo v Zvolenu imata lasten intemat s kapa
citeto za 600 študentov. Skupno je vpisanih okoli 700 študentov. Letni vpis 
novincev je omejen s planom potreb (sedaj 120). Osip, zlasti iz prvih dveh let
nikov, znaša okoli 113 vpisanih študentov. Fakulteta za gozdarstvo ima 13 kate
der z 19 učitelji, 44 asistenti in s 40 pomožnimi delavci. 

Znanstveno raziskovalno delo je zelo razvito, ker ima že bogato tradicijo in 
podlago v poglobljeni strokovni dejavnosti in v visokošolskih ustanovah. Na 
tem področju dela nekaj stotin strokovnjakov. Centralni raziskovalni zavod je 
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»Raziskovalni zavod za gozdno gospodarstvo in lovstvo<< v Zbraslavi in ima 
razne terenske postaje, med njimi tudi za gozdno mehanizacijo dobro usposob
ljeno postajo v Krtinah pri Brnu, Na Slovaškem obstoja •>Raziskovalni zavod 
gozdnega gospodarstva.« s podobnimi lerenskimi postajami, posebej za meha
nizacijo v Oravskem Podzamku. Delo visokih šol je ozko povezano z dejav
nostjo teh zavodov. Raziskovalno delo ima svojo oporo, zlasti za nekatere 
splošne discipline, tudi v češkoslovaški akademiji znanosti. 

Terenske postaje z mehaničnimi delavnicami za pripravo in preizkušanje 
strojev in njihovih prototipov so izredno pomembne za uspešno preučevanje in 
razvoj mehanizacije; prav gotovo so racionalnejše od razdrobljenega dela po 
raznih obratih v praksi, kot je to pri nas. 

4. Mehanizirano izkoriščanje gozdov 

4.1. Splošno o prizadevanju za mehaniziranje gozdnega dela 

Mehaniziranju gozdnega dela posvečajo v ČSSR veliko pozornost, da bi tako 
zm.anjšaE porabo delovne sile, olajšali težavno gozdno delo in povečali produk
tivnost dela. Temu prizadevanju je v veliko pomoč razvita domača kovinska 
industrija. Zato stopnja mehanizacije sorazmerno hitro narašča, čet·avno je 
znano. kakšne težave je v gozdarstvu v zvezi z značajem dela treba pri tem 
premagovati. NaČliovanje ra.zvoja gospodarjenja in 1·aziskovalna dejavnost sta 
usmerjeni izrazito k tem problemom. Pri tem pa ni prav nič zanemarjena bio
loška osnova gojenja in obnove gozdov. Tako velja poudariti, da je npr. sodobna 
uporaba žičnic posebej prilagojena gojitvenemu procesu in varovanju mladja, 
podobno tudi spravilo sortimentov in redčenje v mladih sestojih. Tudi pti 
obnovi gozdov je delo precej mehanizirane, zlasti pri opravilih v drevesnicah 
kakor tudi priprava tal za sadnjo, vrtanje jmnic priprava komposta, varstveno 
prašenje itd. Zanimiv je npr. stroj za zbiranje žira in želoda s pnevmatičnim 
vsesav anj em. 

V izkoriščanju gozdov so bile po stanju leta 1964 dosežene naslednje stopnje 
mehanizacije: 

a) sečnja in izdelava lesnih sortimentov 

b) spravilo lesa 

c) pl'evoz lesa 

č) manipulacija na lesnih skladiščih 

d) nakladanje lesa na vozila 

Poprečno skupaj 

79,3 % 

51,4% 

98,9% 

78.3% 

70,5% 

Po pod.alkih za isto leto je bilo v proizvodnji: 5136 motornih žag z izkorist
kom okoli 60% in z letnim učinkom 2156 m 3, nadalje so uporabljali 1495 kolesnih 
traktorjev z izkoristkom okoli 70 :!-;) in z učinkom 3536 m:~, 687 goseničnih trak
torjev z izkotistkom okoli 60% in z učinkom 2732 m 3 ter 2115 kamionov vseh 
vrst z letnim učinkom poprečno 6286 m:l_ Za proizvodnj-o 1 m 3 sortimentov pora
bijo 7,21 delovne ure, od tega za sečn.io in izdelavo 2,97 ure. Preseneča, kako 
dobre in natančne podatke imajo o vsem, kar se da statistično zajeti. Zasluga 
za to gre verjetno precej tudi enotnemu in osredotočenemu vodenju poslov. 

Gostota gozdnih prometnic v dolžinskih metrih na ha znaša: utrjenih cest 
2,85 miha, zemeljskih poti 7,21 miha; skupaj 10,06 miha. Glede na sodobne 
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potrebe menijo, da transportna mreža še zdaleč ni dovolj gosta, zato načrtujejo 
njeno zgostitev v skladu z usmeritvijo na centralna manipulacijska skladišča. 
Pri tem si. zlasti prizadevajo skrajšati spravilne razdalje v korist kamionskih 
cest, ker je znano, da so spravilni stroški večji. Na zemeljskih poteh so prevozni 
stroški večji , tj. za okoli 10-30% prese gaj o tiste na utrjenih, uporabne pa so 
le del leta. Vendar pa pride graditev zemel,iskih poti v poštev, ker je veliko 
cenejša, toda ustrezajo le tam, kjer je majhen promet. Graditev je zelo meha
nizirana . Amortizacijsko dobo za utrjene ceste računajo na 50 let, za druge pa 
na 30 let. 

4.2 Sečnja in izdelava gozdnih lesnih sortimentov 

Mehanizirano je le žaganje in kleščenje debelih vej (80%), podobno kot pri 
nas. Glavni problem je, prav tako kot pri nas, ustrezno mehanizirati lupljenje 
lesa iglavcev, delo ki je doslej mehanizirana le 2,5%; v glavnem se nanaša 
mehanizacija na celulozni les. Za strojno lupljenje so konstruirali več različnih 
strojev, ki delajo na podobnem principu kot drugod (z nožem, z rezkalno ploščo , 

z rotirajočimi noži) . Vendar pa so ti stroji še v stadiju preizkušanja prototipov. 
Lupljenje skušajo prenesti na pomožna ali centralna manipulacijska skladišča, 
še zlasti zato, ker si na splošno prizadevajo s transportom celih debel na cen
tr.alna skladišča prenesti čim več dela iz gozda na skladišče. 

Sprva , ko so uvajali motorne žage, so stremeli za večjimi. skupinami delav
cev (8-10), sedaj pa se usmerjajo k skupinam 3-4 delavcev za lista.vce in prav 
tako tudi za iglavce: kada-r je lupljenje prenešena na drugo mesto. Od motork 
uporabljajo JMP 50, JMP 40, »stih1 contra« in »solO<<. Ugotavljajo, da dela z mo
tornimi žagami niso dovolj razmejiti med težke in lahke motorke in da je treba 
pri drobnem 1esu uporabljati le lahke. 

4.3. Spravilo lesa 

Terene, ki so nagnjeni do okoli 35% , šteje.io v domeno traktorjev, svet, ki 
je bol.i strm, pa v domeno žičnic . V goratih predelih čSSR opredeljujejo okoli 
40% gozdne površine za traktorje in okoli 60% za žičnice. Na spravilo odpade 
poprečno 19 % delovnega časa delavcev (1 ,34 ur· / m ::. 1964) , na del ež stroškov pa 
seveda mnogo večji odstotek. 

Na Češkem leži v traktorskih območjih Ležišče na traktorjih kolesnik.ih , 
na Slovaškem pa na goseničarjih. Slednje uporabljajo tam, kjer gre za krajše 
razdalje na težavnem svetu, v goratih predelih, kjf.~r so hujše z1me in je več 
1ista.vcev. Zbiranje lesa in spravilo na kratkih razdaLjah 1n za manjše količine 
pa opravijo s konji. P1i drobnem lesu , pri redčenjih , je poraba časa 2,5-krat 
tolikšna kot pri končnih sečnjah . 

V sestojih, kjer redčijo, sp1·avilo posebej prilagajajo varovanju ali negi 
mladja. V takih sestojih, če teren omogoča uporabo traktor jev, napravijo 2 do 
2,5 m .široke preseke, in sicer med pasovi gozda, širokimi 30-50 m. Les , tj . cela 
debla spravijo na preseke in zložijo v kupe s konji ali pa s trakto1·jem s pomočjo 
vrvi na vitlu. Tedaj zbirajo posamezne kose tudi tako, da na vsakega prej pri
bijejo kavelj in nanj pri vlačenju pripnejo vrv ter tako hkrali potegnejo več 
kosov. Za vlačenje lesa s traktorskim vitlom v gozdu in po preseki uporabljajo 
tudi daljinsko vodenje pogona vitla s pomočjo tranzistor.ia (stane ok. 2000 N din). 
T.nko prihranijo 1 delavca in doseže.io še l.o prednost, da traktorist hodi ob 
bremenu in se laže ravna po terenskih ovixah, ki na njih naleti breme. 

Za traktorsko spravilo bremena tankih debel (rant), kjer je važno vprašanje, 
kako praktično pripeti na traktor tovor z veliko kosov, uporabljajo zelo zanimiv· 
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Sl. 4. Nosilni. drog z vitlom 
kot priključek traktorja za 
spravilo tovora s tankimi 

debli 

priključek, nosllni drog z majhnim vitlom (sl. 4). Prednji konec tovo1~a poveže.io 
z vrvjo z vitla na nosilnem drogu in g·a z njo pritisnejo k drogu. Na drogu se 
tovor nasloni na poseben rog, ki ga potiska navzdol, tj. v nasprotno smer. Ta 
sveženj je elastičen in omogoča, da je prednji konec tovora dvignjen od tal, 
zadnji pa se vleče po tleh, hkrati pa se tovor pri vlačenju prilagaja tlem, vendar 
pa se ne raztrese. V osnovi je ta princip pripenjanja tanke deblovine podoben 
našemu traktorskem op1enu (ing. Ajdiča). Les nato na pomožnem skladišču 

razžagajo kar v šopu ali pa ga stro,ino razsekajo na sekanice za celulozno tovarno 
ali pa cele šope naloži.io na kamion in odpeljejo na CMS. 

Tab. l. Seznam unificiranih vrst ko lesnih traktorjev •>ze tor« 

N n kazovalec 25 A 1 3011 50 50 4011 
polgos. .. --~~~lesn. kolesn. polgos. kolesn . 

Mot motorja (KM) 26 30 50 50 45 
Teža (kg) 2420 1.550 2560 3010 1865 
Vlečna sil<~ (kg) 1100 1500 2000 2000 2100 
Doseg vitla (m) 70 70 100 100 100 
Najmnnjša potreb. količ. lesa (m:·;) 20 25 3~ ;J 35 30 

Od goseničarjev so najbolj up01·abljani TDT-40 in TDT-60. z 42 oziroma 
60 KM ter .,zetor 35·•. 

P1iključki za traktorje doživljajo nenehne spremembe ali 1zboljšave. Pri
lagaja.io se novim potrebam, tj . vlačenju celih debeL 

Kmetijski traktorji, ki so bili doslej z adaptacijo uporabljani v gozdarstvu, 
kmalu ne bodo več ustrezali. V gozdarstvu tudi ne bo zadoščal 1e en tip , kajti 
opravka imamo z zelo različnimi delovnimi razmerami. Toda težava je v tem, 
ker bi bilo treba izdelovati za posamezne namene premajhne serije oziroma 
premalo potrebn1h traktorjev, zato se njihova proizvodnja ne bi splačala. 

Posebno vprašanje pomeni spravilo in nakladanje prostorninskega lesa, in 
bo obravnavano v poglavju o nakladanju lesa. 

Zičnice imajo svojo domeno v goratem razgibanem svetu, kjer pridejo 
njihove prednosti do veljave. Toda v CSSR s cestami prodirajo vedno dalje 
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tudi v planinska območja, da bi tako skrajšali spravilne razdalje in zmanjšali 
transportne stroške. Žičnicam pa ostaja še vedno obširno območje, v glavnem 
za žične žerjave, prilagojene sodobnih potrebam. Zičnice so premalo izkoriščene , 
saj prepeljejo le ok. 1% vsega lesa, to pa zato, ker je njihova uporaba, zlasti 
težkih, zahtevna. 

Tehnologija žičnega transporta lesa se vedno bolj prilagaja negi in obnovi 
gozdov, zlasti pri pomladitvenih sečnjah. Za ta namen so glede na gojitvene cil.ie 
izdelane posebne metode. Načrtno se določa, v kateri smeri naj poteka vlačenje 
debel ali hlodov. Na strminah je to praviloma poševno navzgor, nasprotno gra
vitacijski smeri. četudi se pri tem načinu nekaj mladja poškoduje, je vendar 
lreba upoštevati, da se s prostim spuščanjem povzroča ok. 2,5- do 3,5-krat večja 
škoda kot z žičnicami. 

Žični žerjavi so lahkega (VLu-4, žični izvleki), srednjega (VLu-8) in težkega 
tip.a (DPL-2-2000). Transport lesa poteka v glavnem navzdol. Glede na potrebe 
prenosa celih debel razlikujejo žični prenos z visečim tovorom (VLs) ali z napoi 
obešenim (VLn) in z vodoravnim tovorom (VLu) . Žerjav VLu-4 je podoben 
našemu idrijskemu izvleku, le da vozičke veže v stalni razdalji 4 m dolg železen 
drog . 

Tab. 2. Seznam glavnih žičnih žerjavov 

Nakazovalec 1 VLu-41 VLn-41 VLu-B DPL-2-2000 

Nosilnost (kg) 1500 1500 2000 2000 
Največja dolžina spravila (m) 600 400 1200 2000 
Debelina vrvi (mm) 16 16 18 22 
število delavcev strežbe 4 4 -:1 (j 

Montaža (urjštev. delavcev) 12. 4 10, 4 16. 4 40/6 
Sirina trase (m} 2-3 2 ? •) --v 3-5 
Največja dolžina debel (m) 12 vsa vsa vsa 
Učinek na uro (m:) 2,30 2,20 2,40 2,20 

Bočna dosegtjivost od trase (m) 40 40 50 50 
Najmanjša potrebna količ. lesa (m·~) 60-70 40-50 .)')') 500 
Pogonski vitel znamke 2-:3011 2-3011 ~koda M40 ~koda M40 

Tu pa tam uporablja.io tudi bolj ali manj stabilen tip žičnice »valtelina«. 

Pri žičnem transportu ccHh debel - .seveda omejene velikosti do ok. 2 ton 
.ie treba deblo najprej potegniti od panja do žičnice. V ta namen na en 

voziček pripnejo vrh debla in deblo potegnejo navzgor pod nosilno vrv. Nato 
drugi konec debla na poljubni razdalji pripnejo na drugi voziček in deblo 
dvignejo v vodoravno lego ali pa vzporedno z nagibo·m terena. Deblo samo drži 
vozičke toliko narazen, kakor daleč so pripeti nanj . Vitel mora imeti 2 bobna. 

Na nosilni vrvi po potrebi napravijo koleno tudi v horizontalni smeti. V ta 
namen pritrdijo na drevo posebno konzolo s čevljem, ki omogoča nosilni vrvi 
spremembo smeri. 

4.4. Prevoz lesa 

Za prevoz celih debel je potreben kamion s prikolico, enoosno ali dvoosno, 
ki zmore tovor nad 12 ton. V glavnem p1ide pri tem v poštev enoosna prikolica 
z oplenom na njej in na kamionski ploščadi. če pa je tovor tako težak, da bi 
pritisk na prikoličine osi presegel dovoljeno mejo, je potrebna dvoosna prikolica 
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z oplenom. Na ta način se poceni transport lesa, zla.<:>ti na velikih razdaljah, saj 
je učinek na dan najmanj za 1/:o večji od tistega,. ki ga dosežejo brez prikolice. 
Tako so ugotovili npr., da je bilo s prikolico na l~azdalji 17 km v primerjavi s 
kamionom brez ptikolice manj voženj (v razmerju 2 : 3), toda skupni učinek 
glede na prepeljani les je bil za 1/J večji (v razmerju 20 : 15 ton). S koncentracijo 
lesnopredelovalne industrije, ki jo že uveljavljajo ali pa je v načrtu, in s pove
čanjem kapacitete CMS se bo prevozna razdalja poveca.la (na ok. 70 km). 

Traktorji, ki jih uporabljajo za prevoz zlasti na krajše razdalje in za pro
storninski les , imajo v ta namen zadaj sedlo in jim je dodana primerna prikolica. 

Tab. 3. Seznam g·Iavnih kamionov za prevoz lesa 

Nakazovalec V3S 
1 

Š70G 
1 

Tlll T138 

Moč motorja (KM) 98 160 180 180 
Teža vozila (kg) 5350 5650 8600 8745 
Koristna obtežitev (kg) 5:300 7100 10240 12240 
Največja brzina (km) 59 75 61 71 

Poraba nafte (l/100 km) 26 24 40 29 

Nosilnost prikolice (t) 5 7 7 10 
Nosilnost vozila s ptikolico (mJ) 15 17 23 28 

Se vedno so največ v rabi kamioni V3S, vendar pa se upo.raba pomika k 
močnejšim tovornjakom. Najbolj znana je enoosna prikolica DA5. 

Prevoz lesa je povezan z vprašanjem centralnih manipulacijskih skladišč 
(CMS), ki jim posvečajo posebno pozocnost, in z vpra.šanjem nakl.adan.ia in raz
kladanja lesa. 

4.5. Nakladanje lesa 

Pri obravnavanju mehaniziranega nakladanja lesa je treba razlikovati nakla
danje dolgega lesa, tj. celih debel, od kratkega lesa ali hladov ter nakladanje 
prostorninskega lesa. 

Za naldadanje hlodov uspešno uporabljajo žerjave »hiab« št. 193, montirane 
na kamion . Vedno bolj pa se uveljavlja tip žerjava s čeljustmi ali grabljami na 

Sl. 5. Razkladanje tovora z 
vitlom na centralnem ma

nipulacijskem skladišču 
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Sl. 6. Nakladanje prosto 
oblikovanega svežnja pro
storninskega lesa na ka-

mion 

hidravlični ročici (H2P4-61), ki prihranijo 1 dE'lavca, ki je sicer potreben za 
uravnavanje lesa na kamionu. Vendar pa mor·ajo biti v tem primeru hladi blizu 
vozila, ke1· jih z dvigalom ne moremo pl'imikatL kakor je to mogoče s kleščami 
pri žerjavu ,.hiab 193«. 

Na skladiščih , kjer je potrebno veliko lesa prekladati, pa uspešno uporab
ljajo samohodni žerjav s hidravlično ročico in s čeljustmi. Dolg les ozi1·oma cela 
debla, ki se jih ne da nakladati s takim žerjavom. pa nakladajo in razklada,io 
s pomoč.io 2-bobenskeg.a vitJa z vrvmi (TB). Vitel je montiran na kamionu in 
ga žene tovornjakov motor. Na ta način se da les tudi pritegniti h kamionu 
- na skladišču vzporedno s kamionom - preden ga naložimo. S to pripravo 
je še zlasti praktično razkladanje lesa, ker lahko naenkrat potegnemo z vozila 
ves t.ovo1·, če ,ie r·azkladalna rampc-1 temu primerno prilagojena , kot je to na CMS 
(sl. 5) . Nakladanje z vitlom se da uravnavati tudi s tranzistorsko pt~ipravo ali 
s kablom s p1·osiora zunaj tovornjakove kabine . od koder se nakladanje laže 
spremlja. 

Manj dognano pa je nakladanje in razkladanje prostorninskega lesa. Ročno 
nakladanje posameznih polen je zelo zamudno, vendar pa je še najcenejše, kadar 

Sl. 7. Centralno manipula
cijsko skladišče. Ravnanje 
s paletami prostorninskega 

lesa 
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Sl. 8. Nakladanje palete ce
lulozncga lesa na traldorsko 

prikolico 

gre za majhne količine, kakor npr. pri posameznih kamionih. Transporter za 
prenos polen na vozilo nam to delo nekoliko olajša, vendar pa imamo tudi pri 
njegovi uporabi še vedno opravka s posameznimi poleni. To delo se da nekoliko 
pospešiti s hidravličnim žerjavom, ki ima grablje, s katerimi zajame hkrati 
več polen . Toda vprašanje je, kdaj in kje se taksen stroj splača . Vse novejše 
rešitve ali zamisli slonijo na bolj ali man.i trdnem povezovanju prostorninskega 
lesa v svežnje. P1~i tem uporabljajo 3 načine: 

a) trden sveženj prostorninskega lesa, ki ohrani svojo obliko, 
b) rahel sveženj, ki se v vozilu razpusti in se p1ilagodi prostoru v·:nila 

(vagona, kamiona) in 
c) trden sveženj v paletah (prizmatične oblike). 

Velikost svežnja je odvisna od moči dvigala in od nakladalnega prostora 
vozila. 

a) Trden sveženj ima ovalno obliko. Povezan je z eno ali dvema vrvema . 
Pred vezavo mora biti les zložen na podlagah ali v začasnih okvirih, da lahko 
tovor obdamo z vrvjo in zvežemo . V nakladalnem prostoru obdrži svojo obliko 
in zato ne izpolni vsega prostora. 
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b) Začasen ali rahel sveženj napr,a,vimo z vrvjo nakladalnega žerjava; z njo 
obdamo primeren tovor, da bi ga mogli dvigniti (sl. 6). V ta namen mora biti 
les prej podložen ali zložen v začasnem okviru. V nakladalnem prostoru vrv 
odvežemo, da se les prilagodi prostoru. če hočemo prostorninski les na enak 
način tudi razložiti, moramo prej v nakladalni prostor pod les spodaj in ob stra
neh vložiti podloge, da se tovor zopet lahko obda z vrvmi. Navadno uporabljamo 
pri tem dve vrvi. 

c) Paleta ima trdno prizmatično (pravokontno) obliko, ki jo napravim-o 
tako, da spodaj in ob straneh palete pritrdimo po dve okroglici (debeli 7-10 cm) 
:in ju med seboj zvežemo z žico (sl. 7) . Take trdne svežnje, ki se njihova velikost 
ravna po nak.lada.lnem prostoru (2-4 prm), imenujemo tudi >>kontenerje<<. Pri 
nakladanju ni potrebno podstavljati podloge, ker jih imajo že same palete. Pr1 
razkladanju jih zato lahko obdamo z vrvjo. Pii pošiljanju prostorninskega lesa 
v vagonih, so palete tako velike, da ustrezajo vagonskemu prostoru (2 po širini). 
Na ta način se zelo pospeši nakladanje in razkladanje. Palete so primerne zlasti 
pri večkratnem prekladanju, nakladanju na gozdnem skladišču, razkladanju na 
glavnem skladišču ali CMS, nak1adanju v vagone, razk.ladanju na namembni 
p-ostaji, p1i prevozu k porabniku itd. 

Palete lahko sestavimo že v gozdu, če je prevoz temu primerno urejen. Za 
ta namen jmajo poseben priključek k traktorju v obliki polprikolice, ki ima 
zgoraj pomičen vložek ali most, ki se premika v vzdolžni smeri . Ko je vložek 
izvlečen, dvignemo breme s traktorjevim dvigalom, nalo pa vložek skupaj 'l. 

bremenom potisnemo v prikolico (s traktorjevim vitlom). Tako opravimo meha
nično nakladanje lesa, sestavljeno iz dveh faz, iz dviganja bremena in potiskanja 
v prikolico (sl. 8) . Razkladanje poteka v nasprotnem zaporedju. Omenjena pri
kolica se lahko uporablja tudi za tovor tankega lesa (oblovine, rant). Na že
leznišld r.ampi lahko palete naložimo tudi z ročnim dvigo-som, če ni na razpolago 
primernega dvigala. 

