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Gozdarstvo in varstvo narave
V času od 17. do 26. januarja 1994 je bila v Buenos Airesu 19.
generalna skupščina Svetovne zveze za ohranitev narave IUCN, ki združuje BOO vladnih in nevladnih organizacij iz 130
držav, vključno z vsemi pomembnimi okoljevarstvenimi zvezami.
Slovenija je članica IUCN od maja 1993. Generalne skupščine,
ki je vsaka tri leta, so se udeležili trije predstavniki iz Slovenije,
in sicer inž. Marija Zupančič Vičar, Peter Skoberne in prof. dr.
Boštjan Anka. Udeležba našega uglednega profesorja na tem
velikem srečanju 1200 ljudi z vsega sveta, ki jim ohranitev in
varstvo narave pomenita še posebej veliko, je nova pomembna
potrditev, da naravovarstvena stroka in javnost priznavata slovenskemu gozdarstvu in gozdarjem naravovarstveno usmeritev.
Skrb za Zemljo kot planet v globalnem, skrb za okolje, varstvo
narave in trajnostni razvoj postajajo v razvitem svetu vse bolj
poudarjena izhodišča pri načrtovanju vseh dejavnosti človeka.
Od redkih posameznikov, ki so iz globine svoje vesti in spoštovanja pravice do življenja vseh živih bitij že dolgo učili, kako je
treba ravnati z okoljem in naravo, okoljevarstvena misel prodira
pod kožo vse širšega kroga ljudi. Osveščanje, pa tudi strah pred
svojo usodo, počasi vendarle premagujeta oholost, s katero si
je človek dolgo želel podrediti naravo.
Opisan napredek pri odnosu do narave je, razumljivo, manjši v
okoljih, kjer je večini ljudi cilj preživeti dan, ki ga živijo. Premalo
je skrb za okolje zavela tudi v ozkih gospodarskih krogih, ki so
seveda za dogajanja na našem planetu zelo odločilni.
Sonaravno in trajnostno usmerjeno slovensko gozdarstvo je v
prizadevanjih za varstvo okolja sposobno ponuditi veliko. Ponuditi, kar vemo in zmoremo, ni le naša pravica ampak tudi
dolžnost. Če bomo premalo dejavni, bodo po okolju in naravi še
naprej šarili tudi ljudje, ki o obojem vedo mnogo manj kot
gozdarji. Preprečevati nepravilnosti pri delu z naravo pa je vselej
lažje kot jih zdraviti!
Urednik
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Napake izmere oblovine iglavcev in predlog novega
načina izmere (2. del)
The Errors of Conifers' Roundwood Measurings and a Suggestion
as to a New Measuring Method (part 2)
1

Edvard REBULA*

Izvleček

Synopsis

Rebu la, E.: Napake izmera oblovine iglavcev
in predlog novega načina izmera. Gozdarski vestnik, št. 1/ 1994. V slovenščini s povzetkom v
angleščini, cit. lit. 25
Z raziskavo smo ugotavljali debelina in delež
lubja pri oblovini jelke in smreke na Dinaridih
Slovenije. Ugotavljali smo tudi možnosti izmera
lesa v lubju in napake običajnih načinov merjenja
oblovine jelke in smreke.
Raziskava kaže, kakšen je vpliv polnolesnosti
in debeline ter dolžine sortimentov in njihovega
položaja v deblu na napake pri izmeri oblovine.
Predlagani so izboljšani načini izmera lesa.
Ključne besede: lubje, jelka, smreka, Dinaridi,
izmera lesa.

Rebu la, E. : The Errors of Conifers' Roundwood
Measurings and a Suggestion as to a New Measuring Method. Gozdarski vestnik, No. 1/1994. ln
Slovene with a summary in English, lit. quot. 25.
ln the research, the thickness of bark and its
share in the roundwood of the European fir and
Norway spruce in the Dinaric region of Slovenia
was established. The possibilities as to the measurings of timber in bark and the errors of the
usual measuring methods of European fir and
Norway spruce roundwood were established as
well.
The results of the research show the shape of
roundwood, diameter and length of assortments
and the part of the trunk which forms a log.
The improved measuring methods are proposed.
Key words: bark, European fir, Norway spruce,
Dinaric mountain range, roundwood measuring.

4.5. Možnost merjenja oblovine jelke in
smreke v lubju

zadovoljivo točnost. Sta pa oba načina pri
sedaqjem ročnem merjenju in računanju
komaj izvedljiva. Šlo bi s primernimi raču
nalniki in ustreznimi programi.
Zato bomo tu podali le za prakso sprejemljive načine . Ocenili bomo tudi njihovo
točnost. Točnost bomo ocenili tako, da
bomo primerjali telesnino (temeljnico) lesa
v posameznemu vzorcu, izračunane na
različne načine. Kot merilo primerjave
bomo vzeli telesnino lesa, izračunane iz
mer brez lubja.

4.5. Measurement Possibilities of the Logwood of
the European Fir and the Norway Spruce in Bark

Gre za presojo, kako dovolj natančno in
bolj racionalno ugotovimo lesno maso
lesa, če je ta v lubju (neobeljen) in merimo
mere sortimentov v lubju - z lubjem.
Tu bomo obravnavali le merjenje lesa,
kjer merimo premere ročno. Od teh mer ali
od telesnine, izračunane iz teh mer, moramo odšteti lubje.
Uporabni so vsi načini, za katere imamo
dovolj natančne podatke o debelini lubja.
Najbolj točna sta verjetno načina, ko bi
debeline ali delež lubja odvzemali pri vsakem sortimentu. Tudi, če bi to delali za
debelinske razrede {npr. po Sem), bi dosegli
čim

* Prof. dr. E. R., dipl. inž. gozd., 66230 Postojna, Kraigherjeva 4, SLO
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4.5.1. Računanje telesnine lesa z
odštevanjem dvojne debeline lubja
4.5.1. The Catculation of Timber Vo/ume by
Subtracting Double Bark Thickness
Računanje poteka tako, da od premera
z lubjem odšejemo dvojno debeline lubja
pri vsakem izmerjenem premeru posebej.
Za jelko smo preizkusili dva načina :

Napake izmera oblovine iglavcev in predlog novega načina izmere (2. del)

1. naš originalni,
2. po predlogu Turka (1982).
1. Od točnih premerov z lubjem (nezaokroženih) odštejemo na račun debeline lubja pri sortimentih drobnejših od 30 cm (z
lubjem) 1 cm. Pri debelejših sortimentih
(nad 30 cm premera) pa odštejemo 2 cm.
Ta način daje pri vseh naših vzorcih pre-

(po JUS-u) obremenjen z naslednjo napako.
Debelina lesa
z lubjem

pri neprebranih vzorcih (prvi način vzorče
nja) v povprečju 1,9% premalo lesa (minim.
-3,3 %, max -0,2 %, standardni odklon
0,7%).
V primerjavi z veljavnim načinom merje-

nad60

nja (zaokroževanje navzdol, JUS), daje ta
v povprečju za 0,8% višje rezultate.
Ekstrema sta za 0,6% nižje (-0,6%) in za
3,2% višje ( +3,2 %). Standardni odklon je
način

±0,9%.
V okviru našega vzorčenja nismo ugoto-

vili zveze med dejansko napako (razliko)
lesa in povprečno debelina sortimentov.
Ugotovili pa smo šibko zvezo (R = 0,36)
med razliko lesa, izračunana po tem načinu

in po JUS-u, in povprečno debelina oblovine v vzorcu. Pri debelejši oblovini je
napaka manjša. Pri prebranih vzorcih (drugi
način vzorčenja) so napake različne. Pri

prvih kosih (korenovec) namerimo po tem
načinu 1 ,5% premalo, pri .drugem kosu

(sredina debla) 2,5% premalo in pri vrhih
(zadnji kosi) celo 4% premalo v primerjavi
z dejansko količino lesa.
2. Turk (1982) je predlagal, da bi za jelko
in smreko na račun lubja odšteli pri premerih z lubjem
8-20cm
1 cm
20-60cm
2 cm
nad 60 cm
3 cm
Ta

način računanja

je dal v povprečju za

3,8% prenizke rezultate z ekstremoma

-1 ,9% in -6,2% ter standardnim odklonom ±1,07%.
Oba načina sta obremenjena s sistematično

napako. Pri debelinah lesa, kjer je
lubje tanjše od računanega, dajeta vedno
prenizke rezultate, pri lesu z debelejšim
lubjem pa vedno previsoke. Z našo raziskavo smo ugotovili, da je naš (originalen)
način, v primerjavi z običajnim merjenjem

+%

do15cm

15-20
20-25
25-30
30-35
35-40
40-45
45-50
5()-55
55-60

nizke rezultate. Na ta način smo naračunali

Nameri preveč Nameri premalo
Pozit. napake Negat. napake

-%
2,9
0,6

1,9

3,1
1,9
0,7
0,4

0,9

1,0
1,6
1,7

Prav tako smo ugotovili, da oba načina
dajeta prenizke rezultate pri vseh debelinah
(prsnih premerih) drevja, če vzamemo deblo kot celoto (vso maso debel' določene
debelinske stopnje). Naš, originalen način
izkazuje največjo napako pri drevju 3. debelinske stopnje (10-15cm prsnega premera),
kjer tako merimo kar 10,6% lesa premalo.
Z večjo debelina lesa napaka pada, je pa
tudi pri drevesih nad 60cm prsnega premera še vedno -1 %.
Kljub naštetim pomanjkljivostim sta oba
načina uporabna za jelko. Pri nekoliko debelejšem lesu in lubju bi bil naš način še
točnejši. Pri drevesih z najdebelejšim lubjem in pri zelo debelem lesu je točnejši
Turkov način.

Za smreko, ki ima tanjše lubje,ta dva
načina

nista primerna. Po našem načinu bi

tako namerili kar za 4,5% manj od dejanske
količine lesa in celo 2,1 % manj, kot ga
namerimo po veljavnih predpisih.
'1.5.2. Računanje telesnine lesa z
odštevanjem deleža lubja
4.5.2. The Calculation of Timber Vo/ume by

Subtracting the Bark Share

Ta način je videti najbolj priročen. Poteka
tako, da izmerimo telesnino lesa z lubjem
in od tega odštejemo delež lubja. Točnost
in uporabnost sta odvisni od točnosti ocene
deleža lubja. Ta je toliko bolj točna in
zanesljiva, kolikor ožji je debelinski razred
lesa, za katerega velja. Je pa tako računa
nje pri vsakdanjem delu komaj uporabno.
GozdV 52, 1994
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Z odštevanjem deleža lubja lahko

raču

namo telesnino lesa na naslednje načine.

4.5.2.1. Računanje telesnine lesa z
odštevanjem povprečnega deleža lubja

Uporaba kvadratične sredine v praksi je
nekoliko nepriročna. Izračunamo jo lahko
tudi iz povprečne temeljnice hlodov. Telesni no hlodov (M-m3 ) delimo z vsoto njihovih
dolžin (L-m)

4.5.2.1. The Calculation of Timber Vo/ume by
Subtracting the Average Bark Share

Najenostavneje izračunamo telesnino le-

sa,

če

od telesni ne lesa z lubjem odštejemo
delež lubja. Ta je za jelko 9,7 %.
Pri tem postopku lahko računamo z maksimalno napako ± 1,8 %. Pri s mre ki je delež
nižji. Za rabo predlagamo višji delež, kot
povprečni

smo ga ugotovili v naši raziskavi. Menimo,

da je realni delež nekje okoli 8,5 - 9 %.
Točnost teh ocen je odvisna od debelinske sestave merjenega lesa. Zato točnost
povečamo z upoštevanjem povprečne (aritmelične ali kvadratične) debeline vzorca.
Povprečni delež jelovega lubja v odvisnosti
od povprečne debeline smo prikazali v
preglednici 5.
Podatke v preglednici 5 smo izračunali
iz regresijskih enačb v poglavju 4.2.4.2. Z
njimi si vsak lahko izračuna delež lubja za
poljubni srednji premer.
Z uporabo aritmetične sredine premerov
smo napako ocene deleža zmanjšali na

okoli ± 1,3 %, z uporabo kvadratične sredine pa celo na ±1,2%. To pa je že
sprejemljiva točnost, zlasti še, ker je napaka slučajna in je pričakovati, da se pri
številčnejših vzorcih izravna.

G =Mil
in tako dobimo povprečno temeljnico. Iz
nje pa izračunamo srednji premer ali pa ga
odčitamo iz ustreznih tablic.
4.5.2.2. Računanje telesnine lesa s podatki
o deležu lubja po debelinskih stopnjah
4.5.2.2. The Calculation of Timber Vo/ume by

Means of the Data on Bark Share by Thickness
Degrees

V primerih, ko imamo podatke o debelinah (prsnih premerih) drevja, lahko izraču
namo povprečni delež lubja s podatki o
deležih lubja po debelinskih stopnjah (preglednica 4).
To je običajni primer po odkazilu drevja
in izračunu lesnih zalog. Tak način računa

nja deleža lubja bi bil zelo primeren pri
prodaji ob panju ali kakem drugem mestu
(ob cesti, na kamionu, skladišču ipd.), če
kupec kupi vso odkazano maso.
Za ta način računanja bi morali za vsako
delovišče (sečnospravilno

enoto) ali partijo,
ki je predmet kupoprodaje, že ob računanju
odkaza.ne lesne mase (po odkazilu) izraču
nati tudi povprečni delež lubja. Ob konkretnem merjenju lesa ob prevzemu bi od v

Preglednica 5: Povprečni delež jelovega lubja v odvisnosti od povprečne debeline lesa
Table 5: The Average Share of European Fir Bark in Relation to the Average Timber Diameter
Kvadratična

Aritmetična sredina

Arithmetic Mean
Povpr. prem.
Delež lub.
Avera ge Diameter
Bark Share
%
~d

d~-cm

n

15
18
21
24
27
30
33
36
39
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11 ,8
11 ,4
10,9

10,5
10,0
9,5
9,1
8,6
8,2

sredina
Square Mean
Delež lubja
Povpr. prem.
Average Diameter
Bark Share
%
d1 =
cm

V?
18
21
24
27
30
33
36
39
42

11,6
11,2
10,7
10,3
9,9
9,4
9,0
8,6
8,1

Temeljnica
Basal Area
mz

0,0254
0,0346
0,0452
0,0573
0,0707
0,0855
o, 1018
0,1195
0,1385

Napake izmere oblovine iglavcev in predlog novega

lubju izmerjenega lesa odračunali povdelež lubja.
Ob primerni organizaciji prevzema, zlasti
pravočasnem izračunu povprečnega deleža lubja, je videti ta način dovolj praktičen.
Je pa verjetno najtočnejši, saj upošteva
debelinsko sestavo drevja, ki je glavni vir
variabilnosti deleža lubja.
Na koncu poglavja podajamo pregled
točnosti izmere lesa posameznih predlaganih načinov. Podan je v preglednici 6.
prečni

4.6. Napake izmere
4.6. Measurement Errors
Večina napak merjenja, ki jih bomo tu
obravnavali, nastaja zaradi predpisanega
načina merjenja (JUS D.BO 022) gozdnih
lesnih sortimentov in izračunavanja njihove
telesnine. To pomeni, da bi jih lahko z
drugačnimi načini merjenja in računanja
izločili. Danes so za to dani vsi pogoji.
Napake bomo obravnavali po njihovih vzrokih.

načina

izmere (2. del)

4.6.1. Napake zaradi zaokroževanja
premerov navzdol
4.6.1. Errors due to Rounding-off

Predpis določa, da premere sortimentov
zaokrožujemo navzdol na cele centimetre.
Zato namerimo premalo lesa. Teoretično je
povprečna absolutna napaka 0,5 cm, relativno pa je odvisna od premera hlada. V
naših vzorcih bi zaradi zaokroževanja izmerili v povprečju za 4,1 mm manjši premer.
Zaokroženo na cele mm je bila največja
razlika 6 mm in najmanjša le 3 mm.
V relativnem merilu bi tako namerili v
povprečju za 2,6% lesa premalo. Relativna
napaka je v tesni povezavi s povprečno
debelina oblovine v vzorcu, ki jo kažeta
regresijski enačbi
1 = 0,85
1 = 0,87

p = 5,32- 0,0872d;

p = 5,405-0,08396d,;

kjer je :P =% napake
d = aritmetična sredina premerov
dl = kvadratična sredina preme rov

Preglednica 6: Točnost izmere lesa za posamezne predlagane načine izmere
Table 6: The Accuracy of Timber Measurement for /ndividual Measurement Methods
Način

izmere telesnine
Vo/ume Measurement Method

Napaka izmere v %
Measurement Error in%

Stand. odklon
Standard Deviation

n?j~ižja
srednja
naj~išja
mm1mum
mean
maxtmum
Odštevanje dvojne debeline lubja 1 Doub/e Bark Thickness Subtraction
~Th~

~A

According to Turk
-{),2
Izvirni način- neprebran les
-1,9
~.3
Original method- unse/ected timber
Izvirni način- prebran les
-1,5
-2,5
---4,0
Original method- selected timber
Odštevanje povprečnega deleža lubja 1 Average Bark Share Subtraction
Brez ko relacije
-1,7
O
±2, 1
Without correlation
S korelacija arit. sredine
o
±1,3
With arithmetic mean correlation
S korelacija kvadr. sredine
±1,2
o
With square mean correfation

Po debelinskih stopnjah
By thickness degrees

±%

-1,5

o

±1,2

0,7

0,9

0,6

Opomba: Vsi podatki so za jelko
Note: All the data refer to the European tir
GozdV 52, 1994
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Vidimo, da relativna napaka hitro pada z
srednjim premerom vzorca.
Tako je pri (kvadratično) srednjem premeru
(d 1 ) 25cm- 3,3%, pri 35cm pa še 2,5%.
Obakrat bi namerili za toliko premalo lesa.
Napaka je pomembna in velika, saj bi
dosegla 1 % šele pri aritmetični sredini
premerov 49,5cm, oziroma pri geometrijski
sredini 52,5cm. Tako debel les pa je za
slovenske razmere že velika redkost in še
to le, če je posebej odbran.
naraščajočim

4.6.2. Napake zaradi oblike debel in
hlodov
4.6.2. Errors due to the Form ofTrunks and Logs

Za analizo teh napak je bil dovolj velik
vzorec le pri jelki. Zato veljajo ugotovitve le
za jelko.
Napake nastajajo zaradi poenostavitve
pri računanju telesni ne debel in delov debel
po enostavnih, za prakso priročnih obrazcih. Tako je Huberjev obrazec točen le za
valj in Apolonijev paraboloid. Napaka pa je
tem večja, čim bolj se oblika debla razlikuje
od teh dveh teles. V naši raziskavi smo
ugotovili povprečno negativno (daje premajhne rezultate, naračunamo premalo lesa) napako Huberjevega obrazca 3,2 do
4%, odvisno od dolžine sekcij (hlodov), za
katere računamo telesnino. Poleg dolžine
sekcij vpliva na velikost napake še:
- oblika debla,
- debelina dreves oziroma debel in njihovih delov,
- položaj dela debla v deblu in
- uporabljeni obrazec za računanje.
Povprečne napake izmere zaradi uporabe poenostavljenih obrazcev za vso ana-

lizirano lesno maso so prikazane v preglednici 7. Napake so razlike med telesnino
telesa, izračunana po poenostavljenem
obrazcu, in telesnino, izračunana z integriranjem obličnice (konture) telesa (debla,
dela debla).
Za razumevanje podatkov še naslednji
pojasnili:
1. Predznak(-,+) pomeni, da daje obrazec premajhne oziroma prevelike rezultate.
2. Napake so ugotovljene s predpostavka, da bi vse sortimente krojili v navedenih
dolžinah. Telesnini toliko dolgih sortimentov
je prištet ostanek vrha debla do debeline
7cm (npr. uporabna dolžina debla je 26,7m;
to je 6 kosov po 4m +vrh v dolžini 2,7m).
Podatki v preglednici 7 nam omogočajo
naslednje zaključke:
1. Huberjev obrazec daje prenizke, Smalianov pa veliko previsoke rezultate. Zato
bomo vnaprej obravnavali le Huberjev obrazec. Smalianovega bomo omenili le, kjer bi
bil lahko uporaben.
2. Napaka raste z dolžino sortimentov.
Tudi pri najkrajših, za oblovino iglavcev
običajnih dolžinah 4m, je povprečna napaka razmeroma velika. Po tem obrazcu
naračunamo v povprečju za 3,2% premalo
lesa. Pozneje bomo dokazali, da je dejanska napaka še večja.
3. Variabilnost napake je velika. Raste z
dolžino sortimentov. Poudariti velja, da veljajo navedena povprečja in variabilnost za
vzorec 304 dreves z lesno maso okoli
250m"- Iz tega lahko sklepamo, da so
napake pri posameznih sortimentih, pa tudi
manjših količinah, zlasti prebranih sortimentov, lahko bistveno različne.

Preglednica 7: Povprečne napake izmere za različne dolžine sortimentov
Table 7: The Average Measurement Errors for Different Assortment Lengths
Dolžine
sortimentov
Forest wood
assortments
m

4
6
8
10

6
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Huberjev obrazec
Huber's formula
Povprečna napaka
Standardni odklon
Average error
Standard deviation
o/o
%
-3,2
1,5
-3,5
2,1
-3,7
2,9
-4,0
3,7

Smafianov obrazec
Smalian's formula
Povprečna napaka
Standardni odklon
Average error
Standard deviation
%
%
+ 8,5
2,5
+13,5
3,6
+17,9
4,6
+21,3
5,3

Napake izmere oblovine iglavcev in predlog novega načina izmere (2. del}

Navedene ugotovitve so le zelo grob
povzetek obsežne računalniške .obdelave,
ki je dana v 64 preglednicah. Navajanje
vseh presega potrebe te raziskave. Zato
navajamo, kot primer, le dve, v preglednicah 8 in 9. Druge so na razpolago pri
avtorju. V tej raziskavi bomo tabelarično in
grafično prikazali le vpliv različnih dejavnikov na velikost napake in zanesljivost izračunanega rezultata.
V preglednici 8 je prikazan izračun napak
merjenja celih debel (vse lesne mase), če
jih krojimo na 4m dolge hlade in razvrstimo
po oblikovnih številih dreves. V preglednici
9 pa je prikazan izračun napak merjenja za
4m dolge hlade na debelejšem koncu debla, korenovcu, če jih razvrsti mo po oblikovnih višinah.
Za razumevanje preglednic in diagramov
naslednja pojasnila:
1. Razredi oblikovnih višin in števil ter
debelin hlodov so oblikovani tako, da je v
vsakem približno enako število dreves (hlodov).

2. Oblikovna števila so v bistvu faktorji števila brez enot mere. Izpisane (v glavi
preglednice) so le številke za decimalno
vejico. Tako pomeni 426 v bistvu 0,426.
Oblikovna višina je zmnožek dejanske višine in oblikovnega števila (h xl). V preglednici 9 so dane v cm.
3. V vsakem "okencu" preglednice so 3
podatki. Gornji je število podatkov- dreves,
ali hlodov (n). Srednji je povprečje (aritmetična sredina) razmerij (R) med telesnino
debel ali hlodov (V), izračunanih po Huberjevem obrazcu za navedene dolžine hlodov, in dejansko telesnino hlodov ali debel
(Vd), izračunana z integracijo obličnice.
Računali smo takole:

v

R=-

v,

~R
R=n

Spodnja številka v "okencu" je ocena
standardnega odklona (SR) razmerij telesnin.
Napaka izmere je v bistvu enaka razliki

Preglednica 8: Povprečne razlike izmer za cela debla
Table 8: The Average Measurement Differences tor Whole Trunks
Razredi prsnih
Razredi oblikovnih števil
premerov
Form Number C!asses
Breath-Height
OdO
Od426
Od448
Od472
Od497
Diameter C/asses
do426
do448
do472
do497
do525
cm
Dolžina "400" ,srednji premer 1 Mean Diameter
o
o
o
9
o
Od.O
**"*"
,945
do20.0
**"*"
,0180
2
4
7
17
18
Od20.0
,972
,951
,966
,959
,966
do30.0
,0060
,0300
,0227
,0190
,0143
8
9
13
20
12
Od30.0
,945
,962
,974
,972
,969
do 40.0
,0162
,0115
,0091
,0080
,0073
13
27
19
7
8
Od40.0
,965
,971
,979
,971
,974
do50.0
,0115
,0105
,0123
,0106
,0149
16
11
9
6
3
Od50.0
,970
,971
,974
,983
,978
do60.0
,0090
,0080
,006~
,0070
,0133
3'
11
o
o
1
Od60.0
,963
""""*
,967
,981
do****
,0123
**"*"
,0131
*****
50
51
51
50
51
Skupaj
,963
,968
,974
,969
,965
,0142
,0134
,0124
,0166
,0166

Od525
do***"
18
,958
,0113
20
,969
,0145
8
,969
,0150
3
,979
,0025
2
,969
,0073

o
51
,966
0,0139

Skupaj

27
,954
,0149
68
,964
,0183
70
,967
,0135
77
,972
,0121
47
,973
,0090
15
,965
,0124
304
,968
,0149
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med izračunanima telesninama. V naši raziskavi smo računali relativne napake izme-

re.

D=(1-Fl)x100
in tako dobili

povprečno

napako v%.

4. Zaradi takega načina računanja je
ocena napak pristranska. To velja zlasti za
zadnjo vrstico (skupaj), ki kaže povprečje
vseh debelin, brez ozira na '1ežo" (količino
lesa) posameznega razreda. Zato so dejanske povprečne napake merjenja bolj podobne tistim v razredih, kjer je večja količina
lesa. To pa so razredi večjih debelin. Pri
večjih debelinah so napake v povprečju
večje (glej diagram 3), zlasti pri daljših
sortimentih. Zato so tudi povprečne napake, ki smo jih navedli v preglednici 7,
dejansko nekoliko večje.
5. Zaradi interakcij, zlasti med debelina
in oblikovnim številom oziroma oblikovno
višino dreves, povprečja v preglednicah iz

računalniške obdelave ne kažejo vseh vplivov posameznih dejavnikov. So zamegljena. Zato bomo prikazali vpliv vsakega dejavnika posebej.
6. Posamezen diagram je povzetek 4
posameznih tabel izmed 64 tabel, kolikor
smo jih v obdelavi izračunali. Vzete so tiste,
ki najbolj ponazarjajo obravnavano snov.

Ker so razredi različnih širin, smo morali

narisane vrednosti interpolirati, da smo tako
dobili podatke na enakih razmikih. Na diagramih pomeni "št." število podatkov za
vsak razred.

4.6.2.1. Vpliv debeline drevja in oblovine
na napake izmere lesa
4.6.2.1. The Influence of Tree Diameter and
Roundwood on Timber Measurement Errors

Vpliv debeline drevja in oblovine na velikost napake izmere telesnine je težko ugotoviti, ker se vpliv debeline prepleta (inte-

Preglednica 9: Povprečne razlike izmer za hlode
Table 9: The Average Measurement Differences for Logs
Razredi prsnih
preme rov
Breath~Height

Diameter Classes

cm

Razredi oblikovnih števil
Form Number Classes

OdO
do971

Od 971
do 1151

Od1151
do 1255

Od1255
do 1337

Od1337
do 1459

Od1459
do ....

o

o

Skupaj

Hlodi na debelejšem koncu 1 Logs at the end of a larger diameter
Dolžina "400" ,srednji premer 1 Mean Diameter

Od.O
do22,6
Od 22,6
do 29,2
Od 29,2
do 36,5

37
,912
,0307
11
,904
,0417
1
,613

10
,906
,0167
16
,909
,0356
10

*****

,0259
7
,932
,0166
4

o
Od36,5
do41,9

*****

o
Od41,9
do46,4

*****

Od46,4

1
,665

do****

*****

Skupaj

,906
,0355

so

8
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,894

1
,937
*****

6
,907
,0306
15
,902
,0319
12
,907

,0261
6

,875

,906

,0311
2

,0150
7

,939

,872

,0329
51
,907
,0310

,0232
51
,901
,0267

2
,922
,0049
11

50
,912

2

,912

,909

,0236
10
,913
,0215
11
,907
,0266
12
,917
,0232
4
,916
,0379
50
,913
,0239

,0236
12
,909
,0192
11
,912
,0276
9
,921
,0236
17
,907
,0249
51
,911
,0236

~~?.~
3
,915
,0161
9
,912
,0237
16
,911
,0241
20
,917
,0216
51
,914
,0220

,0277
51
,906
,0323
51
,903
,0262
50
,912
,0254
51
,911
,0251
51
,906
,0266
304
,909

,0279
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rakcija !) z vplivom oblike debla, izražene z
oblikovnim številom in oblikovno. višino.
Najprej smo podatke obdelovali glede na
oblikovno višino. Tu smo ugotovili (glej
preglednica 9}, da je drevje z nizko oblikovno višino bolj drobno in ono z visoko
bolj debelo. Poizkusili smo še z oblikovnim
številom. Tu smo ugotovili obratno (glej

načina

izmera (2. del)

preglednica 8). Drobno drevje ima visoko
oblikovno število, debelo pa nizko. Za toč
nejšo analizo bi morali obdelati večji vzorec.
Kljub temu omogočajo podatki pričujoče
analize nekatere ugotovitve. Izhajajo iz dejstev, prikazanih na diagramih 3-6.
Na diagramih prikazujemo vpliv debeline
drevja (diagrami 3-5) in hlodov (diagram 6)

Grafikon 3: Vpliv debeline drevja in dolžine oblovine na napake izmere {povprečje vseh dreves)
Graph 3: The Influence of Tree Diameter and Roundwood Length on Measurement Errors (the average
of all trees)
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D4m D6m §8m EZllOm

Grafikon 4: Vpliv debeline drevja in dolžine oblovine na napake izmere dreves oblikovnega
števila 0,497 ~ 0,525
Graph 4: The Influence of Tree Diameter and Roundwood Length on Tree Measurement Errors of
the Form Number 0,497 ~ 0,525
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na napako izmere telesnine.
Na diagramih 3-5 smo prikazali povprečne napake izmere vse lesne mase
različno dolgih sortimentov.
Na diagramu 3 vidimo, da napaka izmere
z debelina drevja narašča. To velja zlasti v
primerih, ko krojimo dolge sortimente (8 oz.

1O m). Za drugi dolžini vpliv debeline ni
toliko izrazit. Pri podrobnejši analizi na
diagramih 4 in 5 pa ugotovimo drugačno
stanje. Pri polnolesnih deblih (debla z višjim
oblikovnim številom oz. višjo oblikovno višino), bolj vitkih deblih (diagram 4), povprečna napaka izmere z debelina pada. Pri

Grafikon 5: Vpliv debeline drevja in dolžine oblovine na napake izmere dreves oblikovnega
števila do 0,426
Graph 5: The Influence of Tree Diameter and Roundwood Length on Tree Measurement Errors of
the Form Number to 0,426
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Grafikon 6: Vpliv debeline drevja in dolžine oblovine na""apake izmere (hlodi s korenovcem}
Graph 6: The Influence of Oiameter and Roundwood Length on Measurement Errors (Logs with a
Root Col/ar)
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malolesnih (koničnih, z nizkim oblikovnim
številom) deblih (diagram 5), pa ta trend ni
prav izrazit.
če pa obravnavamo sortimente (oblovino) različnih položajev na deblu (pri dnu-korenovec, v sredini debla in na vrhu) ugotovimo vpliv debeline oblovine (srednji pre-

načina

izmere (2. del)

mer) le pri oblovini s korenovcem (diagram
6). Tu vidimo, da relativne napake izmere
oblovine pri dnu debla naraščajo z debelina
oblovine, Ta vpliv ni razviden pri kratki
oblovini (dolgi 4m).
Zaključimo lahko:
1. Debelina drevja vpliva na velikost na-

Grafikon 7: Vpliv oblikovne višine in dolžine oblovine na napake izmere dreves prsnega premera
30-40 cm
Graph 7: The Influence of Form Height and Round Wood Length on the Errors of Tree Measurement
with Trees of a Breath - Height Diameter of 30-40 cm

oblikovoa viJina (m)

form number
DOLŽINA OBLOVINE/ ro und wood length
D4m rul6m ffi>Sm O lOm

Grafikon 8: Vpliv oblikovne višine in dolžine oblovine na napake izmere dreves prsnega premera
40-SOcm
Graph 8: The Influence of Form Height and Round Wood Length on the Errors of Tree Measurement
with Trees of a Breath - Height Oiameter of 40-50 cm . ·.
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pake izmere. Ta vpliv pa je zamegljen z
vplivom polnolesnosti debel in zato ni popolnoma razviden.
2. Ekstremne napake (največje in najmanjše) zelo odstopajo od povprečja. So
lahko nekajkrat večje ali manjše.
4.6.2.2. Vpliv dolžine sortimentov na
napake izmere lesa
4.6.2.2. The Influence of Forest Wood
Assortments on Timber Measurement Errors

Vpliv dolžine sorlimentov na napake izmere je razviden iz vseh preglednic in
diagramov, kjer navajamo podatke o napakah izmere zaradi oblik debel in oblovine.
Povsod vidimo, da so napake pri daljši
oblovini večje. Izjema je oblovina s korenovcem, kjer so ekstremne napake - okoli
- 9%- pri kratki oblovini dolžine 4m. Tu so
najmanjše napake pri najdaljši ob lovi ni. Gre
za deformacije korenovca, ki so relativno
največje pri kratki oblovini (diagram 6).
Na diagramih vidimo, da so relativne
razlike napak izmere različno dolge oblovine približno enake. če jih ugotovimo iz
preglednice 9 in označimo napako pri mer-

načina

izmera (2. del)

jen ju oblovine dolžine 4m s 1OO, je napaka
pri oblovini:
dolžine6mdolžine8mdolžine 1Om-

109,3
115,6
125,0

Razlike so pomembne. Vredno jih je
upoštevati.
Vse napake izmere zaradi dolžine sortimentov so v tej raziskavi ugotovljene le z
merjenjem srednjega premera oblovine, kot
se to v praksi navadno dela. Merjenje več
premerov, v sekcijah, v bistvu skrajšuje
dolžine oblovine in tako manjša napako
izmere. Skrajnost so zelo kratke sekcije,
dolge nekaj cm, pri elektronskem merjenju,
ki pripeljejo do meritev brez napak.
Poskus, da bi točnost izmere povečali z
merjenjem čelnih premerov (na obeh čelih
sortimenta), in tako namesto Huberjevega
obrazca uporabili Smalianovega, se ni obnesel. Ta daje povsod veliko večje napake
od Huberjevega; pri oblovini s korenovcem
pozitivne - celo do +35% pri oblovini dolžine 1Om, pri oblovini v sredini debla (-3 do
-4%) in v vrhu (-7 do -25%) pa negativne
napake.

Preglednica 10: Napake izmere oblovine in njegov sfimdardni odklon (Se) dreves prsnega
premera 40w5Qcm. Kazalec je oblikovno število

Table 10: The Errors of Round Wood Measurement and Their Standard Deviation (Se) of Trees of
Breath~Height Diameter of 40~50 cm (Form number is the indicator)

a

Dolžina
oblovine

Form
Height

Vrsta podatka

Kind of data
od
do

Class es
m
4

6
8
10

0,448

0,426

0,426
0,448
0,437

3,5
1,2
4,0
1,7
5,7
2,7
7,0
2,1
13

2,9
1 '1
3,8
1,3
4,1
2,0
5,0
2,2
27

do

sred.
napaka%
Se%
napaka
%Se%
napaka%
Se%
napaka%
Se%

število podatkov 1 Data number

0,472
0,460

0,472
0,497
0,485

0,497
0,525
0,511

2,1
1,2
2,9
1,3
4,2
1,6
3,9
1,7
19

2,9
1 '1
3,0
1,6
2,5
1,3
3,8
2,6
7

2,6
1,5
2,5
1,8
1,5
1,2
2,3
3,1
7

Gozd V 52,1994

Average

nad

0,525

2,1
0,3
2,9
2,5
5,9
4,2
+1,0

1,6
3

Opomba: Napake brez oznak so negativne. Pozitivna napaka je označena s +.
Note: The Errors without denotations are negative. A positive error is marked with

12

Povprečje

Razredi oblikovnih števil !Form numbercfasess

+.

2,8
1,2
3,3
1,5
4,0
2,3
4,4
2,7
77

načina

Napake izmere ob!ovine iglavcev ln predlog novega

lzmere (2. del)

Preglednica 11: Napake izmere oblovine in njegov standardni odklon (Se) dreves premera
Kazalec je višina
.

40~50cm.

Table 11: The Errors of Round Wood Measurement and Their Standard Deviation (Se) of Trees of
a Breath~Height Diameter of 40~50 cm (The form height is the indicator)

Dolžina
oblovine

Vrsta podatka

Form
Height
Classes

od
do
povpr.

9,71

napaka%
Se%
napaka%
Se%
napaka%
Se%
napaka%
Se%

2,2
0,5
4,3
2,2
5,9
4,1
7,9
2,9

Razredi bblikovnih števil 1 Form numberclasess

Kindofdata

m
4
6
8
10

s

število podatkov 1 Data number

9,71
11 ,51
10,61

11,51
12,55
12,03

12,55
13,37
12,96

13,37
14,59
13,98

14,59

3,6
1 '1
3,8
1,3
4,5
2,5
5,3
2,2
17

3,0
1,0
3,8
1,3
4,3
1,7
4,8
2,5
21

2,4
1 ,o
2,9
1 ,s
4,0
2,0
4,8
2,2
13

2,2
1,3
2,5
1,4
3,0
2,2
2,3
2,2
21

2,8
1,2
3,3
1 ,S
4,0
2,3
4,4
2,7
77

Povprečje

Average

Opomba: Vse napake so negativne.
Note: All the errors are negative.

4.6.2.3. Vpliv oblike debla na napake
izmere lesa
4.6.2.3 The Influence of Trunk Form on the Errors
of Wood Measurement

Oblika debla je pravzaprav edini vir napak. Vse drugo, vpliv debeline in dolžine
sortimentov ter položaja sortimenta v deblu,

je v bistvu ugotavljanje, za koliko oblika
debla odstopa od oblike, predvidene z
obrazcem, in iskanje raznih tehnik merjenja
dimenzij ter obrazcev za računanje telesnine, da bi čim bolj zmanjšali napako.
Edina kolikor toliko točna ponazoritev
oblike debla ali sortimenta je njegov vzdolžni prerez- obličnica. Tudi ta ni popolnoma

Grafikon 9: Vpliv oblikovnega števila in dolžine oblovine na napake izmere oblovine s
korenovcem
Graph 9: The Influence of Form Number and Round Wood Length on the Errors of Round Wood
Measurement with a Root Col/ar
%napake
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točna,

saj predpostavlja, da je deblo okroglo, kar pa je le redko.
Številčnih kazalcev oblike debla je zelo
veliko. Več ali manj so vsi razmerja posameznih dimenzij debla. Taka sta tudi abU·
kovna višina in oblikovno število, ki smo ju
izbrali za kazalca oblike debla v naši razi·
skavi. O njunih pomanjkljivostih smo že
govorili. Te je nujno upoštevati tudi pri
obravnavi vpliva oblike debla na napake
izmere. Ta vpliv smo prikazali v preglednicah tO in 11 ter diagramih 7 do 11.
Na diagram ih 7 in 8 in v preglednicah 1o
in 11 je razviden vpliv oblike debla na
napake izmere vsega (neprebranega, celih
debel) lesa za drevesa navedene debeline.
Iz njih lahko ugotovimo:
1. Oblika debla, ki jo ponazarja oblikovno
število ali oblikovna višina, zelo vpliva na
napake izmere.
2. Napake izmere so povsod negativne.
Napake padajo z večanjem vrednosti oblikovnega števila ali oblikovne višine, so
manjše pri bolj polnolesnem lesu.
3. Napake so pri bolj korenastih (malolesnih, koničnih) drevesih 2-3 krat večje in
lahko dosegajo vrednosti celo -5 do -7 %.
4. Z večjo napako raste tudi variabilnost.
To pomeni, da je zanesljivost (točnost)

izmere bolj korenastih dreves veliko manjša
od zanesljivosti pri bolj polnolesnih in stegnjenih drevesih.
5. Napake izmere, ki izhajajo iz oblike
debla, kot smo jih obravnavali v tej raziskavi, so sistematične (stalne). S tem mislimo,
da so pri drevju iz določenega rastišča
vedno npr. zelo velike, iz drugega pa vedno
manjše. Osnova za to trditev je razmislek,
da je drevje na dobrih rastiščih stegnjeno,
polnolesno, na slabih pa koren asta in kanič
no, kar se odraža v oblikovnih številih in
(še bolj) oblikovnih višinah.
Oblika debla vpliva tudi na napake izmere posameznih kosov oblovine. Ta vpliv
je zlasti velik pri oblovini iz korenovca, kjer
so napake pri oblovini iz debel z nižjimi
oblikovnimi števili (pretežno debel les) med
-10 do -11 %, pri oblovini iz bolj jedrih debel
pa veliko manjše (diagram 9). Prav tako je
vpliv oblike debla zelo velik tudi pri oblovini
iz vrha debla. Tu je ta vpliv "čist", saj je vsa
oblovina (iz vseh dreves) na vrhu debela
7 cm. Na diagramu 11 vidimo, da se tu
napaka izmere giblje od -4 do -6% pri
korenastih deblih, pa do +2% pri oblovini
iz jedrih debel.
Zaključimo lahko, da oblika debel zelo
vpliva na napako izmere. Ker je oblika

Grafikon 10: Vpliv oblikovnega števila in dolžine oblovine na napake izmere oblovine sredine
debla
Graph 10: The Influence of Form Number and Round Wood Length on the Errors of Round Wood
Measurements of the Central Part of a Trunk
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debel (oblikovno število in oblikovna višina)
v koleraciji z debelina drevesa, kažeta oba
ta dva kazalca vpliv obeh vplivnih dejavnikov (debeline in oblike) na napake izmere.
Vpliv je sistematičen, vedno istosmeren
(večja ali manjša napaka) in se zato ne
more izravnati ali ublažiti.

načina

izmere (2. del)

4.6.2.4. Vpliv položaja oblovine na deblu
na napake izmere
4.6.2.4. The Influence of the Round Wood Part
in a Trunk on Measurement Errors

Na diagram ih 9, 1O in 11, pa tudi na
diagramu 7, smo prikazali napake izmere

Grafikon 11: Vpliv oblikovnega števila in dolžine oblovine na napake izmere oblovine v vrhu debla
Graph 11: The influence of Form Number and Round Wood Length on the Errors of Round Wood
Measurements of the Top of the Trunk
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Grafikon 12: Vpliv ob likovnega števila in dolžine oblovine na napake izmere dreves (prsni premer
40- 50 cm)
Graph 12: The influence of Form Number and Ro und Wood Length on the Errors of Tree Measurement
(Breath - Height Diameter of 4D-50 cm)
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telesni ne oblovine iz različnih delov debla.
Na diagramih 6 in 9 smo prikazali napake
merjenja oblovine s korenovcem (pri dnu
debla). Vidimo, da so tu napake zelo velike
in vedno negtivne. Ker je ta del debla
ponavadi najvrednejši, vsebuje pa tudi največ lesne mase, so te napake najpomembnejše. V absolutnem obsegu (v m3 ) pa so
te napake daleč večje kot v drugih delih
debla.
Zanimivo situacijo nam prikazuje diagram
1O, kjer prikazujemo sortimente iz sredine
debla. Tu vidimo, da nam izračun po Huberjevem obrazcu daje razmeroma točne napake v glavnem pod 1 % - in skoraj
vedno pozitivne rezultate. To je velika izjema, ker daje za vse druge dele debla
Huberjev obrazec veliko večje in negativne
napake.
Pri oblovini, dolgi 4m, napaka ne presega
1/4 %, pri 6m dolgi pa 1/5 %. Napake hitro
narastejo pri visokih oblikovnih številih, zlasti pri daljši oblovini. Vzrok za ta pojav je
spet interakcija debeline drevesa in oblikovnega števila, kar smo že omenjali. Pri
visokih oblikovnih številih je pretežno
drobno in zato kratko drevje. Zato hlod v
sredini debla, zlasti daljši, seže tudi na oba
konca debla, kjer so napake izmera zaradi
oblike debel večje.
Napake izmera oblovine v vrhu debel
smo prikazali v diagramu 11. Tudi na tem
diagramu vidimo, da so napake izmera
tenke oblovine razmeroma velike in raznovrstne.
4.6.2.5. Zaključki o napakah izmera
4.6.2.5. Conclusions about Measurement Errors

Ugotovitve o napakah izmer, ki izhajajo
iz poenostavljenih obrazcev, ki ne morejo
zajeti oblike debla, lahko povzamemo v
naslednjih zaključkih:
1. Napake iz mere so v povprečju 3-4%.
So negativne; namerimo premalo.
2. Na velikost napake najbolj vpliva ·oblika
debla. Ta povzroča, da so napake lahko v
razponih od -15 do +2%, če jihzaokrožimo
in upoštevamo variabilnost. Napake so sistematične, kar pomeni, da so pri lesu iz
določenega rastišča vedno enako velike.
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3. Poleg oblike debla vplivajo na velikost
napake še:
- debelina sortimentov. Z večjo debelina
so napake večje.
- dolžina sortimentov. Z večjo dolžino
sortimentov so napake večje, če merimo
premer le na enem mestu.
- položaj sortimenta v deblu. Izmera različnih delov debla je obremenjena z zelo
različnimi napakami. Največje negativne
napake so pri dnu debla - v korenovcu.
Tudi izmera vrha daje velike in raznosmerne napake. Sortimente iz sredine debla izmerimo po predpisanih načinih razmeroma natančno. Napake so tu neznatne in
pozitivne.
4.6.2.6. Primerjava naših ugotovitev z
ugotovitvami drugih avtorjev
A Comparison between our Resufts and the
Resufts of other Authors

Napake izmera debel jelke je, iz nekoliko
podrobno obdelal ALTHERR(1963). Naše ugotovitve se popolnoma ujemajo z njegovimi. Pri nas smo
sicer ugotovili nekoliko večje ekstremne
napake, kar pa lahko pojasnimo z (verjetno)
bolj korenastimi debli in daljši mi sekcijami.
drugačnih izhodišč,

5. POVZETEK IN PREDLOG NOVEGA
NAčiNA IZMERE OBLOVINE IGLAVCEV

5.1. Povzetek
Na gozdnem obratu Bukovje (Gozdno gospodarstvo Postojna) smo merili debeline lubja in
premere oblovine na 2-metrskih sekcijah dreves
jelke in smreke. Podatke smo zbrali na 20 deloviščih v 6 rastlinskih (pod)združbah jelke in bukve
na Visokem krasu. Obdelali smo 1249 dreves, iz
katerih so izdelali 2785 kosov oblovine.
Z ustrezno računalniško obdelavo smo ugotavljali debelina in delež lubja, ločeno za jelko in
smreko, ter dejavnike, ki nanju vplivajo. Z računal
niškim programom smo z metodo zlepkov (splite
line) izračunali obličnico (konturo, obris) debel.
Ta nam je omogočila, da smo ugotavljali točno
lesno maso debel in različnih delov debel. S
primerjavo po raznih obrazcih (Huberjev in Smalianov) izračunane lesne mase različnih delov
debel smo ugotavljali razlike - napake običajnih
načinov me~enja oblovine smreke in jelke.
Namen raziskave je bil ugotoviti točnost oziroma napake merjenj lesa v lubju in druge napake
običajnih načinov izmere. Raziskava naj bi služila
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kot osnova za sestavo predloga izmere oblovine
napak je zaokroževanje izmerjenih premerov naviglavcev.
zdol. Proučevali smo le napako zaokroževanja na
Raziskava je omogočila naslednje'ugotovitve:
cele centimetre navzdol. V povprečju našega
1. Debelina lubja je odvisna od debeline in
vzorca je ta napaka -2,6 %, kar pomeni, da
višine drevja, od položaja (višine) na deblu, kjer
namerimo za toliko % lesa premalo. Napaka je
merimo debelina lubja. Najbolj vpliva debelina
obratnosorazmerna z debelina lesa: pri drobnejhloda, kjer merimo debelina lubja. Pri isti debelini
šem lesu je večja - do -4%, pri debelejšem pa
hloda pri jelki debelina lubja narašča z večjim
manjša: -1 %.
prsnim premerom drevesa in pada z večjo višino
5. Druga napaka iz mere nastaja zaradi predpidrevesa. Pri smreki ugotovitve niso zanesljive,
sanih obrazcev računanja, ki ne morejo upošteker je vzorec sorazmerno majhen.
vati oblikovanosti debla, in predolgih "sekcij" (deZ raziskavo nismo ugotovili značilnih razlik v
lov debla), za katere računamo lesno maso.
debelini lubja med rastišči, pač pa ugotavljamo
Napake so odvisne od oblike debla, debeline,
velike razlike med posameznimi drevesi znotraj · položaja kosa oblovine v deblu in dolžine obloviistega rastišča. Primerjave z ugotovitvami drugih
ne, če merimo le srednji ali končna premera.
avtorjev pa kažejo, da je lubje smreke in še zlasti
Velike razlike povzroča uporaba različnih obrazjelke pri nas tanjše. Smreka ima povsod znatno
cev za računanje telesnine. Napake so v povprečju -3 do -4% (negativne). Zaradi naštetih
tanjše lubje kot jelka.
Debelina lubja raste z debelina hlodov, vendar
vplivov pa se gibljejo v razponih od -15 do +3%.
je zaradi individualnih razlik ocena povprečne
Zlasti velike napake so pri kratki oblovini iz dna
(korenovec) in vrha debla. Najmanjše, skoraj
debeline lubja razmeroma tvegana. Pri tveganju
5%, je napaka ocene povprečne dvojne debeline
nepomembne napake so pri oblovini iz sredine
lubja lahko 5-6mm.
debla. Tu so lahko napake tudi pozitivne.
2. Podobno kot debelina, variira tudi delež
V splošnem so napake večje pri bolj korenalubja. Pri jelki se, odvisno od debeline lesa in
sternu in debelemu drevju ter daljših kosih oblovinačina računanja, giblje od 8-11 %, pri smreki pa
ne.
od 6-9%. Tudi ocena povprečnega deleža lubja
Napake izmere so zelo variabilne. Variabilnost
je razmeroma tvegana. V povprečju smo pri jelki
raste z večanjem napak.
ugotovili 9,68% lubja z maksimalno napako od
6. Seštevek napak izmere zaradi predpisanih
-1 do +2% (absolutno).
načinov merjenja dimenzij in uporabljenih obrazZ vzorčenjem, vsak vzorec je vseboval okoli 3
cev je naslednji:
kamionske tovore lesa, smo ugotovili maksimalno
- napaka zaradi zaokroževanja izmerjenega
odstopanje od povprečja od -1,62 do +2,2%.
premera na cele centimetre navzdol:- 2,6%
Odstopanje od povprečja je v korelaciji z debelina
- napaka zaradi načina izmere (predolge seksortimentov.
cije, oblika debla, obrazci) za 4m oblovino:
3. Zaradi velikih razlik v debelini lubja med
-3,2%
posameznimi kosi oblovine je merjenje lesa v
SKUPAJ:- 5,8%.
lubju nenatančno in tvegano. Tveganje je odvisno
Temu je treba dodati še povprečno napako
dosedanjih načinov merjenja lesa v lubju, ki je
od sestave in izvora lesa.
Les v lubju bi lahko merili na naslednje načine:
tudi negativna, in je okoli -2%.
a. Z odbijanjem povprečnega deleža lubja.
Upoštevali nismo napake, ki nastane zaradi
Povprečni delež lubja bi korigirali glede na povračunanja sredine navzkrižnega me~enja, ko se
prečno debelina oblovine.
tudi izračunana sredina zaokroži navzdol, če je
b. Z odštevanjem debeline lubja od izmerjenih
sredina na sredi cm (pri lihih vsotah obeh premepremerov z lubjem. Pri povprečnih slovenskih
rov). Predpostavili smo, kar zagovarjajo nekateri
razmerah bi lahko odštevali pri premerih z lubjem:
avtorji, da se ta napaka izravna z napako, ki
-do30cm-1cm
nastane zaradi prevelike ploščine elipse, izraču
- nad 30cm - 2cm
nane iz srednjega premera. Prav tako nismo
Pri debelejšem lesu, kjer je pomemben delež
upoštevali nadmer in zaokroževanja zmerjene
dolžine, ki se tudi zaokrožuje navzdol.
(vsaj 10%) oblovine nad 60 cm premera pa:
- do 20cm- 1cm
Zaključimo lahko, da pri naših običajnih izme- 21-60cm- 2cm
rah lahko računamo v povprečju z negativno
- nad 60cm - 3cm
napako (namerimo premalo oblovine) okoli 6%.
c. Z izračunom povprečnega deleža lubja z
Pri hlodih (neprebranih) nekoliko manj, pri drugem
ozirom na debelinsko sestavo lesa. Z upoštevadrobnem tehničnem lesu pa nekaj več.
njem debelin drevja npr. pri odkazilu, in deležev
Poraja se vprašanje, zakaj to delamo, kaj to
lubja po debelinskih razredih, bi vnaprej izračunali
opravičuje? Odgovorov je veliko, večina jih pa
povprečni delež lubja. Ta delež bi odštevali pri
danes več ne ustreza.
vsem lesu iz določenega sečišča.
Predpisi o izmeri gozdnih lesnih sortimentov
4. Napake izmere nastajajo iz različnih vzrokov.
izhajajo praviloma iz prejšnjega stoletja, nekateri
Mislimo le na napake, ki nastajajo zaradi predpipa še iz "uzanc", ki so veljale še prej. Do danes
sanega načina izmere, in ne na napake, ki nastase niso nič spremenili, pač pa se je spremenilo
jajo zaradi napačnih izmer dimenzij. Ena takih
vse, kar je takrat (konec 19. stoletja) pogojevalo
GozdV 52, 1994

17

Napake izmere oblovin'e iglavcev in pmdlog novega načina izmere (2. del)

take predpise. Danes je bistveno drugače vsaj
naslednje:
- tehnična (orodje) in intelektualna (izobrazba)
opremljenost merilcev,
- vrednotenje lesne surovine,
- mesto in način {primo)predaje sortimentov,
- tehnologija pridobivanja sortimentov in nadaljnje predelave ter z njo povezan čas od podiranja drevja do predaje sortimentov.
Zaključimo lahko, da so naši predpisi o izmeri
gozdnih lesnih sortimentov zastareli in jih je zato
potrebno posodobiti.
5.2. Predlog novega načina izmere oblovine
iglavcev
Predlog je napisan kot izhodiše za razpravo, v
kateri bi se zainteresirani dogovoril o načinih
izmere gozdnih lesnih sortimentov. Nato bi oblikovali predpise in jih po primernem postopku "uzakoniti".
5.2.1.

Ročno

merjenje obfovine

Dolžino bi merili kot do sedaj. Premer bi merili
brez lubja, in sicer navzkrižno {največji in najmanjši). Zaokroževati bi navzgor na cele centimetre.
Tudi aritmetično sredino premerov bi zaokroževali
navzgor.
Predlog izhaja iz dejstva, da bomo ročno merili
še dolgo in velike količine sortimentov. Za to delo
nimamo nobenega primernejšega orodja, kot sta
premerka (lahko tudi registrirna) in palično merilo.
S takim načinom bi pozitivne napake zaradi
zaokroževanja nekoliko kompenzirale negativne
napake zaradi obrazcev in oblike oblovine.
Pričakovati je, da se bo prej ali slej pojavila
premerka z vgrajenim računalnikom, ki bo telesnino računal po bolj točnih, pa tudi bolj kompliciranih obrazcih, in z merjenjem ustreznih premerov. V tem primeru bi odpadlo zaokroževanje
premerov na cele centimetre. Menim, da bi bilo
smiselno v predpisih predvideti tako možnost.
Kontrola meril za ročno merjenje bi potekala
kot do sedaj.
5.2.2. Mehansko (elektronsko) merjenje oblovine
Merjenje je lahko v vzdolžnem ali prečnem
pomiku.
Pri prečnem pomiku in merjenju le enega premera, lahko tudi navzkrižno, je glede točnosti isti
problem kot pri ročnem merjenju. Reševali bi ga
lahko na podoben način.
Naprave, ki merijo telesnino v vzdolžnem pomiku, merijo v bistvu po zelo kratkih sekcijah. Tu ni
več problem v točnosti zaradi oblike oblovine, pač
pa je še vedno vprašljivo zaokroževanje izmerjenih premerov. Točnejši izračun je brez zaokroževanja.
Pri vseh mehanskih napravah je problem njihovega umerjanja in kontrole točnosti merjenja. Za
oboje moramo izdelati ustrezne predpise.
Predlog je naslednji:
Umerjanje in občasne kontrole bi izvajal pooblaščeni zavod (Urad za meriteljstvo), če gre za
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"javne" merilne naprave, ali pa kar sami partnerji,
če se tako sporazumejo in naprave merijo le
zanje. Kontrolirali bi z večkratnim merjenjem telesa pravilnih geometrijskih oblik (valj, prizma,
križno zbiti deski ipd.) in poznanih (točno izmerljivih) dimenzij in telesnin.
Merjenje bi morali preveriti vsako leto {vsako
drugo?) in po vsakem posegu (popravilu) na
merilni napravi ali vzdolžnemu transporterju, kjer
je montirana merilna naprava.
Upravljalec merilne napravi bi, pred njeno uporabo, moral s primernim dokumentom (homologiziranje) dokazati uporabnost (točnost) naprave.
Za vse to bi morali izdelati natančne predpise.
5.3. Merjenje oblovine z njeno maso
Predpisi bodo morali dopustiti merjenje z maso.
Tu sta možni vsaj dve rešitvi:
- prodaja po masi, ko količino lesa ugotavljamo v masnih enotah (tonah) in je za te enote
določena tudi cena.
- prodaja s pomočjo mase lesa in njegove
gostote, ko iz mase in poznane gostote lesa
izračunamo telesni no lesne snovi. Enota prodaje
je m3 in je zanj določena tudi cena.
V obeh primerih je možno meriti z dejansko
(trenutno) gostoto (lutra teža) ati z upoštevanjem
vlažnosti lesa preračunali na suh les brez vlage
(atro teža).
Za reševanje morebitnih sporov, zlasti pri prodaji s pomočjo mase in gostote, bi morala kupec
in prodajalec zapisati, katero gostoto bosta uporabljala in kako jo bosta ugotavljala.
Ker je ta način merjenja ob napačni rabi lahko
precej nenatančen, tudi špekulativen, bi kazalo
predpisati potrebne omejitve npr.:
- na].manjše količine lesa, ki se tako merijo
- upoštevanje ekstremnih kvalitet lesa (sušice)
- upoštevanje ekstremnih klimatskih okoliščin
(led, sneg)
- način jemanja in število vzorcev za določanje
vlažnosti lesa.
Ta način merjenja "ilegalno" v Sloveniji rabimo
že 20 let. Pri njem imamo že dovolj izkušenj, tudi
literature, celo znanstvene je že nekaj. Večina
literature je navedene v raziskavi.
5.4. Drugi

načini

izmere oblovine

Za izmera gozdnih lesnih sortimentov se pojavlja v svetu vse več načinov, kot so npr. štetje,
razne vzorčne metode ipd. Sem štejemo končno
lahko tudi merjenje lesa v lubju. Ti načini nastajajo
kot rezultat prizadevanj za racionalizacijo, bodisi
same izmere ali pa celega delovnega postopka,
del katerega je tudi merjenje, kot npr. prekladanje
ali sečnja z izdelavo (obdelavo) drobne oblovine.
Zato bi kazalo v predpisih dopustiti tako možnost.
Ti načini se ne morejo rabiti "javno". Zato bi
moralo biti v predpisih določeno:
- da se stranki ali stranke pri izmeri strinjajo s
tako meritvijo,
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- da stranki ali stranke pri me~enju sporaM
zu mno določijo (in zapišejo) vse pogoje merjenja.
Za merjenje lesa v lubju bi to bilo takole (gre
le za določila o izmeri, določila v zvezi z varstvom
pred škodljivci niso upoštevana):
1.
Stranki se strinjata, da predajala
in prevzemata les v lubju.
2.
Stranki se sporazumela, da bosta merili
les v lubju takole:
2.1.
ga obročkali (olupili lubje na mestih
me~enja preme rov)
2.2.
odštevali od premera z lubjem dvojno
debelina lubja, in sicer:
2.2.1. -v povprečju __ cm ali
2.2.2. Mv debelinah od Odo 20 cm M1 cm
2.2.3. -v debelinah od 20 cm do 40 cm- 2
od lesne mase lesa z lubjem odštevali
2.3.
delež lubja, in sicer:
2.3.1. v povprečju __ %
2.3.2. za sortiment __ %
za sortiment __ % itd.
2.3.3. za debelina od Mdo - __ %
za debelina od Mdo - __ % itd.
2.3.4. za delovišče (odsek) __ %
za delovišče (odsek) __ %itd.
Stranki (ali stranka) bi morali sami ugotoviti
kriterije merjenja (npr. debelina ali delež lubja).
Kako bi to storili, ali bi se enostavno dogovorili
ali pa na nek način ugotovili (izmerili, raziskali)
za svoje okoliščine, bi bilo prepuščeno njima
(njim). če stranki nimata boljših podatkov, bi
kazalo uporabiti kar ugotovitve te raziskave.
Pred dokončnim oblikovanjem predpisov o merjenju, bi morali zadevo pregledati še strokovnjaki
za meroslovje in ustrezne predpise, da ne bi bili
predpisi o merjenju gozdnih lesnih sortimentov v
koliziji z drugimi {splošnimi) predpisi, ki urejajo to
področje.

THE ERRORS OF CONIFERS' ROUND WOOD
MEASUREMENTS AND A SUGGESTION AS
TO A NEW MEASUREMENT METHOD
Summary

ln the Bukovje forest division (the Postojna
Forest Enterprise) the thickness of bark and the
diameters of round wood in 2m-long sections of
the European fir and Norway spruce were measuM
red. The data were oollected in 20 working sites
in 6 (sub)associations of European tir and European beech on high Karst. 1249 trees were dealt
with, out of which 2785 pieces of roundwood were
manufactured.
By means of appropriate computer processing,
the thickness and share of bark, separately for
the European fir and Norway spruce, as well as
the factors which had influence thereon were
established. Supported by a computer program,
the outline of trunks was calculated by means of
a split line method. It enabled us to establish a
precise timber mass of trunks and of different

trunk parts. By means of the oomparison of timber
mass of differenttrunk parts, calculated according
to different formulas (Huber's and Smalian's forM
mulas) the differences - the errors of the usual
methods in the measuring of European fir and
Norway spruce round wood Mwere established.
The purpose of the research was to establish
the accuracy of or the errors made in the measurement of the timber in bark as well as other
errors of usual measurement methods. The research should serve as a basis for the suggestion
as to conifers' round wood measurement.
The results of the research are:
1. Bark thickness depends on the diameter and
height of trees and the position (height) in a trunk
where the measurement of bark thickness is
performed. The most influential factor is the trunk
diameter where bark thickness is measured. With
the same trunk diameter in European fir, bark
thickness increases with increased breath height
diameter of a tree and it decreases with greater
tree height. The results as to the Norway spruce
are unreliable because the sample is relatively
small.
No characteristic differences in bark thickness
have been established between natural sites by
the research but great differences between individual trees within one and the same natural site
have been proved. The comparisons with the
results achieved by other authors, however, show
that the bark of the Norway spruce and especially
of the European fir is thinner in Slovenia. Everywhere, the bark of the Norway spruce is considerably thinner than that of the European fir.
Bark thickness increases with trunk diameter
yet due to individual differences the assessment
of the ave rage bark thickness is relatively ri sky.
At the risk of 5 %, the estimation error of the
average double bark thickness may amount to
5-6mm.
2. Similarly as the thickness, the share of bark
varies as well. ln the European fir, depending on
timber diameter and calculation method, it varies
from 8-11 % and in Norway spruce from 6-9 %.
The estimation of the average bark share is
relatively risky. On the average, 9.68% of bark
was established in the European fir, with a maximurn error ranging from -1 to +2% (absolute).
By means of sampling, where each sample
included about 3 truck loads of timber, the maximurn deviation from the average ranging from
-1.62 to +2.2% was established. A deviation
from the average is in the correlation with assortments' diameter.
3. Due to great differences in bark thickness
between lndlvidual pieces of roundwood, timber
measurement in bark is inaccurate and risky. The
risk depends on the structure and provenance of
timber.
The timber in bark could be measured in the
following ways:
a. By deducting of the average bark share. The
average bark share would be corrected regarding
GozdV 52, 1994
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the average roundwood diameter.
b. By subtracting bark thickness from the mea~
sured diameters including bark. ln the average
Slovene conditions the following subtractions
could be performed:
in diameters including bark
- upto30cm~"'l cm
- over 30 cm - 2 cm
With the timber of greater diameters, where an
essential share ("'1 O% at the minimum} is represented by the timber of great diameters of more
than 60 cm:
up to 20 cm - 1 cm
21-60 cm- 2 cm
over 60 cm - 3 cm
c. By the calculating of the average share of
bark regarding the thickness timber structure. By
taking into consideration tree diarneters (for
example. in tree marking) and bark shares by
diameter classes, the average bark share could
be calculated in advance. This share would be
subtracted in all the timber from a definite cutting
place.
4. Measurement errors occur out of various
reasons. Only those errors which occur due to a
prescribed measurement method and not those
due to wrong dimension measurements are taken
into account. One of such errors is the rounding~
off to a lower value of the diameters measured.
Only the error of the rounding-off to full centimeters of lower value was studied. ln the mean of
the relevant sample, this error totaled -2.6 %,
which represented the lack of the timber measured. The error was in inverse ratio to timber
diameter: with timber of smaller diameter it increased up to -4%, with that of greater diameter it
decreased by - "'1 %.
5. The second measurement error results from
the set formulas of calculation, which can not take
into consideration the trunk's form, and too long
trunk parts for which timber mass is calculated.
Errors depend on the form and diameter of a
trunk, the position of around wood part in a trunk
and round wood's length, on condition that only
the central and extreme diameters are measured.
Great differences are caused due to the application of various formulas for volume calculations.
On the average errors amount to -3-4% (negative). Due to the influences stated they move within
the range of -15 to +3%. Especially great errors
occur with short round wood of the root collar part
and the top of a tree. ln the latter cases errors
can also be positive.
Generally, errors are greater with trees of
greater root collars and diameters and longer
round wood parts.
Measurement errors vary greatly. Variability
increases with greater errors.
6. The sum of measurement errors due to set
methods of dimension measurement and formulas applied is the following:
- the error due to the rounding-otf of adiameter
measured to full centimeters of lower value- 2.6%
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- the error due to a measurement method (too
long sections, trunk form, formulas) for roundwood of 4m - 3.2%
TOTAL- 5,6%.
The average error of the methods of the measurement of timber in bark applied up tili now,
which is also a negative one and totals about
-2%, has to be added as well.
The error resulting from the calculation of the
mean of crosswise measurement, when the mean
calculated is also rounded-off to a lower value if
the mean is not a ful! centimeter (with odd sums
of both diameters), was not taken into account.
It was presupposed - which has been advocated
by severa! authors - that this error is squared by
the error which results from too great square
dimension of the ellipse calculated from the mean
diameter. Overmeasures and the rounding-off of
the length measured, which is also rounded-off
to a lower value, were not taken into account as
well.
A conclusion can be drawn that with our usual
measurements a negative error of about 6% (too
little round wood measured) can be expected on
the average. With unselected trunks a little less
and with other small-sized technical wood a bit
more.
There arises the question as to the purpose of
this activities. There are severa! answers yet
most of them are not suitable for the present
moment.
The rules as to the measurement of forest
wood assortments originale in the previous century and some of them in even older "usance".
They have not changed at all yet everything that
conditioned such rules at that time (at the end of
the 19th century) has changed. At !east the
following items are quite different at present:
- technical {devices) and intellectual (education) outfit of measurers,
- the assessment of the wood material,
- the place and method of takeover of forest
wood assortments.
- the technology of assortment production and
processing and the time between the felling and
takeover depending thereon.
A conclusion can be made that Slovene rules
on forest wood assortment measurement are
out~of-date and ought to be modernized.
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Standard za bukove hlode
The Standard for Beech Tree Logs
Marjan LIPOGLAVŠEK*

Izvleček

Synopsis

LIPOGLAVŠEK, M.: Standard za bukove hlode.
Gozdarski vestnik, št. 1/1994. V Slovenščini s
povzetkom v angleščini, cit. lit. 16
V raziskavi so bile popisane dimenzije in na~
pake lesa na 864 kosih ali na 267 m3 bukovega
okroglega lesa. Ti vzorci na 4 sečiščih in na 4
skladiščih žag so bili primerjalno razvrščeni po
kakovosti po petih kriterijih. Prikazani so dosežena kakovostna sestava, povprečna kakovost in
povprečni volumen sortimentov v kakovostnih
razredih pri vseh petih načinih razvrščanja. Avtor
predlaga nov slovenski standard za bukove hlade.

Lipoglavšek, M.: The Standard for Beech Tree
Log s. Gozdarski vestnik, No. 1/1994. ln Slovene
with a summary in English, lit. quot. 16
The investigation included timber and defect
inventory in 864 pieces or 267m3 of beech roundwood. These samples from 4 cutting places and

Ključne

vrščanje,

besede: bukovi hladi, kakovost, razstandard

4 sawmill timber storages were comparatively

classified according to quality and by means of
five criteria. The achieved quality structure, the
average quality and the average volu me of forest
wood assortments in quality classes in all five
classification methods is presented. A new Slovene standard for beech logs is suggested by the
author.
Key words: beech logs, quality, classification,
standard

1 UVOD
INTRODUCTION

Če želimo v tržnem gospodarstvu urejen
promet z lesom, potrebujemo standarde
okroglega lesa. Pri predelavi lesa je treba
vse bolj izbirati med razpoložljivo surovino,
tisto, ki najbolj ustreza za določen izdelek,
torej tako z jasno določeno kakovostjo.
Zato tudi slovenska lesna predelava vse
bolj zahteva dobave lesa po kakovosti.
Gozdarstvo potrebuje standarde za kakovost okroglega lesa, ker potrebuje merila
za optimalno krojenje dreves. Tudi pri gojenju gozdov morajo biti cilji v pogledu kakovosti lesa jasno določeni. To vse velja zlasti
za bukovo oblovino, kjer napake lesa odločilno vplivajo na njeno uporabnost. Standardi so pripomoček za dobro strokovno
določanje vrste in kakovosti proizvoda. Urejen prosti trg jih lahko zahteva, vendar ne
morejo biti vedno obvezni. Obvezni postanejo šele takrat, ko se dva partnerja zanje

* Prof. dr. M. L., dipl. ing. gozd., Biotehniška
fakulteta, Oddelek za gozdarstvo, Večna pot 83,
61000 Ljubljana, SLO
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dogovorita. Kadar cene niso vnaprej določene npr. maksimirane, izgubi obveznost
standardov tudi vsak smisel.
Slovenija je med drugimi standardi privzela tudi jugoslovanske standarde za gozdne lesne proizvode. Ti razvrščajo hlede
po namenu uporabe in zelo podrobno določajo tolerance za številne napake lesa. Ker
v resnici odločajo o kakovosti oziroma uporabnosti lesa večinoma samo nekatere napake, je uporaba takih standardov nepotrebno zamotana. Vse hitrejši potek dela pri
pridobivanju lesa in hitrost dela na mehaniziranih lesnih skladiščih onemogočajo njihovo dosledno uporabo. Zaradi tega so
potrebne spremembe in poenostavitve obstoječih standardov.
Za razvrščanje hlodovine iglavcev pri
klasičnem prevzemanju lesa bi bili sicer
obstoječi JUS uporabljivi, saj pravilno razvrščajo oblovino po kakovosti, tako da v
srednji kakovostni razred pade največ sortimentov, najboljših in najslabših paje manj.
Da bi lahko hitreje razvrščali les iglavcev,
smo v letu 1991 raziskali, kako različni
standardi razvrščajo oblovino v Sloveniji, in
predlagali nov slovenski standard. Upo-
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rabna tablica za razvrscanje in rezultati
raziskave so bili objavljeni (LIPOGLAVŠEK
1992). Za določanje kakovosti nismo upoštevali vseh dosedanjih kriterijev, ker že
upoštevani kriteriji dovolj dobro razvrščajo
les po uporabnosti. Nekaterih kriterijev pa
v sedanjih razmerah ni več mogoče uporabiti. Tako npr. zavitosti lesa, čeprav pomembno vpliva na uporabnost, nismo upoštevali, ker je ne moremo izmeriti na neclupljenem lesu.
Pri bukovi hlodovini pa obstoječih standardov ni mogoče uporabljati, ker razvrščajo nad 60% lesa v najslabši kakovostni razred: 111. razred žagovcev in pragovci
(TURK 1982). Gozdarji in lesarji zdaj sicer
govorijo, da pri dobavah razvrščajo les po
kakovosti in pri tem uporabljajo JUS. Ker
pa dosedanja praksa dolga leta ni upoštevala JUS in ker še vedno izrabljajo kakovost
za oblikovanje spremenljive prodajne cene
lesa, gornja trditev nikakor ne velja. Za
posamezne sortimente so si partnerji oblikovali neke svoje kriterije za kakovost, ki
so podobni JUS, vendar se krajevno in
časovno močno razlikujejo. Odvisni so od
posameznika, od ponudbe in povpraševanja (namesto cene), od sposobnosti predelovalca ipd. ter so pri presoji kakovosti
večinoma veliko tolerantnejši od JUS.
Pri oblikovanju novih standardov, ki jih
potrebujemo zlasti za bukove hlede, se
želimo približati tudi standardizaciji evropskih držav. Želimo narediti tudi korak v tej
smeri: od namena uporabe h kakovosti. Da
bi laže postavili nova merila za razvrščanje
bukovih hlodov po kakovostnih razredih,
smo raziskali, kako različni kriteriji razvrščajo vzorce lesa iz Slovenije.

2 KRITERIJI RAZVRŠČANJA HLODOV
2 LOG CLASSIFICATION CRITERIA

Po podobni melodiki raziskave kot pri
hlodov iglavcev (LIPOGLAVŠEK 1992) smo popisali vse napake na
vzorcih bukove oblovine na skladiščih žag
v okolici Ljubljane in na sečiščih po Sloveniji. Vse popisane kose, pri kombiniranih
hlodih tudi vsak hlod posebej, smo razvrstili
razvrščanju

na podlagi popisa napak in debeline po 5
skupinah kriterijev- po:
- doslej veljavnih jugoslovanskih standardih (JUS),
- predlogu za nov slovenski standard
(SLS),
- prirejenih nemških trgovskih razredih
(DIN),
- prirejenih avstrijskih uzancah za trgovino z lesom (A),
- prirejenih francoskih (alzaških) normah (F).
Jugoslovanske standarde za bukove hlede: D.84.020 (furnirski), D.84.022 (za luščenje), D.84.028 (žagovci), D.84.026 (pragovci) in D.84.027 (kombinirani) smo uporabili nespremenjene v obliki znanih tablic
za krojenje in klasifikacijo hlodov.
Predlog slovenskega standarda za razvrščanje hlodov po kakovosti sloni sicer na
jugoslovanskih standardih, vendar upošteva nekatere rešitve, ki so znane v standardih evropskih dežel. Predlagamo kakovostne razrede ne glede na namen uporabe
in uporabnik se sam odloča, za kakšen
namen bo uporabil določeno kakovost ali
katero kakovost lahko uporabi za svoje
izdelke. Kljub temu se nismo povsem izognili razvrščanju po namenu uporabe, saj
smo v kakovostnem razredu C posebej
določili kriterije za hlede za luščenje in v
razredu D posebej za prag ovce. Ker pri nas
ni uveljavljeno razvrščanje sortimentov
okroglega lesa po debelini, zahtevamo za
posamezne kakovostne razrede tudi minimalne preme re hlodov. Obdržali smo dosedanjo minimalno dolžino 2m v vseh razredih, čeprav tuji standardi uvrščajo v najboljše razrede samo daljše hlede. Tudi
določila o nadmeri so ostala enaka. Tolerance napak so v najboljših kakovostnih
razredih ostale še naprej zelo majhne, v
srednjem razredu C in v najslabšem razredu D pa smo tolerance precej povečali.
To je zlasti očitno pri slepicah in mrazni
nepravi črn javi, ki jo upoštevamo enako kot
zdravo nepravo črnjavo. Tolerance so v
razredih C in D večje še pri zdravih grčah,
krivosti, pri napakah srca in pri napakah
obeda. Med napake srca štejemo gnilobo,
zvezdasto nepravo črnjavo, kolesivost,
Gozd V 52, 1994
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dvojno srce in ekscentričnost, med napake
obeda pa rane, zatese, žlebatost, periferno
gnilobo in vraslo skorjo. Tolerance za te
napake so določene za vse skupaj in ne
za vsako posebej. Opisana določila je najbolje prikazati v obliki tablice.
opisanim povečanjem toleranc smo
želeli doseči, da bi večina hlodov iz slovenskih sečišč spadala v srednji kakovostni
razred (C) in da bi med hlede lahko uvrstili
tudi ves tisti debel les, ki ga dejansko
uporabljamo kot hlede, pa po dosedanjih
standardih spada med prostorninski les.
Napak, kot sta koničnost in ovalnost nismo
uporabili za kriterij razvrščanja hlodov v
kakovostne razrede. Za vse hlede dopuščamo neomejeno ovalnost in koničnost do
1O%. Tudi števila napak na posameznem
sortimentu ne omejujemo več. Čas sečnje
in dobave standard ne predpisuje več - to
naj bo prepuščeno sporazumevanju med
trgovskimi partnerji ali predpisom o gozdnem redu. Vztrajamo pa pri načelu, naj
bodo tudi v najslabšem kakovostnem razredu kakovostne zahteve točno določene,
da ni mogoče vsiljevati predelovalcem takih
hlodov, ki jih zares ni vredno predelovati.
V tem razredu smo tudi zmanjšali minimalni

z

premer hlodov na 20 cm, saj smo na sklažag srečali številne drobne, tudi kakovostne kose lesa.
Pri uporabi nemških, avstrijskih in francoskih kriterijev smo morali nekatere opisno
izražene kriterije dopolniti s številskimi
vrednostmi, da so bili primerljivi z našimi.
Ker je pri njih razvrščanje po debeli ni ločeno
od razvrščanja po kakovosti, smo za hlede
dodali minimalne zahteve za dimenzije. Pri
praktičnih primerjalnih razvrščanjih popisanih kosov lesa pa smo morali pravzaprav
deloma izpustiti kriterij, ki je v tujih standardih drugačen kot v našem, in sicer minimalno dolžino. Tuji standardi zahtevajo za
najboljše kakovostne razrede hlodov večje
dolžine. Ker smo mi popisali hlede pogosto
po najmanj dvometrskih sekcijah, smo morali kriterij dolžine pri primerjanju razvršča
nja izpustiti. Tudi zaradi drugačnega določanja napak lesa primerjave niso povsem
pravilne, vendar boljših ni mogoče narediti.
diščih

3 REZULTATI RAZISKAVE
3 RESEARCH RESULTS

Za poskusno razvrščanje hlodov smo
izbrali vzorce oblovine na štirih sečiščih na

Predlog slovenskega standarda
A Suggestion of the New Slovene Standard
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treh gozdnogospodarskih območjih. Na
iskali. To smo opazili že med popisovanjem
SGG Tolmin sta bili to sečišči .Tisovec in
napak, zlasti na sečiščih. V predelih, ki so
Mrzla rupa, Na GG Kočevje sečišče Sobili do zdaj znani po kakovostni bukvi, smo
mova gora in na GG Novo mesto sečišče
sicer našli močna in dolga bukova drevesa,
Brezova reber. Sečnja je bila povsod končni
ki pa ob poseku niso dajala nobenih sortiposek v zrelih pomlajenih sestojih, vendar
mentov brez napak. Zaradi debeline in
morda prezrelosti so imela vsa velike temno
na različnih rastiščih. Sečišče na Tisovcu
obrobljene mrazne neprave črnjave. Od
je bilo na najmanj ugodnem rastišču, na
sečenj in delno zaradi žleda so bila debla
strmem terenu na robu grebena, ki je pod
mnogih dreves po precejšnem delu višine
udarom vetrov. Sečišče Mrzla rupa je bilo
v istem grebenu, vendar na zelo dobrem . ranjena. Tako tudi obod ni bil uporaben
(npr. za luščenje). Tako v intenzivno gojerastišču. Na to kaže že velika razlika v
nih najboljših sestojih na koncu ni bilo
srednji velikosti drevesa na obeh sečiščih
pričakovanih kakovostnih sortimentov. V
Sestoj je bil tudi tu zelo enomeren, čist
našem vzorcu sečišč so manjkala sečišča
bukov debeljak. Pred leti ga je precej raziz alpskih predelov in predelov panonskega
redčil žled. Sečišče Somova gora je bilo na
obrobja. Po dosedanjih znanjih, bi tam
južnih obronkih Roga, na relativno dobrem
lahko pričakovali boljšo kakovost sortimenrastišču, s precej širokim razponom velikotov. Na skladiščih se je deloma pojavila tudi
sti dreves - od srednje debelih do zelo
oblovina iz drugih predelov, tako da ti
debelih dreves. V sestoju so bili tudi šopi
vzorci morda bolje predstavljajo razmere v
smreke. Sečišče Brezova reber pa je bilo
Sloveniji, čeprav so bili popisani samo
na najboljšem rastišču, v čistem enomerokrog Ljubljane. Za primerjanje kriterijev za
nem sestoju debelih, zelo stegnjenih drerazvrščanje hlodov pa ti vzorci, čeprav
ves. Vsa sečišča so bila na dinarskem
majhni, zadoščajo.
območju Slovenije. Popisali smo 52 dreves
Vsak popisani sortiment oblovine smo
s 420 sortimenti oziroma sekcijami ali skutorej razvrstili po petih kriterijih. Poleg razpaj 125 m3 komercialnega volumna. Volumen sortimentov z nad mero in brez zaokroličnih kakovosti hlodov smo debele kose
ževanja dolžin je znašal okrog 4% več ali
oblovine s preveč napakami uvrstili v razred
130m3 . Povprečen sortiment pa je imel
prostorninski les in drobne kose v razred
volumen 0,30 m3 (0,32 m3 brez goli) in se
goli ali drobni industrijski les. Na skladiščih
od sečišča do sečišča ni veliko spreminjal.
žag praktično drobnega lesa (goli) ni bilo,
Na štirih skladiščih žagarskih obratov v
razen nekaj kosov pri razvrščanju po JUS
okolici Ljubljane: Škofljica, Polhov gradec,
in deloma po avstrijskih uzancah (debelina
Verd in Kamnik smo popisali še 6 vzorcev
20-25 cm). Pri razvrščanju po nemških in
hlodov, ki so jih na ta skladišča pripeljali iz
avstrijskih uzancah pa ni bilo debelega
različnih predelov Slovenije. Na skladiščih
prostorninskega lesa, ker njihov najslabši
žag smo popisali 328 kosov oblovine ali
razred hlodov nima navedenih dopustnih
444 sortimentov (hlodov) s skupnim komernapak lesa. Izračunali smo sestavo kakocialnim volumnom 142m'- Povprečen sortivostnih razredov po komercialnem volumnu
meni je imel, enako kot na sečiščih,
sortimentov in jo prikazujemo za pet nači
0,32 m'- Iz enega kosa smo ločeno popisali
nov razvrščanj v grafikonu 1.
povprečno 1,35 sortimenta. Domnevamo,
Razvrščanje po jugoslovanskem standa je bil les na skladiščih deloma prebran,
dardu pokaže, da je bilo na posameznih
saj najboljši hladi (F, L) ne gredo na skla- sečiščih poleg 11-16% goli še 49% takih
dišča žag.
debelejših kosov lesa, ki niso uporabni za
Vsega skupaj so naši vzorci obsegali hlade, ampak le za prostorninski les. Do
torej 864 sortimentov ali 267m3 lesa. Za tega je prišlo zaradi zelo ostrih toleranc
bukov les v Sloveniji so bili samo delno glede slepic in glede mrazne neprave črn jareprezentativni, saj nismo našli vzorca za- ve, ki jo štejemo za napako srca. Tudi
res kakovostne oblovine, čeprav smo jo druge napake: npr. zdrave grče, razpoke
Gozd V 52, 1994
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Grafikon 1: Kakovostna sestava sortimentov pri petih načinih razvrščanja
Graph 1: Quality Assortment Structure in Five C/assification Methods
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ali gniloba še nekaj prispevajo k takemu
razvrščanju. Povprečno torej na vseh sečiš
čih polovica (49 %) lesa ne spada med
hlade. Na skladiščih žag, kjer je bilo drobnega lesa (goli) le 1,3 %, je bilo po JUS
neustreznih "hlodov" od 28 do 38% (povprečno 33 ')'o). Med hladi razvršča jugoslovanski standard pri naših vzorcih na sečiš
čih daleč največji del (25-41 ali povprečno
34% vsega lesa) v tretji kakovostni razred
hlodov za žago in za prage.
Na skladiščih je bilo podobno, saj je bilo
tam razvrščeno v tretji kakovostni razred
celo 30-49 ali povprečno 42% vsega lesa.
v srednji kakovostni razred, kjer bi moralo
biti pri pravilno postavljenem kriteriju razvrščanja največ lesa, je bilo po JUS razvrščeno na sečiščih le 16% (8% IL in 8%
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L), na skladiših pa 23% (22% 11. in 1 % L)
vsega lesa. Delež najboljših kakovostnih
razredov (F in 1) je bil zelo majhen (skupaj
le 1 %).
Taka sestava kaže na neustreznost kriterija, saj med kosi lesa, ki imajo za hlade
ustrezne dimenzije, 78% razvršča v najslabše kakovostne razrede (111, P, prostorninski les).
Po predlogu slovenskega standarda smo
močno omilili tolerance napak in spremenili
tudi zahtevano debelina. Razvrščanje je
pokazalo, da ob 12-17% goli na sečiščih
še vedno okrog 6% debelejših sortimentov
ne ustreza zahtevam za hlade. Večina
debelega "prostorninskega lesa" po JUS se
zdaj znajde v najslabšem kakovostnem razredu hlodov - O (27% vsega lesa na sečiš-
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čih in 45% na skladiščih). Še vedno je torej
veliko lesa v tem najslabšem razredu hlodov. Večina lesa pa je zdaj v srednjem
kakovostnem razredu (C in CL), in sicer na
sečiščih povprečno 50% in na skladiŠčih
žag povprečno 46 %. V najboljših dveh
kakovostnih razredih A in B je tudi nekaj
več lesa kot pri razvrščanju po JUS, in sicer
povprečno 3-3,5 %.
Nemško razvrščanje daleč največ lesa
razvrsti v srednji kakovostni razred C (od
60 do 66% na sečiščih in od 67 do 85%
na skladiščih). Relativno veliko je kakovostnega razreda B (povprečno 11 % oziroma
17%). Najslabši in najboljši kakovostni razred pa sta le malo zastopana. V razredu D
je tisto, kar je že na meji uporabnosti za
hlade (11% oziroma 8 %) v razredu A pa
je samo posebna kakovost, ki je pa na
naših sečiščih skoraj ni bilo (1 %na sečiščih
in 2,5% na skladiščih).
Prirejene avstrijske uzance, ki ne poznajo
razreda D, so še bolj ostre pri razvrščanju
kot jugoslovanski standard. Tolerance
glede zdravih grč, slepic, napak srca in
zavitosti so tako ostre, da praktično ves les
naših vzorcev razvrstijo v najslabše nedefinirana kakovost C. Le na posameznih sečiščih in skladiščih je nekaj kakovostnega
razreda B (3-5 %) in najboljšega A (1-3 %).
Tudi ta kriterij ni primeren za izbiro lesa po
kakovosti. Pri močno prirejenem francoskem razvrščanju pa se spet pojavi precejšen delež debelega lesa, ki ne ustreza za
hlade ampak le za prostorninski les, in sicer
na sečiščih 16-33% in na skladiščih 2034%. Med hladi je največ lesa v srednjem
kakovostnem razredu C (povprečno 46%
na sečiščih in 49% na skladiščih). Obsežen
je tudi najmanj kakovostni razred hlodov D
(16% mi sečiščih in 22% na skladiščih),
najboljši razred pa zajame tudi samo posebno kakovost (2 %).
Vidimo lahko, da nobeno od razvrščanj
ne daje rezultatov, ki bi bili kakorkoli podobni kateremukoli od izbranih načinov razvrščanj. Ker so kriteriji precej raznoliki tudi
za posamezen kos ali sortiment, iz razvrstitve po enem kriteriju ni mogoče sklepati na
razvrstitev po drugem. Prostorninski les po
JUS npr. ni vedno D razred po predlogu

SLS ali D po predlogu SLS ni vedno C po
nemškem razvrščanju.
Pri analizi opravljenih razvrščanj samo
debelega lesa brez goli vidimo, da jugoslovanski standard pod najboljšo kakovost
razvršča le 1 % lesa, standardi evropskih
dežel okrog 2%, predlog novega slovenskega standarda pa 3-4% lesa. Pri razvrščanju v najslabša kakovost so najhujše
avstrijske uzance (93 %) in jugoslovanski
standard {78 %). Nemško razvrščanje bi
morali pravzaprav v preglednici premakniti
za en kakovostni razred navzgor, da bi
dobili ustrezno primerjavo. Tako bi dobili
samo 1O% najslabše (D) in 17% najboljše
(A in B) kakovosti. Po predlogu slovenskega standarda še vedno spada 45%
debelega lesa med hlade najslabše kakovosti in med prostorninski les.
Razvrščanja sortimentov po različnih kriterijih so pokazala, da vsi delujejo istosmerno. Vsi opredeljujejo slabo oblovino kot
slabo in dobro kot dobro. Tudi pri razvršča
nju sortimentov po predlogu novega slovenskega standarda je tako. Razlike v kakovostni sestavi med sečišči in med skladišči
so se v vzorcih oblovine očitno pokazale.
To lahko vidimo iz primerjav v grafikonu 2.

4 UVAJANJE SLOVENSKEGA
STANDARDA
4 THE INTRODUCING OF THE SLOVENE
STANDARD

Iz podatkov pričujoče raziskave sledi, da
za zdaj podobno kot pri okroglem lesu
iglavcev tudi za listavce ni mogoče prevzeti
mednarodnih standardov, ker jih preprosto
še ni. Privzeti stari jugoslovanski standard
po zamotanosti pa tudi po svojemu učinku
ni primeren za sedanje slovenske razmere.
Vse bolj pa potrebujemo tako gozdarji kot
lesarji določeno kakovost lesne surovine
oziroma gozdnih lesnih proizvodov. Tudi
nacionalnih
standardov
prepisovanje
evropskih dežel ne pride v poštev, ker so
preveč različni od tistih, ki smo jih nekdaj
uporabljali pri nas. Zato menim, da bi bilo
treba izdelati nekaj vmesnega med dosedanjim jugoslovanskim standardom in stanGozd V 52, 1994
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dardi nekaterih evropskih dežel. Postopoma naj bi opustili razvrščanje sortimentov
po namenu uporabe in jih začeli razvrščati
po kakovosti.
Na podlagi predložene tablice smo podobno kot za iglavce izdelali predlog enega
standarda za vse bukove hlade. Predložili
smo ga Uradu za standardizacijo in meroslovje RS. Pri tem naj bi uvedli kakovostne
razrede A, B, C in D. V razredu C bi
obdržali še neke vrste podrazred CL za
nekdanje hlade za luščenje, v razredu D
pa podrazred DP za pragovske hlade. Za
kriterij razvrščanja po kakovosti bi uporabili
manjše število napak lesa, kot je bilo to
doslej, in tolerance naj bi se povečale.
Naše razvrščanje vzorcev lesa je pokazalo, da tak standard razvršča večino debelega lesa v kakovostni razred C. V najslabši
kakovostni razred D uvršča še vedno več

hlodov, kot drugi načini razvrščanja (npr.
nemški), v najboljša razreda A in B pa
znatno manj. Tak standard torej izloča na
eni strani samo ekstra kakovost in na drugi
strani tudi debele kose lesa, ki niso uporabni za hlade. Ker napake in dimenzije
lesa še vedno ugotavljamo na enak način
kot doslej, moramo obdržati v veljavi privzete jugoslovanske standarde o napakah
JUS D.A0.101 in o merjenju lesa D.B0.022.
Lesarji v delovni skupini, ki mora pripraviti
slovenske standarde za gozdne lesne proizvode za zdaj odločno nasprotujejo sprejemu predloženih osnutkov, čeprav argumentov za to nimajo. Da bi se standard za
hlade lahko uveljavil, bi ga bilo treba najprej
preiskusili v praksi. Tudi poiskusna predelava hlodov in ocena kakovosti izdelkov bi
bila dobrodošla. Predvsem pa bi bilo treba
opustiti oblikovanje prodajnih cen s spre-

Grafikon 2: Kakovostna sestava sortimentov pri razvrščanju po predlogu slovenskega
standarda
Graph 2: Assortment Quality Structure in the C/assification According to a Slovene
Suggestion of the Standard
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menljivo opredelitvijo kakovosti, ampak
sproti določati zelo diferencirane cene za
posamezno stabilno, določeno kakovost.
Seveda pa je treba pri drugače in na novo
določeni kakovosti povsem na novo in drugače določiti cene posameznih sortimentov
in se o njih z vsakim partnerjem vedno
znova dogovarjati. Oblikovanje nekih povprečnih cen seveda praktično ni več mogoče. Ker bi standard postal orodje za usmerjanje hlodovine pravim porabnikom, se ne
bi več dogajalo, da najboljše hlade žagama
v letve, slabe pa luščimo ali celo režemo v
furnir.
Ker še niso ali dokler še niso sprejeti
slovenski standardi za hlade iglavcev in za
bukove hlade, bi posamezni partnerji pri
prometu z lesom lahko sprejeli predložene
osnutke kot interne standarde in jih začeli
uporabljati. Tako bi lahko ugotovili njihovo
uporabnost in morebitne pomanjkljivosti in
bi se potem laže dogovorili za uveljavitev
slovenskih standardov kot zdaj, ko jim nasprotujejo več ali manj na pamet, brez podatkov o tem.
Povzetek
Podobno kot v letu 1991 za hlade iglavcev smo
v letu 1992 raziskali, kako različni kriteriji vplivajo
na razvrščanje bukove hlodovine po kakovostnih
razredih. Potrebujemo namreč nove standarde
za okrogel les, dosedanji jugoslovanski pa niso
ustrezni. Da bi lahko preiskusili različne kriterije,
smo na 4 vzorcih na sečiščih po Sloveniji in na
6 vzorcih na skladiščih žag po izdelani metodiki
popisali od 47 do 119 ali skupaj 864 sortimentov
oziroma 267 m3 bukovega okroglega lesa. Popi~
sali smo dimenzije in vse napake lesa, kot jih
določa JUS o napakah lesa, po sortimentih ali
sekcijah kombiniranih hlodov. Ugotovili smo rela~
tivno velike in veliko napak, tako da nismo našli
veliko hlodov dobre kakovosti.
Vse popisane sortimente smo glede na dimen~
zije in popisane napake razvrstili na kakovostne
razrede po petih kriterijih: jugoslovanski standardi
(JUS), predlog slovenskega standarda (SLS),
nemški trgovski razredi (DIN), avstrijske uzance
(A), francoske norme (F). Za vsa razvrščanja smo
izračunali po komercialnem volumnu kakovostno
sestavo sortimertov po razredih (grafikon 1). Za
oblovino na sečiščih smo izračunali sestavo tudi
brez upoštevanja drobnega okroglega lesa (goli).
Zaradi ostrih zahtev jugoslovanski standard tudi
veliko debelejših kosov ne uvršča med hlade.
Tako je bilo na sečiščih skupaj z drobnim lesom
49% lesa, ki ni bil uvrščen med hlade, na skladiš~
čih žag pa je bilo povprečno 33% takega lesa.

Med hladi uvršča JUS daleč največji del v naj~
slabši kakovostni razred (lil in P) 34% vsega lesa
na sečiščih in povprečno 42% na skladiščih.
Boljših hlod av je samo 22% (brez goli). Zato
menimo, da je jugoslovanski standard premalo
selektiven in neustrezen. Pri predlogu sloven~
skega standarda smo postavili razrede samo po
kakovosti in le izjemoma po namenu uporabe.
Tolerance smo močno povečali, zlasti pri slepicah
in nepravi črnjavi, in tako dobili sestavo (grafikon
2), ki je pqvsem drugačna od sestave sortimentov
po JUS. Se vedno 6% debelejših sortimentov ne
ustreza zahtevam za hlade in še vedno je veliko
lesa v najslabšem kakovostnem razredu O: 27%
na sečiščih in 45% na skladiščih. V srednjem
kakovostnem razredu C je največ lesa (51 %), v
najboljših (A in B) pa je še vedno le nekaj
odstotkov hlodov (3·4 %). Tudi preostali trije krite~
riji dajejo povsem različne rezultate razvrščanja.
Nemško razvrščanje razvrsti največ lesa v srednji
kakovostni razred C (73% hlodov), relativno ve~
liko v kakovostni razred B (15 %), malo pa med
najboljše A (2 %) in najslabše O (1 O%) hlade.
Prirejene avstrijske uzance so se pokazale za
naše vzorce izrazito neselektivne, saj imajo le 3
kakovostne razrede (2 opredeljena) in v najslab~
šem se je znašlo 93% oblovine. Neustreznih
debelih kosov oba kriterija (nemški in avstrijski)
ne izločata, ker najslabši razred nima določenih
toleranc napak. Francoske norme so povsem
drugače zasnovane glede toleranc napak in da~
jejo po naši prireditvi kriterijev spet povsem svojo
sestavo sortimentov. Podobno kot pri JUS je
veliko debelega lesa ustrezno le za prostorninski
les (26 %), največ hlodov je v srednjem kakovos~
tnem razredu C (51 %), relativno veliko jih je v
najslabšem razredu D (20 %} in malo v najboljšem
B (2~3 %). Kakovostnega razreda A pa te norme
pri bukvi ne poznajo.
Na podlagi te raziskave je bilo mogoče izdelati
predlog (tekst) novega slovenskega standarda za
bukove hlade, ki je enostavnejši in se nekoliko
približuje standardom nekaterih evropskih dežel.
Za njegovo uveljavitev bi ga bilo treba preiskusili
v praksi in uveljaviti večje razlike v prodajnih
cenah po kakovostnih razredih hlodov. Seveda
pa bi morali opustiti uporabo standardov z namenom oblikovanja povprečnih cen lesa.
THE STANDARD FOR BEECH TREE LOGS
Summary
Similarly as in 1991 for coniferous tree logs, a
research was made in 1992 how different criteria
influenced the classification of beech logs into
quality classes. Namely, new standards have to
be set for roundwood, the Yugoslav ones, valid
up tili now are not suitable anymore. ln order to
be able to test various criteria, from 47 to 119 or
864 forest wood assortments in total or 267m3 of
beech roundwood were surveyed in 4 samples in
Slovene cuHing places and in 6 samples in
sawmills according to the worked out method.
Gozd V 52, 1994
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The inventory was performed as to dimensions
and timber defects, defined by the JUS on timber
defects, according to forest wood assortments or
the sections of combined logs. Relatively great
and numerous defects were established so that
few logs of high quality were found.
All the surveyed assortments were classified
as to dimensions and the defects taken in the
inventory into quality classes by five criteria: the
Yugoslav Standards (JUS), a suggestion of the
Slovene Standard (SLS), German Trade Classes
(DIN), Austrian Usance (A), French Norms (F).
For all classifications, the quality structure of
assortments was calculated according to com~
mercial volume by classes (graph 1). The struc~
ture of roundwood in cutting places was also
calculated without the considering of small~sized
roundwood (trimmed wood). Due to strict rules
even much thicker pieces were not classified as
logs according to the JUS. Consequently, there
were, together with small-sized wood, 49% of
wood which had not been classified as logs and
there were 33% of such wood in sawmill wood
storages on the average. By far the greatest
share of logs was classified by the JUS into the
quality classes of the worst quality (111 and P)34% of all timber in cutting places and 42% on
the average in wood storages. There were only
22% (without trimmed wood) of logs of a higher
quality. Therefore, we think that the JUS standard
is not selective enough and also does not suit
anymore. The suggestion of the Slovene standard
defined the classes only according to quality and
only exceptionally by the purpose of the use.
Tolerance values were highly increased, espe~
cially in blind knots and red heart and an assor~
tment structure was achieved (graph 2) which
greatly differed from that according to the JUS
standard. 6% of the assortments of greater diameter stili did not me et the demands valid for logs
and a lot of timber was ranked into class D - that
of the worst quality: 27% in cutting places and
45% in sawmills. Most of the wood- 51 %- was
in class C (medium quality) and only 3~4% of
logs were ranked as the best quality classes (A
and B). The other three criteria as well gave
totally different classitying results. According to
German classification most of the timber was
classified into the medium quality class C (73%
of logs), relatively much wood into the quality
class B (15%) and a little in class A (2%) and in
the worst class D (10"'/o). Adapted Austrian
usance turned out to be extremely unselective for
our samples because they only had 3 quality
class es (2 defined) and 93% of roundwood was
ranked as the worst class. lnappropriate thick
pieces were not excluded by both criteria (German and Austrian) because the worst quality
class did not have certain detect tolerance.
French norms are quite differently conceived as
to the tolerance of defects and once the criteria
had been adapted they again gave a complete
unique assortment structure. Similarly as with the
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JUS standard a lot of wood of great diameter was
only suitable for cordwood (26 %) and most of the
logs belonged to the medium quality class C
(51 %), a relatively great quantity was in the worst
class D (20 %) and very little in the best class B
(2~3 %). There is no A quality class known with
the beech tree according to these norms.
Based on the present research, a suggestion
(text) of a new Slovene standard for beech logs,
which is simpler and similar to the standards of
some European countries, could be worked out.
It needs to be tested in practice and greater
differences in selling prices according to quality
classes of logs should be put forward. Naturally,
the use of the standards for the forming of the
average timber prices should be given up.
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Metode kartografskega prikaza
The Methods of Cartographic Presentation
Milan JUVANČič•

Izvleček
Juvančič,

M.: Metode kartografskega prikaza.
Gozdarski vestnik, št. 1/1994. V slovenščini s
povzetkom v angleščini, cit. lit. 14.
Prispevek obravnava metode kartografskega

prikaza in ugotavlja, da je izbira optimalne metode
odvisna od objektov prikaza in njihovih lastnosti,
vidika uporabe karte in nivoja načrtovanja. Podana je metodologija za izbor optimalnih metod

kartografskega prikaza in dan predlog gozdarjem,
da pričnejo izdelovati tematske gozdarske karte,

predvsem tiste v tekstnem delu gozdnogospodarskih načrtov, po različnih metodah kartografskega
prikaza.
Ključne besede: tematska kartografija, metode kartografskega prikaza, gozdnogospodarski
načrt,

objekti kartografskega prikaza.