Sestavljanje palet je seveda pt·ecej zamudno in je vprašanje, kdaj se takšen 
način splača v prin1erjavi z drugimi načini ali tudi z ročnim nakladanjem. Ne
sporno pa je nakladanje in razkladanje palet najhitrejše. Zelo primerno je na 
velikem skladišču, kadar je treba veliko vagonov hitro naložiti in odposlati. 

Poskusi kažejo, da se za nakladanje povezanega lesa pod a) in b) porabi za 
ok. 50% manj časa kot pri ročnem nakladanju; toda vprašanje je, ali in kdaj 
je finančno ekonomično . Razen tega je treba upoštevati, ali ima prevzemnik na 
namembni postaji primerno dvigalo. Zato so ti načini mehaniziranega nak1adanja 
prostorninskega lesa še vedno v stadiju preučevanja. 

Na velikih skladiščih (CMS) ob železniških postajah se splačajo veliki žer
javi, ki se pomikajo po tračnicah in z dolgimi ročicami daleč sežejo ter tovor 
lahko prenffiejo tudi čez visoke skladanice (sl. 7). 

5. Centralna manipulacijska skladišča 

Posebnost, ki napravi najmočnejši vtis, so centralna manipulacijska skla
dišča (CMS), kjer na strojenem prostoru delujejo številni stroji za vse vrste 
<Obdelave lesa, kjer je avtomatiziran notranji transport in kjer močni žerjavi 
razkladajo in nakladajo celotne tovore lesa. Skozi takšna skladišča gredo velike 
količine lesa in so razvita tudi v nekaterih drugih državah, zlasti na vzhodu 
(ZSSR, Vzhodna Nemčija itd.), zlasti tam, kjer so do porabnikov lesa velike 
prevozne razdalje. 
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CMS so zbirna skladišča, kjer koncentriraj.o neskrojen in nedodelan les, po 
možnosti v celih deblih, da bi tako izdelavo sortlmentov in manipulacijo lesa 
najbolj mehanizirati oziroma povečali izkoristek lesa in rentabilnost strojev. 
To naj bi bila pot k postopni industriahzaciji izkoriščanja gozdov, kot jo uvajajo 
na Svedskem (tudi kleščenje na skladišču). V gozdu naj bi drevo le posekali, 
nato pa vse drugo delo opravili na CMS. Tako bi se zmanjšala potreba po gozd
nih delavcih in ublažila njihova izpostavljenost terenskim naporom. Na CMS se 
koncentrirajo tudi odpadki in jih je tako mogoče izkoristiti. 

Dela, ki jih je možno prenesti iz gozda na CMS in jih tam v večji meri 
mehanizirati, so: krojenje in razžagovanje (ponekod tudi kleščenje). lupljenje 
in cepljenje, sortiranje in skladiščenje lesa ter izkoriščanje odpadkov. 

Za ta opravila, ki glede na obseg in potrebo variirajo v odvisnosti od 
drevesne vrste in debeline deblo-vine, je treba naČlino predvideti in pripraviti 
CMS in tehnološke postopke. Delo mora potekati načrtno od dovažanja do od
pošiljanja lesa z vsemi vmesnimi fazami obdelave. Za razkladanje in nakla
danje rabijo močni žerjavi. Premikanje lesa po skladišču se vrši v glavnem s. 
tračn..imi transporterji, ki so povezani z avtomatičnimi pripravami za sortiranje· 
lesnih izdelkov. Vmes pa so uvrščene posamezne faze obdelave z ustreznimi 
stroji za lupljenje, razžagovanje, cepljenje ltd. Zaganje, ki ga opravljamo v 
gozdu z motarkami, nadomeščajo tukaj cirkularke, ki delo opravijo hitreje in 
z manj delovnega napora. Vse vrste opravil so osredotočene, zato so stroji lahko 
veliko bolje izkoriščeni kot v gozdu. 

5.1. PI"edno.,ti centralnih manipulacijskih skladišč 

Načelno omogočaj-o ta skladišča naslednje prednosti: 
- velika koncentracija lesa na enem mestu dopušča uporabo rentabilnejših 

stabilnih strojev (za razžagovanje, lupljenje, cepljenje); 
- strojne kapacitete je mogoče bolj izkoristiti (več izmen); 
- težavno gozdno delo se prenese na skladišče, kjer se opravi laže in 

hitreje; 
- transport celih debel z večjimi vozili je cenejši kot prevoz kratkih sorti

mentov z manjšimi vozili; spravilo celih debel se s traktorji hitreje opravi; 
- omogočeno je razkladanje celotnega tovora kamiona n.aekrat; s tem se 

poveča produktivni čas k.am.ionskih voženj; 
- omogočeno je sistematično skladiščenje sortimentov in njihovo nemoteno 

odvažanje porabnikom, kot je to pot.rebno; 
- krojenje sortimentov in razmejitev med takšnimi, ki so sorodni, se lahko 

opravi enotneje s pri1agoditvijo tržnim potrebam; 
- zmanjšuje se neproduktivni čas (zaradi hoje delavcev po gozdu) in po

večuje produktivnost dela; 
- odpadki se kopičijo na enem mestu, zato jih je mogoče bolje izkoristitL 

5.2 Pomanjkljivosti, ki so v zvezi s centralnimi manipulacijskimi skladišči 

Slabe strani teh skladič so zlasti naslednje: 
-- povečajo se transportni stroški. in sicer zaradi daljših prevozov, ki so 

posledica večje koncentracije lesa ter zaradi prevažanja težjega lesa (ker je v 
lubju in vsebuje še druge odpadke, če se ne dajo racionalno izkoristiti); 

- vpliv povečanih prevoznih stroškov je občuten zlasti tedaj, kadar gre 
za kratke prevoze iz gozda do porabnika in kadar se zaradi CMS oddaljujemo od 
konsumenta; 
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- za ureditev CMS so potrebne precejšnje investicije; 
- od sečnje do strojne obdelave se porabi več časa; to pa je pri iglavcih 

škodljivo, ker se lahko lubje zasuši in -otežuje strojno lupljenje; 
- v zvezi s terenskim razmercuni povzroča spravilo celih debel pogosto 

znatno večje stroške in je zlasti tedaj, kadar gre za drevje, ki s svojo lesno 
gmoto znatno presega 2 m ·1, precej problematično; 

- s stt~ojnim lup1jenjem se prihrani pri debelem lesu, hlodih, manj kot pri 
drobnem (celulo.znem) lesu, stroški za spravilo lesa pa so večji ; 

5.3. Kritična presoja glede na naše razmere 

V ČSSR imajo sedaj več kot 700 CMS in na njih odpade ck. % na leto 
posekanega lesa, na eno CMS največ 70.000 m:.1, poprečno pa le nekaj nad 
8000 m:\. Vsa skladišča seveda nimajo značaja pravih CMS. Precej uveljavljeno 
je splošno mnenje·, da bi moralo CMS zajeti vsaj 20 .000 m·l lesa. (V ZSSR imajo 
celo CMS s 50.000 m~ za majhna, od 50.000 do 200.000 m :; za srednja, in tista, ki 
presegajo to količino, za velika.) Zato si v ČSSR prizadevajo, da bi CMS povečali 
vsaj na ok. 40.000 m:l. Za ta namen bi bilo potrebno prilagodili tudi razvoj 
transportne mreže in koncentrirati lesnopredelovalno industrijo. Za vsako CMS 
je treba prej tudi določi ti , ali je namenjeno pretežno iglavcem .ali listavcem, ali 
obojim, ali bo rabilo za debel ali za droben les . Vsak od teh činiteljev oprede
ljuje specifično rešitev glede vrste in razporedi Lve stroj ev; poteka tehnološkega 
procesa in notranjega transporta. Določene naprave so lahko skupne, npr. žer
javi za razkladanje in nakladanje lesa. V ČSSR so na podlagi preučevan.i in 
izkušenj izdelali več tipskih načrtov za CMS glede na 1·azlične namene. 

Ce na podlagi vsega tega kritično vprašamo, ali pridejo CMS pri nas 
v poštev. se bomo po večini odločili za odklonilni odgovor. Pri nas so nam1 ·eč 

prevozne razdalje od gozda do porabnika sorazmerno kratke, zlasti za hlode, 
namenjene žagarski industriji. Takšne so tudi zato, ker je žagarska industrija 
razdrobljena. Ni pa lahko doseči njene koncentracije. Spravilo in prevoz celih 
debel sta zaradi terenskih razmer (kras) in pa zaradi primesi zelo debelih dreves 
(nad 3 m:1

) večinoma neracionalna. Količina, ki odpade na tanke so1vtlmente . .i(~ 
zato sorazmerno majhna. Potrebno bi bilo zajeti prešir.oko območje oziroma 
preveč podaljšati spravilne in prevozne razdalje, da bi dosegli tisto količino lesa, 
ki je potrebna za CMS. Zato CMS pri nas za sedaj niso aktualna razen v iz
jemnih primerih, kjer se glede na trenske razmere zdnržu.ie transport lesa, 
preden pride lesni so-rtiment do porabnika. V vsakem primeru pa je potrebna 
ekonomska anliza, ki naj ugotovi razmer.ie med koristmi in povečanimi stroški. 

Kompleksno vprašanje v zvezi s CMS pa zasluži , da mu posvetimo potrebno 
pozornost. zlasti s spremljanjem izkušenj, ki jih dosegajo drugje in z analizo 
vzrokov, ki_ govorijo za in proti CMS, zlasti v primerjavi z našimi razmerami. 
Najodločilnejše so prevozne razdalje . 

Pač pa pride pt·i nas v poštev izdelava daljših sortimentov oziroma mnogo
kratnikov njihovih normalnih dolžin (hlodov 8,12 m), kakor nam to terenske in 
prevozne razmere dopuščajo in nas na to silijo. Temu načelu je treba prilagoditi 
tudi transportna sredstva ; zlasti tovornjake s prikolica.ml. 

Droben ali tanek les pa se splača - kot ga sedaj že itak spravljamo na 
pomožna s1dadjšča - spravljati v celih (aU spravilu ustreznih) dolžinah ter 
ga šele tam ali celo pozneje, na glavnem skladišču razporediti in skrojiti na 
sortimente ter ga dodelati. S tem gre v korak uvajanje mehaniziranega lupljenja 
iglavcev. Skladišča pa mo-ramo urediti le toliko, kolikor je za to potrebno; to pa 
seveda ni podobno ureditvi in opremi centralnih man1pulacijskih skladišč. 
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DIE TSCHECHOSLOWAKISCHE FORSTWIRTSCHAFT IM LICHTE 
DER MECHANISIERUNG 

(Zusammenfassung) 

Im vergangenen Jahre fand in Zvolen in der ČSSR ein internationales Symposion 
uber zeitgenossische Fragen der \Valclnutzung vornehmlich in Hochgebirgsgegenden 
statt. Veranstaltet wurde es von det· dorligen Hochschule fUr Forst- und Holzv;irt
schaft, geleitet wurde es von Doc. Dr. Ing. E. Rona~"· Untet· elen Teilnehmern waren 
alle sozialistlschen und elnige westlichen Staaten vertreten. Vorgetragen wurden 
uber 20 Referate, welche in einer besonderen Sammelschrift veroffentlicht sind. Zwei 
der Referate waren aus Jugoslawien. Besichtigungen moderner mechanis ierter An-
lagen auf dem Terrain haben die Beratung tmterstutzt. 

Im vorliegenden Artikel ist vorerst ein Vergleich der Waldfonds und anderer 
Eigenheiten der CSSR mit denen von Jugoslawien und Slowenien gegeben. Hierauf 
folgt eine kurze Darstellung der Erfolge, der Probleme und dee Bestrebungen bei der 
Waldnutzung in der CSSR, gegliedert nach Produktionsphasen, mit besonderer Be

lonung des erzielten Grades der lVIechanis ierung bei einzelnen Arbeitspro&essen. 

GesonderL sind die Eigenheiten der zentra1en Manipulationslager gezeigt, da
neben die Bedeutung, welche denselben von den Tchechoslowaken zugeschrieben 
wird. Die Vorzi.ige und die Mangel dieser Lager sind analysiert, es ist der Vergleich 
gezogen und die Beurteilung gegeben, ob zentrale Manipulationslager auch bei uns 
in Belracht kommen, beziehungsweise was fi.ir dieselben und \vas gegen sie spricht. 
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634.0.308 : G21.003 

EVIDENCA STROJNEGA DELA V GOZDARSTVU 
Ing. Dušan Jug (Celje) 

Kot v drugjh gospodarskih panogah si prizadevamo tudi v gozdarstvu z 
mehanizacijo bodisi ublažiti telesne napore delavcev, bodisi zmanjšati po1·abo 
delovne sile ali pa poceniti delo . Se bolje je, če hkrati dosežemo več teh ciljev. 
Uvajanje in uveljavljanje mehanizacije pa je v gozdarstvu mnogo težje kot v 
raznih industrijskih panogah. V nasprotju z industrijo: kjer se surovina primika 
k stroju, se mora v gozdarstvu stroj približati surovini, drevesu - lesu. Zaradi 
dela v naravi so delovne razmere v najrazličnejših terenskih in vremenskih 
okoliščinah zelo pestre ali neenotne. Izredno hitro se tudi spreminjajo od enega 
do drugega delovnega prostora. Zato nekateri stroji ustrezajo le za določene 
delovne razmere ali za omejeno področje. Zaradi tega pa so serije različnih vrst 
strojev v gozdarstvu zelo majhne in njihova proizvodnja tem težavnejša ali 
dražja. 

· Da bi mogli stroje smotrno uvajati in uveljavljati, moramo presoditi, koliko 
nas delo z njimi stane oziroma, kdaj je njihova uporaba cenejša ali dražja od 
dela z drugo pripravo ali drugačnimi prijemi. To pa pomeni, da moramo stroje 
uvajati smotrno; z računom moramo ugotavljati ekonomičnost dela z njimi. 
Le-ta pa je zelo odvisna od pravilne izbire stroja in od načina njegove uporabe 
glede na vrsto dela in pripadajoče delovne razmere, ki so v gozdarstvu zelo 
variabilne. Ce hočemo ugotavljati ekonomičnost dela z nekim strojem, moramo 
poznati njegov delovni učinek kakor tudi stroške, ki so zvezani z njegovo 
uporabo; to se pravi, da moramo poznati ekonomske elemente, ki so podlaga 
zadevni kalkulaciji in analizi. Ze za sam obračun izvršenega dela in zaslužka 
delavcev, ki sloni na učinku, moramo poznati količino in vrednost opravljenega 
dela, ki ju najlaže in najzanesljiveje doženemo, če sproti spremljamo in v 
primerne obrazce (strojne liste) vpisujemo podatke o delu s strojem, ki jih lahko 
merimo: kakšno vrsto dela smo opravili, koliko časa smo s strojem delali na 
določeni v1·sti opravila, kolikšne učinke smo dosegli ter koliko delavcev in 
potrošnega materiala smo porabili. Na ta način zberemo neposredne podatke 
o obratovanju stroja, ki so neogibna podlaga za ustrezne obračune zaslužka in 
za kalkulacije ter .analize izkoriščenosti in uporabnosti stroja. Za evidenco stroj
nega dela uporabljamo primerno prikrojene strojne liste. Skrbno in načrtno 
zbrani ter obdelani podatki nam omogočajo vpogled v obrato,vanje in učinko
vitost stroja. 

Z neposredno evidenco strojnega dela pa ne moremo ugotoviti vseh podatkov 
ali elementov, ki jih potrebujemo za kalkulac.ijo ekonomičnosti strojnega dela. 
Zato druge nakazovalce, ki so še potrebni za kalkulacijo, ugotovimo po posredni 
poti. 

Nekatere podatke bi strojnik pri delu s strojem težko spremljal ali evi
dentiral, tako npr. razmerje med obratovalnim in delovnim časom stroja . Zato 
te elemente dodatno ugotovimo s posebnim snemanjem delovnega procesa. Na 
ta način pa dobimo tudi jasnejši vpogled v delovanje stroja, zlasti kar tiče 
organizacijo strojnega. dela in časovno izkoriščenost stroja. 

Gozdnogospodarske organizaci.ie v Sloveniji dandan .. es po večini spremljajo 
delo s stroji. Na svoj način beležijo in ugotavljajo dnevne učinke, čas strojnega 
dela. čas zastojev, porabo goriva in maziva itd. Toda redko kje te podatke siste
matično zbirajo za določeno časovno obdobje (mesec, leto), da bi si omogočili 
vpogled v celotno delovanje str·oja v njegovi življenjski dobi. Navadno izkazujejo 
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pod.atke po računovodski poti. Na razne načine zbrani podatki pa niso med seboj 
primerljivi in ne morejo rabiti za presojo dosežkov med raznimi organizacijskimi 
enotami. 

Potrebujem o pa sistematično zbrane e 1 eme nt e, up o
rabne za analize in kalkulacije ekonomičnosti stroj
nega dela in za ra zn e primer j ave up or abnosti str oje v, 
zato pa moramo podatke o strojnem delu evidentirati 
p o v n a p r e j d o g n a n i i n e n o t n i m e t o d i k i. T a k o z b r a n i n a -
kazovalci morajo biti orodje stt'okovnih vodij pri urav
na vanj u tehno 1 oš kega pr oce s a. 

Zaradi takšne pomembnosti sistematičnega in enotnega evidentiranja eko
nomskih elementov dela s stroji je skupina za preučevanje transporta lesa pri 
Inštitutu za gozdno in lesno gospodarstvo Slovenije izdelala na podlagi dose
danjih izkušenj sistem stl~ojnih evidenčnih listov, ki naj bi jih v Sloveniji enotno 
uporabljali. Ob sodelovanju z drugimi jugoslovanskimi inštituti je bil i.zdel.an 
enak sistem strojnih evidenčnih listov za vso državo. 

Strojni evidenčni listi 

Izd el ana je bila naslednja garnitura strojnih evi.denčnih listov: 

I. Dnevni strojni list, 
II. Periodični 2.bimi strojni list, 

III. Karton popravil strojev jn 
IV. Karton stroja. 

Pri določanju o tem, katere nakazovalce naj zajame dnevni strojni list, so 
bili upoštevani tisti osnovni podatki~ ki jih lahko spremlja in beleži strojnik. ki 
dela s strojem. To so predvsem podatki o vrsti dela, o strojnem delovnem 
času, o zastojih, o učinku te1.· uporabi goriva in maziva ter o delovnem času 
pom·ožnih delavcev. Razmerje med efektivnim, obratovalnim in skupniln de
lovnim časom kakor tudi vpliv različnih organizacijskih oblik pa je treba z·a 
potrebe kalkulacij dodatno ugotoviti, in sicer s časovnim snemanjem delovnega 
procesa. 

Osnovni strojni list je »Dnevni strojni list·•, ki ga dnevno, sproti izpolnjuje 
strojnik, ki dela s strojem. V njega vnaša zahtevane podatke. 

Per1odični zbirni strojni list ali zbirnik strojnih listov pa rabi za občasni 
(mesečni) prikaz podatkov iz dnevnih strojnih listov, bodisi da se vnašaj-o naka
zovalci iz posameznih dnevnih strojnih listov, bodisi občasni seštetki podatkov 
za več dnevnih strojnih listov skupaj. Ta periodični strojni list nam omogoča 
pregled nad obratovanjem stroja za določeno časovno obdobje. Razen podatkov 
iz dnevnega strojnega lista vnašamo v peri.odični list še nakazovalce o dohodkih 
stroja in strojnika. 

V •> Karton popravil stroja.- sproti vnašamo podatke o vsakem izvršenem 
popravilu prizadetega stroja ne glede na to, kdo ga je opravil in ne glede na 
vrsto popravil, da bi tako razpolagali s podatki, koliko stanejo vsa popravila 
tistega stroja. Pri tem ne ločimo velikih popravil (investicijsko vzdrževanje) od 
majhnih popravil (vzdrževanje). Ta karton popravil vodimo tudi za motorne 
žage, za katere ne vodjmo dnevnega strojnega lista . 

,,.Karton stroja« rabi za življenjsko sliko stroja ali za evidentiranje glavnih , 
letnih sum.aiiTlih podatkov o delovanju stroja v vsej njegovi življenjski dobi. 
Obrazec vsebuje najprej tehnične karakteristike stroja, nato pa rubrike za vna-
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šanje seštetkov letnih podatkov (iz pedodičnih strojnih listov in kartona po
pravil) o opravljenem delu, učinku stroja, o porabi materiala, o odpisih in o 
izvršenih popravilih. 

Opisani strojni listi naj bi se uporabljali za vse stroje v gozdarstvu razen 
za motorne žage in kamione. Za motorn.e žage dnevni str<>jni list ne ustreza 
glede na naravo moto-ristovega dela, ki naj bi ga vodiL pač pa obrat vpisuje 
podatke v karton popravil in v karton stroja. Pob·ebne ekonomske elemente _ea 
moramo ugotoviti s posebnimi snemanji. Za delo s kamioni pa namesto dnev
nega strojnega lista uporabljamo ustaljeni obrazec >>Potni nalog« (DZS 4,9}. 

Pripomniti je treba, da bomo ustrezne strojne liste uspešno vodili le takrat, 
če bomo dnevni zbirni strojni list uporabljali dosledno tudi za obračun izvrše
nega dela. Na ta način bo tem podatkon1 posvečena večja, bolj življenjska 
pozornost, njihovo izpolnjevanje in analiziranje pa ne bo pomenilo dodatne 
obremenitve. 

Vodenje strojnih listov 

I. Dnevni strojni hst 

Dnevni strojni list je vezan v blokih, ki imajo po 60 listov. Izpolnjuje ga 
strojnik vsak dan. potrjuje pa ga delovodja. Vodi se posebej za vsak stro.i. Rabi 
za: a) obračun izvršenega dela, b) za analizo de1a stroja in c) za kalkulacije 
ekonomičnosti. Dnevni strojni list i:.-:polnjujemo takole: 

V rubriko »Stroj in vrsta priključka<< vpišemo vrsto stroja (traktor, gose
ničar· , kompresor itd.), znamko stroja, reg. št. ali številko motorja. Za podatki 
o stroju navedemo še priključek, če ga stroj upol'ablja, npr. >>traktorska pri
kolica 5 t••. Ce se isti priključek ne uporablja ves dan, je potrebno navesti čas, 
~d kdaj do kdaj je bil uporabljen. 

Kraj dela: Ime delovnega prostora, na katerem je tisti dan stroj obratoval 
(oddelek. krajevno ime delovnega prostora itd.) . 

Začetek dela, konec dela: Navesti uro in minuto, ko strojniku prične teči 

delovni čas ter ko se konča. Čas med začetkom in koncem dela se mora ujemati 
s časom, navedenim v rubriki št. 5 (Delovni čas - skupaj). 

Strojnik: Priimek in ime delavca) ki uporablja stroj . 
Naročnik: Naziv organizacije ali obrata, za katerega stroj dela. 
Datum: Dan, mesec in leto dela. 
Kolona 1 - Vrsta dela - relacija: Vrsta dela) ki se opravlja, npr. vleka, 

izvlačenje z vitlom, prevoz, popravilo itd . V horizontalne rubrike se vpisujejo 
dela po vrsti, kot so potekala . Da bi natančno beležili strojne ure, označimo 
v koloni 1 za vsako delo, kdaj se je pričelo in končalo. To pride v poštev pred
vsem pri gradbenih strojih, pri katerih se plačujejo opravljene ure. Kolikor 
s strojem prevažamo bremena ali se stroj prazen premika, je potrebno navesti 
relacija, na kateri je bil opravljen prevoz. 

Kolona 2 - km: Potrebno je vpisati razdaljo, na kateri je bil opravljen 
prevoz. Obvezno je navesti dolžino v km. Koristno pa je vpisovati vse kilo
metre, ki jih stroj prevozi (tudi pri vlaki in podobno). 

Kolone 3, 4 in 5 - Delovni čas: S strojnimi listi spremljamo delo stroja 
in strojnika. Delovni čas je tisti čas, ko je strojnik na delu in je zato plačan, 
opravlja pa delo na stroju ali ob njem. Delovni čas delimo na: strojne ure in 
zastoje. 

Kolona 3 - Strojne ure: To je čas dela s strojem, ko se ta namensko upo
rablja. Pri vodenju strojnih listov ni mogoče pričakovati, da bi beležili vse 
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kratke odmore, ki med delom nastajajo. Vpisujemo pa vse daljše odmore. Čas 
označujemo z urami in minutami. 

Kolona 4 - Zastoji: V to kolono beležimo zastoje stroja oziroma tiste ure 
strojnika, ko je. njegov delovni čas vezan na stroj, toda ta ne dela (popravila, 
vzdrževanje, odmori itd.). Trajanje zastoja vpisu,iemo z urami in minutami. 

Kolona 5 - Skupaj: Potrebno je navesti .skupen čas dela s strojem in zasto
jev, lj. seštevek kolon 3 in 4 . Podatek te kolone je delovni čas strojnika in se 
mora ujemati z navedbo v glavi strojnega 1ista (Začetek dela ... konec dela . . . ). 

Kolona 6 - Vzroki zastojev; Potrebno je vpisati vzroke , zaradi katerih je 
pi:'išlo do zastoja . Če .ie mogoče, naj se vzroki zastojev razčlenijo na : popravila, 
vremenske in ostale zastoje. Tako so namreč zastoji razdeljeni v periodičnem 
zbirncm strojnem listu. 

Kolona 7 - Vrsta materiala: Vpišemo material , ki je bil prepeljan (gramoz, 
hlodi iglavccv, drva itd.). 

Kolona 8 -Enota mere : Vpiše se merska enota za material (m\ prm itd .). 
Kolona 9 - Količina: Potrebno je navestl količino izvršenega dela. 
Kolona 10 - Pomožni delavci: Vpišemo število delavcev, ki so pomagali 

pri delu . 
Kolona 11 - Pomožni delavci, število ur: Navedemo skupno število ur 

pomožnih delavcev, ki so pri delu sodelovali. 
Potrošni material: V spodnjem delu strojnega lista vpisujemo porabo go

riva, maziva in drugega potrošnega materiala (gume, gosenice itd .), in sicer za 
vsako vrsto , mersko enoto in količino potrošnega materiala, toda le tisti dan, 
ko je bil le-ta stvarno prevzet. 

Pri prekinitvi dela, ki traja več kot 1 dan, se v dnevni strojni list za tisti 
dan navede v koloni 1 vzrok zastoja , npr. : .. stroj je bil oddan v delavnico 
gozdnega gospodarstva, strojnik je odšel nEl delo v ..... ~~ Za dneve, ko stroj ne 
dela, dnevnega strojnega lista ne izpolnjujemo. Ko se stroj ponovno začne 
uporabljati, navedemo, kdaj in od kje je bil vključen v delo. 

Il. Periodični zbirni strojni list 

Periodični strojni list vodi delovna enota, ki ji pripada stroj, in sicer posebno 
za vsak stroj . Prikazuje sumarno opravljeno delo tistega stroja za določeno 

·Časovno obdobje (navadno mesečno), preneseno iz dnevnih strojnih listov. Rabi 
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a) za ob1·ačun opravljenega dela (mesečno) in b) za analizo dela stroja za dolo
čeno časovno obdobje . Periodični zbirni strojni list izpolnjujemo takole: 

Kolona 1 -Datum : Periodični zbirni strojni list navadno izpolnjujemo tako, 
da prepišem.o podatke iz dnevnih strojnih listov za posamezne dneve. Seštevek 
napravim~ mesečno. V tem primeru se pod to rubriko -v-pisuje datum, za kate
rega smo -.rnesli podatke. Lahko pa se vnesejo sumarni podatki za več dnevnih 
strojnih listov skupaj za določeno obdobje. Takrat v koloni označimo obdobje. 

Kolona 2 - Kraj dela: Potrebno je vpisati kraj dela. 
Kolona 3 - km: Vnese se prevožene kilometre. 
Kolcne 4-8 : Vpišemo porabljeni čas z urami in minulami. 
Kolone 9-14: Tu vpisuj emo opravljeno delo, ki je ločeno na: 
a) spravilo lesa; ločeno za iglavec, lista vee in prostorninski les ; 
b) prevoz lesa; ločeno za iglavce, lista vee in prostorninski les ter prazna 

kolona za drug material; 
c) kolona 15 je prazna in rabi za vpisovanje drugih opravil. 
Kolona· 16 - Dohodek strojnika: Osebni dohodek stroj nika z bruto zneskom, 

kot je knjižen v knjigovodstvu. 
Kolona 17 - Dohodek stroja : Vpišemo doseženi dohodek stroja. 
Koloni 18 in 19 - Pom-ožni delavci: Vnesemo število ur in kosmati osebni 

dohodek pomožnih delavcev (kot je knjižen v lmjigovodstvu) . 
Kolone 20-25: Tu vpisuj emo porabljeni material. 

II. Karton popravil st'roja 

Ta obrazec vsebuje glavne karakteristike stroja. Nadalje so v njem rubrike 
in kolone za vpisovanje glavnih podatkov o izvršenih popravilih stroja, tj. o 
vrsti, količini, ceni rezervnih delov in stroškov za popravila ter o skupnih 
stroških za popravila (rezervni deh + osebni dohodek). V posebno kolono vpisu
jemo trajanje popravila stroja (dni, ur) za vsako popravilo ; navedemo tudi 
datum, kdaj je bilo popravilo izvršena . Kolono za št. računa izpolnjujemo po 
potrebi, da bi bila lažja kontrola. ali je popravilo vpisano. V kolono »Opomba-:-: 
lahko vpišemo dodatne podatke in pojasnila (kdo je opravil popravilo, kdo je dal 
rezervne dele , koliko časa je bilo izgubljenega za čakanje na rezervne dele). 
Podatki iz kartona popravil se vsako leto seštejejo in vnesejo v karton stroja. 
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IV. Karton st1·oja 

Karlon stroja vadimo za vsak stroj posebej. Rabi nam a) za evidentiranje 
karakterističnih tehničnih podatkov o stroju in b) za pregled obratovanja 
stroja skozi vso življenjsko dobo. Karton stroja izpolnjujemo takole : 

V rubriko »Delovna organizacija~, vnesemo naziv podjetja . 
Obrat: Naziv ekonomske enote) ki stroj uporablja. 
Vrsta stroja: Vrsta stroja po namenu uporabe (traktor, žičnica, buldožer) .. 
Sifra: Sifra iz nomenklature osnovnih sredstev gospodarske organizacije. 
Naziv, znamka, tip: Naziv stroja glede na konstrukcijo (traktor goseničar. 

traktor kolesnik, kamion kiper) , znamke (ITM, FAP) in tip (ITM-335, MV-12). 
Motor : Vrsta motorja (bencinski, dieselski). Moč se označi v K.l\11 po to

varniškem prospektu. 
Leto izdelave in tovarniška številka: Leto izdelave in tovarniško številko· 

prepišemo s tablice na stroju. 
Cas prejšnje uporabe: Koliko časa je bil stroj prej uporabljan (let, mesecev, 

dni) pri drugih delovnih organizacijah, če je bil nabavljen rabljen stroj. 
Teža in dimenzije : Teža stroja (kg) in dimenzije (dolžina, višina in širina). 
Stroj je izdelan: - tovarna: ime tovarne ; - kraj: kraj , kjer je tovarna; 

država: država, kjer je tovarna. 
Tovarniški normativi porabe: Normativ porabe za km ali za čas , posebej 

za gorivo in maziv0. 
Prazne rubrike: Drug material , potreben za delo stroja . 
Leto nabave : Leto, ko je stl·oj kupila delovna organizacija , pri kateri je 

stroj. 
Nabavna vrednost: Nabavna cena skupaj z vsemi dajatvami . 
Amortizacija : Osnovna in stopnja pJ predpisih o amortizacij i. Lahko pa 

vpišemo tudi funkcionalno amortizacijo. ki jo uporabljamo pri kalkulaciji. 
Enoletno investicijsko vzdrževanje: Osnova in stopnja po predpisih o in.ve

sticijskem vzdrževanju. 
Zavarovanje: Denarni znesek za zavarovanje. 
Čas trajanja - predviden: Podatki o času trajanja iz prospekta ali iz iz

kušenj, kot se uporablja pri kalkulaciji. Cas trajanja, izražen z urami, kilometri 
ali podobno; - de janski: Podatek o dejanskem času traj::mja (po odpisu), 
i:z:ražen v km, urah in podobno. 

Zamenjava delov in popravila : Vnašamo sumarne celoletne podatke iz 
kartona popravil tako , da jih po potrebi razčlenimo po vrsti popravil (generalno 
poprnvilo, investicijsko popravilo, redno popravilo). Sumarno za vse leto pa se 
podatek vnese v kolono 22. 

Kolone 1-28: Vsako leto se tu vpisujejo sumarni podatki, ki jih (razen za 
kolone 3. 17, 18, 19 in 22) črpamo iz periodičnih strojnih listov. V koleno 3 vpi
šemo število dni v letu, ko je stroj obratoval. V kolono 17 vpišemo dejansko 
višino odpisa, ki je bil izvršen v tistem letu. V kolono 18 vpišemo vrednost 
stroja, ki jo po odpisu prikazuje računovodski podatek. V koloni 19 prikažemo 
dejanski odpis potrošnega materiala (gume, verige, gosenice). V kolono 22 
vpišemo skupne stroške za popravila na stroju v tistem letu. Podatke prepišemo 
iz kartona popravil stroja. 

294 



634.0.832.10 : 414.24 

ZAščiTA BUKOVIH HLODOV Z DOMAčO PASTO ZP-1 
Ing. Vladislav Be 1 tram (Ljubljana) 

Bukev je v Jugoslaviji po svojem deležu v gozdovih glavna drevesna vrsta. 
Kakor je bila nekdaj slabo cenjena po svoji vrednosti in uporabnosti, tako se 
zadnje čase vedno bolj uveljavlja za mehanično in kemijsko predelavo. Poleg 
njenih dobrih uporabnih lastnosti pa imajo z njo tako proizvajalci kot tudi 
predelovalci precej težav, ker je bukovina zelo občutljiva za kvarjenje v su
rovem stanju v gozdu in na skladiščih predelovalne industrije. 

Zadušenost in piravost ter gnUoba se pojavljajo posebno tedaj , če se vlaga 
v svežih bukovih hlod ih zmanjša od 1 OO% na 70% pa do 20%. Pri izsušenju pod 
20% ni več nevarnosti za kvarjenje, vendar se da to doseči v glavnem šele pri 
razžaganem lesu. 

Za zaščito pred kvarjenjem z zadrževanjem vlage v hlodih uporabljamo 
bazene za potapljanje, škropljenje z vodo in premazovanje čel ter odrgnjenih 
mest s kemijskimi zaščitnimi sredstvi . 

Za potapljanje v bazenih in za škropljenje so potrebne velike količine stalno 
razpoložljive vode, znatne investicije in zahtevna manipulacija . Premazovanje 
čel na hlodih z zaščitnimi pastami pa je preprostejše in cenejše , zanj niso po
trebna velika vlaganja in se je v evropskih državah že dobro uveljavilo (ZSSR, 
CSSR, Poljska, ZR Nemčija in dr.) . 

Pred nekaj leti je pod.ietje za impregnaci,io lesa v Slavonskem Brodu na 
pobudo inštituta za les v Zagrebu začelo izdelovati z<:'lščitno pasto »penkol-- . 
Omenjeni inšhtut in zavod za tehnologijo lesa v Setl'ajevu sta ugotovila , da .ie 
••penkol« zelo učinkovite. pasta, če na dan sečnje z njo premažemo čela hlodov 
v gozdu, čeprav ležijo premazani hlodi potem tudi 60 dni v gozdu. Pomanj
kljivost te pasle pa je v tem, da je lahko vnetljiva in jo moramo ob uporc..;:bi 
zato ogrevati v posodi z vročo vodo, ne pn neposredno ob ognju. 

Prof. ing. Hajrudin Buj uka 1 ic v zavodu za tehnologijo lesa v Sarajevu 
je sestavil 2 zaščitni pasti ZP-1 in ZP-2 iz domačih surovin in je lela 196:1 
organizira} na območju lesnoindustrijskega podjetja (SIP) »Vranica~' v Fojn.ici 
ter SIP " Sebešic<< v Travniku temeljite poskuse z bukovimi hlodi iz pomladanske 
(sredi maja) in poletne sečnje (konec julijn) . Določeno število premazanih hlodov 
jz obeh sečen.i je preležalo v gozdu, prav toliko tudi na pomožnem skladišču 
v gozdu po 30, 60, 90 in 120 dni. V vseh primerih pa so dodali za kontl·olo tudi 
nepremazane hlode. Pojav zadušenosti so opazovali in beležili pri žaganju 
h1odov na žagarskem obratu. Za primerjavo pa so razen omenjenih past ZP-1 in 
ZP-2 preizkusili tudi penkol, bakrov naftenat in nemški wolmanol. Kot najboljša 
in tudi najbolj ekonomična med vsemi uporabljenimi pastami se je izkazala 
ZP-1. 

Leta 1965 je Bujukalič napravil po istih načelih kot prejšnje leto 2 nova 
poskusa na drugih dveh območjih, toda tokrat le s pastama ZP-1 in ZP-2 . Tudi 
teda.i se je pasta ZP-1 bolj obnesla ter so premazani hlodi preležali v gozdu 
90 in tudi več dni, ne da bi postali zadušeni. 

Pasta ZP-1 se na zraku ne kvari in je ni potrebno ogrevati pred uporabo. 
Dobro se lepi na mokro čelo in se ga tesno oprijeml.ie ter se ne odlušči, ko se 
posušj, temveč se kot nekakšna filmska prevleka drži čela in je dež ne izpere 
ter onemogoča zraku dostop do čela in prodiranje v les. Pasta je črna in dovolj 
gosta; da se lahko s ščetko nanaša na les. Ker vsebuje kreozotno olje, delu.ie 
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toksično na rastline ali živalske škodljivce. Medtem ko je cena penkola 
5 N din/kg .in se ga za kvadratni meter lesne površine porabi 0,75 kg, stane 
pasta ZP-1 le 1,50 N din/kg ter se je porabi za 1 m 2 le 0,60 kg. 

Uporaba paste je bila 1e tedaj uspešna, če so čela premazali na dan izdelave 
hlodov, medtem ko v pt'imeru premazovanja 3 tedne po izdelavi pasta ni mogla 
ve-2 preprečiti zadušenosti. 

Novi rezultati iz 1966. leta 

Bujukali~ je lani organiziral poskuse samo s pasto ZP-1 na območju SIP 
.,.Pren.i~< v Konjicu (Hercegovina). Poskusna ploskev je bila na Prenju v nadm. 
višini 1100-1500 m, imela je jugozahodno lego, nagnjenost 10°-20{) in boniteto 
II ter III. 

Sečnjo in izdelavo hlodov so odpravili od 25. do 28. maja. V gozdu so 28. 5. s 
pasto ZP-1 premazali 30 btodov, 9 pa so pustili nepremazanih. Vseh 39 hlodov 
je ležalo v gozdu. Naslednjega dne pa so drug1h 21 hlodov prepeljab na žago 
v Konjic in so jih tam še istega dne 15 pl'emazali, 6 pa pustili nepremazanih. 
Zastavljer..3 je bila naloga: na obratu v Kon.iicu opraviti 3 kontrole z žaganjem 
premazanih in nepremazanih hlodov, in sicer vsakokrat po 13 iz g·ozda (10 pre
mazanih in 3 nepremazane) ter 7 s skladišča (5 premazanih in 2 nepremazana). 
in to 30, 60 ter 90 dni. po opravljenem premazovanju. 

Prvo kontrolo so opravili 29. 6. drugo 29. 7. in tretjo 29. 8. (Pri 3. kontroli 
se je dogodila majhna nevšečnost, ker se je v gozdu izgubilo 5 premazanih in 
1 nepremazan hlod, kar pa rezultate resno ne ogroža.) Za opazovanje in ugo
tavljanje zadušenosti so izbrali levo bočnico, srednjico in desno b::>čnicC) z obeh 
koncev in z obeh strani. 

Poprečna globina zadušenosti s čela pri hlodih v gozdu: 
----

Kontrola Premazni Nepremazani 

l. :30 dni po sečnji 0,11 cm (maks. 0,11 cm) 0,30 cm (maks. 0,30 cm) 
2. 60 dni po sečnji 0,68 cm (maks. 1,18 cm) 4,50 cm (maks. 8,66 cm) 
3 . flO dni po sečnji 4,26 cm (maks. 6,62 cm) 32,35 cm (mak:;. 61,40 cm) 

Poprečna globina zadušenosti pri hlodih s sl•ladišča: 

l. .'30 dni po sečnji o,oo~m (maks. 0.00 cm) 1,80 cm (maks. 5,00 cm) 
2. 60 dni po sečnji 4,46 cm (maks. 4,50 cm) 121,70 cm (maks. 122,75 cm) 
3. 90 din po sečnji 101,74 cm (maks. 104,86 cm) 292,90 cm (maks. 292,90 cm) 

Nekaj hlodov iz 3. kontt·ole s skladišča je bilo že popolnoma piravih in za 
predelavo neuporabnih. 

Iz teh podatkov vidimo, kot je bilo tudi že s prejšnjimi po.skusi ugotovljeno, 
da tudi nepremazani hlodi v gozdu in na skladišču, seveda če so zdravi in je 
bila manipul.acija pravjlna, vzdržijo brez pomembnejšega kvarjenja tudi 30 dni 
nato pa zadušenost prodira zelo globoko in povzroča hudo škodo. 

Pasta ZP-1 deluje v praksi zelo uspešno na premazane hlode v gozdu 90 dni, 
na sk1adišču pa 60 dni. Rezultati zadnjih in tudi prejšnjih raziskav pa dokazu
jejo, da premazovan.ie s pasto ZP-1 preprečuje tudi nastanek večjih razp~k 

v hlodu, ki močno pospešuje prodiranje zadušenosti in piravosti v les. Zaščita 
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bukovih hlodov ni le uspešna, temveč tudi zelo ekonomična~ saj vsi stroški zanjo 
znašajo za 1m3 hlodov komaj 2 Ndin. 

Zavod za tehnologijo lesa je dal za uporabo zaščitne paste ZP-1 pri bukovih 
hlodih naslednja navodila: 

l. Hlade je treba premazati na dan sečnje oziroma njihove izdelave. Le 
v hladnih mesecih lahko premažemo hlade nekaj dni po sečnji. 

2. Najbolje je premazati v se hlod e ne glede na to, kda.i jih bomo 
spravili iz gozda oziroma predelali. Njihov prevoz do žagarskega skladišča ali 
do drugih obratov traja včasih tudi po nekaj dni, to pa v toplejših mesecih za
dostuje, da se les začne kvariti. Ta skrb pa odpade, če so blodi v gozdu pre
mazani z zaščitno pasto, pač pa je treba pri uskladiščenju vse hlode pregledati 
ter morebitne mehanične poškodbe na premazani ali nepremazani površinj , ki 
so nastale pri prevozu, na debelo premazati s pasto. 

3. Paste ni potrebno ogrevati, pač pa jo moramo pri delu s kakšno trsko 
veckrat premešati. Za delo s pasto so najprimernejše manjše posode z ročico 
za prenašanje z enega delovnega mesta na drugo. 

4. Pred premazovanjem je treba čela hlodov in poškodovana mesta dobro 
očistiti ali izprati z vodo. Pri tem moramo tudi ugotoviti, ali so hladi popolnoma 
zdravi. Premazovanje zadu šen ih in pira vi h hlod o v je brez k o
ri st i. Če je zadušenost sam.o plitvo predrla v les, je treba zadušeni del lesa 
odžagati in takoj nato premazati čelo. 

5. Premažemo obe čeli pa tudi poškodovana mesta na površini hlada 
(odsekane veje, mehanične poškodbe, delno odrgnjena skorja ipd.). 

6. Mažemo z mehko ščetko enakomerno na debelo. Pri tem pa moramo 
dobro paziti, da ne ostane nepremazan niti najmanjši delček površine, ki jo 
moramo zavarovati, ker bi bila s tem og1·ožena celotna lesna masa. Za 1m:) lesa 
je potrebno približno 0,60 kg paste. 

7. Pri premazovanju je treba hlod prevaliti, da lahko premažemo tudi taka 
mesta , ki so bila na zemlji in niso bila vidna, so pa prema za potrebna. 

8. V gozdu in na skladišču je treba premazane hlode varovati pred nadalj
njimi poškodbami. Sleherno poškodovano mesto na premazanem ali neprema
zanem delu je neogibno potrebno takoj na gosto premazati s pasto. 

Le strokovno skrbno in pravočasno opravljeno premazovanje s pasto jamči 
za zaščito bukovih hlodov tudi, če 1ežijo do 3 mesece v gozdu in na skladišču. 

Na povabilo omenjenega zavoda iz Sarajeva je ing. Vekoslav Mihe v c iz 
biotehniške fakultete v Ljubljani prisostvoval 3. kontroli premazanih in nepre
mazanih hlodov iz gozda in s skladišča pri žaganju na obratu v Konjicu. Ugo
tovil je odličen zaščitni učinek paste ZP-1 kakor tudi okolnost, da je bilo skla
dišče v Konjicu izpostavljeno najslabšim vremenskim razmeram in da so bili 
premazani hlodl za časa ležanja večkrat premet.avani. 

Sečnja na suš in pasta ZP-1 

Leta 1964 je omenjeni zavod v Busovači pri Travniku preizkusil tudi sečnjo 
bukve na suš v času vegetacije z biološkim načinom sušenja skozi krošnje 
podrtega drevja, in sicer v 3 obrokih: 

Dan sečnje 

Dan izdelave 

Izguba vlage 

10. 6. 

29. 7. 
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30 . 7. 

23. 9. 

7. 9. 

21. 10. 