Synopsis
Juvančič, M.: The Methods of Cartographic
Presentation. Gozdarski vestnik, No. 1/1994. ln
Slovene with a summary in English, lit. quot. 14.
The article deals with the methods of cartographic presentation and comes to the conclusion
that the choice as to the best method depends
on presentation objects and their properties, the
aspect of the map application and the planning
leveL The methodology of the selection of the
best methods of cartographic presentation is also
presented as well as the suggestion to forestry
experts is given that thematic forestry maps be
elaborated, first of all those within the textual part
of forest managing plans. They should be worked
out by different methods of cartographic presentation.

Key words: thematic cartography, the methods
of cartographic presentation, forest managing
plan, the objects of cartographic presentation.

1. UVOD
1. INTRODUCTION

Uporabna vrednost gozdnogospodarskih
je v veliki meri odvisna od pravilne
izbire in kakovosti prostorskih podatkov ter
od oblike njihovega prikaza. Gozdnogospodarski načrti vsebujejo semantični del (pisni), simbolično-numerični del (tabele), simbolično-grafični del (diagrami, grafi, karte)
in nazorni del (konvencionalni in nekonvencionalni posnetki).
Pisni del lahko na dolgo in široko opisuje
gozd in gozdni prostor, vendar pri človeku,
ki ne pozna tega prostora, ustvari sliko, ki
se tako ali drugače razlikuje od dejanskega
stanja. Podobno je s tabelami, ki nudijo
zelo natančne podatke o objektih, težje pa
si je na podlagi njih ustvariti prostorsko
sliko. Diagrami in grafi nudijo predvsem
primerljivost po različnih prostorskih enotah
in atributih. Karte in fotogrami pa prikazunačrtov

* Prof. dr. M. J., dipl. inž. geodezija, 61381

Rakek, Ljubljanska c. 1, SLO.

jejo disperznost pojavov, točno lokacijo in
njihovo razprostranost v prostoru. Kartni
del načrta je torej tisti, ki dodaja pisni in
numerični informaciji prostorsko komponento in lažjo primerljivost po različnih prostorskih enotah. To pa je kvaliteta, ki daje
kartografski informaciji vsaj takšno vrednost, ko jo imajo ostale oblike informacij.
Analiza 63 kart v kartnem delu in 70 kart
v tekstnem delu območnih gozdnogospodarskih načrtov za obdobje 1991-2000
(Škrlep 1993) je pokazala, da vsebuje kartni
del območnega načrta v povprečju 4,5 kart
(maks. 9, min. 2) in da je v tekstnem delu
območnega načrta v povprečju 5 kart
(maks. 13, min. 0).
Pričakovati je bilo, da se bo vzporedno
z vsebinsko razširitvijo gospodarjenja z gozdovi na vse funkcije gozda, dvignila potreba po kartografskih informacijah, vendar
se to ni zgodilo. Za to je več vzrokov, od
neorganiziranosti kartografske dejavnosti v
gozdarstvu do pomanjkanja kadrov in odklonilni odnos do vsaj minimalne standardizacije kartografskih del. Upati je, da se bo
GozdV 52, 1994
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po sprejetju Zakona o gozdovih in predvideni novi organiziranosti gozdarske službe
tudi na tem področju marsikaj spremenilo.
Analiza tematskih gozdarskih kart območnih gozdnogospodarskih načrtov za obdobje 1991-2000 (Škrlep 1993) je med
drugim pokazala tudi na skromno uporabo
metod kartografskega prikaza pri izdelavi
tematskih kart. Kar 76,2% kart v kartnem
delu in 87,1 % kart v tekstnem delu območ
nih načrtov je izdelano le z eno metodo
kartografskega prikaza. Kombinacija treh
ali štirih metod je uporabljena le izjemoma.
Prav s kombinacijo več metod je mogoče
povečati kvaliteto in informativno vrednost
karte. Neizkoriščene so ostale nekatere
bistvene odlike metod kartografskega prikaza, s katerimi je mogoče prikazati ne samo
situacijsko, pozicijsko ali prostorsko natanč
nost razporeditve predmetov, pojavov in
stanj v prostoru, temveč tudi njihove ča
sovne spremembe v kakovosti, količini pa
tudi v gibanju.
V članku želim opozoriti na možnosti, ki
jih nudijo metode kartografskega prikaza
za prikaz raznovrstne gozdarske tematike.

2. OBJEKTI KARTOGRAFSKEGA

PRIKAZA
2. THE OBJECTS OF CARTOGRAPHIC
PRESENTATION

V okviru sistema gozdnogospodarskega
se zbirajo podatki o naravnih
objektih, kakor tudi o objektih, ki so posledica delovanja človeške družbe in jih je
mogoče zaslediti v gozdu in gozdnem prostoru.
Zaradi velikega števila različnih objektov
kartografskega prikaza, vsakemu objektu
ni mogoče dodeliti posebnega kartografskega znaka. Poleg tega se uporabljajo pri
večnivojskem gozdnogospodarskem načrtovanju različno natančni podatki o istem
objektu. Zato je treba objekte v gozdu in
gozdnem prostoru definirati in klasificirati,
da bodo uporabni na različnih nivojih načrtovanja. Zelo smotrno bi bilo izdelati
objektne kataloge, ki bi bili urejeni po določenih tematikah in za določeno natančnost
podatkov. Dosledna izdelava objektnih kanačrtovanja
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talogov bi rešila nekatere probleme pri
zajemanju podatkov in pri izdelavi tematskih gozdarskih kart. Lažje bi bilo predpisati
natančnost zajemanja podatkov, vsebino,
merilo in formate kart. Točna definicija
objektov bi omogočila pravilnejše imenovanje tematskih kart. Izbor optimalnih metod
kartografskega prikaza in sredstev kartografskega izražanja bi bil hitrejši. Skrajšal
bi se čas izdelave kart in podobno (Juvančič
1991).

3.KARTOGRAFSKAIZRAZNA
SREDSTVA
3. CARTOGRAPHIC MEANS OF EXPRESSION

V kartografskem komunikacijskem sistemu se prenašajo informacije s kartografskimi izraznimi sredstvi, kamor spadajo kartografski, alfanumerični in trakasti znaki,
diagrami in drugi specialni znaki (Rojc
1988). Glede na pojavno obliko objekta, ki
ga prikazujejo, se delijo znaki na točkaste,
linijske in površinske, po videzu pa na
geometrične, nazorne in slikovna. Kartografski znaki se oblikujejo iz osnovnih graličnih elementov pike, črte in ploskve s
pomočjo grafičnih spremenljivk: oblika,
smer, barva, vzorec, svetlostna vrednost in
velikost. Vsaka grafična spremenljivka ima
določene lastnosti, ki ji omogočajo, da bolje
kot druga grafična spremenljivka prikaže
posamezno informacijo o objektu. Tako
ima posamezna grafična spremenljivka
asociativne, selektivne, vrstilne in količin
ske lastnosti. Poleg tega ima posamezna
grafična spremenljivka tudi določeno število
selektivnih stopenj, ki jih je mogoče razlikovati na karti (Bertin 1974). Grafične spremenljivke imajo pri oblikovanju znakov več
kratne funkcije, so nosilke pomena, olajšujejo čitljivost in ločljivost znakov med seboj
ter omogočajo hitrejšo percepcijo. Vse našteto kaže na to, da je pri oblikovanju karte
kot celote potrebno poznati pravila grafične
semiotike in psihologije. Ker je mogoče
prenašati informacije v. kartografskem komunikacijskem sistemu z različnimi sredstvi
kartografskega izražanja, je več kot očitno,
da nastajajo številni problemi in dileme, ki
jih lahko reši le usposobljen kartograf.
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4. METODE KARTOGRAFSKEGA
PRIKAZA
4. THE METHODS OF CARTOGRAPHIC
PRESENTATIOI)I

4.1. Osnovni pojmi in metode
kartografskega prikaza
4.1. Basic ideas and methods of cartographic
presentation

številni avtorji (Arnberger 1964, Pillewizer 1964, Witt 1970, Racetin 1974, Meynen
1975, Behrens 1979 in drugi) so kljub
velikemu številu tematskih področij in različ
nih možnosti kartografskega prikaza razdelili karte po osnovnih oblikah in sredstvih
kartografskega izražanja oziroma po metodah kartografskega prikaza na različne sisteme. Za prikaz problemov in dilem pri
izbiri najboljše metode kartografskega prikaza je primerna Pillewizerjeva (1964} delitev na sedem osnovnih metod: metoda
znakov (signatur), metoda površin, metoda
izolinij, metoda vektorjev, metoda točk, metoda kartodiagramov in metoda površinskih
kartogramov. Vs\lka navedena metoda ima
svoje lastnosti in je primerna za prikaz
določenih vrst objektov in njihovih lastnosti.
V gozdu in gozdnem prostoru se pojavljajo najrazličnejši topografski in tematski
objekti, ki jih lahko delimo na statične,
dinamične, konkretne, abstraktne, diskretna, kontinuirana, homogena in strukturalne.
Vsak objekt ima poleg tega svoje specifične
kakovostne in količinske lastnosti, pri čemer
je količinska lastnost lahko izražena z absolutno ali pa relativno vrednostjo. Vse navedene objekte in njihove lastnosti je mogoče
kartografsko prikazati.
Tematske gozdarske karte se uporabljajo
predvsem z operativnega in spoznavnega
vidika. Pri operativnem vidiku uporabe karte
je zelo pomembno, da so kartografske
informacije na karti merljive. Pojem merljivosti je povezan tako z merilom karte kakor
tudi z natančnostjo same kartografske informacije; oboje' lahko dosežemo s pravilno
metodo kartografskega prikaza. Pri spoznavni obdelavi kartografskih informacij (vizualna percepcija) pa morajo biti kartografske informacije med seboj primerljive. Primerjamo dva ali več prostorskih objektov

(entitet) na enega ali več atributov. Vsak
element gozdnega prostora lahko upoštevamo kot prostorsko entiteto (cesta, gozdni
oddelek, ipd.), na katerega je vezan vsaj
en atribut, in to je lokacija. Poznavanje
lokacije podatkov o prostorski entiteti predstavlja osnovo za evidentiranje stanja gozda in za vse nadaljnje obdelave podatkov,
brez katerega ni gozdnogospodarskega
načrtovanja.

Ker gozdarji vseh metod kartografskega
prikaza ne poznajo, ali pa jih ne znajo
pravilno uporabljati, podajam pregled
osnovnih oblik tematskih kart s poenostavljenimi slikami poE. Meynu (1975). Skupaj
26 slik.
4.2. Merila za izbiro metod
kartografskega prikaza
4.2. The ctiteria for the selection of the methods
of cartographic presentation

Zastavlja se vprašanje, katera metoda
kartografskega prikaza je za prenos prostorskih informacij najboljša. S teoretičnega
vidika je odgovor preprost: najboljša je tista
metoda prikaza vsebine, ki da odgovor na
postavljeno vprašanje v krajšem opazovalnem času kot neka druga metoda pri istih
pogojih opazovanja. Praktičen odgovor pa
ni preprost niti ne more biti dokončen.
Zaradi različnih tematik, različne obdelavnosti podatkov, različnega vidika uporabe
karte in različne usposobljenosti uporabnikov karte je očitno, da so optimalne metode
kartografskega prikaza za posamezne primere različne. Zaradi tega je tudi vprašljivo,
ali so smiselna prizadevanja za predpisovanje ali celo standardizacijo metod kartografskega prikaza. Ne glede na to, je treba
uporabiti za prikaz vsebine karte najboljšo
in ne najslabše ali celo napačno metodo.
Merilo za ugotavljanje optimalne metode
kartografskega prikaza mora temeljiti na
naslednjih izhodiščih:
1. Merilo mora biti čim bolj objektivno,
izhajati mora vsaj iz strokovnih analiz.
2. Upoštevati je treba namen karte. Ker
je uporaba karte v gozdarstvu najpogostejša pri urejanju gozdov (Juvančič 1988),
je treba upoštevati značilnosti sistema
gozdnogospodarskega načrtovanja.
Gozd V 52, 1994
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Slika 2: Karta točkastih signatur s kakovostnimi podatki
Figure 2: Point symbol map

Slika 1 : Situacijska karta
Figure 1: Position map
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Slika 3: Karta linijskih signa-

tur
Figure 3: Line symbol map
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Slika 4: Karta površinskih signatur (mozaična karta)
Figure 4: Position map of an
area
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Slika 5: Površinsko izvedena
karta arealov
Figure 5: Distribution area
map
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Slika 6: Karta s stopenjskimi
signaturami številčnih vrednosti točk
Figure 6: Map by means of
proportional point
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Slika 7: Karta s stopenjskimi
signaturami številčnih vrednosti linij
Figure 7: Map by means of
proportional/ine

Slika 8: Karta s stopenjskimi
signaturami številčnih vrednosti površin
Figure 8: Map by means of
proportional area/

3. Upoštevati je treba vidik uporabe kart.
Razmerja med sistemom gozdnogospodarskega načrtovanja in vidiki uporabe gozdar-
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Slika 9: Karta točk
Figure 9: Dot map

skih kart so v strokovni literaturi obdelana
(Juvančič 1988, 1990).
Analiza različnih meril, ki se v strokovni

li
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Slika 1O: Površinski karto~
gram (koropletna karta)
Figure 10: Choropleth map

Slika 13: Kartodiagram točk
Figure 13: Point diagram
map

Slika 16: Pasovni kartodiagram
Figure 16: Belt diagram map

Slika 11 : Površinski karto~
gram po geometrični metodi
Figure 11: Choropleth map

Slika 14: Kartodiagram linij
Figure 14: Line diagram map

Slika 15: Kartodiagram po~
vrš in
Figure 15: Area! diagram
map

Slika 18: Generalizirani pow
vršinski kartogram. Karta s
Slika 17: Mrežasti kartodiaw psevdoizolinijami
Figure 18: lsarithmic map
gram
Rgure 17: Grid diagram map

in znanstveni literaturi uporabljajo ali pripoza izbor optimalne metode kartografskega prikaza, je pokazala, da je treba,
glede na navedena izhodišča, upoštevati:
a) vrsto objektov kartografskega prikaročajo

Slika 12: Površinski kartow
gram po geografski metodi
Rgure 12: Choropleth map

b} kakovostne in količinske lastnosti
objektov,
c) zahtevo po merljivosti in primerljivosti
kartografskih informacij,
d} kartografsko osnovo.
GozdV 52, 1994
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Slika 19: Karta z izolinijami vrednostnih polj
Figure 19: !soline map

Slika 20: Karta z izolinijami
geometrijskih kontinuumov
Figure 20: !soline map
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Slil<a 21: Karta z izolinijami
Figure 21: !soline map

Slika 22: Karta s puščicami
za prikaz tokov v naravi
(karta linijskih tokov)
Figure 22: Arrow symbol map

Slika 23: Stopenjsko vektorska karta
Figurf% 23: Vector map

Slika 24: Vektorski kartodia~
gram
Figure 24: Vector diagram
map

Slika 25: Karta prostorske
sinteze
enostopenjska
karta prostorske razdelitve
Figure 25: Synthetic map

Slika 26:

4.2.1. Vrsta objektov
4.2.1. The Objects' Kind

Meynen (1975) deli vse objekte kartografskega prikaza na konkretne in abstralctne. Konkretni objekti so stvarni, vidni
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Večstopenjska

hierarhična

ali
karta prostorske

razdelitve
Figure 26: Hierarchyc map

objekti, lahko jih opazujemo, jim izmerimo
dimenzijo in točno lego v prostoru, Abstraktni objekti so miselni, nevidni, ni jih mogoče
opazovati. Med abstraktne objekte spadajo
tudi stanja konkretnih objektov. Med kon-

Metode kartografskega prikaza

kretnimi in abstraktnimi objekti obstajajo
velike razlike v možnosti kartografskega
prikaza. Konkretne objekte je mogoče na
karti prikazati z veliko geometrično toč
nostjo, v nasprotju z abstraktnimi objekti, ki
vsebujejo vse mogoče pogreške izvirnih
podatkov.
Meynen (1975) priporoča za prikaz konkretnih objektov metodo znakov, metodo
površin in metodo točk. Kvantiteto konkretnega objekta naj se prikaže s signaturo,
njegovo absolutno vrednost ali količino pa
s signaturo številčnih vrednosti.
Za prikaz abstraktnih objektov pa priporoča metodo površinskih kartogramov, me~
!odo kartodiagramov, metodo izolinij in metodo vektorjev. Prav tako naj se z metodo
površinskih kartogramov in kartodiagramov
prikažejo razmerja, deli in spremembe konkretnih objektov, torej njihova stanja, ki jih
obravnavamo kot abstraktne objekte.
4.2.2. Kakovostne in količinske lastnosti
objektov
4.2.2. Quality and Quantity Characteristics of

Objects

Glede na to, ali prikazujejo karte kakovostne ali. količinske lastnosti objektov, je
mogoče tudi metode kartografskega prikaza deliti na kakovostne in količinske.
Racetin (1974) prišteva metodo površin
med kakovostne metode; metodo izolinij,
točk in površinskih kartogramov med količinske metode, medtem ko prišteva metode
znakov, kartodiagramov, vektorjev in nekatere kartograme med univerzalne metode.
Pri tem poudarja, da med temi skupinami
ni mogoče postaviti stroge meje, saj vsebuje posamezna metoda kartografskega
prikaza tako kakovostne kakor tudi količin
ske lastnosti. Delež posamezne lastnosti
se spreminja od uporabljenega kartografskega izraznega sredstva; saj je mogoče
tudi ta sredstva razdeliti na kakovostna in
količinska.
Količinske metode kartografskega prikaza je mogoče, glede na absolutni ali
relativni prikaz vrednosti pojava, deliti na
absolutne in relativne metode prikaza. Absolutne metode prikazujejo različne absolutne vrednosti pojavov, ki so lahko točka-

stega, linijskega ali površinskega značaja,
karte izdelave po tej metodi imenuje Meynen (1975) karte s signaturami številčnih
vrednosti točk, linij in površin. Absolutna
metoda se uporablja tudi za prikaz razpršenosti ali zbitosti nekega pojava, kar je
mogoče prikazati z metodo točk. Pogosto
je treba prikazati relativne odnose pojavov
glede na neko površino ali pa lastnost
samega pojava. To se najpogosteje prikaže
z metodo površinskega kartograma, kot
najbolj izrazito relativno metodo prikaza.
Na anglosaškem jezikovnem področju se
imenujejo karte, izdelane po tej metodi,
kompletne karte (choropleth map) (Will
1970).
4.2.3. Merljivost in primerljivost
kartografskih informacij
4.2.3. The Measurability and Comparability of

Cartographic Pieces of Information

V gozdarstvu uporabljamo karte z operativnega in spoznavnega vidika. Operativni
vidik uporabe karte je tesno povezan s
pojmom merljivosti, spoznavni vidik pa s
pojmom primerljivosti. V procesu načrtova
nja se pojavljajo potrebe po takšnem kartografskem prikazu, ki prikazuje istočasno
merljive in prostorsko ter časovno primerljive podatke in informacije. S pravilno izbiro
in kombinacijo metod kartografskega prikaza je mogoče tako karto tudi izdelati.
Behrens (1990) je analiziral okrog 3000
kart iz 57 regionalnih tematskih atlasov in
ugotovil:
- da so informacije na kartah, izdelanih
z metodo izolinij, kartodiagramov in z nekaterimi različicami znakovne metode dobro
merljive in slabo primerljive,
- da so informacije na kartah, izdelanih
z metodo točk in vektorsko metodo, relativno dobro merljive in istočasno relativno
dobro primerljive,
- da so informacije na kartah, izdelane
z metodo površin in površinskih kartogramov, zelo dobro primerljive pri slabši merljivosti,
- da se nekatere metode kartografskega
prikaza medsebojno dopolnjujejo, s tem se
poveča uporabna vrednost karte,
- da se najbolj pogosto uporablja metoda površinskih kartogramov.
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Grafikon 1: Merljivost in primerljivost različnih
metod kartografskega prikaza (Behrens 1990).
Graph 1: Measurability and Comparability of Di!~
ferent Types of Cartographic Presentation
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Legenda:
Legend:
1 - metoda izolinij

1 - iso/ine method
D - metoda kartodiagramov
D - cartography method
Z - metoda znakov
Z - symbol method
T - metoda točk
T - point method
V - metoda vektorjev
V - vector method
K - metoda kartogramov
K - cartogram method
P - površinske metode
P - area methods

4.2.4. Kartografska osnova
4.2.4. Cartographic Basis

Pri izdelavi tematskih kart je izrednega
pomena kartografska osnova, na katero se
prikaže tematska vsebina. Tematska vsebina se vedno nanaša na določen prostor,
torej na karti ni nikoli predstavljena sama,
vedno je na neki kartografski osnovi, za
katero predlaga Lovrič (1988) ime temeljna
karta. Temeljna karta služi za lokacijo in
identifikacijo tematske vsebine. Merilo in
vsebina temeljne karte sta odvisna od te-
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malike in zahtevane natančnosti prikaza.
Določena tematska vsebina potrebuje temeljno karto z vsebino, ki dopolnjuje ne pa
obremenjuje tematiko. Po vsebini razlikujemo več tipov temeljnih kart, od delaj/nih
prek preglednih do posplošenih. Delaj/na
temeljna karta naj bi imela poleg koordinatne mreže in izbranih merskih točk tudi
osnovno topografsko vsebino: vodovje,
prometno omrežje, naselja, relief, meje administrativnih in gozdarskih enot, meje med
kulturami in imenoslovje. Posplošena temeljna karta pa naj bi vsebovala poleg
koordinatne mreže tudi meje administrativnih in gozdarskih enot in imenoslovje. Pregledne temeljne karte naj bi predstavljale
vmesno kombinacijo, vsebina bi morala biti
v največji možni meri prilagojena tematiki.
Vse temeljne karte naj bi se tiskaJe v
nevtralni sivi barvi in le izjemoma v barvah
(situacija in relief = sivo, vodovje = modro,
meje = črno).
Vsebino kartografskih osnov za prikaz
tematike je mogoče določiti tudi v odvisnosti
od metode kartografskega prikaza. Behrens (1990) priporoča naslednje povezave
med vsebino kartografske osnove (temeljne
karte) in metodo kartografskega prikaza:
- statistične- vsotne metode (površinski
kartogrami in kartodiagrami) zahtevajo zgolj
varčne oblike kartografskih osnov, na vsak
način pa ustrezne meje administrativnih
enot in imena, ki so prilagojena tematiki,
- metode topografske Jokalizacije neprekinjenih oziroma razsutih množičnih pojavov (metoda točk, metoda izolinij, metoda
površin), potrebujejo razširjeno vsebino
kartografske osnove, vendar ne v vsakem
primeru tudi napise,
- za metode topografske Jokalizacije Jočenih objektov (metoda znakov, vektorska
metoda) je potrebna obsežna vsebina kartografskih osnov in večinoma tudi detajlni
napisi.

4.2.5. Rezultati analize

različnih

meril

4.2.5. The Resu/ts of an Analysis of Different
Criteria

Rezultati analize različnih meril (kriterijev) kažejo na to, da je izbor o"ptima/ne
metode oziroma kombinacije večih metod
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kartografskega prikaza odvisen od vrste
objektov in njihovih lastnosti ter od vidika
uporabe karte. Za percepcijo vsebine tematske karte je zelo pomembna tudi kartografska osnova (temeljna karta}, ki mora
biti smiselno povezana s tematsko vsebino
karte. Merila za določanje optimalnih metod
kartografskega prikaza so podana v preglednici. 1

4.2.6. Razmerja med nivoji načrtovanja,
kartografsko osnovo in metodami
kartografskega prikaza
4.2.6. Relations between the Leve/s of Planning,
Cartographic Basis and the Methods of
Gartographic Presentation

Na osnovi rezultatov raziskave o funkcijski povezavi med sistemom gozdnogospodarskega načrtovanja in sistemom splošnih

gozdarskih kart (Juvančič 1990} in rezultati
raziskave o povezavi med kartografskimi
osnovami in metodami kartografskega prikaza (Behrens 1990} je možno z veliko
verjetnostjo opredeliti optimalna razmerja
med nivoji gozdnogospodarskega načrto
vanja, sistemom splošnih gozdarskih kart
in metodami kartografskega prikaza.
Sinergijsko gledanje kaže, da zahteva
narava podrobnega načrtovanja karte v
velikih merilih, zato naj se prostorske informacije prikazujejo predvsem z metodama
znakov in vektorjev in v manjši meri z
metodami točk, izolinij in površin. Načrtova
nje na nivoju gospodarske enote zahteva
predvsem karte v srednjih merilih, zato naj
se prostorske informacije prikazujejo predvsem z metodami točk, izolinij in površin,
uporabne pa so za ta nivo tudi vse ostale

Preglednica 1: Merila za določanje optimalnih metod kartografskega prikaza
Table 1: The Criteria for the Establishing of the Best Methods of Cartographic Presentation

METODE
KARTOGRAFSKEGA
PRIKAZA
THE METHODS
OF CARTOGRAPH/C
PRESENTA TION
Metoda znakov
Symbol method
Metoda površin
Area meth_od
Metoda izoOnij
/soline method
Metoda vektorjev
Vec tor method
Metoda točk
Point method
Metoda kartodiagramov
Cartography method
Metoda površinskih
kartogramov
Area cartogram method

Vrsta objektov

MERILAITHECRITERIA
Lastnosti
Merljivost in
objektov
primerljivost

Kartografska
osnova

Objects' Kind

Objects'
Characteristics

MeasurabilityComparability

Cartographic
Basis

K

u

OM

D

K

KA

DP

PR

A

KO

OM

PR

A

u

RP,RM

D

K

KO

RP,RM

PR

A

u

OM

PO

A

KO,U

DP

PO

Legenda 1 Legend
1. Vrsta objektov:
Objects' Kind
K- konkretni
concrete
A - abstraktni
abstract
2. Lastnosti objektov - metoda
Objects' CharacterisNcs
-A Method
KA - kakovost
quality

KO- količina
quantity
U - univerzalnost
universality
3. Merljivost - primerljivost
Measurabi/ity - Comparab;!ity
OM - dobra merljivost
good measurability
RM - relativna merljivost
relative comparability
DP - dobra primerljivost

good comparability
RP- relativna primer1jivost
relative comparability
4. Kartografska osnova
Cartographic Basis
O - Oetajlna vsebina
detailed contents
PR - Pregledna vsebina
synoptic contents
PO - Posplošena vsebina
generalized contents
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Grafikon 2: Razmerja med nivoji načrtovanja, kartografsko osnovo in metodami kartografskega
prikaza

Graph 2: The Relations between the Leve/s of Planning, Cartographic Basis and the Methor:/s of
Cartographic Presentation
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- ofsymbols
- qfvectors
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Basic Map

PREGLEDNA
KARTA
synoptic map

metode kartografskega prikaza. Načrtova
nje na nivoju območja pa zahteva predvsem karte v manjših merilih, zato naj se
prostorske informacije prikazujejo predvsem z metodo površinskih kartogramov in
kartodiagramov in v manjši meri z metodami točk, izolinij in površin. Iz diagrama 2
so razvidna opisana razmerja, ki pa jih je
seveda potrebno preveriti v praksi.

4.2.7. Priporočila za izbor metode
kartografskega prikaza
4.2. 7. The Recommendations as to the Selection .
of the Method of Cartographic Presentation

Ker je kartografska komunikacija prenos
kompleksnih podatkov, ki izražajo vzročne
povezave, sama informacija pa je odločitev,
odnos in razlika med podatki, je več kot
očitno, da ni mogoče predpisati posamezne
metode kartografskega prikaza oziroma
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v

PUBLIKACIJSKA
KARTA
publica/ion map

kombinacije več metod. Posebno še, ker je
znano, da je mogoče z uporabo različnih
sredstev kartografskega izražanja spremeniti lastnosti posamezne metode kartografskega prikazovanja.
Ne glede na številna odprta vprašanja in
dileme o zbiri optimalnih metod kartografskega prikaza, predlagam, da se pričnejo
izdelovati tematske gozdarske karte, predvsem tiste v tekstnem delu gozdnogospodarskih načrtov, po različnih metodah kartografskega prikazovanja. Za orientacijo pri
izbiri optimalne metode oziroma kombinacije večih metod naj služijo naslednja priporočila:

1. Gozdarstvo kot znanost in stroka naj
izdela objektne kataloge. Pri izdelavi objektnega kataloga je pomembno določiti obseg
objektov, njihovo klasifikacijo in jih pravilno
razvrstiti. Razvrstitev v objektnem katalogu
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mora biti takšna, da vrstni red objektov
znotraj ene skupine objektov ustreza nivojem gozdnogospodarskega načrtovanja
oziroma merilu gozdarske karte. S tem je
dana možnost postopne izdelave in nivojske uporabe objektnega kataloga (Juvančič
1991).
2. Objekte kartografskega prikaza razdelimo na konkretne in abstraktne. Med njimi
obstaja velika razlika v možnosti kartografskega prikaza. Vsako od navedenih dveh
skupin nadalje delimo po pojavni obliki v
prostoru na točkaste, linijske in površinske
objekte. Vsak objekt ima nadalje določene
kakovostne in količinske lastnosti. Količin
ske lastnosti objektov pa so lahko izražene
z absolutno ali relativno vrednostjo. S tem
je opravljena delitev oziroma razčlenitev
objektov kartografskega prikaza, ki je nujno
potrebna pri izbiri metod kartografskega
prikaza. Pri konkretni izbiri metod kartografskega prikaza si lahko pomagamo s kriteriji
za določanje optimalne metode kartografskega prikaza (preglednica 1) in z ugotovljenimi povezavami med nivoji načrtovanja
in metodami kartografskega prikaza (diagram 2).
3. Ko smo se odločili za metodo kartografskega prikaza, moramo izbrati še jezik
karte, to je kartografski znakovni sistem za
vizualno sporazumevanje. Kartografski
znakovni sistem je sredstvo za prenos informacij in ga sestavljajo kartografska izrazna
sredstva in sintaktična, semantična in pragmatična pravila za uporabo (Juvančič
1988).
Pri oblikovanju karte je pomembna grafična semiotika, ki obravnava grafične znakovne sisteme in pravila njihove uporabe,
ter psihologija, ki obravnava psihofizične in
spoznavne procese percepcije. Obe področji predstavljata zelo široko in kompleksno raziskovalno problematiko, ki še ni
dovolj raziskana, je pa vsekakor domena
kartografije kot znanosti in stroke. Zato naj
to nalogo opravi izkušen kartograf, ki razume vsebino karte in obvlada grafični jezik
karte.
4. Ko uvajamo avtomatizacijo pri izdelavi
tematskih gozdarskih kart, upoštevajmo,
da so današnji standardi za kartografsko

grafiko rešili problem risanja in izdelave
kart, niso pa rešili izbora najboljših metod
in sredstev kartografskega izražanja niti
celotnega postopka generalizacije. Po
Rajcu (1986) je grafični jezik, s katerim
nam karta posreduje informacije, lahko težje ali lažje razumljiv, preprost ali zapleten.
Zunanji videz in likovna struktura karte je
lahko urejena, harmonična in privlačna ali
pa zmedena, neharmonična in odbijajoča.
Kako kvalitetne in uporabne karte bomo
izdelovali je torej odvisno od kartografa in
uporabnika- gozdarja ter njihovega medsebojnega aktivnega sodelovanja.

5. UGOTOVITVE IN PREDLOG
5. RESULTS AND SUGGESTION

Izbira metod kartografskega prikaza je
odvisna predvsem od vrste objektov in
njihovih lastnosti, vidika uporabe karte in
nivoja načrtovanja. Vsi ti elementi so med
seboj več ali manj povezani, zato jih je
treba obravnavati kompleksno in pri tem
upoštevati pomembnost posameznega elementa. Čim bolj so objekti kartografskega
prikaza različni tem več metod kartografskega prikaza je treba uporabljati.
Analiza tematskih gozdarskih kart kot
sestavnih delov območnih gozdnogospodarskih načrtov je pokazala, da je pestrost
uporabljenih metod kartografskega prikaza
zelo majhna, saj je pri izdelavi 76,2% kart
v kartnem delu in 87,1 % kart v tekstnem
delu območnih načrtov uporabljena le ena
metoda. Kombinacija treh ali štirih metod
je uporabljena le izjemoma, prav z njimi pa
se poveča kvaliteta in informativna vrednost
kart.
V svetu se z vsako vsebinsko razširitvijo
prostorskega načrtovanja poveča potreba
po prostorskih torej kartografskih informacijah. Tudi v gozdarstvu bomo morali vzporedno z vsebinsko razširitvijo gospodarjenja
z gozdovi na vse funkcije gozda te trende
upoštevati, sicer bodo naši gozdnogospodarski načrti osiromašeni s kartografskimi
informacijami. Samo pisno in tabelarično
prikazovanje gozdne problematike za sporazumevanje z različnimi uporabniki goz-

dnega prostora ni dovolj. Zato predlagam
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gozdarskim strokovnjakom, da pričnejo izdelovati tematske karte, predvsem tiste v
tekstnem delu gozdnogospodarskih nač
rtov, po različnih metodah kartografskega
prikaza in z računalniško tehnologijo.

stem, i.e. ''the map language" for visual communication is selected,
- if possible, automatic working out of maps is
introduced,
- active cooperation between a cartographer
and a forestry expert is secured.
LITERATURA

THE METHODS OF CARTOGRAPHIC
PRESENTATION
Summary
The application value of forest managing plans
primarily depends on the right choice and the
quality of spatial data as well as the form of their
presentation. Textual parts, tables, graphs and
the maps of a plan should complement each
other. The forest and forest space as well as
everything which is going on in it are being
defined by each part in its own way. The cartographic part is the one which adds a spatial
component to textual and table parts, because of
which cartographic information is equally worth
as other information forms.
The analysis of thematic forestry maps of
regional forest managing plans for the period
1991-2000 has shown that on the average there
are only 5 maps within the textual part of plans
and that the methods of cartographic presentation
are seldom used for the presentation of diverse
forestry topics.
ln order to be able to make use of the possibilities offered by various methods of cartographic
presentation, the criteria as to the selection of the
best methods have been given. When choosing
the appropriate method, the following has to be
taken into consideration: the object's kind; the
object's properties; demands as to measurability
and comparability of cartographic information and
the contents of cartographic basis.
For the elaboration of thematic forestry maps,
especially those in the textual part of a forest
managing plan, the following recommendations
are given:
- object catalogues are elaborated by forestry
scientists and professionals,
- the objects of cartographic presentation are
first analysed and only afterwards, based on the
criteria, appropriate methods of cartographic presentation are selected,
- ance the presentation method has been
selected, an appropriate cartographic symbol sy-
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Organizacija izvajalskih podjetij - začetek novega
The Organization of Forest Enterprises - the Beginning of a New
System
Boštjan KOŠIR*

Izvleček

Synopsis

Košir, B.: Organizacija izvajalskih podjetij začetek novega. Gozdarski vestnik, št. 1/1994. V
Slovenščini, cit. lit. 3.
Članek obravnava nekaj dilem, ki se postavljajo
ob spremembah organiziranosti gozdarstva.
Obravnava različnost interesov lastnikov zemlje,
kapitala, dela in znanja. Članek opozarja na
prvine, ki jih morajo upoštevati bodoča izvajalska
podjetja pri iskanju oblike organiziranosti. Nakazan je vpliv okolja in odprtosti organizacije kot
sistema ter načina in možnosti rasti organizacije.
Ključne besede: organizacija gozdarstva, izvajalska podjetja.

Košir, B.: The Organization of Forest Enterprises- the Beginning of a New System. Gozdarski
vestnik, No. 1/1994. ln Slovene, lit. quot 3.
The article deals with some dilemmas arising
from the changes in the organization of forestry.
A different character of interests of land, capital,
work and know-how owners are brought to the
fore. The elements which will have to be considered by forest enterprises in the deciding as to the
organization form are emphasized. The influence
of the environment and the open character of the
organization as a system and the way and possibility of organization's growth have been indica-

ted.
Key words: forestry organization, forest enterprises.
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21NTERESI

V tem trenutku potrebujejo gozdarji veliko
organizacijskega znanja, pa tudi talenta,
saj gradijo nov sistem organizacije panoge.
Nekaj tega znanja že imajo, nekaj pa ga
kaže obnoviti in poiskati na novo. Izkušnje
iz obdobja po sprejetju Zakona o gozdovih
kažejo, da pri graditvi nove organiziranosti
niso uspešni. Zamujeni so že prav vsi roki,
ki jih predpisuje zakon glede vzpostavitve
nove organiziranosti panoge. Dosedanje
razprave in posveti o vprašanjih organiziranosti gozdarstva, ki so bili glede na rezultate neuspešni, so le okrepili spoznanje o
razcepljenosti stroke glede nekaterih ključ
nih vprašanj. Zadnji posvet na Bledu je
pokazal, da mora biti razprava o tem, kako
naj deluje gozdarstvo kot gospodarska panoga, povsem drugačna od razprave o
tem, kakšna naj bo organiziranost izvajalskega gozdarskega podjetja. ln ker je bil
posvet posvečen slednjemu vprašanju, se
pomudimo malo okrog tega.

Kot vsaka družba, moramo tudi mi živeti
od svojega dela, ki ga kombiniramo v različne organizacijske oblike, da z njihovo
pomočjo ustvarjamo potrebne učinke.
Kot drugod, je tudi pri nas (gledano
kakovostno in ne količinsko) temelj ustvarjanja novih vrednot zemlja (raba zemlje
ustvarja rente), kapital (lastništvo kapitala
ustvarja obresti), delo (za delo dobimo
plačo) in organizacija (znanje o vodenju
ustvarja dobiček).
Križanje interesov tistih, ki so lastniki
zemlje in pričakujejo od tega rente; tistih,
ki prispevajo proizvodno delo, ter tistih, ki
imajo kapital in tehnološko ter vodstveno
znanje, je nekaj najbolj naravnega na tem
svetu. Posebej izraženo se zdi v tem trenutku nasprotje med interesi (gre le za
nerazčiščena pričakovanja) lastnikov gozdov (vmes je tudi država, ki jo zastopa
Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov, ne pa
tudi javnost, katere interese zastopa in
uveljavlja Zavod za gozdove) ter izvajalcev
gozdarskih del (bivša gozdna gospodarstva
in druge družbe, ki se ustanavljajo). Izku-

* Doc. dr. B. K., dipl. inž. gozd., Gozdarski
inštitut Slovenije, 61000 Ljubljana, Večna pot 2,
SLO
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šnje iz drugih dežel pri tem kažejo, da se
država kot lastnik gozdov obnaša nekoliko
drugače kot drugi lastniki in manj izpostavlja vprašanje rente (ta je pri mnogonamenskem gospodarjenju že hudo vprašljiva).
V zgodovini so ta navzkrižja povzročala
vojne ali socialne nemire. Tudi danes se
konflikti med interesi ne končujejo vedno
mirno, vendar je za vse nekaj značilno državna uprava je poklicana, da poskuša s
svojim sistemom zagotoviti optimalno ravnotežje med vsemi, tudi tako (ali predvsem
tako), da zavaruje javni interes (torej tudi
interes tistih, ki nimajo ne gozda in ne
kapitala - ki imajo samo sami sebe in svojo
fizično moč). Država se lahko pojavi v
okolju organizacije na več načinov: kot
najširše okolje, ki določa sistem socialne
varnosti delavcev (npr. skrb za invalide),
davčni sistem itd, lahko se pojavi v obliki
organizacije, ki zastopa javni interes (Zavod) ali kot partner in konkurent - lastnik
gozdov ali podjetij, ali pa kot porabnik
proizvodov in storitev organizacije.
Država naj torej skrbi za ravnotežje. Povsem legalno je, da se bodo predvsem
zasebni lastniki gozdov in njihovi predstavniki potegovali predvsem za čim večjo rento
in povsem jasno mora biti, da bo vsako
podjetje (gospodarska družba) ne glede na
obliko in sestavo stremelo za čim večjim
dobičkom. Maksimiranje dobička in rente je
s strani obeh nekaj razumljivega, kot je tudi
razumljivo, da država stremi k optimiranju
Vrste in sestavine okolja organizacije
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delovanja celega sistema, saj dodaja k
prejšnjima še svoj lastni interes, ki praviloma ni samo finančni.

3 OKOLJE
Moderna teorija organizacije posveča veliko pozornost razlikam med organizacijami
glede na obliko in način povezovanja z
okoljem organizacij. Okolje organizacije pa
je sestavljeno iz več ravni - od najširšega,
makro okolja do najožjega - mikro okolja;
in razmisliti moramo o vseh.
Glede na to, da že imamo neko organizacijo (ne ustvarjamo nekaj povsem novega),
se je potrebno ozreti predvsem na dejavnike, ki zahtevajo spremembe - v tem primeru so to dejavniki makro okolja. Med
temi jih je nekaj takšnih, ki v nekem trenutku
delujejo kot stalnica, drugi pa so bolj dinamični in nepredvidljivi. Za sistem v prehodu,
kot je naš, je delež nepredvidljivih dejavnikov znatno večji. če smo dejali, da je v tem
trenutku manj pomembna tehnologija
(proizvodnja in porazdelitev učinkov), ker
se pač tako hitro ne spreminja, lahko za
hipec trdimo isto še za kulturo (socialne
vrednote, prepričanja, za vedenjske vzorce), usposobljenost delovne sile (vse
ravni izobrazbe) in celo za konkurenco ter
porabnike.
Med dejavniki makro okolja je v tem
trenutku namreč najvažnejša politična ra-
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ven, ki daje pečat in določa možnosti in
omejitve vsem. V našem primeru so to
različni zakoni (Zakon o gospodarskih družbah, Zakon o lastninskem preoblikovanju
podjetij, Zakon o skladu kmetijskih zemljišč
in gozdov, Zakon o zadrugah, Zakon o
gozdovih, če naštejemo samo najvažnejše)
in za organiziranost izvajalskega podjetja
najvažnejša posledica Zakona o gozdovih
- ločitev poslovne od drugih (predvsem
načrtovalskih in usmerjevalnih) funkcij gospodarjenja z gozdovi. Sprenevedanje o
tem, kaj to pomeni, pomeni, da je nekdo
prespa! diskusijo o tem, ki je trajala dve leti.
Zavedati se je treba, da ne glede na
racionalnost ne more nihče izvajalcu, podjetniku, gospodarski družbi odvzeti možnosti, da si organizira proizvodnjo na najboljši možni način, kar pomeni med drugim
tudi to, da opravlja pripravo dela sam.
Možno je in seveda razumljivo, da dejavniki
okolja (v našem primeru Zavod za gozdove)
postavljajo izvajalcu pogoje. če bo Zavod
za gozdove temu rekel gojitve no ali sečnos
pravilno načrtovanje ali kako drugače, je
vseeno. Priprava dela je nujna, organska
potreba vsake izvajalske organizacije, da
predvidi:
• kdo bo kaj delal,
• na kakšen način,
• kdaj,
• za kakšno ceno in
• kako bo tekel nadzor.
Zahteva, da bi delavci Zavoda za gozdove opravljali sečnospravilno in drugo
izvedbeno načrtovanje je lahko zelo dobronamerna (razlogi zanjo - brez potrebe bi
jih ponavljali - so služili kot argument v
razpravi o Zakonu o gozdovih tistim, ki so
zagovarjali tezo, da stroga funkcionalna
delitev panoge ni ustrezna), vendar je skregana z zahtevami podjetništva in celo z
zahtevami po konkurenčnosti med izvajalskimi podjetji v gozdarstvu.
Druge prvine makro okolja organizacije,
ki jih bodo gozdna gospodarstva morala
upoštevati, so seveda zahteve in omejitve,
ki izhajajo iz naravnih danosti območja
("območje" - mislimo na prostorsko enoto,
lahko razumemo v zelo splošnem in nikakor
ne v strogo geografskem pomenu), na ka-
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terem delujejo. Sem spada zlasti vrsta in
obseg načrtovanih del v gozdovih kot npr.
količina in kakovost lesa, odprtost gozdov,
oddaljenost porabnikov itd. Večina teh podatkov je v gozdarstvu dokaj dobro objektivizirana in vsebovana v ureditvenih načrtih,
ki so bili večinoma pisani v času, ko obe
funkciji še nista bili ločeni.
Iz okolja organizacije prihajajo tudi drugačne zahteve, ki so lahko resne omejitve.
Takšna so tudi pričakovanja, da bodo nova
podjetja še naprej skrbela za delovne invalide, skrbela in razvijala življenski standard
svojih zaposlenih in bila hkrati konkurenčna
na trgu. če bodo izvajalska podjetja to
počela (in prav bi bilo, da bi), potem bodo
stroški morali biti kriti iz okolja (spet država)
oziroma priznani (priborjen!) na trgu.

4 SISTEM
Drug problem, ki ga lahko resujemo s
spoznanji moderne teorije organizacije, je
njena prilagodljivost okolju, ki je posledica
njenega delovanja kot sistema, kar omogoča preživetje organizaciji. Lepše povedano: ali se gre organizirati v smislu zaprtega
ali odprtega sistema. Vprašanje se zdi
akademsko, če ga razumemo dobesedno
- v njegovih skrajnih implikacijah, vendar
je presneto važno, če razumemo odprtost
organizacije kot dinamično spremenljivko.
Ali drugače: danes je jasno, da zaprti
sistem ni primeren. Najlepši primer so nekdanja gozdna gospodarstva, ki so (skladno
s takratnimi zahtevami in možnostmi) imela
skoraj vse: proizvajala so lastno opremo
(od žičnic do razne strojne opreme in celo
traktorjev), proizvajala so lastno delovno
silo (štipendiranje, tečaji, izobraževanje),
lasten denar (kreditne službe), gradila ceste
in stavbe in - pridobivala les ter gojila
gozdove. če bi bila takšna organizacija
najustreznejša, bi najbrž bila kos tudi takšnim korenitim spremembam, kot so se
zgodile pri nas po poletju 1990. Pa ni bila.
Bila je preveč statična in vpeta v svoje
okolje na neustrezen način.
Razmišljanje "od začetka" mora nujno
upoštevati vse možnosti. Pri nas je danes
Gozd V 52, 1994
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čas "velikih priložnosti", čas za tiste, "ki se
znajdejo", čas za "kovanje zgodovine". V
razvitem svetu pa vse bolj nastopa čas
organiziranih in informiranih specialistov.
Ali je torej obratna teza - da je v tem
trenutku maksimalno odprta organizacija
kot sistem najbolj primerna - pravilna?
Zelo težko bi pritrdili temu. Odvisnost takšne organizacije od okolja bi bila maksimalna, njena stabilnost pa minimalna.
Gledano dolgoročno pa kažejo izkušnje
razvitih, da gredo organizacije prav to pot,
vendar v bistveno predvidljivejših okoljih.

5 RAST
Ampak, - saj stabilnost organizacije ni
cilj. Prej ali slej se na tej zemlji nekaj
spremeni in dobimo lahko efekt domin, če
stabilnost nima vgrajenega mehanizma, ki
pomeni ustrezno odzivanje na spremembe.
Organizacija lahko preživi, če zaživi in če
živi. Življenje organizacije, ki jo vedno sestavljajo hotenja živih organizmov - njenih
članov, pa obstaja, če obstaja rojstvo, rast,
obnova in smrt. To spoznanje pa je povezano že z naslednjim naukom, ki bi ga
morali poznati in ki prav tako izvira iz teorije
o moderni organizaciji.
Gre za vprašanje oblike in rasti. Organizacija raste in se obnavlja. Rast je .lahko
horizontalna, če se na neki organizaciji
množi predvsem en hierarhični sloj, in je
vertikalna, če postopoma dodajamo več
hierarhičnih ravni drugo za drugo. Oboje je
skrajno pomembno v tem trenutku, ko smo
pravzaprav priča smrti neke organizacije in
čakamo, kaj bo vzniknilo iz pogorišča.
V vsaki uspešni organizaciji se sčasoma
nakopiči znanje in izkušnje, ki pomenijo
večjo sposobnost organizacije, da dosega
svoje cilje. To se kaže v večji učinkovitosti
(pri enakem obsegu organizacije dosega
le-ta večje učinke), večji kakovosti, večjem
deležu tržišča ali pa širjenju svojega delovanja na nova področja (novi proizvodi,
nove usluge in nove aktivnosti). V vseh
primerih to pomeni, da se nova organizacija
(tista, ki opravlja povečan oziroma spremenjen obseg del) razlikuje od stare. Pomeni,
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da raste, da se spreminJa in obnavlja.
Vsako spremembo pri tem lahko razumemo
kot smrt prejšnje, ampak- to je zakonitost.

6 IN ZDAJ?
Teh nekaj poudarkov, ki smo jih izbrali
izmed načel moderne teorije organizacije
nas opozarja na več pasti.
• Pametno bi bilo, da bi stabilizirali
tisto, kar se da stabilizirati in smo pred
kratkim že stabilizirali. Ali drugače povedano: ne razpravljajmo znova o načelih
Zakona o gozdovih. Kar piše v zakonu (pa
naj si bo po našem prepričanju pametno,
ali ne) je zakon, ki se ga je potrebno držati.
Ne iščimo lastnih tolmačenj. Povsem jasno
je, kaj spada med poslovno dejavnost neke
gospodarske družbe - izvajalca, po drugi
strani pa so tudi naloge Zavoda za gozdove
povsem jasno določene. Ne iščimo razlogov, da bi to spremenili (čas za to je minil
s sprejetjem tega Zakona o gozdovih).
Priprava dela (izvedbeno načrtovanje)
spada med normalna opravila vsakega izvajalca (neverneži naj poiščejo podatke o
tem, koliko površine v Sloveniji je bilo
obdelano z gozdnogojitvenimi, koliko pa s
sečnospravilnimi načrti).

• Ne mešajmo (in ne postavljajmo
novih teorij) interesov različnih subjektov. Če vzamemo ~e primer iz razprave na
posvetovanju na Bledu: predlog sodelovanja gozdarske zadruge in izvajalskega podjetja je morda optimalen na lokalni ravni,
če sta se (to je zdaj pomembno!) tako
odločila oba: zadruga in izvajalsko podjetje
povsem neobremenjeno in neodvisno, če
je to plod njunega strateškega razmisleka.
Takšna rešitev pa seveda ni primerna kot
model za vse primere. Ali pa: skrb Zavoda
za gozdove naj bo gospodarjenje z vsemi
gozdovi in ne višina rente, ki jo bo dobil
nek lastnik gozda, saj zavod ne bo usposobljen presojati o poslovnih zadevah.
• Pretirano modeliranje je bolezen, ki
osiromaši gospodarski sistem za pluralizem oblik. Kar je dobro za enega - ni
nujno, da je dobro za drugega. Prekršil
bom pravilo, vendar - ali niso na volitvah
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zmagali liberalci? Zakaj ne bi neki veqr
lastnik gozdov (npr. država) v enem delu
oddajal dela s pogodbami, drugje· z zakupom, da bi nekje zaupal posebna dela
koncesijonarju? Vse hkrati! Zakaj potem
danes tekmovanje kdo ima prav in zakaj
sploh verjamemo, da ima lahko v vsej
Sloveniji, v vseh razmerah prav en sam
predlog (koncept)? Razišči mo raje skupaj
vse možnosti že obstoječega "jedilnika".
• Temeljito razmislimo o povezavah
organizacije, ki jo gradimo, z okoljem.
Vprašanje odprtosti oziroma zaprtosti sistema organizacije je povezano z značil
nostmi in možnostmi makro okolja, v katerem danes izvajalci gradijo organizacijo.
Večja konkurenca, ki jo lahko pričakujejo iz
okolja, običajno povečuje apetite po večjem
monopolu - torej tudi po "univerzalnosti"
organizacije. Takšni razmislek! so lahko
značilni za območja z večjo naseljenostjo
z aktivnim kmečkim prebivalstvom in tam,
kjer v okolju že obstaja večje število potencialnih izvajalcev. Podobno lahko razmišljamo tudi pri organiziranju proizvodnih
procesov v slabo naseljenih območjih - v
praznem okolju, ko se je potrebno "zanesti
na samega sebe". Odgovorov je torej več.
Glede na izzive, ki smo jim priča danes, pa
lahko trdimo naslednje: organizacije naj
stremijo h kar največji odprtosti v okviru
možnosti, !.li jih ponuja okolje, vendar
zavedajoč Se, da so nevarnosti (v tem
trenutku - morda nekaj mesecev), če se
odprejo preveč, bistveno večje (grozi lahko
takojšnja smrt takšne organizacije), kot, če
se odprejo premalo (kratkoročno grozi
manjša gospodarnost in konkurenčnost,
dolgoročno pa tudi postopno prenehanje
delovanja organizacije).
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• Le dovolj preprosta in cenena organizacija bo v pogojih brezkompromisne
konkurence (tudi nelojalne konkurence
zasebnikov, tujcev, "fušarjevH) sposobna preživetja. S tem vprašanjem povezano vprašanje rasti organizacije daje tudi
podobne odgovore. Oblike izvajalcev v gozdni proizvodnji bodo glede na zakonodajo
(Pravilnik o minimalnih pogojih) najbrž pestre. To pomeni, da lahko pričnemo šteti
možnosti glede organizacije pri zelo majhnem številu (ljudi) članov . organizacije.
Možnosti za različnost je torej več. Morda
bi kazalo stremeti k čim manjšemu številu hierarhičnih ravni. To pomeni poenostavitev v tem trenutku (razvrščanje bo zelo
boleče), vendar več možnosti prilagajanja
v prihodnje.
Strinjam se s kolegi, ki čutijo, kako res
je, da se vsak sistem potrdi in sesuje na
podrobnostih. Tisto, kar se potrdi, je, tisto
kar se ne potrdi, pa ni sistem (tudi to je
ena izmed posledic definicije sistema - da
mora namreč delovati). Želel bi le, da bi
bilo v tem trenutku neskrivanega samozadovoljstva in jurišne avantgardnosti v gozdarstvu manj.
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Evropski gozdarski inštitut
Katarina ERJAVEC*
V začetku leta 1993 je začel na Finskem
delovati Evropski gozdarski inštitut (v nadaljevanju: EFI). Njegovo začetno delovanje
je finančno podprla finska vlada, sicer pa
je EFI nevladna in neodvisna inštitucija.
Pravno je oblikovan kot zveza. Ustanovno
listino so 9. septembra 1993 podpisali predstavniki 12 ustanovitvenih članic (fakultet,
inštitutov ipd.) iz 1O evropskih držav: švedske, Finske, Norveške, Vel. Britanije, Nemčije, Poljske, Ruske federacije, Češke,
Madžarske in Portugalske. Najvišje telo
EFI je konferenca, ki se sestane enkrat na
leto in sprejema vse pomembnejše odloči
tve. Z inštitutom upravlja 9-članski mednarodni odbor oziroma svet. Za njegovega
predsednika je bil izvoljen Tim Peck (UNECEIFAO) in za namestnika prof. Kazimierz Rykowski s Poljske. Zaposlenih bo
do 20, predvsem tujih raziskovalcev, katerih
mandat bo trajal od nekaj tednov do treh
let. Za prvega direktorja EFI je bil imenovan
prof. dr. Birger Solberg iz Norveške.
V EFI se lahko včlani vsaka legalno
konstituirana organizacija kot polnopraven
član ali »Opazovalec«. Slednji nimajo pravice odločanja na konferenci, sicer pa imajo
prost dostop do banke podatkov in brezplačno prejemajo publikacije EFI. Članarina
je 1000 oz. 500 ECU-jev na leto.
NALOGE IN RAZISKOVALNI PROGRAM
EFI

EFI bo predvsem:
- povezoval različne mednarodne organizacije, kot so npr. UNEP, FAO, EUROSTAT, UNCTAD itd. z nacionalnimi gozdarsko-raziskovalnimi organizacijami,
- povezoval strokovnjake iz različnih
držav,
- organiziral raziskave in strokovne seminarje,
" K. E., dipl. inž. gozd., Gozdno gospodarstvo
Novo mesto, Gozdarstvo Straža, 68351 Straža,

Pod Srobotnikom 21, SLO
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- zbiral podatke in izdelal skupno bazo
podatkov za evropske gozdove,
- reševal skupne, nadnacionalna probleme evropskega gozdarstva,
- vzpostavil enotno strokovno terminologijo, enotne metodologije in enotne standardizacije,
- posredoval tako pridobljeno znanje posameznim državam za uporabo pri oblikovanju državne strategije gospodarjenja z
gozdovi.
Predloge raziskovalnih programov EFI je
v avgustu 1993 izdelala skupina 12 strokovnjakov, ki so delali v treh delovnih skupinah
na naslednjih področjih:
- ekologija gozda in varstvo okolja,
- gozdne dobrine (resursi),
- gozdarska politika.
Raziskovalno delo EFI ne bo razdeljeno
po posameznih področjih, saj se že prispevki teh skupin vsebinsko prepletajo in
dopolnjujejo.
Na področju ekologije in varstva okolja
so za evropsko gozdarstvo pomembna
predvsem naslednja vprašanja:
1. Onesnaževanf<f okolja, predvsem zakisanje tal in depozicija polutantov
Predlagane so rai~skovalne teme o povezavah med priraščanjem in zdravstvenim
stanjem gozda, izdelava evropske karte
gozdov glede na onesnaženost gozdnih tal
ipd.
2. Klimatske spremembe
Gre za proučevanje vpliva evropskih gozdov na delež plinov ••tople grede« v atmosferi in vpliva klimatskih sprememb (temperature, padavine, neurja, mrazovi, suše) na
zdravje in produktivnost gozdov v Evropi.
Vloga gozdov je velika predvsem zaradi
vgradnja atmosferskega ogljika v biomaso.
3. Biološka raznovrstnost
Treba bo določiti kriterije za njeno ugotavljanje, locirati gozdove s spremenjeno
biološko sestavo, analizirati vzroke zanjo in
predvideti prihodnje izgube v ranljivih ekosistemih.
4. Spremembe rabe tal - zaraščanje

i

!,

!i
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Evropski gozdarski inštitut

1

kmetijskih zemljišč z gozdom
V evropskem merilu je to predvsem posledica presežkov v kmetijski proizvodnji in
nižjih cen prehranskih proizvodov na tržišču. Zaraščanje bo v prihodnosti imelo za
evropski prostor veliko posledic: povečana
proizvodnja lesa, spremenjena krajina,
sprememba vodnih režimov itd.
5. Gozdni požari
Največji problem so gozdni požari v mediteranskem prostoru. Zaradi klimatskih
sprememb lahko v prihodnje pričakujemo
več požarov tudi po drugih delih Evrope.
Na drugi strani je ogenj naravna prvina
gozdnih ekosistemov, ki določa vrstno sestavo in pogojuje razkroj biomase. Lahko
je celo tradicionalno orodje v gospodarjenju
z gozdovi in ohranjanju gozdnih rastišč in
krajine.
EFI se bo naslanjal tudi na sklepe Ministrske konference za varstvo gozdov, ki je bila
16.-17. junija 1993 v Helsinkih. Ti vsebujejo
temeljne usmeritve za trajnostno (••sustainable«) gospodarjenje z evropskimi gozdovi, temeljne usmeritve za ohranitev biološke
raznovrstnosti v evropskih gozdovih in strategijo za proces dolgoročne adaptacije gozdov na klimatske spremembe.
Z izrazom gozdne dobrine pojmujejo v
EFI vse koristi, ki izhajajo iz večnamensko
sli gozdov (ekološke, ekonomske in socialne vloge). Pri zbiranju podatkov o gozdnih dobrinah po posameznih državah prihaja do problemov zaradi različnih metod
zajemanja teh podatkov. Nekatere države
(Finska, švedska, Norveška, Avstrija, Nemčija, Švica) izvajajo nacionalne inventure
na podlagi objektivno primerljivih vzorčnih
metod. Drugje sloni informacijski sistem v
gozdarstvu na gozdnogospodarskem načrtovanju. Pri slednjih so podatki zaradi
različnih metodologij manj primerljivi.
Nekatere podatke o gozdnih resursih
imajo tudi mednarodne organizacije. Evropska gospodarska komisija OZN in FAO
zbirala podatke po posameznih državah že
od leta 1950 in sta jih tudi objavila v
publikaciji .. ocena stanja gozdnih resursov
zmernega pasu«. V okviru Evropske skupnosti tečejo trenutno trije projekti: EFICS
(Evropski gozdarsko-informacijski in komu-

nikacijski sistem), CO RINE (klasifikacija tal
na osnovi satelitskih posnetkov, v sodelovanju z Evropsko agencijo za okolje) in
FIRS (Daljinsko pridobivanje podatkov o
gozdu).
O gozdnih proizvodih v ožjem smislu te
besede obstaja trenutno več različnih virov
podatkov:
- organizacije znotraj OZN: FAO, ECE,
UNEP, UNCTAD/GATI, UNIDO,
- Svetovna banka,
, - evropske industrijske organizacije,
- državne industrijske in trgovske organizacije,
- državni statistični zavodi,
- razne strokovne in poslovne revije itd.
EFI želi delovati kot posrednik informacij
med raznimi nacionalnimi organizacijami in
mednarodnimi organizacijami ter kot izvajaJec raziskovalnih programov za te organizacije.
Področja, na katerih želi EFI pomembno
prispevati, so zlasti naslednja:
- proizvodne zmogljivosti (predvsem po
kvaliteti),
- tržišča za les slabše kakovosti,
·- zdravstveno stanje gozdov,
- stanje v posameznih državah glede
stopnje reciklaže, naravovarstvenih režimov, nadomestkov za les, vladne podpore
gozdarstvu, davčnih predpisov itd.
Predlagane raziskovalne teme s področja
gozdnih dobrin so:
- izdelava kataloga obstoječih informacij
o gozdnih resursih, njihovih virih in dostopnosti,
- ovrednotenje nacionalnih gozdnih inventur in njihova vsebinska razširitev,
- primerjava strokovnih terminologij,
predvsem na področju nelesnih dobrin,
- razvoj banl<e podatkov za· evropske
gozdove v EFI,
- razširitev uporabe GIS za vse evropske gozdove: v prvi fazi ekološko coniranje
Evrope na 10-20 con,
- stratificiranje evropskih gozdov glede
na biološko raznovrstnost,
- izdelava različnih scenarijev za gozdarstvo v primerih:
· uvedbe posebnega davka na energijo,
ki bi favoriziral obnovljene vire energije,
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· minimalnih zahtev pri reciklaži papirja,
· zaraščanja kmetijskih zemljišč z gozdom ipd.
Evropske države se soočajo z drastičnimi
ekonomskimi, družbenimi in ekološkimi
spremembami. V lem prehodnem obdobju
se postavlja pred gozdarstvo nov izziv kako uskladiti ekonomsko vlogo gozdov z
drugimi, nematerialnimi dobrinami. To še

posebej velja za tiste države, kjer gospodarski pritiski po večji gozdni proizvodnji
naraščajo hkrati z zahtevami javnosti po
čistejšem okolju in možnostih za rekreacijo.
Te spreminjajoče se vrednote in potrebe
različnih interesnih skupin po rabi gozdnih
dobrin povzročajo konflikte v gozdarski politiki.
Mnoge evropske države imajo danes
nizko stopnjo gospodarske rasti in visoko
stopnjo nezaposlenosti. Hkrati se nenehno
povečuje lesna zaloga v gozdovih, kar dovoljuje trajno večje donose. Gozdarstvo bi
tako lahko prispevalo h gospodarski rasti
in dalo možnosti za zaposlitev. V nasprotju
s tem opažamo manjšo pripravljenost za
vlaganja v gozdove zaradi naraščajočih
stroškov proizvodnje, razdrobljenosti gozdne posesti, poudarjenih splošnokoristnih
vlog gozdov, zmanjšanja proračunskih
sredstev za gozdarstvo itd.
Zanimanje politikov za gozdove se je v
zadnjem času zaradi raznih ekonomskih in
ekoloških groženj človeštvu močno poveča
lo. To se je pokazalo tudi na konferencah
v Riu in v Helsinkih.
Delovna skupina za gozdarsko politiko
zato predlaga naslednje teme za raziskovalne programe EFI:
- ovrednotenje programov posameznih
gozdarskih politik v evropskih državah
glede na njihovo zmogljivost, uspešnost in
pravičnost,

- povezanost gozdarstva z drugimi vejami gospodarstva,
- nasprotujoče si vrednote različnih inte-
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resnih skupin uporabnikov gozda (lovci,
lastniki,

kom,ercialisti,

naravovarstveni-

ki ... ),
- vloga gozdarske politike pri oblikovanju novega koncepta razvoja gozdov na
principu trajnosti (»sustainability«),
- spremembe v strukturi proizvodnje
okroglega lesa in trga gozdnih lesnih sortimentov v Evropi zaradi političnih, ekonomskih, družbenih in ekoloških sprememb,
- gozdarstvo in globalne klimatske spremembe,
- optimalno gospodarjenje z gozdovi v
pogojih povečanega ekonomskega (cene,
stroški) in ekološkega (suše, insekti, bolezni, neurja ... ) tveganja.
NEKATERE SEDANJE DEJAVNOSTI EFI

Marca 1994 bo v nacionalnem parku Koli
na Finskem potekal tečaj iz stohastične
analize z aplikacijo. Namenjen je podiplomskim študentom in raziskovalcem s področja ekologije in ekonomike resursov.
Julija 1994 bo na segežu EFI mednarodni
seminar z naslovom: Vključevanje okoljskih
vrednot v gozdno načrtovanje.
Poteka že raziskovalni projekt o evropskih ohranjenih in nedotaknjenih gozdnih in
travnatih ekosistemih.
Pod vodstvom G. J. Nabuursa iz Nizozemske poteka pilotska raziskava na temo
ogljikovega ravnovesja za gozdove Evrope.
EFI je izdal na podlagi podatkov UNECE/FAO komplet 8 kart-prosojnic, ki prikazujejo razvoj evropskih gozdnih resursov v
letih 1950-90 (brez Italije, brez držav nekdanje Jugoslavije in nekdanje Sovjetske
zveze). Naprodaj so po 25 ECU-jev.
EFI izdaja svoj časopis, EFI News, ki ga
lahko brezplačno prejemate, če pišete na
naslov:
EUROPEAN FOREST INSTITUTE,
Torikatu 34, FIN-801 OO Joensuu, Finland
fax: + 35873124393

GDK: 902:92:156:(497.12*06)

Urbar

Kočevske

grofije

Ljubljana, 7. marca 1574
Anton PRELESNIK*
V Sloveniji o gozdu in gozdarstvu zadnjih
nekaj let vsi vse vemo. Vendar ni težko
ugotoviti, da temu ni tako, saj so dejstva
drugačna. Morda zato ne bo odveč, če
pogledamo, kaj je o gozdu in lovu zapisano
v posestniškem urbarju (HUEB URBAR)
Kočevske grofije, izdanem v Ljubljani 7.
marca 1574. Gre za prenovljen urbar, ker
je prišlo pri podložniških dolžnostih "do
vsakovrstnih sprememb in napakcc,
Ta vpogled je koristen, ker dokazuje,
kako tudi včasih ni bilo vse tako lepo in
dobro. Predvsem pa opozarja, da človek
ostaja vedno samo človek, ki v naravi vidi
le svoje trenutne koristi ne glede na to, če
jo proglaša za svojo lastnino ali ne.
Kočevsko gospostvo ( = grofija), je takrat
obsegalo ozemlje predvojne Kočevske (čez
Rog do roba Bele krajine, do meje z Ribnico
in Notranjsko), vendar tudi ozemlje v okolici
izvira Kolpe in Gerovega. (Glej: Kočevski
zbornik 1939 - str. 94---95). V drugem
gospostvu sta bili sedanja Poljanska dolina
in Kostel.
Gozdovom posveča urbar celo poglavje
in začenja z ugotovitvijo, da Kočevska nima
nekih posebno »znanih« gozdov? ln kaj še
določa urbar?
1. Gozdovi pripadajo gospostvu, vendar
si smejo podložniki po potrebi v njih jemati
tesarski les in drva - '>tesarski les vedno s
predhodno vednostjo in dovoljenjem lastnika (gospoda = zakupnika) in po pravilnem odkazilu. ''
(Opomba: vsi teksti iz urbarja so v navednicah - slovenski prevod nemškega teksta
je zelo dobeseden, zato včasih neroden.)
2. "Prav nobenemu podložniku ali tujcu
ni dovoljeno v nobenem primeru napravljati
novih lazo v (ograd) ali krčevin." (V tem
času so že bile vse znane vasi na roški

planoti - op. pisca.)
* Spec. A. P., dipl. inž. gozd., Gozdno gospodarstvo Kočevje, Gozdarstvo Rog, 61330 Koče
vje, Roška 64, SLO

3. "Lastnik naj s svojimi gozdnimi hlapci
(zanimivo?) poskrbi, da bodo gozdovi, boršli in /esi, tako bukovi, kakor tudi visoki in
črni gozd, v kar se le da dobremu stanju,
naj jih goji, da v njih za naprej ne bo prav
nič trebljenja ali požiganja, kar mora lastnik
vsako leto z omembo predpisane kazni
javno oklicati . .. ''
4. "Podložniki drugih gospodov, ki mejifo
na gozdove Kočevske grofije in želijo po
potrebi izkoriščati gozdove za tesarski les,
so dolžni za to dobiti soglasje gospostva in
smejo po potrebi posekati določeno število
dreves. Dovoljenja se morajo držati v takšnih mejah porabe, da se izognejo prekomernemu sekanju, tako da gozdovi ne abubožaja in se jih kolikor se le da čuva in
ščiti. ((
5. »Svinjska paša, ki je možna, koder
obrodi bukov žir (4., 5. ali 6. leto), je
dovoljena podložnikom gospostva za svinje, ki jih vzgajajo za lastno potrebo in ne
za prodajo. Podložniki od drugod morajo
za tako pašo plačati.''

.

6. "Kadar je lov na po/he (vsako 4. ali
5. leto}, je vsak podložnik, ki ima polšje
jame (danes bi rekli: lov s tulci, op. pisca),
dolžan po veljavnem gozdnem redu in pravici oddati od vsakega lovišča (jame) 5
polhov.''
Zelo zanimiva so v urbarju določila o
gozdnem lovu. Ko sem o njih govoril našemu eminentnemu lovskemu strokovnjaku, me je odpravil z ugotovitvijo: "to je
lokalna zadeva•. Iz nadaljevanja navedb
urbarja, ki sem jih podčrtal, je jasno, zakaj
je tako reagiral.
1. "V gospostvu nobeden od podložnikov nima lovišča za ptiče (voge/hard ali
vogelthenne). •
2. "V gospostvu (grofija Kočevje) se zdaj
ne lovi ničesar drugega, kakor volka -lisice
in zajce, razen če se zgodi, da iz hrvaških
divjin včasih preko Kolpe preženejo kakega
jelena, srno, divjo svinjo ali medveda. To
GozdV 52, 1994
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divjačina kmetje s puškami in psi zalezujejo
in če kaj zalezejo in če jim spet ne uide
nazaj preko Kolpe, so dolžni svoj ulov
oddati gospodu za spodaj določeno vrednost. Glede divjačine nimajo podložniki do
gosposke nobenih obveznosti ali dajatev,
a tudi nimajo pravice loviti z mrežami ali
psi, temveč smejo loviti le s streljanjem in
pastmi. Vse to pa so potem za primerno
plačilo dolžni prinesti gospodu. Noben pod-

ložnik ne sme zalezovati divjadi, razen če

se je prej najavil lastniku in zato dobil
dovoljenje .. . «
3. Sledi, koliko gospod plača za divjačino in kože divjadi, ki jih lovijo v sodnem
okrožju kočevskega gospostva:
Divjačina: jelen 1 ff 20 kr, srna 28 kr,
divja svinja 1 ff 20 kr, raca 3 kr, divja gos
5 kr, kragulj 28 kr, skobec 12 kr, labod 12
kr; kože: ris 1 ff 20 kr, volk 1 ff, lisica 12
kr, kuna zlatica 52 kr, divja mačka 2 kr,

vidra 32 kr. <c
4. "H Kočevskemu gospostvu spada Kovoda (Rinža}, v kateri ima pravico
loviti ribe samo gospod, razen tam, do
koder segajo pravice mesteca Kočevja itd."
(Zanimivo je, da se ne omenja Kolpe, ki
je tudi bila mejna reka gospostva "od izliva
čevska

Račkega

potoka v Kolpo, po njej do njenega

izvira in južno od Gerovega na Mali Snež-

nik((!!)
V poglavju spis (art/cO o dohodkih zgoraj
popisanega ..gospostva in kako se je gospodu zakupniku ravnati v različnih prilikah<< so ponovno v posebnem odstavku
navedene pravice in dolžnosti podložnikov
glede sekanja lesa. Prepovedana je vsakršna samovolja, poudarjeno je varovanje
mladega drevja in mladja: " ... gozdovi in
boršti niso opustošen/, ampak uspevajo kot
je le najbolj mogoče, mladi les pa goji in
varuje«. Še posebej se prepoveduje vsako
krčenje gozdov zaradi povečanja kmetijskih
površin.
/
Tako pripoveduje URBAR, s katerim podložniki niso bili zadovoljni, ker je ponovno
določil
pravice zemljiškemu gospodu.
Kmalu je prišlo do kmečkega punta - boja
za staro pravdo (1604. leta).
Človek se je do gozda že v 16. stoletju
slabo obnašal in je bilo treba zapisati, kaj
se v gozdu sme. Nikoli ni bil odnos človeka
do gozda tako idealen, kot ga skušajo
dandanes nekateri prikazati, saj so urbarju
sledili kasneje »sečqj redi« in zakoni, s
katerimi se je ta odnos uravnaval.

KNJIŽEVNOST

GDK: 174.7 Abies abba (Mili.): 181:41

Kramer, W.: Jelka (Abies alba Mili.) v vzhodni in
jugovzhodni Evropi; opis stanja
Kramer, W.: Die WeiBtanne (Ab/es alba
Mil/.) in Ost- und Siidosteuropa. Eine Zustandsbeschreibung. 405 strani, 224 slikovnih prilog, 195 tabel. Gustav Fischer Verlag,
Stuttgart, 1992.
Knjiga izčrpno opisuje stanje jelovih gozdov v vsem južnem in jugovzhodnem

evropskem prostoru naravne razširjenosti
te drevesne vrste.
Največja pozornost pri izčrpnih opisih
jelovih nahajališč na Poljskem in Slovaškem, v Romuniji, Bolgariji, v deželah bivše
Jugoslavije, Grčiji in Italiji je usmerjena na
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ekologijo in zgradbo jelovih gozdov. Natančne

strukturne

analize

sestojev

so

predstavljene v prolilnih slikah, številni pregledni diagrami in tabele so izdelane tako,
da jih je možno primerjati med seboj.
Temeljito so predstavljene meje naravnega areala jelke. Kot pri večini drevesnih
vrst tudi jelka nima ostro začrtane arealne
meje. Arealna meja jelke se zaključuje s
številnimi raztresenimi, včasih celo reliktnimi nahajališči. Jelov areal je vedno znotraj bukovega, z eno samo značilno izjemo
v osrednjem delu Poljske, kjer se jelka v

nižinah pojavlja pri nadmorski višini 135m
in letnih padavinah 520 nim. Nižinski jelovi
gozdovi na Poljskem so ohranjeni le tam,
kjer so rastišča zaradi dobre preskrbe z
vodo primerna zlasti za jelko, jelovega gozda pa ni bilo mogoče spremeniti v kmetijske kulture. V Karpatih in gorskih masivih
Balkana se višinska meja jelke proti jugu
dviguje, areal pa se razbije na posamezna
nahajališča.

Avtor predstavlja tudi katastrofalne posledice različnih načinov in intenzitet eksploatacije v preteklosti na današnje stanje gozdov. Kjerkoli so gorske mešane gozdove
- po velikopovršinskih sečnjah ali z enostranskim izkoriščanjem bukve- spremenili
v gozdove s starostnimi razredi, se je jelka
pričela umikati. Ponovna premena teh gozdov v stabilne mešane sestoje z razgibanim vertikal nim profilom je težavna in dolgotrajna. Splošno zoževanje jelovega areala
ni naraven proces, povzroča ga človek. Z
naravnanim gozdno-gojitvenim

drugače

mišljenjem bi se dalo ponovno doseči prvotno stanje.
Posebna pozornost je v knjigi namenjena
provenienčnemu proučevanju jelke. Jelko
v severni Nemčiji in na Danskem, to pomeni
zunaj naravnega areala razširjenosti, že
prek 200 let vedno znova naseljujejo večinoma neuspešno. Izvoru jelke se ni
posvečala nobena pozornost. Zlasti zato,
ker ima izredne stabilizacijske lastnosti,

postaja jelka vse bolj zaželen gozdno-gojitveni element tudi v gozdnem prostoru
zunaj naravnega areala. Za uspeh pa je
odločilna predvsem izbira ustrezne provenience. Zato so zelo pomembna opazovanja jelovih posebnosti v južnem in jugovzhodnem prostoru Evrope. Potrjene so
domneve, da je variabilnost jelke v naravnem arealu velika, raznovrstna in se pojavlja v odnosu na različno odpornost na mraz
in sušo, prenašanje zasenčenosti, pionirske
in regeneracijskih sposobnosti, fruktifikacijo, oblikovanje krošnje itd.
Variabilnost je torej značilnost jelke. Ekološko obnašanje jelke v proučevanem prostoru kaže na določeno povezanost z morfološkimi posebnostmi.
Av1or obravnava tudi povzročitelje škod
na jel ki v obravnavanem območju: kasni in
zimski mraz, snegolom in vetrolom med

abiotskimi ter rastline, živali in človek med
biotskimi povzročitelji škod.
V zaključnem poglavju se avtor dotakne
bodočnosti jelke. Poudarja zlasti nujnost
uravnavanja staleža divjadi, omejitev škodljivih imisij, ter dolgoročno načrtovano gospodarjenje v jelovo-bukovih gozdovih,
brez nepričakovanih posegov v sestoje, ter
dolga pomladitvena obdobja.
Knjigo priporočam kot dober pripomoček
pri spoznavanju jelke in njenih posebnosti.
dr. Sonja Horvat-Marolt

GDK: 182(497.12)(01)"1928-1991"

Andraž Čarni: Bibliographia Phytosociologica:
Slovenica
Excerpta Botanica, sectio B, vol. 29(4):281-320 in vol. 30(1):1-44, Gustav
Fischer, Stuttgart- New York, 1993.
V reviji Excerpta Botanica je v letu 1993
izšla bibliografija fitocenološke literature, ki
obravnava območje Slovenije. Av1or tega
nehvaležnega, a zelo koristnega dela je
mag. Andraž Čami, raziskovalni sodelavec
Biološkega inštituta ZRC SAZU. V svojem
pregledu je zbral 706 naslovov: strokovnih,
poljudnoznanstvenih in znanstvenih član-

kov, razprav, knjig, diplomskih, magistrskih
in dok1orskih nalog. Najstarejša razprava je
bila objavljena leta 1928. Njenega av1orja
G. Tomažiča štejemo za začetnika te vede
na Slovenskem. Morda bi v ta pregled
sodila še starejša dela, npr. temeljiti fitogeografski študiji z opisi rastlinskih formacij
zgornje Savske in Soške doline G. Becka
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(1907, 1908). Kot zgornja meja je postavljeno leto izdaje 1991.
Bibliografija je zastavljena široko, kar je
razumljivo, saj fitocenologija ni tesno povezana samo z nekaterimi drugimi področji
botanike (npr. s floristiko in palinologijo),
temveč tudi s pedologijo, agronomijo, gozdarstvom, krajinsko ekologijo, geografijo
in varstvom narave. Pogosto je sestavni del
celovitejših biocenotskih in ekosistemskih
raziskav. Tudi zato je na koncu seznam, ki
našteta dela razvršča po posameznih ožjih
področjih (npr. biografije, bibliografije, prodromusi, fitocenološke metode, fitocenologija in palinologija, fitocenologija in floristika, uporabna fitocenologija, kartiranje in še
druga). Dela iz regionalne fitocenologije so
razvrščena po fitogeografskih območjih M.
Wraberja (1969).
Avtor poudarja, da se je fitocenologija v
Sloveniji razvila v tesni povezavi z gozdarstvom. Gozdarji so bili naročniki številnih
fitocenoloških elaboratov. V teh elaboratih,
hranita jih Biološki inštitut ZRC SAZU in
Gozdarski inštitut Slovenije, je zbrano dragoceno gradivo, ki v precejšnji meri ni bilo
objavljeno nikjer drugod. Ker imajo ti elaborati interni značaj in so javnosti težko dostopni, jih, žal, ni mogel uvrstiti v svoj
pregled.
Kljub temu je naveza slovenske fitocenologije z gozdarstvom v tem seznamu jasno
razvidna. Veliko pomembnih in plodovitih
slovenskih fitocenologov (G. Tomažič, V.
Tregubov, M. Wraber, S. Cvek, ž. Košir, l.
Persoglio, M. Piskernik, M. Zupančič, L.
Marinček, l. Puncer, D. Robič, M. Accetto,
M. Zorn in l. Smole) je raziskovalo ali še
raziskuje predvsem gozdno vegetacijo. Dokaz, da je njihovo delo odmevno, so številne
razprave drugih gozdarskih strokovnjakov,
največ gojiteljev in načrtovalcev (npr. M.
Ciglar, M. Cimperšek, F. Gašperšič, F.
Kordiš, M. Kotar, l. Mlekuž, J. Miklavčič, F.
Perko, J. Papež, M. Šolar, ž. Veselič). Ti
so svoje raziskave postavili na fitocenološke temelje in so prav tako uvrščeni v to
bibliografija.
V zadnjih desetletjih je vedno bolj intenzivno tudi proučevanje gozdnih obronkov
(A. Čarni) in negozdne vegetacije, tako
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alpinske (T. Wraber), močvirne (M. Piskernik, A. Martinčič, A. Selišk&r), traviščne (G.
Tomažič, V. Petkovšek, M. Piskernik, A.
Seliškar, M. Kaligarič) in plevelne (M. Piskernik, G. Seljak, M. Kaligarič).
Manjši kot npr. v botaniki, a še vedno
opazen, je v fitocenološki bibliografiji Slovenije delež tujih raziskovalcev. Največ jih je
iz sosednjih držav. Pogosto so našo vegetacijo raziskovali na pobudo ali v sodelovanju z domačimi fitocenologi (taki avtorji so
npr. E. Aichinger, P. Fukarek, l. Horvat, S.
Horvatic, Lj. llijanic, Lj. Markovic, F. Martini,
L. Poldini, l. šugar, l. Trinajstic idr.). Odveč
je dodati, da so tudi raziskave v sosednjih
obmejnih območjih za nas pomembne in
neposredno uporabne. Rastlinstvo ne pozna političnih oziroma državnih meja.
Obsežna bibliografija, ki jo je zbral Andraž Čarni, nas prepriča, da je fitocenologija na Slovenskem pognala globoke kore-.
nine in obrodila bogate sadove. S tem, ko
so naši viri, ki zadevajo fitocenologijo (prvič)
zbrani na enem mestu, objavljeni v ugledni
reviji in opremljeni tudi z naslovi v tujem,
največkrat angleškem jeziku, bodo postali
bolj znani in posredno lažje dostopni raziskovalcem iz širšega evropskega prostora.
Enak ali še večji pomen imajo za domačega bralca. Tako za fitocenologe in batanike, predvsem mlajše, ki še premalo poznamo in cenimo delo naših predhodnikov,
kot tudi za gozdarje, agronome, geografe
in druge strokovnjake, ki izsledke fitocenologije uporabljajo pri svojih raziskavah.
Že ob bežnem listanju sem naletel na
članke in razprave, ki jih kljub večletnemu
poklicnemu ukvarjanju s fitocenologijo še
nisem poznal. Prav tako kakšnega avtorja
ali članek v bibliografiji tudi pogrešam. Zaradi tesnega prepleta fitocenologije s sorodnimi področji ni lahko presoditi, katera dela
vanjo še spadajo in katera ne več. Vendar
je zdaj, ko je postavljen temelj, dograjevanje in izpopolnjevanje veliko lažje. Ker upamo, da bo Andraž Čarni s tem delom
nadaljeval, bo ob tem tudi priložnost za
natis izpuščenih naslovov. Prav je, da mu
bralci in uporabniki pri tem čim bolj pomagamo.
mag. Igor Dakskobler

IZ TUJEGA TISKA

GDK: 165(048.3)

Gozdna genetika
HATIEMER, H. H. (urednik): Erhaltung
forstlicher Genressourcen (Ohranjevanje genetskih virov). Gottingen, 1990.
Ta zbornik referatov zasedanja gozdnih
genetikov v G6ttingenu septembra 1989
res ni najnovejšega datuma. Vendar v gozdni genetiki prihajamo do spoznanj le z
dolgotrajnim trudom in znanje ne more hitro
zastarati. Tako so referati v tem zborniku
še v celoti aktualni. Tukaj naj podam kratke
povzetke uvodnih treh referatov, ki se odlikujejo s širokim pogledom na problematiko
in so zato zanimivi za vsakega razgledanega gozdarja.
Shiitz, J. Ph.: Wie steht der Waldbau
zur Frage von Genressourcen? (Kakšno
je stališče gojenja gozdov glede ohranjevanja genetskih virov?)
Pri negi gozda imamo nehote opraviti z
genetsko selekcijo in s spreminjanjem genetske sestave drevesnih populacij. Avtor
poudarja .velik pomen genetske raznovrstnosti gozda, to je pestre sestave gozda
glede drevesnih vrst ter njihovih ras, ganotipov itd. Brez tega tudi gojitvenega oblikovanja gozda ne more biti. Sicer je genetska
raznovrstnost nadvse pomembna za stabilnost in preživetje gozda, za prilagajanje
gozda negovalnim posegom in drugim člo
vekovim vplivom. Da jo ohranjamo, moramo gozdu prizanašati s kakršnimkoli grobim gospodarjenjem.
Avtor obravnava vprašanje krajevnih ras
in provenienc. Pri vnešenih drevesnih
vrstah je pomembna odpornost na nevarne
rastlinske bolezni, npr. pri duglaziji na osip
iglic, pri macesnu na macesnov rak. Temu
primeren mora biti izbor provenienc. Pri
bukvi, hrastu in še nekaterih vrstah dajemo
prednost proveniencam, ki se odlikujejo z
ravnimi in enoosnimi debli. Pri mnogih domačih drevesnih vrstah se postavlja vpra-

šanje, kje naj sploh iščemo krajevne rase
in kje naj naredimo razmejitev med njimi.
Presenečajo nas avtohtone krajevne rase,
ki izstopajo z dobro oblikovanostjo debla ali
z drugimi genetsko pogojenimi odlikami, za
kar ne moremo najti razlage. To velja npr.
za nekatere macesnove rase v Alpah. Vsekakor nas taki primeri opozarjajo na obstoj
krajevnih ras. Tudi rezultati raziskovanj so
pogosto presenetljivi. Tako se znanstveniki
zaman trudijo, da bi dokazali obstoj ras pri
srednjeevropski jelki. Na drugi strani nekateri avtorji najdejo pri smreki pisan mozaik
številnih krajevnih ras. Naj bo že kakorkoli,
v praksi je pomembno, da pri nabiranju
semena v izbranih sestojih zajamemo dovolj veliko različnost genetskih zasnov in
da seme lahko uporabimo na širšem spektru rastišč.
Avtor se odločno zavzema za ohranitev
avtohtonih krajevnih ras, kot jih je izoblikovala naravna evolucija. Umetno obnavljanje
gozda je povzročilo nenadzorovano vnašanje tujih provenienc med domače ter križanje med njimi. (To velja posebno za smreko
in rdeči bor.) Čeprav utegne taka .. osvežitev krvi« povečati genetsko raznovrstnost,
moramo vsako nenadzorovano mešanje
genetske snovi odločno odklanjati. Ne moremo si želeti nekakšnih mešanih povpreč
nih ras, v katerih se avtohtone rase izgubijo
za vedno. Avtohtone rase so nenadomestljive že zaradi prilagojenosti danim krajevnim razmeram.
Površine za ohranjevanje genetskih virov, kot so genski rezervati in tudi semenski
sestoji, morajo biti dovolj velike, da z njimi
zajamemo dovolj genetske raznovrstnosti
in da se na njih lahko tr'jino obnavljajo vse
razvojne faze gozda. Ce je le mogoče,
zanje namenimo večje in zaokrožene dele
krajine. Zgradba in sestava gozda naj omogoča številne ekološke niše, raznodobnost
na majhnih površinah in sploh živahen in
stalen pretok genetske snovi, to je peloda
in semena.
Površine za ohranjevanje genetskih virov
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so praviloma gospodarski gozdovi brez posebnih omejitev pri gospodarjenju. Tako se
vprašamo, ali se moramo odreči redče
njem, kjer nehote opravljamo umetno genetsko selekcijo in povzročamo osiromašenje genetske raznovrstnosti. Avtor smatra,
da negativnih vplivov redčenj ne bi smeli
precenjevati, ker je pri obzirnem sonarav-

nem gospodarjenju še dovolj možnosti za
obnavljanje genetske raznovrstnosti.
Schiitt, P.: Resistenzziichtung gegen
das Waldsterben? (Povečanje odpornosti gozda na sodobno propadanje z
žlahtnjenjem gozdnega drevja?)

Po drugi svetovni vojni, ko se je uveljavilo
žlahtnjenje gozdnega drevja, ni manjkalo
velikih pričakovanj o spreminjanju genetskih lastnosti gozdnega drevja, s čemer naj
bi povečevali donosnost gozda, odpornost
proti škodam itd. Velika pričakovanja še
danes gojijo tisti, ki se premalo razumejo
na gozdno genetiko. Ni manjkalo prizadevanj, da bi vzgojili sorte rdečega bora, ki bi
bile odporne na osip iglic, ali smrekove
sorte, ki bi bile odporne na rdečo gnilobo
itd. Vendar imamo že pri najbolj običajnih
boleznih gozdnih dreves opraviti z nepredvidljivo genetsko spremenljivostjo parazita
in tudi gostitelj ni genetsko enoten. Poleg
tega moramo računati z različnimi vplivi
okolja. Vzgoja odpornih drevesnih sort takoj
naleti na hude ovire. Celo pri kmetijskem
žlahtnjenju rastlin, kjer položaj dosti bolje
obvladujemo, ima vzgoja odpornih sort le
omejene možnosti. ln tudi ko vzgojimo
odporno sorto, se ji povzročitelji bolezni
prej ali slej prilagodijo in spet potrebujemo
novo odporno sorto.
Žlahtnjenje gozdnega drevja, s katerim
bi povečali odpornost gozda na sodobne
pojave propadanja, je nemogoče že zato,
ker vzroki tega propadanja niso jasni. Simptomi škod se v času in prostoru spreminjajo. Zelo težko je ločiti prvotne vzroke škod
od drugotnih. Propadanje gozda je bolezen
celega ekosistema, pri čemer medsebojne
povezanosti vzrokov ne poznamo dovolj.
Zato ne vemo, kakšna selekcijska merila
naj bi sploh uporabili.
Tak način boja proti propadanju gozda je
torej neuspešen, pa tudi zelo nevaren.
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Vsaka umetna selekcija pomeni močno
oženje genetskega spektra" populacije. Pri
vseh nejasnostih in nepredvidljivostih je
velika genetska raznovrstnost edino upanje
za preživetje gozda. Gozdu moramo pustiti,
da se lahko razvija in prilagaja v različnih
smereh in tako išče svoje preživetje.

Omeniti je treba še etični vidik. Če problem propadanja gozda skušamo reševati
z genetiko, onesnaževalcem okolja priznavamo pravico, da še naprej prispevajo k
uničenju gozda, namesto da bi jih silili k
bolj odgovornemu ravnanju.
V tem težavnem položaju smo dolžni
negovati genetsko raznovrstnost
gozda.
čimbolj

Burschel, P.: Waldbau, Forstgenetik
und Forstpflanzenziichtung (Gojenje gozdov, gozdna genetika in žlahtnjenje
gozdnega drevja)

V srednjeevropskem gospodarskem gozdu še vedno najdemo pretežno prosto
rastoče drevesne populacije, ki jih umetno
žlahtnjenje gozdnega drevja ni spreminjalo.
To je izrazita prednost in ne morda slabost
srednjeevropskega gozda. Taka naravnost
in ohranjenost gozda drugod po svetu ni
sama po sebi umevna.

Žlahtnjenje gozdnega drevja zaradi povedonosov v srednjeevropskem gozdu
sploh ni potrebno, ker še zdaleč niso izrabljene vse možnosti nege gozda, s katerimi
povečamo donose gozda najlažje in najceneje. Poleg tega v Nemčiji ugotavljajo, da
se prirastek gozda povečuje zaradi okrevanja tal po prenehanju steljarjenja, zaradi
povečanega vnosa atmosferskega dušika
v tla, zaradi povečane vsebnosti ogljikovega dvokisa v zraku.
čanja

Zaradi spreminjanja podnebja in drugih
nepredvidljivih nevarnosti, ki danes grozijo
gozdu, si ne smemo dovoliti nadaljnjega
siromašenja genetske raznovrstnosti. V takih razmerah je nujno naravno pomlajevanje gozda in s tem naravno obnavljanje
genetske raznovrstnosti. Velika ovira pri
tem je preštevilna parkljasta divjad.
dr. Marjan

Zupančič
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28. aprila 1994 se je s slovesnim podpisom pogodbe med Vlado
republike Slovenije in Gozdnimi gospodarstvi o prenosu ljudi iz
Gozdnih gospodarstev na Zavod za gozdove Slovenije zaključil pomemben del obsežnega in zapletenega opravila v zvezi z oblikovanjem
javne gozdarske službe.
S tem Zavod za gozdove Slovenije, kljub v začetku še ne v povsem.
popolni zasedbi, lahko začne delovati organizirano. Ker bo imel v
začetku nekaj manj ljudi, kot jih dovoljuje sistemizacija delovnih mest
in narekujejo obsežne naloge, pri razporejanju ljudi pa je bilo treba
prioritetno zapolniti delovna mesta na krajevnih enotah zaradi izvajanja
tekočih operativnih zadolžitev, bodo v tem času z ljudmi precej na
tesno ožja strokovna jedra, na območnih enotah pa tudi na centralni
enoti. Ker bo prav na začetku treba rešiti tudi številna strokovna
vprašanja in zastaviti nekatera dela, ki jih doslej gozdarstvo sploh še
ni izvajalo (usmerjanje razvoja živalskega sveta, načrtovanje prostora),
bo objektivno dela za vse zaposlene na Zavodu preveč. Treba se ga
bo lotiti po najboljših močeh in po prioritetnem vrstnem redu. Pri tem
je seveda razumljivo, da tako velike spremembe v organizaciji gozdarske službe nujno potrebujejo čas, v katerem se na osnovi povratnih
informacij dokončno oblikujejo načini njenega delovanja.
Zavod ima (vsaj v glavnem) izpolnjene pogoje za delovanje precej
pozneje, kot mu je bilo z zakonom namenjeno. Za organiziranje tako
velike službe je bil glede na vse nedorečenosti v zvezi z javno
gozdarsko službo ob sprejelju Zakona o gozdovih in v razgibanih
družbenih razmerah rok za oblikovanje Zavoda nerealno kratek.
Dejstvo, da je bilo treba kar po/leta in še dlje prepričevati ljudi zunaj
gozdarstva, zakaj je potrebna dovolj številna javna gozdarska služba,
kaže na to, da so vzroki zamude delovanja Zavoda predvsem zunaj
gozdarstva. Podobno kot ob sprejetju Zakona o gozdovih pa je
gozdarjem tudi ob sprejelju sistemizacije delovnih mest Zavoda in ob
zagotovitvi sredstev za delovanje zavoda uspelo nagniti tehtnico mnenj
odgovornih zastopnikov javnosti v prid gozdarski službi in gozdu. Torej
vendarle lahko rečemo, da nas je javnost pripravljena podpreti v naših
prizadevanjih za strokovno delo z gozdom. Smo pred izjemno odgovorno nalogo, da to zaupanje v celoti upravičimo.
Na težko in nič manj odgovorno pot stopajo s podpisom omenjene
pogodbe tudi novo oblikovana izvajalska podjelja. Pričakujemo sožilje
javne gozdarske službe in vseh, ki bodo načrtovana dela izvajali.
Strokovnost izvedenih gozdnih del je za končno sodbo o tem, kako
gozdarji izpolnjujemo svoje poslanstvo, prav tako pomembna kot
strokovno izvedene zadolžitve, ki so zaupane Zavodu za gozdove.
Urednik
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Primernost uporabe novih spravilnih sredstev
v razmerah Visokega Krasa
Appropriateness of the Use of New Skidding Me ans in the Conditions
of the High Karst
Igor BIZJAK*, Borut DEBEVC**, Aleš KLEMENC***, Anton SMREKAR****

Synopsis

Izvleček

Bizjak, 1., Debevc, B., Klemenc, A. , Smrekar,
A. : Primernost uporabe novih spravil nih sredstev
v razmerah Visokega Krasa. Gozdarski vestnik,
št. 2/1994. V slovenščini , s povzetkom v anglešči ni , cit. lit. 17.
Članek obravnava problematiko uvajanja novih
spravilnih sredstev v proizvodnjo na območju
Gozdnega gospodarstva Postojna. Podane so
njihove tehnične lastnosti ter medsebojne primerjave učin kovitosti , gospodarnosti in ergonomske
ustreznosti.
Raziskava je pokazala, da lahko adaptiran
kmetijski traktor TORPEDO TD-75A ter zgibnika
IWAFUJI T-30 in IWAFUJI T-41 uspešno nadomestijo do zdaj uporabljena spravilna sredstva
IMT-561 in BELT GV-70.
Ključne besede: spravilo lesa, spravilna sredstva.