Za najustreznejšo se .ie izkazala secnJa na suš ob koncu poletja (7. 9.) in 
za najuspešnejša, ker je bila izsušitev največja, ker izostane pokanje in ker 
tudi na nepremazanem delu čela sušenega dela debla ni bilo zadušenosti. Tudi 
druga sečnja je le malo zaostajala za tretjo. Pač pa so pri prvem roku sečnje 
(10. 6.) čela izredno močno pokala, tako ob sečnji kot pri izdelavi. V tem pri
nleru je bilo namreč za vse sortimente teh 10 dreves porabljenih 80 sponk. 
medtem ko pri sečnji 30. 7. in 7. 9. v istem sestoj u sploh ni prišlo do 
pokanja. Pasta ZP-1 se je odlično izkazala zlasti pri sečnji 7. 9. Krajše poročilo 
o teh poskusih je izšlo pod naslovom »Sečnja bukve na suš - novi izsledki iz 
leta 1964« v izdaji Poslovnega združenja gozdnogospodarskih organizacij, Ljub
l.iana, 1965. Pri poskusih s sečnjo bukve na suš ob biološkem sušenju skozi listje 
in s premazovanjem s pasto ZP-1 sem sodeloval na terenu v Busovači pri vseh 
treh sečnjah. 

Izsledke poskusov iz leta 1964 je že naslednje leto praktično uporabil 
Gozdni ob·at Busovača (SIP »Sebešic<-< iz Travnika). V oddelku 114 so na nad
morski višini 1200 do 1300 m ter na severozahodni legi posekali na suš med 
18. VII . in 15. VIII. 1200 bukev s kosmat0 lesno gmoto 1800 ma. Sortimente so 
izdelali med 20. VIII. in 10. X . Na suš posekane bukve so to-rej preležalc od 
seč.n,ie do izdelave 32-55 dni . Ko so se lotili izdelave, je bilo bukovo listje že 
popolnoma suho, zgrbančeno in orum.enclo. Napadlo je 695 1n:.1 hloclov ter 
2089 prm prostorninskega lesa. 

Pri žaganju z motorko so opazili, da je bil les nekoliko trši . Zato pa buko
vina - v primerjavi z izdelavo takoj po sečnji - ni pokala, čela hlodov pa 
niso bila pirava in zadušena, ampak so bila lepo bela, spravilo lesa pa je bilo 
znatno lažje. 

Celuloznemu lesu še 6-7 mesecev po izdelavi ni bilo mogoče očitati nika
kršnih napak. Drva, ki so bila - kot navadno - izdelana kmalu po sečnji 
v istem oddelku zaradi primer.iave, so bila na pomožnem skladišču pomešana 
z drvmi iz sečnje na suš. Sleherno poleno se je že od daleč po svoji beli barvi 
zelo razlikovalo od listih iz navadne sečnje . 

Na: podlagi teh ugotovitev je omenjeni gozdni obrat sklenil , da bo v bodoce 
določen delež pozne zimske sečnje bukve, ki se zaradi zapoznelega spravila zelo 
kvari, prestavil v sečnjo na suš v drugi polovici polet.ia. S tem bodo premaknill 
spravilo bukovine iz pozne zimske sečnje po razmočenih poteh na ugodnejši 
jesenski čas , ko bo tovor tudi lažji in njegovo spravilo cenejše za 15-20%. 

Zanimivo je, da se vsi opisani rezultati iz leta 1964 in leta 1965 v Busovači 
popolnoma ujemajo z ugotovitvami iz Slovenije v letih 1957 in 1958 ter pozneje . 

(Pasto ZP-1 je mogoče kupiti skupaj z embalažo. s primernimi ščetkami 
za premazovanje in z natančnimi navodili za pravilno uporabo pri pod,ieLju 
Bitumenka v Sarajevu po ceni L50 Ndin za 1 kg franco tovarna. Opomba 
uredništva.) 

Viri 

l. Bujukalic, H., Beltmm, Vl.: Zaščita bukovih trupaca protiv zagusenosti i pro
zuklosti primjenom biološkog načina sušenjčl, Zavod za tehnologiju drveta, Sorajevo, 
VI-N, 2, 1965. 

2. Bujukalic, H.: Zašč·ita bukovih trupaca u šumi i na stovarištu, Zavod za tehno-
1ogiju drveta, Sarajevo, VI-N, 3, 196G. 

3. Bujukalic, H.: Zaščita bukovih trupaca premazima uz primjenu paste ZP-1. 
Zavod za tehnologi.ju drveta, Sarajevo VI-N, -1, 1967. 
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SCHUTZ VON BUCHENSTAMMHOLZ MIT EINHEI:MISCHER PASTE ZP-1 

(Zusammenfassung) 

Prof. Ing. H. Bujukalic von der Ansta1t fUx Holztechnologie in Sarajevo hatte in 
den Jahren 1964, 1965 und 1966 grundliche \ 7 ersuche mit Anstrich der Schnittflache 
von Blocke mit originaler Schutzpaste dut·chgefi.ihrt. Die Baume vurden an mehreren 
Standorten in den Monaten Mai, Juni und Juli gefallt. Am Tage der Aufarbreitung 
der Stamme \Vurden ihre Schni ttflachen und v..runc\geriebenen Stellen zum Schutze 
gegen Vestocken mit Pasta ZP-1 uberstrichen. 

Eine bestimmte Anzahl von Bli::iclce - teil\veise angestrichen, teil\veie nicht ange
strichen - vv"urde im Walcle zuri.ickgelassen, eine \veitere Anzahl der Bli::icke v.mrde 
jedoch sofort nach der Aufarbeilung unangestrichen auf einen offenen Lagerplatz 
uberfuhrt und dort an demselben Tage an.gestrichen, \.VObei vergleichswegen einige 
Stamme ohne Anstrich geblieben sind. 

30, 60 und 90 Tage nach der Fallung beziehungs\veise nach dem Anstreichen 
wurden die im Walde zurUckgelassenen Bli::icke und jene vom Lagerplatz - mit und 
ohne Anstrich - gesagt, um das eingetretene Vet·stocken der Schnitiflache festzu
stellen. 

Die angestrichenen Blocke haben im Walde 90 Tage und jene auf offenem Lager 
60 Tage vorzuglich ausgehalten. In keinem Falle war das Verstocken der Schnittflache 
bis zur Tiefe von 5 cm eingedrungen. Bei n.icht angestrichenen Blocken .iedoch war 
das Verstocken im Walde achtmal, au.f dem offe.nen Lager sogar 27-mal tiefe1·. 

Der grosse Vorteil der neuen Schutzpasta ZP-1 besteht im Folgenden: 

- Eine Ervarmung der Paste vot· dem Anstreichen ist nicht notwendig, denn sie 
kann mit der Burste kalt aufgetragen werden. 

Beim Anstreichen der frischen Schnittflache ldebt sie sofort und kann auch 
vom Regen nicht ausgewaschen werden. 

- Sie ist von schwarzer Farbe und enihalt Kreosotot mit toxischer Wirkung 
gegen Schadlinge pflanzlichen und tierischen Ursprunges. 

- Fur 1 m·1 Buchenblockes betr~"igt der Verbrauch der Schutzpaste im Durch
schnitt nur 0,60 kg. 

- Der Preis der Paste ist ausserordentlich gi.lnstig, denn er betragt kaum 1,50 Din 
(0,12 $) pt·o 1 kg fco Fabrik BITUMEN KA in Sarajevo. 

PC!rallel zum Angefi.ihrten wurdcn auch je 10 Buchcnbaume aus dem gleicben 
Bestande gefallt und zwar am 10 6., .'30. 7. und am 7. 9., dies mit Hinblick darauf, dass 
geHilltes, nicht aufgearbeitetes Geholz durch das Laub der Baumkrone .freie Feuchte 
abgibt (biologische Art der Trocknung). Dee Holzschlag vom 10. 6. zeigte 8m Tage der 
Fallung und bei der Aufat·beitung der Sortiment.e am 29. 7. haufige und starke Risse, 
elie Austrocknung er-reichi:e trotz glinstiger Witterungsverhaltnisse nur 77 kgJm3_ 

Beim Holzschlag vom 30. 7. (Aufarbeitung 2.'3. 9.) und beim Holzschlag vom 7. 9. 

(Aufm·bcitung Dm 21. 10.) gab es keine Rissc und elie Austrocknung betrug 143 kg/m:l 
bzw. 167 kg/m·1. 

Schone, helle Farbe des Holzes, starke Austmcknung, keine Risse, Widerstands
fahigkeit gegen Verstocke.n der Schnittflache, bio1ogische Holztrocknung rechtfertigen 
cliese Weise von Holzschlag im August und jn cler o·sten Halfte des September. Dies 
wird auch durch praktische Erfaht·ungen aus vergangenen .Jahren bestatigt. 
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IZ PRAKSE 

FINSKI GOZDARSKI STROKOVNJAIU V SLOVENIJI 

Letos 11. in 12. aprila je bila na obisku v Slovenij i številna skupina gozdarjev 
iz Finske, in sicer člani centralnega gozdarskega združenja »TAPIO« iz Helsinkov. 
Iz Avsttije so se pripeljali v dveh avtobusih, skupaj 50 oseb. Med njimi so bili tudi 
Kalkkinen Ilmari, predsednik centralnega gozdarskega združenja, Renko Ilmari, 
derktor, in Aro Aarre, načelnik omenjenega združenja, ter Simolinna Jaako, direk
tor gozdarskega odbora. Drugi gostje pa so bili vodje pokrajinskih (distriktnih) gozdar
skih ustanov. 

Organizacija Tapio (imenovana po poganskem bogu gozdov) po posebnem zakonu 
o gozdarskih združenjih iz leta 1950 opravlja nadzorstvo nad gozdovi in skrbi za vse
stranski napredek gospodarjenja v zasebnih gozdovih, ki zavzemajo 60% vseh gozdov 
Finske. Celotna gozdna površina znaša okoli 20 milijonov ha, relativna gozdovitost 
pa 67%. Večina zasebnih gozdov (80%) je v rokah kmečkih posestnilwv, večinoma 
v južni polovici finske dežele. Na posamezno kmetijo odpade povprečno okoli 35 ha 
gozdov. 

Stroške poslovanja gozdarske organizacije Tapio pokriva državni pmračun s 60%. 
ostala sredstva pa pritekajo iz obveznih prispevkov gozdnih posestnikov, odmerjenih 
na podlagi davka od gozdnih zemljišč . 

Za gozdno gospodarstvo Finske je značilno, da je de:'2ela ravna, brez hribov ali 
gora , in da gozdove gradijo le tri glavne drevesne vrste: smreka, bor in breza. 

Finske goste sta na obmejnem prehodu v Sentilju spt·ejela zastopnik Poslovnega 
združenja gozdnih gospodarstev in direktor Gozdnega gospodarstva Maribor. Na pro
gramu je bil strokovni ogled gozdov in d1·ugih znamenitosti na Pohorju ob lepem. 
sončnem, pomladanskem dnevu. Ekskurzija je bila za goste zelo zanimiva: spoznali 
so načine gospodarjenja v naših gozdovih, razne gojitvene in gospodarske oblike, 
zlasti so jih presenečati naši hektarski donosi, ki so v primerjavi s finskimi gozdovi 
mnogo ·večji zaradi naših ugodnejših klimatskih in rastiščnih razmer. 

V zavarovanem pragozdnem t·ezervatu Sumik so gosti videli prime1· nedkan.iih 
pohorskih prirodnih gozdov smreke, jelke in bukve. Smrekove monokulture in vi soka 
barja vrh Pohorja so pa :že nekoliko bližja finskim gozdarskim razmeram. 

Na nadaljnji poti skozi Ljubljano, Postojno do Opatije so gostje poleg gozdarskih 
objektov spoznali tudi druge zanimivosti pestrega slovenskega pejsaža. Podrobne.ie 
so si ogledali naše kraške pojave (Postojnska jama, Planinsko polje, napolnjeno z 
voclo , ponikalnice), zlasti pa uspehe gozdarske dejavnosti na luasu, pogozdovanja in 
melioracljo ter mediteransko rastlinje, Id ga je večina finskih gozdarjev videla prvič. 
Niso se mogli dovolj načuditi naši, za njih še posebno zanimivi deželi, kjer se stikajo 
Alpe, Panonska ravnina, kras in Jadransko morje. 

Ob slovesu so gostje izrazili izredno zadovoljstvo in zahvalo za pozornost, ki so 
je bili deležni od naših predstavnikov gozdarstva, s katerimi so prišli v stik na vsej 
poti skozi Slovenijo. Na prisrčnem srečanju v Domu železničarjev na Pohorju je 
razen zdravice predstavnika poslovnega združenja in GG Maribor gostom izrekel 
dobrodošlico tudi predsednik skupščine občine Maribor. 

Svetnik Kalkkinen je ob zahvalni zdravici, čeprav že 75-leLnik, mladeniško 
intoniral prigodno finsko pesem, ki se je menda prvič razlegala v tem pohorskem 
domu. Izrazil je željo in prijateljsko povabilo njihovega združenja za skorajšnji 
izmenjalni obisk naših gozdarjev na Finskem. lz Opatije so finski gosti nadaljevali 
potovanje sko·zi Gorski Kotar-Jastrebarsko-Zagreb-Budimpešto na Dunaj, od Ico-
der so se z letalom vrnili v svojo domovino. 

F. Ju r har 
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KNJižEVNOST 

UVOD V VEDO O GOZDNOGOSPODARSKEM OBRATOVANJU 

Speidel, G.: For st 1 ich e Bet ri e b s w irt s c ha f t 1 eh re - E ine E in
f lih ru g. Založba Paul Parey, Hamburg-Berlin, 1967. Obseg 289 strani s 53 slikami. 
Cena v platno vezani knjigi 48,00 DM. 

Skoraj dvajset let je preteklo, odkar je v Nemčiji izšla poslednja izdaja znanega 
elela s področja ekonomike gospodarjenja z gozdovi (Victor Dieter1ch: Fo-rstliche 
Betriebs\virtschaftslehr·e, 1948). V tem času so bila zabeležena nova spoznanja in 
dognane nove metode, ki omogočajo uspešnejše gospodarjenje z gozdovi . Ta napt·edek 
vede je prišel do izraza v obravnavanem uvodu v nauk o gozdnogospodarskem obra
tovanju, ki zaključno prikazuje razvoj na tem področju. 

Kakor je iz predgovora razvidno, je avtor v svojem poklicu prišel v stik z zastop
niki najrazličnejših kategorij gozdnih obratov, od zasebnega gozdnega posestnika 
prek komunalnih do državnih gozdnih obratov . Tako je mogel s knjigo doseči dvojen 
namen: vpeljati študente gozdarstva v prob1ematiko in bistvo vede o gozdnogospo
darskem obratovanju po eni strani in pomagati gozdarskim strokovnjakom pri reše
vanju problemov na področju gospodarjenja z gozdovi po drugi strani. Pri tem je kot 
prvi podrobneje nakaz<ll, kako je mogoče sodobne načine računanja stroškov uspešno 
upurabljati tudi pri gozdnogospodarskem obratovanju. Metodo za merjenje in presojo 
uspeha obratovanja obravnava avtor pri analizi obratovanja, ki je podlaga za t·acio
nallzacijo gospodarjenja z gozdovi. Nova je tudi sinteza dolgoročnega, srednjeročnega 
in kratkoročnega planiranja, ki naj bi povezovala urejanje gozdov in gozdnogospo
darsko obratovanje. S pt·imeri s področja gospodarjenja z gozdovi pojasnjuje avtor 
upqrabo metod gozdnogospodarskega obratovanja pri gozdni produkciji, gradnji gozd
nih prometnic in pri organizaciji obratov. Velike vrednosti je tudi bogat seznam 
strokovne literature, ki zajema snov s podt·očja gozdnogospodarskega obratovanja. 

V osmih, bogato razčlenjenih poglavjih obravnava avtor z1asti pojem in razvoj 
vede o gozdnogospodarskem obratovanju, naloge in značilnosti tega obratovanja, pro
dukcijski proces, računanje vrednosti, analizo obratovanja, načrtovanje v gozdno
gospodarskem obratovan.iu, oblikovanje obratovanja in osebnost vodje obrata. 

Knjiga nosi sicer pečat posebnih gozdnogospodarskih razmer v Nemčiji in Iwt 
takšna obravnava zlasti gospodarjenje z enodobnimi gozdovi. Bogato in izčrpno pa 
je tudi gradivo o ekonomskih načelih gospodarjenja z gozdovi v splošnem ; jz njih 
je mogoče črpati tudi marsikatere pobude za reševanje problemov načrtnega gospo-
darjenja z gozdovi pri nas. Ing. Martin Co 1\:1 

NOVA KNJIGA O GOZDNEM SEMENARSTVU 

Fort s c h ri t te de s for st li c he n S aa t g ut we sen s I I. Festschrift aus 
Anlass des 140-jahrigen Bestehens der Staatsdarre Wolfgang, Hrsg. Ofr. Dr. Hermann 
Messer. Mitteilungen der Hessischen Landesforstverwaltung, 4, 166 strani, n slik, 
19 razpredelnic, cena knjižice v polplatnu 28OM. 

Delo sestavlja 16 pomembnih sestavkov 18 znanih znanstvenikov ter specialistov, 
ki se praktično uveljavljajo v semenarski službi in gozdni genetiki. Razprave obt·av
navajo aktualna vprašanja na področju sedanjega semenarstva in genetike, razen tega 
pa omogočajo hkrati tudi pregled dosedanjega razvoja znanosti na tem področju . 

Njegovo poznavanje je za gozdnogojitveno prakso osnovnega pomena. Razen tega pa 
nam delo nudi tudi vpogled v dejavnost raznih strokovnjakov, raziskovalcev na pod-
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ročju semenarstva. Vse razprave so izredn0 zanimive, saj obravnavajo najnovejšo 
tematiko iz okvira semenarstva, vzgoje rastlin, genetike itd . 

Iz mozaika sestavkov bi lahko izluščili takle pregled: 
O pridobivanju semenja iz storžev in o sušilnicah govore naslednji sestavki: 

Mehanizem odpiranja storžev pri macesnu; Sušilnice in zgodnje testiranje pri kontroli 
semena; Izkušnje s pridobivanjem semenja iglavcev v sušilnici; O luščenju storžev 
iglavcev (P. silvestris) s pomočjo prej osušenega zraka s silikagelom. 

Ravnanje s semenjem obravnavajo članki: Sušenje gozdnega semenja z zmrzo
vanjem; Staranje semenja; Možnosti za izboljšanje semenskega blaga rdečega bora; 
Skladiščenje semenja različnih drevesnih vrst. 

Poteku ka1itve so namenjeni sestavki: O vplivu temperature na potek kalitve pri 
semenju macesna in čuge; Raziskave o dihanju embria, ednosperma in semenske 
lupine pri semenju gozdnih vrst; Provenienco in vzgojo sadik obravnavata dva 
članka, trije pa posegajo v različno problematiko. 

Vsi gozdarji, ki so zaposleni z vzgojo gozdnih rastlin, bodo v obravnavani knjižici 
odkrili dragocene napotke in koristne smernice. Delo pa ni namenjeno samo tistim 
sh·okovnjakom, ki so zaposleni na področju gozdnega semenarstva, ampak njegova 
pestra, privlačna in izredno aktualna vsebina bo koristila tudi naši splošni praksi. 
Knjigo pl·iporočamo tudi mlajšemu kadru, ki se spopolnjuje v gozdarski operativi. 

Sonja H o r va t - M a ro l t 

PROBLEMATII\A GORSlUll KMETIJ V SVICJ 

Ena posebnih številk, ki je izšla kot priloga glasilu Švicarskega go~:darskega dru
štva, je posvečena vprašanju pomoči , Ici naj jo gozdarstvo nudi gorskim kmetijam 
v Svici (Gebirgshilfe als forstliche Aufgabe, Beiheft zu den Zeitschriften des Schwei
zerischen Forsl.vereines, 37, 1965; 84 strani) . Ker je obt·avnavana snov v določenem 

pomenu aktualna tudi za naše razmere, objavljamo povzetek v omenjenem zvezku 
vsebovanih prispevkov. 

Leibundg11t, H .: Problem pomoči gorskemu svelu (Das Problem der 
Gebirgshi lfe) . 

Švica je bila pt·ecl sto leti tipična agrarna dežela z velikim deiežem prebivalcev 
gorskega sveta. Gorski kmetje so bili skozi stoletja svobodni in neodvisni in so pome
nili temelj švicarske državne samostojnosti . Sedaj pa je postala švica industrijska 
dežela, J.:;:i je temeljito spremenila sestavo svojega prebivalstva. Leta 1850 je znašal 
delež prebivalstva gorskega sveta 25,5%. leta 1960 pa le še 1.4,1% celotnega prebival
stva. Pa še to se težko bori za svoj obstanek, zato predstavlja vpeašanje višinskih 
}{metov najtežji problem švice. 

Gospodarske razmere v gorskem svetu so se razvijale drugače kot v nižinskih in 
gričevnatih predelih . Produktivnost dela v malem kmečkem gorskem obratu že 
dalj časa upada, standard višinskih kmetov zaostaja za življenjsko ravnijo nekvali
ficiranih delavcev v mestih in industrijskih naseljih. Gorski (višinski) kmetje zato 
migrira.io in se zaposlujejo v industriji, obrti, gostinstvu in turizmu. 

Prebivalstvo Svice narašča letno za :10.000 ljudi, število kmečkega prebivalstva 
pa se letno zmanjšuje za 10.000 oseb . Kljub temu, da se je površina kmetijskih zem
ljišč (urbanizaci.ia , gradnja cest itd.) zmanjšala, kmetijska proizvodnja pa močno 
mehanizirala, švicarsko kmetijstvo ne more obdelovaLi razpolo:iljivih kmetijskih zem
ljišč brez tuje delovne sile. 

Vzrokov za migracije višinskih kmetov je mnogo. Glavni tiči v veliki razliki mcct 
njihovim standardom in življenjsko ravnijo mestnega in industrijskega prebivalstva. 

302 



Eden od vzrokov je verjetno tudi ta, ker je postalo delo v kmetijstvu in gozdarstvu, 
to pa sta edini pridobitni panogi višinskih kmetov, manj ugledno, slabše upoštevano 
in nižje vrednoteno. 

Upadanje rentabilnosti v kmetijstvu gorskega sveta ponazarja avtor z zmanjševa
njem čistega dohodka v obdobju 1906-1957, v katerem je padel dohodek aktivnega 
kapitala pri proizvodnji mleka od 3,78% na 2,07%, pri živinoreji pa od 2,43% na 
0,89 o/c. Pri kombiniranih kmečkih obratih je narastel takšen dohodek od 2,83% na 
3,82%; pri nižinskih in gričevnatih kmetijah je padel od 3,72°/o na 3,58%, pri višin
skih kmetijah pa od 3,18% na 1,83°/o. 

švica ima 82.000 višinskih kmetij, ki so pretežno majhni, razparcelirani, družinski 
obrati. Kratka vegetacijska doba, neugodne ekološke, reliefne in prometne razmere, 
razdrobljenost, majhne površine in nepravilne oblike poljedelskih parcel otežujejo 
intenziviranje kmetijske proizvodnje in uvajanje mehanizacije. Zivljenjski standard 
višinskih kmetov upada. Zato se migracija višinskih kmetov in prebivalstva alpskih 
dolin nevzdržno nadaljuje in je z dosedanjimi ukrepi ni mogoče zavreti. 