Bizjak, 1., Debevc, B., Klemenc, A., Smrekar,
A.: Appropriateness of the Use of New Skidding
Means in the Conditions of the High Karst. Gozdarski vestnik, No. 2/1994. ln Slovene with a
summary in English, lit. quo!. 17.
The tople of introducing new skidding means
into the production in the area of the Postojna
Forest Enterprise is being dealt with by the article.
Their technical characteristics and the results of
a comparison as to efficiency, economy and
ergonomic suitability are also given.
The research has shown that the IMT-561 and
the BELT GV-70 skidders used up tili now can
successfully be replaced by the adapted TORPEDO TD-75A agricultural tractor and the IWAFUJI T-30 and the IWAFUJI T-41 logging skidders.
Key words: wood skidding, skidding means.
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PREFACE

Raziskava je nastala na pobudo Gozdnega gospodarstva Postojna, ki se je v
letu 1992 odločilo nadomestiti že izrabljen
adaptiran kmetijski traktor IMT-561 in zgibnik BELT GV-70 z modernejšimi spravilnimi
sredstvi, in sicer s TORPEDOM TD-75A,
IWAFUJ 1T -30 ter IWAFUJ 1T -41. Je sinteza
štirih diplomskih nalog, ki so z medsebojno
primerljivimi metodami raziskovanja poiskale odgovore o upravičenosti omenjene
investicije.
Raziskavo je financiralo GG Postojna.
Za sodelovanje pri izvedbi terenskih sne-
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1

UVOD

1 INTRODUCTION

Izbira ustrezne tehnologije dela pri pridobivanju lesa v pogojih sonaravnega gospodarjenja in vse bolj ostrih ekoloških omejitev
je zelo zahtevna. Smisel razvoja gozdarske
tehnike namreč ni le v povečanju učinkov
ter zmanjševanju stroškov. Vse večji poudarek namenjamo tudi humanizaciji gozdarskih del, kjer gre za prilagajanje delovnih
sredstev človeku in njegovim zmogljivostim,
ter optimalni medsebojni uskladitvi tehnič
nih sredstev in naravnih zakonitosti.
če na kratko povzamemo, so temeljni
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cilji, ki jih skuša gozdna tehnika doseči,
predvsem (KOŠIR 1992):
- uresničevanje smotrov gospodarjenja
na način, ki pomeni kar najmanjše tveganje
za širše okolje, za človeka v delovnem
sistemu in družbo;
- uresničevanje smotra gospodarjenja z

S celovito ergonomsko presojo posameznih delovnih sredstev smo hoteli ugotoviti
stopnjo njihove ergonomske ugodnosti oziroma neugodnosti.
Dobljeni odgovori na zastavljena vprašanja bi omogočili strokovno utemeljen nadaljni izbor spravilnih sredstev.

gozdom.na racionalen način s čim manjšo

porabo energije, časa in sredstev.
2 OPIS TEHNIČNIH SREDSTEV
Med gozdno tehniko seveda spadajo tudi
2 THE DESCRIPTION OF TECHNICAL
EQUIPMENT
raznovrstna spravilna sredstva, ki jih uporabljamo pri še vedno najzahtevnejši in ·
Zgibalniki so specializirani gozdarski
najdražji fazi proizvodnje - spravilu lesa.
stroji, namenjeni izključno za delo v gozdu,
Prav razvoj le-teh je dosegel v zadnjh letih
in sicer za spravilo lesa. Tej delovni fazi so
nov kvalitetnejši razmah predvsem v smeri
prilagojeni v vseh bistvenih lastnostih. Zgibvečje usklajenosti in prilagojenosti goznika IWAFUJI T-41 in IWAFUJI T-30 sta
dnemu ekosistemu.
proizvod
japonske tovarne IWAFUJI in sta
Temu razvoju sledijo tudi na Gozdnem
se že dobro uveljavila v srednjeevropskem
gospodarstvu Postojna, zato so se odločili
prostoru.
v letih 1992 ter 1993 uvesti v proizvodnjo
TORPEDO je univerzalni kmetijski trakadaptiran kmetijski traktor TORPEDO TDtor, proizveden v reški tovarni motornih
75A (v nadaljevanju TORPEDO) in zgibni
vozil Torpedo. Celotno nadgradnjo traktortraktor IWAFUJI T-30, ki naj bi nadomestil
ja, ki je potrebna za delo v gozdu, je
IMT-561, ter zgibnik IWAFUJI T-41, ki naj
izdelalo podjetje LIV Postojna. Ta traktor
bi nadomestil BELT GV-70. Gre za spraima pogon na zadnji dve kolesi z možnostjo
vilna sredstva, ki bi lahko v naših ekološko
vklopa prednjih dveh hidravlično krmiljenih
občutljivih in raznovrstnih gozdovih predkoles. Poleg druge nadgradnje je opremljen
stavljala pozitivno novost.
tudi s prednjo rampno desko.
Takoj je seveda nastala potreba po razOmenjena spravilna sredstva se pri nas
novrstnih podatkih, ki so nujno potrebni za
uporabljajo šele kratek čas, še posebej
normalen potek dela v gozdni proizvodnji.
zgibniki IWAFUJI. Le-ti se od dozdaj upoIzražene so bile tudi želje po pridobitvi čim
rabljenih zgibnikov bistveno razlikujejo po
popolnejše slike o zmogljivostih, značilno
moči, velikosti in drugih pomembnih lastnostih in splošnem delovanju prej omenjenih
stih.
spravilnih sredstev.
Namen obširne raziskave je bil ugotoviti
2.1 Opis tehničnih značilnosti naprave
učinkovitost, uporabnost ter gospodarnost
za daljinsko upravljanje villa
posameznih delovnih sredstev v razmerah
2.1 The Description of Technical Characteristics
Visokega Krasa. Z njihovo medsebojno priof the Equipment for a Remote Control! ed Winch
merjavo ter primerjavo z že prej preizkušanima IMT-561 in BELT GV-70 smo hoteli
Sistem za radijsko daljinsko upravljanje
podati primernost uporabe v posameznih
villa je sestavljen iz:
delovnih razmerah.
- oddajnika,
Pomemben del raziskave je predstavljala
- sprejemnika,
tudi primerjava zbiranja in rampanja lesa z
- elektromagnetnih razvodnikov.
zgibnikom IWAFUJI T-41, pri čemer smo
Kot oprema spada k napravi tudi naprava
najprej opravili snemanja količinskih in ča
za polnjenje Ni-Cd akumulatorjev. Na odsovnih vrednosti spravila lesa brez uporabe
dajniku so nameščena stikala za upravljanaprave za daljinsko radijsko upravljanje
nje naslednjih funkcij:
villa, pozneje pa še z uporabo naprave za
- stikalo za sklopko oziroma navijanje
daljinsko upravljanje villa.
vrvi na boben,
Gozd V 52, 1994
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Preglednica 1: Tehnične značilnosti zgibnikov IWAFUJI T-30, IWAFUJI T-41 in adaptiranega
traktorja TORPEDO TD-75A
Table 1: Technical Characteristics of the JWAFUJI T-30 and IWAFUJI T-41 Logging Skidders and the
Adapted TORPEDO TD-75A Tractor
TEHN . LAST.
TECHN. CHAR.
moč motorja/ engine capacity
delovna prost./ working vo/ume
prost. rezerv./ tank vo/ume
moč villa/ winch capacity
hitrost villa/ winch speed
poraba goriva/ fuel consumption
poraba goriva/ fuel consumption
teža/ weight
dolžina/ length
širina/ width
medosna razd.! interaxial distance
klirens/ clearance

- stikalo
na,
- stikalo
- stikalo
torja
- stikalo

enota
unit
kW
ccm
litril litres
ton/ t
mimin
1/obr.uro/ // working hour
1/du/ 1/operational hour
kg
mm
mm
mm
mm

za zaviranje in sproščanje bobza uravnavanje plina,
za vključitev in izključitev moza oddajanje klica v sili.

Od oddajnika se signal prenaša v obliki
elektromagnetnega valovanja do sprejemnika. Naloga tega je sprejem signalov z
oddajnika ter posredovanje le-teh do elektromagnetnih hidravličnih razvodnikov.
Sprejemnik je pritrjen v kabini traktorja, kjer
je najbolje zaščiten pred vplivom atmosferilij. Napajanje sprejemnika poteka prek dveh
priključnih žic, ki ga povezujejo z akumulatorjem traktorja. Interna napetost tako
znaša 12 V. Sistem je pred kratkim stikom
zaščiten z dvema varovalkama (2 x 1OA).
Prek pri k lju č nega snopa žic je sprejemnik
povezan z zbirno ploščo elektromagnetnih
hidravličnih razvodnikov, ki omogočajo
krmiljenje toka hidravličnega medija (olja)
do posameznih hidrav ličnih valjev. Pri klasični izvedbi je ta povezava delavec, ki
premika ročice na bloku krmilnih ventilov.
Naprava za uravnavanje plina je prav
tako konstruirana v obliki elektromagneta.
Razlika je le v tem, da se na koncu dročnika
nahaja priključek za verižico. Prek te je
naprava povezana s priključkom za dodajanje plina na visokot lačni dieselski črpalki.
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IWAFUJI
T-30
25
1777
24
4
37-195
2.2
1.6
3410
4390
1900
2130
400

IWAFUJI
T-41
43
2771
40
6
17-180
2.6
2.0
4550
4980
1990
2420
375

TORPEDO
TD-75A
55
3768
92
5
36-132
2.8
2.2
4800
4865
2040
2410
340

3 OBJEKTI RAZISKOVANJA IN
ORGANIZACIJSKE ZNAČILNOSTI
SPRAVILA LESA
3 THE RESEARCH OBJECTS AND
ORGANIZATIONAL CHARACTERISTICS OF
WOOD SKIDDING

Meritve spravila lesa s proučevanimi spravilnimi sredstvi smo opravili v letih 1992 in
1993 na območju Gozdnega gospodarstva
Postojna na gozdnih obratih Ilirska Bistrica
(revir Okroglina), Knežak (revir Mašun in
Jurjeva dolina), Postojna (revir Javornik),
Snežnik (revir Snežnik) in Bukovje (revir
Hrušica, revir Logatec, revir Zagora).
Vsi objekti raziskovanja so bili izbrani v
visokokraških jelovo-bukovih gozdovih z izrazito dinamičnim reliefom.
tipičnih

Traktoristi, ki so bili vključeni v snemanje
spravila lesa, so za delo primerno usposobljeni. Preden so začeli opravljati delo s temi
stroji, so imeli bogate izkušnje z delom na
različnih drugih strojih (BELT, IMT, TIMBERJACK).
Organizacijska oblika dela pri vseh prouspravilnih sredstvih je 1+ 0. Zgibnika IWAFUJI T-30 in IWAFUJI T-41 sta
opremljena z napravo za daljinsko upravljanje vitla, medtem ko traktor TORPEDO v
času meritev še ni bil opremljen s to napravo.
čevanih
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4 METODA RAZISKOVANJA
4 RESEARCH METHOD
Količinske in časovne vrednosti spravila
lesa smo posneli po metodi, ki je v uporabi
pri proučevanju traktorskega spravila lesa
(KRIVEC 1979).

5 REZULTATI PROUČEVANJA
5 RESEARCH RESULTS
5.1 Potaba goriva
5.1 Fuel Consumption

Poraba goriva je bila merjena le za prouspravilna sredstva. Podatke o porabi drugih spravilnih sredstev smo povzeli
iz obstoječe literature (FURLAN 1991, REBU LN KOSIR 1988).

čevana

4.1 Metoda terenskih snemanj
4.1 Work Sampling Method

Preglednica 2: Poraba goriva
Table 2: Fue/ Consumption

Pri snemanju smo uporabili snemalni list,
prilagojen kronometrični ničelni metodi. Izdelan je bil na IGLG.
Časovne vrednosti spravila lesa smo posneli s kronometrom z decimalno minutno
skalo, z možno natančnostjo merjenja na
1/1 OO minute. Sočasno smo merili tudi
kontrolni čas posameznega ciklusa spravila
lesa.
Na objektih, ki so bili izbrani za proučeva
nje spravila smo izmerili podolžne profile;
dolžine gozdnih vlak na 1m natančno, naklone gozdnih vlak pa na 1 % natančno.
Skupina za snemanje je imela dva člana.
Vodja je snemal časovne vrednosti in beležil podatke v snemalni list ter zapisoval
razdalje vlačenja. Pomočnik pa je meril
dolžine in premere sortimentov ter naklone
in razdalje posameznih privlačevanj bremen.

Pri zgibnikih IWAFUJI gre za modernejše
konstrukcijske rešitve motorja, kar se pozna
na manjši porabi goriva. Meritve so ta
pričakovanja le potrdile. Zanimiva je tudi
poraba traktorja TORPEDO, ki ima kljub
veliki zmogljivosti motorja najmanjšo porabo goriva v kategoriji adaptiranih kmetijskih traktorjev.

4.2 Obdelava podatkov

5.2 Wood Skidding Norms

Vrsta traktorja
Tractor Type

Poraba goriva
Fuel Consumption

IWAFUJI T-30
IWAFUJIT-41
IMT-560
TORPEDOTD-75A
BELTGV-50
BELTGV-70
IMT-561
LKT -81

1 ,61/du/ /!work. hour
2,0 1/du/ //work. hour
2, 11/du/ //work. hour
2,21/du/ //work. hour
2, 71/du/ /!work. ho ur
3,0 1/du/1/work. hour
3,0 1/du/1/work. hour
5,41/du/ !/work. hour

5.2 Normativi spravila lesa
4.2 Data Processing

Dobljene podatke smo po končanem
snemanju prekontrolirali, in sicer tako, da
smo vsoto posnetih delnih časov za posamezne cikluse spravila lesa primerjali s
kontrolnim časom. Gostoto sortimentov
iglavcev in listavcev smo upoštevali tako,
da smo poleg volumnov izračunali tudi
maso sortimentov.
Vse posnete in izračunane podatke smo
nato s snemalnih listov prenesli v Zbirnike
podatkov vlačenja in Zbirnike podatkov zbiranja in rampanja. Sledila je računalniška
obdelava podatkov z računalniškim statističnim paketom SPSS in programom dBASE.

Za potrebe GG Postojna smo po vnaprej
predvideni metodi ugotovili normative spravila lesa z zgibnikoma IWAFUJI T-30 in
T-41 ter adaptiranim kmetijskim traktorjem
TORPEDO. Pridobitev teh podatkov je bila
nasploh ena naših glavnih nalog.
Normative smo ločeno podali za zbiranje
in rampanje ter vlačenje lesa. Izdelani so
za organizacijsko obliko dela 1+0.
5.2.1 Normativi zbiranja in rampanja
5.2. 1 Bunching and Wood Levelling Norms

Normative zbiranja in rampanja smo izraz uporabo regresijske enačbe, v
katero smo vključili podatke vseh snemanj.
Za neodvisno spremenljivko smo vzeli pavčunali
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prečen kos, ki ustreza povprečnemu drevesu, za odvisno pa delovni čas.

y = a+b / Q
y . . . . . delovni čas zbiranja in rampanja
(min/m3 )
Q .....

bunching and wood leve/ling working
time (min!m3)
povprečen kos (m 3)
the average piece (m3)

Primerjavo normativov za zbiranje in
rampanje za 11. kategorijo zbiranja pri povprečni razdalji zbiranja 20 m prikazuje grafikon 1. Pri tem je potrebno poudariti, da
sta bila zgibnika že opremljena z napravo
za daljinsko upravljanje vitla, nje pa TORPEDO ni imel.
Po pričakovanjih so bili najvišji normativi
za IWAFUJI T-30 in najnižji za IWAFUJI
T-41. Višji učinki večjega zgibnika so pogojeni z močnejšim vitlom (60 kN), manjši
zgibnik ima vitel z vlečno silo 40 kN. Z
vgraditvijo naprave za daljinsko upravljanje
vitla bi se učinki zbiranja in rampanja pri
traktorju TORPEDO (vitel moči 50 kN)
močno približali vrednostim za T-41 .
V primerjavo nismo vključili normativov
za BELT GV-70 ter IMT-561, ker le ti ne
vključujejo dela z napravo za daljinsko

upravljanje vitla. Poleg tega je šlo pri BELT
GV-70 za organizacijsko obliko dela 1+1 ,
pri IMT-561 pa tudi ni bilo snemano sortiranje.

5.2.2 Normativi

vlačenja

5.2.2 Timber Skidding Norms

Z regresijsko analizo rezultatov terenskih
snemanj prazne ter polne vožnje ločeno za
posamezne kategorije vlačenja smo izraču
nali normative vlačenja ter jih prav tako
medsebojno primerjali. V primerjavo smo
vključili tudi normative vlačenja za BELT
GV-70 ter IMT-561 , saj se ti dve delovni
sredstvi še uporabljata v proizvodnji. Za
izračun normativov smo uporabili linearno
regresije:
y = a + bx
y
delovni čas vlačenja (min/!)
skidding working time (mini t)

x

. ... .

razdalja vlačenja (m)
skidding distance (m)

Primerjave normativov vlačenja po posameznih kategorijah vlačenja smo prikazali
na grafikonih 2, 3 in 4.

Grafikon 1: Primerjava normativov za zbiranje in rampanje IWAFUJI T-30, IWAFUJI T-41 ,
TORPEDO TD-75A
Graph 1: A Comparison of the Norms as to Bunching and Wood Levelling IWAFUJI T-30, IWAFUJ/
T-41, TORPEDO TD-75A
30
~ IWAFUJI

T-30
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razumljivo, saj gre za zgibnik manjše moči.
Le-ti se dokaj tesno ujemajo z učinki pri
občutno močnejšem IMT-561. V vseh kategorijah vlačenja ima najvišje dnevne učinke
BELT GV-70, kar je v okviru pričakovanj.

Med spravilnimi sredstvi, vključenimi v
raziskavo, se je izkazal za najučinkovitej
šega zgibni traktor IWAFUJI T-41. Njegovi
dnevni učinki so višji kot pri TORPEDU,
kljub manjši moči motorja. Najnižje učinke
smo ugotovili za IWAFUJI T-30, kar je

Grafikon 2: Primerjava normativov vlačenja navzdol med JWAFUJI TM30, IWAFUJI TM41, TORPEDO
TD-75A, IMT-561 in BELT GV-70
Graph 2: A Comparison of Downhi/1 Skidding Norms between the /WAFUJ/ T-30, the IWAFUJI TM41,
the TORPEDO TD-75A, the /MT-561 and the BELT GV-70
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Grafikon 3: Primerjava normativov vlačenjaMravno med IWAFUJI T-30, IWAFUJI T-41, TORPEDO
TD-75A, IMT-561 in BELT GV-70
Graph 3: A Comparison of the Skidding on Even Ground between the /WAFUJI T-30, the /WAFUJ/
T-41, the TORPEDO T-75A, the IMT-561 and the BELT GV-70
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6 KALKULACIJA EKONOMIČNOSTI
SPRAVILA LESA

mično sti spravila lesa smo ugotovili neposredne stroške (primerjalno ceno) in lastno
ceno zgibnikov IWAFUJI T-30 in IWAFUJI
T-41 ter TORPEDO. V kalkOiaciji smo primerjali ekon om i č nost p roučevanih spravilnih sredstev, v primerjavo pa smo vklju čili
Iz primerjav kalkulacij ekonomično sti
skega traktorja IMT-561.
Potrebno je opozoriti, da je v nabavni

6 A CALCULATION OF TIMBER SKIDDING
ECONOMY

Izbira spravilnega sredstva ne more temeljiti le na učinkih pri spravilu lesa, ampak
mora upoštevati tudi gospodarnost oziroma
stroške spravila lesa. S kalkulacijo ekono-

Grafikon 4: Primerjava normativov vlačenja navzgor IWAFUJ I T-30, IWAFUJ I T-41, TORPEDO
TD-75A, IMT-561 in BELT GV-70
Graph 4: A Comparison of Uphill Skidding Norms between the IWAFUJI T-30, the IWAFUJI T-41, the
TORPEDO TD-75A, the IMT-561 and the BELT GV-70
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Preglednica 3: Primerjava ekonomičnosti spravila lesa (SIT/du) (datum 21 . 12. 1993)
Table 3: A Comparison of Timber Skidding Economy (S/Tiwh) (date 2111211993)
Kalkulativne predpostavke/
Calculation suppositions
Nabavna vrednost/ Purchase value
Amortizacija/ Discharge
Popravila in vzdrževanje/
Repairs and Maintenance
Gume/ Tyres
Verige/ Chains
Vrvi/ Steel card
Zanke/ Loops
Drsniki/ Sliders
Gorivo/ Fuel
Mazivo/ Lubricants
Zavarovanje/ Insurance
Obresti/ lnterests
Materialni stroški/ Material costs
Stroški delavcev/ Workers ' costs
Primerjalna cena/ Comparative price
Splošni stroški/ General costs
Lastna cena/ Price
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IWAFUJI
IWAFUJI
TORPEDO
IMT-561
T-41
TD-75A
T-30
8.330.049,00 9.077.618,00 4.200.000,00 4.200.000,00
835,68
910,68
421,35
421 ,35
835,68
46,17
53,34
120,15
34,32
22,88
91 ,84
19,29
175,49
233,99
2385,26
1030,50
3415,76
458,00
3873,76

910,68
46,17
53,34
120,15
34,32
22,88
114,80
24,11
191 ,24
254,99
2592,29
1030,50
3622,79
458,00
4080,79

505,62
47,12
26,67
115,54
34,32
22,28
126,28
16,42
88,48
117,98
1479,92
1031,94
2511,86
458,60
2970,50

505,62
47,12
26,67
115,54
34,32
22,28
172,20
22,39
88,48
117,98
1531 ,81
1031 ,94
2563,75
458,60
3022,39
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spada v povsem drug razred, kot zgibniki,
ki smo jih do zdaj uporabljali v naših gozdovih, in da ekonomičnost spravila lesa ne
more biti edini kazalec primernosti stroja v
specifičnih razmerah spravila lesa.
Iz primerjav kalkulacij ekonomičnosti
njene naprave. V času proučevanj omespravila lesa med traktorjema TORPEDO
njeni spravilni sredstvi še nista bili opremin IMT-561 je razvidno, da je primerjalna
ljeni s to napravo.
cena dela s traktorjem TORPEDO nižja od
primerjalne cene spravila z IMT-561. To je
že prva primerjava nabavnih cen med
posledica nižje porabe goriva in maziva pri
zgibnikoma IWAFUJI nam pove, da ta razlika ni tako velika glede na razlike, ki smo · traktorju TORPEDO. Zato je, kljub enaki
nabavni ceni, spravilo lesa s tem traktorjem
jih ugotovili v prejšnjih poglavjih. Razlika v
cenejše.
nabavni ceni za zgibnika IWAFUJI T-30 in
Da bi dobili objektivnejšo primerjavo med
IWAFUJI T-41 znaša le 8%. Neposredni
spravilnimi sredstvi, smo primerjali gospostroški spravila z zgibnikom IWAFUJI T-30
darnost spravila lesa, ki vključuje poleg
znašajo 3415,76 SIT/du (primerjalna cena),
neposrednih stroškov tudi učinke. Za traktor
stroški za IWAFUJI T-41 pa 3622,72 SIT/
IMT-561 smo učinke spravila lesa povzeli
du. Razlika med neposrednimi stroški sprapo že opravljenih študijah na Gozdnem
vila z zgibnikoma je komaj 6 %. Majhna
gospodarstvu Postojna.
razlika v stroških je posledica majhne razPrimerjavo gospodarnosti zbiranja smo
like v nabavni vrednosti. Za zgibnik IWAnaredili za 11. kategorijo zbiranja pri povFUJI T-30 torej velja, da ima učinke znatno
prečni razdalji zbiranja 20 m.
manjše v primerjavi z IWAFUJI T-41 (te
razlike se gibljejo od 15-25 %), stroške pa
Iz primerjave gospodarnosti zbiranja med
relativno visoke.
zgibnikoma vidimo, da je zbiranje z IWAFUJI T-41 cenejše ne glede na povprečno
Na podlagi tega lahko ugotovimo, da je
drevo. Z večanjem povprečnega drevesa
IWAFUJI T-30 razmeroma drago spravilno
pa se razlike povečujejo. Za manjše pavsredstvo. Ne smemo pa prezreti, da zgibnik
vrednosti zgibnikov IWAFUJI T-30 in IWAFUJI T-41 vključena tudi vrednost naprave
za daljinsko upravljanje vitla. Pri· kalkulaciji
ekonomičnosti za adaptirana kmetijska
traktorja TORPEDO in IMT-561 pa v nabavni vrednosti ni vkjučena vrednost ome-

Grafikon 5: Primerjava gospodarnosti zbiranja med IWAFUJI T-30, IWAFUJI T-41, TORPEDO
TD-75A in IMT-561
Graph 5: A Comparison of Bunching Economy between the IWAFUJI T- 30, the IWAFUJI T-41, the
TORPEDO TD-75A and the /MT-561
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prečno drevo je razlika pri zbiranju z enim
ali drugim zgibnikom le 15 %, medtem ko
je pri večjem povprečnem drevesu ta razlika že 23 %. Iz tega lahko sklepamo, da
pri nižjem povprečnem drevesu ni tako
pomembna moč villa, oziroma da glede
gospodarnosti zbiranja pri nizkih povpreč
nih drevesih ni bistvenih razlik. Pri večjih

povprečnih drevesih je vsekakor bolj gospodarno zbiranje z vitlom, ki ga ima IWAFUJI T-41.
Primerjava gospodarnosti zbiranja med
traktorjem TORPEDO in IMT-561 je pokazala, da je zbiranje s traktorjem TORPEDO
pri manjših volumnih povprečn i h dreves
nekoliko dražje. To je posledica majhne

Grafikon 6 : Primerjava gospodarnosti med IWAFUJI T-30, IWAFUJI T-41 , TORPEDO TD-75A IN
IMT-561 pri vl ačenju navzgor
Graph 6: A Comparison of Economy between the IWAFUJI T-30, the IWAFUJ/ T-41 , the TORPEDO
TD-75A and the /MT-561 at Uphi/1 Skidding
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Grafikon 7: Primerjava gospodarnosti med IWAFUJI T-30, IWAFUJI T-41, TORPEDO TD-75A IN
IMT-561 pri vlačenju po ravnem
Graph 7: A Comparison of Economy between the IWAFUJI T-30, the IWAFUJI T-41, the TORPEDO
TD-75A and the IMT-561 at the Skidding on Even Ground
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TORPEDO. Z naraščanjem volumna povprečnega drevesa je zbiranje s traktorjem
TORPEDO cenejše in zato gospodarnejše
kot pa zbiranje z IMT-561. Poleg tega bi z
vgraditvijo naprave za daljinsko upravljanje
villa gospodarnost zbiranja s traktorjem

razlike v neposrednih stroških spravila lesa
(51,89 SIT) med obema spravilnima sredstvarna in tega, da v normative zbiranja s

traktorjem IMT-561 ni vključeno sortiranje
ob kamionski cesti. Sortiranje pa je že
vključeno v normative zbiranja s traktorjem

Grafikon 8: Primerjava gospodarnosti med IWAFUJI T-30, IWAFUJJ T-41, TORPEDO TD-75A in
IMT-561 pri vlačenju navzdol
Graph 8: A Comparison of Economy between the IWAFUJI T-30, the IWAFUJI T-41, the TORPEDO
TD-75A and the /MT-561 at Downhi/1 Skidding
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Grafikon 9: Primerjava časovnih normativov zbiranja in rampanja z napravo za daljinsko
upravljanje vitla in brez nje.
Graph 9: A Comparison of Time Norms of Bunching and Timber Levelling with and with out the
Equipment for Winch Remote Control
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TORPEDO gotovo povečali in s tem bi bil
ta stroj tudi pri nižjih volumnih povprečnih
dreves gospodarnejši v primerjavi z IMT561.
Primerjava gospodarnosti vlačenja med
zgibnikoma kaže, da je pri vseh treh kategorijah vlačenja gospodarnejši IWAFUJI T41 . Pri vlačenju po ravnem razlike v gospodarnosti pri kratkih razdaljah niso velike. Pri
razdaljah vlačenja do 200 m so razlike le
do 1O%. Pri daljših razdaljah vlačenja so
te razlike že večje od 25%. Lahko reče mo,
da pri kratkih razdaljah vlačenja po ravnem
ni tako pomembno, kateri zgibnik vlači. Pri ·
vlakah, daljših od 300 m pa je vsekakor
gospodarnejše vlačenje z zgibnikom IWAFUJI T-41. Podobno velja za gospodarnost
vlačenja navzdol, kjer za daljše vlake kaže
boljše rezultate IWAFUJI T-41 .
Iz primerjave gospodarnosti vlačenja
med traktorjem TORPEDO in IMT-561 je
razvidno, da je pri vlačenju navzgor pri
vseh razdaljah vlačenja le-ta gosp0darnejši
od IMT-561 . Do zelo podobnih ugotovitev
smo prišli tudi pri primerjanju gospodarnosti
vlačenja po ravnem in navzdol.
Iz grafikonov je razvidno, da je spravilo
s traktorjem TORPEDO v primerjavi z drugimi spravilnimi sredstvi najgospodarnejše

in s tem najcenejše. Na podlagi teh ugotovitev predvidevamo, da bo TORPEDO uspešno nadomestil izrabljena in odhajajoča
spravilna sredstva (IMT-561, IMT-560) in s
tem pocenil gozdno proizvodnjo.
Gospodarnost vlačenja z zgibniki je vsekakor manjša. Vedeti pa moramo, da to
relativno drago spravilno sredstvo uporabljamo predvsem v težjih in zahtevnejših
terenskih razmerah, kjer drugi traktorji spravila ne morejo uspešno opravljati.
7 PRIMERJAVA ZBIRANJA IN
RAMPANJA Z ZGIBNIKOM IWAFUJI
T-41 Z UPORABO NAPRAVE ZA
DALJINSKO KRMILJENJE VITLA IN
BREZ NJE
7 A COMPARISON OF BUNCHING AND
TIMBER LEVELLING BY MEANS OF THE
IWAFUJI T-41 LOGGING SKIDDER WITH AND
WITHOUT THE EQUIPMENT FOR WINCH
REMOTE CONTROL

Eden pomembnejših ciljev raziskave je
bil tudi ugotoviti morebitne razlike v učinkih
pri delu z napravo za daljinsko upravljanje
vitla in brez nje. Z uporabo naprave za
daljinsko upravljanje vitla je prišlo do precejšnih razlik v strukturi delovnika. Tako se
je delež zbiranja zmanjšal z 28,39% brez

Grafikon 10: Primerjava gospodarnosti zbiranja pri IWAFUJI T-41 z napravo za daljinsko
upravljanje v itla in brez naprave
Graph 10: A Comparison of the Economy of Bunching with the IWAFUJI T-41 with and without the
Equipment for Winch Remote Control
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uporabe naprave na 21 ,55% z uporabo
naprave. Prav tako je prišlo do znatnega
zmanjšanja deleža objektivnih · zastojev.
Delež le-teh se je z vgraditvijo naprave
znižal s 17,16% na 12,07% prečiščenega
de lovnika.
časovni normativi so se tako z vgraditvijo
naprave znižali v povprečju za 17%. Diference so večje pri zbiranju drobnejših sortimentov (22 %) in se zmanjšujejo z veča
njem volumna povprečnega drevesa
(13%). Spravilo drobnih sortimentov namreč zahteva za dosego optimalnega tovora večkratno zbiranje. Posledica tega je
tudi večji delež privlačevanj in zastojev
zaradi naravnih ovir (skala, drevo ...), ki pa
jih z daljinskim upravljanjem villa delavec
uspešno premaguje.
Več kot sama primerjava učinkov zbiranja in rampanja nam pove naslednji ekonomski kazalec, to je gospodarnost. Ta
predstavlja razmerje med stroški in učinki.
Grafikon 9 prikazuje primerjavo gospodarnosti zbiranja z napravo in brez nje.
Podatki veljajo za IJ. kategorijo zbiranja in
povprečno razdaljo zbiranja 1O m.

Iz grafikona je razvidno, da so stroški
zbiranja za kubični meter z uporabo naprave nižji v povprečju za 11 %. Razlika gre
na račun velike-ga povečanja učinkov in

razmeroma nizkih dodatnih stroškov, ki jih
prinaša naprava. Podobno kot pri učinkih
velja tudi za krivulji gospodarnosti, da so
odstopanja večja pri tanjših sortimentih in
se manjšajo z večanjem povprečnega drevesa.

8 ERGONOMSKA OCENA POSAMEZNIH
STROJEV
8 ERGONOMIC ASSESSMENT OF INDIVIDUAL
MACHINES

Ergonomska ugodnost oziroma neugodnost spravilnih sredstev je pri odločanju o
njihovem nakupu zelo pomembna. Eden
izmed ciljev razvoja spravilnih sredstev je
namreč tudi zmanjševanje negativnih vplivov strojev na človekovo zdravje. S tem se
zmanjšujejo tudi stroški podjetja in družbe
nasploh, ki nastajajo zaradi bolezni in invalidnosti.
Ergonomske značilnosti spravilnih sredstev smo ocenjevali z vprašalnimi palami,

Preglednica 4: Ergonomska oblikovanost stroja in pomembnost ergonomskih področij, ocenjenih za posamezne stroje
Table 4: Ergonomic Machine Shape and the Significance of Ergonomic Spheres Assessed for
lndividual Machines
PODROČJE
PRESOJE
ASSESSMENT
Zelo dobro
SPHERE
verygood
Vstop in izstop
Entrance and exit
Držastrojnika
Machinist'sposition
Delovni prostor
Working room
Sedež
Seat
Elementi za upr.
A
Control e/ements
Kontrolni instr..
Control instruments
Klimatske razm.
Climatic conditions
in acabin
Vidljivost
Visibifity
Razsvetljava
//lu mina/ion
Ropot
Noise
Izpušni plini
Exhaust gases
Tresenje
Vibration
Vzdrževanje
Maintenance

••
•••

Oblikovanost stroja
Machineshape
Dobro

Povprečno

good

ave rage

•••
A
A

••
•••
A

•

••

Slabo
bad

••

Ergonomska pomembnost
Ergonomic significance
Zelo slabo Zelo pomem. Pomembno Manj pom em.
verybad veryimportant important fessimportant

·•

••
••
•••
•

•••

•
•••

•••
•

• ... TORPEDO TD-75A -" ... IWAFUJI T-30

•••
•••

•••
•••
•••

•••
•••
•••

• ••

•••

•••
•••

e ... IWAFUJI T-41
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Preglednica 5: Odstotek neugodnosti pri posameznih proučevanih spravilnih sredstvih
Table 5: lnconvenience Share with the lndividual lnvestigated Skidding Means
PODROČJE
PRESOJE

ASSESSMENT
FIELD

Vstop in izstop
Entrance and exit
Drža strojnika
Machinist's position
Delovni prostor
Working room
Sedež
Seat
Elementi za upravljanje
Control elements
Kontrolni instr.
Control instruments
Klimatske razmere
Climatic conditions in a cabin
Vidljivost
Visibility
Razsvetljava
11/umination
Ropot
Noise
Izpušni plini
Ex haustgases
Tresenje
Vibrations
Vzdrževanje
Maintenance
% neugodnosti
lnconvenience expressed
asa percentage

TORPEDO
IWAFUJI T-41
IWAFUJI T-30
Odstotek neugodnosti (%) Odstotek neugodnosti(%) Odstotek neugodnosti (%)
expressed as inconexpressed as inconexpressed as inconvenience percentage (%)
venience percentage(%)
venience percentage(%)

60

60

80

o

20

20

20

40

40

20

40

40

o

20

20

20

20

20

40

40

40

20

60

40

o

o

20

60

60

60

o

o

o

40

40

40

20

20

40

29

39

40

ki vsebujejo 13 ergonomskih področ ij . Pole
je izdelal švedski nacionalni urad za poklicno varnost in zdravje pri Gozdarski fakulteti. Dobljeni razultati so prikazani v
tabeli 4.
Kot zelo slabo je bil ocenjen le vstop in
izstop pri traktorju TORPEDO. Te negativne vplive bi lahko zmanjšali z vgraditvijo
naprave za daljinsko upravljanje vitla. Rešitev vstopa in izstopa je slaba tudi pri obeh
zgibnikih. Podobno velja za vidljivost pri
zgibniku IWAFUJI T-41. Pri vseh snemanih
traktorjih je zelo dobro izvedeno odvajanje
izpušnih plinov. Druga ergonomska področja so bila ocenjena z oceno dobro
oziroma povprečno (preglednica 4). Zelo
vprašljive so ocene razsvetljave (zelo dobra), ropota (ergonomsko slabo) ter vibracij
(ergonomsko povprečno), saj natančnejše
meritve niso bile opravljene.
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V tabeli so za posamezne traktorje prikazani odstotki neugodnosti za vsa ergonomska področja. Odstotek je najnižji pri zgibniku IWAFUJ I T-30 in sicer 29 %. Pri zgibniku IWAFUJI T-41 znaša omenjeni odstotek 39 %, pri adaptiranem kmetijskem traktorju 40 %. Ocena je pokazala, da ima
najšibkejši stroj IWAFUJI T-30 najugodnejšo oceno. Druga dva ocenjevana stroja
imata to oceno nekaj višjo, glavni namen
te ocene pa je seveda v primerljivosti z
drugimi sorodnimi spravilnimi sredstvi.
POVZETEK
Z raziskavo smo poskušali ugotoviti učinkov i 
tost, uporabnost, gospodarnost in ergonomsko
primernost posameznih delovnih sredstev v razmerah Visokega Krasa. Z njihovo medsebojno
primerjavo ter primerjavo z že prej preizkušeni ma
IMT-561 in BELT GV-70 smo hoteli prikazati
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primernost uporabe v posameznih delovnih razmerah.
Zgibnika IWAFUJI T-30 in IWAFUJI T-41 spadata v povsem nov razred, glede na zgibnike, ki
so bili do zdaj v uporabi v gozdni proizvodnji.
Manjša sta in šibkejša, lahko vozita po vlakah
manjših dimenzij, nista okorna, obseg poškodb
po .spravilu pri njihovi uporabi je manjši, sta
prijazna do človeka in okolja ter enostavna za
vzdrževanje. Zgibnika lahko zelo uspešno upo·
rabljamo v področju spravila zgibnih traktorjev.
Zgibnik IWAFUJI T-30 pa lahko uporabljamo tudi
tam, kjer so do zdaj prevladovali adaptirani traktorji. Po učinku teh traktorjev sicer ne presega, .
lahko pa v polni meri izkoristi svoje prednosti
(premagovanje strmih terenov, okretnost, minimalne poškodbe v sestojih in enostavno upravljanje). Poseben problem je njegova visoka nabavna
cena in s tem visoki stroški spravila lesa.
Večji zgibnik IWAFUJI T-41 združuje vse prednosti, ki jih ima manjši IWAFUJI T-30, hkrati pa
ima tudi večje učinke spravila lesa. Pokazal se
je kot zelo uspešen v razmerah Visokega Krasa,
v težjih terenskih in sestojnih razmerah. Ugotovili
smo, da lahko uspešno nadomesti zgibnike, ki so
bili do zdaj v uporabi na Postojnskem Gozdnem
gospodarstvu.
Podobno raziskavo smo naredili za adaptiran
kmetijski traktor TORPEDO, raziskava paje pokazala, da v kategoriji adaptiranih kolesnikov po
učinkovitosti, gospodarnosti ter ergonomski oceni
prekaša vsa druga spravilna sredstva, ki se uporabljajo v gozdni proizvodnji na Gozdnem gospodarstvu Postojna. Po svojih karakteristikah, pa ga
lahko uvrstimo med zgibnika lWAFUJI T-41 in
IWAFUJI T-30.
Pomemben del raziskave je bila tudi primerjava
zbiranja in rampanja lesa z zgibnikom IWAFUJl
T-41, pri čemer smo najprej opravili snemanja
količinskih in časovnih vrednosti spravila lesa
brez uporabe naprave za daljinsko radijsko upravljanje vitla, pozneje pa še z njeno uporabo.
Casovni normativi so se tako z vgraditvijo
naprave znižali v povprečju za 17%. Diference
so večje pri zbiranju drobnejših sortimentov
(22 %) in se zmanjšujejo z večanjem volumna
povprečnega drevesa (13%). Spravilo drobnih
sortimentov namreč zahteva za dosego optimalnega tovora večkratno zbiranje. Posledica tega
je tudi večji delež privlačevanj in zastojev zaradi
naravnih ovir (skala, drevo ...), ki pa jih z daljinskim upravljanjem vitla delavec uspešno premaguje.
Stroški zbiranja za kubični meter z uporabo
naprave so nižji v povprečju za 11 %. Razlika gre
na račun velikega povečanja učinkov in razmeroma nizkih dodatnih stroškov, ki jih prinaša
naprava. Podobno kot pri učinkih velja tudi za
gospodarnost, da so odstopanja večja pri tanjših
sortimentih in se manjšajo z večanjem povpreč
nega drevesa.

APPROPRIATENESS OF THE USE OF NEW
SKIDDING MEANS IN THE CONDITIONS OF
THE HIGH KARST
Summary
The research tried to establish efficiency, applicability, economy and ergonomic appropriateness
of individual working means in the conditions of
the High Karst. The comparison thereof and that
of the already tested IMT-561 and BELT GV-70
tried to reflect the appropriateness of the use in
individual working conditions.
The IWAFUJI T-30 and the IWAFUJI T-41
logging skidders have been ranked into a completely new class regarding those which have been
used in forest production up tili now. They are
smaller and less strong, they can drive along skid
trails of smaller dimensions, are not clumsy, the
scope of injuries caused by skidding is smaller,
they are not harmful to the man and nature and
they are easy to maintain. The logging skidders
can very successfully be used within the area of
logging tractors' skidding. The logging skidder
IWAFUJl T-30 can also be used in such cases
where adapted tractors have been used so far.
Although its performance does not exceed that
of adapted tractors, it can make full use of its
advantages (mastering steep slopes, lithe, little
damage in forest stands and easy operation). A
special problem is represented by its high purchase price and thus high skidding costs.
The greater IWAFUJI T-41 logging skidder has
all the advantages which are found with the
smaller lWAFUJI T-30 one yet at the same time
higher skidding performance can be established
with it. It has proved to be very successful in the
conditions of the High Karst, in more severe
ground and stand conditions. It has been established that it can successfully substitute for the
logging skidders which have been in use in the
Postojna Forest Enterprise up tili now.
A similar investigation was made for the adapted agricultural tractor TORPEDO and it was
proved that in the category of adapted wheeled
tractors it exceeded in performance, economy
and ergonomic assessment all other skidding
means used in forest production in the Postojna
Forest Enterprise. According to its characteristics,
it can be ranked to the IWAFUJI T-41 and the
IWAFUJI T-30 Jogging skidders.
An important part of the research was also
represented by the comparison of bunching and
timber levelling by means of the IWAFUJI T-41
Jogging skidder, where first the sampling of quantity and time values of wood skidding without and
tater with the use of the equipment for remote
radio winch control was performed.
Thus with the building in of the equipment, the
time norms haven been cut by 17% on the
average. Ditterences are smaller with the bunching of thinner timber assortments (22 %) and
are decreasing with increasing volume of the
Gozd v 52, 1994
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average tree (13 %). The skidding of thin assortments requires the bunching performed severa!
times if the best load is to be achieved. The
consequence of this is also a greater share of
hauling and delays du·e to natural obstacles
(rocks, trees .. .) yet which can successfully be
overcome by a remote winch control.
Bunching costs for a cubic meter with the use
of the equipment are lower by 11 % on the
average. The reason for the difference lies in the
nonuniform performance increase and relatively
low costs caused by the equipment. Similarly as
with the performance the discrepancies in economy are higher with thinner assortments and
decrease with the increase of the average tree.
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Gospodarjenje z živalskim svetom
The Managing with Wildlife
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Izvleček

Synopsis
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Gozdarski vestnik, št. 211994. V slovenščini, s
ski vestnik, No. 2/1994. ln Slovene with a sumpovzetkom v angleščini, cit. lit. 15.
· mary in English, lit.quot. 15.
Stara gozdarska in trenutno še veljavna lovska
The old forestry legislation and the hunting
zakonodaja sta omogočali večtirnost pri načrtova
legislation which is stili in force have enabled
nju gospodarjenja s prostorom v slovenski gozmulti track planning of the managing with the
dnati krajini. Odnose gozd-dovjad se je obravnaspace within Slovenian forest landscape. The
valo in načrtovalo v lovskogojitvenih območjih,
relations between the forest and the wild were
lovskogospodarske načrte pa so izdelovali lovci.
defined in hunting-breeding districts and hunting
Gozdarji so k S-letnim lovskogospodarskim nač
management plans were worked out by hunters.
rtom dajali le mnenja, ki se jih je pri potrjevanju
Forestry experts presented their opinions as to
načrtov upoštevalo ali pa tudi ne. Posledice
5-year hunting management plans, which were
neusklajenih interesov se kažejo v ovirani in
or were not, however, taken into consideration at
mestoma tudi onemogočen] naravni obnovi go~
the confirmation of the plans. The consequences
zdov.
of discordant interests have been reflected in
Z novim Zakonom o gozdovih, Zakonom o
inhibited natural regeneration of forests or even
varstvu okolja in Uredbo o zavarovanju ogroženih
totally impossible at some places.
živalskih vrst so dane dobre osnove za izdelavo
The new Forestry Act, the Act on Environmental
območnih načrtov gospodarjenja z živalskim sve~
Protection and the Regulation on the Protection
tom.
of Endangered Ani mal Species represent a sound
Ključne besede: divje živali, odnosi gozd-dibasis for the elaboration of district plans concervjad, habitat.
ning the management of wildlife.
Key words: wildlife, forest-game relations, habitat

i Uvod
1 Introduction

Novi Zakon o gozdovih je prinesel veliko
sprememb, med drugim tudi na področju
načrtovanja gospodarjenja z gozdovi. V
gozdarski zakonodaji je tako prvič doslej
zapisano, da se z načrti za gospodarjenje
z gozdovi, med katere spadajo tudi lovskogojitveni načrti območij, določi tudi pogoje
za gospodarjenje z živalskim svetom. Za
nosilca lovskogojitvenega načrtovanja je
določen Zavod za gozdove Slovenije, pri
izdelavi lovskogojitvenih načrtov paje predvideno sodelovanje lovcev, kmetijcev, naravovarstvenikov in drugih, katerih dejavnost
je povezana z divjadjo.
* mag. J. P. dipl. inž. gozd., SGG, 65220 Tolmin,
Brunov drevored 13, SLO

Za nekatere gozdarje je načrtovanje gospodarjenja z živalskim svetom lahko nova
dejavnost, vendar v splošnem temu ni tako.
Kajti z vsakim posegom v gozd (sečnja,
gojitvena dela, gradnja prometnic, itd.) vplivamo na živalsko komponento gozda. Dozdaj smo živalske habitate spreminjali in
oblikovali nehote, v prihodnje bomo morali
pri izdelavi načrtov za gospodarjenje z
gozdovi enakovredno upoštevati tudi prosto
živeče živali. Zato si oglejmo, kakšne so
bile in so zakonske osnove za načrtovanje
gospodarjenja z živalskim svetom, kakšna
je oblika in vsebina sedanjih lovskogospodarskih načrtov in kakšna naj bi bila izhodišča za izdelavo prihodnjih načrtov gospodarjenja z živalskim svetom.
GozdV 52, 1994
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2 Zakonske osnove za gospodarjenje
z živalskim svetom
2 Legal bases for the managing with the ani mal
life

Gospodarjenje z živalskim svetom narekuje veljavna zakonodaja s področja gozdarstva, lovstva in varstva okolja. Zato si
oglejmo, kako se je to dejavnost obravnavalo v bližnji preteklosti, kakšno je trenutno
stanje in kakšni so obeti za prihodnost.
2.1 Zakon o varstvu, gojitvi in lovu
divladi ter o upravljanju lovišč iz l. 1976
2.1 The Act on Protection, Breeding and Hunting
of the Wild as well as on the Managing of Hunting
Places from 1976

Glavne značilnosti trenutno še veljavnega zakona o.varstvu, gojitvi in lovu divjadi
ter o upravljanju lovišč (Ur. list SRS, 25/76)
so naslednje:
1. Lovskim organizacijam je omogočeno,
da popolnoma samostojno upravljajo z lovišči, ki so jim dodeljena v upravljanje brez
odškodnine in za nedoločen čas (23. člen).
2. Zaradi skladnejšega razvoja gospodarjenja z divjadjo in zagotovitve družbenega
vpliva na gospodarjenje z divjadjo so se
ustanovila lovskogojitvena območja . Pri njihovem oblikovanju se je upoštevalo življenjski prostor glavnih vrst divjadi, ki je potreben za nemoten razvoj populacij teh vrst
divjadi (31. člen).
3. Zaradi usklajevanja različnili interesov
v zvezi z divjadjo, je v okviru lovskogojitvenih območij predvideno sklepanje družbenih dogovorov med lovskimi, gozdarskimi
in kmetijskimi organizacijami, krajevnimi
skupnostmi, drugimi zainteresiranimi samoupravnimi organizacijami in občino (34.
člen).

4. Z družbenimi dogovori naj bi se uredilo
medsebojne pravice, obveznosti in odgovornosti vseh udeležencev dogovora, za
preprečevanje škod po divjadi in na divjadi
pa je predvideno sklepanje samoupravnih
sporazumov, ki jih sklepajo lovske, kmetijske in gozdarske organizacije ter krajevne
skupnosti (69. člen).
5. Vsaka lovska organizacija mora za
svoje lovišče izdelovati in sprejemati 5 letne
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lovskogospodarske načrte, na podlagi katerih se sestavlja letne načrte gospodarjenja
z divjadjo. Določbe lovskogospodarskega
načrta in letnih načrtov gospodarjenja z
divjadjo so obvezne za lovsko organizacijo,
ki upravlja lovišče (38. člen).
6. Lovskogospodarski načrti , gozdnogospodarski načrti in načrti o razvoju kmetijstva v občini morajo biti glede števila in
strukture posameznih vrst divjadi medsebojno usklajeni in ne smejo biti v nasprotju
z določbami družbenega dogovora (40.
člen).

7. Lovskogospodarske načrte lovskih organizacij potrjuje ustrezni organ občinske
skupščine, na območju katere je lovišče,
oziroma njegov pretežni del (41 . člen).
8. Ker za neizpolnjevanje družbenih dogovorov in samoupravnih sporazumov o
preprečevanju škod niso predvidene kazenske sankcije, lovskogojitvena območja v
glavnem niso zaživela tako, kot bi morala.

2.2 Zakon o gozdovih iz l. 1985
2.2 Forestry Act from 1985

Zakon o gozdovih (Ur. list SRS, 18/85)
je lovstvo, divjad in škode obravnaval v
desetih členih.
SlS za gozdarstvo in njihove naloge je
obravnavalo 6 členov (9., 16., 17., 19., 22.
in 23. člen) , povzetek njihove vsebine pa
je naslednji:
- V SlS za gozdarstvo so se združevale
tudi zainteresirane samoupravne organizacije s področja kmetijstva, lovstva, turizma,
vodnega gospodarstva in varstva okolja.
- V SlS za gozdarstvo naj bi se usklajevala interese pri sočasni rabi gozdov za
potrebe kmetijstva, vodnega gospodarstva,
lovstva, turizma in rekreacije.
- V SlS za gozdarstvo naj bi se spremljalo medsebojno usklajenost gozdnogospodarskih in lovskogospodarskih načrtov
in dajalo mnenja k lovskogospodarskim
načrtom .

- Samoupravni sporazumi o temeljih
plana območnih SlS za gozdarstvo naj bi
določali:

· obseg združevanja sredstev za potrebe
kmetijstva, vodnega gospodarstva, lovstva,
turizma, rekreacije in varstva okolja;
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· obseg in vrsto ukrepov za zagotavljanje
biološkega ravnotežja v gozdovih;
· kriterije in merila za ugotavljanje usklajenosti gozdnega in lovnega gospodarjenja.
Varstvo gozdov sta obravnavala 58. in
62. ,člen. Prvi odstavek 58. člena je določal,
da mora gozdnogospodarska organizacija
storiti vse potrebno za varovanje gozdov
pred požari, rastlinskimi boleznimi in škodljivci ter drugimi škodami. Za neupoštevanje
določb tega člena, ki so v povezavi z 62.
členom, so bile predvidene kazenske sankcije.
Vsebina 62. člena je še vedno aktualna,
zato ga navajam v celoti:
1. Vrste prosto živeče divjadi in njihova
številčnost v gozdovih morajo biti usklajene
s stanjem gozdov in njihovim razvojem, v
ravnovesju z rastlinskimi in živalskimi
vrstami v gozdovih ter ne smejo ovirati
pravilnega gospodarjenja z gozdno biogeocenozo.
2. Vrste in številčnost divjadi iz prejšnjega
odstavka se uskladijo v gozdnogospodarskih načrtih območij in gozdnogospodarskih
načrtih enot ter v lovskogospodarskih nač
rtih na podlagi dolgoročnih dogovorov, s
katerimi se ureja celovitost razvoja gozdnih
biogeocenoz.
3. Zaradi vzdrževanja biološkega ravnovesja med rastlinskimi in živalskimi vrstami
v gozdovih ter usmerjanjem razvoja tega
ravnovesja morajo biti gozdnogospodarski
in lovskogospodarski načrti med seboj usklajeni. Organ, pristojen za potrditev lovskogospodarskega načrta, potrdi načrt po
predhodnem mnenju območne skupnosti o
tem, ali je predloženi lovskogospodarski
načrt usklajen z veljavnimi gozdnogospodarskimi načrti za te gozdove.
2.3 Uredba o urejanju posameznih
razmerij iz Zakona o gozdovih iz leta
1986
2.3 Regulation on Certain Relations Based on
the Forestry Act from 1986

Uredba o urejanju posameznih razmerij
iz Zakona o gozdovih (Ur. list SRS, 31/86)
je v 4. členu obravnavala tudi:
· način potrjevanja lovskogospodarskih
načrtov;

način

ugotavljanja usklajenosti prosto
divjadi s stanjem gozdov;
· poseben režim gospodarjenja z gozdom in divjadjo v gozdovih, v katerih žive
redke živalske vrste in v katerih so zimovališča divjadi;
· prepoved postavljanja krmišč in solnic
za jelenjad in neavtohtono divjad zunaj
rajoniziranega območja.
Kazenske sankcije so bile predvidene le
za organizacije združenega dela ali druge
pravne osebe, ki ne bi v roku spremenile
ali dopolnile lovskogospodarskega načrta.
živeče

2.4 Pravilnik o gozdnem redu iz leta
1986
2.4 Statute on Forest Regulations from 1986

Pravilnik o gozdnem redu (Ur. list SRS,
31/86), ki še velja, obravnava živalski svet
v 19. členu, ki ga navajam v celoti.
Gozdnogospodarska organizacija mora
zaradi krepitve biološke stabilnosti gozda
skrbeti zlasti za ohranjanje naravnega življenjskega okolja živalskih vrst, ki krepijo
biološko ravnotežje in pri tem ščititi zlasti
ptice, mravlje in netopirje.
Dobronamernost tega člena je izničena
z drugim odstavkom 21. člena, ki določa,
da je treba takoj posekati in izdelati drevje,
ki so ga napadli podlubniki ali okužile nevarne zajedalske glive, bakterije ali virusi.
S tem se namreč močno omeji življenjski
prostor primarnih in sekundarnih duplarjev.
2.5 Pravilnik o vsebini in načinu
izdelave gozdnogospodarskih načrtov
in o evidenci njihovega izvrševanja iz
leta 1987
2.5 Statute on the Contents and Method of the
Elaboration of Forest Management Plans and the
Taking Records of their Implementation from
1987

Pravilnik o vsebini in načinu izdelave
gozdnogospodarskih načrtov in o evidenci
njihovega izvrševanja (Ur. list SRS, 33/87),
ki še velja, obravnava odnose med rastlinskim in živalskim svetom v treh členih (18.,
20. in 28. člen).
V poglavju o izdelavi gozdnogospodarskega načrta območja je v 18. členu, ki
govori o trajnosti splošnokoristnih funkcij,
GozdV 52, 1994
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med drugim določeno, da se trajnost gozdov in njihovih funkcij preveri tudi tako, da
se presodi:
- biološko stabilnost gozdov in občutlji
vost gozdnega prostora in
- usklajenost odnosov med rastlinskim
in živalskim svetom.
V 20. členu, ki obravnava oblikovanje
ciljev, smernic in programov ukrepov za
posamezne dejavnosti gospodarjenja z gozdovi, je predvideno prihodnje urejanje odnosov gozd - divjad, in to z opredelitvijo
strokovnih osnov za uskladitev odnosov
(opredelitev vrst, gostote in strukture posamezne vrste divjadi; upoštevanje njene rajonizacije; določitev ukrepov za omejitev ali
varovanje posamezne vrste divjadi ter določitev za preprečevanje in sanacijo škod).
V opisnem delu gozdnogospodarskega
načrta gospodarske enote pa so v 28.
členu pri opredelitvi ciljev, usmeritev in
ukrepov predvideni tudi ukrepi in smernice
za vzpostavitev in vzdrževanje ravnovesja
med gozdom in divjadjo.
2.6 Zakon o gozdovih iz leta 1993
2.6 Forestry Act from 1993

Novi Zakon o gozdovih (Ur. list Republike
Slovenije, 30/93) v 19 členih neposredno
omenja gospodarjenje z živalmi ali divjadjo
ter lovstvo in lovskogojitveno načrtovanje .
Členov, ki posredno obravnavajo to problematiko, je skoraj ravno toliko.
Bistvene novosti, ki bodo vplivale tudi na
oblikovanje nove lovske zakonodaje, so
naslednje :
· S programom razvoja gozdov Slovenije
se določi tudi program ohranitve in gospodarjenja z živalskim svetom v gozdnem
prostoru (7. člen) .
· Z načrti za gospodarjenje z gozdovi se
določi pogoje za usklajeno rabo gozdov in
tudi pogoje za gospodarjenje z živalskim
svetom (8. člen).
· V splošnem delu gozdnogospodarskega načrta območja se na podlagi bioloških kazalcev določi usmeritve za ohranjanje oziroma vzpostavitev naravne avtohtone sestave gozdnih življenjskih združb
ter razmerje med divjadjo in njenim okoljem, kar je podlaga za izdelavo lovskogo76
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jitvenih načrtov območij (10. člen) .
· V prostorskem delu gozdnogospodarskega načrta enote se med drugim določi
tudi območja, ki so pomembna za ohranitev
prosto ž ivečih živali (11. člen).
· V lovskogojitvenem načrtu ob močja se
na podlagi ugotovljenih bioloških kazalcev
usklajenosti divjadi z njenim okoljem določi
cilje, usmeritve in ukrepe za ohranitev ogroženih populacij divjadi in za zagotovitev
naravnega ravnotežja med divjadjo in okoljem ( 1. odstavek 12. člena).
· Nosilec lovskogojitvenega načrtovanja
je Zavod za gozdove Slovenije, pri izdelavi
lovskogojitvenih načrtov pa sodelujejo lovci,
kmetijci, naravovarstveniki in drugi, katerih
dejavnost je povezana z divjadjo (2. odstavek 12. čle na).
· V gozdovih se v skladu s splošnimi deli
gozdnogospodarskih načrtov ohranjajo oziroma ponovno vzpostavljajo habitati avtohtonih rastlinskih in živalskih vrst (1 . odstavek 36. člena).
· Za gozdne ceste v gozdovih, ki so v
prostorskih delih gozdnogospodarskih nač
rtov določeni kot pomembna območja za
ohranitev prosto živeči h živali, lahko Zavod
določi poseben režim prometa (4. odstavek
39. člena) .
· V proračunu Republike Slovenije se
zagotavljajo tudi sredstva za sofinanciranje
gojitvenih in varstvenih del ter za vzdrževanje življenjskega okolja prosto živečih živali
v zasebnih gozdovih (2. odstavek 48. čle
na).
· Zavod za gozdove Slovenije izdeluje
gozdnogospodarske načrte, lovskogojitvene načrte območij ter druge strokovne
podlage za gospodarjenje z divjadjo v
skladu z zakonom (1. odstavek 56. člena) .
· Svet Zavoda določi osnutek in predlog
lovskogoj itvenega načrta območja (2. odstavek 60. člena).
· Tretjino članov sveta območne enote
sestavljajo predstavniki lovstva, kmetijstva,
varstva narave in varstva naravne in kulturne dediščine (2. odstavek 64. člena).
· Strokovni svet območne enote obravnava strokovna vprašanja, povezana z gozdarstvom in lovstvom v območju in predlaga rešitve in priporočila (66. člen).
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· Temeljna uporabna in razvojno-raziskovalna dejavnost v gozdarstvu in lovstvu
se opravlja v okviru nacionalnega raziskovalnega programa in v skladu z njim (2.
odstavek 72. člena).
· Gozdarski inštitut Slovenije opravlja raziskovalno dejavnost na področju gozdov,
gozdarstva, divjadi in lovstva (1. odstavek
73. člena).

2. 7 Zakon o varstvu okolja iz leta 1993
2.7 Act on Environmental Protection from 1993

Zakon o varstvu okolja (Ur. list Republike
Slovenije, 32/93) obravnava živalski svet v
poglavju o varstvu naravnih dobrin in ga
obravnava kot naravne vire in kot naravne
vrednote. Členi zakona, ki bodo bistveno
vplivali na oblikovanje nove lovske zakonodaje, so naslednji:
1. V 3. členu je med temeljnimi cilji
varstva okolja navedeno tudi:
· Trajno ohranjanje narave, biološke raznovrstnosti in avtohtonosti biotskih vrst,
njihovih habitatov ter ekološkega ravnotežja.
· Ohranjanje raznovrstnosti in kakovosti
naravnih dobrin, naravnega genskega
sklada ter ohranjanje rodovitnosti zemljišč.
2. Naravne vire obravnava 17. člen, bistvene določbe tega člena pa so naslednje:
· Prosto živeče divje živali so lastnina
republike Slovenije.
· Pridobivanje in uživanje lastnine na
zemljiščih in gozdovih ne sme ogrožati
njihove ekološke funkcije.
· Vrste naravnih virov in varstvo ter pogoji njihovega gospodarskega izkoriščanja
se določijo z zakonom.
3. V 18. členu je opredeljeno, da se z
zakonom določi, kaj so naravne vrednote
in način njihovega varstva.
4. V 21. členu sta določena predmet in
plačilo koncesije, za gospodarjenje z živalskim svetom pa so pomembne naslednje
določbe:

· Država ali lokalna skupnost (koncedent) lahko proti plačilu podeli koncesijo na
naravni dobrini, ki je v njeni lasti, pravni ali
fizični osebi (koncesionar), če je ta usposobljena za njeno upravljanje, rabo ali izkoriščanje.

· Plačilo za podeljeno koncesijo na naravni dobrini, ki je v lasti države, pripada
državi in občini in to v razmerju, ki ga
predpiše Vlada.
· Koncesijo na naravni dobrini se lahko
podeli samo na podlagi javnega razpisa,
razen če javen razpis ni smiselen zaradi
lokacijske pogojenosti koncesije.
· Predmet koncesije na naravnem viru je
pravica do njegovega gospodarskega izkoriščanja, kadar je izkoriščanje dejavnost ali
kadar je naravni vir prevladujoča sestavina
za dejavnost koncesionarja.
· Pri pridobitvi koncesije na podlagi javnega razpisa se lahko uveljavlja prednostna
pravica. Prednostno pravico pridobitve koncesije ima lastnik prostora, na katerem je
naravna dobrina, če izpolnjuje pogoje iz
prvega odstavka tega člena.
· Merila in način uveljavljanja prednostne
pravice predpiše Vlada, pri čemer upošteva
zlasti potrebe lokalnega prebivalstva, demografsko ogroženost območja in pretekle
ter obstoječe pravice koncesijskega znača
ja.
2.8 Program trajnostnega razvoja
gozdov v Sloveniji
2.8 A Program of Slovenian Forest Development
Respecting Permanence

S programom trajnostnega razvoja gozdov v Sloveniji (Ljubljana, december
1993), ki ga je pripravilo MKG, so določeni
dolgoročni cilji gospodarjenja z gozdovi.
Opredelitve, ki so pomembne za prihodnje
gospodarjenje z živalskim svetom, so naslednje:
1. Kot poseben cilj je predvidena ohranitev vseh vrst avtohtonih prosto živečih živali. Pestrost živalskega sveta se bo zagotovilo z ohranitvijo naravnih biotopov za živali
in z ustreznimi ukrepi v njihovih populacijah.
2. Pri strategiji usklajevanja rabe gozdov
z drugimi porabniki je predvideno:
· Primerno oblikovati in vzdrževati je
treba vse gozdne robove in vse negozdne
površine v gozdnem prostoru, ki so lahko
namenjene za prehrano divjadi ali za rekreacijo.
· Gozdne površine pod daljnovodi je
treba urediti za namene kmetijstva, izboljGozdV 52, 1994
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šanje biotopov za divje živali in za pridelavo
okrasnih drevesc.
3. Pri strategiji gojenja gozdov je predvideno:
· Sonaravne gospodarjenje, ki temelji
predvsem na naravni obnovi gozdov.
· Pri melioracijah gozdov bo potrebno
upoštevati ohranjanje življenjskega prostora prosto živečih divjih živali.
4. Strategija varstva gozdov predvideva
spremljanje stopnje poškodovanosti sestojev zaradi parkljaste divjadi (na raziskovalnih ploskvah) in usklajevanje odnosa med
rastlinskim svetom in divjadjo.
5. Za gospodarjenje z živalskim svetom
in usklajevanje odnosov med gozdom in
divjadjo je predvidena posebna strategija,
katere bistvene značilnosti so:
· Prosto živeče divje živali so javna dobrina in last države.
· Gospodarjenja z divjadjo, ki je del živalskega sveta, ni mogoče prepustiti izključno
lovstvu ali kaki drugi interesno ožji skupini.
· Živalski svet in njegov življenjski prostor sta soodvisna, stanje njunih medsebojnih odnosov pa se kaže v merljivih kazalcih
na živalih in v njihovem okolju.
· Z zagotovitvijo biokoridorjev je treba
zagotoviti povezavo populacij divjih živali.
· Ohranitev prosto živečih divjih živali je
povezana z ohranitvijo njihovega naravnega življenjskega okolja.
· Posebno pozornost je treba nameniti
negi plodonosnih vrst ter ohranitvi ustreznega števila sušic in drevesnih dupel.
· Lov naj bo predvsem naravovarstvena
dejavnost, dohodki pridobljeni z lovom pa
namenjeni izključno za ohranitev divjadi in
njenega okolja.
· Ohranitev vseh prosto živečih divjih
živalskih vrst in njihovega naravnega življenskega okolja je uresničljiva samo s kakovostnim lovskogospodarskim načrtova
njem, ki je vključeno v sistem prostorskega
in gozdnogospodarskega načrtovanja .
· Temeljni cilj usmerjanja razvoja prosto
živečih divjih živali je torej ohranitev vseh
avtohtonih populacij in hkrati tudi ohranitev
njihovega naravnega življenjskega okolja.
6. Organizacija inšpekcijske službe se
mora prilagoditi sonaravnemu in večna78
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menskemu konceptu gospodarjenja z gozdovi, zato naj se inšpekcijsko službo oblikuje celovito, za nadzor vsega naravnega
prostora (skupna gozdarska, lovska, ribiška
in naravovarstvena inšpekcija).
7. Pri pridobivanju gozdnih proizvodov in
odpiranju gozdov z gozdnimi prometnicami
bo v prihodnje potrebno upoštevati ekološko občutljivost gozdnih ekosistemov in
pomen gozda kot življenjskega prostora
prosto ži večih divjih živali.
8. Diplomante visokošolskega študija gozdarstva bo potrebno usposobiti za celostno (ekološko in ekonomsko usklajeno) gospodarjenje z gozdom in drugimi obnovljivimi viri.
9. Pri raziskovalni dejavnosti bo treba
posvetiti posebno pozornost naravi gozdnih
ekosistemov, kar vključuje usklajevanje
rastlinske in živalske komponente.
1O. Država bo sofinancirala dela pri
vzdrževanju življenjskega okolja·prosto živečih divjih živali in varstvo pred rastlinojedo divjadjo.
11. Eden izmed temeljnih ~ krepov za
trajnostni razvoj gozdov bo tako gospodarjenje z živalskim svetom, ki bo:
· zagotovilo kakovostno dolgoročno območno lovskogojitveno načrtovanje, ki bo
usmerjalo razvoj prosto živečih divjih živali
in ohranjalo njihovo življenjsko okolje,
· v vseh slovenskih gozdovih vpeljale
spremljavo bioindikatorjev usklajenosti med
rastlinskim in živalskim svetom,
· pospešeno reševalo neusklajenost
med rastlinojedo divjadjo in njenim življenjskim okoljem.

2.9 Uredba o zavarovanju ogroženih
živalskih vrst iz leta 1993
2.9 A Regulation on the Protection of
Endangered Animal Species from 1993

Z uredbo o zavarovanju ogroženih živalskih vrst (Ur. list Republike Slol(enije, 57/
93) se je zavarovalo kopensko ih sladkovodno favno, katere obstoj je ogrožen zaradi redkosti, sprememb v okolju, naravnega zmanjševanja njihovih populacij ali
zaradi vpliva človeka. Med drugim se je
zavarovalo tudi precej vrst, ki so bile doslej
lovna divjad. Pobuda je sicer dobra, vendar
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je uredba pomanjkljiva, saj niso zaščiteni
tudi habitati ogroženih živalskih vrst. Ker je
zaščitenih precej živalskih vrst, ki so navadnim zemljanom neznane ali pa mu ogrožajo
pridelke na vrtu, sta nadzor nad izvajanjem
uredbe in sankcioniranje prekrškov zelo
vprašljiva. Vendar je možna parcialna zaščita habitatov ogroženih vrst, saj je v 4.
členu predvideno, da lahko minister za
kulturo, po poprejšnjem mnenju ministra za
okolje, začasno prepove ali omeji poseg ali
dejavnost, ki neposredno ogroža življenjski·
prostor zavarovane vrste, pri čemer upošteva redkost življenjskega prostora in
ogroženost vrste.
2.1 o Enotne gojitvene smernice
v Sloveniji
2.10 Uniform Silvicultural Guide lines in Slovenia

Lovske družine so prek območnih zvez
lovskih družin združene v Lovski zvezi Slovenije, ki med drugim skrbi tudi za strokovno izpopolnjevanje svojega članstva.
Da bi se zagotovilo dolgoročno in strokovno
gospodarjenje z divjadjo, se vsakih 5 let
izdela in sprejme Enotne gojitvene smernice v Sloveniji, katerih izvajanje je obvezno
za vse lovske organizacije in lovce. Srednjeročni lovskogospodarski načrti in letni
načrti gospodarjenja z divjadjo morajo biti
usklajeni z določili teh smernic, zoper kršitelje pa se uvede sankcije, skladno z dogovorom v lovskogojitvenem območju. Zadnje
Enotne gojitvene smernice v Sloveniji veljajo od 1.1.1991 dalje.
3. Vsebina sedanjih načrtov
gospodarjenja z živalskim svetom
3. The contents of the present plans of the
managing with the animal life

Glede na trenutno veljavno zakonodajo,
ki se nanaša na gospodarjenje z živalskim
svetom, naj bi veljali naslednji načrti gospodarjenja z divjadjo:
Družbeni dogovori
· Samoupravni sporazumi
· Lovskogospodarski načrti lovišč za obdobje 1991-1995
· Letni načrti gospodarjenja z divjadjo
· Območni gozdnogospodarski načrti za
obdobje 1991-2000

3.1 Družbeni dogovori·
3.1 Social agreements

Na podlagi 33., 34. in 35. člena Zakona
o varstvu, gojitvi in lovu divjadi ter o upravljanju lovišč (Ur. list SRS, 25176) se je v
lovskogojitvenih območjih moralo sklepati
Družbene dogovore o skupnih enotnih
ukrepih za ohranitev in gojitev divjadi ter
ohranitvi njenega naravnega življenjskega
prostora. Družbene dogovore so sklepale:
Lovske organizacije,
SlS za gozdarstvo,
Gozdnogospodarske organizacije,
Kmetijske zemljiške skupnosti,
Kmetijske organizacije združenega dela,
Krajevne skupnosti,
Vodne skupnosti,
Ribiške organizacije,
Skupščine občin.

Okvirna vsebina družbenih dogovorov je
bila naslednja:
. Navedlo se je vse vrste sesalcev in
ptic, ki žive v območju.
· Lovske organizacije so se obvezale,
da bodo uravnavale številčnost, starostno
in spolno strukturo ter zastopanost posameznih vrst divjadi in to na podlagi stopnje
škod od divjadi, stopnje izkoriščenosti rastlinstva s pašo in objedanjem in merljivih
kazalcev stanja populacij divjadi.
· Gozdnogospodarske organizacije so
se obvezale, da bodo pri načrtovanju ter
izvajanju del upoštevale tudi potrebe divjadi.
· Kmetijske delovne organizacije in kmetijske zemljiške skupnosti so se obvezale,
da bodo pri izvajanju svoje dejavnosti upoštevale tudi potrebe divjadi.
· Skupščine občin so se obvezale, da
bodo v procesu prostorskega načrtovanja
upoštevale tudi interese divjadi in potrjevale
le medsebojno usklajene lovsko gospodarske načrte.
· Krajevne skupnosti so se obvezale, da
bodo v okviru svojih dejavnosti sodelovale
pri varstvu okolja in s tem pri ohranitvi
pogojev za divjad.
· Za nadzor nad izvajanjem družbenega
dogovora se je iz vrst udeležencev dogovora izvolilo koordinacijski odbor, ki naj bi
Gozd V 52, 1994
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skrbel za njegovo izvajanje in za izvajanje
ter letno dopolnjevanje srednjeročnih in
letnih samoupravnih sporazumov o medsebojnih pravicah in obveznostih pri prepreče
vanju škod od divjadi in na divjadi.
Zadnje družbene dogovore se je sklenilo
za obdobje 1986-1990, z nastopom družbenih sprememb pa je njihovo sklepanje postalo nemogoče in nepotrebno, saj se jih ni
nihče držal.

Srednje ročni
načrti

3.3

lovskogospodarski

3.3 Medium-term hunting management plans

3.2 Samoupravni sporazumi

Na podlagi 38. in 39. č lena zakona o
varstvu, gojitvi in lovu divjadi ter o upravljanju lovi šč (Ur. list SRS, 25/76) in na podlagi
družbenih dogovorov mora ·vsaka lovska
organizacija za svoje lovi šče izdelati in
sprejeti sred njeročni lovskogospodarski
načrt. Od LZS predpisana enotna vsebina
s rednjeročn ih načrtov je naslednja:
1. Podatki o organizaciji, ki upravlja lo-

3.2 Self management agreements

višče

Na podlagi 69. člena Zakona o varstvu,
gojitvi in lovu divjadi ter o upravljanju lovišč
(Ur. list SRS, 25/76) in na podlagi družbenih
dogovorov se je sklepala različne oblike
samoupravnih sporazumov o medsebojnih
pravicah in obveznostih pri preprečevanju
škod od divjadi in na divjadi ter pri uporabljanju zaščitnih sredstev. V nekaterih lovskogojitvenih območjih so samoupravne
sporazume sklepali za srednjeročno obdobje, drugje so se dogovorili za letne samoupravne sporazume. Nekje so samoupravne
sporazume sklepali na nivoju lovskogospodarskih območij, drugje na nivoju zvez lovskih družin, sklepali pa so jih tudi na nivoju
lovskih družin. Ne glede na nivo sklepanja,
je bilo za vse samoupravne sporazume
značilno, da so načelne zadeve povzeli iz
družbenih dogovorov, konkretne zadeve
pa so se nanašale na:
· izdelavo srednjeročnih in letnih lovskogospodarskih načrtov,
· rajonizacijo divjadi in lokacijo krmišč,
· ukrepe za ohranjevanje in vzdrževanje
prednostnih površin za divjad,
· površine, kjer naj bo težišče odstrela
rastlinojede divjadi,
· sredstva in metode za zaščito mladja
in nasadov,
· plan odstrela posameznih vrst divjadi,
· čas in način usklajevanja spornih vprašanj,
· oceno in povračilo škode po divjadi.
Z nastopom družbenih sprememb je
usahnilo tudi sklepanje samoupravnih sporazumov, zadnji pa so se sklenili za obdobje
1986-1990.

lovišče :
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2. Podatki o

zemljišču

na katerem je

Katastrske občine
Občine, krajevne skupnosti
Kmetijske zemljiške skupnosti
Kmetijske organizacije
Gozdnogospodarske organizacije
Opis meja lovišča
Površina lovišča (lovna, nelovna)
Površina lovišča po kulturah
Klimatske razmere
Geografski, geološki in pedološki opis
lovišča

· Vodne razmere
· Drugi, za življenjske razmere divjadi
pomembni vplivi
· Opis najz načilnej š ih gozdnih združb
3. Podatki o lovi šču
· Podatki o vrstah divjadi, ki stalno ali
občasno naseljujejo območje
· Glavne značilnosti temeljnih vrst divjadi
· Podatki o števi lčnosti , odstrelu in izgubah divjadi v preteklem srednjeročnem obdobju
4. Načrt gojitve divjadi v obdobju ...
· Opredelitev odnosa do vseh lovnih vrst
· Program vlaganja v življenjske razmere
divjadi
· Program preprečevalnih ukrepov za
omejevanje škod zaradi divjadi
· Druga vprašanja sodelovanja z uporabniki naravnega prostora
· Stanje in program vzdrževanja ter program investicij v lovsko-teh nične objekte
Program lovskega turizma
Gojitveno-čuvajska služba
Lovska kinologija
Izobraževanje lovcev
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Finančno-ekonomski načrt

upravljanja

tom potrebno obravnavati naslednje problemske sklope:
Zadnji srednjeročni lovskogospodarski
· Funkcija varstva in gojitve divjadi
načrti so bili narejeni za obdobje 1991· Organiziranost lovstva v gozdnogospo1995.. Po Zakonu o varstvu, gojitvi in lovu
darskem območju
divjadi ter o upravljanju lovišč (Ur. list SRS,
· Scena prehranskih in drugih življenjskih
25/'76) je njihova izdelava upravičena. Zapogojev za divjad in usklajenost populacij
radi družbenih sprememb po 1. 1990, ko so
divjadi z okoljem
prenehale delovati tudi SlS za gozdarstvo,
· Analiza uspešnosti pri vzpostavljanju
se postavlja vprašanje, če so si vse lovskoin vzdrževanju ravnovesja med rastlinsko
gospodarske organizacije od SlS ali GG
in živalsko komponento gozda
pridobile mnenje o srednjeročnih lovskogo- ·
· Uravnovešenost med rastlinsko in žispodarskih načrtih za obdobje 1991-1995
valsko komponento gozda
in če so potrjeni, odnosno, če je njihova
· Oblikovanje temeljnih strategij za uspotrditev legitimna.
klajevanje odnosov gozd-divjad
· Oblikovanje strokovnih podlag za vzpo3.4 Letni lovskogospodarski načrti
stavitev in vzdrževanje odnosov gozd- divjad
3.4 Annual hunting management plans
Gospodarjenje z živalskim svetom naj se
Letne lovskogospodarske načrte se nane bi obravnavalo na enem mestu, ampak
redi na podlagi srednjeročnih načrtov in jih
naj bi se ga prikazalo ločeno v naslednjih
sestavljajo plan odstrela divjadi (število in
poglavjih:
starostna ter spolna struktura), plan biome· Analiza proizvodnih in drugih dejavniliorativnih in drugih del v lovišču in finančni
kov
načrt. Letne lovskogospodarske načrte se
· Analiza preteklega gospodarjenja z gosprejema na rednih letnih občnih zborih LD,
zdovi
usklajevanje in potrjevanje pa bi moralo
· Preverjanje sedanjega stanja gozdov
potekati tudi v okviru lovskogojitvenih obin gospodarjenja z vidika trajnosti
močij.
· Načrt za prihodnje gospodarjenje z gozdovi
3.5 Obravnava gospodarjenja z
Pregled potrjenih gozdnogospodarskih
živalskim svetom v območnih
načrtov območij je pokazal naslednje upogozdnogospodarskih načrtih
števanje predlaganih navodil:
3.5 The dealing of the management with the
· V celoti so jih upoštevala tri gozdna
animal life in district forest management plans
gospodarstva
· Z manjšimi odstopanji in prilagoditvami
Ker je Pravilnik o vsebini in načinu izdelave gozdnogospodarskih načrtov in o evi- jih je upoštevalo pet gozdnih gospodarstev
· V enem ali dveh poglavjih je gospodardenci njihovega izvrševanja (Ur. list SRS,
jenje z živalskim svetom prikazalo šest
33/87), kar se tiče obravnavanja gospodargozdnih gospodarstev.
jenja z živalskim svetom precej skop, je
Ker so razlike med posameznimi gozBiotehniška fakulteta to problematiko bolj
dnimi gospodarstvi velike, si bolj podrobno
podrobno prikazala v raziskovalni nalogi z
oglejmo, kako so posamezna Gozdna gonaslovom "Izpopolnjevanje sistema gozspodarstva obravnavala gospodarjenje z
dnogospodarskega načrtovanja v Sloveniživalskim svetom.
ji". Vsebino te naloge, v kateri so obdelane
strokovne podlage za obnovo območnih
3.5.1 Funkcija varstva in gojitve divjadi
gozdnogospodarskih načrtov, se je obrav3.5.1
The function of protection and breeding of
navalo l. 1989 tudi na seminarju v Topolšici.
the wild
Izhodišče naloge in seminarja je bilo, da je
v gozdnogospodarskih načrtih območij pri
Vsa gozdna gospodarstva so na karti
obravnavi gospodarjenja z živalskim sveprostorsko prikazala večino zimovališč in

z

loviščem
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mirnih con za divjad, pisna obrazložitev te
funkcije pa je v večini primerov bolj skopa.

3.5.2 Organiziranost lovstva v
gozdnogospodarskem območju
3.5.2 The organization of huntsmanship in a
forest managing district

Samo število lovskogojitvenih območij,
lovskih družin in gojitvenih lovišč je navedlo
pet gozdnih gospodarstev. Osem gozdnih
gospodarstev je tabelarno prikazalo število
lovskih družin in površino lovišč, nekatera
pa tudi število lovcev, lovskih čuvajev in
lovskih tehnikov ter velikost lovne površine
na enega č l a na LO. Eno gozdno gospodarstvo organizacije lovstva ni obravnavalo.
Ker se lovskogojitvena območja ujemajo
z gozdnogospodarskimi območji le v dveh
primerih, v drugih območjih jih je 2-7, se
vsa gozdna gospodarstva pritožujejo, da je
sodelovanje z lovci zapleteno. Ker obstaja
v Sloveniji poleg lovskih družin še 9 gojitvenih lovišč, katerih meje se v večini primerov
ravno tako ne ujemajo z mejami gozdnogospodarskih območij, je sporazumevanje
med gozdarji in lovci še dodatno otežkoče
no.

3.5.3 Ocena prehranskih in drugih
življenjskih pogojev za divjad in usklajenost
populacij divjadi z okoljem
3.5.3 The assessment of nutritional and other
vital conditions of the wild and the ba/ance
between the populations with the environment

Za oceno prehranskih možnosti in drugih
življenjskih pogojev za divjad so gozdna
gospodarstva uporabila:
· oceno prehranskih možnosti posameznih gozdnih združb,
· razmerje razvojnih faz in dinamiko obnov,
· zastopanost posameznih drevesnih
vrst,
delež kmetijskih površin,
odprtost gozdov,
nadmorsko višino in nebesno lego,
rezultate popisov vpliva divjadi na
gozdno vegetacijo,
· splošen opis na podlagi opazovanj.
Izbira metod je bila raz l ična, posamezna
82
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gozdna gospodarstva pa lahko razvrstimo
v naslednje skupine:
· Kompleksno oceno prehranskih možnosti in drugih življenjskih pogojev za
glavne vrste divjadi sta naredili dve gozdni
gospodarstvi.
· Grobo razčlenitev gozdnih združb na
prehransko revne do bogate so uporabila
tri gozdna gospodarstva.
· Kot glavno merilo prehranskih možnosti
je rezultate popisov vpliva divjadi na gozdno vegetacijo uporabilo pet gozdnih gospodarstev.
· Splošen opis na podlagi opazovanj,
nekatera tudi na podlagi raziskav, so uporabila štiri gozdna gospodarstva.

3.5.4 Analiza uspešnosti pri vzpostavljanju
in vzdrževanju ravnovesja med rastlinsko
in živalsko komponento gozda
3.5.4 An analysis of successful establishing and
maintaining of the ba/ance between the plant and
animal forest component

Za uspešno analizo ravnovesja med rastlinsko in živalsko komponento gozda bi
bilo potrebno proučiti :
· dosedanji odstrel glavnih vrst divjadi,
· rezultate popisov vpliva divjadi na gozdno vegetacijo,
· izvršene ukrepe za izboljšanje prehranskih pogojev divjadi,
· gospodarjenje z gozdom in izvajanje
gojitvenih ukrepov,
· negativne vplive okolja.
Gozdna gospodarstva so analizo uspešnosti vzpostavljanja in vzdrževanja ravnovesja med rastlinsko in živalsko komponento gozda opravila na naslednji nač i n :
· Kompleksno analizo z upoštevanjem
vseh prej navedenih elementov sta naredili
dve gozdni gospodarstvi.
· Temeljito analizo odstrela in vpliva divjadi na gozdno vegetacijo so naredila tri
gozdna gospodarstva.
· Samo podrobno proučitev odstrela divjadi je naredilo pet gozdnih gospodarstev.
· Verbalni opis odstrela divjadi (brez tabel) sta naredili dve gozdni gospodarstvi.
· Analizo uspešnosti nista naredili dve
gozdni gospodarstvi, ki pa omenjata, da
odnosi niso usklajeni.
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3.5.5 Uravnovešenost med rastlinsko in
3.5.5 The ba/ance between the plant and animal

je smernice prikazala že v prejšnjem poglavju, konkretnih zadolžitev pa niso precizirala. Pet gozdnih gospodarstev je storilo tudi

forest component

to, in sicer:

živalsko komponento gozda

· Seznam zimovališč, brlogov in rastišč
Uravnovešenost med rastlinsko in živaldivjega petelina je pripravilo eno gozdno
skq komponento gozda naj bi se ocenilo
gospodarstvo.
predvsem na podlagi popisov vpliva divjadi
· Seznam prednostnih površin za divjad
na gozdno vegetacijo, na podlagi ocene
so pripravila tri gozdna gospodarstva.
raznih škod in s spremljanjem razvoja posa· Seznam ogroženih živalskih vrst v obmeznih populacij divjadi v območju.
močju je izdelalo eno gozdno gospodarVsa gozdna gospodarstva so problem . stvo.
uravnovešenosti med rastlinsko in živalsko
komponento gozda obdelala že v prejšnjem
3.5.8 Ocena pristopa posameznih gozdnih
poglavju. Nekatera so to problematiko skugospodarstev k obravnavi gospodarjenja z
šala prikazati posebej, vendar je povsod
živalskim svetom
prišlo do ponavljanja že prej navedenih
3.5.8 Assessment of the approach of individual
forest enter prices towards the managing with the
dejstev.
animallife

3.5.6 Oblikovanje temeljnih strategij za
usklajevanje odnosov gozd-divjad
3.5.6 The defining of basic strategies as to

bringing the forest-wild relations into line
Večina gozdnih gospodarstev je v tem
poglavju prikazala načelne predloge in usmeritve za prihodnje gospodarjenje z gozdom in divjadjo. Usmeritve so v glavnem
prikazane ločeno za gozdarje in lovce,
razlike med posameznimi gozdnimi gospodarstvi pa so naslednje:
· Načelne usmeritve za prihodnje gospodarjenje z gozdom in divjadjo je prikazalo
osem gozdnih gospodarstev, od tega jih je
sedem obravnavalo tudi višino in strukturo
odstrela divjadi.
· Konkretne smernice za gospodarjenje
z gozdom in živalskim svetom so temeljito
pripravila tri gozdna gospodarstva.
· Okvirne smernice samo za gozdarje je
naredilo eno gozdno gospodarstvo.
· Brez strategije in usmeritev sta dve
gozdni gospodarstvi.

3.5. 7 Oblikovanje strokovnih podlag za
vzpostavitev in vzdrževanje odnosov
gozd-divjad
3.5.7 The defining of professional bases for the

establishing and maintaining of the forest- wild
relations

Vsebino tega poglavja so si gozdna gospodarstva razlagala zelo različno in večina

Izbira metod in intenzivnost obravnave

gospodarjenja z živalskim svetom je po
posameznih gozdnih gospodarstvih zelo
različna. Kako so se v posameznih območ
jih lotili obravnave tega problema, je bilo
odvisno od:
· uravnoteženosti odnosov med rastlinsko in živalsko komponento gozda v območju,

· dosedanjih raziskav na tem področju,
· usposobljenosti gozdarskih strokovnjakov in
· zainteresiranosti vodilnih kadrov za to
problematiko.
Zato ne preseneča, da so pri grobi razčle
nitvi gozdnih združb na prehransko revne
do bogate na nekem gozdnem gospodarstvu razglasili obrečne gozdove za prehransko manj primerne, na drugih dveh pa so
jih postavili na prvo mesto, kamor tudi
spadajo.
V glavnem lahko gozdna gospodarstva
razdelimo na tri skupine:
· Izstopajo GG Kočevje, GG Nazarje in
GG Postojna, kjer so bolj ali manj temeljito
proučili celotno gospodarjenje z živalskim
svetom in izdelali tudi konkretne smernice
za prihodnje gospodarjenje.
· V drugi skupini je pet gozdnih gospodarstev, ki so bolj temeljito obdelala prehranske pogoje za divjad in samo gospodarjenje z divjadjo.
GozdV 52, 1994
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· V tretjo skupino so uvrscena druga
gozdna gospodarstva, ki gospodarjenju z
živalskim svetom niso posvetila kakšne posebne pozornosti.
Navodila, ki so okvirno predlagala obseg
in način obravnave gospodarjenja z živalskim svetom v območ nem gozdnogospodarskem načrtu, so bila potrebna. Ker je v
njih bil (tako kot v pravilniku o izdelavi
gozdnogospodarskih načrtov) poudarek na
odnosih gozd-divjad, se je v večini območ
nih načrtov obravnavalo predvsem ta problem. Celosten pristop do živalskega sveta
pa je bolj prišel do izraza v tistih gozdnogospodarskih območjih, v katerih se niso togo
držali predpisanih navodil.

4

Izhodišča

načrtov

za izdelavo območnih
gospodarjenja z živalskim

svetom
4 The concepts for the elaboration of district
wildlife management plans

Iz pregleda nekdanje gozdarske in še
vedno veljavne lovske zakonodaje je razvidno, da je bila v slovenski gozdnati krajini
pri načrtovanju gospodarjenja s prostorom
uzakonjena dvotirnost, odnosno trotirnost.
Gozdarjem, kmetijcem in lovcem je bilo
skupno le načrtovanje čim večjih donosov
lesa, kmetijskih pridelkov in dohodkov od
izvajanja lova. ln to kljub deklaracijam o
sonaravnem gospodarjenju ter varstvu in
gojitvi divjadi. Gozdarjem je bila možnost
vplivanja na izdelavo lovskogospodarskih
načrtov sicer dana, vendar le na način
samoupravnega sporazumevanja in dogovarjanja ter dajanja mnenj k lovskogospodarskim načrtom , ki se jih je pri potrjevanju
načrtov upoštevalo ali pa tudi ne. Ker za
kršitve družbenih dogovorov in samoupravnih sporazumov niso bile predvidene nobene kazenske sankcije, je lovsko načrto
vanje krenilo po svojih poteh in je interese
gozdarstva čedalje manj upoštevalo. Zaradi
neusklajenosti interesov je kmalu prišlo do
konfliktov, ki se kažejo predvsem v ovirani
in mestoma tudi onemogočeni naravni obnovi gozdov.
Druga značilnost je, da se lovsko gojitveni načrti ukvarjajo le s prosto ž ivečimi
živalmi, ki so bile, ki so ali ki lahko postanejo
84
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predmet lovstva (3. člen zakona o varstvu,
gojitvi in lovu divjadi, Ur.list SRS, 25/76).
Vseh drugih divjih živali ni obravnavala
ne gozdarska, ne lovska zakonodaja. Glede na to, da še ni ustreznih podzakonskih aktov k novemu Zakonu o gozdovih in
ker še nekaj časa ne bo novega zakona o
lovu, se bo sedanje stanje verjetno podaljšalo še za nekaj časa. Vendar velja potrpeti,
saj so z novim Zakonom o gozdovih, Zakonom o varstvu okolja, Uredbo o zavarovanju ogroženih živalskih vrst in Programom
trajnostnega razvoja gozdov v Sloveniji
dane dobre osnove za izdelavo pravilnika
o izdelavi območnih načrtov gospodarjenja
z živalskim svetom in novega zakona o
lovu.
Oglejmo si, kakšne so zakonske osnove
za izdelavo območnih načrtov gospodarjenja z živalskim svetom:
1. Zakon o gozdovih (Ur. list Republike
Slovenije, 30/93)
· Z 12. členom je predvidena izdelava
lovskogojitvenih načrtov območij, za nosilca
načrtovanja pa je določen Zavod za gozdove Slovenije.
· S 16. č lenom je določeno, da minister,
pristojen za gozdarstvo, v soglasju z ministrom, pristojnim za okolje in prostor, in
ministrom, pristojnim za varstvo naravne
oziroma kulturne dediščine, predpiše vsebino načrtov za gospodarjenje z gozdovi.
· V 101. členu je določeno, da minister,
pristojen za gozdarstvo, izda predpise iz
prejšnjega č lena najpozneje v enem letu po
uveljavitvi zakona.
2. Zakon o varstvu okolja (Ur. list
Republike Slovenije, 32/93)
· V 3. členu je med temeljnimi cilji varstva
okolja navedeno tudi trajno ohranjanje narave, biološke raznovrstnosti in avtohtonosti biotskih vrst, njihovih habitatov ter ekološkega ravnotežja.
· S 17. členom je določeno, da so prosto
živeče divje živali lastnina države, ki za vse
vrste naravnih virov določi pogoje njihovega
varstva in gospodarskega izkoriščanja.
· V 21. členu sta določena predmet in
plačilo koncesije na naravnih dobrinah,
med katere spadajo tudi prosto živeče divje
živali.
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3. Uredba o zavarovanju ogroženih
živalskih vrst (Ur. list Republike Slovenije, 57/93)
·
· S 1. členom je za naravno znamenitost
razglašeno precej vrst, ki so bile doslej
lovna divjad.
: V 4. členu je določeno, da minister,
pristojen za kulturo, po poprejšnjem mnenju
ministra, pristojnega za okolje, lahko zača·
sna prepove ali omeji poseg ali dejavnost,
ki neposredno ogroža življenjski prostor
zavarovane vrste, pri čemer upošteva redkost življenjskega prostora in ogroženost
vrste.
Zakonske osnove za izdelavo lovskogojitvenih načrtov območij so dane, vendar to
ne zadostuje. Menim, da moramo preseči
staro miselnost, ko smo se gozdarji ukvarjali le s problemom preštevilčne rastlinojede
parkljaste divjadi, in z načrti začeti obravnavati vse prosto živeče divje živali v gozdnati
krajini. Zato predlagam, da začnemo z
izdelavo območnih načrtov gospodarjenja
z živalskim svetom, pri njihovi izdelavi pa
bi morali upoštevati naslednja strokovna
izhodišča:

1, Osnovne predpostavke:
· Največji vpliv na živalski svet imajo
spremembe v rabi krajine (zaraščanje,
agrokemija, itd.).
· Izvajanje sečnje, gozdnogojitvenih del
in gradnja gozdnih cest spreminjajo žival·
ske habitate bolj kot katerakoli druga aktivnost v gozdu.
· Pri sedanjem načinu gospodarjenja so
živalski habitati v večini gospodarskih go·
zdov le vzporedni produkt proizvodnje lesa.
· Splošno kritiziranje gozdarjev in dosedanje aktivnosti naravovarstvenikov in lovcev so bolj malo pomagale pri zaščiti živalskih habitatov.
· Dolgoročno lahko gozdar z eno sečnjo
bolj vpliva na živalski svet, kot pa se to da
doseči z aktivnostjo lovcev in naravovarstvenikov v desetletjih.
· Rezultat naraščajoče naravovarstvene
osveščenosti javnosti je, da se ne govori
več samo o divjadi ampak tudi o nelovnih
vrstah, predvsem ogroženih.
· Naraščajoče potrebe javnosti po splošno koristnih funkcijah (rekreacija, nabiral-

ništvo) že nakazujejo konflikte z lovci in
gozdarji.
· Spremembam v okolju, v katerem de·
luje gozdarstvo, se bomo morali prilagoditi
tudi gozdarji.
2. Gospodarjenje za lesnoproizvodno
funkcijo
· Dozdaj uveljavljeni načini gospodarje·
nja z gozdom različno vplivajo na pestrost
in stabilnost gozdnih ekosistemov.
· Za prebiralni gozd je, poleg trajnosti
donosov na majhni površini, značilna predvsem kontinuirana proizvodnja debelega
drevja, ki se jo doseže z vertikalno pestrostjo in horizontalno enomernostjo. Tak način
gospodarjenja koristi živalskim vrstam, ki
so prilagojene pogojem zrelih starih gozdov.
· Pri enodobnem načinu gospodarjenja
se oblikuje izrazite razvojne stadije, kar
zagotavlja horizontalno pestrost in verli·
kalno enoličnost sestojev. če površine po·
sameznih razvojnih stadijev niso prevelike
in so ustrez11o razporejene, je pri tem načinu gospodarjenja z gozdom zagotovljena
pestrost habitatov za različne živalske
vrste.
· Skupinsko postopno gospodarjenje in
sproščena tehnika gozdov zagotavljata ve·
liko stopnjo horizontalne pestrosti, kajti različni razvojni stadiji in različne oblike sesto·
jev so mozaične raztreseni po celem gozdu.
Taka mešanost sestojnih oblik in razvojnih
stadijev zagotavlja veliko pestrost habitatov
in živalskega sveta.
· Noben posamezen sistem gospodarjenja z gozdom ne more biti vsestransko
uporaben za gospodarjenje z živalskim svetom.
3. Gospodarjenje z gozdom za živalski
svet
· Živalski habitat je razvrstitev hrane,
kritja in vode, ki zadovoljuje biološke po·
trebe enega ali več osebkov iste vrste.
· Vsaka živalska vrsta je prilagojena habitatski niši ali specifični razvrstitvi in količini
hrane, kritja in vode.
· Vsaka kombinacija rastlinskih združb
in njihovih razvojnih stadijev ima enkratno
kombinacijo habitatskih niš.
Razvrstitev rastlinskih združb, razvojGozdV 52, 1994
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nih stadijev in stanja sestojev se odraža v
gozdnem robu . Čim bolj je rob izrazit, večja
je pestrost živalskega sveta.
· Gozd z veliko stopnjo pestrosti gozdnih
združb in njihovih razvojnih stadijev ter
dolgim gozdnim robom zagotavlja habitate
za zelo raznovrsten živalski svet.
· Gozdni ekosistem je dinamična tvorba
in vsaka sprememba strukture in zgradba
gozda je naklonjena določenim živalskim
vrstam in neugodno vpliva na druge.
· Gospodarjenje z živalskim svetom je
umetnost gospodarjenja s habitatom in populacijo in ima dva proizvodna cilja: gospodarjenje za bogastvo živalskih vrst in gospodarjenje za izbrane živalske vrste.
· Pri gospodarjenju za bogastvo živalskih
vrst se z vegetacijo upravlja tako, da so v
vegetacijskem mozaiku vseh rastlinskih
združb navzoči različni stadiji.
· Pri gospodarjenju za izbrane živalske
vrste (divjad ali ogrožene vrste) se z vegetacijo upravlja tako, da se omejujoče faktorje naredi manj omejujoče.
· Oba sistema gospodarjenja se lahko
uporablja skupaj, da se zagotovi pestrost
vrst, ko se pospešuje izbrano vrsto na
specifični lokaciji in v specifične namene.

4. Skupna proizvodnja lesa in živalskih
habitatov
· Gospodarjenje za lesnoproizvodno funkcijo vpliva velikopovršinsko, dramatično
spreminja živalske habitate, ima velik vpliv
na živalski svet in ima na razpolago dovolj
finančnih sredstev.
· Gospodarjenje za živalske habitate deluje na majhni površini, počasi spreminja
živalske habitate, ima majhen trenuten vpliv
na živalski svet in ima na razpolago omejena finančna sredstva.
· Nekoč so živalske habitate oblikovali
naravni dejavniki, zdaj jih z izbiro gozdnogojitvenih tehnik oblikuje gozdar.
· Istočasno doseganje skupnih ciljev
(splošno koristne funkcije, les in živalski
habitati) temelji na upravljanju naslednjih
spremenljivk: uporabi gozdnogojitvenih
tehnik, razporeditev razvojnih stadijev in
tipov sestojev v prostoru in času, zdravstvenemu stanju sestojev, velikosti obravna86
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vane površine in tipu gozdnate krajine.
· Oblikovanje in izbiro gozdnogojitvenih
ukrepov, ki vplivajo na habitate določenih
živalskih vrst, se predpiše za vsak krajinski
tip posebej.
· Vsaka gozdnogojitvena tehnika, ki pospešuje razvoj živalskih habitatov in odlaga
sečnjo pri kulminaciji poprečnega letnega
prirastka, ima za posledico zmanjšanje
proizvodnje lesa.
· Dolžina proizvodne dobe je ključ za
zagotavljanje primerne zastopanosti mlajših razvojnih stadijev gozda.
· Gozdar-gojitelj mora znati oceniti stroške zagotavljanja živalskih habitatov, in to
v mejah dopustnega zmanjšanja proizvodnje lesa.
· Pri izvajanju gozdnogojitvenih ukrepov,
ki zagotavljajo proizvodnjo kvalitetnega lesa, se hkrati lahko zagotavlja tudi živalske
habitate.
· Tisti, ki so zaskrbljeni za razvoj živalskega sveta v gospodarskih gozdovih, se
morajo zavedati, da se vse prilagoditve
gospodarjenja, ki koristijo živalskemu svetu, odražajo tudi na proizvodnji lesa.
· Prilagoditve gozdnogospodarskih načr
tov, ki trenutno optimizirajo proizvodnjo lesa, potrebam zagotavljanja pestrosti živalskih habitatov, bi povzročile zmanjšanje
donosov in dohodka od lesa.
· V javnih gozdovih bi to morala postati
zakonska obveza, v zasebnih gozdovih pa
bi poleg omejitev in prepovedi morali zagotoviti tudi stimulativen sistem spodbud.