Ukrepi za pomoč so: urejanje hudournikov in plazov, razmejitev gozdov in paš
nikov, vzpostavljanje naravne zgornje gozdne meje, pogozdovanje slabo produktivnih 
kmetijskih zemljišč, zlasti pašnikov, melioracija travnikov in pašnikov, sanacija 
hlevov, gradnje cest, razvijanje hišne obrti, ustrezna agrarna in davčna politika ter 
politika cen kmetijskih pridelkov. 

V zadnjih desetletjih so bile marsikatere alpske doline odprte s cestami in indu
slrializirane, mnoge višinske kmetije so pcešle na moderne živinorejske obrate. Kljub 
temu prebivalstvo iz višinskih kmetij migrira v dolino, zato proizvodnja višinskih 
kmetij peša in postaja ekstenzivna. 

Nekateri ukrepi pa so zadnje č::1se vendarle dosegli določene uspehe. Država 
finančno podpira specializacijo kmetijske proizvodnje. zlasti živinorejo. Osnovana je 
bjla posebna delovna skupnost višinskih kmetov, ki jim pomaga pri nabavi strojev, 
pri melioraciji zemljišč, p1'i izobrazbi kmečke mladine itd. Država zagotavlja višin
skim kmetom ugodne pogoje pri zavarovanju poljedelskih kultur, pri modernizaciji 
živinoreje in pri proizvodnji mlelcJ., podpira vzrejo svinj, oprošča kmete carin na 
goriva (nafte, bencina), jim pomaga pri s<:J.naciji stanovanj, pri zboljšanju transporta, 
bo1niškega zavarovanja itd. Ocl l. 19G4 je priznano višinskim kmetom tudi starostno 
zavarovanje. 

Pomoč gozdarstva gorskemu svetu je zlasti: urejanje hudournikov in snežnih 
plazov, p ogozditev ogroženih območij in slabo produl\:tivnih poljedelskih zemljišč, 

vzpostavitev naravne gornje gozdne meje, uveljavljanje posrednih funkcij varovalnih 
gozdov, 7-l asti pa povečanje ci on o s o v iz gozd o v . 

Ekonomska prednost alpskih gozdov je v smreki, ki ima zelo velik trg in je 
v svetovni lesni bilanci deficitna. Alpski gozdovi v Svici imajo veliko lesno zalogo in 
obilo debelega in srednje debelega lesa. 

Povečanje donosov v alpskih gozdovih je zlasti gojitveni problem. Intenzivno 
gojenje pa je mogoče le v gozdovih, ki so odprti z gozdnimi komunikacijami. Pod
laga za zboljšanje gozdnega gospodarstva v gorskem {alp
skem) delu švice je torej odpiranje gozdov z gozdnimi ko
munikacijam i. Avtor navaja podatke prof. Bagdasm·janza, ki ceni gostoto 
gozdnih cest v švici s 15m na 1 ha gozda. Pri intenzivnem gospodarjenju z gozdovi pa 
bi morala znašati gostota 40 m na 1 ha. švici primanjkuje še vedno okoli 12.500 km 
gozdnih cest in poti, ki bi bile sposobne vsaj za promet z vozovi in sankami. Gradnja 
teh cest bi stala okoli 750 milij . šv. fr. 

Avtor sodi, da bi trajala realizacija tega programa okoli 30 let. da bi zaposlila na 
leto okoli 3.000 delavcev in da bo omogočila - skupaj z vzdrževanjem - višinskim 
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kmetom pomemben dodatni zaslužek. Pomanjkanje delovne mocl m majhen donos 
pri izkoriščanju gozdov preti ta, da bosta podaljša la odpiranje alpskih gozdov, ki 
presega finančno zmogljivost gorskih občin in njihovih gozdov, tem bolj, ker se 
gozdne ceste amortizirajo šele v več desetletjih. Akciji odpiranja je torej potrebna 
dolgoročna pomoč celotne družbe. 

Povečanje donosov iz alpskih gozdov npr. za 10% , ki bi ga dosegli z njihovim 
odpiranjem in uvajanjem intenzivnejšega gospodarjenja, bi pri sedanjih cenah pove
čalo njihov donos za 25 milij. š.v. fr . (ok. 70 milij. N din) na leto. Polovica švicarskih 
gozdov leži v gorskem svetu ter daje nad polovico vsega lesa v Svicl. Pospeševanje 
gozdarstva v gorskem svetu ne vpliva torej ugodno le na njegov gospodarski razvoj . 
temveč tudi na zboljšanje lesne bilance vse dežele. 

Za gospodarsko sanacijo švicarskega gorskega prostora se je pott·ebno lotiti iz.
d e la ve d o 1 go r o č n i h t" e g i on a l n i h p 1 a no v. Pri tem morajo sodelovati 
gozdarski strokovnjaki , ki tam živijo in delajo in ta svet najbolj poznajo. V ta namen 
je treba usposobiti in specializirati mlade gozdarske inženirje. Izdelava takšnih planov 
je zadnje čase močno napredovala . Razen gozdnogospodarskih, kmetijskih in splošnih 
gospodarskih razmer morajo regionalni plani upoštevati tudi psihološke momente. 
Svicarski višinski kmetje so svobodoljubni, konservativni in individualistični ljudje, 
ki cenijo neodvisnost. Vsi regionalni plani ;ca pomoč višinskim kmetom morajo upo
števati ta dejstva, morajo pa biti prežeti s težnjo po tehničnem in gospodarskem na
predku švicarskega gorskega :;veta. 

G1Uerschn, H.: Varovalna v 1 oga gozd o v (Schutzwirkungen eles Wa ldes). 
Gozd .ie sestavni del dežele in zavzema še sedaj - če mu ustrezajo ekološke 

ra:!.mere - v nekaterih deželah velike površine. Gozd je potreben in važen činitej 

za vzdrževanje biološkega ravnovesja. Pokrajinska struktura gozdnatih dežel je bolj 
ohranjena in stabilna od dežel brez gozdov ali z malo gozdov, elementarne katc!strofe 
so redkf~jše . Naturalno strukturo dežel in pokrajin je človek stoletja spreminjal v 
gospodarsko, pri čemer so krčitve povzročile najgloblje posledice. V sedanjih gospo
darsko 1·azvitih deželah poraščajo gozdovi le se drobec nekdanjih gozdnih zemljiše. 
Za1·adi pretiranega uničevanja gozdov je naravno ravnovesje omajano ali sploh po
t·ušeno, zato nastajajo velike škode od erozije, poplav, poslabšanja vodnega režima, 
zlasti režima talnih vod, spremembe t·egionalne klime ipd. 

Najpomembnejše je delovanje gozdov na vodni režim, zlasti na odtekanje in 
izhlapevanje padavin. Kjer je gozd uničen, odtečejo padavinske vode zelo hitro, se 
zbit·ajo v najbližjih vdrtinah in strugah in odtečejo hitro v potoke in reke. Pri tem 
odnašajo s seboj skale, kamenje, prod, :t:emljo in veliko različnega materiala. Avtor 
opozarja na odnašanje in odplakovanje ogromnih količin plodne zemlje v tropskih 
in subtropskih zonah ter v nekaterih območjih ZDA. 

Zato je zelo pomembna retenzivna funkcija gozdov, ki jo raziskujejo ponekod 
že pol stoletja. V nekih predelih S vice, kjer znaša gozdovitost 97%, odteče le 50% 
padavin, ostalih 50% pa izhlapi. V predelih, kjer znaša gozdovitost le 35%, se spre
meni to razmerje v ll2 : 311. Tudi kopnenje snega je v gozdovih veliko počasnejše in 
ima podobne, koristne učinke. Enakomerno odtekanje padavin zadržuje odnašan.ie 
kamenja, proda in zemlje ter preprečuje odlaganje tega materiala v alpsl~ih dolinah 
in rečnih akumulacijah. Cozdovi preprečujejo tudi nastanek snežnih plazov, ali pa 
ublažuj ejo njihov učinek; to dejstvo je v Sv ici že zelo dolgo znano. 

Dokazan je močen učinek gozdov na vetrove. Drevje zavira zračne tokove in 
gibanje zt·aka. Z zaščito pred vetrovi delujejo gozdovi hkrati tudi na izhlapevaje 
padavin, ki ga zmanjšujejo. V švici že zelo dolgo poznajo in uporabljajo zaščitne 
pa~ove proti vetrovom. To spoznanje je pripeljalo do ponovnih pogozditev zemljišč, 
ki so bila stoletja gola . 
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Ni dokazano, da gozdovi v svojem območju povečujejo padavine in vplivajo 
na oblačnost. Ustrezni poskusi, ki bi morali biti dolgoročni, bi verjetno pokazali, da 
delujejo gozdovi le na svojo mikroklimo. Znano je, da se evropska makroklima spre
minja ne gicde na gozdovitosi. Ugotovljena je otoplitev evropske hladne zone, na
raščanje srednje letne temperature, premik vegetacijskih pasov proti severu, naza
dovanje ledenikov itd. Mikroklima v gozdovih se razlikuje od mikroklime sosednih, 
negozdnih območij. Svetloba je v gozdu blažja, temperature so bolj umirjene in eno
lične. Dnevne temperature v gozdu so podobne oceanski, zunaj njega pa kontinentalni 
klimi. Ublažene klimatične ekstreme prenaša gozd tudi na svoje olwlje. 

Razen opisanih varovalnih funkcij je pomembno tudi delovanje gozda na človeka . 

Rastoča mesta in velike industrijske aglomeracije povečujejo rekreacijski pomen 
gozdov. V S vi ci je bila gozdarska politika glede oht·ani lve gozdov zelo uspešna. Vsa 
večja mesta so obdana z gozdovi, ki predstavljajo njihova zdrava pljuča. Veljavo in 
pomen gozdov v Srednji Evropi lahko pt·esodimo po dejstvu, da v okolici velikih 
industrijskih mest ni gozdov in da prebivalci nimajo možnosti za počitek, oddih in re
kreacijo: zdravstvene razmere v teh centrih pa so še posebno slabe. 

V mnogih švicarskih občinah je gozd skupna posest. Kolektivno lastništvo, skupna 
skrb za gozdove in složno delo v n.iih predstavljajo po mnenju avtorja ravno tako 
pomemben element s področja varovalne funkcije gozdov, namreč činitelj enotnega 
mišljenja in zavest pripadnosti skupnosti, ki deluje zaviralno na prenaglo migracijo 
iz podeželja v mesto. 

Zato so posledice pretiranih krčitev v n1Znih de/.elah in skupnosLih zelo različne, 

Protiukrepi so ponekod že v teku. Avtor sodi, da se bo povsod, kjer bodo lju.dje želeli 
in hoteli doseči učinkovitejšo varovalno funkcijo gozdov, kjer bo potrebno konservirati 
in stabilizirati relief, zboljšati vodne l"<.1Zmere, uveljaviti rekreacijsko vlogo gozdov 
in doseč i večji vpliv gozdov na telesno in duševno zdrav je ljudi, moral razširiti 
dosedanji gozdni pas. 

Kilchenmanrz, H., Lei.nert, L. : Gospodarski pomen go1·skih gozdov 
(Die wirtschaftliche Bedeutung des Gebirgswaldes). 

Pri obravnavanju gospodarskega pomena gorskih go;;:clov mislimo zlasti na njihov 
denarni donos in na zaposlitev delavcev pri raznih gozdnih delih. O tem nam daje 
podatke statistika, ki pa nam ne predočuje pomembnosti in velike vrednosti splošno 
znanih in priznanih varovalnih funkcij gozdov. Za izkoriščanje, nego in ohranitev 
gorskih gozdov torej niso zainteresirani le gozdni posestniki, temveč celotna skupnost . 
Obstoj gorskih gozdov ima za švico ogromen pomen, ki se ne da izraziti z denarno 
vrednostjo. 

Sedanje generacije švica1·jev niso tako dobro seznanjene z varovalnimi funkci
jami gozdov, koL so bili njihovi predniki, ki so doživeli v preteklih stoletjih ogl·omne 
poplave, velike nesreče zaradi sne:/.nih plazov, usadov in drugih elementarnih kata
strof. Vsi ti pojavi so se ublažili, gozdovi so se zboljšali in njihove površine v gorskem 
svetu povečale. 

Gozdni posestniki v švicarskih alpskih dolinah in v gorskem svetu ugovarjajo, 
da od teh skupnih jnteresov gozdov nimajo nobenih denarnih dohodkov. Na te 
pripombe je treba pojasniti , da podpirajo zveza in Icantoni s posebnimi dotacijami 
v gorskem svetu pogozdovanje in gradnjo cest ter poti. Ta pomoč je znašala let;1 
1963 ok. 4-5 šv. fr. (14 N din) za vsak izk01iščen m :: lesa. 

Razen posrednih koristi gorskih gozdov navaja avtor za 10 gorskih kantonov 
švice tudi podatke v njihovih neposrednih kol'istih. Povprečna letna sečnja je znašala 
v teh kantonih v obdobju 1955/59 2,0 m:l/ha, v ostalih kantonih pa 5,0 m :l_;'ha . V obrav
navanih kantonih je znašal delež blagovne proizvodnje 73,9%, lastne porabe pa 26,1 %. 
V drugih kantonih je bilo to razme1·je 85,2 : 14,8. Tehničnega lesa je izdelalo 10 gor-
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skih kantonov 65,8%, drv pa 34,2%, ostali kantoni pa 60,4% in 39.6%. Velik delež 
blagovne proizvodnje v gorskih kantonih pojasnjuje avtor z obilnim deležem iglavcev. 

Za isto obdobje navaja avtor še naslednje podatke o dohodkih: 

Vrsta dohodkov v šv. fr. Gorski Ostali 
kantoni kantoni 

Skupni prejemki (dohodki) na 1 ha 158,20 377,90 
Izkupiček od prodaje lesa na 1 ha 65,10 77,80 
Stroški na 1 ha 99,30 206,50 
Stroški za 1 m:l 49,70 41,20 
Čisti donos na 1 ha 58,80 171,30 
Čisti donos od 1m~ 29,50 34,20 

Glede na dohodke je švicarski got-ski gozd zelo zapostavljen gozdu v nižinskih in 
gričevnatih predelih. Dohodke je mogoče povečati z intenzivnejšim gospodarjenjem 
višinskih gozdov, čeravno so te možnosti manjše kot v nižinsk1h gozdovih. Večji 

proizvodni stroški pri izkoriščanju gorskih gozdov izvirajo iz njihove slabše odprtosti 
in večjih transportnih stroškov. Odpiranje gorskih gozdov pomeni najučinkovitejši 
ukrep za zmanjšanje proizvodnih stroškov, kjer je zajet tudi zaslužek gorskih pre
bivalcev . Avtor navaj8. da živi 18% Svicarjev od kmetijstva, 4% od gozda in lesne 
obrti, 9% od trgovine, 3% od gostinstva in 5% od prometa. 

Kljub naglemu mehaniziran.iu in racionaliziranju kmetijstva v gorskem svetu je 
za višinske kmete zaslu%ek iz gozdov še vedno potreben vir postranskih dohodkov. Iz 
poročil švicarske kmečke zveze je razvidno, ela izvira pri višinslcih kmetijah 60-70% 
vseh dohodkov iz kmetijstva in ~50-40% iz postranskih dejavnosti . V nižinskih pre
delih pade delež postranskih dejavnosti na 10-12%. Pouc1ariti _ie treba, da izvin 
njihov največji del od dela v gozdu . Zato predstavlja gozdno gospodarstvo v gor:;ken.1 
svetu neogibno potrebno dopolnilo kmečkega obrata. 

Kuhn, W.: Gojitev gozdov v gorskem svetu (Walclbau im Gebirge) . 
Cilj gojenja gozdov v got·skih predelih je zagotoviti njihove varovalne [unkcij2 

in trajno ter čim vrednejšo in gospodarno proizvodnjo vseh potrebnih gozdnih sorti
mentov na mCl.jhnih površinah. Za dosego tega cilja priporoča avtor raznodobno obra
tovcm.ie. Prebit·alno gospodarjenje je v gm·skem svetu najprimernejše ?a varovalne 
gozdove. Gozdnogojiivene cilje p~ ni mogoče povsem obvladati s prebiralnim gospo
darjenjem. Primernejše .ie- švicarsko postopno skupinsko gospodarjenje. Pri izbiri 
načina obratovanja v gorskih gozdovih so odločilni: zarast sestojev, slabo pomlaje
vanje, rastišče in gozdno vegetacijski tipi. Za švicarske gorske gozdove so gospodarsko 
najpomembnejše naslednje gozdne združbe: v najvišjih subalpsldh legah macesnov
cemprinov gozd , v spodnjih subalpskih legah subalpski. smrekov gozd, jelov gozd in 
gorski borov gozd; v zgorn .i ih gorskih legah: gorski smrekov gozd in j elo\' gozd; v 
spodnjih gorskih legah pa razni tipi borovih gozdov. Zelo ustreza tudi združba jelovih
bul"ovih gozdov, lei imajo v gorskem območju Srednjih Alp velik lokalni pomen. 

Obsežne scčnjc na golo v prvi polovici preteklega stoletja (oskrba rudnikov, 
steklarn in apnenic z lesom), intenzivna gozdna paša in pretirane sečnje, izvršene 
zaradi zapdosti gozdov, so spremenile prvotne gozdne združbe v čiste smrekove 
gozdove ali smrekove gozdove z macesnom. V teh gozdovih pogrešajo naravno pomla
jev::\Dje, medtem ko v prvotnih združbah jelovih gozdov le-to ne predstavlja nobenega 
problema. Zelo očitna je izmenjava drevesnih vrst. Pri zadostni stranski osvetlitvi 
se jelov gozd zelo rad pomladi s smreko v skupinah in na manjših površinah. Jelka 
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se kot sečna drevesna vrsta pomlaja zlasti v skupinah, pri tem izkorišča zaščito 

krošenj starega drevja. 

Avtor predlaga gojitev mešanih sestojev, ki so bolj zdravi, zelo produktivni, 
odporni in se lahko pomlajajo. Zaradi široke razprostranjenosti jelke jo ima za 
dobrodošlo pri vseh oblikah zmesi. C:iste smrekove gozdove predlaga spremeniti v 
mešane, in to šele takrat, ko je izkot"iščen njihov prirastni potencial. Jelki je treba 
zagotoviti njen pi·votni delež, nakar bodo odpadle vse težave s pomlajevanjem čistih 
smrekovih gozdov. Ob upoštevanju naravnih gozdnih združb predlaga avtor, naj se 
v mešanih sestojih zagotovi tudi udeležba macesna, bora in bukve. Medtem ko pred
stavlja jelka v smrekovih gorskih gozdovih v gozdnogojitvenem pogledu važen činitelj 
produkcije in pomlajevanja, nima za enodobne in enolične subalpske smrekove 
gozdove nobenega pomena. V čistih s:nrekovih gorskih gozdovih· se pojavlja jelka 
sama po sebi. Smreka se rada pomladi v majhnih gnezdih, ki niso zapleveljena in 
imajo dovolj vlage, svetlobe in toplote. S sečnjo posameznih dreves in z ustreznim 
odpiranjem krošenj v majhnih skupinah je mogoče osnovati pomlajevalna jedra. 
Z naknadno sečnjo posameznih dreves okoli prvotnih skupin (jeder) mladja lahko ta 
jedra razširimo. Tako ustvarja gojitelj raznodobne, skupinsko stopnibste sestoje 
z razgibano vertikalno strukturo. 

V macesnovih-cemprinovih gozdovih, ki gradijo v Alpah s kontinentalnim pod
nebjem klimatično pogojene in zaprte gozdne združbe v zgornjem subalpskem pasu, 
se pomlajuje cemprin zelo lahko, gospodarsko zelo vredni macesen pa le teda.i, če je 
tlo naravno ali umetno načeto. 

Avtor ponovno pouclat·ja potrebo po nacavnem pomlajevan..iu sesrojev, ki ima v 
zvezi s surovo klimo, plevelom itd. v gorskih gozdovih veliko prednost, l<:er omogoca 
oblikovanje raznodobnih in razgibanih struktur. če gospodarimo samo z nannrno 
pomlaclitvi.io, bodo ostale obsežne površine lLtken.i in goličav, ki nastanejo v sesto.iih 
zaradi elemE:ntarnih nezgod, pl'edolgo neproclul\.tivne. Nepogozdene luknje in manjša 
gola gozdna zemljišča je potrebno un1etno pogozditi. V enem od goratih švica1·skih 
kantonov je na 150.000 ha gozdov ok. BOOO ha gozdnih jo.s in lukenj. V mnogih alpskih 
dolinah, npr. v Priitigauu, odpade v zadnjem stoletju :.>.· 3 vseh secenj na slučajne 

užitke. 
Avtor ne nasprotuje uvajanju preb~ralnega gospodarjenja, opozarja pa, da morajo 

biti p!·ej izpolnjeni vsi pogoji za takšno obratovanje. 17. prej navedenih razlogov pa 
daje prednost postopnemu skupinskemu gospodarjenju. Sodi pa. da je gojenje samo 
tedaj uspešno, če sloni na gojitvenih pianih. Ker stc:H·ejši enodobni sestoji onemogočajo 
prehod k l)rebiralnemu gospodarjenju in je potrebno pogozditi še obseL.ne površine ter 
je delež enodobnih gozdov, ki jih je potrebno še negovati in redčiti, velik, in ker 
poirebuje.io svetlobne drevesne vt·ste (macesen in bor) določene pomlajevalne povt·šine, 
priporoča avtor postopno skupinsko gospodarjenje, lei lahko upošteva vse te razno
ličnosti gozdov in biološke lastnosti drevesnih vrst. Za snovanje in oskrbo razno
dobne strukture so potrebni trajni gojitveni ukrepi, za katere ni nobenih shem, zaLo 

je ta naloga za višinske kmete zelo zahtevna . 

Pri negi sestojev je potrebno tudi v gorskih gozdovih upoštevati in uveljavljati 
načelo selekcije. Neposredno (pozitivno) selekcijo, ki ima za cil.i proizvodnjo zelo 
dobrega lesa, pa .ie izvajati dotlej, dokler ne bo oslabljena odpornost sestojev. Go
.iitveni ukt·epi mat·ajo ob istočasni akciji za proizvodnjo kakovosti pripeljati do 
raznodobnih zgradb. V gorskih gozdovih p1·evladujejo skupine z enostransko čistimi 
debli. Z naravnim pomlajevanjem na majhnih površinah oblikovane skupine so ena 
blizu druge in se medsebojno ščitijo . To dejstvo je potrebno upoštevati pri odkazo
vanju. Oblikovanje raznodobnih skupin blaži surovo alpsko klimo in ustvarja ugodne 
mikroklimatične razmere za pomlajevan.ie. Za tak način gospodarjenja pa je potrebna 
intenzivna nega že v pomlajevalnih skupinah in v vseh njihovih nadaljnjih t·azvojnih 
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stopnjah. Avtor trdi, da lahko ta dela opravljajo logarji sami, ker višinski kmetje 
za tako intenzivno in strokovno opravilo nimajo dovolj razumevanja in znanja. Na
loga gozdarja. pa je, da gozdnim posestnikom pojasnjuje gojitvene ukrepe in jih 
prr::pričuje o njihovi potrebi in koristi. Tako je bilo npr. v kantonu Graubunden 
koncem leta 1964 zasnovano od občin in gozdnih revirjev, 57 delovnih skupin z 265 
osebami, ki so usposobljene tudi za pogozdovalna opravila. 

Avtor meni, da morajo vse drevje, določeno za sečnjo, odkazali gozdarski stro
kovnjaki sami. 

Dejstvo, da se mera v mnogih primerih črpanje etata ravnati po obsegu prisilnih 
sečenj (zaradi elementarnih poškodb), učinkuje tudi na gojenje gozdov. Zakonsld 
predpis, ki določa, da se morajo prekoračitve etatov (tudi zaradi elementarnih nezgod) 
v določenem roku izravnati s predpisom gospodarskih načrtov, pelje do znižanja 
etettov za več: naslednjih let ali za daljše obdobje. Pri velikih prisilnih sečnjah (zaradi 
elementarnih poškodb) predlaga avtor le tolikšno zmanjšanje sečenj, ki ustreza raz
merju prizadetih gozdnih površin s celotno površino gozdov. Samo tako bo mogoče 
vse sestoje v skladu z gospodarskim planom gozdnogojitveno pravilno obravnavati. 

Avtor sicer na prvem mestu priporoča povečanje in intenziviranje gozdnogojit
venih ukrepov v gorskih gozdovih, vendar pa se pri tem zaveda, da je pogoj za to 
gradnja potrebnih gozdnih komunikacij. V sak napredek v gojen ju gor
skih gozdov pomeni istočasno zboljšanje gospodarskega sta
nja višinskih kmet o v. 

Kilchenmann, H.: Ne kaj mi s 1 i o z bol :iš anju gozdnega de 1 a. (Einige 
Gedanken zur Verbesserung det· \Valdarbeiten). 

če hočemo povečati dohodke iz gozdov, moramo zmanjšati izdatke. Med izdatki 
posveča avtor posebno pažnjo stroškom v zvezi s transportom in spravilom lesa . 
Navaja poda tke o teh stroških na 1m3 prodanega lesa v gospodarskem letu 1961/62: 
kanton Oberland ~5,10 šv. fr., kanton Mittelland 23,35 šv. fr. in kanton Jura 21,90 šv . fr. 

V gorskjh gozdovih nastajajo velil{i stroški zaradi težkega in dragega spravila od 
panja do kamionske ceste. V alpskih gozdovih je proizvodnja gozdnih sortimentov 
tudi veliko bolj komplicirana, zahtevna in dražja kot v nižinskem svetu. V gorskih 
gozdovih je treba debla razžagati na sortimente (ker spravilo celih debel ni mogoče) 
- to pa je na strminah pogosto zelo težko - in izdelane sortimente praviloma trans
portirati do kamionskih cest z žičnicami, izvlačilci itd. Sortimente je potrebno za
časno uskladiščiti ob gozdnih cestah, to pa je zaradi pom<:mjkanja prostora skoraj 
vedno težavno in drago. 

Za vse te faze spravila je potrebno veliko ročnega dela, ki je zelo drago. čim 
slabše je organiziran proces spravila lesa, tem vec ročnega dela zahteva in tem dražji 
je. Slaba organizacija pro1zvodnje ali napake v njenem procesu imajo zelo slabe 
finančne posledice. 

Poglavitni pogoj za racionalizacijo pri izdelavi gozdnih sort.imentov je sposobnost 
upravitelja proizvodnje, da v praksi uporabi vsa znanstvena dognanja in tehnične 
pridobitve in da dobro organizira delovni proces. To je posebno odločilno v gorskih 
gozdovih, kjer mora imeti upravitelj pt·oizvodnje pregled nacl vsemi razpoložljivimi 
stroji in mora znati v vsakem primeru porabiti kar najbolj smotrno in ceneno opremo. 

Upravitelj gozdne proizvodnje mora biti v gorskih gozdovih tudi p1·ojektant gozd
nih cest, d<:1 bi lahko izkoristil njihove tehnične prednosti in ekonomske ugodnosti. 
Avtor sodi, da gozdar, ki ne obvlada procesa sečnje, izdelave in spravila lesa ter 
projektiranja gozdnih cest, ni dober upravitelj gozdnega obrata. Potrebno je torej, 
da se upravitelj obrata čim bolj posveti gozdu. Zato naj bo površina gozdnega obrata 
le tolikšna, da lahko upravitelj obvlada in vodi celotno delo v zvezi s proizvodnjo. 
Temu primerno je treba izboljšati strokovno izobrazbo, za gozdarje-začetnike pa uvesti 
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obvezno prakso. Le tako bo mogoče doseči, da bodo vsi gozdarji in upravitelji obratov 
končno kos vsem fazam dela pri proizvodnji in spravilu lesa in pri projektiranju ter 
gradnji gozdnih cest. 

Gozdni obrati bodo morali v bodoče opraviti več dela z manj delovnih moči; to 
pa bo mogoče le s snovanjem samostojnih in stalnih delovnih skupin. Plače stalnih 
gozdnih delavcev so sicer večje od sezonskih, toda izkušnje nas učijo, da dobro plačana 
in kvalificirana delovna sila ni draga. Stalni gozdni delavci, morajo potem, ko končajo 
izdelavo gozdnih sortimentov, opraviti tudi vsa pogozdovanja, gojitvena dela in 
gradnjo ter vzdrževanje gozdnih cest in poti. Ce skupine stalnih delavcev poleti ne 
bi imele dovolj dela v gozdovih, se lahko začasno zaposlijo v kmetijstvu, pri vzdrže
vanju planinskih domov, pri gradnji gnojnjšnic, raznih ograj, pri melioraciji alpskih 
pašnikov itd. V tem pogledu so imeli zelo lepe uspehe v kantonu ObYvalden. V gor
skem svetu lahko gozdat·stvo seveda zaposli tudi višinske kmete, in to sezonsko. 

Glede vloge in nalog gozdarskih inženirjev obravnava avtor posamezna delovna 
mesta švicarske strokovne gozdarske službe. Okrožni gozdar sicer ni vodja gozdnega 
ob1·ata ampak je pt·edvsem njegov svetovalec. On je v isti osebi gojitelj gozdov, 
graditelj gozdnih poti, prodajalec lesa, planer pogozdovanj in varuh gozdarskih za
konov. Na področju teh dejavnosti naj tudi planira, izdeluje sklepe in skrbi za njihovo 
uresničevanje. Za okrožnega gozdarja obslaja nevarnost, da »zaradi dreves ne bo 
videl gozda~•. Gozdarski inženir - praktik namreč dandanes zelo težko spremlja 
znanost in razvoj tehnike. Težave se dajo odpraviti s pomočjo specialistov. KoOl·di
nacija vseh pwb1emov in odločitve pa pripadajo okrožnim gozdarjem. 

Po mnenju nvtorja je odločilno, da obdd~i gozdarski inženir inicialivo v svojih 
rokah in da ne postane pisarniški človek . Pogo,i za to so p1·imerno obsežne gozdne 
uprave in prepustitev vseh opravil, ki jih lahko izvajajo pomožni strokovnjaki, tem 
osebam. Avtor meni, da v gozdnih m·adih na gorskem svetu lahko gozdarskemu 
inienirju olajša delo kvalificiran gozdar-tehnik, ki bi moral biti usposobljen za 
vodenje gradenj, za sestavo obračunov in za tehnično risanje. 

Gozdal' v got·skem svetu mora biti neutrudljiv agitator za gradnjo gozdnih cest 
in za uporabo ~ičnic. Pri tem ni najvažnejše, ali se zavzema za cesto ali za žičnico; 
vseh potrebnih gozdnih cest itak ne moremo zgradiLi naenkrat. Žičnica bo še vedno 
dober služabnik gozda, zlasti v težko dostopnih predelih, ker ne dela škodo gozdu in 
varuje kakovost lesa . Toda vsak zagovornik žičnic se bo prej ali slej odločil za 
go?-dn(~ ceste in poti v vseh predelih, l<jer jih .ie mogoče zgraditi. Žičnice namreč 
ne odpirajo lrajno gozdov; za njihova demonttranja in ponovna montiranja so 
potrebni sposobni delavci, ki so cleagi. 

Gozdovom v gorskem svetu pa ne manjkajo le ceste, ampak tudi skladišča ob 
njih, ki ne rabijo samo za uskladiščenje, temveč tudi za manipulacijo lesa. Gradnja 
takih skladišč se je pokazala povsod umestna in rentabilna. 

Avtor ugotavlja, da gozdarstvo v gorskem svetu nima dovolj poguma za naglo 
povečanje investicij. Ce gozd ni odprt, požrejo stroški za spravilo in transport velik 
del izkupička od prodanega lesa. Tudi če ima les dobro ceno, ostane le malo denarja 
za nego gozdov in za gradnjo gozdnih cest. Gozdni posestnik mora uiti iz tega ••zača
t·anega kroga<<, zato pa mora imeti tudi pogum za najetje posojila in za izkoriščanje 
velikih rezerv, s katerimi razpolagajo gozdovi gorskega sveta. Po besedah prof. 
Knuchla »čez 20 ali 30 let ne bo nihče vprašal, koliko je stala kakšna gozdna cesla, 
ker je ona preprosto tu in je gozdarstvu potrebna«. 

Hartmann, J.: Delovni in delavski problemi v gorskih gozdo
vih. (Arbeits-und Arbeiterprobleme im Gebirgswald). 

V zadnjem stoletju je narasla sečnja v javnih gozdovih kantona GraubUnden za 
lOS.OOO m 3 (za 60 %), in sicer zaradi boljšega uvida v gozdne fonde, omogočenega 
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z urejanjem gozdov, in zaradi odpiranja gozdov s cestami in potmi. Povečala se je 
tudi blagovna proizvodnja gozdnih sortimentov na 1·ovas lastne porabe. Proizvodnja 
v gozdu je postala tudi važen vir za zaposlitev delovne sile. Povečanje sečenj 

v gorskih gozdovih pa še ni zaključeno . Z nadaljnjim odpiranjem gozdov in intenziv
nejšim gojenjem se bosta še nadalje stopnjevala prirastek in sečnja gozdov, t. j. 

proces, ki je v nekaterih gorskih občinah šele začel. Obseg dela v gozdovih narasca 
in s tem tudi potreba po gozdnih delavcih. Na žalost pa - enako kot v kmetij
stvu - mladina ne išče :zaposlitve v gozdarstvu. 

Pri majhnih in srednjih kmečkih obratih je mogoč uspeh le z družinskim delom. 
V sredogorskem svetu potrebuje večina kmečkih obt'atov, ki so manjši od 3,5 ha, 
v visokogorskem svetu pa do 7,5 ha, za svoje preživljanje znatne postranske dohodke. 
Sinovi višinskih kmetov se lahko pozimi zaposlijo v gozdu in si s tem zagotovijo 
dodatm (postranski) zaslužek. Za takšno sodelovanje kmetijstva z gozdarstvorn pa 
je potrebna zimska sečnja, tedaj pa je zaradi snega in mraza delo te:lje in dražje . 
Razvoj v zadnjih letih pa kaže , da se gozdarstvo ne more več zadovoljiti z delovno 
silo, ki jo začasno sprošča kmetijstvo . Naraščajoča inclustriahzacija. ki je zajela tudi 
alpske doline, omogoča večje zaslužke in mladina opušča kmetijski poklic. Zaradi 
pomanjkanja delovne sile (migracija v industrijske doline in naselja) bodo mnoge 
višinske kmetije prodane. Veliko kmetijskih zemljišč ni mogoče obdelati, ker ni 
delavcev. Tisti višinski kmeLje, ki bodo ostali na svojih posestvih, bodo lahko pove
čali svojo posest z nakupom in ne bodo več odvisni od dodatnega zaslužka 
v gozdarstvu. Marsikatere gorske občine morajo na panju prodajati les iz svojih 
gozdov. 

Iz takega razvoja mora gozdarstvo povzeti določene sklepe. Za gozdne delavce 
bo potrebno zagotoviti višji življenjski standard. To bo mogoče doseči le z ustanav
ljanjem delavskih skupin stalnih gozdnih delavcev. Tega so se lotile že mnoge gorske 
občine. Delovna sila v gozdarstvu bo zato vedno dražja . Ob rastočih plačah gozdnih 
delavcev in stalnih oziroma upadajočih cenah lesa deluje čas proti interesom 
gozdarstva. Cisti donosi v gorskih gozdovih se zmanjšujejo. Gozdarstvo je torej 
življenjsko zainteresirana za ohranitev sedanje porabe gradbenega lesa in hlodovine, 
toda uporaba teh sortimentov upada, cenejših (celulozni les) pa raste. 

Lienert, L.: Alpske de 1 ovne skupine - sam opomoč gorski h 
kmet o v (Der Einsatz von Alpwe1·kgruppen als bergbauerliche Selbsthilfe). 

Pospeševanje gozdnega gospodarstva je v gorskem svetu povezano z istočasnim 
izboljšan.iem alpskega kmetijstva , to pa je mogoče doseči z gradnjo cest, poti, solid
nih hlevov in planšarskih koc. z č1ščenjem pašnikov, namakanjem, melioracijo in 
ograjevanjem travnikov ter pašnikov ipd. Tako je mogoče doseči tudi boljšo imšcito 
alpskih gozdov. V ta namen priporoča avtor izdelavo posebnih melioracijskih pro
jektov. Geadbeni podjetnik, ki jih bo realiziral, bo imel hude le2ave z dovozom in 
oskrbo delavcev. Podjetnik ne upošteva le vseh neposrednih in posrednih 5troškov, 
temveč tudi dobiček. Zato je razumljivo, da marsikateri alpski posestnik zgubi 
voljo za uresničevanje takih projektov s pomočjo podjetnikov . 

V mnogih alpskih krajih delajo posebne »alpske delovne skupine" , ki jih vodijo 
sposobni delovodje. Njihova poglavitna naloga je gradnja cest in poti, čiščenje trav· 
nikov in pašnikov, preprosto osuševanje, osl\.rba z vodo, vzdrževanje in prezidava 
alpskih poslopij Hd. Te skupine zadnje čase razpadajo, alpsko in gozdno gospodar
stvo pa izgubljata ekipe, ki !>O skrbele, da so bila opravljena vsa dela za pospeševanje 
gozdov. Pri izdelavi alpskega katastra so te alpske delovne skupine ponovno oživele; 
prevzele so tudi realizacijo nekaterih alpskih sanacijskih načrLov . Pokazalo se je, 
da lahko take skupine delujejo uspešno le pri tistih opravilih, ki so zajeta z ustrez
nimi načrti in jih subvencionirajo kantoni in zveza . V kantonu Obwalden delajo na 
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novo osnovane skupine že sedem let. Izkušnje kažejo: 1. Za gradbena vodstva in za 
oblasti, ki dejavnost subvencionirajo, je delo alpskih delovnih skupin koristno in 

cenejše od dejavnosti podjetij; 2. njihov uspeh je odvisen od sposobnosti delovodij; 
3. za tehnično izobrazbo potrebujejo pomoč raznih tečajev; 4. če hočejo zaposliti te 
slmpine poleti, jim morajo zagotoviti delo tudi pozimi, za to pa je najprikladnejše 
delo v gozdu. 

TVIazzuchi, B.: Ur e d i te v š k o d 1 j i v eg a i z k o r i š č a n j a p o s tra n s k i h 
gozdnih pridel k o v (Die Regelung der schadlichen Nebennutzungen) . 

Izkoriščanje postranskih gozdnih pridelkov (paše) ni mogoče urediti povsod n<J 
enak na(:in . Uspešne rešitve so mogoče le ob sodelovanju kmetijstva in gozdarstva. 
Ureditev mora upoštevati in zagotoviti koristi obeh panog. Tako sodelovanje je 

lahko npr. zelo uspešno pri razmejitvi gozdov in pašnikov, ki se ne sme zadovoljiti le 
s postavitvijo ogL-aj, temveč mora sloneti na uravno\'ešenem, skrbnem, trajnem in 
racionalnem izkoriščanju tal. Meliorirani travniki morajo dajati trajno toliko živin
ske krme, da nadoknadijo izgubo gozdov kot dodatne ali postranske krmske ba:;.e. 
Zato so potrebne smotrne melioracije. 

Ker alpsko kmetijstvo ponekod za melioracije nima dovolj denarja, naj gozdar
stvo to dejavnost materialno podpira, saj bo po izvršeni razmejitvi gozdov in pašni
kov z odpravo gozdne paše dosegalo boljšo gozdno proizvodnjo in večje donose. 
Takšna pomoč je umestna, ket· bosta obe panogi razpolagali v bodoče z lastnimi 
zemljišči in je prif.akovati , da bo imelo kmetijstvo zat·acli izgube gozdne paše pl'e
hodne težave. 

Za eazmejitev gozdov in pašnikov .ie treba izdelati melioracijske {sanacijske) 
načrte za alpsko kmetijstvo, pri katerih morajo sodelovčlti gozdarski in kulturni 
inženirji. Avtor meni. ela morajo oblasti te načrte subvencionirati glede na njihove 
koristi in potrebe. Enako učinkuje vključitev nekaterih melioracijskih del v gozdar
ske načrte in njihovo podobno dotiranje kot gozdno kulturne dejavnosti. To pot pa 
je mogoče uporabiti le za zelo pomembne melioracijske objekte in le tedaj. če .i'2 
de javnost sanacije kmetijstva tehnično in gospodarsko povezana z gozdarstvom. 

Problem drobnice (koz, ovc) povzroča velike težave pri odnosih med kmetijstvom 
in gozdarstvom in so možnosti za obojestransko zadovoljiv kompromis zelo omejene. 
Ni mogoča nikal~ršna me1ioracija tal, ki bi čredam drobnice spremenila značaj eks
tenzivnega in roparskega gospod<Jrstva. Posebno težavo pomenijo koze, ker so za 
gozdove zelo škodljive. Problem pa postaja vedno manjši in laže rešljiv, ker prehaja 
intenzivno alpsko kmetijstvo na moderno živinorejo , ki je nčl saniranih in rnelicri
ranih alpskih zemljiščih edina rentabilna in primerna proizvodna panoga. 

Liene'r t, L .: M o ž n o s t s a m o p o m o č i p r i p r o d a .i i l e s a v g o t' s l< e rn 
s vetu (Eine Moglichkeit zur SelbsthilEe bei der Holzverweri.ung im Gebirge). 

Blagovn01 proizvodnja posckanega lesa je zaradi tradicije in običojev v mnogih 
krajih še težavn<l; znatne količine lesa ne morejo biti pravočasno in primerno pri
pravljene in uporabljene. Veliko lesa, ki bi se dal uporabiti kot industrijska suro
vina. gre v drva, čeravno je sodobna industrija našla mnogo širšo uporabnost. in les 
postaja zato vedno bolj iskana surovina. 

Gozdarstvo se mora torej vključiti v celotni tehnični razvoj narodnega gospo
dan;tva. Za to obstajata dve poti : povečanje proizvodnje lesa a1i pa tehnično

komercialna racionalizacija proizvodnje in prodnje lesa . Prva pot je zelo dolgot.rajnčl, 
druga Pi1 zagotavlja hitrejši uspeh. 

Za retcionalno uporabo lesa je potrebna ukinitev raznih servitutov na lesu, ki so 
ustrezali nekdanji gospodarski strukturi. Av tor trdi, da je mogoče po švicarski 
gozdarsl;:i zakonodaji servitute odpraviti, omiliti, urediti in uskladiti z interesi 
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gozdnega gospodarstva . V sedanjem stoletju se je povečala blagovna proizvodnja 
lesa za štirikrat. Od ene tretjine celotne sečnje je narastla na dve tretjini. Pravica do 
lesa za lastno porabo, za gradnjo in kurjavo pa je ostala skoraj nespremenjena. 
Sedaj se prodata okrog dve tretjini lesa, določenega za lastno porabo, zato po zakonu 
zagotovljena lastna uporaba lesa ne rabi več svojemu cilju. 

Avtor navaja za sedem kantonov delež lastne porabe lesa, ki znaša povprečno 
25ri;. celotne sečnje. Od lastne porabe odpade na tehnični les 27%, na drva pa 73%. 

Javni gozdovi bodo potrebovali v bodoče več sredstev za svoje odpiranje, za 
ureditev hudournikov in snežnih plazov, za osuševanje itd. hkrati jih obremenjuje 
lJ.stna poraba lesa, ki škoduje tudi gojitvi gozdov. Avtor predlaga naslednje 
ukrepe: l. pravica do lesa za lastno uporabo naj se nedvoumno zoži; 2. količina naj 
bo odvisna od gospodarsl<ih potreb gozdnih posestnikov; 3. za drva naj se daje samo 
takšen les, ki ni primet·en za industrijsko ali tehnično uporabo; 4. odgovornost in skrb 
za smotrno prodajo celotne gozdne proizvodnje naj prevzame gozdarsko osebje; 
5. naj se ukine praksa, da uporabniki sami izdelujejo les, ki se jim dodeli, kajti takšna 
navada je doslej posebno težko obremenjevala javne gozdove. S temi ukrepi si obeta 
avtot· preprečiti, da bi se tehnični les listavcev uporabljal za deva. 

Uresničenje teh predlogov bi omogočilo, da bo del vrednejšega in boljšega lesa 
listavcev preusmerjen iz lastne porabe v blagovno proizvodnjo. Dosedanji uporabniki 
lesa bodo lahko zaslužili pri režijslcih in akordnih delih in tako nadoknadili svoje 
dohodke od prodaje lesa, ki jim je bil določen za lastno porabo. 

Jungo, J.: Gozd v s 1 u ž bi gor š ča k o v (Der Walcl im Dienste der Gebirgs
bevo1kerung). 

Dejstvo, da leži pomemben del švicarskih gozdov v gorah, je ustvarilo med upra
vitelji gozdov in prebivalci ozko zvezo. Delo mnogih gozdarjev v gorskem svetu je 
že več desetletij usmerjeno le povečanju blagostanja peebivalcev gorskih dolin . 

.švicarskim gozdarjem je znano, da skrbijo številne zvezne, kantonalne in zasebne 
organizacije za dobrobit prebivalcev gorskega sveta. Oni se strinjajo z vsemi priza
devanji in ukrepi gospodarskega in socialnega značaja, ki imajo za ci.lj povečati 

zaupanje gorskih prebivalcev do samopomoči, poglobili ljubezen do domačega gor
skega sveta, zboljšati gospodarsko stanje in zagotoviti stalno zaposlitev. Gorsko ljud
stvo v Svici obsoja - razen pri elementarnih nesrečah - golo dobrodelnost, ker je 
za njega poniževalna. Ne zahteva miloščine, temveč gospodarsko zagotovitev blago
stanja. 

Gozd lahko v gorskem svetu veliko pripomore h gospodarskemu napredku alpskih 
dolin. Ukrepi na gozdnogospodarskem področju ne varujejo gorslcega sveta le pred 
naravnimi katastrofami, temveč zagotavljajo ljudstvu tudi zaslužek in obstanek. 
Gozdar jem je jasno, da tega ci lja ni mogoče doseči samo z gospodarskimi ukrepi in 
z dohodki iz gozdov. Le s sodelovanjem vseh činiteljev je mogoče rešiti probleme 
goeskega sveta. 