5 Osnutek smernic za izdelavo
območnega načrta gospodarjenja z
živalskim svetom
5 An outline of guidelines for the elaboratjon of
a district wildlife management plan

Priprava smernic za izdelavo območnih
gospodarjenja z živals~im svetom
je stvar teamskega dela vseh lliporabnikov
gozdnate krajine (gozdarji, kmetijci in lovci),
biologov, naravovarstvenikov in še koga
drugega. Na tem mestu želim navreči le
nekaj idej o vsebini območnega načrta
gospodarjenja z živalskim svetom in kako
naj bi tak načrt najbolje naredili.
načrtov

Gospodarjenje z živalskim svetom

5.1 Gozdnogospodarsko območje

vedno tudi naravne. Pri oblikovanju prostorskih okvirov načrtovanja bi morali upoštevati naslednje:
· V idealnem primeru se načrt gospodarjenja z živalskim svetom naredi za gozdnogospodarsko območje, drugače pa največ
za 2-3 lovskogojitveni območji, ki ne smeta
presegati mej gozdnogospodarskega ob-

5.1 Forest management region

Prostorski okvir načrtovanja gospodarjenja z živalskim svetom naj bo gozdnogospodarsko območje. Glede na to, da se
gospodarjenje z divjadjo še vedno planira
po loviščih in lovskogojitvenih območjih, bi
bilo potrebno preveriti oblikovanje lovišč,
močja.
smiselnost lovskogojitvenih območij in ne
· V okviru gozdnogospodarskih območij
nazadnje tudi gozdnogospodarskih obmose po potrebi oblikuje lovskogojitvena občij. Saj vemo, da so bila oblikovana za · močja, ki predstavljajo zaključeno ekološko
zadovoljevanje potreb lesne industrije v
celoto, ki bo zagotavljala smotrno gospoobmočju, in ni nujno, da so njihove meje
darjenje s populacijami prosto živečih divjih
živali.
Tabela 1: Gozdne združbe in njihovi razvojni stadiji so lahko skupna osnova za načrtovanje
proizvodnje lesa in živalskega sveta
.
Table 1: Forest Associations and Their Developmentaf Stages Can Represent a Common Bas1s for
the Planning of Timber Production and Wild/ite
Gozdnogospodarsko načrtovanje in gospoda~enje obsega:
Forest management planning and management compdse
Gospodarjenje z gozdom
the managing wHh forest

Gospodarjenje z živalskim svetom
the managing with wildlife

ki uporablja
wMch makes use of

which makes use of

ki uporablja

,---J

Gospodarske razrede in stanje sestoj ev
economic classes and the condition of stands

Gozdne združbe in razvojne stadije
forest associations and developmental stages

ki producirajo -~---'
-

wMch produce

ki vzdržujejo
wMch maintain

ki so lahko
which can represent
Skupna osnova za načrtovanje proizvodnje lesa in živalskega sveta
a common basis for the planning of timber production and wildlife
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· Izvajanje načrtov gospodarjenja z živalskim svetom naj bi se zagotavljalo v okviru
lovišč, katerih meje ne bi smele segati prek
mej gozdnogospodarskega območja in mej
lovskogojitvenega območja.
· Idealna organiziranost izvajanja nač
rtov bi bila taka, da bi se meje lovišč
pokrivale z mejami ene ali več gozdnogospodarskih enot, v katerih bi načrtovali tudi
ukrepe za izboljšanje ali vzdrževanje življenjskih pogojev prosto živečih divjih živali.
5.2 lnventarizacija živalskih habitatov
5.2 A survey of animal habitats

Gospodarske aktivnosti odločilno vplivajo
na živalske habitate in s tem na živalski
svet. Če hočemo preveriti vpliv gozdnogojitvenih tehnik in ukrepov na živalske habitate, je najbolj primerno, da gozdne združbe
in njihove razvojne stadije izenačimo z
živalskimi habitati. S povezavo živalskih
vrst (posamezno ali skupinsko) z gospodarskimi razredi (g.g. enot ali območja) in
njihovimi razvojnimi fazami, lahko prevedemo standardne podatke gozdnogospo-

darskih načrtov v informacijo o živalskih
habitatih.
Ker se živalski svet ponavadi bolj odziva
na zgradbo sestojev (drevesne vrste in
razvojne faze) kot na zastopanost ostalih
rastlinskih vrst, je uporaba gospodarskih
razredov smiselna, saj so le-ti kombinacija
sorodnih gozdnih združb in prevladujočih
drevesnih vrst.
Povezava med načrtovanjem proizvodnje lesa in gospodarjenjem z živalskim
svetom je prikazana v tabeli 1, povezava
razvojnih stadijev gozda z življenjskimi pogoji okolja pa v tabeli 2. Oba prikaza sta
povzeta in prirejena po knjigi Wildlife Habitats in Managed Forests (U.S. Department
of Agriculture, Forest Service September
1979, Agriculture Handbook No. 553).
Vsebina obeh tabel nam lepo prikaže, da
je načrtovanje gospodarjenja z gozdom in
živalskim svetom nedeljiva celota in da v
gozdu nobena druga aktivnost ne spreminja
živalskih habitatov tako, kot izvajanje sečenj in gozdnogojitvenih del. Glede na podatke, ki so na razpolago v naših gozdnogospodar.skih načrtih, lahko ugotovimo, da

Tabela 2 : Razvojni stadiji gozda in s tem povezani pogoji okolja
Table 2 : Developmental Forest Stages and Environmental Conditions Connected Therewith
Spremenljivke
okolja
Environmental
variab/es

Razvojni stadiji, ki se pojavljajo v gozdu
Deve/opmental stages occurring in forest
Trave in
zelišča

Grasses
andherbs

Pestrost rastlinstva
Vegetation diversity
Višina vegetacije
Vegeta tion height
Višina les.zaloge
Timber-growing stock amount
Zastornost
She/ter
Pestrost sest. zgradbe
Stand structure diversity
Proizv. krme za pašo
Fodder production for pasture
Proizv. hrane za objedanje
Fodder production
Pestrost živalskega sveta
Wild/ite diversity
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Mladje in gošča

Letvenjak

Drogovnjak

Debeljak

Pomlajenec

Youngwoodand
thicket
0· 10 let

Po/e stand

Timber
stand
40-79 1et

Large
timber
B0-1591et

Regenerated
timber

11-391et

11 9 in več let
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imamo inventarizacijo živalskih habitatov v
bistvu že narejeno in v

večini

primerov s

sestojnimi kartami tudi prostorsko prikazano. Edina neznanka je, da trenutno še ne
vemo, katere živalske vrste so stalni ali
občasni prebivalci posameznih gospodarskih razredov in njihovih razvojnih stadijev.
Podatke gozdnogospodarskih načrtov je
potrebno dopolniti še z informacijami o
posebnih habitatih, kot so reke, jezera,
močvirja, barja, rušje, obrečni gozdovi, skalovja, votline, brlogi, kmetijske površine
(oaze gozda, omejki, protivetrni pasovi,
itd.).

5.3 lnventarizacija živalskih vrst
5.3 Wildlife survey

Za inventarizacijo živalskih vrst gozdarji
trenutno nismo najbolj pripravljeni, saj je
naše znanje na določenih področjih pomanjkljivo. Vendar se da s sodelovanjem z
biologi (predvsem ornitologi) in lovskimi
strokovnjaki marsikaj dopolniti, na razpolago pa je tudi domača in tuja literatura.
Ker je vsak začetek težek, bi se sprva
omejili le na najbolj razširjene sesalce in
ptice, kajti seznam živalskih vrst in njihovih
povezav z okoljem lahko poljubno dopolnjujemo.
Za vsako evidentirana živalsko vrsto bi
morali ugotoviti naslednje podatke:
1. Area! razprostranjenosti - z navedbo
širših ali ožjih krajevnih ali ledinskih imen,
ki označujejo teritorialno navzočnost obravnavane živalske vrste.

2. Habitat - se

določi

z:

· gozdnimi združbami in razvojnimi sta-

diji ali posebnimi habitati;
· zahtevami za prehranjevanje (na tleh,
v grmovju, na drevju, v zraku);
· zahtevami po razmnoževanju (na tleh,
v grmovju, na drevju iglavcev ali listavcev,
v primarnih ali sekundarnih duplih, v brlogih);
· s posebnimi zahtevami (sušice, podrto
drevje, skalovja, rušje, grmišča, itd.);
· z negozdnimi površinami (vode, kmetijske površine, remize, protivetrni pasovi,

itd.);

· s sezonskimi habitati, če vrsta migrira
v prostoru.
3.Aii je živalska vrsta stalno navzoča ali
je se livka?
4.Aii je živalska vrsta ogrožena ali ne?
5.Velikost teritorijev in habitatov.
s. čas poleganja in gnezdenja (pri pticah)
Nadaljna primerjava živalskih vrst in njihovih habitatov ter posebnih zahtev bo
pokazala:
· katere gozdne združbe in razvojni stadiji zagotavljajo habitate za več živalskih
vrst,

· vlogo posameznih gozdnih združb kot
habitatov izbranih živalskih vrst (ogrožene
vrste ali divjad),
· koliko gozdnih združb in razvojnih stadijev lahko določena živalska vrsta uporablja za razmnoževanje in prehranjevanje.
Ker vsaka živalska vrsta kaže različno
stopnjo prilagodljivosti različnim gozdnim
združbam in razvojnim stadijem, kaže na
ta način tudi svojo ranljivost v okolju. Zato
živalske vrste, ki so bolj mnogostranske (ki
se pojavljajo v več gozdnih združbah in
razvojnih stadijih), manj občutijo posledice
sečenj in gozdnogojitvenih ukrepov kot tiste, ki so bolj specializirane. Te in še vrsto
drugih informacij je potrebno upoštevati pri
načrtovanju gospodarjenja z gozdovi, če
hočemo, da bomo poleg trajnih donosov
lesa zagotovili tudi raznolikost in trajnost
živalskega sveta.

5.4 Odnosi med živalskim svetom in
habitati
5.4 The relations between the wildlife and
habitats

Pestrost gozdnih združb in razvojnih stadijev in njihova mozaična prepletenost zagotavlja tudi pestrost živalskih vrst. Zato je
potrebno, na podlagi inventarizacije habitatov in živalskih vrst, oceniti dosedanje gospodarjenje gozdarjev in lovcev in skušati
odgovoriti na naslednja vprašanja:
· Ali je število navzočih živalskih in rastlinskih vrst optimalno?
· Katere živalske in rastlinske vrste je
dosedanji način gospodarjenja favoriziral?
Gozd V 52, 1994
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· katere živalske in rastlinske vrste so
zaradi dosedanjega n ačina gospodarjenja
ogrožene ali so celo izginile?
· Ali je številčnost populacij vseh živalskih vrst usklajena z okoljem ?
· Ali se je umetno vnašaJo nove živalske
in rastlinske vrste in kakšne so posledice?
· Kakšen je vpliv rekreacije in nabiralništva na živalski in rastlinski svet?
· Ali je sedanja odprtost gozdov s prometnicami že m oteč dejavnik za živalski
svet?
· Ali sta sedanje razmerje razvojnih faz
gozda in njihova prostorska razporeditev
optimalna ?
Odgovori na zgornja vprašanja so ključ
do ukrepov, ki bodo zagotovili boljše gospodarjenje tako z gozdom kot tudi z živalskim
svetom.
Kot primer naj navedem čiste bukove
sestoje na rastišču gozdne združbe AbietiFagetum dinaricum, ki so nastali z zastornim načinom gospodarjenja. Če so naravne
motnje (veter, žled, sneg, strela) minimalne,
so posledice takega načina gospodarjenja
naslednje:
· razvojne faze prehajajo ena v drugo
kontinuirano in velikopovršinsko;
· jelka, kot sograditeljica naravne združbe, se pojavlja le posamezno ali v šopih;
· vertikalno pomanjkanje slojevitosti in
horizontalna enoličnost sestojev osiromašita zastopanost živalskega sveta;
· ponudba hrane za rastlinojede je
zmanjšana na minimum, zato je ovirana ali
onemogočeno naravno pomlajevanje.
Kolikor pri zastornem načinu gospodarjenja sodelujejo tudi naravne motnje, ki delujejo malopovršinsko in občasno tudi velikopovršinsko, je stanje popolnoma drugačno.
Kljub gozdarjevi želji po uniformiranosti
uveljavlja narava raznolikost sestojne
zgradbe in s tem pestrost živalskega sveta.
To pomeni, da moramo pri gospodarjenju
z gozdovi določenega predela posnemati
za ta predel običajne motnje (pogostost,
velikost, obliko, intenziteto in vzorec), če
hočemo ohraniti ali izboljšati bogastvo živalskega in rastlinskega sveta, kar pa ni v
skladu s politiko maksimalne proizvodnje
lesa.
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5.5 Gospodarjenje z živalskim svetom
5.5 The managing with wildlife

Gospodarjenje z živalskim svetom je
umetnost upravljanja s habitati, da izboljšamo življenjske pogoje izbranim živalskim
vrstam in z živalskimi populacijami, tako da
se doseže druge željene cilje. Pri tem se
nikakor ne sme onemogočiti prirodno obnovo gozdov.
Pri oblikovanju ciljev gospodarjenja z živalskim svetom sodelujejo :
· država z zakonskimi predpisi s področja gozdarstva, lovstva, varstva okolja
in varstva naravne in kulturne dediščine;
· lovci z željo po čim večj i zastopanosti
lovnih vrst;
· različn e interesne skupine s področja
turizma in rekreacije (smučanje, gorništvo,
nabiralništvo, itd.} ;
· lastniki, z željo po čim večjem dohodku
od lesa.
V javnih gozdovih (državni, občinski ,
agrarni) postavljanje ciljev gospodarjenja z
živalskim svetom ne bi smelo biti problem,
saj je javni interes zagotavljanje splošno
koristnih funkcij in proizvodnja lesa kot tudi
pestrost živalskega sveta, ki se pač zagotavlja z manjšim dohodkom od lesa. Za
zagotavljanje ciljev gospodarjenja z živalskim svetom v zasebnih gozdovih pa bi
morali zagotoviti stimulativen sistem spodbud, ki bi lastnikom povrni le izpad dohodka,
ki bi nastal zaradi izvajanja aktivnosti, ki
pospešujejo razvoj živalskega sveta (puščanje sušic, ohranjanje grmišč, itd.).
V tabelah 3. in 4. , ki sta povzeti in
prirejeni po knjigi Wildlife Habitats in Managed Forests (U.S. Department of Agriculture, Forest Service September 1979, Agriculture Handbook No. 553) so prikazani cilji
gospodarjenja z živalskim svetom v vseh
gozdovih in cilji gospodarjenja z živalskim
svetom.
če predpostavljamo, da je v vseh gozdovih cilj gospodarjenja zagotoviti bogastvo
živalskih vrst, v javnih gozdovih pa tudi
gospodarjenje za izbrane vrste (ogrožene
vrste, jelenjad, itd.), potem je delitev dela
jasna:
· Cilji gospodarjenja z živalskim svetom,
ki se jih postavi v območju, so rezultat
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Tabela 3.: Umetnost in cilji gospodarjenja z živalskim svetom v vseh gozdovih
Table 3: The Skif/ and Goals of the Management with the Wild/ite in All Forests

Gopodarjenje z živalskim svetom v vseh gozdovih:
The managing with the wild/ite in all forests:
je umetnost
isa skif/
gospodarjenja
s populacijo
how to manage with
the population

ima dva produkcijska cilja
has two production aims

gospodarjenja
s habitatom
how to manage with
a habitat
Način

Gospodarjenje za
bogastvo živalskih vrst
the managing in view
of diverse animallife

Gospodarjenje za
izbrane živalske vrste
the managing in view of
selected animal species

Način upravljanja
z živalskimi populacijami, da se doseže
željene cilje
the way of managing
with animal populations in order to
achieve the wished
foraims

upravljanja
s habitati, da se
zagotavi obstoj
živalskih vrst ali
njihovo številčnost
the way of managing
with habitats in order
to produce anima/
species or the ir
numerousness

Vzdrževanje največje
Zagotavljanje obstoja
željenih vrst na izbrani
možne številčnosti
lokaciji in v taki
stalno bivajočih vrst
v za preživetje
številčnosti, da se
dovolj velikem številu
doseže postavljene cilje
the s ecu ring of the axisthe maintaining of the
highest possible numb. tence of desired species
of permanently residing ina chosen location and
such a number that the
animalspecies, which
stili enables survival aims set can be achieved

kar je prvenstveno
which is of primary
concern

kar je prvenstveno
which is of primary
con cern

ki se lahko uporablja
which can be applied

Odgovornost lovskih
organizacij
responsibility of
hunting organizations

Odgovornost
Zavoda za gozdove
Slovenije
responsibility of the
Public forest service of
Slovenia

Ločeno

Istočasno

separately

simultaneous/y

Tabela 4: Cilji gospodarjenja z živalskim svetom
Table 4: The Goa/s of the Management of Animal Life
Namen
proizvodnje
Production
purpose

Cilj

Aim

Postopek

Procedure

Gospodarjenje za bogastvo
živalskih vrst
Managing in view of Diversity
of Animal Species

Gospodarjenje za izbrane
živalske vrste
Managing in View of Selected
Animal Species

Zagotoviti, da bodo stalno
bivajoče vrste navzoče v za
preživetje dovolj velikem
številu. Vse vrste so
pomembne.
The securing that permanently
residing species will be found
ina number great enough to
enable survival.

Zagotavljanje obstoja izbranih vrst v
želje nem številu, in na izbranih
lokacijah, kar je najbolj pomembno.
Je glavnega pomena.
The production of selected species in a
desired number and in desired /ocations.
The production of selected species is of
utmost importance.
All animaf species are important

Tak način ravnanja z
vegetacijo, da se zagotovi
mozaične zastopanost vseh
gozdnih združb in vseh
značilnih razvojnih stadijev.
Such treatment of vegetation
that a mosaic representation of
all forest associations and all
characteristic developmental
stages is secured.

Tak način ravnanja z vegetacijo,
da se omejujoče faktorje
naredi manj omejujoče.
Such treatment of vegetat;on that
inhibiting factors are made less
inhibiting.
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dogovora med gozdarji, lovci, naravovarstveniki, raz li čnimi interesnimi skupinami,
državo in lastniki.
· Javna gozdarska služba gospodari z
gozdovi tako, da se poleg splošno koristnih
funkcij in proizvodnje lesa zagotavlja tudi
pestrost živalskega sveta.
· Država v javnih gozdovih zavestno pristane na zmanjšanje dohodka od lesa in
na vlaganja, ki so povezana z gospodarjenjem za izbrane živalske vrste.
· V zasebnih gozdovih se cilje gospodarjenja z živalskim svetom zagotovi s stimulativnim sistemom spodbud, kar finansira
država iz sredstev, ki jih pridobi iz podeljevanja koncesij za gospodarjenje z živalskim
svetom.
· Interesne skupine upoštevajo prepovedi in omejitve, ki jih predpiše država.
· Lovske organizacije izvajajo dogovorjene ukrepe, ki so potrebni za doseganje
postavljenih ciljev gospodarjenja z živalskim svetom.
· Naravovarstveniki in javno mnenje so
slaba vest vseh tistih, ki so odgovorni za
gospodarjenje z gozdnim ekosistemom.
Postavlja se še vprašanje, kako predpisati način upravljanja z živalskimi populacijami? Odgovor je enostaven!
Gozdni ekosistem je dinamična tvorba.
Vsaka sprememba v gozdu prija določenim
živalskim vrstam in neugodno vpliva na
druge. Tako spremembe lahko vplivajo na
številčnost že navzočih živalskih vrst in na
njihovo koriščenje habitata ter na pojavljanje novih.
Zato je najbolj primerno, da se v območ
nem načrtu gospodarjenja z živalskim svetom predpiše izhodiščni odstrel za lovne
vrste, ki se ga v primeru pomanjkanja
podatkov - biokazalcev v začetku določi na
podlagi dosedanjega odstrela in izkušenj,
z vsakoletnim merjenjem bioloških kazalcev
vpliva okolja na divjad in 2 do 3 letnim
merjenjem bioloških kazalcev vpliva divjadi
na okolje pa je dana osnova za letno
povečevanje ali zniževanje odstrela rastlinojede divjadi. Gibanje številčnosti populacij vseh drugih živalskih vrst pa se da
zasledovati z registriranjem pojavljanja
osebkov, sledov, oglašanja in iztrebkov.
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6

Zaključki

6 Conclusions

Pogledi na rabo naravnih virov so se
spremenili, kar se lepo kaže v zakonodaji
s področja gozdarstva, varstva okolja in
varstva naravne in kulturne dediščine. Le
lovske zakonodaje se spremembe še niso
dotaknile. Spremembam se bomo morali
prilagoditi tako gozdarji kot tudi lovci.
Če smo se gozdarji poleg proizvodnje
lesa doslej ukvarjali pretežno le še z odnosi
gozd-divjad in s škodami v gozdu, se bomo
končno morali začeti ukvarjati z vsem živalskim svetom. Ker je 80 % slovenske krajine
gozdnate in se 90 % sesalcev in ptic
pojavlja v gozdu in na gozdnem robu, je
tako tudi prav.
Menim, da je povprečno znanje gozdarjev
o divjadi ustrezno, manj pa smo seznanjeni
z življenjskimi navadami in potrebami drugih
živalskih vrst, predvsem ptic. Zato bi za
delavce, zaposlene pri Zavodu za gozdove
Slovenije, bilo potrebno organizirati dodatno
izobraževanje s področja celostnega gospodarjenja z gozdovi, in če je potrebno, dopolniti
visokošolski program študija.
Neizbežne bodo tudi spremembe na polovstva, saj je ves živalski svet postal
last države, odreči pa se bo treba tudi
večtirnosti pri načrtovanju gospodarjenja v
istem prostoru. Pri tem ne smemo vsega
rušiti, saj je sedanja organiziranost lovstva,
če odmislimo do ločene popravke, ustrezna,
in vseh idej, ki so vgrajene v lovskogospodarske načrte in družbene dogovore ne bi
bilo dobro v celoti zavreči.
dročju

Pravilnik o izdelavi načrtov gospodarjenja
z gozdovi je po zakonskih določil ih potrebno izdelati do 25. junija tega leta. Menim, da je ta pravilnik tako pomemben, da
ga je potrebno čimprej izdelati. Pri tem se
moramo zavedati, da mora novi pravilnik
omogočiti izdelavo načrtov gospodarjenja
z živalskim svetom, ki bodo boljši od dosedanjih, ki se jih je volontersko izdelalo v
lovskih družinah. Če določene zadeve še
niso dorečene in jih bo potrebno uskladiti
z novim zakonom o lovu, je boljša krajša
zamuda, kot prehitevanje po desni strani.

Gospodarjenje z živalskim svetom

POVZETEK
V novem zakonu o gozdovih je dqločeno, da
se z načrti za gospodarjenje z gozdovi, med
katere spadajo tudi lovskogojitveni načrti območij,
določi tudi pogoje za gospodarjenje z živalskim
svetom·. Zato je dobro vedeti, kakšne so bile in
so zakonske osnove za načrtovanje gospodarje~
nja 'z živalskim svetom, kakšna sta oblika in
vsebina sedanjih lovskogospodarskih načrtov in
kakšna naj bi bila izhodišča za izdelavo prihodnjih
načrtov gospodarjenja z živalskim svetom.
Zakon o varstvu, gojitvi in lovu divjadi ter o
upravljanju lovišč iz leta 1976 omogo~a lovskim
organizacijam, da popolnoma samostoJno uprav~
ljajo z lovišči, ki so jim dodeljena v upravljanje
brez odškodnine in za nedoločen čas. V okviru
lovskogojitvenih območij, ki so bila ustanovljena
zaradi skladnejšega razvoja gospodarjenja z di~
vjadjo, je predvideno družbeno dogovarjanje med
lovskimi, gozdarskimi in kmetijskimi organizaci~
jami ter drugimi udeleženci dogovora. Na ta način
naj bi uredili medsebojne pravice, obveznosti in
odgovornosti vseh udeležencev dogovora. Vsaka
lovska družina pa mora za svoje lovišče izdelati
s~letne lovskogospodarske načrte, ki jih potrjuje
ustrezni organ občine, na območju katere je
lovišče. Zakon o gozdovih iz leta 1985 je v okviru
SlS za gozdarstvo dal možnost vplivanja na
izdelavo lovskogospodarskih načrtov. Vendar se
je pri potrjevanju načrtov mnenje gozdarjeV upo·
števalo ali pa tudi ne. Ker za kršitve družbenih
dogovorov in samoupravnih sporazumov niso
bile predvidene kazenske sankcije, je lovsko na~
črtovanje krenila po svojih poteh in je interese
gozdarstva čedalje manj upoštevalo. Zaradi ne~
usklajenosti interesov je kmalu prišlo do konfliktov, ki se kažejo predvsem v ovirani in mestoma
tudi onemogočeni naravni obnovi gozdov.
Glede na trenutno veljavno zakonodajo, ki se
nanaša na gospodarjenje z živalskim svetom, naj
bi veljali naslednji načrti gospodarjenja z divjadjo:
družbeni dogovori, samoupravni sporazumi, lovskogospodarski načrti lovišč za obdobje 19911995, letni načrti gospodarjenja z divjadjo in
območni gozdnogospodarski načrti za obdobje

1991-2000.
Od l2S predpisana enotna vsebina srednjeroč
nih lovskogojitvenih načrtov je naslednja: podatki
o organizaciji, ki upravlja lovišče; podatki o zemljišču, na katerem je lovišče; podatki o glavnih
vrstah divjadi v lovišču; načrt gojitve divjadi.
Ker je pravilnik o vsebini in načinu izdelave
gozdnogospodarskih načrtov in o evidenci njihovega izvrševanja iz leta 1987, kar se tiče obravnavanja gospodarjenja z živalskim svetom precej
skop, se je to problematiko bolj podrobno obravnavalo leta 1989 na seminarju v Topolšici. Na
podlagi seminarja izdelana navodila, ki so okvirno
predlagala obseg in način obravnave gospodarjenja z živalskim svetom v območnem gozdnogospodarskem načrtu, so bila potrebna. Ker je bil v
navodilih poudarek na odnosih gozd~divjad, se je

v večini območnih načrtov obravnavalo predvsem
ta problem. Kako so v posameznih območjih
začeli obravnavati gospodarjenje z živalskim svetom, je bilo odvisno predvsem od uravnoteženosti
odnosov med rastlinsko in živalsko komponento
gozda v območju, desedanjih razsikav na tem
področju, usposobljenosti gozdarskih strokovnjakov in zainteresiranosti vodilnih kadrov za to
kov in zainteresiranost vodilnih kadrov za to
problematiko. Celoten pristop do živalskega sveta
pa je prišel bolj do izraza v tistih gozdnogospodarskih območjih, v katerih se niso togo držali pred~
pisanih navodil.
Z novim Zakonom o gozdovih, Zakonom o
varstvu okolja in Uredbo o zavarovanju ogroženih
živalskih vrst so dane dobre osnove za izdelavo
območnih načrtov gospodarjenja z živalskim svetom. V njih bi bilo potrebno preveriti oblikovanje
gozdnogospodarskih in lovskogojitvenih območij,
narediti inventarizacijo živalskih vrst in njihovih
habitatov, oceniti odnose med živalskim svetom
in habitati ter predvideti prihodnje usklajeno gospodarjenje s slovensko gozdnato krajino.
Pogledi na rabo naravnih virov so se spremenili,
zato se bomo gozdarji končno morali začeti ukvar~
jati z vsem živalskim svetom. Ker je 80% slovenske krajine gozdnate in se 90% sesalcev in ptic
pojavlja v gozdu in na gozdnem robu, je samo
po sebi umevno, da bi gozdarji že dozdaj morali
načrtno skrbeti za pestrost živalskega sveta in
njihovih habitatov. Neizbežne bodo tudi spre~
membe na področju lovstva, saj je ves živalski
svet postal last države, odreči pa se bo treba tudi
večtirnosti pri načrtovanju gospodarjenja v istem
prostoru. Pri tem ne smemo vsega rušiti, saj je
sedanja organiziranost lovstva, če odmislimo do~
ločene nujne popravke, ustrezna, in vseh idej, ki
so vgrajene v lovskogospodarske načrte in družbene dogovore ne bi bilo dobro v celoti zavreči.

THE MANAGING WITH WILDLIFE
Summary
The new Forestry Act provides that forest
management plans, among which there are dis~
trict hunting management plans as well, also set
the conditions as to wildfife management. The
knowledge of the past legislation regarding wildlife managing, the form and contents of the
present hunting management plans and the concepts for the elaboration of the future wildlife
management plans is of great importance.
The Act on Protection, Breeding and Hunting
of the Wild as well as on the Management of
Hunting Places from 1976 provides that hunting
organizations are entirely free in the managing
with the hunting places which have been assigned
to them without any indemnity and for an indefinite
period. Within the scope of hunting managing
districts founded with the purpose of a more
congruent development of wildlife management,
social agreements between hunting, forestry and
agricultural organizations and other participants
Gozd V 52, 1994
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have been foreseen. Thus, the rights, liabilities
and responsibilities of all the participants in the
agreement should be settled. Each hunting group
is supposed to work out 5-year hunting management plans for its hunting place, which are to be
confirmed by the competent communal office
within the region of which the hunting place is
situated. The Forestry Act from 1985 gave the
possibility to influence the elaboration of hunting
management plans. Yet in the process of their
confirmation the opinion of forestry experts was
often irrelevant. Due to the fact that there were
no sanctions foreseen for the casas of violation
of the regulations, the planning of hunting struck
its own way, more and more ignoring forestry
interests. The conflicts arising from disharmonic
interests are the reason for inhibited or even
impossible natural regeneration of forests.
Regarding the legislation in force as to wildlife
management, the following acts should be observed : social agreements, self- management agreements, hunting management plans of hunting
places for the period 1991-1995, annual wildlife
management plans and district forest management plans for the period 1991-2000.
The uniform contents of medium-term hunting
management plans defined by the LZS (Hunting
Association of Slovenia) is as follows : the data
on the organization which manages with a hunting
place ; the data on the land on which there is a
hunting place; the data on the major wildlife
species in a hunting place; the plan as to wildlife
breeding.
Because the statutes on the contents and the
way of the elaboration of forest management
plans and keeping records of their implementation
from 1987 do not go into details as to the dealing
with the wild life management, this !opic was dealt
with in detail in a seminar in Topolšica in 1989.
The regulations set there, roughly defining the
scope and the way of the dealing with the wildlife
management in a district forest management plan
were quite a necessity. Due to the fact that the
regulations put emphasis on the forest-wildlife
relation, the majority of district plans dealt with
this problem in the first place. The practice as to
wildlife management in individual regions depended on the balance degree between the plant and
animal forest component in the district, the research achieved in this field, the qualification of
forestry experts, active participation of authorities.
An integral approach towards wildlife got its tull
expression in those forest management regions
where regulations prescribed were not blindly
followed.
The new Forestry Act, the Act on Environmental
Protection and the regulation on the protection of
endangered animal species have given good
foundation for the elaboration of district wildlife
management plans. There, the defined forest
management and hunting management districts
should be checked, animal species and their
habitats should be surveyed, the relations bet-
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ween the animal life and habitats should be
assessed and a congruent management with
Slovenian forest landscape should be foreseen.
The views as to the use of natural resources
have changed and forestry experts will also have
to occupy themselves with the entire animal life.
Due to the fact that 80% of Slovenian landscape
are covered by forests and 90% of mammals and
birds live in forests and at their margins it is high
time the diversity of wildlife and their habitats
became a systematic preoccupation of foresters.
The changes in the field of hunting are going to
be inevitable because the entire animal life has
become state property. It will also be necessary
to give up multi-track planning of the managing
in the same space. The entire existing organization of hunting should not be destroyed because
the presen! organization is corresponding , having
only some exceptions which are to be corrected,
neither are to be rejected all the ideas on which
the hunting management plans and social agreements have been based.
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Odgovor na reakcije, sprožene z "Dilemami
nadaljnjega razvoja gozdnogospodarskega
načrtovanja v Sloveniji"
F. GAŠPERŠIČ*, M. KOTAR**, D. MLINŠEK***, D. ROBIČ****

Iz vrst operativnih gozdarjev so pogosto
(in ne brez razloga) prihajala opozorila o
pomembni nalogi raziskovalnega dela, t.j.
o sprotnem odgovarjanju na _odprt'!_ vprašanja v stroki. V Dilemah (GASPERSIC, KOTAR, MLINŠEK, POGAČNIK 1993) smo
nekajkrat poudarili, da je njihov namen
spodbuditi razpravo o odprtih vprašanjih na
področju gozdnogospodarskega in gozdnogojitvenega načrtovanja. O takem namenu
govori že sam naslov sestavka. Odločen in
nedvoumen zapis stališč, pogledov in razlag smo v Dilemah predstavili skladno z
naslovom in utegne vendarle biti kaj več
kot le strokovni pamflet, kot ga je v svojih
stališčih do Dilem označila skupina gozdarskih strokovnjakov iz Gozdnega gospodarstva Postojna (ž. VESELIČ, F. KOVAČ, J.
STRLE, P. JEZ, E. HABIČ, F. PERKO) v
Gozdarskem vestniku (1993,4). Sestavek
te skupine je tako napisan, da ne more
tvorno prispevati k reševanju številnih odprtih vprašanj, na katera opozarjamo v
Dilemah. Zato na omenjeno besedilo ne
kaže odgovarjati. Vsekakor pa želimo, da
si bralci Gozdarskega vestnika ustvarijo
svojo sodbo o pogledih na odprta vprašanja, kot jih prinašajo Dileme. Zato pričaku
jemo v nadaljevanju tega sestavka v isti
številki Gozdarskega vestnika objavo povzetka Dilem nadaljnjega razvoja gozdnogospodarskega načrtovanja v Sloveniji.
Odgovarjamo pa na vprašanja in pomisleke, ki jih je v svojem prispevku nanizal
• Prof. dr. F. G., dipl. inž. gozd., Prof. dr. M.
K., dipl. inž. gozd., Prof. dr. D. M., dipl. inž. gozd.,
mag. D. R., dipl. inž. gozd., Biotehniška fakulteta,
Gozdarski oddelek, 61000 Ljubljana, Večna pot
83, SLO

mag. S. Golob (GOLOB 1993). Takšna
polemika lahko prispeva k napredku v gozdnogospodarskem in gozdnogojitvenem
načrtovanju ter k razjasnitvi številnih nejasnosti. Golobovo razmišljanje zahteva dodatna pojasnila k že postavljenim, hkrati pa
odpira tudi zanimiva nova vprašanja, o

katerih je koristno razpravljati.
V uvodnem delu svojega odgovora na
Dileme nam Golob (GOLOB 1993) očita
nestrinjanje s "poskusi alternativnih pristopov v gozdnogospodarskem načrtovanju",
češ, da pri njih nismo našli niti ene upo-

rabne ideje. V svoji kritiki smo se pač
osredotočili na tisto, s čimer se ne strinjamo. Svoje nestrinjanje (drugačne poglede)
pa je nujno zapisati jasno (nedvoumno) in
odločno že zato, da bi se pri razločevanju
pogledov povsem razumeli. Ne nasprotujemo drugačnim idejam. Trdno verjamemo,
da je boj med nasprotji še vedno gonilo
napredka (razvoja). čas pa pokaže, kaj je
bilo prav in kaj narobe. Ne lasti mo si končne
sodbe, dolžni pa smo enakopravno sodelovati v strokovni polemiki, ki se je v strokovnih glasilih začela že pred leti in mora v
interesu stroke pripeljati do ustreznih odgovorov na odprta vprašanja. Glede na sedanji razvoj razmer v gozdarstvu Slovenije
smo celo dolžni, da naša stališča, kakršna
pač

so, zapišemo.

V nadaljevanju prispevka avtor (GOLOB
1993) ugotavlja, da je v Dilemah vsebovana
kritika stroga, vendar pa ne toliko argumentirana, da ne bi bilo mogoče ponovno razpravljati o nekaterih spornih točkah. Tudi
za nas je zanimivo in potrebno razpravljati
o nekaterih vprašanjih, ki jih je v svojem
komentarju na Dileme sprožil mag. S. Golob.
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1. Najprej je treba pojasniti razloček med
temeljnima prostorskima enotama obeh
načrtovalskih pristopov, t.j. med razmeroma široko pojmovanim sestojem {kot
temeljno celico po našem gledanju) in negovalno enoto {GOLOB 1992, s. 364).
Gozdnogojitvena enota kot večdimenzio
nalna celica je po našem mnenju skrajnost,
v katero se lahko in mora pri notranjem
razčlenjevanju gozdov spustiti le gozdnogojitveno načrtovanje. Pri intenzivnem gozdnogojitvenem načrtovanju predstavljajo
negovalne enote zelo pogosto dele sestojev. Pri sonaravnem gospodarjenju z gozdovi je ta pogostost še toliko večja . Oblikovanje negovalnih enot za dele sestojev je
zlasti pogosto v mladostni fazi sestojev, v
zreli optimalni fazi, v sestojih v obnavljanju
in v sestojih različnih oblik premene. Za
ponazoritev nekaj najbolj značilnih zgledov:
- Mladostno fazo sestoj ev pri gozdnogospodarskem načrtovanju obravnavamo
skupaj, medtem ko jo pri gozdnogojitvenem
načrtovanju razčlenimo in posebej obravnavamo v obliki negovalnih enot mladja, gošč,
letvenjakov. S členitvijo na negovalne enote
{s specifičnimi negovalnimi cilji in ukrepi)
posežemo pri gojitvenem načrtovanju v
mladostni fazi sestojev še dlje. V okviru
večje površine mladja oblikujemo več negovalnih enot, npr. eno za tisti del, kjer je
mladje dobre zasnove, drugo za pomanjkljivo zasnovano mladje, ki ga je treba
obogatiti z vnašanjem ustreznih drevesnih
vrst itd.
- Površino de beljaka v zrelostnem obdobju, ki jo pri gozdnogospodarskem načrto
vanju odpravimo le s smernico: "postopno
uvajanje v obnovo", pri gozdnogojitvenem
načrtovanju naprej izdvojimo vsaj negovalno enoto, kjer bomo dejansko začeli
obnovo in negovalno enoto, katere cilj bo
še vedno izkoriščanje proizvodne zmogljivosti lesnih zalog in zato ne bomo predvideli
nobenih ukrepov.
- Večjo površino sestoja v obnavljanju z
okvirno smernico {v načrtu gospodarske
enote): "zadržano nadaljevanje obnove"
je treba v sistemu intenzivnega skupinsko
postopnega {malopovršinskega) gospodarjenja pri gozdnogojitvenem načrtovanju razčleniti na vrsto negovalnih enot, saj se
odvisno od stopnje razgrajenosti matičnega
96
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sestoja in stanja pomladka v takšnem sestoju zelo spreminjajo kombinacije etapnih
ciljev {enkrat je težišče na izrabi proizvodnih zmogljivosti matičnega sestoja in njegovih negovalnih učinkov na pomladek, drugič
pa na pomlajeval nem cilju) in še bolj ukrepi.
Skrbno izkoriščanje proizvodnih {in negovalnih) zmogljivosti matičnih sestojev ter
oblikovanje razgibanih {sonaravnih) sestojnih zgradb nas sili v dolga pomladitvena
obdobja. Brez skrbnega prostorskega diferenciranja ciljev in ukrepov v negovalnih
enotah pri gozdnogojitvenem načrtovanju
ta naloga ni izvedljiva. V sestojih zrele
optimalne in pomladitvene faze imamo največjo {in odločilno) vplivno moč na oblikovanje mnogonamenskih gozdov na senaravnih izhodiščih, zato je skrbno gozdnogojitveno načrtovanje tu še toliko pomembnejše.
Z nekaj zgledi smo želeli ponovno poudariti, da se je gozdnogojitveno načrtova
nje dolžno ukvarjati z deli sestojev, medtem ko ostaja gozdnogospodarsko načrto
vanje pri okvirni smernici za razmeroma
grobo {široko) opredeljen sestoj.
Golob v razpravi {GOLOB 1992, s.364)
natančno opredeljuje svojo negovalno
enoto kot ekološko { 1) in gospodarsko {2)
celoto. Pod 2 {gospodarsko celoto) razume
specifične cilje in specifične smernice
ali ukrepe v okviru negoval ne enote. V tem
se njegovi pogledi očitno razlikujejo od
naših. Upoštevaje naštete zglede {s katerimi pa še zdaleč niso izčrpane vse možnosti) mora biti po našem mnenju diferenciacija negovalnih ciljev {in s tem izločanje
negovalnih enot) bistveno podrobnejša od
sedanje prakse pri gozdnogojitvenem nač
rtovanju. Golobova opredelitev negovalne
enote se nanaša na sestoj. Dodatni vzrok
za razloček v pogledih je tudi v tem, da
Golobova pojmovna distinkcija med smernico in ukrepom ni dovolj izrazita.
V našem {GAŠPERŠIČ in sod. 1989,
s.87) pojmovanju je razloček med smernico
in ukrepom dovolj jasen. Z razlikovanjem
teh pojmov je namreč v določeni meri
pojasnjena tudi razmejitev med gozdnogospodarskim in gozdnogojitvenim načrtova
njem.
Pojem smernica je primeren za okvirno
načrtovanje razvoja gozdov po gospodar-

skih razredih in pomeni širša (območni
načrt) ali pa ožja (načrt gospodarske enote)
napotila (navodila, smernica) za ukrepanje,
nikakor pa ne konkretnih ukrepov. Tudi
pri podrobnem načrtovanju za posamezne
sestoje (delne površine) v načrtih gospodarskih~ enot gre še vedno za smernica, res
že bolj konkretno, ne pa za natančno
opredeljen ukrep. Ukrep je pojmovno bistveno ožji in pomeni povsem konkretno
in nedvoumno opredeljen delovni postopek, ki je potreben za doseganje prav
tako konkretno opredeljenega negovalnega cilja. V strogem pomenu lahko o
konkretnih ukrepih govorimo šele pri gozdnogojitvenem načrtovanju. Kvaliteta gozdnogojitvenega načrtovanja je prav v podrobnosti in konkretnosti pri opredeljevanju
ukrepov. Res pa je, da pri gozdnogojitvenem načrtovanju posvečamo premalo skrbi
ukrepom. Kaže, da se ne zavedamo, da se
slabo domišljeni in izvedeni ukrepi vidijo na
sestojih, medtem ko so cilji le implicirani v
ukrepih.
Menimo, da je smotrno, če ostane negoval na enota kot pojem in termin rezervirana za gozdnogojitveno načrtovanje. Vse
kaže, da je Golobova razlaga negovalne
enote nekje na sredi med našim relativno
grobo izločenim sestojem ("delno površino") in negovalno enoto v ožjem smislu kot
izrazitim pripomočkom gozdnogojitvenega
načrtovanja, v katerega podrobnost se gozdnogospodarsko načrtovanje ne more
spuščati, niti bi bilo to smiselno. Tu je tudi
jedro nesporazumov pri razmejevanju med
gozdnogospodarskim načrtom enote in
gozdnogojitvenim načrtom.
2. Popolnoma soglašamo z Golobovo
trditvijo o nesmiselnosti nekaterih, na podlagi lastništva oblikovanih odsekov. V ljubljanskem gozdnogospodarskem območju
predstavljajo npr. posamezne razlaščene
parcele znotraj oddelkov zasebnih gozdov
odseke, čeprav so rastiščno in sestojno

heterogene. Državni (razlaščeni) gozdovi
znotraj zasebnih gozdov so morali biti na
terenu posebej označeni in posebej izkazani v načrtih, tudi če niso imeli oznake
odsekov. Z denacionalizacijo se bodo te
površine z vso dosedanjo informacijsko
bazo zlile z ostalimi zasebnimi gozdovi. Za
bivše razlaščene gozdove imamo v nekate-

rih območjih tudi nekaj zelo ponesrečeno
oblikovanih gospodarskih enot. Gre za izjeme, ki bi jih morali že doslej odpraviti, saj
je bilo že ob potrditvi prvih območnih nač
rtov za obdobje 1971 - 1980 zahtevano
oblikovanje celovitih in prostorsko zaokroženih gospodarskih enot, ki vključu
jejo vse gozdove, ne glede na lastništvo.
Preoblikovanje sedanjih gospodarskih enot
po meri revirjev (PERKO 1993) bi bilo
zgrešeno, četudi z velikostjo in obliko nekaterih enot nismo zadovoljni. Spreminjanje
gospodarskih enot pride le izjemoma v
·poštev v zelo utemeljenih primerih. Težko
si zamišljamo, da bi gospodarske enote kot
so Idrija 11, Trnovo, Jelovica in podobne, ki
imajo že več kot 1OO letno tradicijo razdelili,
na dve gospodarski enoti. število gospodarskih enot v Sloveniji bi se kaj lahko
skoraj podvojilo in pojavile bi se posledice
pri kontinuiteti informacij itd.
V zvezi s stalnostjo gospodarskih razredov smo v Dilemah dosledno uporabljali
izraz "relativno stalni". Nedialektično bi bilo
zagovarjati stalnost za vse večne čase.
Gospodarski razredi so oblikovani na podlagi rastiščnih razlik, ki so stalnica in takih
sestojnih razlik, ki so po svoji naravi (npr.
povsem spremenjena drevesna sestava)
dolgoročnega značaja. Razumljivo je, da
so gozdovi določenega gospodarskega razreda podvrženi svojevrstni razvojni dinamiki, vendar pa je ta le izjemoma taka, da bi
bilo potrebno zaradi razlik v razvojni dinamiki gospodarski razred cepiti na dva. Nasprotujemo neargumentiranemu in nesmi-

selnemu spreminjanju gospodarskih razredov ob vsaki obnovi gozdnogospodarskega
načrta, saj si s tem onemogočamo spremljavo razvoja gozdov in preverjanje uspešnosti preteklega gospodarjenja, ki sta pogoj za uspešno načrtovanje razvoja gozdov.
3. Naš zgled s hitrostjo obračanja lesnih
zalog v gozdu zaradi sečenj očitno ni bil
prav razumljen, čeprav smo bili v Dilemah
povsem jasni. Z njim smo želeli le ilustrirati,
kako veliko vplivno moč ima sečnja pri
oblikovanju gozdov in s tem oporekati GoJobovi trditvi o počasnem spreminjanju stanja v gozdu. Jakost sečnje 20 % lesne
zaloge v desetletju je bila navedena le kot
primer, ki mu, vsaj načelno, ne moremo
GozdV 52, 1994
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očitati neskladja s konceptom sonaravnega
gospodarjenja z gozdovi. Bistvo sonaravnega gospodarjenja je dosledno spoštovanje naravnih zakonitosti pri ravnanju z gozdovi. Seveda pod sonaravnim konceptom
razumemo zmerne posege, ne pa a priori
tudi nizke sečnje (v desetletju), če so razmere take, da so takšne sečnje mogoče.
Z našim zgledom s hitrostjo ob račanja
lesnih zalog s sečnjo smo mislili predvsem
na kvalitativne spremembe v sestoj ih :
po zastopanosti nosilcev funkcij, kakovosti,
negovanosti, kjer je vpliv s sečnjo več kot
očiten. To je povsem jasno zapisano v
drugem odstavku Dilem na strani 38, kar
pa Golob prezre in dokazuje svojo tezo o
relativni počasnosti sprememb v gozdu z
dejstvom, da predstavljajo odrasli sestoji
največji delež in vzbujajo videz relativne
stalnosti gozdov. Naša pripomba se nanaša
na kvalitativne spremembe v notranji strukturi gozdov, ki jih s sečnjo lahko zelo
učinkovito usmerjamo, v če mer je navsezadnje tudi ves smisel sodobne nege gozdov.
4. V Dilemah smo zagovarjali ekosistemski pomen informacije o odvzeti lesni biosubstanci iz gozda s sečnjo. Nič manjši ni
gozdnogospodarski pomen te informacije,
ki ga zaradi samoumevnosti nismo niti omenjali. Golob temu oporeka, češ, da pred sto
leti (očitno tu misli na primer iz snežniških
gozdov, ki je posebej omenjen v Dilemah)
sečnje gotovo niso spremljali (evidentirali)
iz ekosistemskih motivov, saj pojma ekosistema tedaj še niso poznali. Za začetek
evidentiranja seče nj v zasebnih gozdovih
pred 40 leti pa trdi, da so bili v ospredju
drugi, tudi ekonomski razlogi. Takšno razlago odločno zavračamo.
Pojem ekosistem je res novejšega datuma, uvedel ga je A. TANSLEY leta 1935
(TRASS 1976), kar pa seveda nikakor ne
pomeni, da poskusi celostnega gledanja na
procese in pojave v naravi niso bili znani
že dolgo poprej. Tako denimo velja FORBESova razprava ''The lake as a microcosm" iz leta 1887 za delo, v katerem so
bili podani temelji nauka o ekosistemih"
{TRASS 1976, s.91 ). Povezanost med neživimi in živimi prvinami gozdov kot najmarkantnejših kopenskih ekosistemov so gozdarji poznali in upoštevali že precej pred
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znanstveno formulacija ekosistema. Za primer navedimo dejstvo, da so na Uralu že
sredi prejšnjega stoletja razločevali kvalitativne različna borovja v odvisnosti od lastnosti tal in sestave zeliščne plasti rastlinja,
kar sledi iz "Ureditve gozdov na veleposestvih" leta 1850 (MELEHOV 1980, TRASS
1976). Navsezadnje tudi prvi gozdnogospodarski načrt i na naših tleh niso brez ideje
o celostnosti gozda kot naravnega pojava
in gospodarskega objekta. V načrtu za
snežniške gozdove iz leta 1890 so gozdovi
na podlagi notranje razčlenitve na oddelke
in odseke celo na kartah grobo razčlenjeni
na 7 obratovalnih razredov po vegetacijskoekoloških kriterijih. Jelovo-bukovi gozdovi
nižjih leg, kjer prevladujejo bogata rastišča,
so bili vk lju čen i v obratovalni razred A,
jelovo-bukovi gozdovi višjih leg v obratovalni razred B, višinski bukovi gozdovi na
boljših rastiščih pa v obratovalni razred C.
Smrekovi gozdovi v mrazi ščih, kot poseben
vegetacijski tip, so natančno izdvojeni v
posebne oddelke in odseke ter dosledno
predstavljajo obratovalni razred D. Po tako
oblikovanih gospodarskih razredih so
okvirno izračunali etat in spremljali izvršene
sečnje v gospodarski knjigi od leta 1890
naprej (19). Z gibanjem lesnih zalog so po
obratovalnih razredih zasledovali celo uspešnost gospodarjenja (20). V drugi polovici preteklega stoletja je nastajala v okrilju
najširše pojmovane geobotanike, veda o
rastlinskih združbah (fitosociologija, fitocenologija), katere prispevek h kompleksnejšemu razumevanju narave gozda nikakor
ni bil zanemarljiv. Iz povedanega sledi, da
je treba TANSLEYevo formulacijo ekosistema iz tridesetih let razumeti le kot posebno etapo v procesu razvoja ekosistemskega nači n a razmišljanja, ki se je pojavilo
že desetletja poprej na različnih koncih
sveta.
Bistvo (eko)sistemskega pristopa je celostno gledanje na gozd. V drugi polovici
preteklega stoletja je med gozdarji v Evropi
že mnogo velikih imen, znanih po odporu
do mehanističnega, iz kmetijstva prenesenega gledanja na gozd. V gozdu so že
tedaj videli veliko več kot lesno njivo oziroma preprost seštevek dreves. Eden takih
je bil gotovo K. Gayer, profesor za gojenje
gozdov na Gozdarski visoki šoli v Mtnchnu.

V svoji knjigi Der Waldbau, ki je prvič izšla
že leta 1878 (GAYER 1882), je poudaril
naslednjo misel: "Skrivnost gozdne proizvodnje je v harmoniji vseh v gozdu
delujočih sil". Ta stavek povsem jasno
razodeva celostno (sedaj bi rekli ekosistemska) gledanje na gozd. H. Biolley je ta
stavek uporabil kot moto v svoji knjigi o
konirolni metodi urejanja gozdov (BIOLLEY
1920). Kontrolno metodo, ki pomeni revolucionaren odklon od tedanje mehanistične
miselnosti v urejanju gozdov, je začel Biolley praktično uresničevati v gozdovih občine Couvet v !!ivici že leta 1890. Znano je,
da pomeni spremljava (evidenca) sečenj
zelo pomembno komponento Biolleyeve
kontrolne metode.
Po virih, ki so na voljo, je bila na naših
tleh leta 1878 prvič predpisana spremljava
gospodarjenja z gozdovi (vodenje evidenčnih knjig in kronik) z navodili za izdelavo
gozdnogospodarskih načrtov za državne in
zakladne gozdove (16).
Proti koncu in na prelomu 19. stoletja je
že mnogo vrhunskih gozdarskih strokovnjakov znanih po svojem celostnem gledanju
na gozd. Ruska smer sistemskega (celostnega) pristopa k naravi gozda se začne že
z Dokučajevom, nadaljuje z Morozovom in
uveljavi s Sukačovom (DYRENKOV 1989).
Z organskim gledanjem na gozd so se v
tem času gotovo odlikovali tudi številni
razgledani gozdarski praktiki.
Težko se je strinjati tudi z Golobovo
razlago, da so bili za začetek evidentiranja
sečenj v zasebnih gozdovih pred štiridesetimi leti na Slovenskem v ospredju drugi,
med njimi tudi ekonomski razlogi. To lahko
zavrnemo z argumenti. Evidenca poseka je
bila kot sestavni del spremljave gospodarjenja z vsemi gozdovi v Sloveniji vpeljana
že leta 1953. O odločitvi za ta korak je
ohranjen celo zapisnik s konference taksatorjev v Ljubljani dne 18.3.1953, ki jo je
vodil dr. R. Pipan (17). Dr. R. Pipan in dr.
V. Tregubov sta v povojnem obdobju opravila pionirsko delo pri uveljavljanju koncepta
prebiralnega gospodarjenja in urejanja gozdov po načelih kontrolne metode, pri kateri
je evidenca sečenj zelo pomemben pripomoček (PIPAN 1950 1 TREGUBOV 1950).
Kdor je le malo poznal ta, za povojni razvoj
slovenskega gozdarstva zelo zaslužna stro-

kovnjaka, ve, da so ju pri njunem delu vodili
izključno strokovni in ne kaki drugi motivi.
Na pobudo naprednih gozdnih posestnikov
s Pohorja se je uveljavila posebna oblika
kartotečne izdelave gozdnogospodarskih
načrtov za posamezne gozdne parcele, s
čimer se je neskladno s takratnimi politič
nimi razmerami zasebna posest celo poudarjala. Na hrbtni strani tega kartotečnega
načrta je bil prostor za evidenco sečenj.
Odločitev za takšno obliko načrta je bila
sprejeta na konferenci taksatorjev v Ljubljani dne 11. in 12.4.1953 (18). Naslednje
leto so na široki fronti začeli urejati zasebne
gozdove s polno premerbo sestojev po
parcelah. Znani so številni napredni gozdni
posestniki, ki so za svojo posest sami vodili
evidenco o posekanem lesu. Edvard Pogačnik je za svojo posest v Lehnu na
Pohorju evidentiral sečnje od leta 1909. Po
nemškem vzoru (Wirtschaftsbuch) je leta
1953 predpisana knjiga v obliki tiskanih
obrazcev nosila ime "gospodarska knjiga",
kar zgovorno kaže, da je šlo za gozdnogospodarski in ne kak drug pomen. Evidence sečenj kot bistvenega sestavnega
dela spremi jave gospodarjenja z gozdovi
ne more kompromitirati dejstvo, da so podatki o odkazilu lesa že pred evidentiranjem
v gospodarske knjige rabili za obračun
prispevkov v gozdni sklad (kasneje biološko
amortizacijo). Mimogrede naj omenimo: ko
tujim gozdarskim strokovnjakom sedaj razlagamo naš prejšnji sistem financiranja gozdnogojitvenega vzdrževanja gozdov, se
nam čudijo, zakaj smo ta sistem zrušili. Vse
kaže, da se novi sistem ne bo mogel
ponašati z uspehi v razvoju gozdov. Mlajša
generacija gozdarjev, ki ne pozna resničnih
in nedvomnih dosežkov gozdarske stroke
v težkem (pionirskem) povojnem obdobju,
je lahko do gozdarjev starejših generacij
celo krivična. Kdor je količkaj objektiven, bo
moral priznati, da je prav v preteklih 40 letih
slovensko gozdarstvo dobilo svojo specilično liziognomijo in celo mednarodno prepoznavnost.
V zvezi z evidenco sečenj Golob v nadaljevanju polemike pravi: "da je z zornega
kota tolikokrat omenjene polilunkcionalnosti bolj kot tokove, pomembno poznati in
spremljati stanje različnih struktur gozdov
v prostoru in času ter jih primerjati z optimalGozdV 52, 1994
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nimi glede funkcij, ki jih gozdovi opravljajo." posnetek iz zraka. Gozdnogojitveno načrto
Poudariti moramo, da je prav to osrednja vanje je vendar proces izbire gozdnogojitvenih ciljev in ukrepov. Notranja členi
naloga preverjanja uspešnosti pretetev gozdov na načrtovalne in negovalne
klega gospodarjenja z gozdovi ob obnoenote je členitev na podlagi razlik v gozdnovah načrtov gospodarskih enot. V skoraj
gojitvenih ciljih in ukrepih. Stanje sestojev,
identični obliki je to zapisano v navodilih za
izdiferencirano
na podlagi posnetkov iz
obnovo načrtov gospodarskih enot (GAzraka (sestojna karta), je za gozdnogojiŠPERŠIČ in sod. 1988, s.83). Prav za to
tveno načrtovanje, kjer moramo največkrat
funkcijo gozdnogospodarskega načrtova
računati z deli sestojev, razmeroma skronja smo se posebej zavzemali tudi v Dilemen pripomoček.
mah. H Golobovemu razmišljanju pa doda6. Naši razlagi vloge gozdnogospodarjamo, da brez informacij o izvedenih seč
skega načrta enote pri kontroli gospodarjenjah ni mogoče celovito presojati uspešnonja z gozdovi in posebej kot pripomočka
sti minulega gospodarjenja, saj se uspeinšpekcijske kontrole Golob zameri, da smo
šnost kaže v obojem, t.j. v izboljšanem
se pri tem izognili spremembam, ki jih
stanju gozda in višini poseka. Informacije
glede tega prinaša novi zakon o gozdovih,
o minulih sečnjah so nujno potrebne za
po katerem se gozdarska inšpekcija nekako
razumevanje dogajanj (procesov, življenja)
staplja z javno gozdarsko službo. Dobev gozdu. Na ekosistemskih načelih zasnosedno
je zapisal: "kako naj javna služba
vano načrtovanje namreč bolj kot stanja
(inšpekcija) kontrolira javno službo". Ta trdizanimajo dogajanja v gozdu.
tev kaže na nepoznavanje vloge in nalog
5. Naša trditev, da je pri načrtovanju
državnih in javnih služb. Inšpekcijski nadpotreben le razmišljujoč in motiviran inženir,
zor je tipična funkcija državnih organov in
ki odgovarja za gospodarjenje z gozdovi
ga ni mogoče prenesti na drugo službo.
(ne pa skupina specialistov), se na strani
Zato tudi javna gozdarska služba ne more
37 Dilem povsem jasno nanaša na gozdnoprevzeti funkcije inšpekcijskega nadzora.
gojitvene načrtovanje. Obnovo načrtov gospodarskih enot in še zlasti obnovo območ
Med temeljnimi določbami novega zanih načrtov smo zasnovali kot izrazito timkona o gozdovih sta vidno zapisani načeli
sko delo, vse od pripravljalna faze dalje
mnogonamenskosti in sonaravnosti pri
(GAŠPERŠIČ in sod. 1988, 1989). Inženir
gospodarjenju z gozdovi, ki postavljata,
na gozdni upravi in v revirju neposredno
če ju jemljemo resno, celotno gospodarjegospodari z gozdovi, zato mora biti usponje z gozdovi pred zelo resno nalogo. V
sobljen za samostojno delo pri gozdnogojiuveljavljanju teh dveh načel je tudi bistvo
tvenem načrtovanju in odkazovanju drevja javnega in državnega interesa pri gospoza posek. To pa ne pomeni, da pri iskanju
darjenju z gozdovi. Naloga gozdarske inrešitev posebno zahtevnih gozdnogojitvešpekcije pa je skrb za uveljavljanje državnih
nih problemov ne sodeluje npr. za gojenje
interesov pri ravnanju z gozdovi. Z vedno
gozdov odgovoren inženir iz območne sluvečjimi zahtevami družbe do gozdov (materialnimi in nematerialnimi) in pešanjem
žbe.
Kar zadeva uporabo fitocenološke karte
zdravstvene kondicije gozdov zaradi najrasmo v Dilemah jasno zapisali, da nam
zličnejših motenj gozdnih ekosistemov, pozaradi merila, napak pri kartiranju itd., pri
staja urejanje zapletenih odnosov med drugozdnogojitvenem načrtovanju rabi za
žbo in naravo gozda vedno bolj zapleteno
orientacijo, ker je za definitivno členitev
in občutljivo. Uveljavljanje tega državnega
gozdov na načrtovalne enote nujen še pointeresa ni preprosto niti v pravno bolje
droben terenski ogled konkretnega objekta
urejenih državah z višjo kulturo spoštovanja
zakonitosti. Pri nas pa naj bi to ob izjemno
načrtovanja.
razdrobljeni in heterogeni posestni strukturi
Strinjamo se, da izdelava sestojnih kart
potekalo "mehko" kot nekaj samoumevnes posnetki iz zraka zahteva specialistično
ga. V to preprosto ne moremo verjeti.
znanje, vendar to neposredno ne spada v
Nasprotja med razvojem družbe in narave
gozdnogojitveno načrtovanje. Morebitna
se bodo še stopnjevala, saj sta si biološka
sestojna karta je pač pripomoček, tako kot
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Povzetek »Dilem nadaljnjega razvoja gozdnogospodarskega
načrtovanja v Sloveniji«
(F.

Gašperšič,

M. Kotar, D. Mlinšek, J.

Osrednja napaka zdajšnjih razprav ter predlogov za spremembe in posodabljanje gozdnogospodarskega načrtovanja je, da ne spoštujejo
nekaterih temeljnih gozdnogospodarskih načel, na katerih sta zasnovana prihodnji razvoj
gozdov in gospodarjenje z gozdovi v Sloveniji,
temveč postavljajo v ospredje (v vlogo cilja)
nekatere sodobne metode, tehnologije in celo
pripomo čke. Kaže, da smo te novosti v gozdnogospodarskem načrtovanju pripravljeni uveljaviti tudi
na nači n , ki ruši celoten sistem in začeti vse
znova. Ali se zavedamo, kaj pomeni za sodobno gozdnogospodarsko načrtovanje kontinuiteta in kolikšno škodo lahko povzročimo
z nepremišljenimi odločitvami? Z zamenjavo
cilja s sredstvi lahko povzroči mo v gozdnogospodarskem načrtovanju popolno zmedo. Z Razvojnim programom in Zakonom o gozdovih opredeljeno usmeritvijo (doktrino) za prihodnji razvoj
gozdov in gospodarjenje so hkrati podane tudi
temeljne zahteve za model gozdnogospodarskega načrtova nja. Nespoštovanje teh načel pelje
gozdnogospodarsko načrtovanje v vsebinsko in
funkcionalno degradacijo. Podrli bi tisto, kar smo
s trudom dosegli, namesto da bi to dodelali in
spopolnili. Videti pa je, da so zdajšnje razmere
ugodne tudi za nepremišljene poskuse. če bomo
kljub vsemu šli po tej poti, smo prepričani, da
bomo kmalu spoznali zmoto, vendar, zavedajmo
se, da šola ki uči na napakah, ni poceni.
- Razvijanje ekološkega informacijskega sistema o gozdovih je specifičnost, ki je še zdaleč
nismo dojeli. Bistvo informacije o gozdu so informacije o življenjskih procesih v njem. Vsi živi
organizmi (tudi gozdni ekosistemi) so naravni
informacijski sistemi, sposobni sprejemati in izražati vplive iz okolja. Na statisti čni teoriji informacij
zasnovana informacijska tehnologija povsem zanemarja vsebinsko (kvalitativne) stran informacije, ki je za žive in zelo kompleksne sisteme,
kakršni so gozdni ekosistemi, bistvena.
Posebnost pri delovanju gozdnih ekosistemov
so tako imenovani učinki z velikim časovnim
zamikom. Za njihovo odkrivanje je treba poznati
vzročno-posledične zveze. V gozdnih ekosistemih je veliko pomembnih vplivov in zvez nedostopnih za neposredno dojemanje, do njih se
lahko dokopljemo le z "notranjim pogledom", s
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čutnim zaznavanjem, to pa je uresničljivo le ob
tako imenovanem "eksperimentalnem dialogu" z
gozdom. Brez neposrednega stika z gozdom in
razmišljanja v njem ne bomo dobili učinkovitega
ekološkega informacijskega sistema o gozdu.
Pri prenašanju sodobnih informacijskih tehnologij na tako specifičen objekt, kakršen je gozd, bi
morali biti vsaj previdni. Vse pa kaže, da bomo
tudi na tem področju morali plačati celotno šolnino, tako kot smo jo na številnih drugih področjih .
- Vrsto pomembnih postopkov pri obnovi nač
rtov gospodarskih enot moramo opraviti z "opisovanjem sestojev", tega preprosto ni mogoče narediti na stalnih vzorčnih ploskvah. To je ključno
terensko inženirsko opravilo, ki ga ni mogoče
nadomestiti z ničimer. Predmet obravnave je
lahko le sestoj.
- Omejitev obnov gozdnogospodarskih nač
rtov enot le na okvirno obliko načrtovanja po
gospodarskih razredih, ki je tudi konceptualno
nemogoča, je v nasprotju z raziskovalnim in
ekosistemskim pristopom h gozdnogospodarskemu načrtovanju. Brez podrobne oblike načrto
vanja, ki jo opravimo v direktnem stiku z gozdom
pri "opisovanju sestojev", bo celoten sistem gozdnogospodarskega načrtovanja odrezan od ključ
nega vira informacij in od prakse gospodarjenja
z gozdovi. Tako načrtovanje bi se hitro pokazalo
kot povsem neučinkovito in bi postalo samo sebi
namen. Optimalnost dosežemo s kombiniranjem
obeh načrtovalnih tehnik. S srečanjem (konvergenco) teh dveh tehnik nastane nova kvaliteta.
Obe načrtovalni poti (induktivna in deduktivna) se
medsebojno obogatita in potrdita in zato predstavljata nerazdružljivo celoto.
- Gozdnogojitveno načrtovanje ima poseben
položaj in ga ne moremo na silo vklapljati v sistem
gozdnogospodarskega načrtovanja. Močno je že
prežeto z organizacijskimi in motivacijskimi aktivnostmi in ga zato ne moremo vzporejati s predpisano obliko gozdnogospodarskega načrtovanja
ali z njim celo nadomeščati nekatere sestavne
dele gozdnogospodarskih načrtov enot.
- Značilnost predlogov za spremembe v gozdnogospodarskem načrtovanju, pa tudi prakse, ki
se na tiho uveljavlja, je skrajno neprimeren odnos
do bogastva, ki ga za sodobno gospodarjenje z
gozdovi predstavlja v informacijskem pogledu

preteklost in kontinuiteta z njo. Brez te si ne
moremo zamisliti na ekosistemskih zakonitostih
zasnovanega modela načrtovanja, katerega bistvo je dinamično usmerjanje (kontrola) procesov. Odpovedujemo se celo taki vrednoti, kot je
spremljava gospodarjenja z gozdovi (npr. evidenca sečenj, skrbno pisanje gozdnih kronik je
redka izjema).
- ,Model gozdnogospodarskega načrta, ki ga
vztrajno, vendar ne dovolj argumentirano zagovarja Gozdno gospodarstvo Postojna, je večstran
sko pomanjkljiv:
- Z opustitvijo uopisovanja sestojev" in podrobnega načrtovanja na sestojni ravni bi bil močno
prizadet raziskovalni (zlasti kognitivni) in ekosistemski pristop, z njim pa tudi neprecenljiv vir
za
celoten
sistem
gozdnoinformacij
gospodarskega načrtovanja. Prek stalnih vzorčnih
ploskev tega vira informacij še zdaleč ne moremo
nadomestiti.
- Z opustitvijo izpisov "Opisov sestojev" kot
bistvenega sestavnega dela gozdnogospodarskih
načrtov enot se bo pretrgala kontinuiteta informacij s preteklostjo, ki je zelo pomembna pri spremljavi razvojnih trendov. Uporabnost načrta bo
močno okrnjena (hitra orientacija v gozdnogojitvene razmere, usmeritve za gozdnogojitveno
načrtovanje).

- Izpis "Opisov sestojev", ki predstavljajo stanje sestojev, rezultate načrtovanja ter sestojno
kroniko je najbolj varna oblika hranjenja teh informacij za kasnejše analize in raziskave po retrospektivni poti. Predlog GG Postojna pomeni tu
popolno zanemarjanje 1OO-letne tradicije. Na
ravni oddelkov in odsekov bo bistveno pretrgana
povezava s preteklostjo.
- Le v okvirni obliki izdelan načrt je težko
preverjati v potrditvenem postopku, njegovo spreminjanje, npr. ob naravnih katastrofah, je skoraj
nemogoče.

- Tak načrt je neuporaben za kakršno koli
obliko kontrole in za inšpekcijski nadzor.
- Preverjanje uspešnosti gospodarjenja z gozdovi ob obnovah gozdnogospodarskih načrtov
bo močno prizadeto.
- Najnižje prostorske enote (tudi informacijske
celice), oddelki in odseki izgubijo skoraj vsako
vlogo; to samo po sebi opozarja, da s takim
predlogom ni vse v redu.
S takšnim modelom gozdnogospodarskega
so prizadete vse vitalne funkcije ekosistemsko zasnovanega načrtovanja po načelih
dinamičnega usmerjanja procesov. Posredna
nevarnost takega predloga je v tem, da inženirja
(načrtovalca) oddalji od prakse pri gospodarjenju
z gozdovi in od odgovornosti pri gozdnogospodarskem načrtovanju Ge potuha za površno delo).
načrta

- Na očitke, da je načrtovanje ki ga zagovarjamo, izrazito gozdnogospodarsko, s čimer se (napačno) namiguje na njegov monofunkcionalni
značaj, naj zapišemo tole misel: Vztrajamo pri
gozdnogospodarskem načrtovanju, ki pa je
zasnovano na konceptu večnamenskega gospodarjenja z gozdovi. Večnamenskost mora
biti integrirana v celoten proces načrtovanja in
postati sestavni del celotnega sistema gozdnogospodarskih ciljev in ukrepov v gozdu, vendar
ostaja načrtovanje po svoji naravi še zmeraj
gozdnogospodarsko. Če večnamenskost ne bo
integrirana v celoten sistem gozdnogospodarskih
ciljev in ukrepov, bomo ostali zgolj pri deklaraciji.
O teh vprašanjih je bilo že dovolj napisanega in
so zadeve načeloma razčiščena. Strinjamo pa se,
da se ta miselnost v praksi, že pri načrtovanju,
zlasti pa pri gospodarjenju, prepočasi uveljavlja,
to pa še zdaleč ni le naša (slovenska) posebnost.
- Ključni razlog, da gozdnogospodarsko nač
rtovanje v Sloveniji ne zaživi tako, kot bi moralo,
je organizacijske narave. Dozdajšnji organizacijski model v gozdarstvu Slovenije se je kar zadeva
ustvarjalno vlogo inženirjev že povsem izčrpal.
Nujno je temeljito organizacijsko prestrukturiranje, ki naj ponovno utrdi nekatere stare
gozdarske vrednote in omogoči uveljavljanje
znanja ter ustvarjalnosti pri gospodarjenju z
gozdovi. Če tega ne bomo naredili, je gozdarstvo
Slovenije obsojeno na nazadovanje. Nevzdržno
je, da obnove gozdnogospodarskih načrtov izdelujejo celo pripravniki (začetniki). To je očiten
znak, da ta služba nima tistega statusa kot ji po
pomenu pripada. Absurdno in usodno je, da se
nam pri gozdnogospodarskem načrtovanju zadeve zapletajo (zaradi kadrovskih problemov) v
osrednjih strokovnih službah, ki bi morale skrbeti
za finalno fazo tj. kakovosten potrditve ni postopek
in organizirano delovanje celotnega sistema gozdnogospodarskega načrtovanja. Strokovna presoja načrtov v potrditvenem postopku, vključno s
terenskimi ogledi, je izredna priložnost za razprave o najbolj aktualnih vprašanjih nadaljnjega
razvoja gozdov ter gospodarjenja. Ni treba posebej dokazovati, kakšen pomen ima to za kakovostno rast 'služb za gozdnogospodarsko načrtov aM
nje.
Pomemben pogoj za napredek gozdnogospodarskega načrtovanja je nekaj sposobnih in izkušenih strokovnjakov v centralni službi, ki bi skrbeli
za kvalitetno delo na področju gozdnogospodarskega načrtovanja (vključno s presojo načrtov v
potrditvenem postopku) in učinkovita gozdarska
inšpekcija.
Prispevek je poskus primerjave naših pogledov
z drugačnimi stališči. Upamo, da bomo s tem
spodbudili razpravo, v kateri bi odgovorili na
veliko nerešenih vprašanj.
Gozd V 52, 1994
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S poti po Norveški
Anton GORŠIN*, Nevenka BOGATAJ, Lado KUTNER, Marko MATJAŠIČ, Janez
KRČ, Jože PAPEŽ, Inacio BINTCHENDE

Zahvala
Zahvaljujemo se vsem, ki so na kakršenkoli način podprli strokovno ekskurzijo
študentov gozdarstva in mladih raziskovalcev v juniju 1993 na Norveško. Najprej gre
zahvala vsem, ki so z materialno podporo to potovanje omogočili. Prav tako gre najtoplejša
zahvala direktorju norveškega gozdarskega izobraževalnega inštituta g. dipl. ing. Finnu
Kristianu BREVIGU in njegovi ženi gospe Gerd BREVIG za organizacijo programa,
vodstvo in gostoljubnost. Enako smo hvaležni drugim sodelavcem javnih in zasebnih
gozdarskih podjetij na Norveškem za odlično izvedbo programa ekskurzije. Hvala prof.
dr. lvarju SAMSETU iz Norveškega gozdarskega inštituta v Asu. ln ne nazadnje se
zahvaljujemo tudi mag. Gun LOVBLAD iz Raziskovalne postaje švedskega inštituta za
raziskavo okolja v G6teborgu za bivanje in vodstvo v Gardsj6nu na Švedskem.
Za uspešno vodenje in nasvete se zahvaljujemo mentorjem dipl. ing. Marji ZORN-POGORELC, doc. dr. Boštjanu KOŠIRJU in mag. Vladimirju MAKUCU, prof. dr. Boštjanu
ANKU in g. Bojanu VOVKU, ter upravnemu odboru ljubljanskega gospodarskega društva.

1 UVOD
Le redko se mlademu gozdarju ponudi
možnost, da v zelo kratkem času spozna
gozd.in gozdarstvo zmernega, tropskega in
severnega pasu. Z deželo na severu, ki je
gospodarsko močno razvita in ima bogato
gozdarsko tradicijo, smo želeli utrditi stare
in navezati nove vezi sodelovanja. Po navezavi stikov z gozdarskim izobraževalnim
inštitutom v Biriju konec letošnjega februarja, smo bili od 13. do 18. junija njihovi
gostje. Naše gostovanje pa se je nadaljevalo še na Norveškem raziskovalnem go. zdarskem inštitutu v Asu in na raziskovalni
postaji švedskega inštituta za raziskavo
okolja v Goteborgu. Namen ekskurzije je
bilo spoznavanje :
- organizacije in izobraževanja v go;
zdarstvu,
- pridobivanja in uporabe lesnih sortimentov,
- načinov in metod obnavljanja gozdnih
površin,
• A. G., absolv. gozd., Stopiče, Verdun 3, SLO
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- vključevanja in poučevanja javnosti o
gozdu in gozdarstvu,
- spremljanja pojavov poškodb in umiranja gozdov in
- življenja tamkajšnjih prebivalcev.
Ob skrbno organizirani in vodeni ekskurziji smo doživeli tudi predolimpijski utrip
prihodnjih zimskih olimpijskih iger.

2 NORVEŠKA, DEŽELA IN LJUDJE
Norveška je najsevernejša še poseljena
država sveta in več kot četrtina njenega
ozemlja leži severno od severnega tečajni
ka. Leži med 57° 58' (Rt Lindesnes) in 81 °
(Svalbard) severne geografske širine ; na
severu ljudje niso stalno naseljeni. Državo
označuje hribovit, razgiban relief s kar 70%
površine nad zgornjo gozdno mejo.
Norveška je postala med 10. in 11. stoletjem enotna kraljevina. Od leta 1387-1814
je bila združena z Dansko, v času od
1397- 1523 leta pa tudi s švedsko. Norveška je danes razdeljena na devetnajst provinc in ima 4,2 mil. prebivalcev (13 preb./
km 2) , od katerih 80 % živi ob obali.

Zaradi razprostranjenosti dežele in pestrih geografskih razmer je klima zelo različna. Klima je pod vplivom toplega zalivskega toka, ki pošilja vodo od Mehiškega
zaliva prek Atlantika do vseh norveških
obal in je zato sorazmerno mila in vlažna.
Poleti je ob obali hladneje, prihajajoča vlaga
z morja pa prinaša večjo oblačnost in obilne
padavine. V notranjosti dežele so poletja
topla in sončna, zime pa hladne z nekaj mesečno snežno odejo. Ker gorovje zadržuje
prihajajočo vlago z morja, so poletja tu
pogosto suha.
Skozi Norveško se v leče do 2569 m
visoko skandinavsko gorstvo z golimi visokimi planotami (fjell). Ravnina je le na jugu
države. Obala pa je razčlenjena s številnimi
fjordi. Na skrajnem severu države so tla
tundre, sicer pa prevladujejo podzoli.
četrtino površine Norveške preraščajo
gozdovi smreke (Picea abies) in rdečega
bora (Pinus silvestris) . Uspevajo tudi listavci: Betula pubescens (puh asta breza), Betu la verrucosa (bradavičasta breza), Populus tremula (trepetlika), Alnus incana (siva
jelša), Salix caprea (iva), Salix viminalis in
Salix triandra. Gozdovi so večinoma eno-

merne podobe z revno pritalno vegetacijo.
Vegetacija je bogatejša v jugovzhodnem
delu, kjer je gozd v večjih dolinah osnova
norveške stavbne industrije. Smreka, bor
in breza rastejo še pri 70° severne geografske širine, drugi listavci pa uspevajo le do
64°. Gozdovi južne Norveške se vzpenjajo
do 800 m nadmorske višine.
Za Norvežane je pomembna zelo pestra
in številna morska in rečna favna. V rekah
so postrvi in lososi. Severni medved je
znotraj dežele skoraj že izumrl. Na jugovzhodu dežele je precej divjadi, zlasti so tu
losi, na severu so severni jeleni, ki jih tudi
udomačujejo. Tu živijo zveri, kot so volk,
lisica in ris. Na pečinah zahodne in severne
obale gnezdijo številni ptiči.
Prevladujoči dejavnosti dežele sta poleg
ribištva gozdarstvo in živinoreja. Poljedelstvo je možno le na jugu, v večjih dolinah ,
kjer pridelujejo predvsem krompir in pšenico. Zelo razvita je reja kožuhovinarjev. Na
Spitsbergih kopljejo črni premog, v Severnem.morju in Atlantskem oceanu pa črpajo
nafto. Razvita in pomembna je tudi turistična dejavnost.
V kulturi Norvežanov je zelo pomembna

Udeleženci ekskurzije ob Sunnyos fjordu (foto : Marja Zorn-Pogorelc)
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njihova književnost, ki izhaja z ljudskim
blagom že iz B. stol. Med poznani književniki so Henrik Ibsen, Bjornstjerne Bjornsona
in drugi. Dežela je poznana tudi po voditeljih
polarnih odprav, umetnikih in arhitektih.
3 NORVEŽANI, NARAVA IN LES
Prvi sledovi človeka na Norveškem kažejo na organsko povezanost človeka z
divjo, neukročeno naravo. Svojevrstno mesto v norveški zgodovini ima Vikinško obdobje, ki je trajalo od leta BOO do približno leta
1050 in je pomenilo širjenje Norveškega
kraljestva prek meja prvotne domovine. To
je pomenilo predvsem boj s prostranimi
morji. Posadka Vikinga Leifa Eriksona je
leta 1002 prečkala Atlantski ocean in je
tako prva evropska odprava, ki je odkrila
Severnoameriško celino.
Razmerje človeka do narave se je v
novejšem času precej spremenilo. Zaveda
se svoje moči , s katero lahko od loči lno
posega v občutljivo tkivo, kot je narava. To
stremuštvo pa se marsikje že odraža v
obliki prizadete narave. Varstvo narave
tako postaja tu pomembna zahteva. Takšen
izrazit primer poudarjenega varovalnega
odnosa do okolja so tudi zimske olimpijske
igre, ki bodo prihodnje leto v Lillehammerju.
Organizatorji iger si namreč prizadevajo,
da bi to bile najbolj "zelene" igre doslej.
Ko je Lillehammer sprejel organizacijo
iger, so začeli varstveniki narave s prireditelji tesno sodelovati in jim svetovati, da bi
bila škoda zaradi nujnih posegov v okolje
čim manjša. Gradnjo objektov so prilagajali
okolju. Zaradi dreves, ki so jih morali posekati, so po vsej Norveški osnovali nove
gozdne površine, tako da že rastejo novi "olimpijski gozdovi".
Skorajda idealno podobo prepletenosti
norveškega naroda z naravo pa malce
zmoti pogled na mnoge goloseke v gozdnem prostoru. Ta način gospodarjenja z
gozdom se sprva zdi neizbežen, saj je
pogojen z ogromnimi razsežnostmi in naravnimi danostmi, toda v bogati in ekološko
osvešče n i družbi, kot je Norveška, je težko
sprejeti verjetno glavni - ekonomski razlog
za takšno gospodarjenje. Les je namreč
ena najpomembnejših surovin norveškega
gospodarstva. Ni se mogoče izogniti občut
ka, da bi morale biti vsaj površine golosekov
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mnogo manjše. To še posebej velja za
občutlj ivejša območja , kot je območje gornje gozdne meje.
Neokrnjena narava je zajeta v sedemnajstih nacionalnih parkih z okrog 8000 km 2
površine (Jotunheimen, Hardangervidda,
Dovrefjell, Rondane, itd.), v več kot tisoč
naravnih rezervatih in zaščitenih območjih.
To vse skupaj predstavlja okoli 6% celotne
površine Norveške, vendar pa bi bil odstotek še veliko večji ob upoštevanju še vseh
drugih območij, kjer praktično ni sledu člo
vekovega udejstvovanja. Kljub določenim
pomislekom lahko rečemo , da je Norveška
veliko storila za to, da bi njihovo okolje
ohranilo čimveč naravne prvobitnosti.
Les je imel kot surovina pomembno mesto v celotni norveški zgodovini, saj je že
od nekdaj pomenil pomemben element preživetja. Pomembno mesto je imel v času
Vikingov, svojo pomembno vlogo pa je
ohranil tudi v vseh nadaljnih stoletjih. Brez
njega bi ne bilo raziskovanja velikih ekspedicij, kot so bile tiste, ki sta jim poveljevala
Amundsen in Nansen.
Svojevrsten prispevek je treba pripisati
še sanem in sm učem. Te so navzvoče v
celotni zgodovini norveške dežele. Slikovit
prerez skozi 40 stoletij smučarstva na Norveškem podaja smučarski muzej na Holmenkollnu v predmestju Osla.
Še posebej impresiven je pogled na lesene cerkve (stavkirke). Mnoge med njimi
.so stare že skoraj t isočl etje in potrjujejo tudi
to, kako trpežen in obstojen je lahko les.
Vzrok za to lahko iščemo v specifični klimi,
nizke temperature namreč onemogočajo
razvoj mnogih uničeval cev lesa, kot so
glive in insekti.
Prireditelji olimpijskih iger so se zavzeli
pri gradnji objektov predvsem za naravne
materiale. Olimpijska dvorana za hitrostna
drsanje v Hamarju je posrečena sinteza
elementov iz življenja in zgodovine Norveške. Dvorana, imenovana tudi "The Viking
Ship halle", je namreč posnetek okoli obrnjene vikinške ladje. Vsa je v lesu, ki služi
tu funkcionalnim in estetskim namenom.

4 NORVEŠKO GOZDARSTVO
4.1 Splošne značilnosti
Kljub velikosti Norveške je delež gozdnih
površin v deželi nizek. Produktivni gozdovi

pokrivajo le 21% države (6,6 mio ha), od
tega sestavlja 55% smreka in 31 % rdeči
bor, drugo so listavci (predvsem breza).
Gozdovi so po produktivnosti razdeljeni v
sedem rastiščnih razredov. Povprečni letni
prirastek znaša 4,33 m3 /ha, celotni letni
prirastek pa je ocenjen na 19 mio m3 in je
v zadnjih 50 letih narastel za skoraj 1OO%
(1991 ). Letna sečnja je znatno pod prirastkom, saj dosega okrog 11 mio m3 (1990).
Tri četrtine posekanega lesa prihaja iz zasebnih gozdov.
Zaradi zadostnega vlaganja v gozdove
predvideva zakon, da plačujejo vsi lastniki
določen odstotek od bruto vrednosti prodanega lesa. To so tako imenovana "namenska sredstva za gozdove" in se hranijo na

posebnem računu. Lastniki plačujejo te dajatve v razponu od 5-25 %. Država namenja vlaganju v gozdove številne subvencije,
ki jih odobri Gozdarska služba, ki tudi
nadzira njihovo porabo.
Norvežani gozdove množično uporab-

ljajo za rekreacijo in za stik z naravo. Lov
je na Norveškem v zasebni lasti. Dovoljenje
za odstrel dobijo lastniki v odvisnosti od
površine za tekoče leto vnaprej. V primerjavi s Slovenijo lovijo na Norveškem divjad
bolj zaradi prehrane kot zaradi trofej. Letno
odstrelijo ca 25.000 losov.
Ravnanje z gozdovi usmerja na najvišji
ravni Oddelek za gozdarstvo pri Ministrstvu
za kmetijstvo. V državi deluje sedemnajst
Pokrajinskih gozdarskih služb, znotraj njih
pa 184 Občinskih gozdarskih služb. Značil
nost omenjenih služb na obeh nivojih je, da
del uslužbencev opravlja tudi naloge kmetijske službe. Povprečna velikost zasebne
posesti je 47 ha. Zanimiva paje tudi velikostna struktura, saj ima manj kot 1 % lastnikov
več kot 31 % vseh gozdov, povprečna površina gozdov lastnikov te skupine pa presega 500 ha gozda. Državna gozdarska
služba šteje 530 uslužbencev.
Pod okriljem Ministrstva za kmetijstvo se
ukvarja z gozdarstvom šest inštitucij:
• Uprava za državne gozdove,
• Državna lesna podjetja,
• Državne drevesnice,
• Državne semenske postaje,
• Univerza za kmetijstvo (z gozdarskim
oddelkom),

• Norveški gozdarski izobraževalni inštitut.
Lastninska struktura produktivnih gozdov
je naslednja: 75% gozdov je zasebnih, 8%
gozdov je v lasti družb, 17% gozdov pa je
državnih ter v drugih oblikah javne lastnine,
kamor spadajo mestni gozdovi, cerkveni
gozdovi in gozdovi vaških skupnosti.
Državni gozdovi so predvsem daleč na
severu in v gorskem svetu. Lokalno prebivalstvo ima v državnih gozdovih pravico do
lova, ribolova, paše in do lesa za neblagovno porabo. Uprava skrbi tudi za 18
nacionalnih parkov in 50 gozdnih rezervatov.
Najpomembnejše odločitve za lastnike
gozdov se dogajajo jeseni, ko potekajo
med prodajalci in kupci gozdno lesnih sortimentov pogajanja za njihovo ceno v prihodnji sečni sezoni. Kot prodajalec sodeluje
Norveška zveza lastnikov gozdov s svojimi
okrajnim! in lokalnimi izpostavami, kot kupec pa sodeluje Norveška lesna industrija.
V izrednih primerih trg regulira Zveza. Lastnik pri cenovnih pogajanjih sodeluje le
posredno, saj je njegova funkcija omejena
le na prijavo lesa za posek. S sklenjeno
pogodbo se lastnik obveže za prodajo lesa
prek Zveze, ki zagotavlja plačilo, ne glede
na realizacijo prodaje.

4.2 Norveška zveza lastnikov gozdov
Razlog in namen združevanja lastnikov
gozdov je bil v prvi vrsti enoten nastop na
trgu, da bi dosegli čimvišje odkupne cene
lesa. Večina združenj je nastala vzdolž
vodnih virov, po katerih so tedaj plavili les.
Zveza ima skupaj 56.600 članov. Lastniki
v tej zvezi imajo 56% produktivnih gozdov,
kar predstavlja 75% letne sečnje. že v
petdesetih letih je bila članom organizacije
zagotovljena mreža profesionalnih gozdarskih servisov, kjer se zbirajo in posredujejo
informacije ter organizirajo izobraževalne
tečaje. Danes je namen združenj gozdnih
posestnikov predvsem v:
• uspešnejših pogajanjih pri cenah lesa
na nacionalni in lokalni ravni,
• vplivih na javno mnenje in na gozdarsko politiko ter
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• zastopanju interesov posestnikov nasproti zahtevam drugih uporabnikov gozdnega prostora (rekreacije, lova, ribolova,
turizma).
Zveza ima velik vpliv na uradno gozdarsko politiko. Združenja lastnikov so zaradi
varnosti in stalnosti tržišča sodelavci pri
ustanavljanju lesno-industrijskih koncernov.
Podobno nalogo ima Norveško gozdarsko združenje, ki ga sestavlja 250 največjih
lastnikov, kar pomeni 12 % letne sečnje. To
združenje ščiti predvsem interese velikih
gozdnih posestnikov. Mnogi med njimi
imajo svojo lesnopredelovalno industrijo in
svoje gozdarske strokovnjake.

4.3 Gozdovi industrijskih podjetij
Lesnopredelovalna podjetja imajo v
državi velik pomen. Les iz gozdov, katerih
lastniki so taka podjetja, uporabljajo v stavbne namene ter za pridobivanje različnih
polizdelkov in izdelkov. Ogledali smo si
delo v gozdovih družbe "BORREGAARD

SKOGER", ki je sestavni del združenja
kemične industrije ORKLA.
Družba ima danes 75.000 ha produktivnih gozdov. V celotnem združenju je zaposlenih 15.000 ljudi, na področju gospodarjenja z gozdovi pa jih dela le 77. Letni učinek
enega delavca je ob visoki mehanizaciji do
2000 m3 hlodovine. Celotni letni posek
družbe znaša 120.000 m3 . Družba prevzema les iz sedmih okrožij, zato tesno
sodeluje z zvezo lastnikov. Imajo predvsem
smrekove gozdove.

4.4 Gojenje gozdov
Glavno načelo norveških gojiteljev je dvig
proizvodne sposobnosti gozdov. V zadnjih
sto letih uspešno povečujejo lesno zalogo
in prirastek. Na dobrih tleh nastajajo pretežno čisti smrekovi sestoji, na povprečnih
tleh mešani gozdovi smreke in rdečega
bora in na siromašnih tleh gozdovi rdečega
bora. Delež smreke z umetno obnovo
stalno povečujejo .
Na Norveškem z gozdovi še vedno go-

Organizator ekskurzije g. Finn Kristian Brevig nas pozdravlja pred inštitutom v Biriju (foto: Marja
Zorn-Pogorelc)
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spodarijo z golosečnjami. Povprečna površina golosekov je približno 50 ha. Večje
površine golosekov zagovarjajo s tem, da
se humus razgrajuje pri višjih temperaturah
na večjih golih površinah hitrej~ kot pri
nizkih temperaturah. Kljub prevladovanju
umetne. obnove se na mestih, kjer humusni
sloj ni predebel, odločajo za naravno pomlajevanje. Po poseku tla pripravijo s strojnim prerahlanjem zgornjega sloja.
Pri obvejevanju stoječega drevja dosegajo sortimenti na trgu do trikratno ceno
neobžaganih. Na slabših rastiščih obvejujejo 400-600 dreves na ha pa na boljših,
800-1000 dreves na ha. Z obžagovanjem
delavec dnevno zasluži 600-700 NOK
(150-175 DEM).
Precej je razširjen tudi zastorni način
gospodarjenja, vse močneje pa zagovarjajo
naravno pomlajevanje s prebiralnim gospodarjenjem. Za to ima največ zaslug pionir
norveškega gojenja gozdov prof. Elias
Mork. Na mestu, kjer je profesor deloval,
je danes turistična informacijska točka.
Naravni gozd rdečega bora pri Elverumu (foto:
Marja Zorn-Pogorelc)
Detajl z raziskovalne ploskve projekta »Gozdna streha« (foto: Marko Matjašič)

Gozd V 52, 1994

109

4.5

Drevesničarstvo

in obnova gozdov

Na Norveškem se zelo pozna vpliv zasebnega lastništva na gospodarjenje z gozdovi. V provinci Oppland posekajo letno
na golo 6000 ha. Od tega prepustijo 2000
ha naravni obnovi, 4000 ha pa pogozdijo s
smreko ali borom. Da zadostijo potrebam
po sadikah, imajo zelo dobro razvito semenarsko in drevesničarsko službo. Drevesnica v Siriju, ki obvladuje provinco Oppland, proizvede letno 8 mio sadik (predvsem smrekovih). Seme dobivajo iz vladnega centra, kjer izvajajo tudi nadzor njegove kakovosti. Nekaj semena uvažajo tudi
iz Nemčije in iz Češke.
Sadike pripravijo za prenos na prosto s
postopnim spreminjanjem temperature v
hladilnici. Pogozdujejo z 2500 sadikami na
hektar. Sadijo s sadikami v kontejnerjih. Za
vrhunsko kvaliteto lesa, zlasti bora, pa je
potrebna sad nja 10000 sadik ali pa naravna
obnova.
Manjši del potreb po sadikah resuJeJo
tudi s potaknjenci smreke iz višjih nadmorskih višin z zanimivimi genetskimi lastnostmi. Precej se ukvarjajo tudi s cepljenjem.

4.6 Gozdne ceste
Kadar se lastniki odločijo za gradnjo
skupne gozdne ceste, so upravičeni do
državnih subvencij v višini do 50 % stroškov
gradnje. Te subvencije ne dobijo lastniki, ki
gradijo cesto sami za sebe. Nesoglasja pri
delitvi višine stroškov gradnje oziroma
glede načina gradnje rešuje za to pristojno
sodišče, ki določi posamezniku obvezni
delež s pristopno obvezo h gradnji ceste.
Načrte za gozdne ceste izdeluje gozdarska
služba.
Lastniki, ki dobijo del sredstev za gradnjo
gozdne ceste, morajo posekati določeno
lesno maso v svojih gozdovih. Na ta način
si zagotovijo finančna sredstva, hkrati pa je
poskrbljeno tudi za lesni trg. Lastnik lahko
financira gradnjo ceste iz fonda že omenjenih namenskih sredstev za gozdove.
11 O
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4.7 Stiki gozdarstva z javnostjo
V tok življenja in razmišljanja Norvežana
je gozd močno vpet, s tem pa tudi gozdarstvo kot stroka. Več ustanov se profesionalno ukvarja z izobraževalno dejavnostjo,
med njimi je zelo ugleden Norveški gozdarski muzej v Elverumu . Ogledali smo si
gozdarski oddelek, kjer je z modeli, starimi
eksponati in slikovnim gradivom predstavljeno nekdanje pridobivanje in plavljenje
lesa. Poleg gozdarskega dela si je mogoče
ogledati tudi lovsko orožje, eksponate in
slikovno gradivo tradicionalnega lova in
ribolova, nože, oddelek za ptice, akvarij in
arboretum. Posebno zanimiv je del muzeja
na prostem, kjer so razstavljene pasti in
ograde za lov ter stare gozdarske koče.
Muzej vsako leto obišče nekaj stotisoč ljudi,
ki jim je na voljo res široka paleta izzivov
za bogato izrabo prostega časa. Poleg
muzejskih zanimivosti so ob otroškem
igrišču na voljo še trgovine s tipičnimi norveškimi izdelki ter številne prireditve-demonstracije, festivali , strokovna in družabna srečanja.
Izobraževalni dejavnosti in stiku z javnostjo v najširšem smislu je namenjen celoten
inštitut v Siriju. Inštitut organizira povsod po
državi kratke tečaje , največkrat dva do
štiridnevne, ki se nanašajo na določeno
temo. Programske teme vsebinsko zajemajo gozdarski management, načrtovanje,
ekologijo, organizacijo in tehniko dela, lovstvo in večnamensko rabo gozdnega prostora. Po njihovem programu se otroci učijo
o gozdu kot ekosistemu, o gozdu kot prostoru za rekreacijo in o proizvodni funkciji
gozda.
Poseben projekt- "Ekonomika v gozdarstvu" - je namenjen predvsem lastnikom
gozdov.

5 GOZDARSKI IZOBRAŽEVALNI
INŠTITUT - Honne, Biri

Inštitut leži na vzpetini nad Sirijem z
razgledom proti največjemu norveškemu
jezeru Mjosa. Nekoč 360 ha obsegajoča
kmetija, imenovana Honne ima danes povsem novo vlogo. Razgledna lega, gozdno
okolje in odmaknjenost so idealno okolje

za izobraževanje ter izziv in možnost za
rekreacijo in oddih. Na 25 ha veliki površini
ima za zgradbo urejen tudi arboretum.
Ustanovljen je bil leta 1958 na pobudo
norveškega gozdarskega združenja. Je solastniško organiziran, lastniki pa so gozdarske organizacije in znanstvene inštitucije.
Dejavnost inštituta je usmerjena v:
• stalno izobraževanje ljudi, zaposlenih
v gozdu in gozdarstvu ter v panogah, ki so
z gozdarstvom povezane;
• seznanjanje javnosti o pomenu gozdov
in gozdarstva ter
• izboljšanje metod in tehnik gozdnega
dela.
Zelo zanimiv je v inštitutu izdelan osnovnošolski program "učenje z gozdom" (Lea re
med Skogen), ki ga izvajajo že na 2000
osnovnih šolah po vsej državi. Letno se v
inštitutu zvrsti 600 do 700 tečajev z okoli
60.000 udeleženci.
Inštitut vodi tudi konferenčni center Hanne, zgrajen v okviru inštituta je popolnoma
opremljen hotel s 66 sobami in sto posteljami. Poleg salonov in konferenčnih sob ima
moderen avditorij s 150 sedeži.

6 NORVEŠKI GOZDARSKI
RAZISKOVALNI INSTITUT - NISK-As
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Kratek postanek smo imeli še na gozdarskem raziskovalnem inštitutu (NISU). Inštitut, ki delujeje pod okriljem Ministrstva za
kmetijstvo, je največja državna raziskovalna ustanova za področje gozdarstva.
Skupno ima inštitut 1O raziskovalnih oddelkov (osem v Asu in dva v Bergenu). Prof.
dr. lvar SAMSET nam je predstavil delo
Oddelka za gozdno tehniko. S kratkim filmom je prikazal razvoj gozdne tehnike na
Norveškem: vlačenju lesa na saneh s konjsko vprego so sledili goseničarji z eno in
dvobobenskim viliam, končno je razvoj prinesel sodobno kompozicija (razvijajo prototip), ki je sposobna podiranja, kleščenja,
krojenja in nakladanja. Na strmih terenih še
vedno izpopolnjujejo spravilo z žičnicami, v
izjemnih primerih pa za spravilo uporabijo
celo helikopterje.
Vse novosti temeljito proučujejo in preverjajo njihove lastnosti s prirejenimi pripra-

vami v lastnih moderno opremljenih delavnicah. Pri delu vse bolj upoštevajo tudi
izsledke bioloških raziskav.

7 RAZISKOVALNA POSTAJA "GOZDNA
STREHA" - Gardsjon, Giiteborg
Na povabilo gospe Gun U)VBLAD, predstavnice delovne skupine Depoziti pri mednarodnem programu evropske komisije, ki
deluje v okviru Združenih narodov (UN
ECE), smo si ogledali raziskovalno postajo,
imenovano "Gozdna streha", ki leži ob jezeru Gardsjčn pri Stenungsundu, severno
od Gčteborga.
Problem transkontinentalnega transporta
onesnaženega zraka v Skandinaviji je znan
in pereč. Kamninska podlaga in na njej
nastala tla so revna z bazami. Zato emisije
žvepla, ki z atmosfersko vodo reagirajo in
dajo produkte nizkih pH vrednosti, zakisujejo tla in tako spreminjajo ekološke pogoje.
Skandinavske dežele zato intenzivno proučujejo atmosferska dogajanja in sodelujejo
pri mednarodnih naporih za zmanjšanje
emisij. F.lazvili so različne modele, ki jih
preskušajo s terestričnimi meritvami tudi
drugod po Evropi. Eno izmed takih mest je
omenjena postaja, ki pa služi tudi različnim
drugim projektom.
Postaja je velika 0,6 ha in služi projektu
"Gozdna streha", ki jo vodi švedski Inštitut
za okolje (IVL). Analizirajo tudi bližnje jezero, kot indikacijo dogajanj na ploskvi in kot
sistemsko celoto s ploskvijo. Jezero je bilo
pred dvema letoma povsem kislo. Z apnenjem so njegov pH povečali in v jezero
naselili življenje.
Na raziskovalni ploskvi je pod krošnje
nameščena streha iz posebnega materiala,
ki prepušča svetlobo in UV žarke, zadržuje
pa vse depozite, ki v sestoj prihajajo iz
zraka. Merjena je količina padavin, ki jo
nadomestijo drevesom z ustrezno in z
znano kemično sestavo. Zlasti je analizirana vsebnost žvepla in dušikov v padavinah. Analizirajo še opad, taina raztopino,
biomaso drobnih koreninic in drugo.
Izdelava tako imenovane "strehe" sestaja
je bila tehnično zahtevna, ker je bilo potrebno upoštevati razgibanost reliefa in rast
sestaja, pri delu pa ohraniti tla naravna
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(neonesnažena z žaganjem in opilki, nepoškodovana od hoje in izpiranja snovi z
nosilcev v tla). Namen projekta je s simulacijo ugotoviti učinke redukcije emisij kislih
substanc in živega srebra, ki so bile v
osemdesetih letih predpisane v evropski
skupnosti. Poskus naj bi pomagal odgovoriti na nekatera pomembna vprašanja. Rezultati bodo osnova za politične odločitve o
omejitvah emisij. Že po dveh letih so rezultati naslednji:
• koncentracija žvepla v talni vodi do
globine 50 cm je pod streho razpolovljena,
• bistveno je zmanjšana vsebnost sulfatov v zemlji,
• za 40 % je zmanjšana vsebnost sulfatov v odtekajoči vodi (potok, ki se izliva v
jezero), toda
• pH ni narastel in
• koncentracija živega srebra in metilov
se ni spremenila niti v tleh niti v odtekajoči
vodi.
Vzporedno s projektom "Streha" teče več
projektov, ki izkoriščajo objekt za različne
posamične analize in za pouk. Eden od njih
je NITREX, ki analizira kroženje nitratov. V

nasprotju z dokazanostjo vpliva emisij S02
na zakisanost tal ni dokazana vloga nitratov
pri tem procesu.

8 SKLEP

Obiskana območja Skandinavije so nam
bila nova priložnost poglobitve spoznanj o
ljudeh, gozdovih in delu z njimi, tokrat torej
o kulturi naroda, živečega na skrajnem
severu Evrope. Vse novo spoznane lahko
poskušamo razumeti ter izbrati vse, kar
lahko pripomore k boljšemu delu in življenju
doma.
Ta kratek sestavek o Norveški še zdaleč
ne pove vsega, zgovornejši naši občutki ob
obisku te dežele. Prijaznost, vljudnost in
čistoča spremlja popotnika na vsakem koraku in nehote se v človeka vriva misel :
"Kolikor bom sam znal poskrbeti za prijaznost in čistočo, vsaj toliko bodo potem
znali tudi drugi in toliko lepše bo naše
skupno življenje".
Na poti po Norveški smo veliko videli in
se, veliko naučili za naše prihodnje strokovno delo.

Pritlikava breza (Betula nana) nad zgornjo gozdno mejo (foto: Marja Zorn-Pogorelc)
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STROKOVNA SREČANJA
GDK: 972.1:973:

Seminar o trajnem razvoju gozdov borealnega
in zmernega pasu
Montreal, 27. sept.-1. okt. 1993
Milan ŠINKO*

Mednarodno sodelovanje v gozdarstvu
se je v zadnjih letih razširilo iz specializiranih interesnih organizacij tudi na medvladne (državne) organizacije. S problemi
gozdarstva se tako ukvarjajo npr. OZN ali
Svet Evrope, v zadnjem času pa tudi Konferenca o varnosti in sodelovanju v Evropi
KEVS (CSCE) '. ki jo včasih imenujejo tudi
Helsinška listina in tudi "helsinški proces«.
KEVS je leta 1975 v Helsinkih ustanovilo
35 držav (poleg evropskih tudi Kanada in
Združene države Amerike), danes pa šteje
čez 50 držav članic, med katerimi je tudi
Slovenija. Namen konference je sodelovanje na širokem področju večstranskih odnosov, ki temeljijo na načelih, obsegajočih
vojaško, gospodarsko in človekoljubno področje ter področje okolja. Celota teh načel
se imenuje koncept kooperativne varnosti,
sestavljena pa je iz naslednjih desetih izhodiščnih načel: suverenost in enakopravnost, neuporaba sile, nedotakljivost meja,
ozemeljska celovitost, mirno reševanje sporov, nevmešavanje v notranje zadeve, spoštovanje človekovih pravic, samoodločba
ljudi, sodelovanje med državami in izpolnjevanje mednarodnih pogodb. Za izvedbo v
temeljni listini navedenih dejavnosti se le-te
združujejo na tri širše skupine: prva je
sestavljena iz splošnih načel in varnostnih
vprašanj, druga iz sodelovanja na gospo* Mag. M. š., dipl. inž. gozd., oec., Biotehniška
fakulteta, Oddelek za gozdarstvo, 61000 Ljubljana, Večna pot 83, SLO
1

ang.: CSCE - Conference on Security and
Cooperation in Europe
2
ang.: Seminar of CSCE Experts on Sustainable Development of Boreal and Temperate Forests

darskem, znanstvenem, tehnološkem in
okoljevarstvenem področju ter tretja iz dejavnosti na področju človekovih pravic in
kulture. Oblika sodelovanja so predvsem
mednarodna srečanja o različnih vprašanjih, ki jih je bilo od leta 1975 več kot
trideset.
Na rednem zasedanju KEVS v Helsinkih
julija 1992 je bila izražena tudi potreba po
pospešenem sodelovanju na področju okolja. Priznan je bil velik pomen vpliva trajnosti
gozdov na okolje in potreba po spodbujanju
primernih dejavnosti. Na podlagi teh ugotovitev je bila potem prva pomembnejša dejavnost, ki jo je za okolje oziroma gozdarstvo organizirala KEVS, seminar o trajnem
razvoju gozdov borealnega in zmernega
pasu 2 • Seminar je pripravila Kanada od 27.
septembra do 1. oktobra 1993 v Montrealu,
Quebec. Sodelujočima iz Slovenije (dr. M.
Hočevar in mag. M. Šinko) je udeležbo
omogočila kanadska vlada.
Glavni namen seminarja je bila strokovna
razprava o vprašanjih trajnega razvoja gozdov, in sicer z dveh osnovnih pogledov:
- izmenjave izkušenj o uporabi kriterijev
(in z njimi povezanih indikatorjev), ki nam
omogočajo ocenjevanje stopnje doseganja
trajnega razvoja gozdov in
- ocene stanja in načina zbiranja (monitoring) podatkov, ki so povezani s kriteriji/indikatorji trajnega razvoja gozdov.
Podrobnejša razprava je potekala v dveh
delovnih skupinah, od katerih je bila ena
namenjena družbenoRekonomskim, druga
pa biološko-okoljskim razsežnostim trajnega razvoja gozdov.
Na seminarju niso bili sprejeti nobeni
obvezujoči dokumenti in tudi ugotovitve ne
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metode za ovrednotenje dobrin in storitev,
izražajo konsenza, čeprav je bil izdan
ki se ne pojavljajo na trgu.
sklepni povzetek.
Pomembna izhodišča za razvoj primernih
Izhodišče za razpravo je bila definicija
indikatorjev, ki so povezani z ekonomsko
»trajnega gospodarjenja« z gozdovi, ki je
učinkovitostjo, so :
bila sprejeta na ministrski konferenci v Hel1. Mehanizmi za ugotavljanje okoljskih
sinkih leta 1993:
stroškov
in koristi v negozdarskih načrtoval
»Upravljanje in raba gozdov in gozdnih
nih sektorjih.
zemljišč na način in po stopnji, ki ohranja
2 . Mehanizmi za ugotavljanje okoljskih
in razvija potenciale na področju biološke
stroškov
in koristi pri načrtovanju z različ
pestrosti, produktivnosti, obnovitvena sponimi gozdnimi viri in pri razvojnih projektih:
sobnosti in vitalnosti, pa tudi ustrezne ekoa) eksternalizacija koristi, ki nimajo celoške, ekonomske in socialne funkcije, zdaj
in v prihodnje, tako na lokalni, nacionalni , ne,
b) eksternalizacija stroškov.
in svetovni ravni ter ne povzroča škode
2. Mehanizmi raziskovanj in pridobivanja
drugim ekosistemom.«
informacij o koristih in stroških mnogovrstnih
Za ugotavljanje doseganja trajnega gogozdnih virov tako v gozdnem kot negozdspodarjenja z gozdovi je treba odgovoriti
nem sektorju.
na naslednja tri vprašanja :
4. Mehanizmi za ugotavljanje nepopol1. Kateri kriteriji3 (indikatorji) 4 so bistveni
nosti trgov.
za spremljanje (monitoring) trajnega raz5 . Mehanizmi za ugotavljanje neuspešvoja gozdov?
nosti politike.
2. Kateri od teh kriterijev (indikatorjev)
Zaradi kompleksnosti navedenih kriterise že uporabljajo in kateri zahtevajo več
jev
oziroma indikatorjev je bila oblikovana
znanstvenih raziskav?
ugotovitev, da je malo verjetno, da bo
3. S katerimi dejavnostmi je treba začeti,
mogoče določiti katerikoli splošno uporada bi izboljšali izvedbo spremljanja?
ben količinski kriterij za ugotavljanje trajDelovna skupina za družbeno-ekonomnega gospodarjenja z gozdovi borealnega
ski pogled na trajno gospodarjenje z goin zmernega pasu. Najbolj obetaven pristop
zdovi je ugotovila, da je socialno-ekonomje zato skrbna primerjava nacionalnih statiske učinke trajnega gospodarjenja z gostičnih podatkov.
zdovi težko opredeliti, čeprav so mogoče
Delo delovne skupine za socialno ekonomski
najpomembnejši.
pogled na trajni razvoj gozdov je bilo obravnavano
Po razpravi v delovni skupini so bili
na skupni seji, pri čemer se bile najpomembnejše
oblikovani kriteriji trajnih gozdov, ki jih ne
pripombe :
- poudariti je treba, da rezultati niso sprejeti s
razvrščam o po prednosti, ampak jih je treba
konsenzom,
upoštevati kot celoto:
- kriteriji bi bili lahko pravzaprav načela, indikaVsak kriterij posebej zahteva tudi indikatorji kriteriji in podindikatorji indikatorji,
- standardi se ocenjujejo in razumejo v različ
torje5.
nih državah različno in se spreminjajo v času ,
• Prepoznavanje celotnega spektra
6
- težko je ugotoviti kriterije, ki niso vrednostno
funkcij gozdov in rab.
pogojeni,
• Dolgoročno zagotavljanje socialnih
- znanstvena kultura je relativno stabilna,
koristi.
- znanstveniki morajo razumeti politiko in pro• Dolgoročni output mnogovrstnih
ces oblikovanja politike,
gospodarskih koristi.
3 Kriterij so merljiva dejstva ali znači l nosti , ki
• Institucije in infrastruktura za zagojih moramo upoštevati pri opredeljevanju ciljev ali
tavljanje trajnosti gozdov.
politike. Kriteriji vsebujejo element spremembe,
• Prepoznavanje in upoštevanje praki nam omogoča ugotavljanje doseganja ciljev
(npr. trajnega razvoja gozdov). Kriteriji niso govic ter znanj domačinov (lokalnega prespodarski ali socialno politični cilji.
bivalstva), zgodovine ter arheoloških
4
območij.

Posebej so bile poudarjena potrebe po
raziskovanju trgov dobrin in storitev, saj je
trg primeren indikator. Nastajajo pa tudi
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lndikatorji so oblikovani zaradi merjenja, ki
nam omogoča količinsko in kakovostno ocenjevanje razvoja-procesa pri doseganju ciljev politike.
5 Podrobnejši opisi indikatorjev so v gozdarski
kniižnici, kjer so na voljo tudi uvodni referati.

- več gozd8.rjBv bi se moralo ukvarjati z nego~
zdarskimi področji (npr. s politološl\imi znanos~

tmi),
- potrebno je več ekspertnega dela v delovnih
skupinah,
_
- družbeno in ekonomsko okolje je zelo po~
membno in določa stopnjo nujnosti in način
spremljanja uresničevanja trajnega razvoja go~
zdov.
·
Oeloyna skupina za okoljske kriterije/indikatorje je za opredeljevanje trajnega gospodarjenja
z gozdom uporabila osem osnovnih smernic:
- cilji gospodarjenja naj bi bili natančno določe~
ni·
~ ekološka hierarhičnost naj bi bila določena
v skladu s cilji vodenja (npr. vzorec borealnega
gozda je lahko obravnavan hierarhično od posa~
meznega drevesa prek sestaja do celote boreal~
nih gozdov);
- ekološke oblike in raznovrstnost naj bi bili
razumljeni kot proces in omejitve, ki oblikujejo
omenjene oblike, kot tudi njihov vpliv na druge
komponente ekosistema;
- posledice gospodarjenja na oblike in procese
je razumeti na vseh ustreznih stopnjah hierarhije;
- gospodarjenje za trajnost ekoloških oblik,
procesov in pestrosti mora vsebovati ohranitev
značilnosti ekosistemov v njihovem naravnem
razponu v prostorskem in časovnem merilu;
- trajno gospodarjenje ekosistemov mora bolj
upoštevati tako oblike in procese kot samo ohranjenje obstoječih oblik;
- zgodovinski razpon variabilnosti meril za
ocenjevanje mora biti definiran v času in prostoru;
- monitoring naj bi bil oblikovan tako, da bi
eksplicitno ugotovil hierarhično naravo ekosiste~
mav. Monitoring mnogovrstnih značilnosti vseh
primernih ekoloških meril lahko zagotovi osnovo
za ocenjevanja ekosistemskih sprememb.

Kriteriji7 , ki so bili oblikovani na podlagi
navedenih smernic, so:
• biološka pestrost (pestrost vrst in krajin),
• produktivnost (ekosistema),
o ohranitev tal (vključno z erozijo in
naravnim tveganjem),
• ohranitev vod (vključno s količino in
kakovostjo vode),
• zdravstveno stanje8 in vitalnost gozdnega ekosistema,
o prispevek h globalnemu ekološkemu
ciklusu,
o sposobnost gozdnega ekosistema, da
izpolnjuje socialno-ekonomske funkcije.
Posebna pozornost je bila posvečena
izbiri indikatorjev, ki naj temelji na:
- Odnosu (povezanosti) do kriterija. Ali
je indikator neposredno povezan s !rajnostjo?
- Znanstvenih in tehničnih standardih.

Ali indikatorji ustrezajo merilom za spremenljivke, ki jih merimo?
- Sposobnost primerjanja. Ali so lahko
meritve ponovljene v različnih časovnih obdobjih in prostoru z različnimi raziskovalci?
- Izvedljivost merjenja indikatorjev. Ali
je možnost merjenj omejena zaradi znanja,
časa ali denarja?
- Pomembnost za politiko. Ali so indikatorji vsaj potencialno pomembni za gozdarsko politiko?
Za ilustracijo naj navedemo možne indikatorje
za produktivnost ekosistema:
- površina specifičnih vrst gozdov,
- skupna biomasa ekosistema,
- biomasa komponent ekosistema,
- populacijski monitoring izbranih vrst,
- odstranitev in uničenje biomase,
- stopnja rasti izbranih organizmov,
- vrsta in obseg regeneracije pri normalnem
ter pri omejenem pašnem režimu,
- rodovitnost organizmov,
- stopnja ekosistemskih motenj,
- hranilnost tal,
- raven določenih onesnaževalcev zraka v
primerjavi s kritičnimi mejami.

Informacijske in raziskovalne potrebe
Ključne informacijske in raziskovalne potrebe so:
- razvoj
ekosistemske
perspektive
gozdnega monitoringa,
- razvoj metod (učinkovitih v primerjavi
s stroški) za zbiranje razpršen ih podatkov,
- izboljšanje točnosti napovedi, ki se
nanašajo na dolgoročno trajnost,
- razvoj metod za prehod med različnimi
ocenjevalnimi lestvicami, določanje točno
sti znakov in povezovanje časovnih in pro~
storskih meril,
- razvoj pristopov na podlagi energetskih tokov za ocenjevanje mnogostranskih
funkcij gozdov,
- razvoj koncepta teorije katastrof v
okviru ekosistemske stabilnosti.

6
Mišljena vrednostni sistem posameznikov in
družb.
7
Podrobno opredelitev posameznega kriterija
lahko dobite v gozdarski knjižnici.
8
Zdravstveno stanje gozdov/vitalnost je funk~
cija stanja in delovanja stresov, pri čemer opisuje
stanje biološka pestrost, produktivnost, razširje~
nost, razporeditev, kakovost vode in zraka ter
kakovost tal. Stresni dejavniki pa so škodljivci,
bolezni, onesnaženje zraka, požari, klima, sečnja,
rekreacija, konkurenca ter topografija .
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Pomembne aktivnosti in dogodki na Ministrstvu za
kmetijstvo in gozdarstvo in vladi
(v aprilu 1994)
M inistrstvo za kmetijstvo in gozdarstvo ter pogajalska skupina Vlade Republike Slovenije za razdružitev
premoženja in delavcev gozdnih gospodarstev sta v začetku aprila, na podlagi poteka razdružitvenih pogajanj
ocenila, da celovite razdružitve premoženja in delavcev, kljub prizadevanjem, v doglednem času (do sprejelja
proračuna} ne bo mogoče zaključiti. Zato smo v začetku aprila predlagali vladi, da bi s pogodbo opravili le
razdružitev in prenos delavcev na Zavod za gozdove. Vlada je v zvezi s tem 7. in 21. aprila sprejela za
slovensko gozdarstvo pomembne sklepe in sicer:
- potrdila je prevzem oziroma prenos 755 delavcev javne gozdarske službe in 39 lovcev (92 %sistemiziranega
števila};
- zagotovila je manjkajoča finančna sredstva iz proračunskih rezerv {dodatnih 140 mio SIT};
- vlada je sprejela tudi predloge o razdružitvi in prevzemu delavcev po posameznih gozdnogospodarskih
območjih;

- Imenovan je bil podpisnik pogodbe v imenu Vlade Republike Slovenije (predsednik pogajalske skupine Vlade,
mag. Franc Ferlin}
(S pogodbami bo tako na Zavod dejansko prenešena 729 delavcev javne gozdarske službe (88,5%
sistemiziranega} in 39 lovcev (vsi sistemizirani}. Za nekatera ključna mesta na centralni enoti in po območjih
bo Zavod v prvi fazi lahko zaposlil še dodatnih 26 (zunanjih} delavcev javne gozdarske službe}. Zavod je
prevzel tudi 10 pripravnikov od skupno 151etos predvidenih}.
- določen je bil datum {28. 4. 1994} za svečan podpis pogodb o prevzemu delavcev med Vlado Republike
Slovenije, gozdnogospodarskimi organizacijami ter zadrugami oziroma Zadružna zvezo Slovenije.
S vet Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov je sprejel tudi za gozdarstvo pomemben program dejavnosti Sklada
v letu 1994, v katerem so bila namenjena (in v svetu sklada sprejeta} tudi sredstva za opravljanje dodatnih
nalog, ki jih bo za Sklad opravljal Zavod. Sklad bo tako Zavodu za opravljanje teh nalog po pogodbi {po
sprejemu proračuna} namenil 55 mio SIT, kar za celo leto predstavlja 25 do 30 dodatnih delavcev oziroma
okrog 15 %, obsega nalog javne gozdarske službe v državnih gozdovih.
O dbor za kmetijstvo in gozdarstvo Državnega zbora Republike Slovenije je podprl tudi za gozdarstvo pomembne
amandmaje, in sicer:
- dodatna sredstva za javno gozdarsko službo v višini 201 mio SIT (amandma Janeza Kopača, LDS}, pri tem
je zanimivo, da podoben amandma Maksa Suška, ki naj bi sredstva »Vzel" Skladu kmetijskih zemljišč in gozdov,
ni bil podprt;
- 85 % dodatnih sredstev (46 mio SIT} za nego zasebnih gozdov (amandma dr. F. Zagožna, SLS};
- 120% dodatnih sredstev (110 mio SIT} za vzdrževanje gozdnih cest (amandma dr. F. Zagožna, SLS);
(Posebej velja pri tem omeniti večinsko podporo omenjenega odbora gozdarstva, kljub temu, da vlada (vseh}
amandmajev verjetno ne bo podprla}.
Druge aktivnosti pri uresničevanju Zakona o gozdovih
- Pripravili in (končno} smo uskladili pravilnik o minimalnih pogojih za izvajalce gozdnih del. Le-ta je svojevrsten
kazalnik neprilagodljivosti gozdarske stroke novonastalim razmeram v gozdovih s prevladujočim deležem
zasebnega sektorja in razdrobljenega lastništva.
- Pripravljen je bil predpis (odredba} o omejitvi nabiralništva v gozdovih (pretežno nabiranje gob}, ki ga je
11 6
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potrebno še dokončno uskladiti; v zvezi s lem je bila v Državnem zboru vložena celo sprememba Zakona o
gozdovih (g. Zmago Jelinčič), ki sedaj verjetno ne bo potrebna;
- Konec marca je poslanec g. /van Oman v Državnem zboru vložil predlog Zakona o lovstvu. Vlada predloga
zakona ne sprejema, ker ne zagotavlja varstva avtohtonih vrst divjadi in njihovega usklajevanja z okoljem, meni
pa, da predlog Omana lahko služi kot ena od podlag za pripravo sodobnega zakona o divjadi in lovstvu. Na
ministrstvu je imenovana komisija, kiteze 'takega sodobnega zakona dokončno usklajuje, k sodelovanju pa
bomo povabili tudi g. Omana.
- V končni fazi je tudi priprava uredbe o pristojbinah za vzdrževanje gozdnih cest, ki naj bi jo do sredine leta
sprejela vlada.
·
- Pred dokončno uskladitvijo je tudi pravilnik o (so}linanciranju in subvencioniranju del vgozdovih iz proračuna.
- Aktivnosti pri pripravi drugih podzakonskih predpisov so v teku.
- Izdelan in na MKG usklajen je bil tudi predlog nacionalnega raziskovanega programa "GOZD" ter posredovan
Ministrstvu za znanost in tehnologijo, ki ga je vključilo med 11 drugih tovrstnih programov, med njimi so kar
trije z našega ministrstva.
- Pripravljen je bil tudi osnutek razvojnega projekta •Slovenski gozd in njegova trajnostna raba•, ki naj bi
Evropi služil ko/primer (šola) sonaravnega in trajnostnega gospodarjenja in je obenem tudi vnašem nacionalnem
interesu. EU naj bi ga z veliko verje/nosijo tudi financirala - v višini okrog 200.000 ECU (za 3 leta).
- V skladu z novo organiziranosijo Gozdarskega inštituta Slovenije je nov upravni odbor 1. 5. 1994 za novega
v.d direktoifa imenoval prof. dr. Milana Hočevaq'a.
mag. Franc Ferlin

Iz Biotehniške fakultete, Oddelka za gozdarstvo.
Po podatkih dekanata Biotehniške fakultete se je za
študij gozdarstva letos prijavilo: na visokošolski študij
63 kandidatov (35 razpisanih mest) in na redni višješolski študij 24 kandidatov (30 razpisanih mest); to bo
najverjetneje zadnja generacija tega študija. Nadomestil ga bo študij na visoki strokovni šoli, ki bo predvidoma trajal 3 leta.
Posebej veliko pa je bilo zanimanje za višješolski
študij' ob delu, kjer se je na prvotno razpisanih 40 mest
prijavil 201 kandidat. Očitno bo potrebna uskladitev
med omejitvijo vpisa, ki jo postavlja vlada in Pravilnik
o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati zaposleni vZavodu
za gozdove Slovenije, ki jo J'e izdalo MKG.
Zanimiva je regionalna struktura prijavljenih za ta študij

Medobčinsko

območje oz. regija

Prijavjjenih

na SOD

Pomurska

15
25
7
17
6
15
14
27

Podravska
Koroška

Ceijska
Zasavska
Posavska
Dolenjska
Ljubqanska
Gorenjska
Notranjska
Sever. Primorska
Obalno Kraška
Izven Slovenije

Skupaj

29
14
27
5
201

dr. Bašljan Anko
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Iz dejavnosti gozdarskega inštituta Slovenije
Na Gozdarskem Inštitutu poteka že trelje leto mednarodno sodelovanje v okviru AL/S LINK programa, v
organizaciji Britanskega sveta, s skupino Dr. Davida E. Hankeja z Oddelka za rastlinske znanosti Univerze v
Cambridgeu. Bilateralni projekt z naslovom 'Cytokimnproductllm by ectomycorrhizal fungi and spruce seedlings'
(Citokinini pri ektomikoriznih glivah in sadikah smreke) je omogočil izmenjavo delovnih obiskov ter raziskovalno
delo sodelavcem z obeh sodelujočih inštitucij. Projekt je v zadnjih letih omogočal izobraževanje mladih
raziskovalcev v Veliki Britaniji, uporabo kompleksnih metod določanja citokininov, ter izmenjavo izkušenj pri
uvajanju teh metod v raziskovalno delo GIS. Rezultate, pridobljene v okviru tega projekta smo doslej v
soavtorstvu objaviti v dveh člankih v mednarodnih revijah ter v prispevkih na petih mednarodnih posvetovanjih
doma in v tujini. Vtreljem, zadnjem letu tega sodelovanja, so bili predvideni in deloma že realizirani trije obiski:
D. E. Hanke je obiskal GIS poleti 1993, H. Kraigher je pisala zaključno publikacijo v Veliki Britaniji v času dveh
obiskov februarja in marca 1994, zadnji obisk D. E. Hankeja v Sloveniji pa je predviden pred jesenjo letos.

Vokviru TEMPUS mednarodnega evropakega projekta z naslovom 'Bioindikacija onesnaženosti gozdnih rastišč
-razvoj metod in izobraževanja' je kontra/dor projekta, Dr. David E. Hanke v času od 23. do 27. marca 1994
na Oddelku za rastlinske znanosti Univerze v Cambridgeu organiziral srečanje predstavnikov vseh sodelujočih
ustanov iz Ljubljane, Gradca, Munchna in Cambridgea. Skupina iz Cambridgea je predstavila raziskovalno delo
svoje skupine v seriji predavani kjer so sodelovali predstojnik Oddelka, Prof. Dr. Tom ap Rees, kontra/dor D.
E. Hanke, J. H. Hudson (Evolucijski aspekti mikorize), M. Tester (Sproščanje fosfatov pri mikoriznih glivah), A.
Murphy & A. Ashby (vloga citokininov pri hemibiotrofu Pyrenopeziza brassicae), R. M. Dent (Citokinini pri smreki
in propadanje gozdov), T. Bunney & A. Hunter (Citokinini pri rastlinah v pogojih povišanega COl!, R. Hunt/ey
& L. H. Jones (Citokinini in stres pri oljni palmi). Udeleženci so si ogledali laboratorijske, rastne in izobraževalne
zmogljivosti Oddelka, Jesus Collegea ter Botanični vrt. Dogovorili smo se o organizacijskih problemih vletošnjem
letu ter pripravili predlog programa za naslednje leto ter ga v predvidenem roku odposlali v Bruselj.
mag. Hojka Kraigher
Mag. Primož Simončič (GIS) je 8. in 9. marca sodeloval na 11. srečanju ekspertne skupine za lo/lame analize
vAsu na Norveškem. Skupina deluje znotraj Mednarodnega programa sodelovanja za oceno in sledenje učinkov
onesnaženega zraka na gozdove (UN-ECE /CP-Forests, Expert Panel on Foliar Analysis). Na srečanju so
razpravljali o rezultatih mednarodne krožne analize bukovega lisqa in smrekovih iglic s certifikatom ter o različnih
metodoloških problemih pri vzorčenju in analiziranju toliarnih vzorcev. Rezultati sodelovanja pedološkega
laboratorija G/S v krožni analizi so pokazali, da so naši raziskovalci usposobljeni za sodelovanje v mednarodnih
projektih (npr. izdelava poročila v okviru Mednarodnega programa ICP-Forests o stanju gozdnih tal in o
preskrbljenosti gozdnega drevja z mineralnimi hranili na 16 x 16 km mreti, ki ga moramo izdelati do konca leta
1995 oziroma do po/elja 19~6).

VPragi je bilo od 27.-29. marca srečanje predstavnikov vzhodnih evropakih držav (vzhodni koordinacijski
center), ki delujejo na mednarodnem programu za gozdove v okviru Konvencije o daljinskem transportu
onesnaženega zraka preko mej (UN/ECE ICP-E PCC East). Predstayniki posameznih držav so poročali o delu
na področju opazovanja propadanja gozdov, utemeljevali odgovore na predhodno poslani vprašalnik in si
ogledali raziskovalno ploskev, na kateri potekajo me11!ve onesnaženosti zraka vzporedno z opazovanjem stanja
gozdov. Slovenijo je na sestanku zastopala dipl. Inž. Nevenka Bogataj (GIS).
Zavod za tehnično izobraževanje je od 28. do 30. marca 1994 organiziral na Bledu mednarodno posvetovanje
z naslovom "Varstvo zraka - stanje in ukrepi za izboljšanje stanja v Sloveniji«. Na posvetovanju so izčrpno
predstavili delo na tem področju pri nas in v Avstriji. Gozdarji smo predstavili svoje raziskovalno delo, ki je
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povezano z onesnaževanjem ozračja. Z re(erati so sodelovali iz Gozdarskega inštituta Slovenije Franc Batič,
Nevenka Bogataj, Dušan Jurc, Janko Kalan in Primož Simončič, iz Gozdarskega oddelka Biotehniške fakultete
Milan Hočevar in Iztok Winkler, s posterji pa še Franc Batič, Janko Kalan, Polona Kalan in Primož Simončič.
Sodelavci Gozdarskega inštituta Slovenije so dne 7. aprila 1994 predstavili mednarodni raziskovalni program
·onesnaženega zraka na gozdove (UN!ECE LRTAP International Co·operarative Programme on
Assessment and Monitoring ol Air Pollution Effects of Forests). Predavatelji so prikazali shemo mednarodno
koordiniranih raziskav v zvezi z ženevsko konvencijo o daljinskem transportu onesnaženega zraka preko mej,
program raziskav učinkov onesnaženega zraka na gozdove, sodelovanje Slovenije v tem programu in rezultate
zadnjih raziskav (stanje leta 1993).
učinka

Na povabilo Gozdarskega inštituta Slovenije je bil v času od 6. do 8. 4. 1994 pri nas na obisku dr. Walter
Ki/ian, sodelavec zvezne gozdarske raziskovalne postaje (FBVA -Forstliche Bundesversuchsanstalt) na Dunaju.
S sodelavci našega inštituta se je pogovarjal o organizacijskih in metodoloških problemih pedoloških raziskav
na objektih osnovne mreže za opazovanje poškodovanosti gozdov. Po sprejetih obveznostih iz mednarodnega
sodelovanja moramo takšno raziskavo v Sloveniji izvesti v letih 1994-1995. Gospod Ki/ian je ob tej priliki tudi
predaval o rezultatih raziskave gozdnih tal, ki so jo že izvedli v Avstriji.
mag. Primož Simončič

DRUŠTVENE VESTI
GDK: 945

Oživela je terminološka komisija
Po več letih se je pri Zvezi gozdarskih
društev Slovenije spet sestala skupina za
strokovno izrazje. Dogovorili smo se, da se
bomo redno sestajali vsako drugo sredo v
mesecu ob treh popoldne v pisarni društva
v Ljubljani. Komisija je odprta za vse člane
društva, ki jih veseli lepo slovensko izrazje.
Zaenkrat smo se domenili, da bomo:
- reševali pereča vprašanja strokovnega
gozdarskega jezika,
- pomagali pri izdelavi slovenskega tezavra,
- dopolnjevali in izboljševali slovenski
del večjezičnega slovarja »Lexicon silvastre«,
- iskali možnosti za nadaljevanje dela
pri gozdarskem slovarju.
Tudi bralce Gozdarskega vestnika komisija prosi, da jo povprašajo o nejasnostih
in nepravilnostih pri rabi strokovnih izrazov.
Na zastavljena vprašanja bo skušala najti

odgovore in svoja mnenja bo objavila v
Gozdarskem vestniku.
Pogovarjali smo se že tudi o nekaterih
načelih in usmeritvah, ki jih bomo upoštevali pri oblikovanju strokovnih gesel. Gospa
Teja Koler, dipl. inž. gozd. je zbrala (pretežno po MELIHAR, l.: Informatika z dokumentalistiko, Univerzum, Ljubljana 1984,
144 s.) razlage za nekaj gesel, ki so pomembna zlasti v dokumentacijski dejavnosti. Da v bodoče ne bi prihajalo do nejasnosti, jih objavljamo, čeprav niso gozdarska
gesla.
geslo-as; beseda (v slovarju), ki natančno določa in posreduje vsebino (npr. dokumenta)
gesel nik -a m; seznam ali kartoteka po
abecedi urejenih gesel
ključna beseda -e ž; strokovna beseda
za izražanje bistva vsebine kakega dokumenta
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deskriptor -ja m; izbrana in standardizirana ključna beseda, dogovorjena med
strokovnjaki določenega področja ( sozvoč
nice in enakozvočnice so izključene)
tezaver -vra m; (thesavros = zaklad,
besedišče) seznam po abecedi urejenih
deskriptorjev, ki so semantično in generično
povezani in pokrivajo določeno področje
znanosti in tehnologije.

Na naslednjih sestankih bomo razpravljali o rabi nekaterih gesel: gozdni prostor,
sonaraven, funkcija gozda, raba gozda,
izkoriščanje gozda, koristi gozda, dobrine,
gozdni proizvodi, pridobivanje proizvodov.
Vabimo vas k sodelovanju.

dr. Marjan Lipoglavšek

GDK: 946.1 :652

Dejavnost sekcije sodnih izvedencev in cenilcev
Iniciativni odbor sekcije je imel 26. 1.
1994 sestanek, na katerem smo pregledali
dosedanje delo in realizirali sklepe prvega
sestanka članov, ki je bil v septembru
lanskega leta. Ker je sekcija šele v ustanavljanju, je razumljivo, da je težišče dela
predvsem organizacijske narave.
Odbor je proučil različne možnosti organiziranja in kot trenutno najugodnejšo predlagal vključitev v Zvezo gozdarskih društev
Slovenije. S sprejetjem pravil Zveze gozdarskih društev Slovenije se je namreč
pokazala možnost, da se sekcija vključi s
svojo dejavnostjo v Zvezo, kar pa mora
seveda potrditi še ustanovni zbor sekcije.
Kaj nas je pravzaprav vodilo, da se
organiziramo in da v določeni organizacijski
obliki delujemo naprej? Vzrokov je seveda
več. Kot prvo bi navedel dejstvo, da smo
zdaj delovali nepovezano, kar je seveda
pomenilo različne načine pri našem delu.

Iz popisa vseh izvedencev in cenilcev, ki
smo ga naredili, je razvidno, da je v Sloveniji 93 gozdarjev, ki delujemo na tem področju. Ta številka seveda ni končna, saj
nekateri ne delujejo več aktivno. Vsekakor
pa je to več kot zadostna osnova za pove-

zevanje in postavljanje določenih pravil
med člani.
Nadalje naj omenim spremembe, ki so
predvidene v pravosodju in s tem tudi
postopek pri imenovanju izvedencev in cenilcev. Iniciativni odbor meni, da bo prav tu
sekcija lahko odigrala pomembno vlogo.
Pogosto smo opažali, da se lotevajo specifičnih gozdarskih tem, zlasti pa še cenitve
gozdov tudi cenilci iz drugih strok. Zato je
naloga sekcije informiranje sodišč in drugih
uporabnikov o naši navzočnosti, saj gre v
končni fazi tudi za stroko in njeno afirmacija.
Sedanji Zakon o gozdovih v nekaj členih
govori o odškodninah in izrecno poudarja
mnogonamensko vlogo gozdov. Vse to so
teme, ki zahtevajo specifična znanja iz
same stroke, pa tudi določeno poznavanje
druge zakonodaje in predpisov. Veliko strokovnih problemov je še nedorečenih in se
jim bomo morali posvetiti v sekciji.
Iniciativni odbor je zato pripravil celovito
programsko usmeritev dela, ki jo bo predložil ustanovne mu zboru sekcije. S tem bomo
tudi postavili osnove našemu delu v letošnjem letu.
Damjan Pavlovec
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Teden gozdov
V zadnjih letih smo si slovenski gozdarji nekako dokončno
prisvojili teden dni v mesecu maju za naše dejavnosti, s katerimi
želimo javno opozoriti na vrednote gozdov, na njihove številne
vloge in na našo skupno dolžnost, da gozdove ohranjamo in jih
krepimo.
Ker gozdovi prepredajo vso krajino in nanje vplivajo številne
dejavnosti ljudi, je očitno, da jih lahko ohranimo in okrepimo
samo s skupno pozornostjo gozdarjev, lastnikov gozdov in vse
javnosti. Zato je prav, da smo tudi v letošnjem letu, kljub številnim
nalogam in skrbem, tako v novoustanovljenem Zavodu za
gozdove kot v izvajalskih podjetjih, ki delujejo na nov način, ·
posvetili Tednu gozdov ustrezno pozornost. Gre za priložnost
za stik z javnostjo, ki jo je vredno negovati in ohranjati kot
tradicionalno, saj s tem dobiva na pomenu in odmevnosti.
V letošnjem letu so poleg dejavnosti, ki jih je pripravilo ožje
vodstvo Zveze gozdarskih društev Slovenije, tu omenimo tudi
okroglo mizo na temo Izobraževanje v gozdarstvu, ki jo je
organizirala komisija za izobraževanje pri ZGDS, večje prireditve
organizirali predvsem v postojnskem, nazarskem in slovenjegraškem območju. V osnovnih šolah so izvedli natečaje literarnih
del, na postojnskem še nagradni kviz o gozdu, otvorili so gozdne
poti idr. Prireditve so bile toplo sprejete in so zelo dobro uspele.
Vsem, ki so se širom Slovenije trudili, da so prispevali
kamenček v mozaik ustvarjanja boljšega odnosa do narave in
gozda, vodstvu Zveze gozdarskih društev ter Ministrstvu za
kmetijstvo in gozdarstvo, ki je v prizadevanjih za denarnimi
sredstvi združilo svoje moči s Centrom za obšolske dejavnosti
pri Ministrstvu za šolstvo in šport, gre iskreno priznanje in
zahvala za izvedbo letošnjih dejavnosti ob Tednu gozdov.
Urednik
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Neupravičeno prezrti gozdni robovi
Unjustly ignored Forest Edges
Mitja CIMPERŠEK*

Izvleček

Cimperšek, M. : Neupravičeno prezrti gozdni
robovi. Gozdarski vestnik, št. 3/1994. V slovenšči
ni, cit. lit. 13.
V besedi in sliki je orisan pomen gozdnih robov,
njihove funkcije, tipologija in arhitekturna zgradba.
Zaradi pretirane zagledanosti v ekonomijo nismo
posvečali dovolj pozornosti gozdnim robovom.
Racionalno in trajno vzdrževanje teh obveznih
sestavin sonaravnega gospodarjenja zahteva posebna znanja in nači ne dela.
Ključne besede: gozdni rob, funkcije gozda,
gojenje gozdov

UVOD
INTRODUCTION
Stičišča dveh ali več združb niso ostro
razmejena, temveč zabrisana in tako nejasna, da med njimi ne moremo vselej potegniti nedvoumne ločnice. Take prehodne
biocenoze srečujemo na morski obali, ob
vodotokih, komunikacijah, na robu močvirij,
jezer in na stičišču gozdov s kmetijskimi ali
urbanimi površinami. E. P. Odum je take
prehodne ekosisteme imenoval ekoton. Navadno obdajajo v ozkih in dolgih pasovih
večje, enotno grajene združbe. Med raznovrstnimi ekotoni izstopajo gozdni robovi,
ki so se med vegetacijskim razvojem, zlasti
pa v obdobju civilizacije, izoblikovali na
dotikališču med gozdnimi in odprtimi površinami. Potek gozdnih robov v malo spremenjenih kulturnih krajinah ni premočrten in
stalen. če preneha vpliv človeka, se lahko
celo "premikajo"; zaraščanje kmetijskih
zemljišč prikazuje svojevrstno dinamiko
gozdnih robov.
Kultura hominidov izhaja iz gozdnega
roba, kjer se je pred približno 5000 leti
* Mag. Mitja Cimperšek, 63250 Rogaška Slatina, Ulica 14. divizije 19, SLO
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Abstract
Cimperšek, M.: Unjl(stly ignored Forest Edges.
Gozdarski vestnik, No. 3/1994. ln Slovene, lit.
quot. 13.
The significance of forest edges, their functions,
typology and architectural structure have been
presented in written and graphical form. Due to
an approach which excessivly takes into account
economy, forest edges have not been paid
enough attention. Rational and permanent maintaining of these obligatory component parts of
naturalistic forest managing requires special
know-how and approaches.
Key words : forest edge, forest functions, silviculture

odigrala "neolitska revolucija", s katero je
našim prednikom uspelo, da so se osvobodili priklenjenosti na naravo in se spremenili
iz nabiralcev ter lovcev v agrarno družbo.
Po vsej verjetnosti so naši davni predniki
živeli in preživeli na gozdnem robu, kjer je
na odprtem zemljišču ob obilju sončne
svetlobe in toplote uspevalo več užitnih
rastlin in se zadrževala večje število živali
kot v temačni in vlažni notranjosti gozda.
Povsem po naključju so ugotovili, da lahko
z manj truda uničujejo gozdove, če drevesom poprej odstranijo skorjo, vsled česar
se posušijo. Pozneje so z naostrenimi kamniti mi in kovinskimi sekirami posekali drevesa in jih uporabili za ogrevanje in kuho.
Sočasno so spoznali, da je zemlja na krče
vini rahla in bolj rodovitna. Za prehra!lo
pomembne rastlinske vrste so sadili enostavno tako, da so v zemljo naredil luknjo,
vanjo vtaknili sadiko in jo rahlo zagrebli.
Vse drugo je opravila narava. Delo je bilo
še bolj uspešno, če so poprej izruvali korenine posekanih dreves in grmov. V tako
pripravljeno zemljo so zarezovali brazde.
Pokončno vejo so trdno tiščali proti tlem,
medtem ko jo je drugi vlekel. Pozneje je
vejo nadomestilo raJo, vlekla pa ga je

Neupravičeno

prezrti gozdni robovi

vprežna živina. Zato v Indiji še dandanes
častijo govejo živino kot svete ~ivali. Nadaljni potek je znan, odkritje železa v Salomononvih časih je še povečalo potrebe po
lesu, železni plug pa je bil tisti ledenodobni
mejnik, ki je omogočil, da je zemlja prehranjevala več ljudi. Ti so se množiti in potrebovali novih površin za bivanje in pridelovanje hrane. Zgodovina civilizacije je zaporedje stalnega'naraščanja sprememb v krajin'skem prostoru, in to nenehne na račun
gozdov. Spremembe v naravnem okolju so
dejansko posledica sprememb v rabi prostora, te pa se spreminjajo v odvisnosti od
vsakokratnih sprememb proizvodnih tehnologij. Smer teh sprememb vodi v vedno
večjo denaturizacijo.
Večina slovenske pokrajine naj bi bila
razmejena med obdelovalnimi, naselbinskimi in drugimi površinami že v času
kovinskih dob. Vendar lahko upravičeno
predpostavljamo, da je bila zlasti meja med
obdelovalnimi in gozdnimi zemljišči v preteklosti dokaj dinamična. Premikala jo je pridelovalna tehnologija, zlasti požigalništvo,
vojne, epidemije kuge, načrtna kolonizacija,
populacijska dinamika in različni migracijski
tokovi. Prostorski vzorec slovenskih gozdov
je rezultat negativne selekcije rabe kmetijskih tal (Anka 1987). Njegovemu dinamič
nemu spreminjanju lahko sledimo, če primerjamo karte Franciscejskega katastra
(leto 1825) z današnjim stanjem v naravi
ali če se z Vischerjevimi grafikami trgov,
mest in gradov vrnemo za tristo let nazaj,
v čase, ko je bila naša krajina bistveno bolj
razgozdena. Gradovi ali njihove razvaline
so edini krasili izkrčena in gola pobočja,
danes pa so že tako zarasli, da jih marsikje
opazimo šele iz neposredne bližine. Najbolj
radikalne spremembe, kakršna so krčenja
gozdov, so se dogajale v preteklih desetletjih intenzivne urbanizacije in industrializacije, v prihodnosti pa lahko pričakujemo
opuščanje kmetijske pridelave in njihovo
ponovno zaraščanje z gozdom.
Gozdove so krči li in jih zmanjševali, tako
da so od njih marsikje ostali samo še
gozdni robovi. Umetni gozdni robovi so pri
nas nastali v 5. stoletju pr. n. š., ko so se
na našem ozemlju naselili noriški Veneti.

Poznavalci ocenjujejo, da je dolžina gozdnih robov v Sloveniji približno enaka dolžini ekvatorja (40.000 kilometrov). Za Veliko
Britanijo je značilna majhna gozdnatost, saj
je ohranila komaj 5% gozdov, vendar so
razumni zemljiški posestniki varovali gozdičke, zasajali okras no drevje ter vseskozi
skrbeli, da so se med njivami in pašniki
ohranile žive meje, šopi grmičevja in posamezna drevesa. Spoznali so namreč, da ti
ostanki nekdanjih gozdov preprečujejo izhlapevanje, izsuševanje zemlje in odnašanje prsti, kar na koncu prispeva k večjim
donosom. Podobne izkušnje imajo tudi
drugi narodi, ki so na velikih ravninskih
predelih gozdove spremenili v kmetijske
površine (ruske stepe, Danska). Na splošno
lahko zaključimo, da je pomen gozdnih
robov tem večji, čim bolj izrazito je človek
preoblikoval naravo oziroma čim več gozdov je izkrčil in zemljiščem spremenil prvotno rabo. Z zmanjševanjem ali drobljenjem gozdnih površin dobivajo robni učinki
večji pomen.
Osvajalne moč gozda, ki se izraža v
nenehni težnji po ponovni zasedbi ozemlja,
iz katerega je bil pregnan, pripisujemo pionirskemu značaju lesne dendroflore in značilni dinamiki gozdnih robov. Robnim in
pionirskim vrstam je skupna skromnost
glede razvojnih dejavnikov, velika prilagodljivost, odpornost proti mrazu, vročini, suši,
eroziji ter velika razmnoževalna moč. Pionirsko grmičevje je sposobno brez zaščite
dreves začeti novo življenje na robu stepe,
puščave, pustinje, plazišča ali udornine. V
njihovem zavetju se zadržita organska snov
in vlaga, ki omogočata poznejšo naselitev
zahtevnejših vrst. Postopek naravnega
osvajanja je v naravi počasen, toda vztrajen. Zaraščanje opuščenih zemljišč je ekološko cugodno, toda videz take krajine ni
lep. Spontano zaraščanje poteka namreč
'prek plevelnih sosledij, ki vizuelno ustvarjajo vtis nekulture. Gozdarji se tem neugodnim procesom izognemo s predkulturami in
sadnjo klimaksnih vrst. Na ta način dosežemo cilje v krajšem času. Sonaravnost
n<3;_r:nreč ni suženjsko posnem8ilje- narave,
'femveč upoštevanje ekoloških usmeritev.
GozdV 52, 1994
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2 GOZDARJI PODCENJUJEJO POMEN
GOZDNIH ROBOV
2 THE SIGNIFICANCE OF FOREST EDGES
HAS BEEN UNDERESTIMATED BY FOREST
EXPERTS

Smotrno oblikovanje gozdnih robov je
obvezna sestavina filozofije sonaravnega
ravnanja z gozdovi. Z umirjeno sestojno
klimo vplivamo na najpomembnejšo rastno
sestavino - humus, s tem zvišujemo vrednostne donose in krepimo samoohranitvene sposobnosti gozdnega ekosistema.
V gozdnih robovih so zastopane tržno manj
zanimive drevesne vrste, ki se poleg tega
razraščajo v vejnate, tršate osebke, z manjšim deležem kakovostnega lesa. Kljub večji
lesni zalogi in večjemu prirastku je vrednostna pridelava na gozdnih robovih manjša
kot v notranjosti sestojev. Zaradi prevladujoče usmerjenosti v ekonomičnost pridelave, manjše ekološke osveščenosti, pa tudi
obrobnosti gozdarske stroke v zadnjem

času, v teoretičnem in praktičnem pogledu,

zanemarjamo pomen gozdnih robov.
Prezrli smo tudi spoznanje, da večje
ekološke in druge prednosti gozdnih robov
odtehtajo manjše denarne koristi. še z
veliko večjimi težavami potrebo oblikovanja
gozdnih robov uveljavljamo v družbi. Spomnimo se samo na našo mlačnost pri velikopovršinskih cestnih in energetskih presekah, ko smo sistematično podcenjevali
škode v gozdovih in k odškodnini nismo
zmogli uveljaviti plačila stroškov za urejanje
gozdnih robov. Zato se ne smemo čuditi
oceni, da je pri nas več kot 90% gozdnih
robov oblikovanih nepravilno.

2.1 Gozdnim robovom pripisujemo
različne funkcije
2.1 Different functions have been attributed to
forest edges

a) Kulturno-zgodovinske funkcije
a) Cultural-historical functions

Bogato členjen gozdni rob je dragocen sestavni del gozda in najlepši okras kulturne krajine.
Highly diversified forest edge is a valuable component part of the forest and the most beautiful
~ment of cultural landscape
·
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Gozdne robove u vrščamo v mozaik kulturne krajine. Veliko gozdnih robov je iz
najstarejšega srednjeveškega obdobja kolonizacije našega ozemlja, toda največ jih
izvira·iz 18. stoletja, ko se je po uničujočih
krčjtva h gozdov v visokem srednjem veku,
začelo vzpostavljati ravnotežje med poselitvijo in krajino. Z uničevanjem teh biotopov
siromašimo našo domovino. Neodgovorno
in kratkovidna uničevanje slovenske zemlje
' našega vodno-kmetijskega lobija je začasno zaustavljeno, toda ne zaradi večje
ekološke osveščenosti, te m več zaradi pomanjkanja denarja.
b) Naravovarstvena funkcija
b) Nature protection function

Gozdni robovi so pribežališča redkih rastlin in živali. V teh ekoloških nišah najdejo
zatočišče toploljubne in svetloljubne drevesne vrste, ki jih vedno redkeje srečuj emo

v gospodarskih gozdovih (divje sadno drevje, poljski javor, brek, skorš, negnoj, bodika, rumeni dren, čremsa idr.). Zato je oblikovanje gozdnih robov najbolj učinkovita
oblika varovanja domač ih manjšinskih drevesnih vrst. V različnih nadstropjih gozdnega roba gnezdijo številne ptice pevke.
Njihova gostota je tu povprečno 3.5-krat
večja, kot v notranjosti gozdov. Nemški
raziskovalci so našteli okrog 1200 raz li čnih
živalskih vrst (ptice, plazilci, žuželke, nevretenčarji , mali sesalci in večja divjad), ki
najdejo v gozdnih robovih hrano, zavetje,
kritje, gnezdišče, kotišče in prezimovališča
(Boenecke). Več žuželk in semen pomeni
več ptic, ki niso samo okras gozdov, temveč
so naši najzvestejši pomočniki pri varovanju
gozdov pred škodljivci (npr. podlubniki). Z
uredbo o zavarovanju ogroženih živalskih
vrst (Ur. l. RS, št. 57/1993) so zavarovane
številne vrste, ki naseljujejo gozdne robove

Idilično sožitje med gozdovi, ostanki gozdov in obdelovalnimi površinami je ohranjeno samo tam, kjer
je kmetovanje še na sonaravnih osnovah (Polžarjeva domačija pod Do načko goro)
ldyllic harmony between forests, forest rests and agricu/tural /and has been preserved only there
w(lere agriculture is stili based on naturalistic bases (The farm of Po/žar family on the slope of 1(7e
Dbnačka mountain)
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(nekatere vrste polžev, hroščev , metuljev,
dvoživk, ptic in malih sesalcev). Žal je
varovanje posameznih vrst neučinkovito,
če ne varujemo njihovih biotopov- gozdnih
robov.
c) Ekološka funkcija
c) Ecologic function

Robni biotopi se odlikujejo z veliko pestrostjo in številčnostjo rastlinskih in živalskih vrst. Navadno ne zastopajo samo vrst
iz obeh sti čnih združb, temveč se v njih
pojavljajo še posebne vrste, ki jih ne najdemo v nobeni od osnovnih enot. Govorimo
lahko celo o posebnih specialističnih vrstah,
ki se najpogosteje ali trajno zadržujejo v
teh conah. Zato so gozdni robovi dragocene ekološke niše in pomembni genski
rezervoarji. Povečano spremenljivost in pestrost vrst pojmujemo kot "robni učinek"
(edge effect). Specialistične vrste, ki se
pogosteje pojavljajo v ekotonih ali v njih
preživijo večji del življenja, pa imenujemo
robne.
Zunanji pl ašč varuje gozdove pred vdorom onesnaženega zraka, vroč ino in vetrovi, zato je pomemben toplotni in vlažnostni
izravnalec. Gozdni robovi so tudi branik
pred slabimi navadami neosveščenih ljudi
(odlaganje odpadkov, gradbenega in drugega materiala, zasilni hlevi). V izpraznjenih "kulturnih stepah" so gozdni ostanki prvi
pogoj uspešne biološke borbe proti škodljivcem. Velikokrat je bilo že potrjeno in dokazano, da je na gozdnem robu živeča "poljska policija" (podlasica, dihur, jež) najboljši
uravnalec številčnosti mišje populacije. Na
osončeni h gozdnih robovih je tudi gostota
mrav lji šč velika. Ne smemo prezreti pestre
in bogate paše, ki jo kobulnice, košarice in
metuljnice od zgodnje spomladi do pozne
jeseni ponujajo čebe l am . Zaradi navezanosti velikega števila rastlin in živali na gozdni
rob, varstvo le-tega uvrščamo med pomembnejše sestavine integralnega varstva okolja
kot varstvo prostrane notranjosti gozdov.
Gozdni robovi so tudi najbolj učinkoviti
blažilci ekološko neuravnovešenega in nenaravnega kmetijstva.
Gozdni plašč vzdržuje sestojno mikro126

Gozd V 52, 1994

klimo in šč iti vegetacijo pred izsušitvijo. V
gozdnem robu je za 5-1 O% višja zračna
vlaga kot na prostem. Ta u či nek je izrazit
na južnih ekspozicijah in v zrahljanih, starejših sestojih brez naravnega grmovnega
sloja. Grmi čevj e gozdnega roba umirja hitrost vetrov, povečuje kopičenje snega,
zmanjšuje odnašanje stelje in vetrno erozijo
tal ter prispeva k večji m donosom sosednjih
zemljišč (15-25%). Na zaobljenih gozdnih
robovih se hitrost vetra zmanjša celo do
60%, u čin ek povečanja rodovitnosti pa
seže do globine 10-25-kratnika višine dreves. Zaščitna klima gozdnih robov blagodejno vpliva na razvoj sosednjih ekosistemov, torej tudi na rast drugih gozdov. Povečana sušnost in pomanjkanje dušika sta
nam reč odločilna razloga neuspešnega naravnega pomlajevanje. če drevesa s tenko
in gladko skorjo, nenadoma izpostavimo
sončni pripeki, skorja razpoka in v tako
nastale pokline prodrejo bolezenske klice,
ki razvrednotijo najvrednejše dele drevesa.
Gosti robovi filtrirajo prah in strupene
aerosole, kar je pomembno za urbana in
med temi še posebno za zdraviliško-turistična okolja. Prehod od tradicionalne h
kulturni krajini označuje vedno v ečja potreba po prostoru. Urbanizacija, zlasti pa
monokulturno, mehanizirane in s kemičnimi
sredstvi vzdrževane kmetijstvo nenehno
zmanjšujeta obseg naravnih ekosistemov
in ogrožata obstoj rastlin ter živali v njih.
Zato opažamo v razvitih okoljih težnjo po
ublažitvi neugodnih razvojnih tokov s ponovno zasaditvijo živih mej, grmovja ob
vodotokih in po podobnih ukrepih ekološke
prenove osiromašenih predelov. V bogatejših zahodnonemških pokrajinah v zadnjem
desetletju že množi čno in načrtno vračajo
tehnizirane "kulturne stepe" v prvotno, naravno stanje.
d) Krajinsko-estetska funkcija
d) Landscape-aesthetic function

S svojo stopničasto in pestro zgradbo,
barvitostjo listov, cvetov in plodov,
lepšajo gozdni robovi krajinski videz. Oblikovanje gozdnih robov temelji na načelih
pejsažne arhitekture. V doživljanju lepot
različno

i
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urbanega okolja imajo gozdni robovi vlogo
izrazite vidne domin ante, zlasti, če so izoblikovani kot atraktivna vidna smer. Kadar
slonijo tudi na ekoloških spoznanjih, pravimo, da so s krajino v harmoniji. Tako npr.
deluje mo noto no oblikovan rob smrekov ega
nasada neprijetno in naravnost vsiljiva.
e) Rekreativna funkcija
e) Recreational function

Obiskovalec, ki iz odprte krajine vstopa
v gozd, dobi prvi vtis o njem na njegovem
robu, zato ne smemo biti ravnodušni, kako
mu zaželimo dobrodošlico. Premalo pozornosti posvečamo gozdarskim oznakam
(mejni znaki, oznake oddelkov in odsekov,
opozorilni in sporočilni napisi), še bolj nekulturno pa je, če jih neredno in slabo
vzdržujemo.
Gozdni rob je lahko privlačno območje
rekreacije za najrazličnejše starostne skupine ljudi in mora biti za obiskovalce ustrezno izoblikovan. Odrasli in starejši ljudje ga
pogosto obiskujejo spomladi, ko po dolgotrajni zimi hrepenijo po toplih, sončnih žarkih. Gozdni robovi namreč zmanjšujejo
neugoden ohladitveni učinek vetra. Nasprotno je v vročem in soparnem poletju
notranjost gozda osvežujoče zatočišče. V
turističnih, zlasti pa v zdraviliških okoljih, so
gozdni robovi pomembni blažilci bioklimatskih skrajnosti.
V bližini naselbin so v gozdnih robovih
urejena otroška igrišča. Znana je navada,
da si otroci določen predel uredijo po svoje
in v njem uveljavljajo posebno obliko socialnega lastništva - "naše področje". Gozdni
robovi so tudi priljubljena mesta za celodnevni oddih ali piknik v naravi. V naši
podzavesti so še pritajene instinktivne težnje po zaščiti, ki se kaže v izbiri prostora,
· ki med rugim zagotavlja določeno kritje.
f) Živali
f) Animals

Gozdni rob ne privlači samo ljudi, temveč
je izredno zanimiv habitat divjadi. V predelih
z intenzivnim kmetijstvom in gozdarstvom
je pritisk na gozdni rob stopnjevan. Statistike dokazujejo ozko negativno medse-

bojno odvisnost med starostjo gozda in
številčnostjo divjadi. Ta je najmanjša v
terminalni fazi pragozda in največja na
pomlajenih površinah. Zato se ne čudimo
lovcem, ki na gozdnih robovih postavljajo
!ovne naprave. Žal nas arhitektura visokih
prež spominja na taboriščne stražarnice in
jih težko sprejemamo v krajini. Podobno
moteči tujki so !ovne pasti za podlubnike,
ki jih v zadnjih letih postavljamo v bližino
gozdnih robov.
g) Povezovalna in razčfenjevafna funkcija
g) Synthetic and analytic function

Kot linijske sestavine krajine povezujejo
gozdni robovi različne ekosisteme. Neredko
srečamo gozdne ostaline med travniki ali
pašniki na meji dveh ali več kmečkih gospodarstev.
Gozdni rob je sočasno kulturna meja
med gozdnimi in drugimi zemljišči. Mejo
med gozdnim in kmetijskim prostorom najlaže ohranjamo tam, kjer poteka ob zunanjem robu gozda cestna komunikacija.
Idealna je !ravna gozdna pot, medtem ko
so makadamske ali asfaltne površine zaradi
toplotnega izžarevanja ekološko nezaželene.
h) Obrambna funkcija
h) Defensive function

V dovolj globokem in gosto zaraslem
gozdnem robu najdejo kritje branilci s svojo
opremo in tehniko.

2.2 Tipologija in zgradba gozdnih robov
2.2 Typology and structure of forest edges

V funkcionalnem in strukturnem pogledu
se gozdni robovi bistveno razlikujejo od
notranjosti gozdov. Razlikujemo zunanje in
notranje gozdne robove, pri vsakem od teh
pa še naravne in umetne:
Zunanji robovi
- naravne zunanje robove srecuJemo
tam, kjer naravne razmere ne dopuščajo
rast drevju (močvirja, zgornja gozdna meja,
mrazišča, idr.);
- antropogene zunanje robove sreču
jemo na stičišču gozdov s kmetijskimi ali
urbanimi površinami.
GozdV 52, 1994
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Notranji robovi
- naravni notranji robovi se pojavljajo ob
gozdnih vodotokih in reliefnih prelomih
(skalni previsi, melišča, ipd) ;
- vplivu čl oveka pripisujemo robove med
gozdovi in manjšimi enklavami ter robove
ob komunikacijah, ki so si izsilile pot skozi
gozdove (prometne, energetske, informacijske).
Iz tipološke razdelitve gozdnih robov izhaja, da so ti lahko različno oblikovani. O
njihovi sestavi, razslojenosti in mozaični
zgradbi odločajo rasti ščni dejavniki. Posebnost med gozdnimi robovi so vegetacijske
spremembe, ki jih p ovzroča č lovek v zapušče nih urbanih krajinah ter v mestnih in
industrijskih okoljih. S sinantropizacijo naravnih sistemov razumemo prilagoditev organizmov na prebivanje in uspevanje v
ekosistemih, ki jih je ustvaril ali sooblikoval

človek. Med temi antropofiti (ali sinantropofiti) so zlasti neugodne plevelne ali ruderalne združbe, ki rastejo na grobljah, smetiščih, okrog poslopij, ob prometnicah, nasipališči h in stičiščih podobnih združb. še
veliko slabši so grobi in nasilni posegi, ki
jih povzročamo z odpiranjem gramoznic,
kamnolomov in rudokopov v gozdovih ter
odlaganjem jalovine in najrazličnejših odpadkov.
Znan je fenomen gozdnega roba na uničenih ekosistemih, kakršen je naš Kras,
kjer osvajalno napreduje v prvih bojnih
vrstah na meji med živo in mrtvo naravo in
tako ustvarja pogoje, da se na ogolele
skale vrača življenje (Mlinšek 1993). še
bolj izrazita je njegova obrambna vloga na
meji savan, puščav in pustinj, kjer na mrtvi
straži do zadnjega kljubuje smrti.
Gozdni robovi so navadno štirislojni in
sestavljeni iz:

Posebno doživetje je oddih na pohorskih košenicah, ki se počasi zaraščajo s smrekami. Robna in
osamljena drevesa so vejnata do tal in predstavljajo gozd in rob obenem.
Taking rest in the meadows of Pohorje, which slowly get overgrown by Norway spruces, is quite an
e>rtraordinary expirience. Border and alone standing trees have branches dawn to the ground ar d
.a4e.Jhe representatives of the forest and forest edge at the same time.
_
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- visokih in širokolistnih zelišč ,
- grmovnic,
- grmovnic in dreves 2. velikostnega
razreda ter
- dreves 1. in 2. velikostnega razreda z
grll)ovnicami.
Pravilno grajeni gozdni robovi se stopničasto dvigujejo. Kot linearno oblikovani življenjski prostori potrebujejo minimalno globino. številne naloge lahko uspešno izpolnjujejo, če zavzemajo 15 do 30 metrov
globine ali če je globina približno povprečna
sestojna višina; na vetrni strani naj bi bili
široki celo do 40 metrov, medtem ko v
literaturi naletimo tudi na večje številke.
Idealne širine posameznih slojev so naslednje: sloj zeli naj zavzema 1/6 širine
gozdnega roba, sloj grmovnic 1/3, medtem
ko naj polovico širine roba porašča drevje
različnih velikosti. Notranji gozdni robovi so
Povsem zrahljan rob obrežne vegetacije zastopajo glavate vrbe, ki vedno redkeje še spominjajo
na nekdaj zelo razš~jeno domačo dejavnost pletarstva (Stranje pri Smarju)
Entire/y loosened edge of riverine vegetation is
represented by wil/ow trees, which hardly stili
remind of ance widespread home activity of
wickerwork (Stranje by Šmarje).

ožji in- skromneje grajeni. Kako pomembno
vlogo ima globina gozdnih robov, najlepše
vidimo na različnih cestnih, plinovodnih,
daljnovodnih in drugih presekah, ki so se
nasilno zasekale v gozdove. Nezaščitena
drevesa so izpostavljena najrazličnejšim
poškodbam, ki se več desetletij ne zacelijo.
Tako razrezani gozdovi razkazujejo dokaj
klavrno krajinsko podobo. Globina gozdnih
robov se mora prilagajati naravnim danostim in naj bo čim bolj spremenljiva, da ne
nastane nenaravna, geometrično oblikovan
rob. Izkušnje nas učijo, da moramo vzdolž
cest ohranjati vsaj šest metrov širok, nepogozden pas (divjad, varnost prometa), medtem ko je lahko pri kmetijskih zemljiščih ta
odmik manjši.
Narava celi rane tudi na kamnitih cestnih brežinah, če so oblikovani nakloni, ki so podobni
naravnim. Skalnata brežina gozdne ceste v MacIju (odd. 11) se je osem let po izgradnji že
dodobra zarastla.
The nature also hea/s the wounds on stony road
shoulders on condition s/apes which resemble
natural ones have been formed. A stony road
shoulder of a forest road in Macelj (div. 11) has
become well overgrown eight years after the
construction.
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Na arhitekturo in sestavo gozdnih robov
odločilno vplivata nadmorska višina, nebesna lega in geološka podlaga. Najbolj bogato izoblikovane robove srečujemo na južnih legah, na karbonatnih podlagah, v območju hrastovo-gradnovih gozdov. Ti se
namreč odlikujejo po velikem številu grmovnih in drevesnih vrst. Na višjih, hladnejših
legah in na kislih kamninah je izbor vrst
manjši, zato so tu tudi gozdni robovi enostavnejši.

3 OBLIKOVANJE GOZDNIH ROBOV
3 FORMATION OF FOREST EDGES

Ravnanje z gozdnimi robovi mora postati
sestavni del trajnega gospodarjenja z go-

V bukovih gozdovih redkeje srečujemo grmovne
robove, ker na robu rastoča bukova drevesa
ohranijo žive veje in z njimi do tal zapolnijo prostor
(Belevue nad Rogaško Slatino). Strnjeni robovi
varujejo pred erozijo, neugodnimi pogledi ter
čistijo zrak umazanije in strupov.
ln beech forests shrub edges can rarely be found
because beech trees which grow on edges preserve vital branches and entirely complete the
space dawn to the ground (Belevue above Rogaška slatina). Serried edges prevent erosion, hide
the forest inside and elean pol/uted and tox ic air.
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zdavi in mora biti trdno vpeta v vse načrto
valne postopke. Gozdarji zaostajamo za
sodobnimi trendi; ker nimamo zadostnih
naravovarstvenih in ekoloških znanj (kognitivna disonanca) pa tudi sredstev in motivacije za oblikovanje gozdnih robov, se prepad med dejanskim in deklarativnim urejanjem teh prehodnih con še poglablja. Povsem je prevladala ozka usmerjenost v lesno
pridelavo ter prepričanje, da se zeleni zid
na centimeter natančno in navpično zaključi
na meji parcele.
·
Gozdni rob mora biti grajen iz avtohtonih
vrst, med temi pa naj prevladujejo grmovnice in redke drevesne vrste. Prednost ima
potencialna in ne aktualna vegetacija. Pestrost naše vegetacije omogoča bogato
strukturiranje robov po načelih sonaravnosti. Na gozdnem robu so pomembne podrqbnosti, izstopajoča posamezna drevesa

Preseka za 11 O KV daljnovod na Dobovcu pri
Rogatcu ima vse vrline najneugodnejšega tujka
v krajini, ki vedno oblikuje dvojno dolžino robov.
(Vse slike: mag. M. Cimperšek)
Forest aisle made for a 11 O KV transmission line
in Dobovec by Rogatec has all the characteristics
of the most unfavourable intruder with a landscape, always forming a double length of edges.
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ali skupine le-teh, različnih velikosti, oblik
in vrst. Kjer opažamo vdore v gozd s
škodljivimi posledicami, so zaželene trnate
vrste (Rubus sp., Rosa sp., Crataegus sp.,
Prunus spinosa, Robinia pseudoacacia,
Rhijmnus cathartica, Genista germanica
idr.). Gozdni rob mora biti stopničasto izoblikovan, zadosti gost in v vsej dolžini
čimbolj zaprt. Ob prometnicah moramo
upoštevati izpostavljenost imisijskim obremenitvam, ob cestnih prometnicah pa še
dodatno soli in težkim kovinam.
Nega gozdnih robov mora biti skrajno
racionalna in ekstenzivna. z nego odstra~
njujemo osebke, ki imajo enostransko razvite krošnje in na ta način oblikujemo stopničast razvoj roba. Pri rahljanju ali "mehča
nju" gozdnega roba odstranjujemo senčne
vrste v korist svetloljubnih. Robovi, ki so
izoblikovani tudi po načelih prebiranja,
trajno ohranjajo razgiban in pester videz.

Za nemoten razvoj favne je pomembno, da
ukrepe omejimo na zimsko obdobje, to je
med oktobrom in februarjem. Drevesa, na
katerih so gnezda, pustimo nedotaknjena.
Tudi opada ne odstranjujemo.
Nov gozdni rob osnujemo najlaže tam,
kjer sestoj posekama na golo (končni posek, ujme) in pri tem hkrati posežemo v
robno območje. Pogosto pri tem grešimo,
saj pogozdimo površino do zunanje meje
roba, namesto da bi ta del prepustili naravnemu sosledju (sukcesije). Rob lahko pomladima tudi tako, da v 5-1 O-letnih obdobjih postopoma odstranjujemo drevje; najprej prvo vrsto in nato postopoma druge,
tako da navajamo osebke na večjo odpornost proti vetrovom in sončnim opeklinam.
Podoben učinek dosežemo z resurekcijsko
sečnjo v 1O-letnih obdobjih. Poganjki iz
panja imajo prednost pred semenskimi
osebki. Pomladitev dosežemo tudi tako, da

Ekološke niše gozdnega roba (Zundel):
1 -Skrivališče malih sesalcev, 2- Kritje za srnjad, 3- Preža za srakoperja, 4- Ogrodje za pajkovo
mrežo, 5 - Gnezdišče na tleh, 6 - Gnezdišče v grmičevju (siva penica), 7 - Gnezdišče v drevesni
krošnji (golob griv ar), 8 - Gnezdišče duparjev (škorci), 9 - Počivališče nočnih ptic (sove), 1O Počivališče dnevno aktivnih ptic (fazan), 11 -Sončno mesto plazilcev, 12- Senčna skrivališče dvoživk,
13 - Zimovališče polhov, 14 - Kotišče malih sesalcev
"'Ecologic niches of the forest edge (Zundel):
1 - A hiding place tor small mammals, 2- A cover for deer, 3- A lookout for a shrike, 4- A framework
for a cobweb, 5- A nesting place on the ground, 6- A nesting place in shrubs (Sylvia communis),
7- A nesting place ina tree crown (ringdove), 8- A nesting place for birdsliving in hollows (starling),
9- A resting place of night birds (owl), 10- A resting place of the birds which are active during the
day (pheasant}, 11 - A place in the sun for reptiles, 12- A shady hiding place of amphibians, 13A place to spend a winter for a dormouse, 14 - A whelping place for small mammals
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Izkušnje in proučevanja potrjujejo, da je največja
gostota gozdne zoocenoze na prehodu med pomlajencem in začetnimi razvojnimi stadiji gozda.
Divjad ima v teh ekotonih bogato pogrnjeno mizo
z najboljšo beljakovinsko hrano, kritje in mir.
Based on experience and studies, it can be
confirmed that the highest concentration of forest
zoocoenosis is at the transition from a regenerated forest and the initial developmental forest
stages. The wild has diverse nutrition possibilities
of high protein food, she/ter and peace in these
ecotones.

Na meji med gorskim smrekovim gozdom (Piceetum subalpinum) in visokim barjem (Sphagnetum)
se oblikujejo globoki, mehki in slikoviti naravni
robovi. Gozdna struktura se postopoma rahlja,
drevesa so vedno manjša, dokler se vedno večje
vrzeli ne stopijo z rušjem in drugimi polgrmi ter
tekoče preidejo v šotišče ali jezersko okno.
At the transition between Piceetum and Sphagnetum deep, soft and picturesque natural edges are
formed. Forest structure eventually becomes /ooser, trees become smaller, large openings merge
with dwarf pines and other semi shrubs and go
over to peat bog or a lake window.
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Dinamično sožitje med vodo in kopnim je izoblikovalo dragocene gozdne robove, v katerih so
redke rastline in živali. Kjer vodarji in kmetijci niso
uni čili naravnih vodotokov in njihove obrežne
vegetacije, lahko še občuduj emo slikovite pejsaže
in ekološko dragocene biotope.
Dynamic coexistence between water and /and
has formed precious forest edges where rare
plants and animals can be found. Picturesque
sceneries and ecologically valuable biotopes can
stil/ be admired where natural riverbeds and their
riverine vegetation have not been destroyed by
hydrologists and agriculturists.

Z romantizmom in domišljijo obdarjeni poznavalci
trdijo, da je arhitektura gotskih katedral našla
vzore v temačnih in skrivnostnih bukovih gozdovih. Visoka, vitka in bela bukova debla spominjajo
na kamnito stebričevje , ki nosi obočno oblikovan
zeleni baldahin. V nadaljnem razvoju gotskega
sloga so v stene vgrajevali vedno večje, čipkaste
steklene vitraže, ki so tako oslabili stene, da so
morali stranski oporniki prevzeti del pritiskov krova. V stranskih opornikih visoke gotike najdemo
podobnosti z gozdnimi robovi.
Those inclined to romanticism and phantasy ciaim
that the architecture of Gothic cathedrals followed
the example of dark and mysterious beech to-
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rests. Tal/, slender and white beech trunks remind
of a stony collonade, carrying a green arched
baldachin. With the development o( the, Gothic
style, large face-like glasswork was built into walls
because of which walls became weaker and
some of the pressures of the roof had to be taken
over by side props. The side pi/lars of High Gothic
resemble forest edges.

Vijugav potek gozdnih cest nudi najrazličnejše
možnosti oblikovanja gozdnih robov (levo). Na
desni strani smrekove kulture gozdni rob manjka.
Čeprav je za priložnostne obiskovalce globok
pogled v notranjost gozda nenavaden in vizualno
zanimiv, mu očitamo ekološko neprimernost.
A winding course of forest roads otfers diverse
possibilities of the forest edge formation (to the
left). On the right side of a spruce cu/ture forest
edge is missing. Despite the fact that a look deep
into the forest is unusual and visualfy interesting
for occassional visitors of the forest, it could be
reproached ecological inappropriateness.

Med krajinsko najugodnejšimi tujki so preseke
daljnovodov, ki so z ravnimi in ostrimi linijami
zasekani v gozdove. Gozd kot naravni in daljnovod kot tehnični element sta si še v večji opreki,
če gozdni rob ni natančno izoblikovan (zgoraj).
Narava vztrajno zarašča neobdelane robove
(spodaj) in počasi popravlja pohabljeno krajino.
Among the most severe interferers with the landscape there are transmission line forest aisles cul
into forests with their straight and sharp lines. The
forest as a natural element and a !and line as a
technical element are in even greater opposition
it a forest edge has not been carefully planned
(example above). Nature is constantly active in
the overgrowing of uncultivated edges (below)
and is slowly correcting the injured landscape.

Opuščene kmetijske površine kmalu osvoji gozd.
Zaraščanje je v ekološkem pogledu ugodno (zaščita tal), toda izgled take krajine je nekulturen, saj

poteka prek nezaželjenih sosledij (koprive, težko
prehodna visoka zelišča, ovijalke, trnaste grmovnice, itd.). V višjih legah je sprejemljivo zaraščanje
gorskih košenic, kadar se oblikuje gozdni rob iz
klimaksnih drevesnih vrst.
Abandoned agriculturalland is quickly conquered
by forest. Overgrowing is favourable from the
ecologic point of view (soil protection) yet the
appearance of such a landscape is uncultivated,
extending over undesired sequences (nettles,
impassable high herbs, creepers, thorny shrubs
etc.). ln p/aces of higher altitudes the overgrowing
of mountainous meadows is acceptable when a
forest edge is formed from climax tree species.
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močno

presvetlimo površino in s tem omonasemenitev robnih vrst.
Gozdni rob naj bo naraven odraz krajinskih značilnosti , zato v njem ne smemo
pospeševati tujih drevesnih vrst. Vseskozi
težimo k bogato členjeni strukturi, ki s svojo
pestrostjo in slikovitostjo krasi krajino. Puščamo tudi odmrJe osebke, ki postanejo
dragocene ekološke niše lišajev, gliv, mahov, insektov, ptic in netopirjev. Z doslednim odstranjevanjem odmrlih osebkov smo
domala pregnali zoocenozo ptic in gozdove
spremenili v gluhoneme in puščobne lesne
njive brez najmanjše romantike. Al i niso
morda naši čuti že tako otopeli, da se tudi
naša srca ne razveselijo, če tišino gozda
zmoti drdraj oče trkanje žolne, gruljenje golobov ali reglanju podobna govorica kosov.
Kdor ne razume te govorice narave, se
mora zaskrbljeno vprašati, ali ni izgubil
orientacije v prostoru in času .
Nemški gozdarji so med leti 1978 do
1985 strokovno zače li urejati gozdne robove in ugotovili, da znašajo povprečni
stroški 14 m širokega gozdnega roba okrog
16 DEM/tm oziroma 2 DEM/m2 (Sperber).
Takega razkošja si mi ne moremo privoščiti
in tudi ni potrebno, saj smo v naših gozdovih ohranili naravno vrstno sestavo.
Z gozdnimi robovi je povezano vprašanje
odmikov in pogojev gradenj objektov v
njegovi bližini. V Švici je predpisan od 25
in 30-metrski odmik, vendar se v praksi
neredko dogaja, da gozdarjem uspe ohraniti samo 1O metrov širok pas (Buetler).
Bivalna higijena in varnost zahtevata večjo
razdaljo, zlasti na osojnih legah. Pri nas
niso redki primeri, ko je temelj zgradbe
postavljen v sam gozdni rob, nakar lastniki
postopoma in neopazno odstranjujejo drevesa, ki z nagibanjem in rastjo v prazen
prostor ogrožajo varnost objektov in njihove
stanovalce. Pri tovrstnih odločitvah bi bilo
smotrno pritegniti gozdarske strokovnjake.
Naravni gozdni robovi so zakladnica, iz
katere lahko č rp amo znanja za oblikovanje
umetnih. Z drobljenjem gozdnih površin
narašča pomen gozdnih robov. Ambiciozni
načrt gradnje slovenskih avtocest bo, do
leta 2000, za več sto kilometrov povečal
dolžino umetnih gozdnih robov.
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Z zmanjševanjem (fragmentiranjem) gozdnih površin se relativno povečuje pomen gozdnega
roba.
By means of decreasing (fragmenting) of forest
areas the significance of the forest edge has
relatively increased.
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Gozdni rob je idealno oporišče "poljske policije", odkoder pleni Ici uravnavajo številčnost vrst v različnih
oddaljenostih (Zundel).
The forest edge is an ideal base of "field police" from where preying animals regu/ate the number of
animals of individua/ species at various distances (Zunde/).
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GDK: 238:176.1 Quercus rubra L., Quercus palustris Muench.

Rast rdečega hrasta (Quercus rubra L.) in močvirskega
hrasta (Quercus palustris Muench.) v nasadih
Dobruška gmajna in Korita
The Growth of (Quercus rubra L.) and (Quercus palustris Muench.)
in the Dobruška gmajna and Korita Plantations
Lado ELERŠEK*, Mihej URBANČIČ** , Jože GRZIN***

Izvleček

Abstract

Eleršek, L., Urb ančič, M., Grzin, J.: Rast rdehrasta (Quercus rubra L.) in močvirskega
hrasta (Quercus palustris Muench.) v nasadih
Dobruška gmajna in Korita. Gozdarski vestnik, št.
3/1994. V slovenščin i s povzetkom v angleščini,
cit. lit. 15.
Rast rdečega hrasta je bila ugotavljana v dveh
nasadih na potencialnih rastiščih združb Pseudostellario-Quercetum roboris in Querco-Fagetum,
rast močvirskega hrasta pa v nasadu na rastišču
Pseudostellario-Quercetum. Na teh pred sadnjo
hrastov opuščenih kmetijskih zem ljiščih so bili
ugotovljeni za obe vrsti dobri volumenski pri rastki,
zaradi katerih ju lahko uvrščamo med hitro rastoče drevesne vrste. Tudi pri redki saditvi obeh
hrastov (1667 sadik na hektar) v nasadu Dobruška gmajna so se oblikovala po treh desetletjih
kvalitetna drevesa.

Eleršek, L., Urbančič, M., Grzin, J. : The Growth
of Quercus rubra L. and Quercus palustris
Muench. in the Dobruška gmajna and Korita
Plantations. Gozdarski vestnik, No. 3/1994. ln
Slovene with a summary in English, lit. quot. 15.
The growth of Quecus ru bra L. was established
in two plantations in potential natural sites of the
Pseudostellario-Quercetum roboris and QuercoFagetum associations and the growth of Quercus
palustris Muench. in a plantation in the Pseudostellario- Quercetum natural site. ln these, before
the planting of oak trees abandoned agricultural
sites, high volume increments were established
for both tree species, because of which they can
be ranked among high growing tree species.
Even with thin planting of both oak species (1667
plants per hectare) in the Dobruška gmajna plantation, high quality trees have developed after
three decades.

čega

Ključne besede : rdeči hrast, močvirski hrast,
nasad, eksota, hitrorastoča drevesna vrsta

UVOD
INTRODUCTION

V današnjem čas u tudi na svojih naravnih
v velikem obsegu propadajo nekatere domače drevesne vrste, kot so jelka,
dob, domači kostanj idr., za kar krivimo
onesnaženo ozračje in padavinsko vodo,
bolezni in škodljivce ter spremenjeno podnebje, ob tem pa ugotavljamo, da nekatere
tuje drevesne vrste te spremembe prenašajo bolje. Zagovorniki tujih drevesnih vrst
tudi navajajo, da so številne eksote izginile
rastiščih

* L. E. , dipl. inž. gozd., ** M. U., dipl. inž.
gozd., *** J. G., teh. sod., Gozdarski inštitut
Slovenije, 61000 Ljubljana, Večna pot 2, SLO
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iz naših gozdov v času ledenih dob in bi
lahko danes, v spremenjenih pogojih, tu
spet našle svoje mesto {Eieršek 1987).
Tujerodnih drevesnih vrst pa ne cenijo le
v nekaterih gospodarsko razvitih Evropskih
državah, ampak tudi drugje. O tem med
drugim poročajo naši študentje gozdarstva
iz obiska mednarodnega srečanja študentov gozdarstva v Braziliji (Gartner 1992),
kjer so si v državi Sao Paulo ogledali
donosne plantaže evkaliptusa (Eucaliptus
grandis), ki so ga v južno Ameriko prinesli
iz Avstralije. V novi domovi ni raste celo
hitreje, saj dosegajo drevesa sedemletne
plantaže že debeli no 20 do 30 cm in višino
20 do 25m.
Domovina rdečega hrasta je severna
Amerika, od koder je bil prinesen v Evropo

Rast rdečega hrasta (Ouercus rubra L.) in mo~virskega hrasta (Quercus pa/ustris Muench.) v nasadih Dobruška gmajna in Korita

leta 1691. Iz literature (Ludemann 1987,
Stratmann 1987) je razvidno, da ta hrast
zelo cenijo v Nemčiji, kjer je že več lepih
nasadov. Na območju severnega Rena (območje vinske trte) poraščajo sedemdesetletci nasadi skoraj 2% tamkajšnih državnih
gozdov (volumenski prirastek je od 5 do
7m 3 na ha). V Nemčiji porabijo letno okoli
1OO ton semena rdečega hrasta, ki ga
delno naberejo v lastnih semenskih sestojih, večinoma ga pa uvozijo.

podobne maksimalne višine (3D--45 m) in
zraste v debeli no do 1m. Njegovi listi so
prav tako pernato deljeni, a so globje zarezani in imajo ožje listne roglje. Jeseni se
kot listi rdečega hrasta obarvajo rdeče.
Koreninski sistem je plitvejši kot pri drugih
hrastih. Dobro uspeva na globokih tleh
poleg rek in jezer, pa tudi na zamočvirjenih
tleh. Je odporen proti mrazu in onesnaženemu zraku.

3 RASTIŠČNE RAZMERE V NASADIH
2 SPLOŠNI PODATKI O RDEČEM IN
MOČVIRSKEM HRASTU
2 GENERAL DATA ON QUERCUS RUBRA L.
AND QUERCUS PALUSTRIS MUENCH.

Pri nas najdemo rdeči hrast pogosto v
parkih in drevoredih, redkeje v drevesnih
nasadih. Doma je v vzhodnem delo severne
Amerike, na severu sega do Kanade in
uspeva do 1000 m n.v. in več. V višino
zraste od 30 do 45 m in doseže do 2m velik
prsni premer. V Evropi ga že več kot 200
let sadijo po parkih in gozdovih (Jovanovic
1982, Krssmann 1979) in je edini od ameriških hrastov, ki ga v Evropi sadijo v
velikem obsegu. Dobro uspeva na rastiščih
gradna, belega gabra, cera in bukve. Uspeva tudi na zelo slabih tleh, ki so lahko
tudi kisla, slabše raste na apnencu. Viri
navajajo, da ne prenaša zamočvirjenih ali
pa zelo suhih tal. Najbolje uspeva na peščeni ilovici. Listje hitreje razpade kot pri
domačih vrstah hrastov. Zasenčenje prenaša bolje kot graden in slabše kot bukev.
Značilne zanj so globoke in močne korenine, ki lahko prerastejo tudi več plasti nerodovitnih tal. Od domačega hrasta raste
hitreje, še izraziteje se to pokaže na siromašnih tleh. Je odporen proti nizkim temperaturam. Cena lesa je v Nemčiji nižja od cene
lesa domačih hrastov in višja od bukovega
lesa. Nemci navajajo, da je rdeči hrast zelo
kvalitetna drevesna vrsta v nasadih, kjer
raste v spodnjem sloju bukev, kar upoštevajo tudi pri osnavljanju novih sestojev
(Dietrich 1987).
Močvirski hrast je prav tako doma v
vzhodnem delu severne Amerike. Doseže

DOBRUŠKA GMAJNA IN KORITA
3 SITE CONDITIONS IN THE DOBRUŠKA
GMAJNA AND KORITA PLANTATIONS

Nasada rdečega in močvirskega hrasta
v Dobruški gmajni ležita v zahodnem obrobju Krakovskega gozda, uvrščenega v bizeljsko-krški predel predpanonskega titogeografskega območja (Zupančič M. in sod.
1987), na nadmorski višini 155 metrov.
Osnovana sta na ravninskem psevdogleju,
ki se je razvil na rečni terasi iz pleistocenske
sive gline (Pleničar M. in sod. 1970). Zemljišči obeh nasadov smo uvrstili v potencialno rastišče gozdne združbe doba in
evropske gomoljčice (Pseudostel/arioQuercetum roboris ACCETTO 1974).
Nasad rdečega hrasta pri Koritih na Ajdovski planoti (v Vzhodni Suhi krajini, uvrščeni v vzhodnodolenjski predel preddinarskega rastlinskozemljepisnega območja) je
bil osnovan na zaravnici med vrtačami, na
nadmorski višini 230 metrov. Tu sestavljajo
matično podlago svetlosivi jurski apnenci,
ki jih večinoma prekrivajo srednjegloboka
do zelo globoka pokarbonatna sprana tla
(luvisol), površinska skalovitost je okoli 1Oodstotna. Zemljišče nasada smo določili
kot potencialno rastišče preddinarskega bukovega gozda z gradnom (Querco petraeae-Fagetum KOŠIR (1961) 1971,
geogr. var. Epimedium alpinum).
Obe rastišči imata precej podobne podnebne razmere (tab.1 ). Razlika med njima
je predvsem v matični podlagi in reliefu.
V Dobruški gmajni so na ravnem do
blago položnem terenu z vododržno glinasto podlago nastala površinsko oglejena tla
Gozd V 52, 1994
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(psevdogleji). Zato so ob snovanju nasada
rigolali in hraste posadili na ogane, ki so za okoli 30 cm dvig njeni nad
razori. Sedaj imajo tu tla naslednjo zgradbo
profila: pod okoli 5 do 10cm debelo, rahlo
plastjo opada (iz odpadlih listov, vejic hrastov in drugih rastlinskih ostankov) se je že
razvila 2 do 5 cm debela humusnoakumulacijska plast Ah· Ima drobljivo konsistenco,
zrnasto do drobnogrudi často strukturo, ilovnato do glinastoilovnato teksturo, slabo kislo reakcijo. Je močno prekoreninjena,
brezskeletna,
prhlinastosprsteninasta,
sveža je zelo temne sivkastorjave barve, v
njej so deževniki. Pod A horizontom v
ogon ih leži okoli 3 drn debel, ob rigolanju
nanesen, P horizont. Je drobljiv do lomljiv,
pretežno ostrorobe-kepaste strukture, glinastoilovnat, brezskeleten, dobro prekoreninjen, vlažen je olivnorjav, je le rahlo
marmoriran. Pod njim je razvit g horizont,
ki je pod močnimi vplivi občasno stoječe
vode. Je drobljiv do plastičen, poliedrične
strukture, glinastoilovnat, slabo prekoreninjen, marmoriran (z rjastimi in bledosivimi
pegami in madeži) , moker je sivkastorjav.
Sega do globine okoli 60 do 70 cm, kjer se
začne za vodo zelo slabo prepusten in zelo
slabo zračen Bg horizont, zato se ob deževju tla nad njim močno navlažijo, voda pa
zastaja v razorih. Je lomljiv do plastičen,
ilovnatoglinast, gost, sivorjav in močno marmoriran. Vanj segajo le posamezne korenine.
Opisana hidromorfna tla imajo poleg neugodnih fizikalnih in vodno-zračnih tudi
slabše kemične lastnosti. Razen v A horizontu so tla zmerno do zelo kisla, slabo
zemljišče

nasičena z bazami in na splošno slabo
preskrbljena z rastlinskimi hranili.
Na Koritih zakrasele in zato za vodo
močno prepustne apnence pokriva neenakomerno debela taina odeja. Na zemljišču
hrastavega nasada prevladujejo globoka,
pokarbonatna sprana tla. Tu smo v začetku
marca opisali naslednji reprezentančni tal ni
profil:
0 1 : 3/6 cm-{), neenakomerno debel, rahel sloj listja in drugih rastlinskih
ostankov;
Ah: 0-2/3 cm, rahel, drobljiv, zrnast,
sprsteninast, močno prekoreninjen,
vlažen ima temnorjavo barvo;
AhE: 2/3-1Ocm, lahko drobljiv, drobnogrudičast, ilovnat, sprsteninast, dobro
prekoreninjen, dobro odceden, svež
je temno rumenorjav ;
E:
1Q-45cm, drobljiv, zrnaste do oreškaste strukture, ilovnat, srednje
močno prekoreninjen, dobro odceden, svež je rumenorjav;
8 1:
45+ 120cm, je lomljiv do plastičen ,
po l ied rične strukture, glinastoilovnat,
v zgornjem delu še srednje dobro
prekoreninjen, a se z globino število
korenin naglo zmanjšuje. Za vodo je
nekoliko slabše prepusten. Vsebuje
črne konkrecije (premera ok. 1 mm).
Svež je rjave barve.
Opisana avtomorfna tla so v eluvialnem
E horizontu ilovnata, v argi luvi čni Bt plasti
pa glinastoilovnata. Njihova reakcija je po
celem profilu zmerno do zelo kisla. Zaradi
ugodne teksture in velike globine imajo
precej veliko kapaciteto za vodo, ki zmanjšuje nevarnost suše.

Preglednica 1: Povprečne mesečne in letne temperature (v •c) in količine padavin (v mm) na
meteoroloških postajah Gornji Lenart pri Brežicah (150m n.v.), Kostanjevica (158m n.v.) in
Novo mesto (220m n.v.) v obdobju 1951-1980
Table 1: The average monthly and annual temperatures (in •c) and precipitation quantities (in mm)
in meteorologic stations of Gornji Lenart/ Brežice (150 above sea level), Kostanjevica (158m a.s.l.)
and Novo mesto (220m a.s.l.) in the period between 1951 and 1980

met. post.
G. Lenart
Kostanj.
N.mesto
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jan feb
- 1,2 1,2
58,5 52,9
68,7 57,6
-1 ,3 1,0
61,9 54,4
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mar
5,3
68,2
79,5
4,9
66,4

apr
10,1
82,5
101,5
9,5
94,0

maj
14,5
96,6
107,6
14,0
101,6

jun
18,2
120,6
122,1
17,7
123,9

jul
19,5
108,6
120,2
19,2
120,2

avg
18,7
109,8
119,4
18,2
115,6

sept okt
15,0 9,9
96,4 86,0
106,4 97,5
14,6 9,6
106,1 99,2

nov
5,3
101,3
116,6
4,9
111 ,2

dec
letno
0,6
9,7"C
78,0 1059,4mm
89,1 1186,1mm
9,4'
0,3
79,3 1133,8mm

Aas! rdečega hrasta (Ouercus rubra L.) in močvirskega hrasta (Ouercus pa/uslns Muench.) v nasadih Dobruška gmajna in Kenta

4 RAST HRASTOV V NASADIH
DOBRUŠKA GMAJNA IN KORITA

veje. že tal<rat, pri starosti 23 let, sta se
oba nasada naravno pomlajevala. Posku4 THE GROWTH OF OAKS IN THE DOBRUšKA
sna ploskev v nasadu rdečega hrasta je
GMAJNA AND KORITA PlANTATIONS
zajela ob prvi meritvi 23 dreves, poskusna
ploskev v nasadu močvirskega hrasta pa
Nasada rdečega hrasta in močvirskega
27 dreves. V nasadu Korita smo izločili leta
hrasta v Dobruški gmajni pri šentjerneju
1992 poskusno ploskev velikosti 200m 2 , ki
sta bila osnovana leta 1961, tri leta pozneje
je zajela 35 dreves rdečega hrasta. Opravili
pa je bil osnovan nasad rdečega hrasta v
smo enake meritve kot v poskusnih plosKoritih pri Dobrniču. Tla v Dobruški gmajni
kvah nasadov Dobruška gmajna. Posameso bila pred sajenjem rigolana. Sadike rde- · zna debelejša drevesa so pri prvi meritvi,
čega hrasta za ta nasad so bile vzgojene
pri starosti nasada 28 let, tudi semenila.
iz semena, ki je bil nabran v Krakovskem
Stanje števila dreves (N) na hektar, debegozdu. Sadike so sadili na og one, v razmiku
line (d) in višine (h) srednjih dreves, lesne
3 x 2 m (1666 sadik/ha), kar je za hrast
zaloge (V) in povprečne volumenske pri rasdokaj redko. Tla v nasadu Korita niso rigotke (iM) prikazuje tabela 2 in grafikoni 1, 2
lali, sadili pa so gosteje, 31 OO sadik na
in 3. Dolžine debel do prve žive veje (kar
hektar.
predstavlja del drevesa, ki naj bi dal pri
Za spremljanje rasti nasadov v Dobruški
prihodnjem poseku kvalitetnejšo hlodovina)
gmajni smo spomladi leta 1984 izločili poso
prikazane po debelinskih razredih za
skusni ploskvi velikosti 400m 2 . Tu smo
rdeči hrast in močvirski hrast v tabeli 3.
drevesom izmerili prsne premere, višine,
Nasad Korita je bil osnovan s 31 OO sadiširine krošenj in višine debel do prve žive
kami na hektar, kar se odraža na še vedno
Nasad močvirskega hrasta v Dobruški gmajni,
marec 1994 (foto: Lado Eleršek)
The pfantation of Quercus palustris Muench. in
Dobruška gmajna, March 1994 (by Lado Eleršek)

Krašnja močvirskega hrasta pred olistanjem (foto:
Lado Eleršek)
The crown of Quercus palustris Muench. before
Ieaves forming (by Lado Eleršek)
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visokem številu drevja na hektar (1750) tudi
pri 30-letnem nasadu. Nasada Dobruška .
gmajna sta bila osnovana "le" s 1667 sadi-

kami na hektar, po 30 letih pa se je število
drevja v teh nasadih znižalo za dobrih tisoč
dreves. Dolžina debel do prve žive veje je

Grafikon 1: Upadanje števila hrastov s starostjo nasadov; Korita (K) in Dobruška gmajna (D)
Graph 1 : The decreasing of the number of oak trees with increasing age: Korita (K), Dobruška gmajna
(O)
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Preglednica 2: Dendrometrični in prirastni podatki
Table 2: Dendrometric and incrimental data

Starost -let
Age/years
Niha
KORITA- RDEČI HRAST
ob sajenju
3100
at planting time

28
30'

1753
1750

V nasadu rastoče drevje
Trees growing in a p/antation
V(m 3 )
d(cm)
h(m)

13,9
14,4

Evidentiran posek
Registered cut

iM(m3)

18,6

266
302

9,2
10,4

17,5

Niha

V(m 3 )

75

19

155

88

DOBRUŠKA GMAJNA- RDEČI HRAST
1667

ob sajenju
at planting time

23
26
27
29
33'

575

21,2

19,2

209

7,2

500
500
500

24,3

25,5

21,1
24,2

27,6

27,6

259
322
424

8,9
11 '1
14,6

DOBRUŠKA GMAJNA- MOČVIRSKI HRAST
1667

ob sajenju
at planting time

23
27
19
33'

675

21,1

21,6

269

9,3

500
500

25,8

25,5

29,1

27,4

345
465

11,9
16,1

* marca 1994
Grafikon 2: Naraščanje debeline srednjih dreves s starostjo nasadov; Korita (K) in Dobruška

gmajna (D)
Graph 2: The increasing of the diameter of the average trees with the increasing age of plantations;
Korita (K), Dobruška gmajna (D)
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Grafikon 3: Povprečni volumenski prirastki v nasadih Korita (K) in Dobruška gmajna (D)
Graph 3: The average vo/ume increments in the Korita (K) and Dobruška gmajna (O) plantations

m3/h
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16

Moč.

Rdeči h.

Preglednica 3 : Povprečne dolžine debel do
prve žive veje v 29-letnem nasadu Dobruška
gmajna in 28-letnem nasadu Korita
Table 3: The average stem lengths to the first
vital branch in a 29-year old Dobruška gmajna
plantation and a 28-year old Korita plantation
Debelinski razred (cm)
diameter class
do 1O 1 Q-20 20-30 nad 30
Dobruška gmajna
hrast
h
h(m)

h. ( D )!Quercus pa/ustrls Muenctl
( 0 )/OutlrtUS rubnl L
{ K) IQuorcus rubra L

Rdeči h.

starost n asada ( let )
Pfantation oge (years}

tljive krošnje in so zdravega videza. Na
številnih rastiščih pri nas pri domačem hrastu sicer opažamo sušenje krošenj, vendar
za zdaj primerjava še ni smiselna, saj so ti
hrasti debelejši, predvsem pa bistveno starejši. V nasadu močvirskega hrasta smo na
spodnjih delih debel opazili veliko poškodovanega lubja, ki pa so ga povzročili nabiralci
želoda z udarjanjem po deblu.