Z ureditvijo postranskih koristi iz gozdov (gozdne paše in streljarjenja) je treba 
sprostiti gozdove težkih bremen, ker njihovo izkoriščanje pomeni veliko škodo, slabi 
proizvodno zmogljivost sestojev ali pa ogroža celo njihov obstanek. Problema pa 
ni mogoče rešiti samo s predpisi, temveč le ob sodelovanju s kmetijstvom. Po uredit
vi postranskih koristi iz gozdov se bo lahko gozdarstvo lotilo snovanja mešanih 
raznodobnih gozdov z razgibano vertikalno strukturo, povečalo bo intenzivnost 
gospodarjenja z gozdovi in s tem tudi njihov donos. 

Pogoj za urejeno, intenzivno gojenje gozdov in za racionalno prodajo lesa so: 
zgrajeno cestno omrežje in druge naprave za transport in spravilo lesa. Gozdno 
cestno omrežje naj bo zgrajeno na podlagi generalnih projektov in mora po možnosti 
rabiti tudi kmetijstvu in javni prometni povezavi. Pri gradnji gorskih gozdnih cest 
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je v prvi vrsti potrebno zaposliti domače prebivalstvo. Zato avtor pl'iporoča delo v 
režiji in ustrezno časovno dinamiko gro.denj. 

Ureditve hudournikov in snežnih plazov ter nova pogozdovanja varujejo naselja 
in zemljišča pt·ed elementarnimi nezgodami, hkrati pa omogočajo zaslužek gorskemu 
prebivalstvu. Ker so te gradnje včasih zelo drage, morajo biti deležne obilne javne 
pomoči, ali pa jo morajo zagotoviti kantoni. Ker zaradi industrializacije alpskih dolin 
primanjkuje zndnje čase delovne sile, priporoča avtor strokovno izobraževanje delav
cev in uvajanje racionalne delovne tehnologije. 

Z izpolnjevanjem teh nalog bodo imeli gozdarski strokovnjaki izredno veliko 
dela in bo zanj potrebno mnogo časa. Ker je gozdarsko os0bje v goratih kantonih že 
sedaj preobremenjena, predlaga avtor ustrezno ureditev strokovne službe. Kako 
velikega pomena je dobro organizirana gozdarska služba za proizvodno zmogljivost 
gozdov, je razvidno npr. iz naslednjih podatkov: Državni gozdov! v kantonu Chur, ki 
so gospodarjeni ~trokovno in intenzivno, priraščajo na leto 5,fo m:; na ha v primerjavi 
z ostalimi gozdovi, ki imajo ptirastek le 2,34 m:l na ha. Gozdarski inženir torej ne sme 
biti le uradnik, temveč tudi gospodarstvenik in mora vse tisto delo v pisarnah, ki ga 
lahko opravi cenejša delovna sila, prepustiti njej. 

Anton Kne z 

POVEZAVA MED RAZISKOVANJEM IN GOSPODARJENJEM Z GOZDOVI 

1\1acon, J. W.: On Con nec ti on s Bet we en Re sea 1· c h and Forest 
Management, Jaornal of Forestry, 1967/I. 

V ZDA je pt·ecej t·aziskovalnih in gozdnogospodarskih organizacij. Žal se zdi, 
da se le prav majhen del razisk ovanja uporabi pri gospodarjenju z gozdovi. Med raz
iskovalnim delom in gospodarjenjem v gozdu je res razdalja, ki je ne bo odpravila 
gradnja laboratorijev, ne večje število znanstvenikov in tudi ne več denarja, name
njenega ?:a 1·aziskovanje. Zato je pott·ebno temeljito preučiti razmerje med obema 
institucijama in ukrepati, da se stanje popravi. :Mnogi gozd8rji - praktiki gledajo na 
osnovno raziskovanje z nezaupanjem, ker je v praksi manj uporabno. Potrebno pa 
je poudariti, da nplicirana raziskava zdntžuje bazično in empirično informacijo. 
Gozdarji so prept·ičani, da se raziskovalci premalo poglabljaj0 v aplicirano razvojno 
delo. To je deloma tudi res. 

Zlasti na področju gojenja gozdov je raziskovalna dejavnost neorganizirana. 
0/ekatere gozdne direkcije imajo sicer izdelan L.lziskovalni peogram. vendc-u· to ne 
rešuje situacije. 

Avtor presoja mišljenje gozdnih gospocla1·stvenikov o raziskovalnem delu in 
o mziskovalcih. Gozdar je človek v proizvodnji. Zanimajo ga zlasti: rast lesa, secnja 
drevja, tržne razmere itd.; torej delo in problemi ,, o cl dane s"· Haziskovalne 
organizacije imajo za nekakšne >>uslužnostne ustanove«, vendar pa takšno stališče ni 
pt·avilno. Le izjemoma so raziskovalci tudi »servisni delavci~<, ki rešujejo pl"Obleme 
na kraju samem. Gre za strokovnjake z bogatimi izkušn.iami, ki so si pridobili 
zaupanje prakse. 

Operativni gozdarji očitajo raziskovalcem zlasti: 

l. ela imajo preslab posluh za praktične probleme, 
2. da odgovori na vprašanja terjajo mnogo časa in 
3. da so le-ti napisani v težko razumljivem jeziku. 

Dandanes se mladi raziskovalci usmerjajo v ož.ie specialnosti, njihove praktične 
izkušnje so omejene, izgubljajo osebni stik z operativo; to pa je škodljivo za njihm.: 
razvoj in delo. Preveč se zapirajo vase. Seveda pa ni res, da osnovno raziskov::mje 
ni pomembno za nadaljnje uporabnejše raziskave v gozdarstvu. Res je potrebno za 
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odgovore na razna vprašanja včasih več časa (5, 7 in več let) in sproti operativnemu 
gozdarju ne pomagajo. Delo, namenjeno praksi, naj bo napisano tako, da ji bo lahko 
dostopno. 

Neskladnost med raziskovalno in praktično dejavnostjo v gozdarstvu je posledica 
dejstva, da se oba tabora ne poznata in ne razumeta. Raziskovalec se ne zaveda, da 
delo praktika včasih poteka skozi vrsto kriz, praktiku pa gre v glavo, zakaj porablja 
raziskovalec toliko papirja in časa za izdelavo svoje študije. Neogibni sta zlasti 
medsebojna povezava in sodelovanje, ki pa ju otežkočajo na obeh straneh osebe, 
nenaklonjene nasprotni dejavnosti. Izredno koristno za obojestransko dejavnost in 
povezavo med obema taboroma bi bilo, če bi iz prakse same prihajali predlogi za 
zanstveno delo. Na obeh straneh so potrebni ljudje, ki razumejo obojestranski jezik, 
probleme, pota in meje. Nujna je pametna razdelitev laboratorijskih naprav med 
raziskovalnimi organizacijami in med prakso .. 

Naloge bodočnosti so znane. Potrebovali bomo veliko lesa. Raziskovanja nam 
bodo dala nova spoznanja, ki jih bo praksa uporabila v gozdu. Boljše sodelovanje 
med raziskvalno dejavnostjo in operativo bo pomen-ilo napredek in bo omogočilo 
uvajanje novih dognanj v prakso. Ing. Sonja Ho r v a t - M a r o 1 t 

O KRIZI GOZDNEGA GOSPODARSTVA V NEMCIJJ 

Speidel, G .: K a n n d i e K r i s e d e r d e u t s c h e n F o r s t w i r t s c h a f t 
ii be r wu n den we r d en; A1lgemeine Forstzeitschrift, 1967/9. 

Po letu 1955 so v desetih letih cene lesa močno upadle, medtem ko so proizvodni 
stroški neprestano naraščali. Zato se dohodki gozdov tako zelo zmanjšujejo, da pone
kod, zlasti tam, kjer so pretežno listavci, gozdarstvo posluje že z izgubo. Le območja 
z velikim deležem iglavcev so v ugodnejšem položaju. Vzrok za ta pojav je zmanj
šano povpraševanje po lesu, njegovo nadomeščanje z drugimi materiali, zlasti pa 
podraževanje delovne sile, in sicer na leto poprečno za 7%. 

Pogosto se slišijo vprašanja, ali ne bi mogli najti rešitve v večjem mehaniziranju 
gozdarskih del, podobno kot je to primer v drugih gospodarskih panogah. Toda zaradi 
razkropljenih delovnih prostorov, spričo odvisnosti od terenskih razmer in zaradi 
različnosti lesa je možnost mehanizacjje v gozdarstvu manjša. Pri sklicevanju na 
dosežke v Severni Ameriki in v skandinavskih deželah pozabljamo, da so za racio
nalno intenzivno mehanizacijo potrebne obsežne operativne površine ter zgoščeno 

delo in enotnejše drevesne vrste ali dimenzije. Razen tega pa pomenijo takšni 
ukrepi v deželah z redkim prebivalstvom (.Svedska 17, Kanada 16, ZDA 18 prebivalcev 
na 1 krn2) povsem drugo kot v Nemčiji z lO-krat gostejšo naseljenostjo (Nemčija 

z 220 prebivalcev na 1 km~), kjer je potrebno gozdarske proizvodne metode prilago
diti vedno večjemu pomenu gozdov za rekreacijo ljudi in za varovanje kulture, 
ozračja in vodne preskrbe. 

Avtor predlaga naslednje ukrepe za izboljšanje: 
a) vplivanje na tržišče in na porabo lesa, kjer posvečajo premalo pozornosti, da 

bi bil les glede na svoje lastnosti bolj uporabljan v stanovanjski kulturi in drugod; 

b) eksperimentalno gospodarjenje z gozdovi, tj. s preiskušanjem je potrebno 
iskati nove, boljše in ekonomičnejše ukrepe pri gozdni proizvodnji, kjer lahko vsaka 
racionalizacija in vsak prihranek veliko pomeni, kot nam to dokazujejo primeri, ki so 
povečali proizvodnost dela; 

c) smotrno mehaniziranje del, ki pomeni učinkovit pripomoček za ekonomsko 
izboljšanje, kajti cene strojev in stroški njihovega obratovanja upadajo, medtem 
ko cene delovne sile rastejo. Z. T. 
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SPRAVILO TANKEGA LESA V OBLEM STANJU 

Grammel, R.: Method en und Pr oble me be im S chi c h t holz tra n
sp or t ; Lau b-Indu stri eh ol z in 1 ang er Form, Allg. Forstzeitschrift, 
24, 1966 / 51-52. 

Razmeroma nizke cene prostorninskega lesa listavcev, ki ponekod že ne krijejo 
več proizvodnih stroškov, silijo k iskanju potov in načinov za znižanje proizvodnih 
stroškov. Zaradi dosedanjih načinov razžagovanja vejevine in tanke deblovine, ceplje
nja, skladanja in prekladanja je potrebno veliko časa in stroškov. Težava je še v tem, 
ker se za prostorninski les listavcev v taki obliki težko uporabljajo mehanična sred
stva za nak!adnnje na vozila. 

Pokazalo se je, da je spravilo prostorninskega lesa le tedaj cenejše, če lahko 
pridemo z vozom do njega, ker na voz naložimo več, kot lahko vlečemo v oblem, 
celem stanju po tleh. Ce pa z vozom ni mogoče priti do panja, je cenejše spravilo 
z vlačenjem lesa v oblem stanju. 

Avtor je napravil primerjalne poizkuse z izdelavo in transportom različno dol
gega tankega les. Ugotovil je, da se s spravilom oblega lesa, ki glede na svojo dolžino 
ustreza vozilom in mehaničnemu nakladanju do skladišč ali celo do potrošnika, pri
hrani precej časa in stroškov, okoli 15 do 30%. Na ta način se mehanična sredstva 
lahko učinkoviteje uporabijo. 

Obstoja še precej odprtih vprašanj, odvisnih od različnih delovnih razmer, ki se 
jim je treba prilagoditi. Eno med njimi pa je vezanje prostorninskega lesa, ki bi 
omogočilo mehanično nakladanje in razkladanje. 

Tudi pri nas se je v praksi že marsikje očitno pokazalo, da je tam, kjer ni 
mogoče priti z vozilom do izdelanega prostorninskega lesa, bolje prej les izvleči ah 
spraviti v oblem stanju do skladišč . Tam, kjer je mogoče uporabiti traktor , lahko za 
vezanje vejevine dobro rabi traktorski oplen ing. Ajdiča . Z. T . 

O PRODUKTIVNOSTI CLOVEŠKEGA DELA 

Platz er, H.: Men s c h 1 ich e Pr od uk ti v i tat u n d Arbeit spe da gogi k, 
Allg . Forstzeitschrift, L966 / 48. 

Ob pogostem precenjevanju vloge strojev in ob prepričanju, da so z uporabo 
najnovejše mehanizacije izrabljene vse možnosti napredka, le prehitro pozabljamo, da 
trajen in najzanesljivejši napredek produktivnosti leži v razvijanju človekove oseb
nosti in sposobnosti. Saj Clovek vodi in vzdržuje stroj, daje mu torej življenje in 
omogoča učinek. Le človek ustvarja nova sredstva in izboljšave. 

Pri vsakem delu, še zlasti v gozdarstvu, nastajajo od pori, ki jih mora delavec 
obvladati in premagati. Tej nalogi bo najuspešneje kos, če delo opravlja z voljo in 
z znanjem in če smotrno uporablja svoje moči ter pripomočke. Tako tudi nenehno 
spopolnjuje svojo delovno tehniko in spretnost ter postaja produktivnejši. Saj pra
vimo, da izpopolnjevana vaja naredi iz delavca mojstra, ki zna z istimi sredstvi in 
močmi napraviti več in bolje. 

Uspeh, ki utira pot napredku, pa je psihološki temelj življenjskega zadovoljstva 
in zadoščenja ter novega delovnega poleta. 

Ta vprašanja so na izviren način obdelana v posebni knjigi: Riedel, J.: »Men
schliche Produktivitat•<, Heidelberg, 1964, ki zasluži pozornost. 

Z. T. 
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MEHANIZIRAN O POGOZDOVANJE 

Schreyer, Gerhard: Mo g 1 ich ke iten de s Ma s chi ne ne in s J. t ze s be i 
d er V o r b e r e i t u n g u n d D u r c h f ii h r u n g v o n F o rs t k u l t u r e n, Bei
hefte zum Forstwissenschaftlichen Centralblatt, 25, 1967, Verlag Paul Parey, Ham
burg und Berlin, 68 str., 29 slik, 20 tabel. 

Zaradi kritičnega gospodarskega položaja srednjeevropskih gozdov se poraja 
vprašanje racionalizacije in mehanizacije gozdnih del. Pri gojenju gozdov naleti 
mehanizacija na hude težave, kajti razen drugega je delo gl.ede na čas in 1~raj zelo 
malo koncentrirana. Vendar pa se strojno pogozdovanje v določenih razmerah dobro 
obnese. Na strmem in skalovitem svetu strojno pogozdovanje ne pride v poštev. 
Razen tega morajo ustrezni stroji opraviti dovolj obratovalnih ur, da je njihovo delo 
gospodarsko opravičljivo. 

Avtor natančneje opisuje eazlične stroje, njihove konstrukcije in možnosti za 
uporabo. V glavnem se omejuje na stroje, ki se premikajo z lastnim pogonom; na 
njih se montirajo razni priključki. Uporaba teh strojev je v Ameriki precej razšir
jena, njihovo uporabo v srednjeevropskih t·azmerah pa je potrebno posebno preučiti. 
Obširno so opisani stroji za odstranjevanje grmovja in panJeV in stroji za obd~lavo 
tal. Nekateri od njih so uporabni tudi na nagnjenem in kamnitem svetu. Prav tako 
obširno so opisani tudi stroji za samo pogozdovanje. 

Precej prostora je posvečeno vprašanju gospodarne uporabe raznih strojev. 
S strojnim pogozdovanjem večjih površin lahko v primerjavi z ročnim delom pri
hranimo precej stroškov. Kljub temu pa je naravno pomlajevanje velikih in malih 
površin, po potrebi dopolnjeno z pogozdovanjem, pogosto najbolj gospodarno. V zve:d 
s tem je treba upoštevati, da strojno pogozdovanje prihrani mnogo časa. To je zelo 
pomembno, ker je delo sezonskega značaja. 

Na koncu razprave je dodan obširen seznam 1ilerature z naslovi nemških, skan-
dinavskih in ameriških avtorjev. J'vi;wjan Z upa n ('ic 

VPLIV l'ENOLOSKO POGOJENIH OBLIK HRASTA DOBA NA RAKOVOfsT 
SESTOJEV 

Jenkova, E. J., Jefimov, J . P. in Si1'in, V. K: Vi 1 ij ani je fen o 1 og ič es kih 
form du ba na kače s lv o du bra v, Lesnoe hozjajstvo, 6, 1967. 

Hrastovi gozdovi stepnih in gozdno-stepnih območij so cenjeni po dobrem lesu, 
ra:r.en tega pa igr<ljo važno meliorativno vlogo ter izboljšujejo vodni režim v tleh. 
Ker so ta območja gosto naseljena, so gozdove dolgo inlenzivno sekali; zato se je 
na eni strani zmanjšala njihova površina, na drugi pa ope.~ala njihova prvotna kako-
vost. 

Dob (Quercus J"Obur L.) nagiba k mocni raznoliC:nosti S\/Ojih obli~c, zlC\sti po
membna pa je tista, ki kasno brsti in se odlikuje tudi po drugih želenih lastnostih. 

Da bi ugotovili vpliv raznih tipov ht·asia na gospodarski učinek. je bilo izbranih 
več kot 80 poskusnih ploskev v voroneški oblasti, in sicer v sestojih različnih sta
rosti (10-145 let) in na nccnaldh rastisčih. Nalo so taksacijsko primerj::~li sestn.ic 
ranih in kasnih tipov na enakih rastišcih. Ugotovitve statistične obdelave kazcj (), da 
prsni premer ••poznega« hrasta ni signifikantno večji od »ranega«, pač pa pozna 
oblika občuLno prekaša rano glede na st·ednjo višino pri sesl..ojih, starejših od 50 let, 
in to na vseh rastiščil1. V mla.iših sestojih ta razlika ni tako očitna, kasne oblike se 
uvdjavijo sele pozneje. Svojo te.ndenco mocnega višinskega prirašč.anja ohrani le-t<1 

do visoke starosti; to pa je ena njenih bioloških posebnosti. 
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Stvarna lesna zaloga je v vseh sestojih, na vseh rastiščih in za vse starosli pri 
pozni obliki večja od rane, posebno občutna je razlika na svežih tleh. Pojav si lahko 
pojasnimo s pravilnejšo oblikovanostjo debel kasnega hrasta, ki je bolj raven in se 
bolje čisti vej kot rani, ki je razen tega pogosteje defekten (krivine, kolenčavost, vili
čavost, večvrhost). Takega defektnega drevja je pri poznem hrastu 2- do 4-krat manj. 
To kakovostno prednost obdrži kasna oblika hrasta tudi na slabših rastiščih, čeprav 
razlike niso tako občutne. 

Rani hrast bolj trpi zaradi poznih pomladanskih pozeb. Rad tvori kresne in 
avgustovske poganjke, ki jih poškodujejo zgodnje jesenske pozebe. 

Defektnost debla zelo prizadeva vrednost lesa. Primerjali so poprečne dolžine 
koristnega dela debla za obe obliki, pri čemer se izračunane vrednosti občutno nagi
bajo k pozni obliki (do 3m na dobrih rastiščih). Prav tako je primerjava dolžin 
ravnega dela debla pokazala veliko večje vrednosti za pozni hrast (za 2-3,!1 m na 
dobrih rastiščih) . Izkoristek posekanega lesa znasa torej pri ranem hrastu le 54-61%. 
pri kasnem pa 72-74% (za dobra rastišča), pri čemer se značilna razlika ohrani tudi 
na slabših rastiščih. 

Ni dvoma, da se čas oze1enitve pri obeh oblikah podeduje. Z meritvami potomstva 
znanih zarodnikov obeh tipov v morozovskem gozdnem gospodarstvu pa so dokazali, 
da so tudi druge zaželene biološke in tehnološke lastnosti vezane na pojav ranega ali 
poznega brstenja in so pri obeh tipih dedne. 

V interesu gospodarstva je torej, da gozdarji posvete več pozornosti fenološko 
opredeljenim tipom hrasta. Priporočajo zlasti na dobrih ileh uvajati in gojiti pro
duktivno in dobro pozno obliko hrasta namesto slabše, rane; to bo občutno povečalo 
ekonomski učinek. Nasprotno pa na skromnejših suhih rastiščih, ne glede na njene 
prednosti, pozne oblike ne priporočajo . Tam ima namreč gozd osnovno nalogo talne 
zaščite, postranslcega pomena pa je gospodarski učinek. Ker rana oblika začne z 
vegetacijo prej kot kasna, bolje izkoristi zaloge jesensko-zimske vlage v tleh in je 
zato biološko stabilnejša. Pozni tip hrasta je primeren zlasti za kotline (mrazišča). 

kjer rani zaradi pozeb preveč trpi. 
Da bi se uspešno lotili reševanja nakazanih problemov, v prvi vrsti priporočajo 

zbirati želod po fenološko opredeljenih ·oblikah in rastiščnih razmerah. Za te preproste 
metode selekcije niso potrebni skoro nikakršni stroški. Prav tako menijo, da škodljivo 
deluje na kakovost sestoj ev preseljevanje semena ranega hrasta iz drugih republilc: 
to se je namreč dogajalo v letih 1951, 1962 in 1966 zaradi nezadostne zaloge domačega 
želoda in je povzročilo poslabšanje kakovosti cenjene šipovske hrastovine. 

Pri gospodarjenju s hrastovjem je torej potrebno upoštevati fenološko opredeljene 
tipe. Stroški za nego mladja in za organizi:lcijo zbiranja semena z upoštevanjem hra
stovih oblik so le neznatno večji, nesorazmerno pa se poveča finančni učinek za 
secnjo zrelih sestojev, zlasti na dobrih glinastih in peščenih tleh. 

Ugotovitve te razprave potrjujejo opažanja slavonskih gozdarjev glede zvrsti 
našeg<l poznega hrasta doba, imenovanega »jelenščak«. 

Ing. Evgenij A za ro v 

NAPAKE PRI MERJENJU PREMEROV ZARADI RAZLICNEGA TURGORJA 
V KSILEMSKIH CELICAH 

Worral, J.: A method of Correcting Dendrorneter Measures 
o f T r e e D i a m e t e r f o r V a r i a t i o n s I n d u c e d by M o j s t u r e S t r e s ~ 
C h a n ge, Forest Science, 4, 1966. 

Pri primerjalnih študijah in analizah debelinskega priraščanja kot posledice kam
bialne celične delitve pride kljub izredno natančnim in skrbnim meri tvam do napak, 

317 



ker se premeri dreves periodično spreminJaJO. Debelinski premer je namreč odvisen 
od tlaka celičnega soka, ki se spreminja tako med dnevom, kakor tudi v daljših 
razdobjih. Kadar je turgor največji, je premer najmanjši in narobe. 