-rdeči

2
9,7

Dobruška gmajna
-močvirski hrast
N
h(m)
Korita- rdeči hrast
N
h(m)

7
6,9

16
10,5

1
8 ,5

17
9,5

26
10,6

2
11,5

2
9 ,7

2
8,5

v teh nasadih kljub redki saditvi zaradi
izredno hitre rasti zelo ugodna in znaša 9
do 1Om, kar je komaj 1 m manj, kot v
gostejšem nasadu Korita. Pri isti starosti so
volumenski prirastki v vseh treh nasadih
podobni, zaradi večje gostote pa je povprečna debelina hrastov v nasadu Korita
precej manjša.
Hrasti v vseh nasadih imajo polne, ras142
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Povzetek
Domovina rdečega in močvirskega hrasta je
severna Amerika. V Evropi je rdeči hrast navzoč
že dobrih 300 let. Kot je znano iz literarure, ga v
Nemčiji že dalj časa uspešno sadijo v gozdovih,
pa tudi pri nas dobro uspeva v gozdnih nasadih
v Navrškem vrhu pri Ravnah, Krakovskem gozdu
pri Kostanjevici, Ravnem polju pri Ptuju, Dobruški
gmajni pri Šentjerneju in še kje. V mladosti raste
vsekakor hitreje kot domače vrste hrastov, les
rdečega hrasta pa spada po vrednosti med bukov
les in les domačih hrastov. Medtem, ko pri nas
najdemo rdeči hrast ne le v gozdovih, ampak tudi
v parkih in drevoredih, je močvirski hrast veliko
bolj redek. Naša opazovanja in meritve v Dobruški
gmajni kažejo, da zelo dobro uspeva na psevdooglejenem rastišču in je zato njegovo nadaljno
opazovanje v tej poskusni ploskvi še dragocenejše.
Dokaj redka saditev (3 x 2 m) rdečega in
močvirskega hrasta v Dobruški gmajni se je za
njiju očitno dovolj dobrem rastišču pokazala kot
ustrezna. Povpreqni volumenski prirastek, ki

Rast rdečega hrasta (Quercus rubra L.) in močvirskega hrasta (Quercus pa/ustris Muench.)v nasadih Dobruška gmajna in Korita

znaša okoli 15 m3 /ha pri 33 letih in skoraj še
enkrat višji letni prirastek pri 29~- in 33-letnih
nasadih, pa gotovo presegata pričakovanja.
Glede na majhnost obravanavanih nasadov in
majhnost poskusnih ploskev lahko predvidevamo,
da bi na večjih površinah, ki bi vključevale tudi
slabša rastišča oziroma določene nepredvidene
izpade, bili ti prirastki nižji. Ostaja pa dejstvo, da
so bili vsi rdeči hrasti na ploskvi 33-letnega
nasada v Dobruški gmajni višji kot 25m (najvišji
je imel 29,1 m) in da je imel najdebelejši hrast
prsni premer 38,3 cm. Močvirski hrast je dosegel
podobne višine {max. 30,3 m) in debelina (max.,
36,0 cm). Za primerjavo naj l'lavedemo podatke
za hrast po Schwapachovih {Coklovih) donosnih
tablicah, kjer dosega pri prvem bonitetnem razredu v 35-letnem sestoju s 1580 drevesi na 1 ha
srednje drevo višino 14,6m in debelina 12,2cm
in znaša tekoči letni prirastek debeljadi na hektar
9,2 m3 {drevnine pa 10,6 m3/ha).
Po hitri mladostni rasti na dobrem rastišču bi
lahko rdeči in močvirski hrast uvrstili med hitro
rastoče drevesne vrste. Hitra rast sicer še ne
pomeni, da smo že dobili boljšo drevesno vrsto,
pomeni pa razlog, da bi ga kazalo pri nas na
določenem rastišču in za določene namene saditi
v večjem obsegu kot dozdaj. Rdečemu hrastu
pripisujejo večjo odpornost proti onesnaženemu
zraku. Odpadlo listje se hitreje razgradi kot pri
domačih vrstah hrastov in vsebuje veliko hran ljivih
elementov. Gozdni in krajinski esteti pa ga cenijo
tudi zaradi žive, rdeče barve jesenskega listja.
THE GROWTH OF QUERCUS RUBRA L. ANO
QUERCUS PALUSTR/S MUENCH. IN THE
DOBRUŠKA GMAJNA AND KORITA
PLANTATIONS
Summary
The homeland of Quercus ru bra L. and Quercus
palustris Muench. is North America. ln Europe,
Quercus ru bra L. has already been prese nt more
than 300 years. As it has been known from the
literature, in Germany its planting in forests has
been successful for quite some time and in
Slovenia successful growth can be established in
forest plantations in Navrški vrh/Ravne, Krakovski
gozd/Ko§tanjevica, Ravno polje/Ptuj, Dobruška
gmajna/Sentjernej and in some other sites as
well. ln its early period its growth is by all means
quicker than that of autochthonous oak species
yet according to the value, the timber of Quercus
rubra L. is ranked between beech-wood and that
of autochthonous oak species. Whereas Quercus
rubra L. can not only be found in forests but also
in parks and alleys in Slovenia, Quercus palustris
Muench. occurs much more rarely. The monitoring and rneasurments in Dobruška gmajna have
proved its successful growth in a pseudogley
natural site, therefore the future monitoring thereof in this pilot plot is even more valuable.
A relatively thin planting (3 x 2m) of Quercus

rubra L. and Quercus palustris Muench. in Dobruška gmajna has proved to be appropriate in a
natural site which is obviously good enough for
these two tree species. The average volume
inrement, which amounts to about 15m3/ha at the
age of 33, and the annual increment almost twice
the same and calculated from the timber-growing
stock of 29 and 33 year old plantations, exceed
expectations. As to small are as of the plantations
and pilot plats in question it could be expected
that in greater areas, which would also include
natural site zones of worse quality or possible
unexpected losses, the increments would be
smaller. Yet the fact remains that all Quercus
rubra L. trees in a 33 year plot of the Dobruška
gmajna plantation were higher than 25m (the
highest amounted to 29.1 m) and that the breast
haight diameter of the thichest oak tree was
38.3 cm. Quercus palustris Muench. has reached
si milar heights {maximum 30.3 m) and a maxi~
mum diameter of 36.0 cm. For the sake of comparison, the data regarding the oak tree according
to Schwapach (Čaki) yield tables should be cited,
where with the first site quality class the ave rage
tree reaches a height of 14.6m and a diameter
of 12.2cm ina 35 year old stand with 1580 trees
per hectare and the current annual increment of
trunkwood per hectare totalls 9.2 m3 (10.6 m3/ha
of gross volume).
Due to quich early period growth in a quality
natural site Quercus rubra L. and Quercus palustris Muench. could be cfassified as quick growing
tree species. Quick growth by itself does not,
however, mean that there is the case of a better
tree species. It is though a reason for its more
extensive use in certain natural sites and for
definite purposes than it has been the case up
tili now. Quercus ru bra L. has be en known for its
high resistance to polluted air. The leaves which
have fallen away decompose more quickly than
with autochthonous oak species and they contain
a lot of nutritive elements. Forest and landscape
aestheticians appreciate it for its vivid red colour
of autumn leaves.
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Pavlin, R., Titovšek, J., Kotar, M.: Testiranje
piretroidnih insekticidov za obvladovanje osmerozobega smrekovega lubadarja (/ps typographus
L.) Gozdarski vestnik, št. 3/1994. V slovenščini s
povzetkov v angleščini, cit. lit. 4.
Učinkovitost insekticidnih pripravkov na smrekove podlubnike lahko ugotavljamo s probit analizo. Metoda omogoča določitev poljubnih letalnih
doz ln neposredno primerjavo med uporabljenimi
toksini. S testiranjem smo ugotavljali učinek treh
insekticidov iz skupine sintetičnih piretroidov na
podlubnike vrste /ps typographus L. pod drevesno
skorjo. Pripravki so uspešno delovali na različne
razvojne stadije hroščev, ugotovili pa smo razlike
v njihovi učinkovitosti.
Ključne besede: /ps typographus L., insekticid, testiranje učinkovitosti, probit analiza.
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1 UVOD
INTRODUCTION

Smrekove lu bad arje obvladujemo s sistemom varstvenih ukrepov. Poudarek je na
preprečevalnih in preprečevalno-zatiralnih
ukrepih. Po zatiralnih ukrepih posežemo,
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Abstract
Pavlin, R., Titovšek, J., Kotar, M.: The Testing
of Pyrethroid lnsecticides for the Controlling of
the Norway Spruce Bark Beetle {!ps typographus
L.). Gozdarski vestnik, No. 3/1994. ln Slovene
with a summary in English, lit. quot. 25.
The effectiveness of insecticides on Norway
spruce bark beetles can be established by means
of the probit analysis. This method enables the
establishing of random lethal doses and a direct
comparison between the chemicals applied. By
means of testing, the effect of three insecticides
of the synthetic pyrethroid group on bark beetles
of the !ps typographus L. species under the bark
was established. The effect of the chemicals on
different developmental stages of bark beetles
was high yet differences were established therein.
Key words: !ps typographus L., insecticide,
effectiveness test, probit analysis

kadar se lubadarji prekomerno namnožijo.
Pri zadnjih dveh omenjenih skupinah ukrepov uporabljamo tudi kemične pripravke.
Uporabi insekticidov se v gozdu izogibamo,
vendar smo jih v določenih situacijah prisiljeni nanašati na posekana napadena, stoječa nenapadena ter na lovna in kontrolnoravna drevesa.
Pri nadaljnjem razvoju insekticidov si prizadevajo za zmanjševanje njihove toksič
nosti za toplokrvne organizme, za selektivnejše delovanje in hitrejšo razgradljivost.
Ob tem mora biti zatiralni učinek na ciljne
vrste žuželk še vedno zadovoljiv. Posledica
vsega naštetega je opuščanje uporabe klori ranih ogljikovodikov, estrov fosfornih kislin
in karbamatov. V zadnjem času so jih
zamenjali insekticidni pripravki iz skupine
sintetičnih piretroidov.
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2 CILJI TESTIRANJA INSEKTICIDOV
2 GOALS OF INSECTICIDE TESTING

Pri tretiranju z insekticidnimi pripravki je
treba uporabljati koncentracije, ki so čim
bližje optimalnim. Zagotovljena mora biti
zadostna toksičnost , ki omogoča zatiranje
ciljnih vrst žuželk, hkrati pa z insekticidom
ne smemo po nepotrebnem obremenjevati
okolja.
S testiranjem smo ugotavljali učinek treh
insekticidnih pripravkov na osmerozobega
smrekovega lubadarja (/ps typographus L.).
Cilji testiranja so bili naslednji :
-ugotoviti učinkovitost različnih koncentracij insekticidov,
- določiti optimalne koncentracije insekticidov za uporabo,
- medsebojno primerjati učinek vseh
treh testiranih insekticidov.

3 METODE TESTIRANJA
3 TEST METHODS

3.1 Terenske metode
3.1 Field methods

Testiranje smo opravili v gozdnem sestoju pri kraju Meja na Sorškem polju
(364m n.m.v.), v oddelku 115, na gozdni
parceli št. 464, v lasti KŽK Kranj. Smrekov
debeljak so podlubniki napadli leta 1992,
ko je bilo treba posekati 113 dreves
(165,52 m3). Nadaljnih devet dreves
(6,63 m3) je bilo odkazanih januarja 1993.
Sanacija žarišča je potekala z lovno pastjo.
Sredi maja 1993 smo sedem nenapadenih
dreves posekali in razžagali v lovna debla.
Da bi izzvali napad podlubnikov, smo lovno
past odstranili. V začetku julija so lovna
drevesa zasedli podlubniki. Za testiranje
smo izbrali tri lovna debla dolga po osem
metrov. Srednji premer debel je znašal od
31 ,5 do 34 cm, debelina lubja pa od 3,6 do
4,3 mm na tanjšem in od 4,1 do 5,3 mm na
debelejšem koncu.
Lovna debla smo 8. julija 1993 tretirali s
tremi različnimi insekticidnimi pripravki, ki
so v nadaljnem tekstu označeni s šiframi:
A = deltametrin (varianta 1)
B = permetrin

146

Gozd V 52, 1994

C = deltametrin (varianta 11)
Vsi pripravki so bili testirani v obliki vodne
raztopi ne.
Lovna debla smo razdelili na segmente
dolžine 0,4 m z vmesnimi presledki dolžine
5 cm. Debla smo nato tretirali s petimi
različnimi koncentracijami vsakega od treh
insekticidov (0,0125 %, 0,025 %, 0,05 %,
O, 1 % in 0,2 % aktivne snovi). Posamezne
koncentracije insekticidov so bile na lovnih
deblih razporejene slučajnostno, vendar tako, da so bile enake koncentracije vseh
treh pripravkov nanesene druga poleg druge. Insekticide smo nanašali z ročno škropilnico v količini, ki bi ustrezala porabi 2,51
pripravka na m3 . Količina nanesenega pripravke je bila odvisna od površine tretiranega segmenta.
Učinek insekticidov na osmerozobega
smrekovega lubadarja smo ugotavljali s
štetjem mrtvih in živih osebkov. Po 11 , 20
in 56 dneh smo olupili vsakič po eno lovno
deblo. Na vsakem segmentu smo ugotavljali odstotek mrtvih osebkov na konstantnem vzorcu 200 osebkov, ki smo jih slučaj
nostno izbrali na vseh straneh debla. Upoštevali smo vse osebke nove generacije ne
glede na razvojno fazo. Reakcijo larv in bub
smo ugotavljali šele po krajši izpostavitvi
zalege sončnim žarkom.

3.2 Probit analiza
3.2 Prebit analysis

Probit analiza je statistične metoda, ki se
uporablja za ugotavljanje učinkovitosti različnih stimulansov na živa bitja. V našem
primeru smo opazovali učinek insekticidov
na osebke knaverja v rovnih sistemih pod
lubjem lovnih debel. Za vsak osebek obstaja neka mejna koncentracija toksina, ki
povzroči njegovo smrt. Koncentracijo lahko
imamo za slučajnostno spremenljivko, ki se
porazdeljuje logaritemsko normalno (lognormalna porazdelitev).
Ugotovljeni odstotek mrtvih lubadarjev
pretvorimo v probit vrednosti s standardizirano normalno spremenljivko z (z = (x- f.t)/
o), tako da njenim vrednostim prištejemo
5. Probit V= 5 tako ustreza 50 % mrtvih
osebkov. Če na abscisno os nanese mo
transformirane vrednosti koncentracij in-
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sekticidov in na ordinatno os probit vrednoAntilogaritem M12 daje razmerje med
sti, lahko z regresijsko analizo_ določimo
koncentracijama dveh insekticidov oziroma
probit premico, ki nam daje odvisnost pogirelativni učinek močnejšega insekticida.
nulih osebkov glede na koncentracijo insekticida: Prek probit premice lahko določimo
vre,dnosti poljubnih letalnih doz. Ponavadi
4 REZULTATI TESTIRANJA
ugotavljamo vrednost srednje letalne doze
4 TEST RESUL TS
(mean lethal dose) LD 50 , to je koncentracijo
insekticida, pri kateri pogine 50% treti ranih
4.1 število mrtvih osebkov
osebkov.
4.1 The number of dead beetles
Medsebojne primerjave med učinkovitos- .
Ijo insekticidov smo izvedli z metodo najPreglednice od 1 do 3 prikazujejo odvečjega verjetja (maximum likelihood), ki
stotke mrtvih osebkov knaverja pod lubjem
se uporablja, če je raztros empiričnih probit
lovnih dreves. Odstotki se nanašajo na
vrednosti relativno velik. Primerjave smo
vzorce 200 preštetih osebkov. Najprej smo
opravili za vrednost LD50 • Po testiranju
olupili lovno deblo 1 (11 dni po tretiranju),
paralelnosti dveh probit premic smo izraču
nato lovno deblo 2 (20 dni po tretiranju) in
nali skupnega ali pa dva ločena regresijska
lovno deblo 3 (56 dni po tretiranju).
koeficienta b1. Relativni učinek insekticida
Iz preglednic je razvidno, da je bila višja
je enak antilogaritmu iz razlike med večjo
smrtnost ugotovljena pri večjih koncentraciin manjšo vrednostjo izračunanih logaritmijah insekticidnih pripravkov, kar nakazuje,
ranih srednjih letalnih doz dveh insekticida so vsi trije testirani insekticidi penetrirali
dov:
skozi lubje in toksično delovali na osebke
m ~ (5 - b0 )1b,
knaverja (glej tudi grafikona 1 in 2). Na
lovnem deblu št. 3, ki smo ga olupili 56 dni
m
- log srednje letal ne doze (log LD 50 )
po tretiranju, skorajda ni bilo več živih
b0 , b1 - regresijska koeficienta
osebkov, zato smo deblo izločili iz nadaljne
M12 ~ m2- m1 (m 2 > m1)
statistične obdelave.
Preglednica 1: Smrtnost knaverja {v %} glede na koncentracijo insekticida A

Table 1: Mortality rate of /ps typographus L. (expressed as a percentage) as to the concentration of
insecUcide A
Koncentracija aktivne komponente insekticida

Concentration of the active component of insecticide
Deblo 1 1 The trunk 1
Deblo 2/ The trunk 2
Deblo 3/ The trunk 3

0,0125%

0,025%

0,05%

0,1%

0,2%

11 ,oo
44,50
100,00

17,50
43,00
100,00

25,50
65,00
91,00

62,00
62,50
100,00

76,00
67,50
100,00

Preglednica 2: Smrtnost knaverja (v %) glede na koncentracijo insekticida B

Table 2: Mortafity rate of /ps typographus L. (expressed as
insecticide B

a percentage) as to the concentration of

Koncentracija aktivne komponente insekticida

Deblo 1 1 The trunk 1
Deblo 2/ The trunk 2
Deblo 3/ The trunk 3

Concentration of the active component of insecticide B
0,0125%
0,025%
0,05%
o, 1 %
0,2%
4,00
18,00
14,50
29,50
64,50
37,00
34,00
40,00
41,50
53,50
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
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Preglednica 3 : Smrtnost knaverja (v %) glede na koncentracijo insekticida C
Table 3: Mortality rate of /ps typographus L. (expressed as a percentage) as to the concentration of
insecticide C
Koncentracija aktivne komponente insekticida C
Concentratio.n of the active component of insecticide C
0,0125%
0,025%
0,05 %
O,1 %
0,2 %
17,50
12,50
38,50
46,50
65,50
63,50
65,00
68,00
43,00
55,50
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00

Deblo 1 1 The trunk 1
Deblo 2 1 The trunk 2
Deblo 3 1 The trunk 3

Grafikon 1: Smrtnost knaverja glede na koncentracije insekticidov, deblo 1, 11 dni po
tretiranju
Graph 1: Mortality rate of !ps typographus L. as
to insecticide concentration; trunk No. 1, 11 after
·
the test

Grafikon 2: Smrtnost knaverja glede na koncentracije insekticidov, deblo 2, 20 dni po
treti ra nju
Graph 2: Mortality rate of /ps typograhus L. as to
insecticide concentration; trunk No. 2, 20 days
after the test
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4.2 Transformacija podatkov

4.3 Izračuni LDso

4.2 Data transformation

4.3 Calculations LD50

Probit analiza zahteva transformacijo podatkov. Na grafikonih 3 in 4 predstavlja ·
abscisna os logaritem koncentracije insekticidov +3 (log(koncentracija · 103 )), ordinatna os pa empirični probit. S transformacijo smo dosegli izravnavo poligonov, ki že
nakazujejo potek regresijskih premic. To
pomeni, da je slučajnostna spremenljivka
(mejna koncentracija insekticida, ki povz roči smrt za posamezni osebek) s transformacijo prešla v normalno porazdelitev. Zakonitost torej velja tudi za osmerozobega
smrekovega lubadarja.

Srednje letalne doze, to je koncentracije
insekticidov, pri katerih pod lubjem pogine
50% treti ranih osebkov, so izračunane prek
regresijske analize. V preglednici 4 so zato
poleg vrednosti LD50 podane tudi enačbe
(regresijskih) probit premic, oboje z ustreznimi mejami zaupanja.
Rezultati v preglednici 4 so podani v
naslednjem vrstnem redu:
1. Probit prem ica Y;zr = b0 +b 1 X, pri če
mer je Yizr reg resijski probit, X pa log
koncentracije insekticida + 3
2. Regresijski koeficient b 1 z mejami
zaupanja (pri tveganju 0 = 0,05)
3. Srednja letalna doza LD 50
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Preglednica 4: Probit premice, regresijski koeficienti in srednje letalne doze
Table 4: Probit straight lines, regressJon coefficients and mean lethal doses
Insekticid 1 lnsecticide
Deblo 1
The-trunk 1

Deblo2
The trunk 2

A
Yizr- 1,756 + 1,696 X
b, ~ 1,696 ± 0,794
LD50 ~ 0,082
0,052 < LD50 <O, 128

B

c

Yizr-1,618+ 1,535X
b, ~ 1,535 ± 1,192
LD50 = 0,160
0,062 < LD50 < 0,41 O

Yizr - 2,482 + 1 ,239 X
b, ~ 1 ,239 ± 0,921
LD50 = 0,108
0,051 < LD50 < 0,228

Yizr=4,221 +0,558X
b, ~ 0,558 ± 0,581
LD50 = 0,025
0,007 < LD50 < 0,085

Yizr= 4,194 + 0,341 X
b1 =0,341 ±0,185
LD50 = 0,231
0,087 < LD50 < 0,613

Yizr= 4,366 + 0,510X
b, ~ 0,510 ± 0,187
LD50 = 0,018
0,01 O< LD50 < 0,029

Grafikon 3: Empirični probit glede nalog koncentracije insekticida +3, deblo 1, 11 dni po
tretiranju
Graph 3: Empirical probit as to log concentration
of insecticide +3: trunk No.1, 11 days after the
test

"

Grafikon 4: Empirični probit glede na log koncentracije insekticida +3, deblo 2, 20 dni po
treti ra nju
Graph 4: Empirical probit as to log concentration
of insecticide +3: trunk 2, 20 days after the test
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4. Meje zaupanja za LD50 (pri tveganju

0

~0,05)

Ugotovljene vrednosti LD50 se gibljejo v
razponu od 0,018 do 0,231. Zadnja vrednost je ekstrapolirana, saj probit premica
pri koncentraciji 0,2% še ni dosegla pro bit
vrednosti Y = 5. Za obe varianti deltametrina (insekticida A in C) smo ugotovili
podobne vrednosti LD50 , ki so blizu koncentraciji, ki se je doslej uspešno uporabljala
za zatiranje podlubnikov (0,05 %). Na podlagi tega lahko sklepamo, da je zatiranje
uspešno, če pod lubjem propade 50%

:

-_.".:·
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log koncentracije ln•okllcldo (%) +3
lc9 ol ccmconlrallon of lnsecllcldo +3

osebkov. Pri permetrinu (insekticid B) je
bila ugotovljena LD50 višja, zato je potrebna
za enako uspešno zatiranje višja koncentracija tega insekticida.
Grafikona 5 in 6 prikazujeta regresijske
premice.
Na prvem Javnem deblu je bila reakcija
izpostavljenih osebkov močno odvisna od
koncentracij insekticidov. Pri vseh treh insekticidih je koeficient strmi ne pro bit premic
(b 1 ) razmeroma velik (grafikon 5). Na drugem Javnem deblu, na katerem smo ugotavljali učinkovitost insekticidov devet dni
pozneje, smo ugotovili manjšo občutljivost
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Grafikon 5: Regresijski probit glede na log
koncentracije insekticidov +3, deblo 1, 11 dni
po tretiranju

Graph 5: Regressional probits as to log of concentrations of insecticides +3, log 1, 11 days after
treatment

Grafikon 6: Regresijski probit glede na log
koncentracije insekticidov +3, deblo 2, 20 dni
po tretiranju

Graph 6: Regressional probits as to log of concentrations of insecticides + 3, log 2, 20 days after
treatment
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knaverja na razli čn e koncentracije strupa,
zato so probit premice položnejše. Hkrati
lahko ugotovimo višjo umrljivost pri manjših
koncentracijah insekticidov (grafikon 6).

4.4 Medsebojna primerjava insekticidov

'·'

log koncentracijo lnsektlclda (%) +3
log of c onccntraUon of lnsectlcklc +3

sekticid B) je bila manJsa, še zlasti na
drugem lovnem deblu.
Preglednica 5: Primerjava učinkovitosti insekticidov, deblo 1, 11 dni po treti ra nju

Table 5: A comparison of the effectiveness of
insecticides; trunk 1, 11 days after the test

4.4 Comparison of insecticides
insekticid A

Vtis o učinkovitosti posameznih insekticidov daje že primerjava vrednosti 0 50 . Insekticide pa lahko tudi neposredno medsebojno primerjamo. V večini primerov so
ležale probit premice vzporedno (grafikona
5 in 6), zato smo izračunali skupni regresijski koeficient (b 1skup). Za primerjave A:C in
B :C smo morali i zračunati dva regresijska
koeficienta.
V preglednicah 4 in 5 so podane primerjave med insekticidi A, B in C. Vrednosti v
okencih tabel pomenijo, kolikokrat je insekticid v čelu tabele učinkovitejši od insekticida, ki je vpisan v glavi tabele. Vse primerjave so izračunane za vrednosti LD50 .
Obe varianti deltametrina (insekticida A
in C) sta na knaverja učinkovali podobno,
zato so vrednosti v ustreznih okencih preglednic blizu 1. Učinkovitost permetrina (in150
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insekticid A

insekticid B

insekticid C

insecticide A insecticide B insecticide C
1
1,800
1,341

insecticide A
insekticid B

0,556

1

0,695

0,746

1,438

1

insecticide B
insekticid C

insecticide C
Preglednica 6: Primerjava učinkovitosti insekticidov, deblo
2, 20 dni po tretiranju

Table 6: A comparison of the effectiveness of insecticides;
trunk 2, 20 days after the test
insekticid A
insekticid A

insekticid B

insekticid C

insecticideA insecticide B insecticide C
1
7,3909
0,757

insecticide A
insekticid B

0,135

1

0,086

1,321

11 ,627

1

insecticide B
insekticid C

insecticide C
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5 ZAKLJUČEK
5 CONCLUSION

S testira njem smo ugotavljali učinkovitost
insekticidov kot posledico penetracije insek)icidnih pripravkov skozi lubje. Rezultati
se nanašajo na delovanje insekticidov v
določenih, homogenih pogojih testiranja na
eni sami lokaciji. V drugačnih vremenskoklimatskih razmerah in pri drugačni debelini
lubja niso izključena odstopanja od predstavljenih rezultatov.
Testiranje je pokazalo, da vsi trije preskušani insekticidi uspešno penetrirajo skozi
lubje napadenih debel in tam uničujejo
različne razvojne stadije podlubnikov vrste
lps typographus. lnsekticida A in C {dve
varianti deltametrina) učinkujeta podobno,
učinkovitost insekticida B (permetrin) je
manjša.
Proizvajalec navaja, da znaša pri permetrinu akutna oralna LD50 za podgane več
kot 7500 mg/kg. Čeprav ga je za enako
uspešno zatiranje knaverja treba uporabljati
v višji koncentraciji kot druge insekticide iz
skupine sintetičnih piretroidov, je (vsaj kar
se tiče toksičnosti za toplokrvne živali) v
končni fazi še vedno ekološko sprejemljivejši. Zato bi permetrin lahko nadomestil insekticidne pripravke, ki smo jih za kemično
obvladovanje podlubnikov uporabljali doslej.
POVZETEK

S terenskim testiranjem smo ugotavljali zaliraina učinkovitost insekticidov iz skupine sintetič
nih piretroidov na podlubnike vrste /ps typographus L. Testirali smo tri insekticidne pripravke: dva
na osnovi deltametrina in enega na osnovi permeIrina.
Testiranje smo opravili v žarišču podlubnikov
na Sorškem polju poleti 1993. Šest napadenih
!ovnih debel smo tretirali s petimi različnimi koncentracijami vsakega od treh insekticidov. Tretirali
smo segmente dolžine 0,4 m, tako da smo posamezne koncentracije insekticidov nanašali na debla slučajnostno. Učinek insekticidov smo ugotavljali trikrat: 11, 20 in 56 dni po tretiranju. Na
vsakem segmentu smo določili odstotek mrtvih
osebkov na konstantnem številu podlubnikov
(n = 200). Poskus smo izvrednotili s prebit anali-

zo.
Na podlagi prvega štetja podlubnikov (11 dni
po tretiranju) smo ugotovili, da je bila reakcija

izpostavljenih osebkov močno odvisna od koncentracije nanešenih insekticidov. Smrtnost se je
gibala med 4 in 76%. Pri drugem štetju (20 dni
po tretiranju) smo ugotovili, da se je dvignila
smrtnost pri nižjih koncentracijah, tako da je bilo
mrtvih osebkov med 34 in 68%. Pri tretjem štetju
(56 dni po tretiranju) smo (razen na enem treti ranem segmentu) našli samo še mrtve osebke.
S poskusom smo ugotavljali smrtnost hroščev
pod lubjem kot posledico penetracije insekticidnih
pripravkov. Mladi hrešči se kontaminirajo tudi pri
izletavanju, ko se prebijajo skozi lubje. Ugotovili
smo, da vsi trije pripravki penetrirajo skozi lubje
in učinkujejo na knaverja zatiralno. Pri enakih
koncentracijah insekticidov je bila učinkovitost
permetrina manjša od učinkovitosti obeh pripravkov na osnovi deltametrina.
Ugotovljene vrednosti LD50 se gibljejo v razponu od 0,018 do 0,231 %. Pri obeh variantah
deltametrina smo ugotovili podobne vrednosti
koncentracij, ki ustrezajo doslej uporabljanim pripravkom na osnovi deltametrina za zatiranje podlubnikov.
Rezultati testiranja se nanašajo na delovanje
insekticidov v določenih, homogenih pogojih testiranja, zato niso izključena odstopanja od podanih
rezultatov pod vplivom drugačnih vremensko-klimatskih razmer oziroma pri drugačni debelini
lubja. Testirani pripravek na osnovi permetrina je
bil manj učinkovit od obeh pripravkov na osnovi
deltametrina, zato ga je za enako uspešno zatiranje podlubnikov treba uporabljati v višjih koncentracijah. Po drugi strani pa se permetrin odlikuje
z majhno toksičnostjo za toplokrvne organizme in
relativno hitro razgradljivostjo, zato manj obremenjuje okolje.

THE TESTING OF PYRETHROID
INSECTICIDES FOR THE CONTROLLING
OF THE NORWAY SPRUCE BARK BEETLE
(/ps typographus L.)

Summary
By means of field testing the extermination
effectiveness of insecticides of the synthetic pyrethroid group on bark beetles of the lps typographus L. species was established. Three insecticides were tested: two on the basis of Deltamethrin
and one on that of Permethrin.
The testing was carried out in the stand gap,
resulting from spruce bark beetle attack, in the
plain of Sorško polje, Slovenia in the summer
1993. Six attacked trap trunks were treated by
means of five different concentrations of each of ·
the three insecticides. The tre atme nt of segments
of 0.4 m in length was carried out by random
applying of individual concentrations of insecticides on the trunks. The effect of insecticides was
established three times: 11, 20 and 56 days after
the treatment. On each segment the percentage
of dead beetles in a constant number of bark
Gozd V 52, 1994
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beatles (n = 20) was established. The test was
evaluated by means of the prebit analysis.
Based on the first recording of beatles (11 days
after the treatment) it was established that the
reaction of the subjects exposed was highly
dependent on the concentration of the insecticides applied. Mortality rate moved between 4 and
76 %. The second recording (20 days after the
treatment) proved that mortality had risen with
lower concentrations, so thatthe number of dead
beetles totalled between 34 and 68 %. The third
recording (56 days after the treatment) evidenced
exclusively dead beatles (except for one treated
segment).
The test tried to establish the mortality rate of
beatles under the bark as the consequence of
the penetration of insecticides. Young beetles gel
contaminated even in leaving the trunk while
braking through the bark. It was established that
all the three insecticides penetrated through the
bark and had exterminatory effect on lps typographus L. . With equal concentrations of insecticides, the effectiveness of Permethrin was lower
than that of both substances on the Deltamethrin
basis.
The establishing of the LD50 range between
0.018 and 0.231 %. With both variants of Deltamethrin si milar concentration values which correspond to the substances based on Deltamethrin
and applied for the extermination of bark beatles
up tili now were established.

lubada~a

(/ps typographus L)

The test resulls refer to the effect of insecticides
under set, homogenous testing conditions, theretore discrepancies between the results presented
and those recorded in different weather- climatic
conditions or with different thickness of the bark
can be expected. The tested substance based on
Permethrin was less effective than those based
on Deltamethrin, therefore higher concentrations
are required of the former for equally successful
extermination of bark beetles. On the other hand
Permethrin is distinguished for low mammalian
toxicity and it decomposes relatively quickly. Therefore it represents less severe stress for the
environment.
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Uredništvo Gozdarskega vestnika vljudno prosi zveste bralce
in pisce, da se v čim večjem številu s prispevki oglasite v naši
reviji.
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Upoštevanje sonaravnosti v
Naturalistic Silviculture in the

kočevski

Kočevje

gozdnati krajini

Forest Landscape

Janez ANDOLJŠEK•

Izvleček

Synopsis

Andoljšek, J.: Upoštevanje sonaravnosti v kočevski gozdnati krajini. Gozdarski vestnik, št.
2/1994. V slovenščini, s povzetkom v angleščini,
cit. lit. 5.
Članek poudarja, da si je narava izbrala gozd
kot strategijo preživetja. To funkcijo v krajini lahko
uspešno opravljajo le zdravi, naravni in pestri
gozdovi. Na Kočevskem opazujemo zakonitosti
razvoja gozda v pragozdovih in številnih naravno
ohranjenih sestojih, ki jih izločamo kot učne objek-

Andoljšek, J.: Naturalistic Silviculture in the
Forest Landscape. Gozdarski vestnik,
No. 2/1994. ln Slovene with a summary in English,
lit. quot. 5.
ln the article it is stressed that the nature has
chosen the forest as a strategy for survival. This
function within the landscape can only be performed by vital, natural and diverse forests. ln the
Kočevje region, forest developmental rules have
been observed in virgin forests and in numerous
natu rally preserved forest stands which are being
excluded as study objects.
Based on twenty five year experiences with
forest work, the guidelines of the district forest
management plan and literature, some concrete
directions for naturalistic forest practice in degraded forests and brushwood, in Norway spruce
stands and Fir-beech forests of great area are
presented. By reducing severe interference in
large forest areas the method has not only become more friendly towards the environment but
also more acceptable from the economic point of
view - with a small degree of risk.

te.
Na osnovi petindvajsetletnih izkušenj pri delu
z gozdom, usmeritev iz območnega gozdnogospodarskega načrta in literature so dane nekatere
konkretne usmeritve za sonaravnejše delo v degradiranih gozdovih in grmiščih, velikopovršinskih
smrekovih sestojih in jelovo-bukovih gozdovih.
zmanjšanjem velikopovršinskih grobih posegov v
gozd ne delujemo le okolju prijaznejše, ampak
tudi ekonomsko sprejemljiveje- z majhno stopnjo
tveganja.

z

Ključne besede: sonaravne gospodarjenje,
degradiran gozd, grmišče, Kočevska.

Kočevje

Key words: naturalistic management, degraded forest, brushwood, Kočevje region.

1. KAJ JE SONARAVNO
GOSPODARJENJE?
1. WHAT IS NATURALISTIC FOREST
MANAGING?

Sonaravne gospodarjenje je način ravnanja z gozdnimi ekosistemi, ki temelji na
negi gozda in zagotavlja njihovo ohranitev,
povečanje pestrosti avtohtonih rastlinskih
in živalskih vrst ter vzpostavljanje biološkega ravnotežja (Zakon o gozdovih, Ur.
list RS št. 30/1993).
Potreba po sonaravnem gospodarjenju
je nastala iz nuje, ker se ideja, da si človek
za svoje zadovoljevanje skuša naravo pod-

* Spec. J. A., dipl. inž. gozd., 61330 Kočevje,
Rožna ul. 39, SLO

rediti, v gozdu ni obnesla. K temu je veliko
pripomogla ekološka naravnanost panoge
in neuspehi s čistimi smrekovimi kulturami.
V opozorilo so nam tudi neuspehi v kmetijstvu, ki se je z uporabo težkih strojev,
pretirano uporabo kemikalij, z genetskim
siromašenjem rastlinskih in živalskih vrst in
neupoštevanjem naravne pestrosti in raznovrstnosti preveč naslonilo na industrijski
način razmišljanja.
V prakrajini je raslo drevje povsod, kjer
je bilo možno. To v naravi ni naključno,
ampak zato, ker si je življenje izbralo gozdni
ekosistem kot strategijo svojega obstoja.
Tako je naravni gozd (ne smrekova lesna
njiva) tudi danes v kulturni krajini življenjsko
pomembna prvina, ki varčno usmerja pretok energije. Še tem ostankom gozdov v
krajini pa je sebični človek spremenil vrstno
Gozd V 52, 1994
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sestavo in zmanjšal razvojno dinamiko, da
jih je, kot pravi dr. Mlinšek (Mlinšek 1993),
"naredil pregledne".
Taki gozdovi ne morejo v celoti prevzeti
nalog, ki bi jih opravljal prostran naravni
gozd, še posebno ne, če jih je ostalo malo.
Ni se čuditi , da v industrijsko razvitem svetu
večina gozdnih ostankov propada ali je
bolnih. Zahteve do gozda bodo zaradi potreb po lesu in še posebej zaradi drugih
funkcij vse večje. Kvaliteti lesa, izgledu
gozda, naravni strukturi in zdravstvenemu
stanju je treba dati večji poudarek. Potrebno je integralno varovanje okolja in
gozdarstvo mora opozarjati druge panoge
na sonaravne upravljanje s prostorom.
Sonaravne gospodarjenje ima za podlago znanstvene izsledke iz proučevanj naravnih ekosistemov in iz opazovanj reagiranja narave na naše ukrepe. Gozdarstvo
mora svojo teorijo in prakso graditi predvsem na izsledkih zakonitosti razvoja pragozdov. Te pa so predvsem: visoka lesna
zaloga, energijska varčnost, stalna naravna
selekcija, trajnost, stabilnost, neponovljivost ... Lahko bi rekli, da je v pragozdovih
stalna samo sprememba.
Neuk ali preveč k trenutnim koristim usmerjen gozdar (sledeč največjemu dobičku
ali zemljiški renti) lahko v želji, da bi naravi
pomagal, v gozd "šušmarsko" vgrajuje nevarne tujke. Tako so na ožjem Kočevskem
na rastiščih hrasta in bukve v zadnjih 25
letih nastali tudi 1OO-hektarski čisti smrekovi nasadi. Pomoč naravi v sukcesiji je
lahko le sadnja nekaj skupinic bukev in
hrasta (češnja, lipa ... ) na hektar, ki so jih
sicer živali uspele s prenosom semen šele
po daljšem časovnem obdobju spet vrniti
na te površine.
Napačno in tudi nenaravna je tudi razvoj
gozda povsem prepustiti naravi in ne opraviti prepotrebnih del v mladju, gošči in
letvenjakih, kot to zadnje čase zagovarjajo
nekateri "strokovnjaki" pod vplivom trenutne
politike (Kotar 1993). Po dr. Kotarju je
sonaravnost v tem, da upoštevaš rastišče,
zakonitosti razvoja, zgradbo naravnih sestojev, funkcioniranje in ohranjanje stabilnosti ekosistema, ob tem pa dosegaš postavljene gozdnogospodarske cilje. Lesna
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funkcija je lastniku praktično edini vir prihodka iz gozda, zato obstaja bojazen, da
si pod njegovim vplivom postavimo za cilj
prevelik delež tistih drevesnih vrst, katerih
sortimenti dosegajo najvišjo ceno. Ker lesne funkcije nismo optimirali, so nastale
špekulacije s sadnjo zelenega bora, duglazije, pa tudi smreke, kar se nam že mašču
je.
Tudi Mlinšek (Mlinšek 1993) omenja, da
mora sonaraven gozd poleg visoke produkcije ali prirastka opravljati tudi vse druge
funkcije gozda.
Velikopovršinski enodobni in čisti gozdovi
(smrekove monokulture) nimajo teh lastnosti in nič ali malo prispevajo h krepitvi
ekosistema. Navadno jih vzdržujemo z dovajanjem energije od zunaj v obliki sadik,
gnojil, škropiv in številnih gojitvenih dnin.
Zaradi predstavitve nekdanjih družbenih
gozdov in velike povezanosti potrebnih vlaganj v obnovo, nego in varstvo s stopnjo
ohranjenosti naravne drevesne sestave,
navajamo za 16 skupin gozdov (gospodarskih razredov) v preglednici 1 za 1O letno
obdobje (območni načrt 1991 - 2000).
Kljub temu, da so kočevsko-ribniški gozdovi v primerjavi s srednjeevropskimi dobro ohranjeni, vidimo iz preglednice, da je
v nekaterjh skupinah gozdov drevesna sestava izmenjana. Pod zaporedno številko
11 (zasmreče ni nižinski gozdovi) je stopnja
ohranjenosti (od modela) le še 28%, vrh
tega pa gre tudi za enomerne sestoje. V
teh gozdovih ne delujejo več vsi samoregulacijski mehanizmi. Naravi je tu potrebno
dovajati energijo - kar 4,04 dni na hektar
v desetletju za varstvo, obnovo in nego.
Medtem ko je v prebiralnih jelovo-bukovih
gozdovih (zap. št. 2), ki so na ekstremno
skalovitih rastiščih in imajo še posebej poudarjeno varovalno vlogo, so pestri in dobro
ohranjeni (84 %), potrebno le 2,32 dni na
hektar v desetletju. Tu je dokazana moč
avtonege, ko staro drevje brezplačno neguje in ščiti mlado, ki se razvija v svetlobnih
jaških. Tako delajo tudi ljudje v pravih
kmečkih družinah, ki žive od zemlje, kjer
najstarejši člani pazijo na svoje vnučke.
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Preglednica 1: Skupine gozdov, njihova naravna drevesna sestava (v %), delež ohranjenosti
drevesne sestave (v%) in število načrtovanih gojitvenih dni/ha v 10 letih
Table 1: Forest Groups, Their Natural Tree Structure (in%}, Preserved Tree Structure Expressed as
a Percentage (%}and the Number of Planned Si!vicultural Days/ha in 10 Years
Skupina gozdov (GR)
Površina Naraven drevesni sestav v%
%ohra·
Dni/ha
v ha
njenosli
v10I.
Forest group
Area (ha) Natural forest structure in %
Preserved Days/hain
t. in%
10 years
9266
1 Skup. raznodobni je·bu gozdovi
sm 6,je35, bu 54, pi. lst5
77
3,56
Total uneven agedt-b for.
sp 6, 135, b54, bdl.olh.v. 5
4449
2 Prebiralni je-bu gozdovi
sm 12,je39, bu 45, pi. Ist 4
84
2,32
Selective f·b for.
sp 12,139, b45, bdl.olh.v. 4
3 Zabukovljeni je·bu gozdovi
1164
sm 5, je 34, bu 55, pi. Ist 6
83
2,80
sp5,f34, b55, bdl.olh.v. 6
f-b tor., trans!. in beech for.
4 Zasrnrečeni je-bu gozdovi
1607
srn 5, je 34, bu 55, pi. Ist 6
2,51
53
f·b for., trans!. in spruce for.
sp S, 134, b55, bdl.olh.v. 6
79
5 Nižinski je-bu gozdovi
911
sm 18,je38, bu 28,pl. Ist 11 ,o.lst5
5,23
Low/and f-b for.
sp 18, 138, b28, bdl.olh.v.11 obd/. 5
6 Gozdovi iglavcev na silikalu
436
sm 35, je 45, bor 3, bu 1O, pl.1.5, o.l. 3
93
3,61
sp35, 145,p3, b 10bdl.olh.v. 5 o.b3
Coniffor. onsi!J'cate
7 Bukovi gozdovi
4875
srn 3, bu 90, pi. Ist 7
89
1,16
Beechtor.
sp3, b90, bdl.olh.v. 7
82
3367
bu 75, hr 13, pl.lst7, o.lst5
2,86
8 Hrastovo-bukovi gozdovi
Oak-beech for.
b 75, o 13, bdl.olh.v. 7, o.bdl. 5
srna, bu 75, hr 15, o.lst2
1,05
9 Bukovi gozdovi na silikatu
717
80
Beech tor. on si/ica te
sp8, b75, o 15, o.bd/.2
1O Terrnofilni bukovi gozdovi
588
bor 5, bu 75, hr 5, o. Ist 15
69
0,48
pS, b 75, o. 5, o.bd/15
Termoph. beech for.
6014
11 Zasrnrečeni nižinski gozdovi
srn2,je 13, bu 63, pl.lst 17, o.Jst5
28
4,04
sp2,113, b63, bdi. olh.v. 11. o.bd/5
Low/and spruce for.
12 Malodonosni gozdovi in grrnišča
3400
sm 1,je 5, bu 70, pl.lst 19, o.lst5
60
4,27
Low yield for. and brushwood
sp 1,15, b 70, bdl.olh.v. 19, o.bd/5
1754
2,12
13 Oborizadivjad
Gamepens
1670
14 Prednostne površine za divjad
1,52
Preterential game areas
1567
0,03
15 Varovalni gozdovi
Protection forests
16 Gozdni rezervati
354
Forest reserves
42141
SKUPAJ
TOTAL

2. KAKO PREITI K VEČJI
SONARAVNOSTI DELA Z GOZDOM?
2. HOW TO ACHIEVE A HIGHER DEGREE OF
NATURALISTIC APPROACH?

Problem bom skušal osvetliti v treh skupinah gozdov, kjer je izhodiščni položaj pri nas na Kočevskem, pa tudi drugod po
Sloveniji - še posebno neugoden. To so
degradiran; gozdovi in grmišča, velikopovršinski smrekovi sestoji in dinarski jeloveM
bukovi gozdovi.

2.1 Degradirani gozdovi in grmišča
2.1 Degraded forests and brushwood

Teh je na našem območju v nekdanjih
družbenih gozdovih še 3400 ha. Nekaj teh
gozdov porašča slabša rastišča. Cilji gospodarjenja so tu v veljavnem območnem
načrtu usmerjeni k preprečevanju devastacij in naravnemu razvoju. Večina teh gozdov pa je na dobrih rastiščih -ob opušče
nih kočevarskih vaseh. Narava je tu v
desetletjih pripeljala razvoj gozdov do razGozd V 52, 1994
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ličnih razvojnih stopenj - do sestojev izjemne drevesne pestrosti in z več kot
200m3 lesne zaloge na ha, pa tudi do čistih
sestojev leske s posamičn imi pionirskimi
vrstami.
V zadnjih letih smo v primerjavi s prejšnjo
usmeritvijo, po kateri naj bi te gozdove v
30 letih z direktno in indirektno premene
spremenili v gospodarske gozdove, pri
ukrepanju bolj zadržani.
Vedno nastopi temeljno vprašanje, kako
visok cilj si lahko v primeru danega sestoja
postavimo, ne da bi uničili nekajdesetletno
delo narave. Vsak naraven gozd ali g rm išče
namreč (že) opravlja nekaj vlog v okolju.
Pri nas se to vprašanje največkrat pojavi
pri od ločitvah v zvezi z direktno ali indirektno premene.
Pravilni ugotovitvi stanja obstoječega sestoja in spoznanje njegovih reakcijskih sposobnosti na ukrepe nege je treba posvetiti
kar največ časa. Če tega ne vemo ali
ugotovimo napačno, je navadno zgrešena
vsaka "gojitvena obravnava". Tako je nastal
v zadnjem času eden večjih smrekovih
nasadov na Krenu v Rogu, kjer je imel
nadškof dr. Šuštar spravno mašo. Nasad
sicer dobro raste, jelenjad pa sproti obgrize
vse naravno zrasle listavce. Nastal bo več
hektarov velik č isti smrekov nasad s posamič n o bukvijo in javorjem. Ob robu nasada
sva z revirnim gozdarjem E. Cetinskim na
površini 50 x 1OO m napravila analizo stanja
in dobila podatke, ki so prikazani v tabeli 2.
Pred 50 leti je bil na tem mestu pašnik
vasi Rajhenau s posameznimi drevesi na
skalovitejših delih.
Poleg 54 manjših leskovih grmov, ki nudijo prehrano jelenjadi in izboljšujejo tla, je
na več mestih še številno mladovje predvsem belega gabra in bukve.
Drevje je v povprečju sicer slabe kvalitete, kar je za pionirski gozd obi čajno, vendar
je posamezno drevje dobre kakovosti (če
šnja, bukev, lipa, javor) . Preseneča pa
izjemna vrstna pestrost in tudi razvojna
raznovrstnst. Preseneča tudi velika moč
narave po ohranitvi življenja, saj je lesna
zaloga že 240m 3/ha. Ta zaloga in vrstna
pestrost zagotavljata, da bo narava sama
kmalu našla rešitve, ki bodo zadovoljevala
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tudi lastnika pri potrebah po kvalitetnem
lesu (dohodku).
Prava pomoč naravi v razvoju bi morala
biti zelo drug ačna od storjene, saj je sestoj,
ki se je moral umakniti smrekovemu nasadu, že dobro opravljal vrsto ekoloških in
socialnih vlog, ki so danes že pomembnejše kot lesna. Z golosekom na nekaj
hektarih pa je gozdar pospravil vse, kar je
v desetletjih brez plačila zgradila narava in
z "entropijsko naglice"- z dovajanjem energije v obliki smrekovih sadik, gnojil in zaščitni h premazov - dolgoročno uničil življenje naravnega gozda.
2.1.1 Kakšna je lahko pomoč gozdarja v
manj kakovostnem gozdu ?
2.1.1 What can the role of forester 's help in a
forest of lower quality be like ?
Večkrat je obstoječe stanje gozda ali
gozda v nastajanju (grmišče) s preu čeno
sukcesijo tako, da s ceneno nego, ki jo
opravimo s sečnjo, pomagamo izbrancem,
ki so kvalitetnejši in rastišču ustrezni. Vča 
sih je potrebno odstraniti nekaj pionirjev
nad mladjem ali goščo. Na legah, ki jih
rastlinojeda divjad najbolj ogroža, kot je to
tudi v našem primeru, je potrebna zaščita
naravnega mladja. Tako na okolju in življenju prijazen n ačin pomagamo naravnemu
razvoju gozda. Za sadnjo po principu posredne premene se odločimo lahko le v
majhnih skupinicah in z vrsto, ki je graditeljica na tem rastišču in v določenem času
nima možnosti za naravno nasemenitev.
Tak pristop je tudi ekonomsko sprejemljivejši (ekologija = ekonomija). Za zamenjavo ali direktno obnovo se lahko odločimo
izjemoma le na najbolj kritičnih mestih, kjer
bi narava porabila le preveč časa , da bi
sama ustvarila gospodarsko sprejemljiv
gozd.
Tako usmeritev dobro ilustrira dr. Mlinšek, ko pravi, da je "v gozd potrebno vnesti
več intelektualnih in manj volovskih sil".
Sodobno gojenje upošteva razvoj gozda
kot proces. Cas pa ima v naravi drugačen
pomen kot v vsakdanjem življenju. Naravi
se nikdar nikamor ne mudi. Sonaravna
nega, ki je osnova sodobnega gojenja,
posveča izbiri drevesne vrste, strukturi in
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Tabela 2: Vrstna sestava, številčna struktura in volumen
Table 2: Tree Species Structure, Numerical Structure and Vo/ume
Drevesna vrsta
Tree species

Debelinske stopnje
Thickness degrees

3
SmrSka
Picea abies
Bukev
Fagus sylvatica
Graden
Quercus petraea
Gorski javor
Acer pseudoplatanus
Topokrpi javor
Acerobtusatum
Brest
Ulmussp.
Lipovec
Tilia cordata
Beli gaber
Carpinus betulus

4

2

5

6

4

2

7

5

2

9 1o 11 12 13 14

30

2

7

5

2

2

2

5

3

13

5

4

4

119

44

3

2

2

2

4
2

23 25 24 26 10

m'

22

3

2

2

8

Skupaj
štev.
Total
number

6 4

Češnja

Prunus avium
Maklen
Acercampestre
Brek
Sorbus formina/is

14 10
4

6

7

6

3

43

13

7

4

4

26

9

2

Hruška
Pirus piraster
Črni gaber
Ostrya carpinifo/ia

2

5

2

9
2

Mali jesen
Fraxinusornus
Trepetlika
Popu/us tremula

3

5

2

2

Breza
Betulssp.
Skupaj
Total

2

49 58 49 48 21 19 9

vsem vlogam gozda, ki jih od določenega
sestaja pričakujemo, veliko pozornost.
2.2 Kako naprej že s 6000 ha čistih
smrekovih sestojev?
2.2 How to proceed with 6000 ha of pure Norway
spruce forests?

Ti sestoji poraščajo rastišča listavcev. So
kot tujek, ki ga narava želi izločiti (lubadar,
rdeča gniloba, snegolomi, vetrolomi ... ).Tu
imajo tudi gozdarji največ dela, naloge so
težke in nepredvidljive. Denaturiran gozd

3

3

2

1

263

120

se vedno nepredvidljivo odzove na naše
ukrepe. Pri premeni v sonaravne gozdove
bomo v teh sestojih zagotovo naleteli na
številne ovire. Prva in zelo velika je sprememba miselnosti, da to res ni ·~a pravo".
Pomladitvene sečnje (končni posek
naenkrat, da se bo pomladilo) morajo postati izjema. Po zgledu narave si je tudi tu
treba vzeti čas, da ne bi pozneje nastopile
nepremostljive ekonomske težave. Začeti
je treba malopovršinsko in povsod najprej
s pospeševanjem listavcev, z nego in zašGozd V 52, 1994
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in šele nato s sadnjo. Na nekaterih
mestih z nego ne bomo takoj uspeli spremeniti smrekovega nasada v ekonomsko
zanimiv naravni listnati gozd .
Tudi v teh sestojih je sonaraven gozd
naša dolgoročna potreba. Le v taki krajini
bodo tudi ljudje dolgoročno lahko najbolje
zadovoljili svoje številne potrebe.

2.3 Na Kočevskem dinarski jelovo bukovi sestoji prevladujejo po površini
(17.400 ha)
2.3 Dinaric fir-beech forests prevail in the
Kočevj e region

Zgradba dinarskega jelovo-bukovega
gozda je mozaik časov no spreminjajočega
se odraslega, starega in mladega gozda s
posamično ali šopasto (manj skupinsko)
mešane bukve in jelke in primesjo javorja
in bresta. Na Kočevskem je na Veliki gori
in Goteniški gori primešana tudi naravna
smreka odlične kvalitete. Zakaj je tako? Dr.
Kordiš (Kordiš 1993) v svoji knjigi razlaga,
da drevesa odmirajo posamično ali v šopih,
njihova mesta pa hitro zapolnijo "tekmovalci" in "čakal ci ". Ti so lahko zelo stari, zato
v tem gozdu težko govorimo o razvojnih
fazah oziroma starosti. V teh gozdovih je
še najbolj izražena zakonitost, da debelo
drevo drobnega neguje in da mu je za opaž.
V tako nastalem gozdu ni bojazni za
velikopovršinske obnove, ker je možen le
malopovršinski dotok mladovja v zgornji
drevesni sloj. Bukev se masovneje pomlajuje kot jelka, ki pa v teh razmerah lažje
uspe. Vse mladike se dolgo šolajo pod
krošnjami odraslih dreves in uspejo Je tiste,
ki imajo največ življenjske moči . Tu je tudi
pojasnilo, zakaj dosegajo pozneje tako velike višine in premere.
Na tak naravni razvoj bistveno vplivajo
sečnje, ki se opravljajo že celo stoletje,
nekje pa tudi veliko dalj. V določenih obdobjih in na mestih so bile te tudi takšne, da
so močno motile naravni razvoj gozda.
Zgornja i z hodišča so nam lahko spoznanje
za revitalizacijo mnogokje vrstno in razvojno razgrajenih gozdov. Veliko oviro pri
sonaravnejšem delu s temi gozdovi ima
slabo naravno pomlajevanje jelke, kar je
eden temeljnih pogojev sonaravnosti, in
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pospešeno propadanje jelke v zadnjih desetletjih .
Nepomlajevanje jelke smo kočevski gozdarji v veljavnem območnem načrtu enostavno (primitivno) rešili. Pripisali smo ga
zgolj preštevilčni rastl inojedi divjadi, za kar
imamo tudi nekaj dokazov v ograjah.
Z raziskavami ekoloških dejavnikov (Kordiš 1993), ki zavirajo pomlajevanje jelke,
se ukvarja cela vrsta raziskovalcev : Donnecker, Schaeffer, Cislar, Fabricius, Pearson, Povari . . . Največ avtorjev, kar povzema tudi dr. Kordiš, išče razloge v klimatskih ali talnih dejavnikih okolja. Velike seč
nje so za "občutlji vo gospodična jelko" sila
neugodne. Prihaja do direktnega osončen ja
in znižanja relativne zračne vlage, kar vse
bolj ustreza bukvi kot drugi graditeljici teh
gozdov. Kjer je več vlage, je tudi pri nas
pomlajevanje jelke boljše. Veliko vlogo pri
zdaj še relativno visokem deležu jelke igra
tudi naključnost. Tako masovna pomladitev
jelke, kot se je zgodila sredi prejšnjega
stoletja, je težko ponovljiva in je rezultat
naključnih kombinacij v naravi, ki so redko
ponovljive.

3 KAKŠNO NAJ BO SONARAVNO
GOJENJE V JELOVO BUKOVEM
GOZDU?
3 WHAT IS TO BE THE NATURALISTIC
SILVICULTURE IN FIR-BEECH FORESTS
LIKE ?

Zaradi pestrosti razmer, v katerih uspevajo jelovo bukovi gozdovi, so v tem sestavku možne le nekatere splošne usmeritve in scenariji:
- Vrstna in' razvojna raznovrstnost je v
tej skupini gozdov vedno zaželena. često
pa se nam zgodi, da z našimi ukrepi,
predvsem s pretiranimi sečnjami (v posameznem oddelku tudi do 1/4 lesne zaloge
v 10 letih), večkrat pa tudi zaradi preštevilč ne rastlinojede divjadi, usmerimo razvoj k
nezaželeni "uniformiranosti". Razvoj v gospodarski enoti Rog gre v čiste bukove
gozdove, v revirju Jelenov žleb v gozdove
iglavcev, ponekod pa tudi v čiste jelove
gozdove, kot nekdaj na Postojnskem.
Poleg visokih sečenj lahko kritiziramo
tudi kratke rastne dobe. Brez debelega
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drevja enostavno ni mogoče doseči raznovrstnosti gozda. Debelo drevje je obrambna armatura pred vsemi zunanjimi dejavniki. Prav močne sečnje so razlog (Kordiš
1993), da nam na terenu večkrat nastane
neza~elen pojav, da so deli mladega gozda
prostorsko ločeni od starega gozda (add.
108 GE Draga). Tu je jelka brez vsakih
mo~nosti za razvoj. Take pogoje so povzročile v številnih oddelkih tudi planske sečnje
po vojni. Pospeševanje takih razmer je v
prid bukvi in nikakor ne ustreza rastnim
posebnostim jelke. Zato je usmeritev v
območnem načrtu 1991-2000, da se letni
etat od prejšnjih 220.000 m3 zni~a na
180.000 m3 , pravilna.
Narava si danes v vseh presvetljenih
sestojih izbira tak scenarij, da se pod presvetljene jelove sestoje s posamičnimi bukvami masovno pomlaja le bukev. V sestojih, kjer je bila bukev izsekana kot gozdni
plevel, so tudi nastali Blažičev! 1O-hektarski
nasadi smreke (na Stojni) in moji do 20-arski "pušeljčki" čiste smreke, ki pa dragarskih gozdov prav nič ne krasijo, ker so
preveč viden izdelek človeškega dela v
ohranjeni naravni krajini. V ponos in za
ohrabritev drugim pa so nekatere spopolnitve preredkega naravnega mladja, ki se
danes po principu prebiral nega gospodarjenja vraščajo v stari sestoj ali pa čakajo na
ugoden svetlobni jašek.
Iz omenjenega sledi, da posebno v jelovo-bukovem gozdu ne kaže poenostavljati stanja do te mere, da se vse neprimerno funkcioniranje pomladitvenih mehanizmov pripisuje divjadi. Vzroke je treba
iskati tudi v spremenjeni sestojni klimi, preveliki direktni pripeki in premajhni zračni
vlagi, kar ugotavlja tudi dr. Kordiš.
Usmeritve v ob močnem načrtu in vztrajanje mag. Bončine, da upoštevamo v teh
gozdovih dolge rastne dobe (tudi 160 let)
in gojitev debelega drevja, so za razvoj
ugodni. Pri vsakdanjem ravnanju z gozdom
se vse več naslanjamo na razvojne zakonitosti, ki jih vidimo in stalno spremljamo v
ohranjenih naravnih gozdovih in pragozdovih. To smo storili lažje tudi zato, ker imamo
več temeljnega znanja in dovolj slabih izkušenj iz preteklega ra:Vnanja z gozdom, ko

nismo imeli vodilne ideje, da je smreka le
opaž ali pomoč pri naravnem pomlajevanju,
ki mora potekati vedno pod selektivno in
ščitno močjo starega sestaja.
POVZETEK IN SKLEPI
Sonaravne gojenje gozdov črpa svojo teorijo in
prakso iz obstoječih pragozd nih ostankov in zako-

nitosti razvoja naravno ohranjenih gozdov. Tu
iščemo usmeritve za revitalizacijo vrstno in razvojno razgrajenih gospodarskih gozdov. Poseben
problem so jelovo-bukovi gozdovi, ki imajo že po

naravi mozaične in časovno spreminjajoče vrstno
sestavo. Za te gozdove so vsa navodila in smernice, naj jih zapišejo še taki strokovnjaki, le
pripomočki in nikoli recepti. Prilagoditi jih je treba
stanju "danes in tukaj", v detajlu je potrebno s
kreativnim delom uporabiti vse znanje in ukrepe,
ki lahko pripeljejo hitreje, ceneje in z manjšim
rizikom do cilja, kar nam omogoča svobodna
tehnika gojenja gozdov na osnovi nege.
Preostankov državnih gozdov je tako malo, da
jih moramo uporabiti za ogledalo pravilnega ravnanja z gozdovi. Ne smemo dopustiti, da se bodo
gorski jelovo-bukovi gozdovi spremenili v nenaravne čiste bukove. Nižinske gozdove, ki so pri
nas in tudi drugod v Sloveniji zasmrečeni, in
druge izmenjane sestoje je potrebno začeti takoj
postopno sanirati. Le naravni, pestri gozQovi, v
katerih se bije trd boj za 9bstanek, in se v njih
izloča vse slabotno, dajejo krajini potrebno skladnost, trdnost in trajnost. Slovenija ima prek polovice površine pod gozdom. To je veliko, lahko pa
tudi malo, če odštejemo vse nenaravne gozdove,
ki nimajo niti toliko samozaščitnih mehanizmov,
da bi varovali sami sebe ter vzdrževali trajnost
življenja okolja kot celote.
Etat mora biti naravnan tako, da je v funkciji
gojenja gozdov. Posek je makro-vijak, s katerim
odločilno usmerjamo razvoj gozda. Visoka lesna
zalogaje kapital, s katerim gozd prebrodi občasne
ekstreme v naravi. Sonaravne gojenje vodi sečnjo
tako, da lahko naravna pomladitev uspe. Opustiti
je treba velikopovršinsko sadnjo smreke v nižinskih gozdovih in pomagati pri ohranitvi jelke v
gorskih jelovo-bukovih gozdovih z nego, včasih
pa tudi s sadnjo in zaščito. Tako delo zahteva
več intelektualnih in manj fizičnih sil, je pa tudi
podlaga za ekonomsko in ekološko trajnost. Ne
samo od politikov, tudi od gozdarskih "strokovnjakov" se sliši, da pač ne bo nege, če zanjo ne bo
denarja. Vedeti je treba, da imajo posamezne
drevesne vrste razllčno dinamiko rasti in moč za
uveljavljanje, zato je potrebno pomagati zdaj eni,
zdaj drugi vrsti. Opuščanje nege v vseh fazah
razvoja sestojev vodi k vrstnemu siromašenju.
V gospodarskih gozdovih imamo prevelik delež
mladega gozda, predvsem pa prenizke lesne
zaloge in premajhno vrstno pestrost. Posledica
tega je labilnost, zmanjšana sa~o~egulacijska
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sposobnost in samodejno funkcioniranJe gozdnega ekosistema kot celote.
V tem času se pri nas odpira nova stran
organiziranosti gozdarstva. Znatno se bo povečal
tudi delež zasebnih gozdov, saj bo po novem kar
80% gozdov v zasebni lasti. Pokazalo se bo, da
so govorice o tem, da so lastniki dobri gospodarji,
demagogija. Nekoliko nam je v uteho upanje, da
bodo tisti, ki bodo delali na Zavodu za gozdove,
usmerjeni bolj k evoluciji in k sonaravnejšemu
delu z gozdom, kot pa k "revoluciji". Tako delo
jim bo resnična potreba, ali pa bo sonaravne
gospodarjenje, s katerim se ponašamo pred svetom, tudi le demagogija. Nekateri bodo imeli
zagotovo "srečo" in jim bo lahko tudi v prihodnje
vodilo gojenja gozdov predvsem "poiglavčevanje
gozdov".
NATURALJSTIC SILVICULTURE IN THE
KOČEVJE FOREST LANDSCAPE

Summary and conclusions

Naturalistic silviculture has got its theory and
practice from the existing remains of virgin forests
and the developmental laws of naturally preserved forests. It is here that the guidelines for the
revitalization of economic forests - degraded
from the point of view of species and development
- are searched for. A quite specific problem is
represented by fir-beech forests, which have a
mosaic species structure changing in the time
already by the nature. All the instructions and
guidelines for these forests, although written by
the best experts, represent only aids and never
recipes. They have to be adapted to the presen!
situation. ln the dealing with the details creative
knowledge and measures have to be applied, by
which the goal can be achieved more quickly, at
lower costs and a smaller risk. This is enabled
by free silviculture technology based on tending.
The forests which have remained state property
are so scarce that they should be set as en
example of proper dealing with the forest. It
should not be permitted that mountainous firbeech forests would turn into unnatural pure
beech forests. The forests of lowland in this
region and in other parts of Slovenia where the
Norway spruce has been planted as well as other
converted stands demand immediate action towards gradual changing. Only natural, diverse
forests, in which severe struggle for life is fought
and where all which is inapt for life is excluded,
give the landscape the necessary harmony, sta·bility and permanence. More than a half of Slovenia is covered by forests. That is much yet it can
also be considered as little if all unnatural forests
which do not dispose of enough self protecting
mechanisms enabling them to protect themselves
and maintain the permanence of environment's
life are not taken into account.
The annual cut has to be regulated in such a
way that it performs the silvicultural function . The
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cut represents a macra screw by means of which
the development of forest is decisively directed.
High timber growing stock is a capital which
enables the forest to overcome periodical extremes in nature. Naturalistic silviculture directs the
cutting in such a way that natural regeneration is
a success. The planting of the Norway spruce in
large areas of lowland forests has to be omitted
and the efforts to keep the European fir in
mountainous fir-beech forests by means of tending and occasionally by planting and protection
have to be applied. Such work requires more
intellectual and less physical capacities and is at
the same time the basis for economic and ecologic permanence. Forestry experts as well share
the opinion of politicians that in case there is not
enough money for tending the latter will not be
carried out. One has to bear in mind that individual
tree species have different growth dynamics and
strength to assert themselves. Consequently, different tree species need help at different times.
The omitting of the tending in all stand's developmental phases leads to the impoverishment of
speci es.
The share of youngwood in production forests
is too high yet timber-growing stock and species
diversity are too low. The consequence thereof
is instability, decreased self-regulating capacity
and automatic functioning of the forest ecosystem
asa whole.
At presen! a new aspect of forest organization
has become evident. The share of private forests
with 80% will drastically increase. It is going to
turn out that the statement that owners are also
good managers is demagogic. It is to hope that
those who will be employed at the Forestry
Institute will prefer evolution and naturalistic forest
management to revolution. Their work will represent a real need for them or else the naturalistic
silviculture, which Slovenian forestry is proud of
now, is going to turn out as demagogy as well.
Some are going to be happy in the future as well
in being able to turn Slovenian forests in coniferous forests.
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Konec gozdarske srednje šole?
Dileme o usposabljanju revirnih gozdarjev
Edvard REBULA*
1 UVOD

srednješolsko izobrazbo, bo ostalo tako
malo: da bo najbrž nesmotrno zaradi njih
Dne 29. 12. 1993. leta je Ministrstvo za
vzdrzevat1 posebno šolo. Kazalo bo obe
kmetijstvo in gozdarstvo izdalo Pravilnik o . šoli združiti.
pogojih, ki jih morajo izpolnjevati zaposleni
v Zavodu za gozdove Slovenije (naprej
Pravilnik). Ta v 1. členu, za delovno mesto
"revirni gozdar" določa:
2 POMEMBNI DOGODKI IN DATUMI ZA
Zahtevana izobrazba in izkušnje:
GOZDARSKO SREDNJO ŠOLO
- inženir gozdarstva,
- opravljen preizkus iz upravnega poSeptembra 1948 sta z odločbo ustanovstopka,
ljena Gozd~rska tehnikuma v Ljubljani in
- enoletne delovne izkušnje.
Mariboru. Solanje naj bi trajalo 3 leta. v
V 2. členu Pravilnika je določeno, kako
dva oddelka v Mariboru se vpiše 58 učen
bodo uredili v zvezi z zahtevano izobrazbo
cev. V Ljubljani, ravno tako v dva oddelka
pa se vpiše 77 učencev.
'
za revirne gozdarje, ki imajo na dan razporeditve srednješolsko izobrazbo gozdarske
1949. Tehnikum iz Maribora se preseli v
smeri.
Lju~lja~o. Vpišeta se dva oddelka 2. generacije. Sola je v Ljubljani na Krekovem trgu
Določilo Pravilnika o zahtevani šolski izobrazbi za revirnega vodjo je tako (razen 30
1. Ob Božiču šolo zaprejo zaradi izpraznitve
delovnih mest) onemogočilo zaposlovanje
prostorov v stavbi bodoče Agronomske in
gozdarskih tehnikov pri Zavodu za gozdove
gozdarske fakultete. Del učencev gre gradit
nove prostore (šolo in internat) na Vič
Slovenije. Tako je praktično zaprlo Gozdarsko srednjo šolo.
drugi del pa gre na delo na gozdne uprav~
Jn manipulacije.
_ Po 45-ih letih od prvega vpisa, oziroma,
1950. Koncem aprila je za silo zgrajen
ce računamo, da bodo verjetno 4 vpisani
?om na Viču. V začetku maja se nadaljuje
letniki še dokončali šolanje, po skoraj 50-ih
solan;e. $ola je v Viški osnovni šoli in
letih delovanja šole, bo šola postala nepogimnaziji. Ob šolanju si učenci še gradijo
trebna. Tako bo usahnila pomembna godom 1n stavbo za učilnice. V avgustu konzdarska ustanova, ki je preživela vsake
čajo šolsko leto. Tekom leta je sprejeta
vrste dobrih in slabih časov. Prav je, da se
odločitev, da se šolanje s 3 podaljša na 4
ob tej priliki spomnimo, kaj je ta šola goleta. Jeseni ponovno vpišeta dva oddelka
~darstvu_dala, kaj je zanj pomenila in zgoš3. generacije. $olanje je še vedno v Viški
ceno op1semo njeno zgodovino.
osnovni šoli in gimnaziji.
Predvsem pa je to zadnji (najbrž že malo
1951. 8. februarja pogori internat. Solo
prepozen) rok, da se dogovorimo in poišpreselijo v barake izpraznjene kmetijske
čemo najbolj smotrno nadomestilo zanjo,
da najdemo najbolj smotrni način šolanja šole v $iški (Milčinskega 11). Tu šola "obratuje" do preselitve v Postojno. Tekom leta
1n ~sposabl1anja gozdarskega inženirja. To
je sprejet sklep, da se 2. in nadaljnim
je ze potrebna izobrazba za revirnega gogeneracijam podaljša šolanje na 5 let. Jezdarja. Drugih delovnih mest v gozdarstvu,
seni je sprejet Začasni pravilnik o počitniški
tudi v izvajalskih podjetjih, ki bi zahtevala
praksi, ki predvideva v vseh počitnicah
* Prof. dr. E. R., dipl. inž. gozd., 66230 Postojskupno
1O mesecev obvezne prakse po
na, Kralgherjeva 4, SLO
predpisanem delovnem (učnem) načrtu in
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pod strokovnim vodstvom profesorjev.
Praksa zajema vsa področja dela.
1952. Šolanje konča prva generacija.
Šola da prve 104 gozdarske tehnike.
1953. Vpiše se 1. generacija gozdarjev
-aktivistov. Gre za gozdarje, ki so do takrat
delali v gozdarstvu, imajo dovolj praktičnih
izkušenj, šole pa niso mogli obiskovati ali
zaradi vojne ali obnove domovine. Šolanje
traja 2 leti.
1954. Šolanje konča 2. generacija in
prva s petletnim šolanjem. Slovensko gozdarstvo dobi naslednjih 49 gozdarskih tehnikov.
1955. Poleg redne generacije konča šolanje tudi prva generacija dveletne šole,
skupaj 73 tehnikov (54 rednih, 19 iz dvoletne šole).
1956. Sprejeta sta sklepa o preselitvi
Gozdarske tehniške šole v Postojno in o
skrajšanju šolanja na 4 leta.
1957. Vpiše se prva generacija v 4-letno
Gozdarsko srednjo šolo.
1959. V Ljubljani maturira zadnja generacija gozdarskih tehnikov. Šola se preseli v
Postojno. Tu začne decembra s poukom v
novih (še ne dokončanih) prostorih.
1961. Šolanje konča zadnja generacija s
petletnim in prva s štiriletnim šolanjem.
Skupno 45 maturantov.
1964. Šolanje konča zadnja generacija
dveletne Gozdarske tehniške šole.
1965. Začetek Dopisne gozdarske tehniške šole.
1966. 27. maja je Upravni odbor Poslovnega združenja gozdnogospodarskih organizacij sprejel sklep o ustanovitvi Gozdarskega šolskega centra v Postojni. V okviru
le-tega deluje tudi gozdarska srednja šola.
Sredstva za delo centra zagotavljajo č lani
Poslovnega združenja. Izdelan je nov učni
načrt, ki vsebuje tudi praktične vaje in
terenski pouk.
1980. Sprejet je Zakon o usmerjenem
izobraževanju. Popravljen in dopolnjen
(1983, 1989) velja za srednje šole še danes. V 49. členu določa, da nadaljevalni
programi (po skrajšanih programih in programih srednjega izobraževanja-3 leta) zagotavljajo enak izobrazbeni standard kot
štiriletni programi ali smeri srednjega izobraževanja.
1981. Prvi č se vpišejo in poslušajo pouk
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v prvem letniku skupno učenci gozdarske
srednje šole in poklicne šole za gozdarske
delavce. To traja do leta 1992.
1986. Pravilnik o gozdnem redu v svojem
3. členu določa: "Drevje za posek lahko
odkazujejo le pooblaščeni strokovni delavci
z visokošolsko ali višješolsko izobrazbo
gozdarske smeri ali srednješolsko izobrazbo gozdarske smeri s tri-letnimi delovnimi
izkušnjami.
če odkazuje drevje za posek strokovni
delavec s srednješolsko izobrazbo gozdarske smeri s predpisanimi delovnimi izkušnjami iz prejšnjega odstavka, mora biti v
gozdnogospodarski organizaciji določen
strokovni delavec z visokošolsko ali višješolsko izobrazbo gozdarske smeri, ki vodi
odkazovanje drevja za posek. " Določilo pomeni dejansko začetek konca srednjega
gozdarskega šolstva v Sloveniji.
1990-91. Demokratizacija naše družbe
po osamosvojitvi, predpisi o denacionalizaciji, moratorij del v gozdovih, ki so predmet.
denacionalizacije, pričakovana sprememba
delovanja gozdarske službe in druga podobna dogajanja ogrozijo delovanje šole.
Štipendij ni več. Vpis zelo upade (1. 1991
le 17 učencev). Šola išče možnosti preživetja. Izdelajo program šolanja ekološkega
tehnika, ki ne steče.
1992. Ustanovitelj šole postane vlada
Republike Slovenije.
1993. 17. 12. izide Zakon o visokem
šolstvu. Uvede institucijo visoke strokovne
šole. Zanjo določi vse pogoje delovanja,
med drugim tudi pogoje vpisa (zadostuje
tudi zaključni izpit iz srednjih šol) in usposobljenost predavateljev - zadostuje visoka
izobrazba. 29. 12. Ministrstvo za kmetijstvo
in gozdarstvo sprejme v uvodu citirani Pravilnik, ki zapečati usodo šole.
EPILOG: Na šoli je v šolskem letu 1993/
94 v srednjo gozdarsko šolo vpisanih:
1. letnik 29 učencev
2. letnik 13 učencev
3. letnik 11 učencev
4. letnik 28 učencev.
Po končani šoli njeni maturantje skoraj
(izjema so izvajalske organizacije in zasebni lastniki gozdov) nimajo delovnega
mesta, kjer bi se lahko zaposlili. še zdaj
(konec januarja 1994) ni od ločeno, ali se
bo vpis jeseni spremenil.

Grafikon 1: Skupno število diplomantov po letih in vrsti šole
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Grafikon 2: Skupno število diplomantov po 5-letnih obdobjih
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3 DELOVANJE !iOLE
Srednja gozdarska šola deluje 45 let. V
tem času je delovala pod tremi imeni:
- Gozdarski tehnikum
- Srednja gozdarska šola
- Gozdarska tehniška šola.
V teh letih je šola izobrazila 1999 gozdar-

1

skih tehnikov, od tega:
- rednih maturantov 4 in 5-letne šole:
1568 ali 78%,
-maturantov 2-letne šole: 270 ali 14%,
- mp.turantov dopisne šole (ob delu): 161
ali 8%
Skupno število maturantov po vrsti šolanja je prikazano na grafikonih 1 in 2. Tu
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vidimo, da število maturantov po letih zelo
niha - od 19 leta 1971 , do 118 leta 1962.
V povprečju je maturiralo letno 49 maturantov. Analiza kaže, da je "povp re čn ih letnikov" (z odstopanjem ±5 od povprečja) zelo
malo- komaj 9 ali manj od 1/4.
Tudi združevanje posameznih letnikov v
daljša razdobja (5 let na grafikonu 2) še
vedno kaže velika nihanja. Najbolj umirjeno
in tudi najbolj "bogato" je zadnje 15-letno
razdobje.
Taka nihanja niso smotrna, zlasti ne za
edino šolo v državi, ki bi morala imeti na
razpolago vse potrebne pogoje (učitelje ,
prostore, učne pripomočke, internat). Šoli
gotovo ustreza čim bolj enakomeren vpis.
Zato moramo vzroke nihanj iskati drugod.
Vemo, da je bil ustanovitelj šole (od leta
1966) Poslovno združenje gozdnogospodarskih organizacij. To je šolo tudi financiralo, bodisi neposredno ali pa je gozdarstvo
šolo financiralo (pozneje) posredno prek
posebne izobraževalne skupnosti. Tu se je
izoblikovala tudi politika zaposlovanja, ugotavljale so se potrebe po tehnikih, določali
profili njihove usposobljenosti. Od tu je
izhajala tudi ponudba štipendij. Vsa ta politika je vsebovala tudi vsa družbena dogajanja in pritiske, ki se jim gozdarji niso mogli
(hoteli?) vedno upreti. Tako je velikost
vpisa in s ·tem posledično (z zamikom)
število maturantov odraz vsakokratne politike gozdarstva, trenutne organiziranosti, s
tem povezane ocene potreb po gozdarskih
tehnikih in končno razpoložljivih štipendij.
Za šolo internatskega tipa, kot je in bo
vsaka gozdarska šola v Sloveniji, je štipendija (kritje stroškov šolanja) najvplivnejši
dejavnik uravnovešanja vpisov.
Posebej kaže obravnavati zadnjih 12 let,
obdobje usmerjenega izobraževanja. Značilnosti tega obdobja poznamo, saj smo ga
pravkar preživeli. Kljub temu nekaj poudarkov, ki so pomembni za našo razpravo:
- Vsi (95% v razdobju 82-89) vpisani
dijaki so imeli zagotovljeno štipendijo že v
prvem letu.
- Štipendije so podeljevala Gozdna gospodarstva. Kot vsa druga podjetja, so jih
dajala prvenstveno otrokom ljudi, zaposlenih pri njih.
- V zadnjih 1O-ih letih je iz gozdarske
srednje šole prišlo 486 gozdarskih tehnikov,
164
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to je po 50 letno.
- Šola (kot vse druge, vključno z univerzo) je bila motivirana za čim večj i vpis in
čim večjo "proizvodnjo" strokovnjakov.
Dodati moramo še poznana dejstva:
- V gozdarsko šolo se vpisujejo predvsem učenci s podeželja, kar je samo po
sebi naravno in dobro.
- Podeželske šole niso ravno na vrhu
kakovosti in zahtevnosti.
- V takih pogojih se je na šolo vpisal
skoraj vsak, ki je to hotel.
- V gozdarsko šolo se vpisujejo učen ci
s slabšim učnim uspehom.
Našteta dejstva so ocena, ki ni podprta
s primerno analizo. Taka analiza bi bila
zelo koristna. Vse našteto gotovo ni delovalo v prid kakovosti izobraženih gozdarjev.
Na drugi strani pa je drugačna vloga gozda
zahtevala strokovnejše delo. Razkorak se
je večal, nasprotja zaostrovala, čedalje več
je bilo pripomb na usposobljenost gozdarskih tehnikov.
Vzporedno z gledanji na vlogo in delo
gozdarskega tehnika v službi - pretežno na
delovnem mestu revirnega gozdarja - so
se spreminjale potrebe po njihovi usposobljenosti. Temu ustrezno naj bi se spreminjal
program izobraževanja in predmetnik. Pregled predmetnikov je podan v preglednici
1. Podani so za gozdarsko srednjo šolo (za
zadnjih 20 let) in za Višjo šolo pri Gozdarskem oddelku Biotehniške fakultete. Zanjo
je podan program zadnjih 3 let. Višja šola
se bo (po novem Zakonu o visokem šolstvu)
preoblikovala v Visoko strokovno šolo. Zanjo sem navedel predlog programa. Zaradi
preglednosti in lažje primerjave sem nekatere predmete združil v smiselne celote. V
opombah sem pojasnil, kako je to narejeno.
Predmete, ki se pojavljajo le v nekaterih
programih, sem dodal v opombah.
Primerjava predmetnika gozdarske srednje šole kaže, da se kljub vsem "spremembam" ni ravno veliko spreminjal. Z usmerjenim izobraževanjem (program iz l. 1987) so
opustili pedologijo in jo dodali gojenju gozdov. Dodali so še umetnostno vzgojo in
računalništvo. Posebej ne izkazujejo praktičnega pouka, ker je ta vklju čen pri vsakem
predmetu. Skrčili so tudi obseg predmeta
"gozdarsko orodje s tehniko dela".
Leta 1990 so opustili predmet "Obrambo

Preglednica 1: Predmetni ki za gozdarskega tehnika in inženirja
{skupno število ur v času študija)
Predmetnik

Tehnik

1974

Inženir

1987

1990

1993 4

sedanji

bodoči

(predlog)

Slovenski jezik in književnost
Tuji jezik_
Umetnostna vzgoja
Matematika
Računalništvo in informatika
Fizika
Kemija
Biologija in dendrologijabotanika
STM- družboslovje
Zgodovina
Geografija- meteorologija
Obramba in zaščita
Telesna vzgoja
Zdravstvena vzgoja in
varstvo pri delu
Gojenje in varstvo gozdov
Lovstvo
Geologija in pedologija
Pridobivanje gozdnih
proizvodov
Opisna geometrija
s tehničnim risanjem
Geodezija
Dendrometrija in gozdno~
gospodarsko načrtovanje
Gozdno gradbeništvo
Psihofiziologija in osnove
organizacije dela
Praktični pouk
SKUPAJ UR
Proizvodno delo

374
319

209
114

455
385
70
455
70
245
210

490
420
70
455
70
245
245

490
420
70
490
70
140
210

190
171
95
95
129
300

350
140
140
105
140
280

350
140
140
105

280 5
706
140
70

365

280

280

120

90

76
372
76
76

105
420
70

105
455
70

350
70

280
75
115

285
75
105

5602

4203

4203

3153

215 10

25010

95
76

70
105

70
105

90

85

148
57

140
70

140
70

140

195
55

235
75

72 1
429
4538

70

70

185 9

230

4515

4515

708
560
4800

360

240

240

505

1757

60

60

30

30

45

171011 2715 11-1 2

Opombe:
1. Predmet je bil ekonomika organizacij združenega dela
2. Združena predmeta: Gozdarsko orodje s tehniko in Izkoriščanje gozdov
3. Združena predmeta: Gozdni proizvodi in Pridobivanje gozdnih sortimentov
4. Vpisan program za zaključni izpit
5. Predmet je Biologija z ekologijo
6. Predmet je Ekonomija ali Psihologija ali Sociologija
7. Skupaj z geodezijo
8. Predmet je Osnove ekonomike
9. Združeno: Gospodarjenje z zasebnimi gozdovi, Organizacija gozdarskih del, Gospodarsko
poslovanje in Ekonomika gozdarskega obrata
10. Združeno: Humanizacija dela, Pridobivanje lesa in Gozdni proizvodi
11. 'Program višje šole vsebuje še:
- Znanost o okolju 60 ur do sedaj, naprej 75 ur,
- Vrednotenje rastišč z gozdno fitocenologijo 90 ur, naprej 95 ur,
- Funkcije gozdov 95 ur, naprej 90 ur,
12. Predlog vsebuje še:
- Kvantitativne metode 60 ur,
- Osnove prava 30 ur,
- Ruralna sociologija in psihologija komunikacij 45 ur,
- Gozdna hidrologija z varstvom pred erozijo 60 ur,
- V 4. letniku: Interdisciplinarni seminar 375 ur.
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in zaščito". Povečali so obseg predmetov
Gojenje in varstvo gozdov ter materinščine
in tujega jezika. Večjo spremembo kaže
program iz 1.1993, kjer gre za program,
prilagojen izbiri med maturo in zaključnim
izpitom. Razlike pri strokovnih predmetih
so pojasnjene v praktičnem pouku in izbirnih predmetih.
Pregled predmetnika srednje gozdarskešole nam pokaže, da ta vsebuje vse "strokovne predmete" in tudi z razmeroma visokim številom učnih ur, zlasti pri najpomembnejših predmetih. Število učnih ur pri teh
predmetih je celo znatno višje kot na višji
ali visoki šoli.
Kje je torej vzrok za slabo usposobljenost
gozdarskih tehnikov? Vsekakor bi bilo zelo
koristno (če ne celo nujno) dobiti odgovor
na gornje vprašanje še predno šolo zapremo. Mogoče je ta odgovor že kje oblikovan.
Osebno ga kljub vsemu prizadevanju nisem
odkril. Imamo pa kljub temu vsak svojega.
Nekaj možnih odgovorov je naslednjih:
-prekratek in nepopoln šolski program;
- premajhna (prešibka) šolska izobrazba
vpisnikov, bodisi zaradi mladosti, slabih
učnih uspehov,
preblagih kriterijev v
osnovni šoli ipd. ;
- preveč liberalen (preblagi kriteriji) vpis
v šolo;
- prelahki kriteriji napredovanja v šoli ;
-preveč "cehovstva" (otroci kolegov), ki
se začenja že pri vpisu in "mehča" kriterije
napredovanja ;
- neprimerni učitelji;
-itd.
Najbrž je vsakega nekaj. Upoštevati pa
velja, da je zdravljenje uspešno le, če je
diagnoza pravilna.

4 KAJ NAREDITI?
Tako se sprašujemo že 1O let, vsekakor
pa po letu 1986, ko smo tehniku odvzeli
odkazovalno kladivo. Delali smo kar nekaj,
naredili manj.
Na področju "delali"
24. 1O 1991 je bilo v Ljubljani posvetovanje ZOlT GL Slovenije na temo "Delo gozdarja v revirju". Tu se je ugotovilo, kaj in
kako mora delati revirni gozdar. Izoblikovan
je bil sklep: "Družbene spremembe prinašajo odločno zahtevo po večj i kakovosti
166

Gozd V 52, 1994

vsega, tudi v gozdarstvu: vseh funkcij gozdov in dela vsakega posameznika pri delu
z gozdom". Sklep so v nadaljevanju še
razgradili (GozdV 50 (1992), 1). V ugotovitvah in sklepih posvetovanja ni niti besede
o načinu šolanja ali potrebni šolski izobrazbi
revirnega gozdarja. (Govorim le o šolanju
revirnega gozdarja. Menim, da bo ta profil
strokovnjaka, ne glede iz kakšne šole bo
prišel, zapolnil vsa delovna mesta, kjer je
sedaj delal gozdarski tehnik.)
Jeseni leta 1991 je začela z delom
komisija, ki naj bi izdelala predlog organiziranja celotnega gozdarstva vključno z gozdarskim šolstvom (Komisija za infrastrukturo). Komisijo je imenoval minister za kmetijstvo in gozdarstvo. Sestavljena je bila iz
predstavnikov šolstva (fakultete in Gozdarskega šolskega centra), inštituta in operative. Komisija se je nekajkrat sestala, pripravila precej materiala in maja 1992 prenehala z delom, še predno je obdelovano
snov povezala v uporabne in obvezujoče
zaklj učke.

V zvezi s srednjo šolo se je komisija
poenotila, naj bi le-ta brez sprememb vpi sovala do leta 1996. Tako bi šola prenehala
delovati leta 2000. Ugotovili so, da gozdarski tehniki iz te šole niso dovolj usposobljeni
za revirne gozdarje. Zato naj bi se došolali
na 2 letni višji šoli. Tehnik, tak kot je, pa
naj bi bil usposobljen za razna pomožna
dela v gozdarstvu. Prevladovala pa je misel, da moramo imeti neke vrste srednjo
šolo ali pa moramo na nek način omogočiti
absolventom šole za gozdarja nadaljnje
šolanje in usposabljanje za revirnega gozdarja. Iz te šole naj bi pretežno prihajali
študentje višje šole.
Rekli smo že, da komisija ni dokončala
svojega dela. Njena stališča tako ne obvezujejo nikogar.
2. 4. 1993 je bilo ponovno posvetovanje
ZOlT GL. Tokrat v Postojni, z naslovom :
"Izobrazba revirnega gozdarja" (referati in
sklepi z vtisi so objavljeni v GozdV 51
(1993) 4). Mnenja so se toliko razhajala,
da jih ni bilo mogoče poenotiti (ali nihče ni
vztrajal, da bi jih). Sklepanje in zaključke je
motila tudi negotova usoda gozdarstva in
njegove bodoče organiziranosti.
Delali smo še marsikaj drugega, bolj ali
manj organizirano. Možno je, da sem kaj

pozabil in bo kdo prizadet. Se opravičujem!
Kakega učinka pa ni opaziti.
Na področju nnaredili"
Nedvomno je enotna in nesporna ugotovitev, da potrebujemo bolj usposooljenega
revirnega gozdarja, pomembno dejstvo in
dobro izhodišče za nadaljno delo. Opredeljene so naloge revirnega gozdarja. Poznana je organizacija dela, v kateri dela
revirni gozdar. Poznane so (številčne) potrebe po teh strokovnjakih v državni službi.
Ostale se lahko ocenijo. Dober del teh bo
kmalu poznan (izvajalska podjetja). Dani
so torej vsi predpogoji za oblikovanje primerne šole.
Na področju "naredili" sta bili kar delovni
obe naši izobraževalni ustanovi.
- Gozdarski šolski center je, kot smo že
omenili, izdelal program za ekološkega tehnika. Potrdil ga je tudi Strokovni svet pri
Zavodu za šolstvo. Program ni stekel, ker
ni naročnika.
- Še bolj prizadevni so bili na Gozdarskem oddelku Biotehniške fakultete. Treba
je ugotoviti, da so jim tudi okoliščine bolj
ustrezale. Nekoliko so "popustili" pri programu in poleg rednih (običajnih) oblik študija gozdarstva vpisali še veliko zaposlenih
tehnikov (pretežno revirnih gozdarjev), ki
jih razmere silijo, da se ponovno učijo, kar
bi morali že znati. Sestavili so že tudi
študijski program bodoče Visoke strokovne
šole gozdarstva in gospodarjenja z gozdnimi viri (naprej GVS). Predavanja, vaje
in seminarji naj bi trajali 7 semestrov. študijski program je prikazan v preglednici 1.
Na študij bi se vpisovali "kandidati, ki so z
maturo ali zaključnim izpitom dokončali štiriletno srednjo šolo". Gre torej za kakršnokoli (vsako) srednjo šolo. Kako daleč je že
dospel predlog tega študijskega programa
po poti odobritve, ne vem. Ne vem tudi,
koliko je usklajen z drugimi gozdarskimi in
šolskimi ustanovami, in tudi ne, če so
kakšna soglasja sploh potrebna. Nadaljna
pot in usoda je določena v členih Zakona
o visokem šolstvu. če bo v redu, bodo
jeseni (1995 - op. ur.) že vpisovali ta
program.
Tako je krog sklenjen. Za delovno mesto
revirni gozdar zahtevajo višjo izobrazbo.
Šola, ki to izobrazbo daje, je že organizirana in pripravljena. Ne potrebuje srednje

gozdarske šole. Tako postaja srednja gozdarska šola odvečna - nepotrebna.
Ob vseh naštetih dejstvih pa ostaja nekaj
pomislekov:
- Kdo se bo vpisoval na GVŠ? Pomislek
sloni na dejstvih: študent bo šolo dokončal
pri 24-25-ih letih, leto prej, kot običajno na
fakulteti. Usposobil se bo za poklic, kjer bo
1/4 časa odkazoval, 1/4 časa načrtoval
(gojitveni načrti?), 1/2 časa pa dopovedoval
(sodeloval, prepričeval, prosil, grozil) lastnikom gozdov, kako je odkazovanje in načrto
vanje potrebno. Deleži časa se nanašajo le
na kolikor toliko produktivno delo. Koliko je
tega pa tako nihče ne ve. (Navedene ocene
deležev časa so zelo približne in pravakalivne. So pa o temu podatki, ki jih je pred
poldrugim desetletjem zbiral in obdeloval
mag. F. Urleb). Dodati je treba, da bo vse
to delal pod vodstvom (nadzorstvom, usmeritvami, sodelovanjem) šefa (vodje krajevne
enote) in ponekod še posebej gojitelja-nač
rtovalca, vodij odsekov - specializiranih
strokovnjakov in po predpisih (določilih)
ureditvenih in drugih načrtov.
- Na GVŠ se bodo vpisovali dijaki, ki
bodo srednje šole zaključili z zaključnim
izpitom. Bodo iz vseh mogočih srednjih šol,
ki se jim (v veliki večini) ne bo posrečilo
nadaljevati študija v svoji stroki. Kot že do
zdaj, bodo tudi vnaprej pretežno s slabšim
predznanjem (bolj leni ali manj nadarjeni).
Kolikšen bo osip in kakšne gozdarje lahko
pričakujemo iz tega, si lahko misli vsak
sam.
-Tak študij bo drag. že tako zelo drago
šolanje gozdarjev, ki je nujno drago zaradi
majhnega števila slušateljev v letnikih, specifičnosti študija (veliko kabinetnih in terenskih vaj), množice znanstvenih disciplin, ki
jih morajo diplomanti obvladati ipd., se tako
še draži. Draži se za državo, zaradi slabe
organiziranosti študija in za študenta, zaradi trajanja študija in nujnosti življenja
zunaj družine za večino študentov.
- Kakšen program bodo vpisali sedanji
gozdarski tehniki, ki se morajo po določilih
Pravilnika došolati (dokončati višjo šolo) do
31. 12. 1999? Gre za veliko ljudi in dolgotrajno šolanje.
Kaj torej narediti?
Izhajati moramo iz dejstva, da je Slovenija velika kot provinca (regija, dežela) v
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državi. Za to velikost rabimo dološtevilo gozdarjev vseh vrst in stopenj
izobrazbe in nič več. Obvladati morajo določena zr:1anstvena in delovna področja, ki
se jih ne morejo naučiti na drugih šolah.
Zato mora obstojati posebno gozdarsko
šolstvo. Zaradi narave gozda, njegove
vloge in funkcij, dela v gozdu in z gozdom
je sestava delavcev po strokovni usposobljenosti specifična , prilagojena okoliščinam
dela v gozdu. Razlikuje se od drugih panog
gospodarstva. Temu ustrezno mora biti organizirano gozdarsko šolstvo. Zaradi omenjenih posebnosti se težko vk lju čuje v običajne kalupe srednjega in visokega šolstva.
če to družbi dopovemo in nam družba to
tudi prizna, ostane še vedno naša obveza,
da gozdarsko šolstvo organiziramo smotrno.
Tu obravnavamo le šolanje nekdanjega
tehnika, oziroma bodočega inženirja ali profil, ki naj ustreza potrebam revirnega gozdarja in potrebam drugih podobnih del pri
drugih organizacijah, ki delajo v gozdu ali
z gozdom (zadruge, izvajalska podjetja
ipd.).
Izhajam iz trditve, da lahko revirni gozdar
znanja, ki jih potrebuje za svoje uspešno
delo, pridobi v krajšem času kot to predvidevajo sedanji programi. Ali drugače: ob
primerno organiziranem študiju se v istem
času lahko veliko več nauči . Kdor ne verjame tej trditvi, naj kar sešteje študijska
programa (predmetnika) gozdarske srednje
in visoke šole (preglednica 1). Lahko tudi
povpraša študente višje šole, ki so tja prišli
iz srednje, koliko učne snovi poslušajo
ponovno. Mogoče malo drugače, bolj sodobno, lahko na višjem nivoju, toda kljub
temu ponovno.
Gotovo bi bilo najbolj smotrno šolanje
revirnih gozdarjev v enem kosu (eni šoli).
Po primerni predizobrazbi - solidni uspeh
v osnovni šoli, bi zadostovalo 5 ali največ
6 let (ne 8 ali 9 let, kot je predvideno zdaj).
Zavedam se, da je to težko izpeljati. Najbrž
ne toliko zaradi zakonskih določil, kot zaradi
dosedanje delitve (mogoče boljše: prisvajanja) dela med Gozdarskim oddelkom in
Gozdarskim šolskim centrom, statusom teh
dveh ustanov, pa tudi statusom diplomantov. Vsekakor pa bi skoraj enak učinek
če n o
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dosegli z enotnim (skupnim) programom,
katerega del bi izvajali učitelji dosedanje
gozdarske srednje šole, drugi del pa učitelji
Gozdarskega oddelka.
Taka šola bi morala biti nujno zaprtega
tipa, s posebnim programom, ki bi lahko
izpolnil srednješolske standarde, glede
splošnih predmetov in visokošolske zahteve glede drugih posebnih disciplin. Prehod iz te šole na druge bi bil v bistvu zelo
težak, ravno tako vpis iz drugih šol v poznejše letnike te šole. To pa je v bistvu
edina večja pomanjkljivost, ki jo zagotovo
odtehta skrajšanje študija za 2 leti .

5 SKLEP
Gozdarji smo že dolgo ugotavljali, da je
gozdarski tehnik premalo usposobljen za
delo revirnega gozdarja. Zato novi Pravilnik
o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati zaposleni v Zavodu za gozdove Slovenije, zahteva za revirnega gozdarja višješolsko
izobrazbo (gozdarski inženir). Do zdaj so
to delovno mesto zasedali tehniki, absolventi srednje gozdarske šole. Istočasno je
Zakon o visokem šolstvu predvidel ustanavljanje visokih strokovnih šol. Na te se lahko
vpisujejo absolventi katerekoli srednje šole,
če so opravili zak ljučni izpit. Program nove
Visoke strokovne šole gozdarstva in gospodarjenja z gozdnimi viri traja 4 leta in je
izdelan za študente brez predhodne gozdarske izobrazbe.
Revirni gozdar je delovno mesto, kjer se
je zaposlovalo pretežno število gozdarskih
tehnikov. Drugih delovnih mest v gozdarstvu za ta profil izobrazbe je (pre)malo.
Zato ne kaže vzdrževati še naprej gozdarske srednje šole in bo po 50-ih letih delovanja usahnila.
Proti predvidenemu usposabljanju gozdarskega inženirja, novi izobrazbi revirnega gozdarja, ki bo trajalo po osnovni šoli
še 8-9 let je nekaj pomislekov. Združimo
jih lahko v dvom o racionalnosti takega
šolanja. Krajše, cenejše in bolj uspešno bi
bilo izobraževanje revirnih gozdarjev (gozdarskih inženirjev) v šoli zaprtega tipa z
enotnim šolskim programom, ki bi zajemal
snov srednje in višje (bodoče visoke) šole:

l
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Varstvo gozdov pred podlubniki v letu 1993
Janez POGAČNIK'

UVOD
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano je dne 22. 12. 1992 imenovalo
komisijo za strokovno pripravo in vodenje
izvajanja dodatnih ukrepov za obvladovanje
podlubnikov v letu 1993. To so narekovale
nastale razmere v gozdovih v letu 1992,
saj je bilo drevje fiziološko oslabljeno (suša,
semenjenje smreke, emisije, ujme), vremenske razmere in stanje v gozdovih pa
so omogočali razvoj treh generacij podlubnikov in nakazovali prenamnožitev podlubnikov v kalamitetnem obsegu. Komisija je
imela v letu 1993 13 sej in opravila dvakrat
v letu preveritev usmeritev in izvedenih
ukrepov na 8 najbolj ogroženih gozdnogospodarskih območjih v Sloveniji.
V skladu z delovnim programom je komisija obravnavala:
1. Analizo stanja gozdov v letu 1992 in
oblikovala Uredbo o dodatnih ukrepih za
preprečevanje širjenja in za zatiranje podlubnikov v letu 1993, ki je bila objavljena v
Uradnem listu RS, št. 9/93, dne 11. 2.
1993.
2. Usmerjala in spremljala je pripravo in
izvajanje načrtov varstva gozdov.
3. Izdelala podrobna tehnična navodila
za izvajanje dodatnih ukrepov, obračun
stroškov in evidenco, jih spremljala in dograjevala.
4. Izdelala in izvajala republiški program
za informiranje lastnikov in širše .iavnosti.
Iz nakazane problematike so razčlenjeni
osnovni podatki, ki kažejo dinamiko razvoja
podlubnikov, problematiko izvajanja in
spremljanja ukrepov ter stroškov, dana je
ocena doseženih rezultatov ter predlog usmeritev za delo v letu 1994.
* Mag. J. P., dipl. inž. gozd., Splošno združenje

gozdarstva Slovenije, 61000 Ljubljana, Miklošičeva

38, SLO

2 DINAMIKA RAZVOJA PODLUBNIKOV
. V letu 1993 je bilo ogroženih ali potencialno ogroženih 45% gozdov. Relativno
so bolj ogroženi zasebni gozdovi (48 %).
Konec leta 1992 smo imeli evidentiranih
5.291 žarišč, v polletju 1993 12.875, medtem ko konec leta 1993 že 15.670. Tako
se je število žarišč potrojilo v primerjavi z
letom 1992.
Iz preglednice je razvidno, da je število
žarišč najbolj naraslo v l. polletju, število
večjih žarišč in tudi srednjih pa je relativno
bolj naraslo v drugem polletju zaradi širjenja
lubadarja predvsem v že obstoječih ali
prepozno evidentiranih žariščih. V primerjavi s polletjem je v drugem polletju število
žarišč najbolj naraslo v ljubljanskem in
celjskem območju, relativno najmanj pa v
kočevskem, slovenjgraškem in mariborskem območju, čeprav sta zadnji dve območji med najbolj ogroženimi. Dokončno
sanirali smo v letu 1993 le okoli 1O% vseh
evidentiranih žarišč, vendar očitno merila
oziroma določitev, kdaj je žarišče sanirana,
ni enako po območjih.
Prevladujejo mala žarišča (66,5 %), pri
katerih je bilo povprečno posekana 6,4
dreves oziroma 5,8 m3 na žarišču, v srednje
velikih žariščih (23 %) je bilo posekana
povprečno 14,2 dreves oziroma 12,4 m3 na
žarišče in v večjih žariščih (10,5%) pa 55
dreves oziroma 42,5 m3 na žarišče. Zaradi
izdelave lubadark v žariščih je nastalo
1.799 ha novih pomladitvenih površin.
Stopnjo ogroženosti gozdov kažejo zlasti
naslednji podatki:
- da je 1,44 žarišč/100 ha gozdne površine; v ogroženih in potencionalno ogroženih gozdovih kar 2,65 žarišč/1 OO ha,
- da je v zasebnih gozdovih 1,68 žarišča/1 OO ha na vsej površini oziroma na
Gozd V 52, 1994
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Preglednica 1: Število evidentiranih žarišč
Velikost žarišč

v letu 92
3.341
1.416
534
5.291

mala žarišča
srednja žarišča
velika žarišča

I-VI93
6.117
1.148
319
7.584

Evidentirano
II-XII 93
956
1.043
796
2.795

v letu 93
7.073
2.191
1.115
10.379

leta92+93
10.414
3.607
1.649
15.670

Grafikon 1 : število evidentiranih žarišč po gozdnogospodarskih območjih
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Grafikon 2: š tevilo dreves in povprečno drevo glede na velikost žarišč
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ogroženi in potencionalno ogroženi površini
3,46 žarišč/1 OO.
Glej še graf 1, 2, 3 in 4.
3 IZVEDENI UKREPI VARSTVA
GOZDOV PRED PODLUBNIK!
3.1 Nep'osredni ukrepi
Iz rlačrtov varstva gozdov so razvidna

osnovna razmerja o ogroženosti gozdov
med zasebnimi (63% vseh gozdov) in javnimi gozdovi (37 %, v katerih so vključeni
tud·, še vsi gozdovi v vračanju).
Pri tem lahko ugotavljamo:
- da je več žarišč na enoto površine v
zasebnih gozdovih;
- da so večja žarišča v povprečju v
javnih gozdovih;

Grafikon 3: število evidentiranih in sani ranih žarišč po velikosti žarišč
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Preglednica 2: Značilni kazalci ogroženosti gozdov

~ap. Kazalec

st.
1.
2.
3.
4.

š tevilo žarišč
Površina žarišč v ha
število dreves
Količina v m3

Javni gozdovi

Zasebni gozdovi

Skupaj

10.194

73%

3.778

27%

14.664

1.194
118.865
110.198

66%
57%

605
89.819
64.539

34%
43 %
37%

1.799
208.478
174.738

63 %

Preglednica 3: Opravljeni ukrepi v letu 1993

~ap. Opis ukrepov
st.
1.
2.

Količin a

Polaganje ali tretiranje !ovnih dreves,
debel in kupov

3.

Polaganje kontrolnih dreves, debel in kupov
Izdelava kontrolnih dreves, debel in kupov

4.

Izdelava ali tretiranje dreves, debel in kupov

5.
6.

Izdelava lubadark
Tretiranje, požig ostankov in/ali vzpostavitev
gozdnega reda
Izdelava praznih lubadark
Posek in transport lubadark na me han iz. skladišča

7.
8.
9.
10.

Druga manjša dela pri zatiranju lu bad arja
Postavitev !ovnih in kontrolnih pasti

- da je v javnih gozdovih bistveno
manjše število dreves napadenih od lubadarja (povprečno 29%).
Pri spremljanju izvajanja načrta varstva
gozdov navajamo skupine združenih ukrepov v preglednici 3.
Izredni obseg opravljenih del pri obvladovanju podlubnikov je zahteval izredni obseg
strokovnega dela tako gozdarjev, lastnikov
gozdov, upravnih in inšpekcijskih organov,
saj smo opravili prek 85 % vseh načrtovanih
(predvidljivih) del.
Hkrati lahko ugotavljamo resni čno razsežnost in težavnost obvladljivosti problematike v razdrobljeni zasebni posesti, zato
z rezultati ne moremo biti povsem zadovoljni. Ob primerjavi načrta s stanjem na terenu
ugotavljamo:
- da smo predvsem zaostajali s pravočasnim ukrepanjem pri preventivnih in zatiralnih ukrepih ;
- da ni bilo po vseh območjih ustrezno
intenzivno poskrbljeno za zadostno število
!ovnih in kontrolnih dreves poleg lovno
kontrolnih nastav v obliki pasti;
- da zaradi splošne oslabelosti gozdov,
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m3

%

Povprečno drevo

načrta

m3

14.583
1.117

80
96
81

0,97
0,90

91
85

0,90
0,68

41.603

94

0,95

49.751
1.682
7.646kom

88

0,87
30,98

3.899
234
57.751

0,90

26.675

78

predstavlja stoječe drevje stalno potencialno nevarnost, vendar je zahtevano pravoč asno evidentiranje in ukrepanje največ
krat prepozno, kar kaže tudi podatek o
visokih količinah posekanih praznih tubadark;
- da so strokovni in pravočasni ukrepi
pri skrbnih lastnikih ponekod premalo učin
koviti, ker nekateri sosedje ustrezno ne
ukrepajo, intervencije gozdarske službe pa
niso povsod pravočasne ali zadostne;
- da so nastale večje motnje pri strokovno tehničnih in administrativnih delih
zaradi obsežnega dodatnega dela v času,
ko je razpadal gozdarski sistem in se je
moral vzpostavljati novi režim na osnovi
izrednih ukrepov;
- da so gozdna gospodarstva morala
opraviti v zasebnih gozdovih preventivno
ali zatiralno delo pri poseku 26.285 m3 (ca
25 %) in izvesti treti ran je, požig ostankov
ter vzpostaviti gozdni red v številnih primerih;
- da je zaradi preventivnih in zatiralnih
ukrepov posekano in izdelano 161.527 m3 ;
- da je ostalo še ca. 25.000 m3 že

evidentiranih in prav toliko po ocen itvi neevidentiran ih lubadark (skupaj torej 50.000
m3 ), v katerih prezimujejo podlubniki, vidne
znake hiranja pa je drevje pokazalo šele v
zimskih mesecih;
·
- da v prihodnjem letu lahko pričaku
jemo pri skrbnem celovitem izvajanju ukrepov najmanj podoben obseg potrebnih izrednih 'ukrepov;
- da pri neugodnih razmerah - povečan
nered v gozdovih in ugodnejše vremenske
razmere - (v drugi polovici leta 1993 so
hladnejše razmere preprečile razvoj tretje
generacije podlubnikov, kot je bil to primer
v letu 1992) lahko šele pričakujemo kulminacijo gradacije podlubnikov v Sloveniji.
3.2 Posredni ukrepi za varstvo gozdov
pred podlubniki

1. Navajamo nekatere dejavnosti s področja izobraževanja in osveščanja, ki so

bile uspešno opravljene:
- Večina gozdnogospodarskih območij
je opravila obsežne priprave in izobraževaw
nje lastnikov gozdov s posredovanjem teoretičnih in praktičnih znanj za prepreče
valne in zatiralne ukrepe pri obvladovanju
podlubnikov na enodnevnih seminarjih in s
pisnimi obvestili ter navodili lastnikom gozdov;
- Biotehniška fakulteta (dr.Titovšek) je
pripravila navodila za lastnike gozdov (in
razširjena za gozdarje) v brošuri "Zatiranje
smrekovih lubadarjev"(5.000+1.200 kom.);
- ponatisnil se je plakat "Lubadar''
(10.000 kom);
- objavljenih je bilo vrsta člankov v različnih časopisih in revijah, radio oddajah in
TV obvestilih ali v širših TV informacijah
(Zelena ura, Klub klobuk);
- v Kmečkem glasu in Brazdah je bila
objavljena posebna priloga z navodili za
lastnike gozdov in Uredba o dodatnih ukrepih za preprečevanje in za zatiranje podlubnikov v letu 1993;
- bilo je več strokovnih posvetovanj in
prireditev v tednu gozdov na temo varstvo
gozdov pred podlubnik! (npr. vrsta dejavnosti v okviru gozdarsko-kmetijskega sejma v
Kranju in podobno);
- vsako četrtletje je republiška komisija
organizirala tudi novinarsko konferenco na
to temo.

2. V okviru občin ali več občin skupaj so
bile imenovane posebne komisije, ki so v
svojem okolju skrbele za izvajanje uredbe
in pomagale zagotavljati pogoje za izvedbo
določenih ukrepov v obliki javnih del ali
dodatnih sredstev. Zlasti dejavne so bile
naslednje občine: Ruše, Idrija, Kamnik,
Radlje, Lj.-Šiška, Logatec.
3. V skladu z uredbo in zakonskimi določili se je aktivno vključila tudi inšpekcijska
služba, ki je redno spremljala dogajanja v
zvezi z lubadarji na ogroženih območjih.
Dala je prednost svetovalni vlogi in opozorilom. Pri svojem delu je leta 1993 na tem
področju varstva gozdov izdala tudi 138
odločb in 26 prijav sodniku za prekrške.
4. V okviru Ministrstva za kmetijstvo in
gozdarstvo je bila organizirana pravočasna
skupna nabava kemičnih sredstev za zatiranje lubadarjev (insekticidov in feromonov)
ter potrebne opreme (lovne pasti, škropilnice, zaščitna sredstva). Inštitut za gozdno
in lesno gospodarstvo je pripravil računalni
ške programe za spremljavo in obračun
ukrepov varstva pred podlubniki, jih dograjeval in priučeval strokovne delavce ter
pripravljal redna poročila. V letu 1993 je
bilo porabljeno 3.850 kg insekticida, nabavljeno 6.061 Theysonovih pasti, 351 cevnih
pasti in 27.454 vrečk feromonov. V gozdu
smo tretirali le 33.417 m3 ali 20% dreves,
debel, kupov ali ostankov le-teh, sicer so
bili izvedeni mehanični ukrepi zatiranja.

4 STROŠKI VARSTVA PRED
PODLUBNIK! IN OCENJENA ŠKODA

Za dela pri varstvu gozdov pred podlubniki smo načrtovali 181.512.953 SIT stroškov, ki bi jih morali zagotoviti na osnovi
uredbe kot izredna sredstva iz proračuna.
Izrednih sredstev v proračunu ni bilo, koristila so se prioritetno za vse namene varstva gozdov sredstva, ki so bila v proračunu
namenjena za redno obnovo, nego in varstvo gozdov v zasebnih in v moratorijskih
gozdovih (le ca. 8 mio SIT iz kmetijskega
dela proračuna). Neizvedena nujna vlaganja bodo prispevala k poslabšanju gozdov
(oziroma povečala se bo posredna škoda
v gozdovih zaradi lubadarja).
V neposredne stroške izrednih ukrepov
so vključeni:
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1. v zasebnih in moratorijskih gozdovih
sredstva za preventivne kontrolne ukrepe,
spodbude za lastnike, izobraževanje lastnikov, dodatna oprema in usposabljanje delavcev, obveščanje in osveščanje javnosti
ter plačilo nadstroškov izvajalcem ukrepov
v moratorijskih gozdovih. Ti stroški so:
- za zasebne gozdove 68.958.064 SIT
- za moratorijske
68.038.249 SIT
gozdove
136.996.313SIT
Skupaj
2. Stroški skupne nabave materiala za zasebne
in moratorijske gozdove
54.490.290 SIT
3. Ocena neposrednih
izrednih stroškov varstva
pred podlubniki in nadstroškov v javnih gozdovih 102.000.000 SIT
4. Ocena neizplačanih
nadstroškov v zasebnih gozdovih (odštete izplačane
vzpodbude
23.500.000
SIT)
160.000.000 SIT
Vsega skupaj neposrednih stroškov
453.486.603 SIT
oziroma
2.807 SIT/m3
Opomba: Stroški pod 3. in 4. bremenijo
neposredno lastnike oziroma pri javnih
gozdovih sklad kmetijskih in gozdnih zemljišč . Ocenili smo jih primerjalno z evidenco stroškov pod toč ko 1 in 2.
V skupno oceno škode pa moramo
vključiti tudi vso posredno škodo, ki pri
tem nastaja, in to :
1. izredni stroški strokovne službe, v višini okoli
7 % stroškov službe
120.000.000 SIT
2. izgube zaradi predča
sno posekanega lesa okoli 20% povprečne prodajne cene posekanega
lesa (161.527 m3),
t.j. 1200 SIT/m3
193.800.000 SIT
3. povečani stroški obnove in nege na 1.800 ha
gozdov, t.j. vsaj 15%
umetne obnove in nege, tj.
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216.000.000 SIT
270 ha x 800.000
4. škoda zaradi izpadlih
nujnih del pri vlaganjih v
gozdove zaradi prerazpo200.000.000 SIT
reditve sredstev
Skupaj posredna
škoda
729.800.000 SIT
Skupaj neposredna in posredna škoda
zaradi izrednih ukrepov pred podlubniki je
ocenjena na 1.182.286.000 SIT, s tem da
posredno škodo zaradi zmanjšanja stabilnosti in oslabitve drugih funkcij gozdov še
ni mogoče oceniti.

5 ZAKLJUČNA UGOTOVITEV IN
USMERITEV

Velika namnožitev lubadarjev je v letu
1993 zajela kalamitetne razsežnosti, saj je
na 45 % površine ogroženih in potencialno
ogroženih gozdov evidentirana povprečno
2,65 žarišč na 1OO ha oziroma je bilo
potrebno posekati zaradi lubadarja kar
161 .527 m3 drevja. Stanje gozdov konec
leta pa kaže, da je ostalo še okoli 50.000
m3 neposekanih lubadark, čeprav je hladnejše vreme v drugi polovici leta upočasnil o
razvoj lubadarja.
Tako lahko trdimo, da nevarnost za namnožitev lubadarjev ni odstranjena, kljub obsežnim, pretežno strokovno uspešno izvedenim dodatnim ukrepom za preprečevanje
širjenja in za zatiranje podlubnikov v letu
1993.
Zato predlagamo :
- da se podaljšajo oziroma dopolnijo
določila o dodatnih ukrepih uredbe za preprečevanje širjenja in za zatiranje podlubnikov iz leta 1993 na osnovi novega zakona
o gozdovih, dokler ne bo stanje normalizirano,
- da komisija pri Ministrstvu za kmetijstvo in gozdarstvo skrbi za strokovno pripravo in vodenje ukrepov za obvladovanje
podlubnikov in v ta namen pripravi program
dejavnosti pred novim rojenjem lubadarja,
- da čimprej ustrezno izvedemo še vsa
nedokončana dela iz leta 1993 v skladu z
dosedanjimi navodili po uredbi.

GDK 624.3:923:(497.12)

Razmišljanje o gozdnogojitvenem načrtovanju in
gospodarjenju v razdrobljeni gozdni posesti ob
nastajajočih novih razmerah
Hrvoj~ ORŠANIČ*
Seminar, namenjen oblikovanju strokovnih izhodišč za pripravo pravilnikov o gozdnogospodarskem, gozdnogojitvenem in
lovskogojitvenem načrtovanju, je mimo. Kot
se na gozdarskih seminarjih, ki nimajo
oblike delavnice, rado zgodi, je tudi na tem
seminarju prevladala akademska razprava
gozdarskih teoretikov o osnovah in metodah načrtovanja. Poslušalec dobi vtis, da
smo na področju načrtovanja vedno na
nekem začetku. V praksi (kolikor vem) še
vedno uporabljamo pri gozdnogojitvenem
načrtovanju desetletje ali celo več stara
univerzalna navodila in obliko gojitvenega
načrta. Koliko so ta navodila še primerna
za nove razmere v gozdarstvu, še posebej
v razdrobljen! zasebni gozdni posesti, bi
nam pokazala enostavna primerjava načrtovanih ukrepov po negovalnih enotah in
njihova poznejša izvedba. Pod točko »razprava« je sicer bilo nekaj poskusov operativcev, da problematiko gozdnogojitvenega
načrtovanja v razdrobljen! gozdni posesti
prikažejo v luči neposrednih izvajalcev,
vendar pravega odziva ni bilo, zato sem se
odločil, kot svoj prispevek k razpravi dati
svoje razmišljanje o gozdarskem delu in
načrtovanju v razmerah razdrobljene gozdne posesti. Upam, da bo v prispevku tudi
kaj uporabnega za sestavljalce pravilnika o
gozdnogojitvenem načrtovanju.
Mislim, da ni gozdarja, ki bi oporekal
dejstvu, da je v operativi v razdrobljen!
gozdni posesti izvajanje z gozdnogojitvenim načrtom določenih ali opredeljenih
ukrepov danes eno izmed najbolj kočljivih,
dvomljivih ali nedorečenih vprašanj gozdarske stroke. Vzrok je en sam - načrtovanih
ukrepov se velikokrat ne da opraviti, kot si
* H. O., dipl. inž. gozd., Zavod za gozdove
Slovenije, OE Brežice, 68250 Brežice, Bratov

Milavcev 61, SLO

to želimo in zamišljamo gozdarji. Dejstvo
je, da sta izdelava gozdnogojitvenega nač
rta in zagotovitev njegove izvedbe v razdrobljen! zasebni gozdni posesti neprimerno težja od gozdnogojitvenega načrta
in izvedbe za državni gozd.

Zakaj?
1) Sedanja gozdarska zakonodaja nas
obvezuje intenzivnega dela z lastnikom,
medtem ko smo popolnoma nepoučeni,
kako pristopiti k lastniku, ki ga premalo
poznamo. Dejstvo je, da nimamo razdelanih in izvrednotenih (razen o površinah
posesti) za gozdarsko načrtovanje pomembnih podatkov o lastnikih gozdov v neki
lokalni skupnosti (k. o., občini), kot so na
primer:
- odvisnost (analiza potreb) lastnika od
svojega gozda;
- usposobljenost (pripravljenost) za delo
v svojem gozdu. Tu bi bilo vsekakor potrebno ločiti usposobljenost (pripravljenost)
za dela pri izkoriščanju gozdov in usposobljenost (pripravljenost) za izvajanje gojitvenih del. Nezanemarljiv .podatek bi tudi bil
podatek o stopnji gozdarsko-biološke izobrazbe lastnikov (poznavanje osnovnih drevesnih vrst) in podobno.
Nekaj podobnega je zbiral M. Medved za
svojo magistrsko nalogo.
Rad bi še posebej poudaril, da so gozdarstvu škodljive ideje, ki krožijo danes v
gozdarski javnosti, da bo lastnik zadovoljen
s suhoparnim in grobim izpiskom nujnih
ukrepov iz gozdnogojitvenega načrta za
neki oddelek, v katerem bo tudi on imel
svoj gozd, in ki bo nastal v pisarni. S
takšnim delom bi si nakopali posmeh lastnikov, saj bi bili tako zbrani podatki, zaradi
grobe metode, najverjetneje nestrokovni presplošni, pa še polni napak. Gozdnogojitven! načrt za oddelek je strokovni izdelek
gozd arja- profesionalca. Dokaz njegovega
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obvladanja stroke. Zaradi poenostavitve in
pocenitve dela javne gozdarske službe na
terenu bo najverjetneje gojitve ni načrt združen z opisom sestaja in z dodatkom, namenjenim določitvi potrebnih del za vzdrževanja kvalitete življenjskega okolja raznim
živalskim vrstam.
Gozdnogojitveni načrt za lastnika pa bi
moral biti nekaj čisto drugega. Predvsem
bi to moral biti na pogled lep, razumljiv in
strokoven izdelek, namenjen lastniku v pomoč in ne v breme. Le kot takšnega ga bo
z veseljem in večkrat prebral in tudi upošteval. Takšen izdelek pa naj ne bi dobil vsak
lastnik takoj Oe tudi neizvedljivo !}, ampak
le tisti, ki imajo na podeželju vpliv. Ob
ugodnem odmevu bi podobne gozdnogojitvene načrte od revirnega gozdarja kmalu
zahtevali tudi drugi lastniki. Ustvarjanje
povpraševanja - ta neizogibni del tržne
logike- je nujnost in obenem tudi priložnost
za gozdarsko stroko. Brez vzpostavitve takšnega odnosa bomo morali nastopati zgolj
s položaja oblasti, kar se nam bo prej ali
slej maščevalo.
2) Trenutni procesi v družbi povzdigujejo
pojem lastnine na prestol nedotakljivosti.
Kljub vsem zakonskim omejitvam gospodarjenja z lastnino nad naravo se ekscesi
na tem področju zakonsko slabo preganjajo
- in še slabše kaznujejo.
Danes zahtevajo lastniki nekega prostora
(tudi gozdnega), v katerem se zaradi družbenega interesa po zaščiti neke poudarjene
funkcije prostora vzpostavlja režim omejitev
- denar, kot nadomestilo za izpad dohodka,
ki nastane zaradi režima omejitev.
Na osnovi podrobnejše analize stanja
lastnikov gozdov bi določili PRISTOP K
LASTNIKU -neke vrste taktiko s ciljemzbuditi pri lastniku zanimanje in spoštljivejši
odnos do gozda. Kot osnovo lahko uporabimo gozdnogojitveni n ačrt. Logično nadaljevanje razmišljanja v tej smeri je tudi
prilagoditev oblike (dojemljivost) gozdnogojitvenega načrta lastniku. Oblikovanje zunanjega videza gozdnogojitvenega načrta, namenjenega lastniku, bi poveril - zakaj ne?
-oblikovalski stroki - dizajnerjem. Samozadostnost gozdarjev nas je tudi pripeljala v
položaj, v katerem smo danes.
Kot prilogo gozdnogojitvenemu načrtu za
lastnika nam ne bi smelo biti »izpod časti «
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prilagati krajši opis glavnih drevesnih vrst
v lastnikovem gozdu in nač i n strokovnega
gospodarjenja z gozdom.
Bodočnost gozdarske stroke v razdrobljeni gozdni posesti ob sedanji zakonodaji
vidim predvsem v nenehnem dvigovanju
osveščenosti lastnikov in njihovemu izobraževanju. Žalostno je dejstvo (in kruta podoba našega položaja v sistemu), da ne
sodelujemo pri obveznem izobraževanju
kmetov, najobsežnejše populacije lastnikov. Sodelujemo le pri neobveznem izobraževanju (oddaje po radiu , prispevki v glasilih, itd ...) Idealno bi bilo v revirju doseči
stanje, v katerem bi lahko javno hvalili
dobre gospodarje gozda in kritizirali slabe.
Kritike se vsakdo boji, komur pa tudi takšna
kritika nič ne pomeni, pač naj bo prepuščen
sam sebi. Žal to pomeni, da bomo morali
lastnike deliti v kategorije, npr.: dober gospodar, nezainteresiran za svoj gozd, nima
možnosti za delo v gozdu, itd . ..
Neposredno na to se navezuje vprašanje
izdaje odločb. Kolikor vem, naj bi bile odločbe izdajane po avtomatizmu, npr. vsem
lastnikom za vsa varstvena dela. V premislek- s pošiljanjem odločbe lahko marsikaterega, sicer dobrega lastnika gozda, užalimo. Premisleka vredno je tudi predvidevanje, da bo kategorija drobne gozdne posesti
postala zanimiva za gozdarske podjetneže
ali zadruge. Lastniki -član i zadruge- bodo
v takšni zadrugi poverili gospodarjenje s
svojim gozdom zadrugi. Enostaven ekonomski izračun bo pokazal, kol ikšna površina zasebne gozdne posesti pomeni dobičkonosne poslovanje, tako za lastnike,
kot za zaposlene. Gozdarji bi morali takšna
združevanja podpirati, saj zagotavljajo, še
posebej v razmerah razdrobljene gozdne
posesti, lažje uveljavljanje gozdarske stroke. Gre za podobne oblike kot so bile
nekdanje TOK. Takšna združevanja lahko
pospeši tudi ustrezen davčn i sistem.
Za zaklj uček še malce provokativna vprašanja:
- Ali imamo gozdarji dovolj razumevanja
za drugačn e poglede lastnikov na svoj
gozd?
- Ali znamo postaviti meje, do kod so
drugačni pogledi še sprejemljivi in kdaj je
resnično potrebna odl očba v razmerah razdrobljene zasebne gozdne posesti ?
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Specialni instrumenti za gozdarstvo
priznanih proizvajalcev:

• LATSCHBACHER

(Avstrija)

• SUUNTO

(Finska)

•SPENCER

(Anglija)
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• FOB
Brezžiltli komunikacijski sistemi

(ZDA)
(Avstrija)
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Izhajanje revije podpirata Ministrstvo za znanost
in tehnologijo ter Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.
Na podlagi Zakona o prometnem davku (Ur. list
RS, št. 4/92) je Ministrstvo za informiranje mnenja, da je strokovna revija GOZDARSKI VESTNIK
proizvod informativnega značaja iz 13. točke
tarifne številke 3, za katere se plačuje davek od
prometa proizvodov po stopnji 5%.
Tisk: Tiskarna Tone Tomšič, Ljubljana

Naslovna stran: foto- Ivan Veber

Poštnina plačana pri pošti 611 02 Ljubljana

.'
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Razmere v gozdarstvu se postopno
urejujejo
Po sprejetju novega Zakona o gozdovih v sredini leta 1993
je ostalo v zvezi z ustanovitvijo Zavoda za gozdove odprtih še
precej ključnih vprašanj. Dotaknimo se s spominom na primer
samo tedaj še vedno skrajno različnih mnenj glede števila ljudi,
ki naj bi jih zaposlila novoustanovljena javna gozdarska služba.
Pot do rešitev je večkrat presegala okvir gozdarskih krogov,
lahko smo predvsem s svojim prepričevanjem in prizadevanjem
vplivali nanje; in lahko ugotovimo, da tako glede števila ljudi, ki
jih zdaj Zavod za gozdove že zaposluje, kot glede denarja za
javno gozdarsko službo doseženega ne gre omalovaževati.
V reševanju številnih kadrovskih, denarnih, normativnih in
različnih organizacijskih problemov je vzrok, da so razmere za
intenzivnejši začetek uvajanja z Zakonom o gozdovih predpisanih povsem novih načinov delovanja gozdarske službe pri
doseganju sicer znanih in že dorečenih strokovnih ciljev, vsaj
približno dozorele šele s 1. majem 1994.
Pogledi na delež prehojene poti uvajanja novih načinov
delovanja gozdarske službe so trenutno v naši gozdarski javnosti
zelo različni, kot so vselej različni pogledi ljudi, ki na dani
problem gledajo iz različnih zornih kotov, različnih notranjih
prepričanj, celo različnih interesov in želja. V razmerah, ko so
na Zavodu za gozdove pred izidom vsi potrebni obrazci za
delovanje Zavoda v odnosu do lastnikov gozdov, izvajalskih
podjetij in Ministrstva za kmetijstvo in gozdarstvo ter celovita
interna Navodila za delo, ko so dogovorjeni načini finančnega
poslovanja, ko je pred izidom nekaj odredb in pred podpisom
vrsta pogodb med Ministrstvom in izvajalskimi podjetji, je lahko
ocena o prehojeni poti uvajanja delovanja javne gozdarske
službe tako različna kot o prehojeni poti gorske odprave, ki je
po dveh letih priprav in trnavi poti do gore na gori »šele" začela
osvajati višinske tabore.
Menim, da je za našo javno gozdarsko službo dovolj realna
ocena, da se po ogromnem normativnem in organizacijskem
delu, kljub kroničnemu pomanjkanju opreme in nezadostnemu
nagrajevanju, že vzpenja na pot k prvim višinskim taborom. Da
bi dosegli vrh, bosta seveda potrebna tudi ustrezna oprema in
nagrajevanje.
Urednik
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Zgradba naravnih bukovih gozdov v optimalni fazi na
primeru gozdnih rezervatov Menina in Robanov kot
The Structure of Natural Beech Forests Du ring their Optima! Phase
following the Example of the Menina and Robanov kot Forest
Reserves
Vid PRELOŽ NIK*

Izvleček

Synopsls

Preložnik, V. : Zgradba naravnih bukovih gozdov v optimalni fazi na primeru gozdnih rezervatov Menina in Robanov kot. Gozdarski vestnik,
št. 4/1994. V slovenščini s povzetkom v anglešči
ni, cit. lit. 17.

Preložnik, V.: The Structure of Natural Beech
Forests During their Optima! Phase following the
Example of the Menina and Robanov kot Forest
Reserves. Gozdarski vestnik, No. 4/1994. ln Slovene with a summary in English, lit. quo!. 17.

V prispevku je primerjana zgradba naravnih
bukovih gozdov v optimalni fazi z zgradbo »gospodarskega« gozda. Poudarek je dan presoji
enomernosti sestojev in prostorske razmestitve
dreves. Raziskava je pokazala veliko raznomernost in zelo razgibano razmestitev dreves (od
šopaste do enakomerne) v naravnem gozdu.
Gospodarski gozd ima znači lno enakomerno razmestitev dreves. Na podlagi te primerjave so
podane tudi osnovne usmeritve za sonaravno
delo z našimi spremenjenimi gozdovi.

The article presents a comparison between the
structure of natural beech forests during their
optima! phase with that of a "production" forest.
The estimation as to the uniformity of stands and
spatial distribution of trees has been put the main
emphasis on. The result of the research was a
high degree of nonuniformity and a highly different
tree distribution (from the cluster-like distribution
to the uniform one). Uniform distribution of trees
is characteristic of a production forest. Based on
the presen! comparison, basic guidelines concerning a naturalistic approach in the work with the
changed Slovenian forests have been indicated.

Ključne besede : bukev, gospodarski gozd,
gozdni rezervat, oblika zmesi, struktura gozda

Key words: beech, production forest, forest reserve, composition form, forest structure

1. UVOD
1. INTRODUCTION

Raziskave naravnih gozdov nam dajejo
trden temelj za naše sonaravne ravnanje z
gozdom. Le v ohranjenih sestojih lahko
spoznavamo pravo naravo gozda. Pragozdovi imajo znači lno vertikalno in horizontalno zgradbo. Tudi znotraj optimalne faze,
ki naj bi bila še najbolj homogena, so velike
razlike v lesni zalogi (Leibundgut 1982) in
lahko govorimo o drobnozrnati (nehomogeni) strukturi (Mlinšek 1985), ki je le delno
pojasnjena z mikrorastiščnimi razlikami.
V nazarskem ob močju sta obdelana dva
bukova gozdna rezervata, Robanov kot
• V. P., dipl. inž. gozd., Zavod za gozdove
Slovenije, Območna enota Nazarje, 63331 Nazarje, Savinjska 4, SLO
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(Preložnik 1989) in Me nina (Fale 1992). Iz
primerjave raziskovalnih ploskev v teh dveh
rezervatih sem poskušal spoznati skupne
značilnosti zgradbe gozdov v optimalni fazi,
pa tudi razlike, ki lahko kažejo na različne
rastiščne razmere. Težišče naloge je na
prostorski razmestitvi dreves in lesne zalog.e v optimalni fazi. O tem vprašanju so
mnenja zelo različna. Razmestitev dreves
naj bi bila v optimalni fazi slučajnostna do
enakomerna (Kotar 1980), medtem ko naj
bi bila razmestitev lesne zaloge neenakome rna (Mlinšek 1985, Leibundgut 1982).
Osnovni namen naloge je spoznane znazgradbe naravnih gozdov primerjati
z gospodarskimi gozdovi v nazarškem območju , ki so večinoma daleč od naravnega
stanja. Zato je narejena primerjava z (za
našo dolino) značilni m gospodarskim goč ilnosti

Zgradba naravnih bukovih gozdov v optimalni fazi ..

zdom - smrekovim drogovnjakom - na
podobnih rastiščih na Krašici. Na osnovi te
primerjave in spoznanj drugih avforjev sem
poskusil dati tudi nekaj usmeritev za sanaravno delo z našimi spremenjenimi gozdovi.

2. PREDSTAVITEV REZERVATOV IN

šane vrste pa so smreka, jelka, javor,
makovec. Zgornja višina sestaja je 32,9 m.
Primerjalna ploskev velikosti 50 x 1OOm
v gospodarskem gozdu je na Krašici na
nadmorski višini 900-930 m. Združba je
Abieti-Fagetum praealpinum. Sestoj je 45letni smrekov drogovnjak, nastal umetno.
V njem se je šibko redčilo.

RAZISKOVALNIH PLOSKEV
2. A PRESENTATION OF RESERVES AND
RESEARCH PLOTS

Gozdni rezervat Robanov kot leži na SV
pobočjih in v kotu na nadmorski višini 750
do 1200 m. Prevladujeta združbi Abieti-Fagetum praealpinum in Fagetum altimontanum praealpinum (kartiranje SAZU 1990).
Tla so pretežno plitve rendzine na hudourniških nanosih, ki prehajajo tudi v koluvije.
V rezervatu je pet raziskovalnih prog, za
to analizo sta uporabljeni dve, proga št. 2
in proga št. 3. Druga proga (25 x 189m)
predstavlja mlajšo optimalno fazo, kjer so
bile pred približno 60 leti močne (»colske«)
sečnje. Pozneje se ni več posegala v ta
. sestoj. Lesna zaloga je 322m 3/ha. Delež
bukve je 62,5 %. Druge vrste so jelka,
smreka, trepetlika, tisa. . . Zgornja višina
sestaja je 22,9 m.
Tretja proga (30 x 109m) pa je v starejši
optimalni fazi, ki delno že prehaja v podfazo
staranja. Tu ni opaziti sledov človeka. Lesna zaloga je na tej progi precej višja 788m 3/ha. Močno prevladuje bukev, na
progi sta le še dva javorja in ena jelka.
Zgornja višina sestaja je 35m.
Gozdni rezervat Menina leži na strmih

vzhodnih pobočjih planote na nadmorski
višini 1000 do 1500 m. Prevladuje združba
Fagetum altimontanum praealpinum (po
starem Abieti-Fagetum dinaricum adenostyletosum). Raziskovalna proga poteka po
padni ci čez ves rezervat (25 x 300m).
Samo v spodnjem delu ob jarku so opazni
štori, drugače ima tudi ta sestoj pragozdni
značaj. V večjem delu proge prevladuje
optimalna faza, ki v zgornjem delu prehaja
v fazo razpadanja in inicialno fazo. V analizi
je uporabljen samo spodnji del proge
(25 x 120m). Povprečna lesna zaloga je v
tem delu 717m3 /ha. Bukve je 93%, prime-

3. METODE DELA
3. WORKING METHODS

Pri obeh rezervatih je ugotovljeno ničel no
stanje po ustaljeni metodologiji za raziskave gozdnih rezervatov (Mlinšek 1985).
Raziskovalne proge (širine 25 ali 30m) so
razdeljene na osnovne ploskve velikosti
7,5 ara (25 x 30m), tako da ima vsaka
proga štiri ploskve. V gospodarskem gozdu
je osnovna ploskev velika 25 x 15m, na
progi pa so prav tako 4 ploskve.
Na teh ploskvah, ki so temeljne enote za
statistične primerjave, so ugotavljani naslednji sestoj ni parametri: lesna zaloga,
zgornja višina, srednja višina, koeficient

variacije (KV) višine, gostota dreves zg.
sloja, indeks gostote (1,), srednji premer,
KV premera, povprečna minimalna razdalja
do sosednjega drevesa, indeksi razmestitve dreves. Lesna zaloga je

izračunana

po

dvovhodnih deblovnicah, indeks gostote pa
po formuli (Kotar 1985):

VH,9 N

lk=---.

100

Razmestitev dreves je ugotavljana znotraj ploskve na sistematično postavljenih
delnih ploskvicah različne velikosti. Manjše
ploskvice so enake povprečni rastni površini drevesa na ploskvi, večje pa so
približno štirikrat večje. Osnova za ugotavljanje prostorske razmestitve dreves je število dreves na ploskvici (x;). Prvotno je
ugotovljena porazdelitev dreves na progah
primerjana s Poissonovo porazdelitvijo, ki
velja za slučajnostno prostorsko porazdelitev (x2 - test). Za to primerjavo so uporabljene ploskvice·velikosti 5 x 5 m, tako da je
na vsaki progi rezervatih 120 ploskvic.
Sama primerjava s slučajnostno poraz-

v
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delitvijo nam še ne pove dosti o jakosti
združevanja dreves. Zato se uporabljajo
različni indeksi razmestitve dreves (Vandermeer 1990). Najenostavnejši je indeks
distribucije:
S2
1=-.

x

če je ta indeks v mejah 9/1O< 1< 10/9,

potem lahko sklepamo na slu čajnostno razmestitev dreves. če je indeks večji od 10/9,
je razmestitev šopasta, in če je manjši od
9/1O, je enakomerna. Ker pa je indeks
distribucije pregrob kazalec, zelo odvisen
od velikosti vzorca, so bolj uporabni drugi
indeksi (Morisita 1959, Lloyd 1967 - po
Vandermeer 1990).
Lloydova metoda temelji na povprečni
družnosti osebkov(»mean crowding«)
in izhaja iz števila osebkov, ki si delijo
ploskvico. Vpliv gostote populacije je izl oči l
tako, da je povpreč no družnost delil s
povprečni m številom osebkov na ploskvici
in dobil indeks družnosti - C (»patchiness
index«).

m

1~

*

m = N~X;(X;-1)
,_ ,

,n

C =-

L

X;(X;-1)
,_,
N(N-1)

(Morisita 1959)

dreves slučajnostn a. če je 16 > 1, je šepasta, in če je 16 < 1, je razmestitev enakomerna.
Tudi za Lloydov indeks (C) velja isto in
daje podobne rezultate, zato smo uporabljali samo Ili. Slabost obeh indeksov razmestitve pa je, da vpliva na rezultat velikost
izbranih ploskvic. Prav zato so uporabljene
relativno enake ploskvice dveh velik osti.
Za ugotavljanje porazdelitve lesne' zaloge
so uporabljene iste ploskvice. Tu ne primerGozd V 52, 1994
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1

(Vandermeer 1990)

o

Q

-

fstuč =

(Lloyd 1967)

O je število ploskvic, N skupno število
osebkov, 'A. pa povprečno število osebkov.
Morisitov indeks (1 6 ) je izveden na podlagi
verjetnosti , da sta dva slučajno izbrana
osebka v istem kvadratu. To verjetnost je
delil z verjetnostjo pri slučajnostni razporeditvi osebkov, ki je enaka 1/Q.

la=

jamo dejanske porazdelitve s Poissonovo,
ampak samo odstopanje od normalne porazdelitve. Pred postavljena je neenakomerna
(šopasta) porazdelitev lesne zaloge na delnih ploskvicah. Predpostavka je tudi, da je
porazdelitev najbolj enakomerna v gospodarskem gozdu.
Za analizo prostorske razmestitve dreves
je uporabljena tudi metoda razdalje do
najbližjega soseda (Vandermeer 1990, Kotar 1980). Povprečna razdalja do najbližjega soseda za vsa drevesa na ploskvi je
primerjana s povprečno razdaljo, ki velja za
s lu čaj n ostn o razmestitev dreves. Razmerje
med dejansko ugotovljeno in teoreti čno
(sluč.) povprečno razdaljo. do najbližjega
soseda (R) je mera za razmestitev dreves.
če je R večji od 1 , potem je razmestitev
dreves bližja enakomerni; če pa je R manjši
od 1, je razmestitev šopasta.

Nje število osebkov, A površina, ri pa je
razdalja do najbližjega soseda.

4. PREGLED REZULTATOV
4. A SURVEY OF RESULTS

4 .1 . Debelinska ter višinska zgradba
gozda v optimalni fazi
4.1. The Diameter and Height Structure of a
Forest During its Optimal Phase

Rezultati analizirane zgradbe sestojev
so v tabelah 1 do 3. Za mlajšo optimalno
fazo (tabela 1), ki je bila obenem tudi
močno izsekana, so značilne precej manjše
dimenzije kot v ohranjenih starih gozdovih.
Največji premer je 53 cm in višina 31 m.
Zanimivo je, da variabilnost premera in
višine (merjena s KV %) kljub na videz bolj
razgibanim sestojem ni dosti večja kot na
preostalih dveh progah. Samo 2. ploskev
res izstopa v variabilnosti .
V starejši optimalni fazi (tabeli 2 in 3) pa
dosegajo drevesa višine do 39m in pre-
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Tabela 1: Prem.er in višina dr~ves - Robanov kot, 2. proga (ml. optimalna faza)
Table 1: The D1ameter and He1ght of Trees - Robanov kot, Line 2 (the younger optima/ pha se)

sred.

max,

me an

max.

47
53
39
38

18,7
16,2
18,9
17,9

31,1

50,1
31,0
35,3

41,7
26,8
22,6

31
27
28
24

Hup
24,9
24,9
24,1
22,4

40,3

53

17,9

29,5

31

22,9

Diameter

sred,
Plotmilrk

mean

R1 ,
R2
R3
R4
SKUPAJ:

21,65
23,78
21,55
19,5
21,33

Total

max,

Višina{m)
Height
KV%
max.

Premer(cm)

Oznaka
ploskve

KV%
41,3

Hzg

Tabela 2: Premer in višina dreves- Robanov kot, 3. proga ( st. optimalna faza)
Table 2: The Diameter and Height of Trees- Robanov kot, Line 3 (the o/der optima/ phase)

Premer {cm)

Oznaka
ploskve

Diameter

sred.

H zg

max.

sred.

max.

mean

46,1
41,9
35,7

33,5
39,9
43,4
49,4

83
82
81
64

32,5
31,3
25,8
25,9

15,9
24,1
32,6
36,7

39
39
37
38

Hup
35,6
36,4
33,7
24,3

43,3

43,1

83

28,3

29,8

39

35,0

Plot mark

mean

K1
K2
K3
K4
SKUPAJ:

53,1

Total

KV%

Višina {m)
Height
KV%
max.

max.

Tabela 3: Premer in višina dreves- Menina (st. optimalna faza)
Table 3: The Diameter and Height of Trees - Menina (the o/der optima! phase)

max.

sred.

Višina{m)
Height
KV%
max.

max.

mean

max.

43,8
33,4
44,4
39,3

86
60
56
68

28,1
27,9
25,4
26,2

27,2
28,8
28,9
24,0

36,5
36,5
33
33

Hup
33,5
32,7
29,7
30,1

40,4

86

26,8

27,2

36,5

32,8

Premer{cm)

Oznaka
ploskve

Diameter

sred.
Plot mark

mean

M1
M2
M3
M4

38,0
39,2
35,3
35,8

SKUPAJ:
Total

36,9

KV%

mere do 86 cm. Bukev močno prevladuje,
Variabilnost je velika posebno pri premerih dreves (KV od 33,4% do 49,4 %). Med
rezervatoma tu ni bistvenih razlik. Pri varia-

bilnosti drevesnih višin pa se kaže razlika
med ploskvami v Robanovem kotu, Na
spodnji ploskvi je KV višin 15,9 %, na zgornji ploskvi pa 36,7 %, Vzrok za to občutno
razliko je tudi v rastišču.
Ker so to naravni sestoji z ohranjeno

zgradbo, lahko iz srednjih vrednosti za

Hzg

rov in višin z nadmorsko višino oziroma z

oddaljenostjo od glavne hudourniške struge, Glavni dejavnik je razvitost tal. V spodnjem delu proge so koluvijalna tla, ki so
precej ugodnejša za rast kot plitve, skeletne
rendzine na strmem pobočju pod stenami.
Najvišja ploskev ima tako kar za 33%
manjši srednji premer kot najnižja in za
20% manjšo srednjo višino. V Menini ta

trend ni tako jasno izražen, saj je razlika
med najvišjo ter najnižjo ploskvijo le 6

višino in premer sklepamo tudi na rodovitnost rastišča. Predvsem v Robanovem kotu

oziroma 7%.

(3, proga) je jasno razvidno padanje preme-

raznovrstni progi v Robanovem kotu še

Razlika med rezervatoma je kljub zelo
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vseeno opazna. Robanov kot ima za 17%
večj i srednji premer in za 6% večjo srednjo
višino kot Menina.
4.2. Gostota in prostorska razmestitev
dreves
4.2. Density and Spatial Distribution of Trees

Tudi pri gostoti dreves in lesni zalogi
odstopa mlajša optimalna faza (2.
proga). Gostota je tu 573 do 1013 dreves
na hektar in narašča z oddaljenostjo od
glavne struge. To pomeni, da se s slabšanjem ekoloških razmer (predvsem tal) povečuje gostota sestojev. Indeks gostote (lk)
se prav tako povečuje - od 0,997 do 1,350.
močno

Tabela 4 : Gostota dreves in lesna zaloga Robanov kot, 2. proga (ml. optimalna faza)
Table 4 : Tree density and Growing Stock Robanov kot, Line 2 (the younger optima/ phase)
Oznaka
ploskve
Plot mark
R1
R2
R3
R4
SKUPAJ:
Total

Gostota dreves
Tree density
vsa
1. sloj
total
layer 1
573
400
613
373
827
560
1013
813
757

537

Lesna zaloga
Growing stock
lk
m3/ha
0,997
0,965
1' 16
1,35

264
368
340
317

1' 11

322

V starejši optimalni fazi je gostota precej
nižja - 200 do 413 dreves na hektar.
Posebno malo je število dreves v Robanovem kotu, zato pa so ta zelo močn i h dimenzij. Indeks gostote (lk) je na vseh ploskvah
pod 1. Tudi na Menini je gostota nizka in
ima le zgornja ploskev indeks gostote blizu

1.

Oznaka
ploskve
Plot mark
K1
K2
K3
K4
SKUPAJ:
Total

182

Gostota dreves Lesna zaloga
Growing stock
Tree density
1. sloj
lk
vsa
m3/ha
total
layer 1
200
187
0,816
873
240
187
0,825
833
864
0,847
333
213
0,710
280
147
583
263
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0,795

788

Tabela 6: Gostota dreves in lesna zaloga Menina (st.optimalna faza)
Table 6: Tree Density and Growing Stock Menina (the o/der optima/ phase)
Oznaka
Gostota dreves Lesna zaloga
Growing stock
Tree density
ploskve
vsa
1. sloj
lk
m3 /ha
layer 1
total
Plot mark
360
227
0,872
797
M1
0,835
634
293
213
M2
677
M3
400
213
0,795
734
413
0,939
M4
293
SKUPAJ:
0,882
717
237
367
Total

Lesna zaloga se med ploskvami znotraj
proge le malo razlikuje. Izjema sta zgornja
ploskev na 3. progi in spodnja ploskev na
2. progi v Robanovem kotu, ki imata zaradi
slabših talnih razmer precej nižjo lesno
zalogo od drugih na progi. Za 4. ploskev
na 3. progi je že omenjeno, da leži na
strmem pobočju s plitvimi tlemi. Prva ploskev na 2. progi pa leži na balvanih.
Za analizo prostorske razmestitve dreves
so uporabljene relativno enake ploskvice
(10m- manjše pi. , 16v - večje pi.). Za celotno
progo je najprej primerjana frekvenčna porazdelitev dreves (120 ploskvic velikosti
5 x 5 m) s Poissonovo (slučajnostno) porazdelitvijo. Razlika med dano in Poissonovo
porazdelitvijo je značilna samo v mlajši
optimalni fazi (x2 =10,13*, m = 4) . Ker je
indeks distribucije večji od 10/9, lahko zaključimo (s tveganjem 5 %), da je na tej
progi razmestitev dreves šopasta.
Pri prostorski razmestitvi dreves se kažejo precejšne razlike tudi znotraj proge.
Za mlajšo optimalno fazo je v spodnjem
delu znači ln a šopasta struktura (lov 1,33),
ki prehaja zgoraj v slučajnostno do enakomerno razmestitev dreves (1 0v 0,99, lom
0,856) . Za celotno progo je razmestitev
dreves šopasta po vseh kazalcih ( 11\m
1,191, lov 1,088 in R 0,904) in s tem je
potrjen x2-test.
Vrednost R se praviloma ujemajo z 11\m•
le na Menini z 11\v·
V starejši optimalni fazi so razlike med
ploskvami podobne. V Robanovem kotu (3.
proga) imata dve ploskvi izrazito neenakomerno zgradbo (11\m 1,33 in 1,19), ena
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Tabela 7: Prostorska razmestitev dreves na ploskvah
Table 7: The Spatial Distribution of Trees in Plats
Oznaka
ploskve
Plot mark

R1
R2,
R3
R4
SKUPAJ:

Indeksi razmestitve dreves
Tree distribution indices

Opredelitev
razmestitve
Distribution form

lom
1,436
1,179
1,508
0,856
1 '191

1,,

R

1,333
1,144
0,883
0,999
1,088

0,78306
0,81385
0,87732
1,10894
0,90367

šopasta ***1cluster~like
šopasta ***1cluster-like
šopasta** /cluster-like
enakomerna**Juniform
šopasta** /cluster-like

1,333
0,833
1,188
1,048
1,096

1,236
0,791
0,833
0,952
0,883

0,9375
1 ,0113
0,8179
0,9912
0,9312

šopasta** /cluster-like
enakomerna** /uniform
šo pasta**/cluster-like
slučajnostna** Jrandom
slučajnostna** lrandom

1,7094
0,9091
0,7389
1,1724
1,1215

0,940
0,863
1,020
1,018
0,9479

1,04304
1,26238
0,98239
0,91235
1,03934

slučajnostna** Jrandom
enakomerna*** /uniform

Total

K1
K2
K3
K4
SKUPAJ:
Total
M1
M2
M3
M4
SKUPAJ:
Total

slučajnostna**/random

šopasta**/cluster-!ike
slučajnostna**/random

*** pomeni, da vsi trije indeksi nakazujejo isto razmestitev
*** means, that all three indices indicate the same distribution

Tabela 8: Porazdelitev lesne zaloge na ploskvicah
Table 8: The Distribution of Growing Stock in Small Plats
Oznaka
ploskve
Plot mark
R1
R2
R3
R4
SKUPAJ:
Total
K1
K2
K3
K4
SKUPAJ:
Total
M1
M2
M3
M4
SKUPAJ:
Total

KV(%) lesne zaloge
KV(%) of Growing stock
velike pi.
male pi.
largeplots
small plats
174,2
85,9
76,2
174,3
146,7
49,2
106,2
51,6

Delež ploskvic(%) z lZ >X
Theshareofsmall plats{%) with GS >X
velike pi.
male pi.
largeplots
small plats
32,1
50,0
50,0
25,4
50,0
30,4
39,7
40,0

153,8

64,2

31,5

51 ,O

151,9
136,6
115,7
124,2

74,1

17,4
64,9

40,0
40,0

25,0
50,0

45,0

25,0

62,7

40,0

50,0

134,2

56,0

42,5

50,0

161,3
124,6
102,0
104,9

49,3
48,4

30,0

44,7

86,1

43,3
50,0

66,7
33,3
66,7
33,3

56,8

41,7

50,0

129,8

ploskev pa enakomerno (lom 0,83). Te razlike med ploskvami so opazne tudi na skici
proge (graf 1). Značilna je torej velika
razlika v razmestitvi dreves med posame-

40,0

znimi ploskvami, če pa gledamo progo kot
celoto, pa je razmestitev dreves na prehodu
med slučajnostno in enakomerno (1 0m 1,09,
1,, 0,88).
Gozd V 52, 1994
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Graf 1 : Skica raziskovalne proge v Robanovem kotu
Graph 1: A Draft of a Research line 3 in the Robanov kot
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Graf 2: Skica raziskovalne ploskve na Krašici
Graph 2 : A Draft of a Research Line in Krašica
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V Menini so podobne razlike med ploskvarni, čeprav bi pričakovali manjše zaradi
homogenejšega rastišča. Tudi tu ima ena
ploskev enakomerno strukturo (ll> m 0,909,
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30

lov 0,863). Nasploh je struktura na celotni
progi prehodna med šopasto in slučaj
nostno.
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Graf 3: Struktura lesne zaloge na 3. progi v Robanovem kotu
Graph 3: The Structure of Growing Stock in Line 3 in the Robanov kot
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4.3. Prostorska razmestitev lesne
zaloge
4.3. Spatial Arrangement of Growing Stock

Porazdelitev lesne zaloge po ploskvicah
je najprej za celo progo primerjana z normalno porazdelitvijo (male ploskvice). Porazdelitev lesne zaloge v vseh progah močno
odstopa od normalne (pri štirih stopinjah
prostosti je na 3. progi l enak 21, 13... ,
na Menini 32, 12•.. in na 2. progi celo
58, 16...). Bolj kot od števila razredov je
vrednost l odvisna od števila ploskvic. Na
drugi progi je veliko ploskvic, s tem je
povprečna zaloga blizu O in je nenormalnost največja.
Na vsaki ploskvi je porazdelitev lesne
zaloge določena s KV (%) in z deležem
ploskvic z zalogo, višjo od povprečne. Pri
normalni porazdelitvi lesne zaloge bi bil ta
delež 50%. Tudi tu so uporabljene iste
ploskvice dveh velikosti (male, velike). Pri
relativno enakih ploskvicah ni bistvenih razlik v razmestitvi lesne zaloge med progami
in fazami. Variabilnost je povsod velika,
manjša se pa z velikostjo ploskvice.
Nazoren prikaz neenakomerne strukture
lesne zaloge v naravnem gozdu (3. ploskev
gozdnega rezervata Robanov kot) nam pri-

kazujeta graf 1 in graf 3. Očitna razlika v
rastišču nam pojasni le del tega izrazitega
kopičenja lesne zaloge. Ves zgornji del je
rastiščno razmeroma homogen (enolično
pobočje s plitvimi tlemi), kopičenje lesne
zaloge je pa prav tako značilno kot v
spodnjem delu ob strugi hudournika.

5. PRIMERJAVA Z GOSPODARSKIMI
GOZDOVI
5. A COMPARISON WITH PRODUCTION
FORESTS

Smrekov drogovnjak na Krašici je po
sestojnih kazalcih (tabeli 9 in 1O) še najbližje mlajši optimalni fazi (2. proga), le
gostoto ima še precej višjo. Zanimivo je, da
enomernost drevesnih višin in premerov ni
značilno višja kot v naravnem gozdu. Biw
stveno pa se razlikuje od naravnih sestojev
po precej večji gostoti, nižji lesni zalogi in
nižjih maksimalnih vrednostih, kar je pa
razumljivo, ker gre za precej mlajši sestoj.
Za primerjavo med progami je uporabljena diskriminativna analiza. Ker gre za
razločevanje štirih populacij, so možne tri
diskriminativne funkcije. Prva je izračunana
tako kot pri običajni (dvoskupinski) diskrimiGozdV 52, 1994
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Tabela 9: Premer in višina dreves - Krašica
Table 9: The Diameter and Height of Trees- Krašica
Oznaka
ploskve

Plot mark
G1
G2
G3
G4
SKUPAJ :
Total

sred .
mean
18,88
18,45
20,10
21 ,70

Premer(cm)
Diameter
KV%

19,79

35,4
29,4
34,2
31 ,4

max.
max.
35
30
45
34

sred.
mean
14,6
14,8
15,4
16,1

32,9

45

15,2

Tabela 10: Gostota dreves in lesna zaloga Krašica
Table 10: Tree Density and Growing Stock Krašica
Oznaka
ploskve

Plot mark
G1
G2
G3
G4
SKUPAJ :
Tota l

Gostota dreves
Tree density
vsa
1. sloj
total
layer 1
1413
987
1907
1467
1360
1067
1013
827

1,399
1,682
1,461
1,281

370
445
408
361

1420

1,456

396

1087

Lesna zaloga
Growing tock
lk
m3 /ha

nativni analizi , da se skupine med seboj
čim bolj l očijo. Druga diskriminativna funkcija pa je neodvisna od prve ter ima naslednje maksimalno razmerje med vsoto kvadratov odstopanj med skupinami in znotraj
skupin (Tatsuoka 1971 ). To velja tudi za
vse druge možne diskriminativne funkcije,
ki pa ne pripomorejo dosti k razlikovanju
med skupinami, ker nam vsaka naslednja
pojasni manj raz lik med skupinami.
Diskriminativna analiza sestojnih kazalcev (Hzg• lesna zaloga, gostota, srednji
premer, lk) je potrdila podobnost mlajše
optimalne faze in gospodarskega gozda
(graf 4), medtem ko je gozd z ohranjeno
naravno strukturo (st. optimalna faza) popolnoma l očen. Prva diskriminativna funkcija nam pojasnjuje zlasti razlike v razvojnem stadiju - gospodarski gozd predstavlja
eno skrajnost, drugo pa klimaksni gozd.
Drugo diskriminativno funkcijo je že težje
pojasniti. Največjo korelacija z njo imata
spremenljivki gostota in lesna zaloga na
hektar. Skrajni ploskvi imata najnižjo zalogo
(R 1) in najvišjo gostoto (G2).
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Višina(m)
Height
KV%
max.
max.
29,3
20,3
24,3
19,5
24,0
21,5
24,2
20,2
25,5

21,5

Hzg
Hup
19,8
19,3
20,0
19,9
19,8

Prostorska razmestitev dreves se v gospodarskem gozdu bistveno razlikuje od
naravnega in je razlika opazna tudi s skic
prog (graf 1 in graf 2) .
Tabela 11 : Prostorska razmestitev dreves na
ploskvah - Krašica
Table 11: The Spatial Distribution of Trees in
Plats - Krašica
Oznaka
ploskve
Plot mark
G1
G2
G3
G4
SKUPAJ :
Total

Indeksi razmestitve dreves
Tree distribution indices
Ibm
lbv
R
0,61 o
0,969
1,2097
1,2562
0,507
0,851
0,659
0,906
1' 1724
0,768
0,747
1,2728
0,645

0,858

1,2306

Vse ploskve na Krašici imajo značilno
enomerno strukturo in tvorijo pri diskriminativni analizi kazalcev razmestitve
dreves (16m, 16v in R) homogeno skupino.
Tej skupini pa sta pridruženi tudi ploskvi
M2 in R4, tako da se dobljene skupine ne
ujemajo s progami oziroma razvojnimi fazami (graf 5).
Kjer razločuj e mo štiri skupine, diskriminativne funkcije niso značilne, zato je ta
graf uporabljen le zaradi nazornejše predstavitve. Značiln a pa je razlika med gospodarskim in naravnim gozdom (s tveganjem
1,57 %). Zaključimo lahko, da imata poleg
gospodarskega gozda enakomerno strukturo tudi druga ploskev na Menini in četrta
ploskev na 2. progi v Robanovem kotu.
Ploskve K2, M3, K4 so najbližje slučajnostni
razmestitvi, druge ploskve pa se približujejo
šopasti razmestitvi dreves. Za drugo diskri-
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Graf 4: Diskriminativna analiza ploskev (se~
stojni kazalci)
Graph 4: Discriminative Plot Analysis (Stand
lndicators)

4
'\

Graf 5: Dis~·•riminativna analiza ploskev (raz~
mestitev dreves)
Graph 5: Discriminative Plot Analysis (Tree distri~
bution)

R3

''\'

"!r.z t.!f
•.•..•.. ···---- -----1(2·--

"13

'? .

Mf
~

~

~
~
o 2 4 6 o
diskriminativna funkcija 1
discriminative function 1

4

"

<~~--~--~----~--~
-2
-1
o
1
2
diskriminativna funkcija 1
discriminative function 1

Tabela 12: Porazdelitev lesne zaloge na ploskvicah- Krašica
Table 12: The Distribution of Growing Stock in Plats- Krašica
Oznaka
KV(%) lesne zaloge
Delež ploskvic(%) z LZ >X
The share of small plats(%) with GS >i
ploskve
KV{%} of Growing stock
male pi.
velike pi.
male pi.
velike pi.
small plats
large plats
small plats
large plats
Plot mark
38,3
33,3
G1
119,6
54,5
40,0
40,0
82,2
37,9
G2
40,0
40,0
121,6
55,6
G3
38,3
33,3
G4
136,8
43,0
SKUPAJ:
Total

113,9

47,6

42,5

40,0

minativno funkcijo ne moremo najti ekološke interpretacije, ker so razlike premajhne.

me rov (KV je 19-32 %) in v1s1n (KV je
4-20 %) ob enakih ali malo nižjih lesnih

Porazdelitev lesne zaloge v primerjalnem
sestoju (tabela 12) se ne razlikuje mnogo
od porazdelitve v naravnem gozdu. KV
lesne zaloge je malo manjši kot v naravnem
gozdu, manj je tudi velikih ploskvic z večjo
zalogo od povprečne. Zanimivo je, da kljub
izrazito enakomerni razmestitvi dreves prihaja skoraj do takšnega kopičenja lesne
zaloge kot v naravnem gozdu.

zalogah.

Primerjava starejše optimalne faze v
obeh rezervatih z raziskovalnimi ploskvami
bukovih gozdov Slovenije (Kotar 1986,
1989, 1991) nam kaže precejšno podobnost zgradbe. Razlika je predvsem v tem,
da imajo gospodarski gozdovi na podobnih
rastiščih (Adenostylo-Fagetum, AnemoneFagetum) precej manjšo variabilnost pre-

6. ZAKLJUČKI IN USMERITVE
ZA GOSPODARJENJE
6. CONCLUSIONS AND GUIDELINES FOR
MANAGEMENT

Gozdovi starejše optimalne faze v obeh
gozdnih rezervatih imajo zelo podobno
zgradbo. Značilnosti so visoke lesne zaloge
(583-873 m3/ha), močne dimenzije dreves
kljub strmim in skalovitim rastiščem (srednji
premer od 35 do 53 cm in srednja višina
25-33 m), precejšna variabilnost premerov
in višin.
Prostorsko razmestitev dreves lahko na
kratko označimo kot zelo razgibano in preGozd V 52, 1994
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haja na posameznih ploskvah od značil no
enakomerne do znači lno šopaste. Za celotne proge se razmestitev dreves približuje
slučajnosti. Struktura lesne zaloge je pa
izrazito neenakomerna, še posebej v Robanovem kotu. Presoja prostorske razmestitve dreves je sicer močno odvisna od merila
- velikosti površinskih enot. Pri velikem
merilu (majhne površinske enote) je razmestitev v naravnem gozdu pretežno šopasta,
prehaja pa v sl u čajn ostn o z manjšanjem
merila.
V preteklosti močno gospodarjen gozd
(2. proga) ima precej nižje lesne zaloge in
dimenzije dreves od ohranjenih starih seslojev. Variabilnost drevesnih premerov in
višin ni ni č višja, le prostorska razmestitev
dreves je izraziteje neenakomerna.
Predpostavka, da ima primerjalni gospodarski sestoj na Krašici v vseh pogledih bolj
enomerno strukturo od naravnega gozda,
se ni potrdila v celoti. Variabilnost premerov
in višin ni dosti manjša, ker je sestoj šibko
redčen drogovnjak, v katerem je še dosti
zaostalih osebkov. Razlika z naravnim gozdom se kaže predvsem v velikosti in
strukturi lesne zaloge (precej manjše dimenzije dreves, večja gostota), kar je razumljivo glede na razlike v starosti. Bistvena razlika je tudi v prostorski razmestitvi dreves, ki je na Krašici izrazito enakomerna. Kljub tako enakomerni razmestitvi
dreves pa prihaja do precejšnega ko p iče nja
lesne zaloge tudi v gospodarskem gozdu.
Pri usmeritvah za gospodarjenje izhajamo iz dejstva, da v naravnem gozdu ni
velikih sklenjenih površin homogenih, enomernih sestojev, danes pa prav taki sestoji
prevladujejo. Premena teh nestabilnih, rastišču neprimerni h č i stih sestojev je zato
osrednja naloga našega gojenja gozdov
(Mlinšek 1989). Pri tem ima bistven pomen
ohranjanje in pospeševanje pestrosti (genetske, vrstne, strukturne ...) ter vitalnosti .
Posebno zasmrečene sestoje je potrebno postopno prevesti v naravnejše oblike, ker jih m očn o ogrožajo insekti, ujme in
imisije. Prebiralno ali premenilno redčenje
je ena od možnosti, da to dosežemo posebno tam, kjer nam to že omogočajo
naravne težnje. Pri tem je zlasti pomembno
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prilagajanje pestri m rast išč nim in sestojnim
razmeram. Tudi močno prodiranje listavcev
v starejše, presvetljene zasm rečene sestoje je potrebno izkoristiti, ker je to del
naravne sukcesije, naravnega reševanja
tega problema.
Povzetek

V nazarskem območju sta obdelana dva bukova gozdna rezervata: Robanov kot in Menina
po ustaljeni metodologiji za raziskave gozdnih
rezervatov. Za ta prispevek sta uporabljeni 2. in
3. raziskovalna proga v Robanovem kotu in spodnji del proge na Menini ter za primerjavo ploskev
v gospodarskem gozdu.
Raziskovalne proge so razdeljene na ploskve
velikosti 25 x 30 m, ki so osnovne enote za analizo
zgradbe sestojev. Težišče naloge je na prostorski
razmestitvi dreves in lesne zaloge v optimalni
fazi. Za analizo razmestitve dreves so osnovne
ploskve razdeljene na ploskvice dveh velikosti. Iz
števila dreves na teh ploskvicah je i zračunan
indeks razmestitve (Morisita 1959). Uporabljena
je tudi metoda razdalje do najbližjega soseda.
Rezultati analize kažejo, da imajo sestoji starejše optimalne faze v obeh gozdnih rezervatih
zelo podobno zgradbo. Značilnosti so visoke
lesne zaloge in močne dimenzije dreves kljub
strmim in skalovitim rasti ščem.
Prostorska razmestitev dreves v naravnem gozdu pa je zelo razgibana in prehaja na posameznih ploskvah od značilno enakomerne do znači l no šopaste. Tudi za lesno zalogo velja, da je
izrazito neenakomerno porazdeljena.
Predpostavka, da ima primerjalni gospodarski
sestoj na Krašici v vseh pogledih bolj enomerno
strukturo od naravnega gozda, se ni potrdila v
celoti. Variabilnost premerov in višin ni dosti
manjša, razlika je predvsem v velikosti in strukturi
lesne zaloge (precej manjše dimenzije dreves,
večja gostota). Bistvena razlika je tudi v prostorski
razmestitvi dreves, ki je na Krašici izrazito enakomerna.
Pri usmeritvah za gospodarjenje j e posebej
poudarjena potreba po premen i enomernih zasmrečenih in drugih nestabilnih, rastišču neprimernih č i sti h sestojev. Kot ena od možnih poti za to
je predlagano prebiralno ali premenilno redčenje,
posebno tam, kjer se to ujema z naravnimi težnjami.
THE STRUCTURE OF NATURAL BEECH
FORESTS DURING THEIR OPTIMAL PHASE
FOLLOWING THE EXAMPLE OF THE MENI NA
AND ROBANOV KOT FOREST RESERVES
Summary

Two forest beech reserves: the Robanov kot
and the Menina ones have been studied in the
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Nazarje forest district according to the settled
methodology of forest reserve research. The
second and third research line in the Robanov
kot and the lower part of the line on the Menina
mountain have been used as examples presented
in this, article as well as for the comparison with
the plats in a production forest.
Research lines have been divided into the plats
of 25 x 30m and represent the basic units for the
analysis of stand structure. The emphasis of the
research has been put on the spatial distribution
of tree and the forest timber supply during the
optima! phase. For the purpose of tree distribution
analysis, the basic plats have been divided into
small plats of two sizes. The number of trees in
these small plats represents the basis for the
calculation of the distribution index (Morisita
1959). The method concerning the distance to
the next neighbouring tree has been applied as
well.
The results of the analysis show that the
structure of the stands of the older optima! phase
in both forest reserves is very similar. High timber
supply, great tree dimensions despite steep and
stony sites are characteristic of them.
Spatial distribution of trees in a natural forest
is highly nonuniform and in individual plats in
passes from characteristically uniform to characteristically cluster-like one. Timber supply is also
highly nonuniformly distributed.
The supposition that a control production stand
in Krašica has a more uniform structure in all
respects than a natural forest has, has not entirely
been confirmed. Variability of diameters and
heights is not considerably smaller, the difference
primarily exists in the size and structure of forest
growing stock (considerably smaller tree dimensions, higher density). Essential difference also
exists in the spatial distribution of trees, the latter
being highly uniform in Krašica.
The guidelines concerning the management
especially emphasize the necessity of the conversion of uniform Norway spruce stands and other
unstable stands of unmixed type, which are inappropriate for a natural site. One of the possible
ways in order to achieve this is the suggested
selective or conversion thinning, especially there
where such a way is in accordance with natural
trends.
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Rast smrekovih nasadov, osnovanih na opuščenih
kmetijskih zemljiščih
The Growth of Norway Spruce Plantations, founded on Abandoned
Agricu!tural Land
Lado ELERŠE K*, Mihej URBANČIČ**

Izvleček

Synopsis

Eleršek, L., Urbančič , M.: Rast smrekovih nasadov , osnovanih na opuščenih kmetijskih zemljiščih. Gozdarski vestnik št. 4/1994. V slovenščini
s povzetkom v angl eščin i , cit. lit. 9.
Prikazani so rezultati dendrometričnih analiz
rasti smrekovih nasadov iz 50 objektov, ki so bili
od leta 1957 do 1974 posajeni na opuščenih
kmetijskih zemljiščih v različnih gozdnogospodarskih območj ih Slovenije. Na objektih so se pri
starosti nasadov od 16 do 33 let lesne zaloge
gibale med 128 in 582m3/ha, povprečni volumenski prirastki pa med 7,1 in 20,6 m3/ha.

Eleršek, L., Urbančič, M.: The Growth of Norway Spruce Plantations, founded on Abandoned
Agricultural Land. Gozdarski vestnik, No. 4/1994.
ln Slovene with a summary in English, lit. quot. 9.
The article presents the results of dendrometric
analyses, dealing with the growth of Norway
spruce plantations consisting of 50 objects, which
were in the years from 1957 to 1974 founded on
abandoned agricultural !and in various forest
management regions of Slovenia. The trees of
the plantations aged from 16 to 33 years eviden3
ced growing stock between 128 and 582m / ha
and the average volume increments bP.tween 7.1
and 20.6 m%a.

Ključne
čeno

besede: smreka, drevesni nasad, opuškmetijsko zemlji šče

1 UVOD
INTRODUCTION

Gozdnega drevja pri nas ne sekamo
samo v gozdu, ampak tudi na kmetijskih in
drugih negozdnih površinah, kot so zaraščeni pašniki, drevoredi ob poteh, strnjeni
drevesni nasadi, zasajeni na opuščenih
kmetijskih zemljiščih in drugje. Po podatkih
Splošnega združenja gozdarstva Slovenije
so gozdarji odkupili v obdobju od leta 1974
do 1978 povprečno 21 .700 m3 lesa na leto,
posekanega zunaj gozda, od tega dobri
dve tetjini iglavcev (Eieršek 1981 ). Seveda
pa smo posekali na teh površinah še veliko
več.

Pri nas in v svetu se je v preteklih letih
na številnih slabših ali odročnejših kmetijskih zemljiščih opustila kmetovanje in sadilo gozdno drevje, največkrat smreka. To
• L. E., dipl. inž. gozd., *' M. U., dipl. inž.
gozd., Gozdarski inštitut Slovenije, 61000 Ljubljana, Večna pot 2, SLO
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se še vedno dogaja, nekateri kmetijski ekonomisti pa predvidevajo zaradi viškov kmetijskih pridelkov še intenzivnejše opuščanje
slabših kmetijskih zemljišč.
Zunajgozdni strnjeni smrekovi nasadi so
sicer podobni gozdnim nasadom, a se od
njih vendarle razlikujejo. Gozdni nasadi se
razvijajo v drugačnem, bolj naravnem okolju in jih gojim o po načelih gozdne proizvodnje. Gozd naj bi opravljal številne funkcije,
med katerimi lesnopredelovalna vloga ni
vedno najpomembnejša. Za drevesne nasade zunaj gozda pa je pomembna predvsem njihova proizvodna funkcija, to je
pridelovanje velike količine lesa v relativno
kratkem času (Božič 1990). Taki nasadi pa
so več ali manj začasna izraba opuščenih
kmetijskih zemljišč, ki bi ostala drugače
slabše izkoriščena ali neizkoriščena. Po
letu 1981 smo na inštitutu v okviru naloge
"Nasadne oblike in intenzivnostni načini
pridelave lesa zunaj gozda" zače l i prouče
vati tudi mlajše smrekove nasade, zasajene
na opuščeni h kmetijskih zemljiščih.

Rast smrekovih nasadov, osnovanih na

2 METODA DELA
2 WORKING METHOD

V želji, da bi zajeli čimveč smrekovih
nasadov v različnih območjih Slovenije, iz
različnih nadmorskih višin, zasajenih z različnim številom sadik na hektar, smo se
odločili za manjše ploskve, velike 200m 2 •
V primerih, ko so bili nasadi zasajeni z zelo
majhnim številom sadik na hektar, pa smo
izločili ploskve velikosti 400m 2 . To so ploskve z evidenčne številko 105, 11 O in 111.
Ker smo ugotavljali rast nasadov na relativno majhni površini in smo pri tem želeli
ugotoviti tudi potencialne sposobnosti tega
rastišča za obravnavano drevesne vrsto,
smo se pri izbiri ploskev izogibali večjim
izpadom v nasadih, zaradi česar naše poskusne ploskve ne predstavljajo reprezentančnih vzorcev za večje površine. Zato
menimo, da bi z izbiro večjih raziskovalnih
ploskev dobili nekoliko nižje prirastne rezultate. Večkrat pa so se obravnavani nasadi
glede gostote sajenja, drevesne vrste, starosti nasada in vraslosti avtohtone vegetacije naglo spreminjali in večjih homogenih
ploskev tudi ni bilo mogoče izločiti.
Izkoriščenost opuščenih kmetijskih zemljišč s pridelavo smrekovine smo ugotavljali
na petdesetih poskusnih poskvah, in to v
mlajših smrekovih nasadih pri starosti od
16 do 33 let. Večji del teh nasadov so
zasadili gozdarji na opuščenih pašnikih in
steljnikih. Največji delež obravanavanih nasadov pripada novomeškemu gozdnogospodarskemu območju, nasadi pa so še iz
GGO Celje, Ljubljana, Postojna, Tolmin,
Brežice, Kranj in Bled. Na poskusnih ploskvah teh nasadov, ki smo jih izločevali na
inštitutu po letu 1980, smo ugotavljali na
osnovi dendrometričnih meritev debelinsko,
višinsko in volumensko rast posajenega in
vraslega drevja ter stanje krošenj in debel.
Ugotavljali pa smo tudi soodvisnost rasti
nasadov od gostote saditve in od višinske
lege nasada (Božič, Kalan 1985).

opuščenih

kmetijskih

zemljiščih

3 RASTIŠČNE IN DENDROMETRIČNE
ZNAČILNOSTI RAZISKOVALNIH
OBJEKTOV
3 NATURAL SITE AND DENDROMETRIC
CHARACTERISTICS OF RESEARCH OBJECTS

3.1

Rastiščne

razmere in gostote sad nje

3.1 Site conditions and planting density

Pregled raziskovalnih ploskev po letih
zasaditve, nadmorskih višinah, starostih
nasadov ob meritvah in številu dreves na
hektar ob meritvah prikazuje preglednica 1.
Glede na gostoto sajenja pri zasaditvi
nasadov smo te razvrstili v nasade z gostim
sajenjem (N>2500 sadik /ha), v nasade s
srednje gosto saditvijo (N = 2500-1800
sadik/ha) in v nasade z redko saditvijo
(N<1800 sadik/ha). V obdobju od leta 1980
do 1985 je bilo izločenih 22 smrekovih
ploskev (Božič 1985), v obdobju 1986-1990
pa 28 ploskev. Pozneje smo izločili še eno
ploskev in eno opustili. V preglednici 1 ne
prikazujemo števila dreves ob sajenju, temveč število dreves na hektar ob zadnji
meritvi, ki po eni strani nakazuje gostoto
saditve in tudi pojasnjuje debelinsko rast
srednjih dreves. Največ, 4650 deves na
hektar, smo ugotovili v 21-letnem nasadu
Jagnjenica in najmanj, 625 dreves na hektar, v 26-letnem nasadu Mlake.
Glede na nadmorsko višino smo jih razvrstili v nasade nižje lege (<320 m n.v.),
srednje lege (320-620 m) in višje lege
(>620 m), tako kot je mlajše smrekove
nasade razvrstil dr. Piskernik (Eieršek, Piskernik 1986). Nižjim legam pripada 22
ploskev, srednjim legam 16 ploskev in višjim legam 12 ploskev (od skupno 50).
Dva objekta (z evidenčnima številkama
119 in 130) sta bila osnovana na zemljiščih,
poraslih z degradiranim gozdom, pet nasadov (z evid. št. 106, 113, 137, 138, 150) je
bilo posajenih na opuščenih travnikih, šestnajst (z evid. št. 105, 11 0-112, 115, 122,
134, 141-149) na steljnikih, preostalih 27
objektov pa na pašniških površinah.
Iz preglednice 2 je razvidno, da pri tridesetih objektih sestavljajo matično podlago
trdne karbonatne kamnine (apnenci in dolomiti), na katerih prevladujejo pokarbonatna
tla (kalkokambisol) ali pokarbonatna sp rana
Gozd V 52, 1994
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Tabela 1 : Splošni in dendrometrični podatki razikovalnih objektov
Table 1: General and Dendrometric Data of Research Objects
Evid.št.
objekta

Ime
ploskve

Leto
osnov.

Reg. No.
of the
object
101
102
102
103
103
104
104
105
105
106
106
107
108
108
109
109
110
110
111
112
112
113
114
114
115
11 5
116
116
117
117
118
118
119
119
119
120
120
121
122
122
123
123
124
125
125
126
126
127
128
128
129
129
130
130

Plot
name

Yearof Altitude
foundation

Resa
Vahta
Vahta
Šahen
Šahen
Šahen
Šahen
Mlake
Mlake
Podro teja
Podroteja
Zabreginj
Mlake
Mlake
Podroteja
Podroteja
Mlake
Mlake
Mlake
Mlake
Mlake
Matenjav.
Plužnje
Plužnje
Mlake
Mlake
Plužnje
Plužnje
Korita
Korita
Korita
Korita
Petelinjek
Petelinjek
Petelinjek
Korita
Korita
Škrilj
Jagnjeni.
Jagnjeni.
Škrijl
Škrijl
Miklavž
Miklavž
Miklavž
Vah ta
Vahta
Zali log

1957
1960
1960
1961
1961
1961
1961
1963
1963
1963
1963
1963
1963
1963
1963
1963
1963
1963
1963
1963
1963
1963
1964
1964
1963
1963
1964
1964
1964
1964
1964
1964
1964
1964
1964
1964
1964
1965
1965
1965
1965
1965
1965
1965
1965
1965
1965
1966
1966
1966
1966
1966
1966
1966
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Smrečnik

Smrečnik
Smrečnik

Smrečnik

Vintarjev.
Vintarjev.
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Nad. viš.
(m)

766
610
610
460
460
480
480
140
140
380
380
650
160
160
360
380
160
160
160
160
160
540
310
310
160
160
310
310
224
224
225
225
320
320
320
224
224
850
600
600
850
850
950
950
950
595
595
680
700
700
700
700
410
410

Viš.
lega
position
(altitudinal
zone)
v
s
s
s
s
s
s
n
n
s

v
n
n
s
s
n
n
n
n
n
s
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
v
v
v
v
v
v
s
v
v
v
v
v
s
s

Ob meritvi 1 At the lime of measurement
h
Niha
Starost
d
v
iM
(m3)
(m3)
(cm)
nasada
(M)
plantation
age

33
26
30
26
29
25
29
26
27
25
27
26
26
27
25
27
26
27
27
24
27
27
24
26
26
27
24
26
23
26
22
26
22
26
29
22
26
25
21
25
21
25
25
23
25
20
25
24
22
24
22
24
23
24

3450
2550
2550
2250
2100
2250
2150
800
800
2500
2350
2350
2050
2050
3450
3300
625
625
1110
1700
1000
2500
3400
3250
1400
1400
3400
3400
2600
2500
1600
1600
1400
1400
1300
3500
3300
1600
4650
3600
2000
1950
3700
3800
3700
3600
2600
3000
2250
2200
1700
1700
3800
3750

14,6
11,3
14,6
16,7
18,3
16,4
18,0
24,0
24,8
14,7
16,1
15,8
17,1
17,7
12,6
13,6
24,4
25,2
20,5
14,6
20,1
16,1
10,8
11,5
19,8
20,4
12,7
13,3
15,4
16,7
14,8
16,9
17,3
19,0
21,0
13,5
14,9
18,9
10,1
11,7
16,1
18,6
12,2
11 ,6
12,2
13,1
15,9
12,2
17,1
18,3
17,7
18,8
12,7
12,9

14,4
11,6
14,7
14,0
16,6
13,5
17,1
16,8
17,5
14,9
16,2
12,5
14,4
15,1
13,9
15,0
14,9
15,4
14,6
11,3
14,7
17,1
12,9
13,8
14,8
15,9
13,8
14,8
13,4
15,4
13,3
15,8
14,5
17,0
18,8
13,2
14,6
13,1
10,1
12,3
11 ,5
13,8
11 ,9
11,0
12,0
12,9
15,6
11 ,9
14,4
15,7
14,6
15,6
13,5
14,0

509
192
373
451
582
379
552
325
360
353
421
368
340
367
332
405
233
256
286
171
221
474
242
287
323
368
340
411
348
455
194
311
298
392
475
369
487
342
232
298
251
401
312
267
319
367
464
239
402
492
331
401
397
424

15,4
7,4
12,4
17,3
20,1
15,2
19,0
12,5
13,4
14,1
15,6
14,2
13,1
14,3
13,3
15,0
9,5
9,5
10,6
7,1
8,2
17,6
10,1
11,1
12,4
13,6
14,2
15,8
15,1
17,5
8,8
12,0
13,5
15,1
18,2
16,8
18,7
13,7
11,0
11,9
11 ,9
16,0
12,5
11,6
12,8
18,4
18,6
9,9
18,3
20,5
15,0
16,7
17,3
17,7

Opomba
Note

(269)
(360)
(1066)
(11 62)
(383)
(587)
(8088)
(483)
(687)
(189)
(190)
(586)
(789)
(887)
(1582)
(787)
(686)
(984)
(982)
(884)
(589)
(584)
(285)
(689)
(288)
(185)
(389)
(287)
(187)
(388)
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Evid.št.
objekta

Ime
ploskve

Leto
osnov.

Reg. No.
of the
object.

Plot
name

Yearof Aftitude
foundation

position
(aftitudina/
zone)

131
131'
132
132
133
133
134
134
135
136
136
136
137
137
137
138
138
138
139
140
141
141
142
142
143
143
144
144
145
145
146
146
147
147
148
148
149
149
150

Smrečnik

1966
1966
1966
1966
1967
1967
1967
1967
1968
1969
1969
1969
1969
1969
1969
1969
1969
1969
1969
1972
1973
1973
1973
1973
1973
1973
1973
1973
1973
1973
1973
1973
1974
1974
1974
1974
1974
1974
1968

v
v
v
v

Smrečnik

Smrečnik
Smrečnik

Odolina
Odolina
Dobrova
Dobrova
Zabreginj
Jelovice
Jelovice
Jelovice
Jelovice
Jelovice
Jelovice
Jelovice
Jelovice
Jelovice
Ubeljsko
Sajevče

Juren. g.
Juren. g.
Juren. g.
Juren. g.
Juren. g.
Juren. g.
Juren. g.
Juren. g.
Juren. g.
Juren. g.
Juren. g.
Juren. g.
Juren. g.
Juren. g.
Juren. g.
Juren. g.
Juren. g.
Juren. g.
Ko!nica

Nad. viš.
(m)

700
700
700
700
530
530
220
220
550
590
590
590
590
590
590
590
590
590
640
610
260
260
260
260
260
260
260
260
260
260
260
260
260
260
260
260
260
260
530

Viš.
lega

s
s
n
n
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s

v
s
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
s

21
24
21
24
18
23
19
23
21
19
21
25
19
21
25
19
21
25
21
18
18
20
18
20
18
20
18
20
18
20
18
20
16
19
16
19
16
19
22

(385)

steljnikih
luvisola

največ poraščajo akrično različico

na apnencih. Pri dveh ploskvah je

zemljiščih

Opomba
Note

v

opuščenih

kmetijskih

Ob meritvi 1 At the time of measurement
Starost
Niha
d
h
v
iM
nasada
(cm)
(M)
(m')
(m')
planta/ion
age

Legenda:
n
-nižje lege
-srednje lege
s
v
-višje lege
Niha -število smrek na hektar
-povprečni prsni pre meri srednjih dreves
d
h
-povprečne višine srednjih dreves
-hektarske lesne zaloge
Mi
-povprečni hektarski volumenski pri rastki
(289) -številke pri opombah so stare oznake
ploskev

tla (luvisol). Nasadi na

opuščenih

matična

2400
2400
3500
3350
1550
1550
1450
1450
2050
2050
2050
1750
2300
2250
2000
2700
2700
1950
3100
2250
1550
1550
1050
1050
2000
2000
1500
1500
900
900
2450
2400
1550
1550
1550
1550
2750
2650
3950

16,8
18,0
13,4
14,6
14,8
17,9
17,9
20,7
16,9
15,7
16,8
18,6
13,2
14,2
16,2
13,4
15,1
18,3
13,1
13,0
16,4
18,0
18,3
20,0
17,4
18,4
18,7
19,9
20,4
22,1
14,3
15,8
13,4
15,3
15,6
17,9
13,2
14,8
12,5

13,4
14,9
11,3
13,0
10,7
14,2
12,7
14,5
12,7
10,2
11 ,o
13,3
9,4
10,1
12,5
9,7
10,6
13,8
12,3
8,4
11,6
12,7
11,6
12,9
11,4
12,6
11,7
13,0
12,4
13,7
10,9
12,1
9,7
10,8
10,9
12,8
9,4
11,1
14,6

387
494
308
414
149
318
247
387
310
221
254
370
164
209
305
255
306
409
299
128
198
271
170
229
296
378
262
335
196
256
250
314
113
181
170
281
182
273
405

18,4
20,6
14,7
17,2
8,3
13,8
13,0
16,8
14,8
11,6
12,1
14,8
8,6
10,0
12,2
13,3
14,6
16,4
14,2
7,1
11 ,O
13,6
9,4
11,4
16,4
18,9
14,5
16,7
10,9
12,8
13,9
15,7
7,1
9,5
10,6
14,8
11,4
14,4
18,4

(785)
(1284)
(682)
(5088)
(387)
(487)
(885)
(889)
(489)
(386)
(286)
(282)
(282)
(186)
(382)
(786)
(486)
(482)
(192)

Legend
-lower altitudes
-medium altitudes
-higher altitudes
Niha -the number of trees per hectare
-the average breast·height diameter of the
d
mean tree
h
-the average height of the mean tree
-hectare growing stock
Mi
- the average hectare vo/ume increment
(289) -the numbers in notes indicate old plot
marks

n
s
v

v

podlaga iz mehke karbonatne kamnine (lapernatega apnenca), na kateri so se razvile
globoke nanešene rendzine. Osem objekGozdV 52, 1994
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Tabela 2: Talne razmere in matična podlaga na objektih
Table 2: Sai/ Conditions and Bedrock in Plantations
Tip tal
Sai/ type

Razli čica, oblika tal

endzina
rendzina

koluvialna, globoka
colluvial, deep

Sai/ variety, form

Evtrični

tipični,

kambisol
eutric
cambisol
"

globok
typical, deep

-Distrični

kambisol
distric
cambisol
"
"

.
.

Kaikokambisol
Galecambisol

"
Luvisol
lu visol
'

.

Evid enčne številke
objektov Register
number ofobjects

lapornati apnenec
marly limes/one
apnenec z rožencem
limestone

107, 135

število
objektov
Numberof
objects
2

103, 104

2

136,137,138

3

karbonatni peščenjak
carbonate sandstone
koluvialni, globok
apnenec in grodenski peščenjak
colluvial, deep
limestone andgraden
sandstone
tipični,
glinasti skrilavci, peščenjaki,
globok
konglomerati
argillaceous slates, sandstones,
typical, deep
conglomerate
lliš / flysch
"
"
ilovica 1argil
glinasta ilovica
srednje globoko
psevdooglejen, globok argillaceous clay
deep
ilovica s prodniki
clay with grave/s
globoko psevdooglejen, glinasta ilovica
globok
argillaceous clay
deep
tipi čen, plitev
dolomit
typical, shallow
dolomite

"

.

"

--

Matična podlaga
Bedrock

tipičen

srednje globok
typical, medium deep
spran, srednje globok
mediumdeep
tipi čen, globok
typical, deep
akričen, globok
deep
tipičen,

srednje globok
typical, medium deep
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127, 130

2

133
134
115

119
105, 108

2

128, 129, 131,132

4

dolomit
dolomite

106, 109

2

dolomit
dolomite
apnenec in/ali dolomit
limes/one and/or dolomite
apnenec in/ali dolomit
limes/one and/ordolomite
nekarbonaten
meljevec, peščenjak
noncarbonate aleurolite,
sandstone

101

tov leži na mešani karbonatno-nekarbonatni podlagi (na apnencu z roženci, karbonatnem pe šče nj aku , apnencu z gradenskim
pešče njakom , flišu, ilovici s prodniki), na
kateri mestoma prevladujejo z izmenljivimi
bazami dobro nasiče na rjava tla (evtrični
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122

113, 117, 118, 120,
121 ' 123, 139, 140
102, 110-112,126,
141-149
114, 116, 124, 125

8
14
4

kambisol) , mestoma pa z bazami revnejša,
bolj kisla rjava tla (d i stri čni kambisol). Deset
objektov je zasajenih na nekarbonatni matični podlagi (ilovicah, glinastih skrilavcih,
meljevcih, peščenjakih, konglomeratih}, na
kateri prevladujejo d i stričn a rjava tla (dis-
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trični kambisol) ali distrična sprana tla (luvisol). Za večino obravnavanih analitičnih
ploskev so talne razmere podrobneje prikazane v elaboratu (Božič J., Kalan J. 1985),
v nj~m so objavljeni tudi izidi laboratorijskih
analiz talnih vzorcev.
·za obravnavane smrekove nasade so
bila izbrana zemljišča z globokimi ali vsaj
srednje globokimi tlemi dobre do zelo velike
rodovitnosti, na katerih se je pričakovala
uspešna rast posajenega drevja in s tem
tudi ekonomska upravičenost v nasade vloženih sredstev.

opuščenih

kmetijskih

zemljiščih

dob ni debelinski in višinski pri rastki srednjih
dreves ter povečanja lesnih zalog in povprečnih volumskih prirastkov.
Novih analiz rasti nasadov glede na gostoto saditve, oziroma števila dreves na
hektar ob meritvi po letu 1990 nismo delali.
Zato dajemo v preglednici 3 ugotovitve, ki
smo jih pridobili z raziskavami v letih 1986
do 1990 (Božič, Eleršek 1991 ).
V gostih nasadih dosega rastni prostor
enega drevesa le 1/3 rastnega prostora
drevesa redke saditve, temeljnica srednjega drevesa pa je v gostih nasadih 45%
temeljnice drevesa iz redkega nasada. Prva
leta po zasaditvi smrekovih nasadov v nobenem nasadu smreke šer niso bile utesnjena. Šele ko je nastopila utesnjenost,
najprej v gostih nasadih, so začele tu
smreke v debelinski rasti zaostajali. Povprečni volumenski prirastki so v gostih nasadih sicer za 1/4 višji kot v redkih nasadih,
vendar pa so ti prirastki v gostih in srednje
gostih nasadih skoraj enaki.

3.2 Izidi dendrometričnih in prirastnih
raziskav
3.2 The Results of Dendrometric and lncrement
Research

Za vse ploskve so prikazani premeri in
višine srednjih dreves ter hektarske lesne
zaloge in povprečni volumenski prirastki v
preglednici 1. V ploskvah, kjer so opravljene dve ali tri meritve, pa so razvidni tudi

Tabela 3: Dendrometrični podatki izbranih 25-letnih smrekovih nasadov v Sloveniji, ki so bili
zasajeni z različno gostoto sajenja
Table 3: Dendrometric Data of Selected 25-Year-Norway Spruce Plantations in Slovenia, Founded
by Means of Different Planting Density

.,

Mi
(m')

4

Število
dreves
na ha
Number
of trees
per ha
1027

Ras tni
prostor
drevesa
Growing
site ofa tree
(m')
9,7

15,3

21,2

353

72

36,2

11,7

6

1825

5,5

13,7

17,6

243

78

44,3

14,7

18

2844

3,5

14,0

14,0

161

98

45,8

14,8

Vrsta
sajenja
Planling
type

število
ploskev
Number
ofplats

Redko
Thin
(p!anling}
Srednje
gosto
Medium
thick
Gosto
Thick

h
(ml

d
(cm)

g
(cm')

h/d

G
(m')

na hektar
perhectare

srednje drevo
meantree

Tabela 4: Prirastni podatki 25- in 26-letnih nasadov po višinskih pasovih
Table 4: Increment Data of 25- and 26- Year P/antations by Altitudinal Zones
Višinski pas
Altitudinal zone

Nižje lege (<300m)
Srednje lege (300·600m)
Višje lege (>600m)

število
ploskev
Numberof
pfots

7
12
5

število dreves na
hektar pri meritvi
The numberof trees
per hectare at the
lime of measuring
1754
2583
2660

Povprečna

starost
Theaverage
age

26,0
25,4
25,2

Volumenski
prirastek na ha Mi
(m')
Vo/ume increment
perhectare
13,6
14,3
13,9
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Analiza rasti glede na višinske pasove je
prikazana v preglednici 4 in v grafikonih 1,
2 in 3. Podatki te tabele in grafikonov so
zbrani iz preglednice 1.
Iz preglednice 4 je razvidna najbojša
volumenska rast nasadov v srednjih legah
in le nekoliko slabša rast v višjih legah.

opuščenih

kmetijskih

zemljiščih

Najnižja volumenska rast je v nižjih legah,
ki zaostaja za rastjo srednjih leg le za 5%.
Vzrok tega pa je lahko tudi manjše število
smrek na hektar v nasadih nižjih leg.
V grafikon ih 1,2 in 3 so prikazani povprečni volumenski prirastki za posamezne
višinske lege po številu dreves na hektar
ob meritvi in za različne starosti nasadov.

Grafikon 1: Pov prečni volumenski prirastki (iM) v nasadih nižjih leg
Graph 1: The average vo/ume increments (iM) of the spruces on plantations from the lower leve/s
{<300 m a.s.l.)

starost nasada

Oet)
Afl"o/ the
plantation
(yeers)

niha (ob meritv~

Number of trees on the
hectare (st measurement)

Grafikon 2: Povprečni volumenski prirastki (iM) v nasadih srednjih leg
Graph 2: The average vo/ume increments (iM) of the spruces on plantations from the middle leve/s
(300- 600 m a.s.l.)
25

starost nasada
(let)

Afl"Oithe
plsntation
(years)
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Grafikon 3: Povprečni volumenski prirastki (iM) v nasadih višjih leg
Graph 3: The average vo/ume increments (iM) of the spruces on plantations from the higher leve/s
(<600 m a.s.l.)
·

swrosi nasada
{let)
Ageofthe

rvha {ob meritvij
Numberof/roes on the
hectare (nt m!lasuromfml}

planta/ion
(yeor.s:}

4. ZAKLJUČEK IN POVZETEK
V smrekovih nasadih, ki so bili pred 20 do 30
leti zasajeni na opuščenih kmetijskih površinah v
različnih območjih Slovenje, smo naredili analizo
njihove rasti z manjšimi vzorci. V številnih nasa~,
dih, ki so za raziskavo pomembnejši, pa smo
osnovne meritve v naslednjih letih tudi ponavljali.
Povprečni hektarski volumenski prirastki v teh
nasadih se gibljejo med 7,1 m3 (24~1etni nasad
Mlake, evid. štev. 112) in 20,6 m3 (24~1etni nasad
Smrečnik, evid. štev. 131). Po visoki lesnoprodukcijski sposobnosti lahko te smrekove nasade
primerjamo celo s topolovimi nasadi. Večkratne
meritve v nasadih kažejo tudi na znatno narašča~
nje povprečnega prirastka s starostjo nasadov.
Tako je npr. znašal v nasadu Petelinjek (evid.
štev. 119) povprečni volumenski prirastek pri
starosti nasada 22, 26 in 29 let 13,5 , 15,1 in
18,2m3/ha.
V nasadih z manjšim številom dreves na hektar
(kar je v naših primerih nasad z redko saditvijo)
dosegajo srednja drevesa relativno ugodne prsne
debeline, nasadi pa manjše lesne zaloge. Iz
meritev, ki jih je opravil Kenk (1990) je razvidno,
da je višinska rast smreke pri gostoti od 1000 do
6000 dreves na hektar neodvisna od gostote,
debelinska rast pa je seyeda večja pri redko
sajenih drevesih. Opravljene raziskave pri nas
(Božič, Eleršek 1991) kažejo, da dosegajo nasadi,
ki so zasajeni s srednje gosto saditvijo
(N = 2500-1800 sadik), skoraj tako visoke pav~
prečne volumenske prirastke kot nasadi z gosto
saditvijo, vendar pa dosegajo srednja devesa
ugodnejše prsne premere.

!

L

Analiza volumenske rasti nasadov glede na
višinske pasove ne kaže znatnejših razlik med
temi pasovi. Te ugotovitve se deloma pokrivajo
z ugotovitvami analize višinske rasti 41 smrekovih
nasadov starosti od 9 do 151et (Eieršek, Piskernik
1986), kjer so dosegale smreke srednjih in višjih
leg enake v'tšinske prirastke, medtem ko so
smreke iz nižjih leg doseg ale za 16% večje
prirastke.
Nekateri zagovorniki sonaravnega gospodarje~
nja z gozdom na splošno nasprotujejo sajenju
smrek, tako v gozdu kot na opuščenih kmetijskih
zemljiščih. Ob dejstvu, da je gozdarstvo tudi
gospodarska panoga, pa je potrebno upoštevati
tudi ekonomske vidike drevesnih nasadov, pa
tudi dejstvo, da s posekom dreves v zunajgozdnih
nasadih ohranjamo drevje v gozdu. Enostranskemu 'tn v določenih primerih tudi pretiranemu
sajenju smrek v gozdu (in zunaj gozda) je kriva
tudi preštevilčna divjad, zaradi katere je umetna
obnova z drugimi drevesnimi vrstami bistveno
dražja. ln končno še podatek o proizvodnji lesne
mase in vrednosti po Mayerju (1980). Povprečni
skupni hektarski prirastki po drevesnih vrstah na
boljšem rastišču bukovih mešanih gozdov (1-11
boniteta) znašajo v Nemčiji za smreko 13-17m3 ,
jelko 13--15m3 , macesen 7-9m3, rdeči bor 68m3, bukev 9-10m3 , hrast 6-8m3, črno jelšo
6-8 m3 in jesen 6-8 m3. V letu 1972 so na obratu
Baden-WOrttenberg dosegli najboljše povprečne
cene hlodovine za smreko, jelko in duglazijo.
Visokokvalitetna hrastova hlodovina je dosegla
sicer nekolikokratno ceno smrekove hlodovine,
žal pa je bilo v skupni lesni masi takih hrastov le
malo.
Gozd v 52, 1994
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THE GROWTH OF NORWAY SPRUCE
PLANTATIONS FOUNDED ON ABANDONED
AGRICUL TUR AL LAND
Conclusion and Summary
ln Norway spruce plantations, which were founded on abandoned agricultural land 20 to 30
years ago in different regions of Slovenia, an
analysis of their growth on smaller samples was
carried out. ln numerous plantations, which are
of considerable importance for the research, the
basic measurements were also repeated during
the next years. The average volume increment
per hectare in these plantations is between 7.1 m3
(a 24-~ear plantation Mlake, reg. no. 112) and
20.6 m (a 24-year plantation Smrečn ik, reg. no.
131). Due to high timber production capacity,
these Norway spruce plantations can even be
compared with those of poplar ones. Considerable increase of the average increment with the
increasing age of plantations has been established by repeated measurements in plantations. ln
the Petelinjek plantation (reg.no. 11 9), the average volume increment totaled 13.5, 15.1 and
18.2 m3/ha at the plantation age of 22,26 and 29
years.
ln plantations with less trees per hectare (which
is in our case the consequence of the founding
of plantations by means of thin planting), the
average trees reach relatively favourable breastheight diameters and plantations smaller timber
supplies. From the measurements performed by
Kenk (1990), it is evident that the height growth
of a Norway spruce at a density from 1000 to
6000 trees per hectare is independent from density yet the diameter growth is greater with thin
planted trees. The research performed in Slovenia (Božič, Eleršek 1991) shows that the plantalions founded with medium thick planting
(N = 2500-1800 plants) achieve almost as high
average volume increments as plantations of
thick planting, yet trees of mean dimensions have
more favourable breast-height diameters.
The analysis of plantation volume growth as to
altitudinal zones does not indicate considerable
differences between these zones. These establishments partly coincide with the results of the
analysis of height growth in 41 Norway spruce
plantations aged 9 to 15 years (Eieršek, Piskernik
1986), where Norway spruces in medium high
and high positions achieved identical height increments, while those at lower altitudes only by 16%
lower ones.
Those who speak in favour of naturalistic forest
management are in general against the planting
of Norway spruces in forests as well as in abandoned agricultural land. Considering the fact that
forestry is also an economic branch, economic
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aspects of tree plantations also have to be taken
into account, as well as the fact that by means
of tree felling in plantations outside forest trees
are preserved in the forest. One of the reasons
for occasional too intensive planting of exclusively
Norway spruces in a forest (or also outside it) is
too numerous game because of which artificial
regeneration with other tree species is much
more expensive. And finally, there is a datum on
the production of timber mass and the value
according to Mayer (1980). Total average increments per hectare according to tree species in a
beech stand of higher quality forests of mixed
type (1-11 class) amount in Germany to 13- 17m3
for Norway spruce, 13-15 m3 for European lir,
7- 9m3 for larch, 6-8m3 for pine, 9-1Om3 for
beech 6-8m3 for oak, 6-8m3 for sticky alder and
6-8 m3 for European ash. ln 1972, the best
average prices of log-wood in the Baden-WOrt1enberg forest enterprise were achieved for the
Norway spruce, European fir and Douglas fir.
High quality oak logwood had severa! times
higher price than Norway spruce did, yet there
were only few such oaks in the total timber
quantity.
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Urejanje poslovnih razmerij pri gospodarjenju
z javnimi gozdovi
Th\=) Regulating of Business Relations in Public Forest Management
Iztok WINKLER•
Izvleček

Synopsis

Winkler, l.: Urejanje poslovnih razmerij pri gospodarjenju z javnimi gozdovi. Gozdarski vestnik,
št. 4/1994. V slovenščini s povzetkom v angleščini, cit lit. 16.
.
V Sloveniji je treba ohraniti primeren delež
javnih, zlasti državnih gozdov. Ti so pomembni
zlasti za uveljavljanje mnogonamenskega gospodarjenja z gozdovi in kot generator razvoja gozdov
in gozdarstva. Gospodarjenje z njimi mora biti
intenzivno in stabilno. Zato je treba poslovna
razmerja med lastniki javnih gozdov in izvajalci
del v teh gozdovih vzpostavljati kot dolgoročna in
na večjih zaokroženih kompleksih javnih gozdov.