Med dnevom in ob daljših sušah ali zmrzovanjih je izguba vode zaradi transpi
racije zelo velika. Te dnevne in obdobne spremembe zelo vplivajo na natančnost 
periodičnih merjenj debelnega premera. Na splošno lahko imajo debla največji premer 
ob sončnem vzhodu in najmanjši pozno popoldne. Vpliv teh kratkoročnih sprememb 
na natančnost meritev lahko odpravimo tako, da merimo premere vsak dan ob istem 
času. Dolgoročnim spremembam, ki nastajajo med letom zaradi dalj časa trajajočega 
sušnega obdobja, pa se ne moremo na ta način izogniti. Buel (1961) je na primer pri 
meritvah premerov pri borih (Pinus strobus L.) opazil, da so bila debla v avgustu 
zaradi suše tanjša kot na začetku vegetacijskega obdobja. 

Ugotovljena je torej negativna korelacija med debelnim premerom in turgorjem 
v ksilemskih celi.cah. Zato se moramo opreti na posebno metodo za korekcijo izmer
jenih debelnih premerov. če bi bilo mogoče na lahek način meriti vodni llak v 

celicah in ga primerjati s standardnimi vrednostmi, bi lahko zanesljivo korigirali pre
mere. Na podlagi te ugotovitve je Scholander (1965) uporabil in opisal preprosto 
metodo, po kateri je hitro in natančno izmeril turgor v ksilemskih celicah. 

Dokaz hipoteze, da sta si tlak v ksilemskih celicah in premer debla v negativni 
korelacijski zvezi, je omenjeni avtor oprl na raziskovanje bora Pinus 1·adiata D. Don 
in drevesc Callitris supressiformis Vent, visokih ok. 4 m in debelih oJe 3 cm, ki so 
bila v začetku poskusa obilno zalivana, nato pa en teden brez zalivanja izpostavljena 
suši, potem pa spet tnočno zali ta. Med tem obdobjem dehidracijsko-hidracijskega cikla 
so bila: drevesca ves čas v enakih svetlobnih in tempet·aturnih razmerah in niso 
priraščalc.., ker so bila v stadiju zimskega mirovanja. Premer debele je avtor meril 
s posebno . pripravo, s katetometrom na 0,05 mm natančno, hkrati pa je ugotavljal 
tlak v ksile.mskih celicah s tako imenovano tlačno bombo (press bomb) . 

Odnose med premerom drevesc in tlakom soka v ksilemskih celicah je predočil 
na diagramu, kjer so kot ordinate nanešeni premeri debla, kot abscise pa tlak soka 
v ksilemskih celicah. Padajoča korelacijska krivulja (premica) zaklepa z abcisno 
osjo pri boru Pinus radiata kol 30,5 11

, pri drevescu Collitris cupressiformis pa :33.5°. 

Ceprav so bile navedene· zakonitosti dokazane na mladih drevescih, lahko upravi
čeno pričakujemo podoben pojav tudi pri starejšem drevju. Impens in Schalck (1965) 

npr. poročata o trdnih korelacijskih zvezah med premeri in trugorjem na starih 
hruškah. Ing. Evgenij A za ro v 

IZ SVICARSKEGA GOZDARSKEGA GLASILA 

Waelti H.: Načrtovanje cestnega omrežja s ·pomočjo posnet
k o v iz z 1· aka (Die Planung von Waldstrassennetzen mit Hitfe von Luftbildcrn, 
1967/5). 

V Britanski Kolumbiji (Kanada) z uspehom uporabljajo avionske posnetke pri 
načrtovanju cestnega omrežja za velike in slabo odprte gozdne komplekse. S lem 
prihranijo veliko zamudnega terenskega dela; to pa je spričo pomanjkanja strokov
nega kadra in velikih potreb po načrtnem odpiranju pt·ostrnnih gozdov še posebno 
pomembno. Avtor opisuje osnovne principe pri načrtovanju s pomočjo posnetkov iz 
zraka. 

Preden se lotijo sestavljanja generalnega načrta cestnega om1·ežja za določeno 
območje, mora biti jasno postavljen cilj pt·edvidenega cestnega omrežja. Analizirati 
je potrebno strukiuro bodočega prometa in na podlagi tega določiti načela za pola-
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gan]e in za tehnične elemente prometnic. Vse glavne nakazovalce, ki vplivajo na 
potek trase in so pogojeni s terenskimi razmerami, je mogoče dobili s pomočjo po
snetkov iz zraka. Za večja območja zadostujejo posnetki v merilu 1 : 30.000, za manjša 
pa 1 : 15.000. Iz stereoskopskih slik je lahko hitro ustvariti predstavo o osnovni obli
kovitosti terena, o vodnem omrežju, o vegetaciji itd. Podroben študij posnetkov pa 
strokovnjaku odkrije vse važnejše činitelje, ki ga zanimajo pri načrtovanju prometnic. 
Nekatere faktorje je mogoče ugotoviti neposredno (kardinalne točke in linije, višinske 
razlike), na druge pa se da sklepati le posredno. Iz oblike terena in vrste vegetacije 
po posebnem ključu ugotovijo geološko in petrografsko sestavo tal. Dalje iz posnetkov 
doženejo nagnjenosl pobočja, ki je najboljši nakazovalec količine zemeljskih del. 
Iz podrobne slike reliefa sklepajo na poprečne transportne razdalje zemeljskih mas. 
Glede na klimatske razmere, nagnjenost terena. vrste tal ter rastlinske odeje ugo
tavljajo tudi vodne razmere in določajo potrebne ukrepe za odvajanje vode z bodoče 
ceste. Na podlagi zahtev, ki jih postavlja bodoči promet v gozdu, ter glede na terenske 
razmere je mogoče določiti, kje naj poteka cesta, kakšna naj bo njena kakovost in 
kakšna bo najbolj ekonomična tehnika izvajanja gradbenih del. S pomočjo vseh teh 
podatkov izračunajo predvidene gradbene stroške, ki so med odločujočimi pnstavkami 
pri sestavljanju generalnega načrta prometnega omrežja. 

l\ačrtovanje cestnega omrežja za daljše obdobje ni preprosto, ker ni mogoče 
natančno predvideti, kako se bodo z razvojem tehnike spreminjali določeni činitelji 

(način in stroški spravila, prevozna sredstva), ki vplivajo na gostoto in kakovost 
prometnic. Za ta generalni načrt cestnega omrežja ne more bi dokončno, za večne 
čase izdelan projekt, ampak naj predvideva trajno lego le za glavne ceste, medlem 
ko je podrobna zgostitev omrežja prepuščena bodočemu razvoju. 

Genet·alni načrt je osnova za detajlno trasiranje. Na obsežnih, slabo obraslih 
območjih trasirajo po indiretkni metodi na osnovi topogr8.fskih kart v merilu 1 : 1000, 
napravljenih fotogrametično iz avionskih posnetkov. Za teren, ki je gosto porasel z 
drevjem, pa pridejo do podatkov, potrebnih za izdelavo detajlnih projektov, le z 
neposrednim trasiranjem. Andrej D o b r e 

IZ ZGODOVINE NAšEGA GOZDARSTVA 

PRISPEVKI K ZGODOVINI UREJANJA NASIH GOZDOV 

(Nadaljevanje) 

K o s t an j evi c a . Gozd-o\'i Kranjskega verskega zaklada na Gorenjskem so bili 
navedeni pod naslovoan: »Blejska graščina«. Kranj. ver. zakladu pa je p1i padalo tudi 
gozdno posestvo z upravo v Kostanjevici na Dolenjskem. 

To posestvo sta dala Korošl-m vojvoda Bernard (zadnji Spanheimovec) in njegova 
soproga Juta leta 1234 na razpolago Cisterijancem v Vetrinju (Koroška), da si zgrade 

v Kostanjevici samostan. Dne 11. jan. 17 86 je Jožef IL samostan ukinil in ga dodelil 
s posestvom vred Verskemu zakladu. 

Leta 1881 je bil sestavljen prvi gozdnogospodarski načrt, prva revizija pa leta 
lB91. Go-tovo so sledili do prve .sveto:vn.e vojne še revizijski operati.. Po prvi svetovni 
vojni je prišlo posestvo pod bivšo Jugoslavijo. Za deseletje 1933-1942 je bil napravljen 
nov gospodarski načrt za gozdno površino 1396 ha. Etat je bil 10.465 m~ (zelo velik). 

Leta 1939 je posestvo prevzela Ljubljanska škofija, leta 1945 pa je postalo 
splošno ljudsko premoženje. 
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Gornjegrajska gra š čina. Bila je v posesti ljubljanskih škofov. Obsegala 
je svojčas velLko več gozdov. Pri odvezi sevitutnih bremen je izgubila gozove v 
podolju, ostali pa so ji gozdovi na gorskih obronkih v višjih Ln najvišj,ih legah. 

Leta 1891 in 1892 je napravil gozdnogospodarski načrt ter obmejičenje za 19.690 
oralov Herman Brettschneider, ta.ksatoi:- na Dunaju. Okoli leta 1906 je napravil 
nov operat prof. A. v. Guttenberg. Za desetletje 1928-1937 je bil sestavljen zopet 
nov načrt za gozdno površino 7519 ha. Ta površina zajema 7421 ha gozda v gornje
grajskem okraju, 18 ha v celjskem, 75 ha v ljubljan...;;kem (Goričane) in 5 ha v k. o. 
Golo Brdo ljublj. okraja . Za desetletje 1936-1945 je bil napravljen revizijski operat, 
ki ga je banska uprava neodobrenega vrnila gozdni upravi v Marijingradu, naj 
počaka do končne razlastitve gozdov po zakonu o agrarni reformi. Slo je pravzaprav 
za razlastitev 1542 ha planin, na katerih je bilo nad 900 ha gozdov. Prišteti pa bi 
bilo 395 ha gozdov v gornjegrajskem okraju, prej last kmeta »Planinška~· pod Vežo. 
To posestvo je graščinski upravitelj kupil za škofijo, da je omogočil spravilo lesa 
iz škofijskih gozdov nad Vežo. 

Skofijsko posestvo je po osvoboditvi prevzela ljudska oblast. 
K r i ž e va č k a i m o v n a o b č i n a. To posestvo, ležeče v vzhodnem delu 

Prekmurja, je bilo svojčas last grofa Esterhazyja, madžarskega plemiča. Po ptvi 
svetovni vojni je pripadlo Prekmurje (prej Madžarska) Jugoslaviji, Esterhazyjevo 
veleposestvo v okraju Dolnja Lendava (3803 ha gozda) je kupila »Našička d . d .« Ta pa 
je posestvo čez nekaj let eksploatacije prodala Kr.i.ževački imovni občini, ki je imela 
sedež svoje direkcije v Belovaru . K. I. O. je napravila gospodarski načrt za dobo 
1928/29-1938/39. Letni etat je znašal 14.774 m 3 . 

Ve 1 ep o sest v o pri S v. Katarini nad Tržičem, bivša last dr. Karla 
Roma, barona, diplomiranega gozdarja in lesnega industrdalca. To posestvo je kupil 
leta 1890 njegov oče Julij od Kranjske industrijske družbe. Ta pa ga je kupila leta 
1873 od posestnika Primožiča s Pristave pri Tržiču. Zgodovina tega posestva je 
opisana v izve;stjih Kranjsko primorskega gozdarskega društva, letnik 1911, l)?d 
naslovom: »Zur Geschlchte der Herrschaft Neurnarktl•• (Peter von Radics). 

Gozdnogospodarski načrt za te gozdove je napravil prof. A . v. Guttenberg leta 
1907 za desetletje 1908-1918. Ke1· oblastvena odobritev načrta po takrat obstoječih 
zakonitih predpisih ni bila predpisana, je predloženi načrt okrajno glavarstvo v 
Kranju (na referat ing. Šivica) vzelo zgolj na znanje. Pod bivšo .Jugoslavijo je bil 
sestavljen revizijski operat za dobo od leta 1930 do 1939. Letni etat za to dobo je 
znašal 18.427 m 3 • Prejšnji je. hil manjši. Po osvoboditvi je p~tvo postalo splošno 
ljudsko premoženje. Leta 1958 je dobilo ime: »Jelendol~•. 

Ve 1 ep o sest va gr of a dr. Ferdinanda Attemsa. Grof je stanoval 
v graščini v Slov. Bistrici. Zgodovina tega posestva sega v dobo, ko s-o tod gospodovali 
Tattenbachi in je opisana v .Stajerskih zgodovinskih virih. 

Verjetno so bili Attemsovi gozdovi že za dobe Avstrije urejeni. Pod Jugoslavijo 
je bil sestavljen gospodarski načrt za desetletje 1927/28-1936/37. Površina gozdov 
je ztla5ala prvotno 3374 ha (objekt Brežice 381 ha, Slov. Bistrica - Pohorje 2059 ha, 
~odčetrtek 934 ha). Nekaj površin je bilo leta 1934 razlaščenih v korist občin. 

Prvotni etat (pred razlastitvijo) je bil 14.532 m ·'. Po osvoboditvi so posestva postala 
splošno lju&ko premoženje. 

Kamniška meščanska k or pora ci ja. Kamniški meščani so že davno 
uživali gozde v Kamniški Bistrici. Upravičene so bile le določene hiše (194 hiš), ki so 
imele pravico do gozdnega premoženja, k.i je pozneje naseljeni niso imeli. Leta 1866 
so dobili gozdovi svojo lastno upravo z ustanovitvijo posebne »Meščanske korpora
cije<<, ki jo je upravljal gospodarski odbor 9 članov in nadzorni odbor 5 članov . Volil 
jih je občni zbor upravičencev za poslovno dobo treh let. 
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Leta 1888 je uredil gozde Kamniške meščanske korporacije gozdarsko-tehnični 
zavod Hermana Brettschneiderja z Dunaja. Sestoje je razdelil na tri obratovalne raz
rede. V razred A je uvrstil ravninske gozdove (645,45 ha) s 100-letno obhodnjo, kjer 
se je razen z oplodno sečnjo v 10- do 20-letni pomlajevalni dobi lahko sekalo tudi na 
golo. V razred B je uvrsiil sestoje na obojestranskih obronkih Bistrice in stranskih 
potokov (1995,04 ha) z oplodno sečnjo in 100-letno obhodnjo v 10- do 20-letni pomla
jevalni dobi. V razred C pa so bili uvt·ščeni gozdovi na najvišjih strmih legah 
(501,61 ha) s periodskim, prebiralnim sekom ob 150-letni obratovalni dobi s 30-let.no 
pomlajevalno dobo. Vsega je Brettschneider napravil 39 oddelkov, obmejenih od vodo
tokov, l'Obov in potov. Letni etat je bil v desetletju 1908-1927 (revizijski operat) ok. 
2370 m :l trdega in 3450 m:J mehkega lesa, skupaj 5820 m:1. Trdi les so izdelali v drva 
za kritje potreb upravičencev , za deputat gozdarskega osebja in za pisarne, za franči
škanski samostan in korporacijske reveže. Za kritje teh potreb so porabili 5760 m·'. 
Zato so posekali več trdega lesa, kakor bi bili smeli. Od etata mehkega lesa so morali 
po pogodbi iz leta J 853 oddajati smodnišnici 1364 m3 lesa, tako da je razmeroma 
malo tehničnega lesa osk1lo za hišne potrebe upravičencev in za prodajo. 

Leta 1929 napravljeni revizijski operat izkazuje 3172,75 ha gozda . Letni etat za 
dobo 1929-1938 je bil 4700 m 1 mehkega in 5900 m:> trdega lesa ter vejevine pod 8 cm 
350m3 mehl{e in 1050 m:J trde. Gospodarske enote so obsegale 5 revirjev, in sicer: 
Konec, Bela, Kopišče- Dol- Farjev laz, Korošica in Konjska. S~čnja na golo je bila 
povsod opuščena. V obratovalnih razredih A in B je bila tudi oplodna sečnja do
pustna. 

Tudi za desetletje 1939-1948 je bil izdelan revizijski gospodarski načrt, ki ga je 
pa Banska uprava 21. febr . 1941, Ill/7 pod št. 3172/1 vrnila Meščanski korporaciji 
v spopolnitev. Do odobritve potem ni prišlo, ker je 7. aprila istega leta to preprečila 
nemška okupacija. 

Ve 1 ep o sest v o gr of o v Thu r n. Tu gre za več posestev. Po stanju iz leta 
1939 so izkazana gozdna posestva za vsakega posestnika rodbine Thurn posebej, ier 
jih tudi posebej obravnavam. Zgodovinski viri mi niso n<:~ razpolago. 

Grofa Aleksander in Jurij Thurn sta posedovala gozdne revije Holmec- Mošenik, 
Ludranski vrh, Bistra in Koprivna, vsega 2749 ha. Za te revirje so obstajali že za dobe 
avstrijske vladavine gospodat·ski načrti. Revizije gospodarskih načrtov so bile na
pravljene tudi po prvi svetovni vojni. Zadnje revizije so bile predložene oziroma 
odobrene: za revir Holmec- Mošenik za desetletje 1936-1945, za revir Ludranski vrh za 
desetletje 1937-1946, za revie Bistra za desetletje 1938-1947 in za 1·evir Koprivna 
za desetletje 1937-1946. Letni etat je znašal za vse štiri revirje skupaj 908.3 roJ 

mehl\ega lesa. Pri obhodu gozdov ob pregledovanju revizijskih operatov sem imel 
vtis, da stoji več lesa na posameznih površinah, oziroma pododdelkih, kot je bilo 
izkaznega . Sekalo se je na golo. Med drugo svetovno vojno je tod gospodaril nemški 
okupe1tor . Po vojni je pose~tva prevzela ljudska oblast. 

Ve 1 ep o sest v o Mi s 1 in j e je bilo 1ast lesnega industrij alca ing. A. Pergerja, 
ki je to posestvo kupil od nekega Poglayena. Po njegovi smrti mu je sledil sin de. Ar
tur Preger. Za posestvo, ki je obsegalo 2740 ha gozdov, je obstajal pod avstrijsko vlado 
gospodarski načrt. Zadnja revizija operata z.a desetletje 19:35-1944 je bila odobrena 
z odlokom Banske uprave z dne 25. nov. 19:34, III ,/7 št. 6147./2. Letni etat je znašal 
9850 m1 večinoma mehkega lesa. 

Med drugo svetovno vojno so prizadeto območje zasedli Nemci . Po vojni je postalo 
posestvo splošno ljudsko premoženje. 

K on ji š ka graščina je bila last dr . Hugona Vincenca Windisch-Graetza. 
Po izvedbi agrarne reforme je ostalo še 1198 ha gozdov na Gori p1i Konjicah. Gospo
darski načrt in revizijski operati so potekli . Leta 1934 je bil etat določen z 2200 m:: 
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mehkega in 2000 m:> trdega lesa. Med drugo svetovno vojno je bilo posestvo prizadeto 
od nemške zasedbe. Leta 1945 je postalo splošno ljudsko premoženje. 

G o z d n o· pose s tv o Ravni k pri P 1 ani ni. leži v bivšem logaškem 
okraju; pripadalo je Hasberški graščini in je tvorile poseben gozdni revir. Svoje
časni nameščenec kneza Windisch-Graetza, Anton Hanusch je razdelil gozdove na 
oddelke z ravno potekajočimi malimi presekami, opisa sestojev pa takrat ni napraviL 
Leta 1908 je dal njegov naslednik Alfred Korbl revir premeriti in urediti. Nato so 
vsako desetletje sledile revizije. Po prvi svetovni vojni {1918) je pripadel revir Ravnik 
{z Lanskim vrhom vred) ozemlju Jugoslavije. Pripadlo je tudi 75,3528 ha gozda 
tostran nove meje z Italijo od gozda pri Hasberškem graščinskem poslopju. Ta gozd 
je bil prej graščinski park in so v njem sekali samo slučajne užitke. 

Za dobe bivše Jugoslavije je revir Ravnik obsegal ok. 1803 ha gozda. Obstajal je 
iz sledečih objektov : 177,8116 ha v kat. o. Dolnja Planina, 1291,2629 ha v kat. o. Laze, 
75,:3528 ha v kat. o. Gornja Planina in 258,4208 ha v kat. o. Rakek. 

Windisch-Graetzova uprava je predložila za desetletje l. I. 1938 do 31. XII. 1947 
Banski upravi revizijski operat. Odobren je bil z odlokom z dne 31. juHja 1938, III,/7 
št. 960. 3. Letni etat je znašal 9100 m:l mehkega lesa (jelka) in 1450 m:1 trdega {bukev). 

Blizu železniške postaje Planina je stanoval knezov upravni organ, prej revirni 
gozdar, zadnja leta pred drugo svetovno vojno pa gozdarski mojster, podrejen Gozd
nemu uradu v Postojni, takrat zasedeni od Italijanov. 

Poleg železniške postaje Planina je bila, kakor sem že na drugem mestu poročal, 
leta 1916 zgrajena žaga za podelavo lesa, pridobljenega v revirju Ravnik. Po osvobo
ditvi je postal Ravnik splošno ljudsko premoženje. Nekaj let so potem pretirano 
sekali. (večletni etat). 

Velepo:sestvo Karla Ado-lfa Auersperga v Kočevju in Kar
la Br eu ne eja \' S ote s k i. Po agrarnoreformni razlastitvi dedičev po knezu 
Karlu Auerspergu je ostalo njegovemu nečaku Karlu Adoliu v kočevEkem okraju 
1999 ha gozdov. V čabarskem okraju pa mu je ostalo 2268 ha gozda . Ker je čabarski 
okraj, ki je bil dve leti v sklopu Dravske banovine, prišel nazaj v območje Savske 
banovine, čabarskih gozdov dalje ne obravnavam. Po zadnjem revizijskem operatu 
za bivšo nerazlaščeno kočevsko graščino za desetletje 1930-1949 je znašal letni etat 
za omenjenih 1999 ha gozda 10 425 m:1. 

Drugi dedič, Karl Breuner, je podedoval po agrarnoref01·mni razlastitvi v novo
meškem okraju ležeči gozd s površino 1046 ha. Sedež uprave tega {alodnega) posestva 
je bil v Soteskj, Po gori navedenem operatu je znašal letni etat 8100 m:J. Obe po
sestvi sta bili med drugo svetovno vojno pod italijansko okupacijo. Po osvoboditvi 
ju je prevzela ljudska oblast. 

Zgodovina nekdanjega kočevskega veleposestva je opisana v knjigi: »Die 
Entwicklung des Forstwesens auf der furstl. Karl Auersperg'schen Herrschaft -
Herzogtum Gottschee«. (1848-1898) (L. Hufnagl) , Praga 1898. Naj povzamem neka
tere podatke: V XIV. stoletju je dobil Friderik Ortenburški od Oglejskih patriarho·v 
obširne predele na Kočevskem v fevd . Ta je koloniziral zapuščene kraje s Svabi. 
Okoli leta 16.30 so to gospostvo kupili Auerspergi. Kupec je bil grof Woligang Engel
bert (1610-1673). Njemu je sledil brai Ivan Weikhart, prvi knez Auersperg {1615 do 
1677), ki je ustanovil fideikomis . Fideiltomisu so takrat pripadali objekti: Kočevje. 
Poljane, Zužembel'l< in Višnja gora na Kranjskem ter Wachsenstein in Bellay v Istri. 
Ta knez je zgradil v Ljubljani poslopje ,~Knežji dvorec« (Furstenhof), ki so ga podrli 
po ljubljanskem potresu leta 1895. Na njegovem mestu stoji sedaj poslopje Narodne 
in univerzitetne knjižnice. 

Ing. Anton šivic 

(Nadaljevanje bo sledilo) 
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