Winkler, l.: The Regulating of Business Relations in Public Forest Management. Gozdarski
vestnik, No. 4/1994. ln Slovene with a summary
in English, lit. quot. 16.
An appropriate share of public, first of all state
forests, has to be preserved in Slovenia. They
are considered as a precondition for the establishing of multiple forest management and a generator of the development of forests and forestry.
The management with these forests has to be
intensive and stable. Consequently, business relations between the owners of public forests and
those who carry aut forest work in the forests
have to be established on a long-term basis,
relevant for large rounded off plats of public
forests.

Ključne besede: javni gozdovi, gozdarska zakonodaja, poslovni odnosi, gozdarska politika

Key words: public forests, forestry legislation,
business relations, forestry policy

1 UVOD
1 INTRODUCTION

V zgodovinskem razvoju so nastale tri
glavne skupine lastnikov gozdov: država,
lokalne skupnosti, zasebniki. Vsaka od teh
skupin ima praviloma več podskupin lastnikov, ki se med seboj deloma razlikujejo po
pravnem statusu.
Državni gozdovi so dejansko nastali že
v času, ko še ni bila izoblikovana država v
današnjem pomenu. Gozdovi so pripadali
vladarjem, ki so jih deloma dajali v posest
tudi fevdalni gosposki. Državni gozdovi so
v začetku veljali za neodtujljive. Leta 1790
pa je Francija sprejela zakon o alineaciji
gozdov in s tem prekinila načelo neodtujljivosti državnih gozdov. V Franciji je bilo
prodanih na tisoče hektarov gozdov, enako
tudi v drugih evropskih državah, zlasti v
Avstriji. Alineacija državnih gozdov je teme* Prof. dr. l. W., dipl. inž., Biotehniška fakulteta,
Oddelek za gozdarstvo, 61000 Ljubljana, Večna
pot 83, SLO

ljila na teorijah liberalistične ekonomske
šole, po katerih država ni sposobna dobro
gospodariti in je zato treba tudi gozdove
privatizirati.
Državne gozdove in gozdove lokalnih
skupnosti obravnavamo skupaj navadno
kot javne gozdove, mednje prištevamo tudi
gozdove različnih javnih fondacij; ponekod
pa prištevajo mednje tudi cerkvene gozdove (npr. v Belgiji in Franciji)
Po dveh stoletjih so se mnenja o vlogi in
pomenu javnih gozdov spremenila in veliko
držav skuša ne samo zadržati ampak celo
povečati delež takih gozdov.
Tako je danes delež javnih gozdov v
evropskih državah zelo različen, zagovorniki popolne privatizacije gozdov nikjer v
Evropi ne uspevajo, saj se povsod krepi
spoznanje o pomenu socialnih in ekoloških
funkcij gozdov, za uresničevanje katerih pa
je zasebna lastnina prej ovira kot spodbuda. Še več, marsikje se krepi prepričanje,
da je treba delež javnih gozdov še povečati.
Ni naključje, da v tem prednjačijo države,
Gozd V 52, 1994
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ki imajo relativno malo gozdov in občutljive
ekološke razmere. Danska je npr. v obdobju 1965-76 povečala delež javnih gozdov
za 3 odstotne točke , Nizozemska pa v
obdobju 1963-83 kar za 18 odstotnih točk.
Tabela 1 : Delež javnih gozdov v evropskih
državah
Table 1: The Share of Public Forests in European
Countries

Delež javnih
gozdov
The share of
Country
public forests
%
13
Portugalska
13
Norveška
21
Avstrija
26
Francija
27
švedska
28
Finska
Španija
34
40
Italija
42
Danska
Država

Delež javnih
gozdov
The share of
Country
public forests
%
Luksemburg
43
45
Belgija
45
Vel. Britanija
Nemčija
53
59
Nizozemska
Švica
74
Grčija
78
Irska
85
40
Evrop.unija·povpr.

Država

Vse bolj poudarjen javni interes za gozdove
postavlja pred vse lastnike gozdov vse več
omejitev in posebnih odgovornosti. To je
boleče predvsem za zasebne lastnike, ki v
svojih gozdovih, razumljivo, zasledujejo
predvsem gospodarske interese. Zato jim
mora država omejitve in posebne obveznosti zaradi javnega interesa za ohranitev in
razvoj gozdov in njihovih ekoloških in socialnih funkcij nadomestiti, bodisi z ustreznimi odškodninami, bodisi z materialnimi
spodbudami in davčnimi olajšavami in celo
z obvezo, da država odkupi gozdove, v
katerih je izjemno poudarjena ekološka ali
socialna funkcija. Vse to je za državo lahko
pomembna finančna obremenitev. S tega
vidika je zato smotrneje, da je v Sloveniji
večji delež javnih, med njimi zlasti državnih
gozdov, saj se tako obveznosti do individualnih lastnikov zmanjšujejo.
Drugi razlog za večji delež javnih gozdov
je dejstvo, da je učinkovito mnogonamensko gospodarjenje z gozdovi racionalno le
na večjih površinah. Res je sicer, da bodo
tudi nekateri zasebni lastniki imeli večjo
gozdno posest, na kateri je prav tako mogoče racionalno gospodariti, vendar bi jih
morala država v tem primeru obvezati, da
imajo ustrezno gozdarsko službo, kot je to
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npr. v Avstriji (primer : avstrijski zakon o
gozdovih, 1975), ali pa jih obvezati, da se
v vseh strokovnih zadevah povezujejo z
ustrezno gozdarsko organizacijo.
Državni gozdovi so tudi tista kategorija
gozdov, 'ki je strokovni generator razvoja
gospodarjenja z gozdovi (spodbujajo nove
načine gospodarjenja z gozdovi, inicirajo
tehnološki razvoj v gozdarstvu itd.). Tega
ni mogoče optimalno zagotavljati na zasebni posesti, vsaj ne na tako razd robljeni,
kot je slovenska.
Seveda pa ostaja odprto vprašanje, ali je
država dober gospodar. Praksa je pokazala, da država ni dober gospodar, če z
gozdovi gospodari neposredno in administrativno. Drugače pa je, če ima za gospodarjenje z državnimi gozdovi organizirano
ustrezno gozdarsko organizacijo (kot so
npr. javna podjetja).
V gozdarsko razvitih srednjeevropskih
državah imajo gozdarsko službo organizirano tako, da ta varuje splošni interes za
ohranitev in razvoj vseh gozdov ne glede
na lastništvo, hkrati pa neposredno operativno gospodari z državnimi gozdovi, ponekod tudi z drugimi javnimi gozdovi (Svica,
Nemčija) ali pa imajo za gospodarjenje z
državnimi gozdovi organizirano posebno
podjetje (Avstrija).

2 ZAKONSKI POLOŽAJ JAVNIH
GOZDOV V SLOVENIJI
2 LEGALSITUATION OF PUBLIC FORESTS IN
SLOVENIA

V Sloveniji smo imeli doslej kljub prevladrobni zasebni posesti , tudi primeren
delež družbenih gozdov. S spremembami
političnega in gospodarskega sistema je
družbena lastnina dobila jasnega lastnika.
Z zakonom o lastninskem preoblikovanju
podjetij je določeno, da preidejo družbeni
gozdovi v državno last in se ne privatizirajo.
Občine pa so dobile v last gozdove, ki so
jih imele pred 6. aprilom 1941. Teh gozdov
je bilo na območju današnje Slovenije malo,
le okoli 0,6 % . Del družbenih gozdov pa je
bil oziroma še bo, v skladu s predpisi o
denacionalizaciji, vrnjen prejšnjim lastnikom.
d uj oči
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Z zakonom o Skladu kmetijskih zemljišč
in gozdov je bilo nato določeno, da z
državnimi gozdovi gospodari Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije.
Dosedanje gozdnogospodarske organizacije pa po izločitvi javne gozdarske službe ostajajo podjelja za izvajanje gozdnogospodarskih del.
Zakon pa ne preqvideva, da bi Sklad
sam opravljal čisto poslovne funkcije gospodarjenja (izvajanje del, prodaja lesa),
saj izrecno pravi, da gospodarjenje obsega
le upravljanje in razpolaganje. Takih poslovnih funkcij tudi ne more opravljati javna
gozdarska služba, ki je ustanovljena za
varovanje javnega interesa za ohranitev in
razvoj vseh gozdov ne glede na lastništvo.
To je bil tudi temeljni razlog za ločitev javne
in poslovne funkcije pri gospodarjenju z
gozdovi.
Zakonodajalec v zakonu o Skladu kmetijskih zemljišč in gozdov (Ur. l. RS, št.1 0-432/
93) glede samega izvajanja gospodarjenja
z gozdovi napotuje predvsem na zakupna
razmerja, čeprav ne izključuje tudi drugih
oblik urejanja odnosov. To je razvidno zlasti
iz naslednjih določb zakona:
Zakon navaja med nalogami Sklada, da
izvaja promet s kmetijskimi zemljišči, kmetijami in gozdovi ter jih daje v zakup v
skladu s predpisi in svojimi akti oziroma
zanje dodeljuje koncesije (4. člen).
V organu Sklada so med drugimi tudi trije
predstavniki uporabnikov oziroma zakupnikov kmetijskih zemljišč, kmetij in gozdov (5.
člen).

Prenos kmetijskih zemljišč, kmetij in gozdov v Sklad ne vpliva na pravice upravljalcev, da nadaljujejo z uporabo in upravljanjem teh zemljišč, če jih obdelujejo oziroma
izkoriščajo kot dobri gospodarji, do izdaje
pravnomočne odločbe o denacionalizaciji
oziroma do podelitve koncesije ali sklenitve
zakupne pogodbe v skladu z zakonom
(17.člen).

Upravljalci oziroma dejanski uporabniki
in zakupniki sklenejo s Skladom oziroma
občino zakupne oziroma drugo ustrezno
pogodbo oziroma jim Sklad oziroma občina
podeli koncesijo (2.odstavek 17.člena).

O trajanju zakupne pogodbe pravi zakon,
da se zakupne razmerje podeli najmanj za
čas, ki ustreza amortizacijski dobi vlaganj
v zemljišča oziroma trajne nasade.
Po določilih zakona prihajata torej v poštev predvsem dve obliki: zakup ali koncesija. Vsebinsko med eno in drugo obliko ni
bistvenih razlik, navadno pa se koncesija
podeljuje za dejavnosti, ki jih opravljajo
gospodarske javne službe, kamor pa gozdarstvo ne spada.
Pri zakupu gozdov pa nikakor ne gre za
zakupne razmerje, ker:
- je zakupnik gozdov obvezan gospodariti v okvirih, ki mu jih določajo gozdnogospodarski načrti;
- zakupnine ni mogoče določiti v fiksnem znesku za celotno zakupne obdobje,
ampak se iz leta v leto spreminja, ker se
spreminjajo naravne proizvodne razmere;
- se v konkretnih primerih lahko zgodi,
da bo zakupnina negativna in bo torej
lastnik moral za gospodarjenje v svojem
gozdu zakupniku še kaj plačati, namesto,
da bi kaj dobil. Ta možnost je toliko večja
kolikor manjše in razdrobljene bodo zakupne enote.
klasično

Iz navedenih razlogov bi se zato morali
pri urejanju poslovnih razmerij pri gospodarjenju z javnimi gozdovi izogibati pojma
zakup oziroma ga uporabljati le pogojno.
3 OBLIKE POSLOVNIH RAZMERIJ PRI
GOSPODARJENJU Z DRŽAVNIMI
GOZDOVI
3 THE FORMS OF BUSINESS RELATIONS IN
THE MANAGEMENT WITH STATE FORESTS

Ne glede na formalno pravno obliko poslovnega razmerja pa naj bi izvajalec prevzemal za določen čas celotno gospodarjenje z javnimi gozdovi na določeni površini.
To pomeni, da bo praviloma izvajal v teh
gozdovih vsa gozdnogospodarska dela.
Oblike poslovnih razmerij med lastniki
javnih gozdov in izvajalci del so lahko
različne, pri čemer ne bi smeli vztrajati, da
se v vseh primerih uporablja enako obliko,
ampak je treba upoštevati konkretne lastninske in gozdnogospodarske razmere.
GozdV 52, 1994
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3.1

Dolgoročno

poslovno razmerje

3.1 Long-term Business Relationship

Osnova za d olgo ročn o poslovno razmerje pri gospodarjenju z javnimi gozd?vi
je gozdnogospodar~ki ~~črt ~no~e. ~a nJ_~
govi podlagi potencralnr rzvaJalcr pnpravrJO
ponudbe za izvajanje celotnega gospodarjenja za celotno obdobje trajanja n~črta .
Pri izbiri dolgoročnega izvajalca Je vprašanje, po kakšnih kriterijih in merilih izbrati
najugodnejšega.
Potencialni
izvajalec
lahko v svoji ponudbi prikaže svoje izvajalske sposobnosti (kadri, oprema itd.) in reference o dosedanjem delu, težje pa bo za
daljše časovno obdobje dal tudi fiksno ekonomsko ponudbo, npr. % prodajne cene
lesa, ki ga bo plačal kot rento Skladu. Če
bi bila ekonomska ponudba za celotno
časovno obdobje samo okvirna, dejanske
ekonomske pogoje pa bi določali letno na
podlagi letnega programa del, je t~ka po_nudba lahko tudi špekulativna. Da br sklenrl
dolgoročno poslovno razmerje, bi lahko
potencialni izvajalec dal nestvarno ekonomsko ponudbo, v letnih programih pa bi se
obnašal bolj ali manj kot monopolist, ki ima
delo že zagotovljeno. Le za nekatere ekonomske parametre (npr. faktor splošnih
stroškov) se izvajalec lahko obveže tudi
dolgoročno.

Potencialni izvajalec se bo prav tako za
celotno dolgoročno obdobje težko obvezal
za fiksni odstotek prodajne cene lesa kot
rento Skladu, saj se med leti spreminjala
struktura posekanega lesa in kakovost pridobljenih sortimentov, na kar izvajalec ne
more bistveno vplivati.
Čisto dologoročno poslovno razmerje
med lastniki javnih gozdov in izvajalci torej
ni ustrezn<J. obli~a.
3.2 Letno poslovno razmerje
3.2 Annual Business Relationship

Druga možnost pa je, da se poslovno
razmerje vzpostavi samo za eno leto na
podlagi letnega razpisa. Potencialni izvajalec izdela na podlagi razpisnih elementov
fiksno ponudbo (tudi ekonomsko), na podlagi katere lastnik izbere najugodnejšega
ponudnika.
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Sklad razpiše vsako leto program sečnje
in vseh drugih gozdnogospodarskih del za
posamezne gozdnogospodarske enote_. ~a
program temelji na gozdnogospodarskih rn
gozdnogojitvenih načrtih. Lastnik javnega
gozda mora pri tem upoštevati načela racionalnosti in optimalno koncentirati gozdnogospodarska dela.
.
.
Ponudniki morajo izdelatr SVOJe ponudbe,
skupaj z izvedbenimi načrti . Lastnik ponudbe preveri in se odloči o najugodnejših
ponudnikih.
Izvedbeni načrt izdela izvajalec del na
podlagi prej navedenih elementov, zahtev
in omejitev.
.
Letno poslovno razmerje zahteva veliko
administrativnega dela za lastnika javnega
gozda in javno gozdarsko službo, težko je
pravočasno opraviti vsa pripravljalna dela.
Zlasti bo lahko problem pravočasno pripraviti letni razpis, dati dovolj časa izvajalcem,
da pripravijo ponudbe, jih nato preveriti in
še pred koncem koledarskega leta skleniti
ustrezne pogodbe. Izvajalec se bo težko
odločal za vlaganja v sodobno tehnologijo,
ker ima premajhno jamstvo za delo in s tem
možnost amortiziranja vloženih sredstev.
3.3 Kombinacija dolgoročnega in
letnega poslovnega razmerja
3.3 A Combination of a Long-Term and Annual
Business Relationship

Izvajalec vzpostavi za javne gozdove
poslovno razmerje, npr. de~e
tletno, na podlagi izkaza s~oje usposo~IJe
nosti in referenc o dosedanJem delu. DeJanske ekonomske odnose pa lastnik in izvajalec urejata vsako leto sproti na podlagi
letnega programa del v gozdovih,. izv:dbenih načrtov in ekonomskega rzracuna.
Očitno je taka oblika ustrezna, saj zagotavlja stabilna poslovna razmerja in ekonomsko učinkovito gospodarjenje z javnimi gozdovi.
dolgoročno

3.4 Izvajanje posameznih
gozdnogospodarskih del v javnih
gozdovih
3.4 The Performing of lndividual Forest Managing
Work in Public Forests

Lastnik javnega gozda lahko angažira
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izvajalce tudi za izvedbo posameznih del v
javnih gozdovih. To je možno zlasti za
gojitve na in varstvena dela ali dela v gozdovih, v katerih ni pridobivanja lesa (npr. v
varov<jlnih gozdovih). Izvajalci bodo konkurirali tudi za opravljanje del pri vzdrževanju
gozdnih cest. Teže je to izvedljivo za dela
pri pridobivanju lesa, saj bi v tem primeru
lastnik sam prodajal lesne sortimente, za
kar pa ni usposobljen.

4 NEKATERA VSEBINSKA VPRAŠANJA
UREJANJA POSLOVNIH RAZMERIJ
4 SOME QUESTIONS CONGERNING THE
REGULATING OF BUSINESS RELATIONS

4.1 Določanje dinamike izvajanja
gozdnogospodarskih del
4.1 The Establishing of the Dynamics of the
Performing of Forest Management Work

Gozdnogospodarska dela so okvirno dov gozdnogospodarskih načrtih.
Glede določanja dinamike izvajanja del so
zlasti naslednje možnosti:
- dinamiko določa izvajalec sam, upoštevaje omejitve in zahteve, ki jih postavljajo gozdnogospodarski in gozdnogojitveni
načrti, lastnik mora le soglašati z njegovim·,
ločena

načrti;

- dinamiko določa lastnik, upoštevaje
omejitve in zahteve, ki jih postavlja gozdnogospodarski načrt. Izvajalec del mora izdelati svoj program del v skladu z zahtevami
lastnika.
Prva možnost pride v poštev zlasti pri
dolgoročnem poslovnem razmerju, druga
pa pri letnem poslovnem razmerju, kombinaciji dolgoročnega in letnega poslovnega
razmerja in pri izvajanju posameznih del.

4.2 Teritorialne enote gospodarjenja
4.2 Territorial Management Units

,,

Tuje izkušnje opozarjajo, da zahteva zakup gozdov večje, zaokrožene gozdne
kompleksa, saj je majhna in razdrobljena
površina neprimerna za sodobno organiziranega in opremljenega izvajalca, zlasti pa
je osiromašena možnost za intenzivnejše
gospodarjenje, ki daje učinke le v daljšem
časovnem obdobju.

Med razlogi, ki govorijo proti drobitvi
teritorialnih enot gospodarjenja in za čim
bolj celovito obravnavanje kompleksov javnih gozdov v posameznem območju, so
posebej pomembni naslednji:
- javni gozdovi na večji zaokroženi površini morajo biti strokovni generator razvoja gospodarjenja z gozdovi (spodbujanje
novih načinov gospodarjenja, iniciranje tehnološkega razvoja itd.);
- pri drobitvi teritorialnih enot gospodarjenja bo interes izvajalcev del predvsem za
boljše gozdove oz. za gozdove, v katerih
bo laže doseči večje finančne učinke, za
slabe gozdove in gozdove s težjimi proizvodnimi razmerami pa bo zanimanja
manj. V okviru večjega gozdnega kompleksa se te razlike v veliki meri izravnajo,
čeprav seveda ne v celoti;
- na razdrobljenih enotah je težji nadzor.
Najmanjša, še sprejemljiva enota oddaje
del je gozdnogospodarska enota, za katero
obstaja tudi redna strokovna spremljava
gospodarjenja. Delež javnih gozdov je v
posameznih gozdnogospodarskih enotah
različen, zato bi bilo smotrno oddajati dela
tudi na večjih teritorialnih enotah.

4.3 Trajanje poslovnih razmerij
4.3 Duration of Business Relations

Poslovno razmerje med lastnikom javnega gozda in izvajalcem gozdnogospodarskih del naj bi bilo načeloma čimbolj stabilno in dolgoročno. časovno daljša poslovna razmerja pa lahko zmanjšujejo konkurenčnost. Primerno bi bilo, da se poslovna razmerja vzpostavljajo za posamezno gozdnogospodarsko enoto in za njeno
celotno ureditveno obdobje. V tem primeru
je možna natančna določitev obveznosti
izvajalca in končna kontrola opravljenih del
oz. gospodarjenja.
Pri tem je treba upoštevati, da se ureditvena obdobja posameznih gozdnogospodarskih enot iztekajo postopoma (v različnih
letih) in da je praktično vsako leto dana
možnost preverjanja izvajalcev in možnost
vstopa tudi novih, bolj ustreznih.
·
Dolgoročno poslovno razmerje je zlasti
primerno za zaokrožene večje kompleksa
javnih gozdov, na katerih želimo intenzivno
GozdV 52, 1994
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mnogonamensko gospodariti in razvijati
nove dejavnosti.
4.4 Elementi razpisa
4.4 The Elements of a Tender

Potencialnim izvajalcem morajo biti na
razpolago informacije o:
- količini odkazanega drevja po vrstah
in debelinskih stopnjah, ločeno po oddelkih
oz. odsekih ;
- oceni sortimentacije odkazane lesne
mase;
- o odprtosti gozdov s cestami in vlakami ;
- pogojih (zahtevah in omejitvah) za pridobivanje lesa;
- programu potrebnih gojitvenih in varstvenih del, po vrstah del.

4.5 Stroški dela in

izračun

rente

4.5 Work Costs and Rent Calculation

Rento izračunamo tako, da od predvidene letne realizacije na enoto površine
odštejemo normirane stroške gospodarjenja (sečnje, spravila, manipulacije na kamionski cesti, gradnje in vzdrževanja vlak,
gojitvenih in varstvenih del, vključno s splošnimi stroški). Prodajne cene lesa se formirajo fco kamionska cesta. Stroški prevoza
in dodelave lesa se štejejo kot storitev, ki
jo p;odajalec posebej zaračuna kupcu. Na
ta način bi dosegli večjo primerljivost cen
in se izognili tudi možnim nejasnostim, ki
izvirajo iz stroškov prevoza lesa in manipulacije z lesom na skladiščih . Lastnik lahko
izvajalcu prizna tudi stroške melioracij degradiranih gozdov, gradenj gozdnih cest
oz. drugih del v gozdovih, ki so v njegovem
interesu.
Stroške dela, splošne stroške izvajalca
in priznani podjetniški dobiček določita lastnik in izvajalec vsako leto sporazumno,
upoštevaje kolektivno pogodbo. Pri tem je
pomembno pravilno ovrednotiti splošne
stroške, ki jih navadno izražamo s faktorjem
na bruto urno postavko neposrednega dela.
Vključevati morajo splošne stroške delavca,
splošne stroške proizvodnje, splošne stroške uprave in prodaje ter priznani podjetniški dobiček izvajalca.
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Ceno dela pri opravljanju posameznih
gozdnogospodarskih del določita sporazumno lastnik in izvajalec, upoštevaje panožne normative in kolektivno pogodbo.
Renta se izračuna v odstotku dosežene
prodajne· cene gozdnih lesnih sortimentov
in se plačuje mesečno po dejanski fakturirani realizaciji.
Tako določena renta je lahko:
- Dokončna , kar je stimulativno za lastnika in izvajalca. Oba sta zainteresirana
za doseganje č imvišje prodajne cene, saj
si učinek boljšega gospodarjenja delita;
prav tako nosita skupaj tudi tveganje zaradi
spremenjenih razmer na trgu. Ob koncu
leta ni več posebnega obračuna prihodkov
in stroškov.
- Delno dokončna . Renta, izražena v %
načrtovane prodajne cene lesa je dokončna. če izvajalec doseže višjo prodajno
ceno od načrtovane , pa si razliko med
dejansko in načrtovano prodajno ceno delita izvajalec in lastnik v razmerju 80:20.
- Akontacijska in se dokončno izračuna
ob koncu leta. Izvajalec v tem primeru ni
ekonomsko zainteresiran za dobro trženje,
saj dobi svoje delo p l ačano ne glede na
tržno uspešnost.
Lastnik javnega gozda mora račun ati tudi
z možnostjo, da bo renta na dol očeni teritorialni enoti negativna in bo moral izvajalcu
pokrivati povečane stroške. Ta možnost bo
toliko večja, kolikor manjše in razdrobljene
bodo osnovne teritorialne enote gospodarjenja.

4.6 Druga vprašanja, ki jih je treba
urediti pri urejanju poslovnih razmerij
4.6 Other Questions Which are to be Settled in
Selling Business Relations

V zvezi z gospodarjenjem z javnimi gozdovi je treba razrešiti tudi vprašanje odgovornosti za varovanje gozdov in gozdnih
proizvodov. Doslej je to zagotavljala enotna
gozdarska služba, odslej pa je to odgovornost lastnika gozda. Treba bo jasno razmejiti , katere naloge čuvanja gozdov bo lahko
opravljala javna gozdarska služba, katere
pa lastnik oz. izvajalec del sam. Gre zlasti
za preprečevanje nedovoljene sečnj e in
kraje lesa.
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5 POSEBNA VLOGA JAVNE
GOZDARSKE SLUŽBE
5 A SPECIAL ROLE OF THE PUBLIC
FORESTRY SERVICE

Ni racionalno, da Sklad kot upravljalec
državnih gozdov sam neposredno ureja
vse podrobnosti pri vzpostavljanju in urejanju poslovnih razmerij. Zato zakon o gozdovih v 57.členu izrecno dovoljuje, da javna
gozdarska služba opravlja za Sklad določene strokovne naloge. Pravice in obvezno~
sti javne gozdarske službe, ki jih ta opravlja
v imenu Sklada, pa morajo biti v pogodbi
z izvajalcem gospodarjenja z državnimi
gozdovi natančno določene, da bo nesporazumov čim manj. Podobno bi moralo
veljati tudi za druge lastnike javnih gozdov.
Smotrno bi bilo, da javna gozdarska služba pripravlja za Sklad osnovne elemente
za letne razpise oz.programe in preverja
naturalne dele pripravljenih izvedbenih načrtov izvajalcev.
Sklad, oz. izvajalci del v javnih gozdovih,
pa mora v vsakem primeru upoštevati us~
meritve in pogoje za ravnanje v gozdovih,
ki so določeni v gozdnogojitvenih načrtih.

podjetja za izvajanje gozdnogospodarskih del in
se bodo lastninila (privatizirala) v skladu z zako·
nom tako kot druga podjetja.
Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov pa ne
opravlja sam poslovnih funkcij gospodarjenja z
gozdovi (izvajanje gozdnogospodarskih del, pro·
daja lesa), ampak jih poverja v izvajanje izvajal·
skim podjetjem. Oblike poslovnih razmerij med
Skladom in izvajalskimi podjetji so lahko različne
in prilagojene konkretnim lastninskim in gozdno·
gospodarskim razmeram.
Sklad lahko oddaja izvajalskim podjetjem celotno gospodarjenje z državnimi gozdovi na določeni površini za krajše ali daljše časovno obdobje
ali pa oddaja samo izvajanje posameznih gozdnogospodarskih del. Zavzemamo se za kombinacijo
dolgoročnega in letnega poslovnega razmerja
med Skladom in izvajalcem. Na podlagi izkaza
usposobljenosti izvajalca in referenc o doseda·
njem delu se vzpostavlja dolgoročno, npr. desetletno poslovno razmerje; dejanske ekonomske
odnose pa Sklad in izvajalec urejata vsako leto
na podlagi letnega programa del v gozdovih,
izvedbenih načrtov in ekonomskega izračuna.
Najmanjša, še spremeljiva teritorialna enota od·
daje del pa je gozdnogospodarska enota, za
katero obstaja tudi redna strokovna spremljava
gospodarjenja. Izvajalec mora plačati Skladu ren·
to, ki jo izračunamo tako, da od predvidene letne
prodaje gozdnih lesnih sortimentov odštejemo
normirane stroške gospodarjenja in ustrezen po·
djetniški dobiček.
THE REGULATING OF BUSINESS RELATIONS
IN PUBLIC FOREST MANAGEMENT

6 PREHODNO OBDOBJE
6 THE TRANSITIONAL PERIOD

Za uveljavitev kateregakoli navedenega
načina urejanja poslovnih razmerij pri gospodarjenju z javnimi gozdovi je potrebno
prehodno obdobje. V tem obdobju imajo
sedanja gozdarska izvajalska podjetja pravico do izvajanja del v javnih gozdovih na
svojem območju. Smotrno je, da to obdobje
traja do dejanskega preoblikovanja gozdarskih podjetij in njihovega lastninjenja.
Povzetek
Dosedanji družbeni gozdovi so v Sloveniji po~
stali državna last in z njimi gospodari Sklad
kmetijskih zemljišč in goidov Republike Slovenije.
Del družbenih gozdov pa je v procesu vračanja
tistim zasebnim lastnikom, ki so jim bili gozdovi
nacionalizirani po 2. svetovni vojni. Dosedanje
gozdnogospodarske organizacije pa so se, po
izločitvi javne gozdarske službe in njenem organi~
ziranju v Zavodu za goz_dove, organizirale kot

Summary
Slovenian forests, which were socially owned
before, became a state property. Their management has been confided to The Fund for Agricul·
tu ral Areas and Forests of the Republic of Slovenia. A part of socially-owned forests are being
returned to those owne rs who have been deprived
of them in the nationalization process after World
War Il. Once the public forestry service was
excluded from the former forest management
organizations and having been organized as The
Public Forest Service of Slovenia, forest management organisations became companies for the
performing of forest work and will be, in accordance with the law, subject to the process of
privatization, similarly as other companies.
The Fund for Agricultural Land and Forests
does not perform the business part of management by itself (forest management work, timber
sale) but commits it to individual companies. The
forms of business relations between the Fund
and companies can be different and adapted to
concrete proprietorial and forest management
conditions.
The entire management with state forests in a
certain area can be leased out by the Fund to
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individual companies for a shorter or longer period
or only the performing of individual forest management work can be committed to them. Efforts
have been made to reach a combination of
long-term and annual business relations between
the Fund and the performer. Based on a certificate
concerning the qualifications of a performer and
references as to his prior work, a long-term e.g.
ten-year business relationship can be established, whereas economic relations shall be regulated by the Fund and the performer annually on
the basis of the annual forest work program,
execution plans and economic calculations. The
smallest stili economic territorial unit concerning
the leasing out of forest work is a forest management unit, for which there also exists regular
professional supervising of management. A performer has to pay a rent to the Fund, which can
be calculated by subtracting standard expenses
for management and appropriate profit from the
anticipated annual sale of forest timber assortments.

VIRI
1. DIETERICH , V., 1952. Forstwirtschaftspolitik. - Hamburg.
2. - , 1991 . Gozdno gospodarstvo kot izvajalsko podjetje. - Zbornik referatov posvetovanja
dne 9.maja 1991. Biotehniška fakulteta, oddelek
za gozdarstvo/Splošno združenje gozdarstva Slovenije/Gozdno gospodarstvo Bled. Bled 45 s.
3. - , 1992. - Gozdno gospodarstvo kot izvajalsko podjetje 11. -Zbornik posvetovanja dne 15.de-

cembra · 1993. Biotehniška fakulteta , odde lek za
gozdarstvo /Splošno združenje gozdarstva. Bled ,
4 . -, 1988. Forestry policies in Eu rope.- FAO,
Roma, 283 s.
5. - , 1938. Letno poroči lo o gozdarstvu in lovu
za leto 1937. Kraljevska banska uprava d ravske
banovine, odsek za gozdarstvo, Ljubljana.
6. N IESSLEIN, E., 1980. Waldeigentum und
Gesellschaft. Hamburg, 174 s.
7. SABADI, R., 1992. Šumarska politika. Hrvatske šume, Zagreb 1992, 118 s.
8. W INKLER, 1., 1991. Primerjava ureditve gospodarjenja z gozdovi pri nas in v svetu. - O
gozdu in gozdarstvu Slovenije. ARAM Maribor, s.
35-50.
9. W INKLE R, 1., Denacionalizacija gozdov. GozdV 50, 1992, 2, 95-101.
1 O. W INKLER, I.NOVŠEK, A./FURLAN, F.,
1992. Oddaja del in prodaja lesa iz javnih gozdov.
- Strokovna in znanstvena dela 11 1. Biotehn iška
fakulteta, oddelek za gozdarstvo. Ljubljana, 66 s.
11 . ŠINKOVEC, JIWINKLER, 1., 1993. Prenos
družbenih gozdov na Sklad kmetijskih zemlj išč in
gozdov ter sklepanje pogodb o zakupu. - Biotehniška fakulteta, oddelek za gozdarstvo, Ljubljana,
16 s.
12. Zakon o lastninskem preoblikovanju podjetij. Ur. l. RS, št. 55-25 14/92
13. Zakon o Skladu kmetijskih ze mlji šč in gozdov Republike Slovenije. - Ur. l. RS, št.1 0-432/
93
14. Zakon o gozdovih. Ur. l. RS, št.30-1299/93
15. Forstgesetz in der Fassung der Forstgesetz-Novelle 1987. Wien 1987.
16. Pravilnik o zakupih kmetijskih zemljišč in
kmetij.- Ur. l. RS, št.7-317/94.

Gozd ne ceste: »T u smo, vaše smo« (foto : Janez Slavec)

206

Gozd V 52, 1994

Uveljavljanje in delovanje novegs. nacionalnega sistema

tehnične

regulative ..

GDK: 973:8(4)(497.12)

Uveljavljanje in delovanje novega nacionalnega
sistema tehnične regulative ter priprava standardov za
gozdne lesne proizvode v luči mednarodne
standardizacije
The Establishing and Functioning of the New National Systern of
Technical Regulations as well as the Preparation of Standards for
Forest Tirnber Products in the Aspect of International Standardization
Lojze ŽGAJNAR*
Izvleček

Synopsis

Žgajnar, L.: Uveljavljanje in delovanje novega
nacionalnega sistema tehnične regulative ter priprava standardov za gozdne lesne proizvode v
luči mednarodne standardizacije. Gozdarski vestnik, št. 4/1994. V slovenščini, cit. lit. 9.
Z osamosvojitvijo je Slovenija prevzela tudi vse
pristojnosti za vzpostavitev sistema standardizacije in izdelave standardov, ki bodo nadomestili
dosedanje JUS. Neobveznost, dinamičnost in
prilagodljivost tehničnemu razvoju ter združljivost
z mednarodnimi standardi so pomembna izhodišča nove nacionalne standardizacije.
Prispevek obravnava vzpostavljanje in delovanje novega slovenskega sistema standardizacije.
Za primerjavo sta na kratko prikazana tudi organizacija in delovanje evropskega in mednarodnega sistema. Pojasnjeni so nekateri pojmi in
kratice s tega področja, s katerimi se pogosto
srečujemo v medijih. Posebna pozornost je namenjena organizaciji, problematiki in stanju pri izdelavi novih nacionalnih standardov za gozdne lesne proizvode.

Žgajnar, L.: The Establishing and Functioning
of the New National System of Technical Regulations as well as the Preparation of Standards for
Forest Timber Products in the Aspect of International Standardization. Gozdarski vestnik,No. 4/
1994. Jn Slovene, lit. quot. 9.
With independence, Slovenia also became
competent for the establishing of a standardization system and the etaboration of standards
which are to replace the present JUS standards.
Optionality, dynamics and adaptabilityoftechnical
development and its compatibility with international standards represent important criteria of the
new standardization.
The article talks about the establlshing and
functioning of the new Slovenian standardization
system. For the sake of comparison, a brief
presentation of the organization and functioning
of the European and international system is
given. There are also some explanations of nations and abbreviations concerning this field one
often eames across in media. Special attention
has been paid to organization, prob!ems and the
situation in the setting of new national standards
for forest timber products.

Ključne besede: sistem standardizacije, slovenski standardi (SLS), evropski standardi {CEN/
CENELEC), mednarodni standardi (SO/IEC),
standardi za gozdne lesne proizvode

ZAKONSKE PODLAGE ZA
VZPOSTAVITEV SISTEMA
STANDARDIZACIJE
LEGAL BASES FOR THE ESTABLISHING OF
STANDARDIZATION SYSTEM

Oblikovanje in vzpostavitev institucionalnega sistema tehnične regulative, to je
* L. ž., dipl. inž. gozd., Gozdarski inštitut Slovenije, 61000 Ljubljana, Večna pot 2, SLO

Key words: standardization system, Slovenian
standards {SLS), European standards (CEN/CENELEC), international standards (ISO/IEC), forest
timber product standards.

standardizacije, meroslovja, tehničnih predpisov ter kakovosti proizvodnje, je integralni
del državotvornega procesa. Poznavanje
stanja zakonodaje, organizacije ter pristojnosti na področju standardizacije in meroslovja pa je v sedanjih spremenjenih razmerah, še posebno v razmerah prostega tržnega gospodarstva, ključnega pomena
tudi za gozdarsko stroko. Problematika, ki
jo pogojujejo nedoslednosti in samovolja
Gozd V 52, 1994
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na tam področju , nam je vsem dobro poznana iz nedavne pretekloti, saj posledice
občutimo še danes.
Najprej si na kratko oglejmo kronološki
potek in pravne podlage pri oblikovanju
novega sistema nacionalne standardizacije
v Sloveniji nasploh, nato pa še stanje,
organiziranost in dejavnosti pri oblikovanju
novih standardov za gozdne lesne proizvode.
Kot integralni del državotvornega sistema
je bil začetek vzpostavljanja tehnične regulative v Sloveniji sočasen z dogajanji in
dejavnostmi njenega osamosvajanja. Tako
je 12. junija 1991 Predsedstvo RS izdalo
ukaz o razglasitvi Zakona o organizaciji in
delovnem področju republiške uprave. V 4.
členu tega zakona je bilo z ukazom ustanovljeno Ministrstvo za znanost in tehnologijo, v njegovi sestavi pa Urad Republike
Slovenije za standardizacijo in meroslovje,
ali kratko USM. S sprejemom Temeljne
ustavne listine o samostojnosti in neodvisnosti RS, dne 25. junija 1991, je za RS
prenehala veljati ustava SFRJ in je Slovenija prevzela tudi vse ustrezne pristojnosti
od organov SFRJ. Istega dne razglašeni
Ustavni zakon za izvedbo Temeljne listine
vsebuje v 4. členu tole določilo :
- da se do izdaje ustreznih predpisov v
RS uporabljajo kot republiški predpisi tisti
zvezni predpisi, ki veljajo ob uveljavitvi tega
zakona, kolikor ne nasprotujejo pravnemu
redu RS in kolikor ni s tem zakonom drugače določeno . Vse pristojnosti po predpisih prejšnjega odstavka prevzamejo organi
in organizacije RS.
V 5. členu Ustavnega zakona pa je določilo:

- z dnem uveljavitve tega zakona prične
z delom (med ostalimi citiranimi državnimi
ustanovami) Urad RS za standardizaciji in
meroslovje.
Po izteku trimesečnega moratorija ter na
osnovi stališč in sklepov Skupščine RS, z
dne 2. oktobra 1991 , so se z 8. oktobrom
1991 aktivnosti na področju standardizacije
nadaljevale. Vse pravice in obveznosti Zveznega zavoda za standardizacijo in Zveznega zavoda za mere in plemenite kovine
208
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je prevzel USM . V sestav tega Urada sta
prešli tudi obe enoti Zveznega zavoda za
mere in plemenite kovine, to sta Kontola
meril in plemenitih kovin enota Ljubljana in
enota Celje.
ORGANIZACIJA, NALOGE IN
PRISTOJNOSTI USM (URADA
REPUBLIKE SLOVENIJE ZA
STANDARDIZACIJO IN MEROSLOVJE)
ORGANIZATION, TASKS AND COMPETENCE
OF THE URS (THE OFFICE OF THE REPUBLIC
OF SLOVENIA FOR THE STANDARDIZATION
AND METRICS)

Pristojni subjekt RS za vse zadeve okrog
standardov, tehničnih predpisov in norm
kakovosti, poenotenja in tipizacije proizvodov ter del in storitev, izvajanja sistema
atestiranja, homologacije, certificiranja in
znakov kakovosti, sistema merskih enot ter
kontrole meril na območju RS je torej le
USM, ki je v sestavi Ministrstva za znanost
in tehnologijo, s sedežem v Ljubljani, Slovenska cesta 50.
Celotna dejavnost USM izvajajo tri službe, in sicer :
a) Služba standardizacije, katere cilji so
tudi :
- postavitev nacionalnega sistema standardizacije in organov za vključitev v mednarodne organizacije za standardizacijo ;
- izpolnevanje obveznosti in pravic član
stva v mednarodnih in regionalnih organizacijah ;
- vzpostavitev in vzdrževanje baze podatkov o standardih in tehničn ih predpisih
RS.
Med pomembnimi načeli delovanja te
službe naj omenimo le dve:
- dajanje prednosti mednarodni standardizaciji pred nacionalno (ob upoštevanju
ciljev standardizacije);
- prostovoljnost uporabe standardov, razen v primeru varstva človeka in okolja.
V smislu navedenih ciljev in nače l opravlja ta služba tudi strokovne naloge.
b} Služba za preiskušanje in certificiranje: Osnovna naloga te službe je vzposta-

Uveljavljanje in delovanje novega. nacionalnega sistema

vitev in razvoj z evropskimi in mednarodnimi sistemi usklajenega in poenotenega
sistema standardizacije s področja'preisku
šanja in certificiranja.
Na tem naj opozorimo na vsebinsko razliko med pojmoma atest - atestiranje, ki
smo ga do nedavna skoraj izključno uporabljali, ter med certifikatom - certificiranjem. Po mednarodni terminologiji se namreč pojma vsebinsko med seboj strogo
razlikujeta. Tako je atestiranje ustreznosti
definirana kot dejanje, s katerim pooblaščeni preiskusni laboratorij (kot nevtralna,
tretja stranka) potrdi, da preiskušani vzorec
ustreza določenemu standardu ali drugemu
normativnemu dokumentu. Certificiranje
ustreznosti pa pomeni dejanje, s katerim
tretja stranka (neodvisna organizacija) s
preiskavo dokaže, da obstaja zadostna gotovost, da kak izdelek, proces ali storitev
ustreza določenemu standardu ali drugemu
normativnemu aktu. V tem smislu tudi vsi
dokumenti, ki obravnavajo priskušanje ali
obvladovanje kakovosti, govorijo o certificiranju.
c) Služba meroslovja ima med številnimi
nalogami tudi nekatere, pomembne za gozdarstvo:
- uvaja in nadzira rabo predpisanih merskih enot po mednarodnem merskem sistemu (System international d' Unites)
- overja in odobrava nova merila domače in tuje izdelave ter pripravlja in uveljavlja tehnične predpise na področju meril,
etalonov in merilnih laboratorijev.
- organizira in usmerja znanstveno meroslovno delo, sodeluje pri izobraževanju
na tem področju ter organizira in vzdržuje
informacijski sistem.
PROCES PRIPRAVE, SPREJEMANJA IN
IZDAJANJA SLOVENSKIH
STANDARDOV
THE PROCESS OF THE PREPARATION,
PASSING AND ISSUING OF SLOVENIAN
STANDARDS

Pravila pri oblikovanju in nastajanju slovenskih standardov so določena v Pravilniku za pripravljanje in izdajanje slovenskih
standardov, ki je začel veljati januarja 1992.

tehnične

regulative,.

Po zagotovilih sestavljalca (USM) pravilnik
v največji meri upošteva pravila, ki so
običajna v mednarodnih organizacijah za
standardizacijo. Glavne faze pri nastajanju
so: pobuda, delovni osnutek, osnuteh standarda, predlog standarda ter končno slovenski standard (SLS).
Pobudo za pripravo, sprejem in izdajo
SLS lahko dajo zainteresirana podjetja,
druge pravne osebe, organizacije ali skupnosti, gospodarske zbornice, upravni organi
in druge inštitucije. Pobuda mora biti pisna
in utemeljena, lahko vsebuje tudi že delovni
osnutek. če pobudnik delovnega osnutka
ne priloži, le-tega pripravi posebna delovna
skupina, ki jo določi pristojni (področni)
tehniški odbor.
Enako, kot se oblikujejo tehniški komiteji
(TC) v mednarodnih organizacijah za standardizacijo (ISO, IEC), se tudi pri USM
oblikujejo tehniški odbori za posamezna
strokovna področja. Ustanovitev tehniškega odbora lahko predlagajo isti subjekti,
ki so že navedeni kot pobudniki za pripravo
in sprejem standardov.
Tehniški odbor sestavljajo predsednik,
člani in tehniški sekretar. Nosilca predsedstva (podjetje ali druga pravna oseba) in
člane odbora imenuje na osnovi razpisa
direktor USM. Predsednik tehniškega odbora je tisti kandidat za člana tehniškega
odbora, ki ga v razpisnem postopku predlaga nosilec predsedstva. Za tehniškega
sekretarja je določen uslužbenec USM, ki
ga imenuje direktor USM. Tehniški sekretar
nima pravice glasovanja.
Za neposredne strokovne naloge s svojega področja lahko tehniški odbori ustanovijo eno ali več stalnih ali občasnih delovnih
skupin. Vsaka takšna delovna skupina ima
predsednika, ki je član odbora ter člane, ki
pa niso nujno tudi člani tehniškega odbora.
S konsenzom tehniškega odbora sprejeti
delovni osnutek je besedilo osnutka standarda. Le-tega, kot predlog standarda, tehniški odbor predloži v javno razpravo. Na
podlagi izidov javne obravnave ga tehniški
odbor sprejme in pripravi dokončno oblikovano besedilo standarda. Standard izda
USM, ki ga objavi v glasilu Sporočila mesečniku USM. Pri Uradu je možen tudi
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nakup željenih slovenskih standardov.
Slovenski standardi se označujejo s kratico SLS in dodatno oznako. V primeru
izdaje slovenskega standarda, povzetega
po različnih virih (drugi nacionalni standardi, prirejeni mednarodni standardi in druge
podlage) ima le-ta dodatno petmestno številčno oznako. Pri prevzemu mednarodnega standarda pa je dodatna oznaka izvirna oznaka prevzetega mednarodnega
standarda.
DELOVANJE MEDNARODNEGA
SISTEMA STANDARDIZACIJE (ISOIIEC)
THE FUNCTIONING OF THE INTERNATIONAL
STANDARDIZATION SYST EM (ISO/I EC)

Za nemoten pretok ljudi, blaga, storitev
in informacij v svetovnem okviru so nacionalne organizacije za standardizacijo združene v mednarodni organizaciji ISO (International Organization for Standardization)
s sedežem v ženevi. Z izjemo področja
elektrotehnike in elektronike, ki ima svojo
organizacijo JEC (International Electrotehnical Commission), ISO pokriva celotno
področje tehniškega delovanja. Obe organizaciji pa delujeta tesno povezani, zato pogosto govorimo kar o organizaciji ISO!IEC.
V ISO je včlanjenih blizu 1OO nacionalnih
organizacij za standardizacijo iz različnih
držav sveta. Dejavnost ISO se odvija v prek
180 tehniških komitejih (TC ISO) in 630
podkomitejih (SC ISO), ki so organizirani v
tehniških sekretariatih prek 30 držav. Vse
aktivnosti vodi in koordinira Centralni sekretariat v Ženevi, ki tudi izdaja in objavlja ISO
standarde.
Pri oblikovanju standardov sodeluje prek
20 tisoč strokovnjakov in administratorjev
iz različnih področij in držav. Imenujejo jih
članice ISO. Njihova naloga je sodelovanje
na sejah komitejev, kjer predstavljajo, zagovarjajo in usklajujejo interese proizvajalcev,
porabnikov in oblasti v procesu standardizacije. V delo TC ISO se vključuje tudi prek
400 mednarodnih organizacij, večinoma
agencij ZN.
Vsa tehnična opravila se izvajajo v tehniških komitejih (TC), podkomitejih (SC) in
delovnih skupinah (WG), ki so oštevi l čeni
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z zaporednimi številkami po kronološkem
vrstnem redu nastanka. V primeru razpada
nekega TC (neaktivnost, prenos aktivnosti
v drugi TC), ostane njegova številka neizkoriščena. Prvi TC je bil ustanovljen že leta
1947.
Vsak TC, SC in WG ima svoj sekretariat,
to je država čl anica, ki vodi in koordinira
vse aktivnosti. Prek 70% vseh sekretariatov
imajo član ice EU in EFTA.
Nacionalne inštitucije za standardizacijo
- predstavniki v ISO - so pooblaščeni za
sodelovanje z Centralnim sektetariatom ter
za informiranje in distribucijo dokumentov
ISO v svojih državah.
ISO izdaja številne informacijske publikacije, vodnike, zbirke standardov, priročnike
in drugo (katalogi, indeksi, seznami član
stva in komitejev, pravilnike itd.). Z informacijsko mrežo ISONET, ki povezuje center
v Ženevi s centri v prek 60 državah sveta,
koordinira izmenjavo informacij na področju
mednarodne in nacionalnih standardizacij,
tehniških predpisov in drugih normativnih
dokumentov.
Za področje gozdarstva je pomembnejša
dejavnost tehniškega komiteja ISO!TC-55
- Žagan les in hlodovina, ki je bil ustanovljen leta 1947, s sekretariatom v Rusiji
(nekdanji SZ). Aktivnosti tega komiteja so
bile namenjene predvsem terminologiji, načinu merjenja napak lesa in meritvam lesa
nasploh. Pri določanju in normiranju drugih
elementov pri gozdnih lesnih proizvodih pa
ta TC ni bil posebej dejaven.
Neposredno ali posredno zadevajo pogozdarstva še dejavnosti naslednjih
tehni_ških komitejev:
dročje

ISO!TC 12 ISO!TC 23 ISO!TC 94 ISO!TC 96 ISO!TC 105 ISO!TC 159 -

Veličine ,

enote, simboli,
pretvorni faktorji
Traktoji in stroji za kmetijstvo in gozdarstvo
Osebna zaščita, zaščitna
obleka in oprema
Žerjavi, dvigalne naprave in
oprema
Jeklene vrvi
Ergonomija

in dejavnosti še nekaterih drugih komitejev.
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Slovenija je članica ISO organizacije od
leta 1993 dalje. Aktivno sodeluje v 18 TC
in SC, opazovalka pa je v 54 Te:

EVROPSKA (REGIONALNA)
STANDARDIZACIJA (CEN/CENELEC)
THE EUROPEAN (REGIONAL)
STANDARDIZATION (CEN/CENELEC)

Glede na prostorsko razsežnost ter raznolikost stanja, možnosti in potreb je razumljivo, da je proces nastajanja mednarodnih standardov počasen in dolgotrajen.
Kot posledica številnih kompromisov so ti
standardi tudi preveč splošni. Vse preveč
pozornosti je namenjeno terminologiji, metodam preiskušanja, merjenja itd, premalo
pa tehničnim lastnostim materialov in izdelkov. Zaradi počasnega nastajanja tudi ne
vključujejo dosledno novejših dosežkov
tehnično - tehnološkega razvoja. Vemo pa,
da je danes v razvitem svetu prav standard
sredstvo za pospeševanje in uvajanje novih
tehnoloških dosežkov. Takšne standarde si
večina zainteresiranih tudi prizadeva do~
sledno upoštevati, neglede na to, ali so ti
obvezni ali pa neobvezni. Negativna stran
obveznih standardov je lahko prav nevarnost konserviranja obstoječega stanja, torej
cokla tehnološkemu razvoju.
Zaradi navedenih pomanjkljivosti mednarodne standardizacije so razvite evropske
države leta 1960 v Zurichu ustanovile
skupno organizacijo za standardizacijo
evropskega gospodarskega prostora EU in
EFTA. Le-ta deluje v okviru Evropskega
komiteja za standardizacijo - CEN (Comiti
Europien de Normalization), s sedežem v
Bruslju. Leta 1982 se je CEN-u pridružila
še ustrezna organizacija za elektrotehniko
in elektroniko- CENELEC, k skupni inštituciji CENICENELEC.
Osnova pri kreiranju standardov CEN so
dosežki mednarodne standardizacije ISO,
ki jih CEN dopolnjuje in prireja višjemu
nivoju razvoja. Zlasti po letu 1986 deluje
CEN v smislu Bele knjige EU, ki ima tudi
največ zaslug za razvoj in uveljavljanje
standardizacije. Usklajevanje standardov
naj bi odpravilo tehnične ovire in pospešilo

tehnične
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menjavo blaga in storitev med članicami
EU.
Države, članice CEN, morajo v roku šestih mesecev po sprejemu v CEN prevzeti
nespremenjen evropski standard (EN) v
svoje nacionalne standardizacije. Tako dobi
EN status nacionalnega standarda in ustrezno dodatno oznako (npr.: DIN EN-nemški,
NF EN-nizozemski, AFNOR EN-francoski).
Hkrati mora vsaka članica izničiti veljavnost
vseh nacionalnih standardov, ki niso v
skladu z EN.
Oblikovanje EN standardov temelji na
principu konsenza in jih sprejemajo s kvalificirano večino. Sprejeti standardi za proizvajalce niso obvezni. Pri tem pa je velika
verjetnost, da bodo morali pozneje dokazovati (s preiskusom pri tretji osebi), da izdelek izpolnjuje glavne zahteve standarda.
Delo pri standardizaciji v CEN vodi Tehniški biro (BT), za pripravo standardov pa
so neposredno zadolženi Teh niški komite ji
(TC), podkomiteji (SC) in po potrebi delovne skupine (WG). V letu 1990 je bilo za
različna področja aktivnih prek 200 TC.
Razumljivo je, da je za sekretariata interes
članic nacionalnih organizacij za standardizacijo zelo velik. Prek teh namreč poskušajo uveljavljati svoje prestižne nacionalne
in tudi ekonomske interese. Tako ima npr.
nemška DIN kar dobro tretjino sekretariatov.
Podobno kot ISO, ima tudi CEN organizacija vrsto dokumentov in aktov iz svojega
delovanja, kot so: CEN statut, CEN katalog,
CEN memento, Vodnik in druge.
Pomembnejše dejavnosti s področja gozdarstva potekajo v okviru CEN!TC 175 žagan les in hlodovina, s sekretariatom pri
francoski organizaciji AFNOR. Vsaj posredno so za gozdarstvo zanimivi še:
CEN!TC 124
CEN!TC 122
CEN!TC 144
CEN!TC 168

- Varnost strojev in naprav
- Ergonomija
- Poljedelski in gozdarski
stroji, varnost
- Verige, vrvi, dvižni trakovi,
zanke in pripomočki,
varnost

Doslej je Slovenija, prek USM, aktivna
v ISO/IEC ter pridružena članica v

članica
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CEN/CENELEC. Polnopraven čl an je Slovenija tudi v mednarodni organizaciji za
zakonsko meroslovje - OIML (Organisation
International de la Metrologie Ligale).
IZHODIŠČA, SMERNICE IN STANJE PRI
IZDELAVI NACIONALNIH STANDARDOV
ZA GOZDNE LESNE PROIZVODE
THE ASPECTS, GUIDELINES AND SITUATION
IN THE ESTABLISHING OF NATIONAL
STANDARDS FOR FOREST TI MBER
PRODUCTS

Znano je, da je Slovenija med drugimi
standardi prevzela jugoslovanske standarde (JUS) tudi za gozdne lesne proizvode. Za pripravo in izdajo standardov je bil
pristojen Zvezni zavod za standardizacijo v
Beogradu. Za pripravo osnutkov in predlogov so v okviru Zavoda, za posamezna
področja, delovale strokovne komisije, ki
so jih sestavljali delegirani strokovnjaki iz
posameznih republik. Tako je, med drugimi,
delovala tudi Komisija za standarde na
področju pridobivanja lesa. Za neposredne,
ožje stokovne naloge so bile zadolžene
delovne skupine, sestavljene iz specialistov
za posamezna vprašanja.
Prva serija JU standardov za gozdne
lesne proizvode je bila izdana že v letu
1955. Ti standardi so predpisovali vrsto
lesa, pogoje sečnje, izdelave in dobave,
dimenzije, kakovostne zahteve, dopustne
napake in tudi splošna določila o merjenju
napak in lesa. Leta 1961 je sledila nova
serija standardov, ki pa so bili že naslednje
leto razveljavljeni. Ponovno so bili uveljavljeni standardi iz leta 1955. Vrsto let so nato
za gozdne lesne sortimente veljali standardi
iz leta 1967, ki so začel i veljati v začetku
leta 1968.
Najpomembnejši JUS za hlodovina so iz
leta 1979. Leta 1989 je sledila revizija teh
standardov, in sicer le z dodatno določbo
o obveznem obeleževanju. V letu 1984 je
bila opravljena revizija standardov tudi za
droben industrijski les.
Poleg splošnih standardov za izrazoslovje, merjenje lesa in napak ter za razvršča
nje, je bilo skupaj izdanih blizu 40 različni h
standardov, ločenih po drevesnih vrstah in
namenu uporabe.
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Zvezni zakon iz leta 1960 je predpisoval
skoraj vse JUS za obvezne, kar je veljalo
tudi za področj e gozdarstva in lesarstva.
Za začasno neobvezne so bili razglašeni
standardi za hlodovina v letih od 1968 do
1979. Šele v letu 1989 je ZIS sprejel dokument, s katerim so JU standardi, v skladu
s tržno ekonomijo, postali neobvezni. Ta
dokument je določal prevzem mednarodnih
in evropskih standardov, kadar je to le
mogoče, ter uskladitev obstoječih JUS in
tehničnih predpisov z evropskimi standardi
in direktivami.
Obširnost, zapletenost in nepriročnost
JUS za praktično rabo po eni strani, po
drugi strani pa njihova obveznost uporabe
in predpisane (maksimirane) cene posameznih proizvodov, so bili glavni vzroki za
stihijo, ki je vseskozi vladala pri uporabi
standardov na trž išču. Poleg tega so pri
pripravi standardov vse prevečkrat prevladali različni lokalni, subjektivni in nestrokovni interesi.
V težnji za višjimi cenami kot so bile
predpisane, ni namreč nihče dosledno upošteval kakovostnih kriterijev standardov,
pač pa se je namenoma razvrščalo les v
višje kakovostne razrede. Tudi v obdobju
od 1968 do 1979, ko standardi za hlodovino
niso bili obvezni, in celo tedaj, ko so se
partnerji v pogodbi nanje sklicevali, se standardov niso držali, prav zaradi predpisovanih (nerealnih) cen.
ln kaj je že storjenega na področju priprave novih standardov za gozdne lesne
proizvode?
Jasno je, da si stihije in nereda, ki sta
vladala doslej pri uporabi standardov, v
razmerah tržnega gospodarstva in v želji
po Evropi, ne smemo več dovoliti. V novih
razmerah so standardi bistveno pomembnejši, kot so bili doslej. Odpadla je tudi
glavna ovira, to je neusklajenost med predpisovanimi in ekonomskimi cenami lesa ter
s tem razlogi za prodajo po povprečni
kakovosti, brez razvrščanja sortimentov.
Dejstvo je, da potrebujejo standarde tako
gozdarska stroka kot tudi tržišče in porabniki lesa. Kot merilo kakovosti in vrednosti
služijo standardi gozdarski stroki že pri negi
gozda (drevesa), nato pri krojenju in izde-
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lavi sortimentov in nenazadnje tudi pri usmerjanju in ovrednotenju proizvodov. Predelovalci in porabniki lesa so iz ekonomskih
razlogov prisiljeni med razpoložljivim lesom
izbrati.le tistega, ki je vsestransko najustreznejši za določen izdelek. Tudi v ta namen
je pbtrebna natančna opredelitev kakovosti
gozdnih lesnih proizvodov.
Glede na dosedanje slabe izkušnje z JU
standardi, v skladu z mednarodnimi in domačimi priporočili ter upoštevajoč novo nastale razmere in tehnološke spremembe, je
potrebno pri izdelavi novih standardov za
gozdne lesne proizvode upoštevati zlasti
tele splošne smernice:
- Standardi so pripomoček in merilo za
strokovno in objektivno opredeljevanje
vrste in kakovosti proizvodov. Potrebno jih
je sproti prilagajati tehnološkim spremembam in napredku. Le takšni standardi so
tudi porok tehnološkega napredka, normalnega delovanja trga in dobrih poslovnih
razmerij med partnerji. Zato na splošno
standardi ne smejo biti obvezni. Za obvezno upoštevanje standardov se poslovni
partnerji lahko posebej dogovorijo. Pri prostem oblikovanju cen na tržišču (ponudba
- povpraševanje) pa so obvezni standardi
sploh nesmiselni.
- Čeprav je slovenski delež v mednarodni menjavi z gozdnolesnimi proizvodi
neznaten in so zato standardi namenjeni

predvsem domačemu trgu, jih moramo polagoma usklajevati z mednarodnimi oziroma s standardi vodilnih evropskih držav.
Popoln prevzem evropskih, mednarodnih
ali standardov kake države zdaj ni mogoč,
bodisi, da teh standardov sploh ni, so
nepopolni, ali pa so za naše razmere neprimerni, ker so prilagojeni vsakokratnim specifičnim razmeram in subjektivnim intere-

som. Vsekakor pa je pri oblikovanju novih
standardov potrebno upoštevati pravila, ki
so običajna pri nastajanju mednarodnih
standardov. Le-ta so tudi prevzeta v Pravilniku za pripravljanje in izdajanje slovenskih
standardov (SLS). Pri tem velja splošno
načelo, da mora Slovenija razvijati avtonomen sistem standardizacije, ki pa mora biti
skladen z evropskimi in mednarodnimi sistemi.

tehnične
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- Prevelika nad rob nost, preobsežnost in
neprilagojenost tehnološkim novostim so
bili pomembni vzroki za odpor pri praktični
uporabi JU standardov. Vse preveč podrobno so bile obravnavane tolerance za
preštevilne, tudi nepomembne napake lesa.
Za operativno delo, še zlasti pri novejših
tehnoloških postopkih, je bila zato njihova
uporaba onemogočena. Poenostavitev in

zmanjšanje števila kriterijev (napake, tolerance) ter prilagajanje praktični uporabi so
torej pomembno vodilo pri oblikovanju novih standardov. Upoštevati je treba le tiste
kriterije, ki so odločilni za uporabnost posameznih proizvodov.

- Zaradi načrtnega, večkrat tudi prisiljenega usmerjanja lesa k določenemu porabniku, so JUS tudi preveč poudarjali razvrščanje

po namenu uporabe, namesto po

kakovosti. Do določene stopnje je bilo to
potrebno, saj bi se drugače, pri določenih
in neusklajenih cenah, negospodarnost porabe lesa še povečala. V razmerah prostega trga te nevarnosti ni, saj bo že dosledno opredeljena kakovost in njej sorazmerna vrednost (cena) sortimenta, odločala tudi o namenu in gospodami porabi
lesa. Zato naj bi razvrščanje sortimentov
po namenu uporabe opustili in jih razvrščati
le po kakovosti. S tem jih bomo približali
tudi standardom nekaterih evropskih držav.
Navedena temeljna načela so bila dosledno tudi že upoštevana pri pripravi
osnutkov novih standardov za hlodovina
iglavcev in za bukove hlade. V skladu s
Pravilnikom za pripravo in izdajanje sloven.skih standardov (USM, 1992) je oba
osnutka pripravila delovna skupina za gozdne lesne proizvode. Delovna skupina, ki
deluje v okviru tehniškega odbora USM!fC
Lil - Les in lesni izdelki, s predsedstvom
pri Združenju lesarstva pri GZS, je sestavljena iz desetih članov, po pet najvidnejših
strokovnjakov s področja gozdarstva in lesarstva. Predsednik delovne skupine je
prof.dr.M. Lipoglavšek, ki je tudi član USM/
TC Lil.
Strokovne podlage za pripravo obeh
omenjenih osnutkov so bile izdelane v letu
1991, oziroma 1992, in sicer kot posebne
Gozd V 52, 1994
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raziskave, ki jih je v sodelovanju z vodilnimi
delavci iz operative opravil Gozdarski oddelek BF. V skladu z veljavnimi pravili sta bila
oba osnutka v pisni obliki tudi že predana
ustreznemu tehniškemu odboru pri USM,
kjer čakata na nadaljnjo obravnavo.
Potek in metode priprave in izdelave
strokovnih podlag obeh osnutkov, upoštevani kriteriji, priporočila in tudi že sam
osnutek v poznani obliki tablic, so nadrobno
razvidni iz čl ankov v Gozdarskih vestnikih
št.S-6/1992 in št.1 /1994. Na tem mestu naj
le še omenimo, da je usoda obeh osnutkov
še negotova, saj spet prihaja do nesoglasij
med ponudniki in porabniki lesa. Po izidu
in objavi, pred dokončno uveljavitvijo ter
odpravo morebitnih pomanjkljivosti, bo seveda potrebno še daljše obdobje preiskušanja standardov v praksi, ne le pri hlodovini,
pač pa tudi z ocenjevanjem kakovosti (vrednosti) izdelkov iz nje.
Poleg omenjenega tehniškega odbora
USMffC Lil - Les in lesni izdelki -je bil
doslej pri USM ustanovljen, za gozdarstvo
pomemben, le še tehniški odbor z oznako
USMffC MKG in nazivom Mehanizacija za
kmetijstvo in gozdarstvo. Predsedstvo tega
odbora je pri Agronomskem oddelku BF.
Ne prvi in ne drugi odbor še ni član mednarodne organizacije ISO.
Za zaključek še nekaj misli: Obsežna,
zapletena in že vseskozi pereča problematika okrog standardov ni nikakršna specifika
ne gozdarstva in ne države Slovenije. S
tem se venomer ubadajo tudi vse druge
panoge in države sveta. še posebne težave
imajo različna regionalna in mednarodna
združenja, saj se tu ozkim lokalnim in
parcialnim interesom pridružujejo še prestižni, ekonomski in tudi politični nacionalni
interesi. Poznane so težave, ki jih ima pri
tem Evropska unija. Zapletenost problematike najbolje ponazarja že sam podatek, da
pri ISO standardizaciji sodeluje več kot 20
ti soč strokovnjakov iz različnih delovnih
področij in držav sveta. Za novo nastalo
državo Slovenijo je vzspostavitev in delovanje sistema standardizacije toliko zahtevnejše. Nekoliko laže bo za dejavnosti, ki so
in se bodo še širše vključeval e v mednarodne tokove in integracije. Le-te bodo
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lahko (in tudi morale) prevzele kar ustrezne
mednarodne standarde. Teže pa bo za
specifične dejavnosti, kot je tudi gozdarstvo, kjer so standardi, še posebej standardi za gozdne lesne proizvode, predvsem
internega, nacionalnega pomena. Tu bo
potrebno izdelati lastne, specifičn ostim prilagojene standarde. Gre za strokovno zahtevno in družbeno pomembno opravilo, ki
se mu zdaj namenja vse premalo pozornosti in podpore.
Kljub dejstvu, da pričujoči članek ni neposreden prispevek k reševanju obravnavane
problematike, menimo, da je zanimiv tudi
za širšo strokovno javnost. Potrebna in
koristna je tudi obvešče n ost o organizaciji,
delovanju in problemih standardizacije na
mednarodnem in regionalnem nivoju, še
posebej pa o stanju in dejavnostih v nacionalnem okviru in na področju stroke. Tu
smo priča vzpostavljanja novega, lastnega
sistema tehnične regulative, s katerim se
bomo vsak dan srečevali .
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Predstavitev gozdov in gozdarstva Švice ter primerjava
s Slovenijo
A Presentation of the Forest and Forestry of Switzerland and a
Comparison with Slovenia
Jurij DIACI*

Izvleček

Synopsis

Diaci, J.: Predstavitev gozdov in gozdarstva
Švice ter primerjava s Slovenijo. Gozdarski vestnik, št. 4/1994. V slovenščini s povzetkom v
angleščini, cit. lit. 34.
Clanek primerjalno obravnava gozdove in novejšo organiziranost gozdarske stroke Švice in
Slovenije - dveh dežel s tradicijo sonaravnega
gospodarjenja v Alpah. Obravnavani so zakonodaja, organizacija javne gozdarske službe, sistem
izobraževanja, gojenje gozdov, urejanje gozdov,
gozdni rezervati in nacionalni park ter gozdarstvo
in varovanje narave.

Diaci, J.: A Presentation of the Forest and
Forestry of Switzerland and a Comparison with
Slovenia. Gozdarski vestnik, No. 4/1994. ln SloM
vene with a summary in English, lit. quot. 34.
The article comparatively deals with the forests
and the recent organization of forestry profession

Ključne besede: Švica, organiziranost gozdarstva, sonaravne gospodarjenje z gozdovi.

1. UVOD
1. INTRODUCTION

V času podiplomskega študija gozdarstva na Eidgenossische Technische Hochschule (v nadaljevanju ETH} v Zurichu sem
imel priložnost spoznavati gozdove in gozdarstvo Švice. Ves ta čas sem bil tudi
zaposlen na Gozdnem gospodarstvu Nazarje in tako sodoživljal vse stiske in uspehe
slovenskega gozdarstva v preteklih letih.
Priložnost primerjave obeh dežel se je tako
ponujala sama od sebe.
Veliko je podobnosti, ki povezujejo Slovenijo in Švico, pri tem lahko razmišljamo o
njuni majhnosti, legi v Alpah na prepihu
med kulturami, geološki, klimatski in vegetacijski pestrosti ... ; v pogledu gozdarstva
pa deželi zbližuje uzakonjena in tudi v
praksi dolgoletno uspešno izvajano malopovršinsko sonaravne gospodarjenje z gozdovi.
* Mag. J. D., dipl. inž. gozd., Biotehniška fakuiM
teta, Oddelek za gozdarstvo, 61000 Ljubljana,
Večna

pot 83, SLO

in Switzerland and Slovenia - the two countries

having a tradition of close to nature alpine manaM
gement. Legislation, the organization of public

forestry service, educational system, silviculture,
the arranging of forests, forest reserves and the
national park, forestry and nature protection are
being discussed.

Key words: Switzerland, forestry organization,
naturalistic forest management.

Švico lahko, glede na rastlinsko-ekološke
kriterije razdelimo na pet enot (ELLENBERG & KLOTZLI 1972}: Ju ra, Sredogorje,
Predalpski svet severno in južno od Centralnih Alp ter Centralne Alpe. Pestrost
Slovenije je kljub majhnosti večja. Dobro
se odraža v šestih rastlinsko-zemljepisnih
(fitogeografskih} območjih Slovenije, oblikovanih na podlagi obsežnih fitocenoloških
proučevanj (WRABER 1960}. Ta nadrobna
razdelitev Slovenije pa za novejša fitocenološka raziskovanja ne zadošča več (ZUPANČIČ et al. 1987}.
Švicarski alpski ter predalpski svet je
obsežnejši in višji od našega, kontinentalnejši; matična podlaga je silikatna. Relief
je površinsko bolj izravnan kot pri nas,
pobočja so zelo strma, prepredena z globokimi jarki. Delež sveta nad gornjo gozdno
mejo je večji kot pri nas.
Sredogorje leži na morenah ledenikov
ter na rodovitnih usedlinah morij in rek; je
najbolj poseljeno območje Švice.
Jura na severozahodu po gozdnatosti,
klimi, apneni matični podlagi in vegetaciji
GozdV 52, 1994
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Oelovo-bukovi gozdovi) precej spominja na
naš Dinarski svet. Znatna razlika je v apnencu, ki je manj kompakten kot naš, zato
nastajajo tam globja, rodovitnejša tla.
Večnacionalnost , velik delež visokogorij
in naravnanost v živinorejsko kmetijstvo. so
posebnosti Švice, ki so jih spretni Švicarji
znali razviti v prednosti in si zagotoviti visok
življenjski standard ob enakomernejši poseljenosti ter zavidanja vredni kvaliteti življenja na podeželju . Hiter razvoj Švice v zadnjih desetletjih je, zaradi zgledne· stopnje
ekološke osveščenosti, pomenil majhno pegradacij o okolja.
Manjša spremenjenost narave (pragozdovi, regijski parki, krajinski parki, · gozdni
rezervati .. .), večja gozdnatost, manjša poseljenost . . ., so posebnosti Slovenije. Moramo jih ohraniti in spremeniti v naše pred·
nosti.
1.1. Primerjava nekaterih značilnosti
zgradbe in stanja slovenskih in
švicarskih gozdov
·
1.1. A Comparison of Some Characteristics of
the Structure and State of Slovenian and Swiss
Forests
·

Švica je velika približno za dve Slo~eniji ,
kljub temu pa je gozdov le malenkost več
kot pri nas (tabela 1). Vsega nerodovitnega
sveta je v Švici več kot četrtino. Prevladujoča silikatna matična podiaga in enakomerno porazdeljene padavine med vegetacijskim obdobjem omogočajo Švicarjem
boljše razmere za kmetijstvo, zaradi česa r
sta bili poselitev in krčitev gozdov v preteklosti intenzivnejši. Eden izmed najpomembnejših razvojnih ciljev Švicarjev je zato
ohraniti sedanji delež gozda (MAHRER
1988). Glede na večjo gostoto prebivalstva
v Švici odpade v Sloveniji na Slovenca kar
dvain pol krat več gozda, to je · več kot pol
hektarja.
Tudi v Sloveniji je potrebno delež gozdov
ohranjati, saj je prev ladujoča apnena geološka podlaga manj primerna za kmetijstvo,
poleg tega je zelo izpostavljena eroziji, če
se le spomnimo slovenskega Krasa.
Povprečna rodovitnost slovenskih gozdov je po ocenah višja od rodovitnosti
švicarskih gozdov, vendar so sečnje v naših
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gozdovih zaradi slabše izkoriščen osti rodovitnosti upravičeno nižje. Švicarski ~ozdovi
s povprečno lesno zalogo 333 m /ha so
najbogatejši v Evropi. Zavedati se moramo,
da je v tej številki vsebovanih tudi mnogo
gozdov na skrajnostnih rastiščih ter da se
lesna zaloga povzpne v sredogorju in predalpskem svetu na povprečnih 41Om 3/ha,
v posameznih primerih pa celo prek
1000 m3/ha. Dobro se zavedajo okoljetvorne vloge biomase v gozdu, zato jo želijo
še povečevati.
V Sloveniji smo kljub močnemu poveča
nju lesnih zalog po drugi svetovni vojni še
vedno precej oddaljeni od količine in kvalitete biosubstance, ki bi jo želeli imeti v
gozdu. Glede na zastavljene cilje in znižanje etatov v območnih načrtih 1991-2000
ter ob nadaljnjem izkoriščanju samo 68 %
prirastka naj bi se v naslednjem desetletju
ciljni lesni zalogi približevali hitreje.
V primerjavi s Slovenijo je v Švici več
javnih gozdov. Pri tem je potrebno opozoriti,
da' je primerjava narejena po švicarski metodologiji, kjer so gozdovi vaških skupnosti
(Burgergemeinde, politische Gemeinde) s
prisotnim lastniškim (pridobitniškim) interesom u v rščeni kot javni. Gozdov konfederacije in kantonov je le 6 %. Podatki za
Slovenijo zaradi nedokončanega procesa
denacionalizacije še niso popolni.

2. ORGANIZIRANOST GOZDARSTVA
2. FORESTRY ORGANIZATION

2. 1. Gozdarska zakonodaja
2.1. Forestry Legislation

Gospodarjenje z gozdovi v Švi i ureja
krovni zvezni zakon o gozdovih »Bundesgesetz uber den Wald<< (WaG 1991) s
podzakonskimi akti: " Verordnung uber den
Wald« (WaV 1992), •• Forstliche Pflanzenschutzverordnung« (PFLANZENSCHUTZ .. .
1992) ter gozdarski zakoni po kantonih. V
primerjavi z našim Zakonom o gozdovih
(ZG 1993) najdemo mnogo podobnosti.
Zelo pomembni in v svetovnem merilu gotovo zelo napredni so č l en i o javni dostopnosti gozda (WaG Art. 14, ZG čl. 5), o
potrebnem dovoljenju za sečnjo v gozdu
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Tabela 1: Primerjava osnovnih značilnosti slovenskih in švicarskih gozdov
Tab le 1: A Comparison of Basic Characteristics of Slovenian and Swiss Forests

površina gozdaJforest area
gozdnatost!woodiness
gozd na prebivalcaJforest per inhabitant
lesna zalogaJgrowing stock
potencialna rodovitnosVpotential fertility
tekoči prirastek/current increment
sečnje (lpg 2 , za obdobje i 980-i 989)/cuttings
etat (za obdobje i 99i -2000)/annual cut
sečnje (lpg)/prirastek (lpg)/cuttings/increment
lastništvo/ownership:
javni gozd 3 /public forest
zasebni gozd 4!private forest

ŠVICA..

SLOVENIJA'
1.076.813ha
53,2%
0,54ha
i93 m3/ha
8,0 m3/hall
4,9 m3/ha/l
3,3 m3/ha/l
3,0 m3111a!l
68%

1.186.300ha
28,7%
o, 19 ha
333m3 /ha
7,3 m3 /hall
7,4 (5/) m3/ha/l
4,1 m /hall

25%
75%

69%
31%

55%,76% 1

* podatki za SJovenijo so iz Ministrstva za kmetijstvo in gozdarstvo (i994)
•• podatki za Svico so iz MAHRER (1988) in BUWAL (1987), razen 1 (OTT 1972, 1973)
~lpg) 2 ... lesno proizvodni gozdovi
kot javni gozdovi so za Slovenijo upoštevani gozdovi države, cerkve, občin in agrarnih skupnosti;
za Svico pa gozdovi zveze, kantonov, vaških skupnosti in korporacij
4
••• kot zasebni gozdovi so za Slovenijo upoštevani malolastniški in večjelastniški gozdovi; za Švico
pa gozdovi v lasti posameznikov in skupnosti
* data for Slovenia provided by the Ministry of Forestry and Agriculture (1994)
• data for Switzerland by MAHRER {1988) and BUWAL {1987), but for (OTT 1972, 1973)
gpgf timber production forests
... the following forests are considered as public Slovenian forests: state forests, church forests,
communaf forests and forests of agrarian communities; for Switzerland - federal forests, cantonal
forests, forests of viffage communities and corporations
4 ... as private Slovenian forests are considered: small and large estate forests; for Switzerland those
owned by individuals and communities
• •y.

(WaG Art. 21, ZG čl. 17) in o prepovedi
golosekov (WaG Art. 22, ZG čl. 22).
Nekateri členi švicarskega zakona, ki
govorijo na primer o prepovedi vožnje z
motornimi vozili z izjemo gozdarske službe
(WaG Art. 15, ZG čl. 39), o sankcijah (WaG
Art. 42-45) ter o subvencijah (WaG Art.
35-41), pa bi bili dobrodošli tudi v našem
zakonu.
Zagrožene kazni so za naše razmere
zelo visoke, saj na primer zvezni zakon o
gozdovih predvideva do leto dni zapora ali
denarno kazen do 100.000 Sfr za opravljen
golosek (pri nas najmanj 150.000 SIT), v
primeru kršenja pravice javne dostopnosti
gozda ali vožnje z motornimi vozili je prav
tako predvidena zaporna ali denarna kazen
v višini do 20.000 Sfr. Verjetno so glavne
pomanjkljivosti našega zakona o gozdovih
prenizke kazni in nedosledna uresničevanje
(kot večine drugih zakonov).
Subvencije lahko znašajo do 50% ali
70% stroškov za določena dela v gozdovih.
Stroške si delijo zveza, kantoni, prejemnik

subvencije, drugi uživalci ugodnosti zaradi
izvršenega ukrepa, povzročitelji škod ter
vsi zainteresirani, glede na njihovo finančno
sposobnost (WaG Art. 35). Subvencije v
gozdarstvu, podobno kot v kmetijstvu, dostikrat niso dosegale zastavljenih ciljev,
porabljene pa so bile velike vsote denarja, zato intenzivno proučujejo in izboljšujejo politiko subvencij (WECK-HANNEMANN & WENGER 1994).
2.2. Organiziranost gozdarstva na ravni
zveze
2.2. Organiz.ation of Forestry on Federal Level

Na ravni švicarske konfederacije je za
gozdarstvo odgovorno Ministrstvo za notranje zadeve z Zveznim uradom za okolje,
gozd in krajino ("Bundesamt fUr Umwelt,
Wald und Landschaft«- BUWAL), v okviru
katerega deluje "Eidgenossische Forstdirektion« (Gozdna direkcija konfederacije).
Obe instituciji sta v preteklosti doživeli že
veliko reorganizacij, vendar je gozdarstvo
Gozd V 52. 1994
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že od nekdaj skupaj z varstvom okolja. V
preteklosti je bil gozdarski del kadrovsko in
finančno veliko močnejši od varstva okolja
in krajine, zdaj pa je razmerje obrnjena.
Raziskovalno in izobraževalno delo je
vezano na visoko šolo ETH v Zurichu in na
»Eidgenossische Forschungsanstalt fur
Wald, Schnee und Landschaft« (Zvezni
inštitut za gozd, sneg in krajino- v nadaljevanju WSL) v Birmensdorfu.
Gozdarji so združeni v več kantonalnih
in zveznih strokovnih društev.
2.3. Organiziranost gozdarstva na ravni
kantonov
2.3. Organization of Forestry on Canton Level

Gozdarska služba je od kantona do kantona različno organizirana, vendar je v vsakem primeru na ravni kantona precej
močna strokovna zasedba vseh pomembnejših sektorjev od gojenja in varstva gozdov, načrtovanja, gozdnih gradenj do varstva okolja (SPEICH 1978). To bi lahko
primerjali z organiziranostjo naše gozdarske službe po območnih enotah, s to razliko, da so površine gozdov večine švicarskih
kantonov precej manjše.
Gozdarska služba je organizirana po
okrajih (»Kreisforstamt«), za katere skrbijo
okrajni gozdarji (Kreisforster) z najmanj visokošolsko izobrazbo. Vsak okraj je razdeljen na več revirjev. Povprečna velikost
okrajev in revirjev zelo niha od kantona do
kantona (tabela 2).
Velikosti revirjev se gibljejo od nekaj 300
(sredogorje) do 500 ha (alpski kantoni) in
le redko več (kanton Ticino). Zaradi neugodne finančne situacije stremijo v prihodnosti k nekoliko večjim revirjem, in sicer do
500 ha pri intenzivnem gospodarjenju in do

1000 ha pri ekstenzivnejšem gospodarjenju. Za naše razmere so tako okraji, ki jih
lahko primerjamo s krajevnimi enotami Zavoda za gozdove Slovenije, kot tudi revi rj i
majhni in omogočajo intenzivno delo. Revime gozdarje plačujejo pretežno vaške
skupnosti, korporacije in zasebniki, zato
Je-ti zagovarjajo interese lastnikov gozdov.
Poleg gozdarskih del opravljajo tudi mnoga
druga opravila za vaške skupnosti, od nadzora cest, pluženja cest pozimi do organizacije in nadzora različnih gradenj. V zadnjem
času se dogaja, da zaradi nerentabilnosti
gozdnih obratov odpuščajo revirne gozdarje. Glede na realne finančne zmožnosti
lastnikov oz. vaških skupnosti prevzemajo
stroške financiranja kantoni in zveza.
Okrajni gozdarji so zagovorniki javnih
interesov do gozda, saj se sredstva za
službo zbirajo pri davkoplačevalcih (sredstva kantonov in zveze).
Javne gozdarske obrate (vaških skupnosti, korporacij, mest, kantonov, države) vqdijo večinoma revirni ali okrajni gozdarji.
Zato vsa dela na ravni uprav od urejanja,
gojenja do izkoriščanja gozdov, opravljajo
pod istim vodstvom in so dobro koordinirana. V Sloveniji imamo po novem gozdarsko
dejavnost ločeno glede na javni ali podjetniški interes do gozda. Ali je takšno ločeva
nje upravičeno, 9lede na dobre izkušnje
domačih in tujih (Svica, Nemčija ... ) enovitih gozdnih uprav, bo pokazal čas. Škoda
pa je, da ne premoremo toliko prilagodljivosti, da bi omogočili nekoliko drugačno organiziranost gozdarstva po regijah z upoštevanjem lokalnih posebnosti in tradicije, saj
bi bilo le tako mogoče dognati, kateri način
organiziranosti zagotavlja boljše stanje gozdov.
V Švici je z zveznim zakonom o gozdovih
določe no odkazilo drevja za posek. Odka-

Tabela 2: Pregled obsežnosti javne gozdarske službe za nekaj značilnih kantonov švice
Table 2: A Review of Number of Staff in Forest Public Service on some Typical Cantons in Switzerland
Kanton
Canton
Zurich
Glarus
GraubOnden
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Površina gozda
Forest area
25.317 ha
15.925 ha
164.220 ha
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Povpr. velikost okrožij
število ing. gozdarstva
The average area of district The number of D. Se. in forestry
31 oo ha
22 (sredogorje)
3900 ha
4 (Alpe)
5600 ha
41 (Alpe)
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zilo ni bilo nikoli politično, še manj pa
strokovno sporno. Gozd in krajina se v
Švici visoko cenita, hkrati pa se priČakujejo
ekonomski učinki od gozda. Kot primer naj
navedem, da se v mnogih mestnih gozdovih navkljub temu, da gozd meščanom
pomeni najbližji prostor oddiha, trajno izkorišča tudi do 1Om3 na leto, vendar ne na
škodo okoljetvornih funkcij gozda. Večina
švicarskih gozdov zagotavlja pomembne
turistične funkcije. Najpomembnejša pa je
gotovo neposredna varovalna vloga gozdov, saj železnica in ceste odpirajo vsako

gorsko vas. K temu velja dodati tudi budno
oko dobro organiziranih naravovarstveni-

kov z bogato tradicijo. V teh razmerah je
logično, da sta zahtevno delo z gozdovi,
predvsem pa velika odgovornost brez pomislekov zaupana gozdarjem.
Odkazilo poteka v sodelovanju med revirnim in okrajnim gozdarjem. Revirni gozdar
opravi sam manj zahtevna odkazila v letvenjakih, drogovnjakih in mlajših debeljakih.
Pri vseh zahtevnejših odkazilih pri obnovi
gozdov, prebiranju in prebiralnem redčenju
vedno sodeluje okrajni gozdar. Ti se sicer
pritožujejo, da so zelo obremenjeni z administrativnimi deli, proti katerim se v zadnjem
času pospešeno borijo. V primerjavi z razmerami pri nas pa so še vedno veliko na

terenu, kar je navsezadnje zaradi majhnih
okrajev možno. Problem birokratizacije gozdarske službe je v Sloveniji zaradi ekstenzivne organiziranosti, še bolj pereč. V prihodnje bo potrebno graditi na zaupanju in
zmanjšati administrativna dela revirnih gozdarjev in upraviteljev na minimum, da bi

jim zagotovili dovolj časa za aktivno delo
na terenu, nenazadnje pa bi s tem gozdarska služba spet postala zanimivejša.

3. IZOBRAŽEVANJE GOZDARSKIH
KADROV
3. EDUCATION OF FORESTRY EXPERTS

Vse gozdarsko izobraževanje, razen vi-

sokošolskega, je vezano na uk za poklic
gozdarskega delavca ("Forstwart«), preddelavca in gozdnega mojstra. Šolanje za
gozdnega delavca traja štiri leta in poteka

več na gozdnih obratih kot v šolskih klopeh.
Temu sledita dve leti praktičnega dela. Le
najboljši nadaljujejo poldrugo leto trajajoče
šolanje do poklica .. gozdar« (F6rster). V

Švici sta dve ))srednji<< gozdarski šoli, Lyss

in Mainfeld. Prva je bolj primerna za gozdarje, ki želijo delati v sredogorju, druga pa za
alpski del Švice, čeprav pravila ni. Gozdarji
z večletnimi izkušnjami v praksi se lahko
prijavijo na razpis za vodjo revirja. Švicarski
revirni gozdar je zrasel iz delavca v gozdu

in dobro obvlada vsa dela, ki jih opravljajo
gozdni delavci.
Dodiplomsko in podiplomsko izobraževanje gozdarstva poteka samo na ETH v
Zurichu. Veliko kantonov sicer ima svoje
univerze, vendar na njih večinoma ne izo-

bražujejo za inženirske poklice.
Dodiplomski študij gozdarstva na ETH
traja pet let. Klasičnih izpitov pri posameznih predmetih kot pri nas ni. Preverjanje
znanja je vezano na prvi in drugi preddiplomski ter na diplomski izpit, ki se opravljajo po zaključenih letnikih. Izpiti predstavljajo precejšen zalogaj, saj je potrebno v
nekaj dneh opraviti preizkus znanja večine
poslušanih predmetov, čemur sledi skupna
ocena. Tako je mogoče opraviti preddiplomski izpit tudi z negativno oceno iz
kakšnega predmeta, če je le skupna ocena
dovolj visoka. Preverjanja navzočnosti na
predavanjih ni, v šolskem letu 1994/95
bodo prvič neobvezne tudi vaje. Vzrok je v

i
1
1

1

poudarku na usmerjenem samostojnem in-

dividualnem in skupinskem delu študentov
ter v prizadevanjih za dvig kvalitete predavanj in vaj.

Med tretjim in četrtim letnikom imajo
študentje leto dni prakse. Praksa je obvezna le za tiste študente, ki se želijo zaposliti
v državni gozdarski službi, to pa je navsezadnje 99% študentov.
Del prakse opravijo v gozdovih sredogorja, del pa v Alpah. Veliko študentov se
odloča za mednarodno prakso, kjer sodelujejo na gozdarskih projektih v nerazvitem
svetu. V letu dni osvojijo veliko praktičnih
znanj in izkušenj, ki jih prenašajo nazaj na
fakulteto. Praksa deluje tudi kot eden izmed
veznih členov med ETH in terensko gozdarsko službo.
GozdV 52. 1994
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študentje so po opravljeni praksi zelo
motivirani za delo in nadaljevanje študija
ter večinoma zelo dobro opravijo zadnji
diplomski izpit, ki vsebuje veliko predmetov,
za katere so zaželene določene praktične
izkušnje. Diplomsko delo mora biti oddano
v naprej določenem roku in se ne zagovarja. Zaradi opravljene prakse med šolanjem
nastopijo diplomanti ETH službo kot inženirji in ne opravljajo ne pripravniške dobe
ne strokovnega izpita.

4. UREJANJE GOZDOV
4. FOREST MANAGEMENT PLANNING

Medtem ko je odkazilo drevja za posek
v Švici uveljavljeno, pa tega ne moremo
trditi za načrtovanje. Osnovna načrtovalna
enota je gozdni obrat, korporacija ali večji
posestnik (Betriebsplanung), za male posestnike ne izdelujejo načrtov. Načrti so
glede podrobnosti enaki našim gojitvenim
načrtom , vsebujejo pa tudi veliko gozdnoureditvenih elementov (preverjanje trajnosti, natančno ugotavljanje gozdnih fondov,
določanje etata). Zelo natančen in obsežen
je ekonomski del načrta , kjer so vsi načrto
vani ukrepi finančno analizirani, prikazan je
dobiček oziroma potrebe po dodatnem financiranju s subvencijami ali v okviru projektov. Veljavnost načrta je večinoma deset
let, s tem , da se načrti po potrebi prilagodijo
že prej (adaptivno načrtovanje).
Glede na našo gozdarsko prakso in izkušnje predstavlja pri takšnem načinu načrto
vanja velik problem razdrobljenost posesti
in zato nezaključenost gozdnih površin, ki
jih načrt obravnava, tako da ni zagotavljanja
trajnosti po posameznih manjših zaključe
nih gozdnih predelih, kar pa je iz ekološkega vidika zelo pomembno. Druga slabost je nedorečen proces potrjevanja načr
tov. Tudi obveznosti periodičnega obnavljanja načrtov ni, zaradi tega nekateri načrti
niso bili obnovljeni tudi 30 in več let.
Načrtov na višjih nivojih ne poznajo. Šele
v zadnjem času se pojavljajo nekateri modelni projekti regionalnih načrtov (»Regionaleplanung" , " Oberbetrieblicheplanung "),
ki jih neodvisno razvijajo ETH in nekatere
kantonske uprave. V teh načrtih so klasični
220

Gozd V 52. 1994

ureditveni elementi (načrtovanje gojitvenih
in varstvenih del ter etata, preverjanje trajnosti ... ) manj naglašeni, močen poudarek
je na prostorski komponenti načrtov in na
splošnokoristnih funkcijah.
Tudi v pogledu ureditvenih metod je
Švica pestra dežela. Vsak kanton uporablja
in zagovarja svoj tradicionalni nastop. V
francoskem delu Švice, kjer ima tradicijo
prebiralen način gospodarjenja, še danes
uporabljajo klasično kontrolno metodo s
periodično polno premerbo gozdov. Zaradi
visokih stroškov intenzivno iščejo drugačne
rešitve. Metode malih vzorčnih ploskev se
niso izkazale za najprimernejše za prebiralne gozdove, zato razmišljajo o uporabi
nekoliko večjih »referen čni h << ploskev
(> 1 ha). V drugih kantonih kombinirajo metode trajnih in začasnih vzorčnih ploskev.
V Švici, ki navsezadnje velja za zibelko
fitocenologije, je presenetljivo tnalo gozdov
fitocenološko kartiranih, hkrati pa se uveljavljajo tudi različne fitocenološke smeri.
Gozdarji uporabljajo pri delu ključ, izdelan
za vso Švico (ELLENBERG & KLČ>TZLI
1972), ki je pa že nekoliko zastarel. Kjer so
fitocenološki elaborati izdelani, so izdelani
zelo natančno ter vsebujejo, podobno kot
pri nas, poleg kart v merilu 1 : 5000, izčrpne
ekološke opise rastišč z gozdnogojitvenim
komentarjem (FREY 1992, FREHNER
1993). Fitocenološka kartiranja opravljajo
po večini zasebni inženirski biroji.
Zaradi neenotnosti metod inventarizacije
gozdov za potrebe urejanja je bilo Švicarjem v preteklosti težko dobiti posplošene
informacije o stanju in razvojni dinamiki
gozdov za nivo kantonov in konfederacije.
Poleg tega večina zasebnih gozdov ni bila
urejenih (MAHRER 1988). Tako je v letu
1981 zvezna skupščina potrdila izvedbo
prve državne inventure gozdov »Landesforstinventar« (LFI).
Metoda temelji na kilometrski mreži stalnih vzorčnih ploskev za vso Švico. Projekt
je stal približno 1O milijonov Sfr (1989) . V
letu 1993 so začeli s snemanji prve ponovitve. Zaradi zmanjšanja razpoložljivih sredstev (8.1 mio. Sfr), je bila metoda za nova
snemanja precej dodelana, tako da bodo z
zmanjšanimi stroški dosegli podobno stati-
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stično

zanesljivost kot s prvim snemanjem.
Druga deželna inventura (LFI) bo omogočala vpogled v razvojno dinamiko gozdov
(prirastek, posek, odmrla drevesa ...) dodane .bodo tudi nekatere nove teme, kot
rekreacijska funkcija gozda in gozd kot
sonaravni življenjski prostor (gozdni rob,
posebni biotopi, grmišča, skupine dreves ... ). Načrtujejo že tretjo deželno inventuro, katere pomemben cilj bo inventarizacija varovalne funkcije gozda (BRiiNDLI
1993).
V Sloveniji ima urejanje gozdov večsto
letno tradicijo. Po vojni se je začelo z
urejanjem vseh gozdov ne glede na lastništvo. Vsi slovenski gozdovi so bili večkrat
polno premerjeni, v novejšem času so
polno premerbo zamenjale vzorčne metode. Slovenska gozdna baza podatkov v
primerjavi s Švicarsko, razvito šele leta
1981, že dolgo obstaja. Poznamo več soodvisnih ravni načrtovanja, z zakonom je
določena dinamika obnavljanja načrtov.
Mnoge vsebine, ki se v Švici šele poskusno
uvajajo v načrtovanje, so pri nas že ustaljene. Res se je zaradi tega obseg dela in
stroškov nekoliko povečal, neprimerno bolj
pa se je povečala njihova uporabnost. Zaradi racionalizacije dela in preglednosti načrtov bo treba marsikaj izpustiti, vendar nas
izkušnje Švice opozarjajo, da je delo v
osnovi dobro zastavljeno.
5. GOJENJE GOZDOV
5. SILVICULTURE

Gojenje gozdov je v Švici izrazito malopovršinsko in sonaravne. Goloseki so bili
prepovedani z zveznim gozdarskim zakonom leta 1902 (DIE FORSTLICHEN ...
1925). Švicarsko skupinsko postopno gospodarjenje, prebiralno gospodarjenje in
gojenje gorskih gozdov uživajo v svetu
velik ugled. V splošnem je izbira gojitvenih
tehnik sproščena, kajti večji del imajo opraviti s spremenjenimi gozdovi kot dediščino
preteklosti, to so smrekove monokulture,
srednjedebelnik (Mittelwald), pašni gozdovi, panjevci, ))silve« (pašni gozdovi s kostanji) ... Zato ni presenetljivo, da je klasičnih
primerov skupinsko postopnega in prebiral-

nega gospodarjenja malo in da gre za bolj
ali manj prehodne oblike.
5.1. švicarsko skupinsko postopno
gospodarjenje (»schweizer
Femelschlag«)
5.1. Swiss Group-graded Management

Skupinsko postopno gospodarjenje, ki
ga je do popolnosti razvil prof. H. Leibundgut, je najbolj uveljavljena metoda gospodarjenja v Švici. Največji delež zajema v
sredogorju in v predalpskem prostoru. V
zadnjem času predstavlja velik problem
previsok stalež divjadi, ki onemogoča naravno pomlajevanje. Isto velja tudi za prebiral ne gozdove v Emmentalu in kantonu
Neuchatel.
5.2. Prebiralno gospodarjenje
5.2. Selective Forest Management

V Franciji se je sicer napredno prebiralno
gospodarjenje prvič pojavilo, vendar je zaradi nerazumevanja gozdarskih oblasti in
celo izključitve izjemnega strokovnjaka
Adolpha Gurnauda iz gozdarske službe
(1866), kmalu zatem popolnoma zamrlo
(SCHOTZ 1989). Tako je Švica nedvomno
največ prispevala k uveljavitvi sodobnega
negovalnega prebiralnega gospodarjenja
(Regime du jardinage cultural - Biolley).
Zibelka prebiranja v Švici so mogočni jelovo-bukovi gozdovi Jure, kjer je na prelomu stoletja v Val-de-Trave rs (kanton
Neuchatel) služboval nam dobro znani
Henri Biolley. Še pred tem časom se je
pojavilo tudi kmečko prebiranje v gozdovih
Emmentala.
Kljub tradiciji je delež prebiralnih gozdov
v Švici relativno majhen, po ocenah LFI le
8,4% (MAHRER 1988). Vendar se švicarski gozdarji prebiranju intenzivno posveča
jo, predvsem v francosko govorečem delu
Švice (Jura), predalpskem prostoru (Emmental) ter v viskogorju (Alpe). Tudi raziskovalno so to področje temeljito obdelali
in precej izpopolnili metode za preverjanje
uravnoteženosti zgradbe prebiralnih gozdov (SCHOTZ 1989).
Tudi v Sloveniji ima prebiralno gospodarjenje globoke korenine. Najstarejše je
kmečko prebiranje, ki se je pojavilo spontaGozdV 52, 1994
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no. Hkrati z delovanjem Biolleya v Couvetu,
beležimo tudi v Sloveniji rojstvo strokovne
ideje prebiralnega gozda na Kočevskem
(Hufnagel) in na Notranjskem (Schollmayer; MLINŠEK 1994). Ali so bili tvorci
sodobnega prebiralnega gospodarjenja v
Sloveniji in Švici medsebojno v stiku pa
ostaja zaenkrat še uganka.

5.3. Gojenje gorskih gozdov
5.3. Silviculture of Mountainous Forest

Kljub temu, da opravlja večina gorskih
gozdov pomembne neposredne varovalne
funkcije , je splošno stanje švicarskih gorskih gozdov zaskrbljujoče. Podedovali so
veliko smrekovih monokultur, nastalih po
obsežnih golosekih v prejšnjem stoletju, ko
se je pospešeno gradilo železniško omrežje. Sestoji so bili v preteklosti nenegovani
in zaradi nestabilnosti predstavljajo veliko
potencialno nevarnost. Samo pri orkanu

(»Vivian«) leta 1990 je bilo poškodovanih
hektarjev gorskih gozdov. Večji
del površin so pogozdili, nekaj pa so jih
prepustili naravnemu razvoju (SCHONENBERGER et al. 1990, 1992). V zadnjem
času se problematika gorskega gozda zaradi previsokega staleža divjadi, gradnje
smučarskih naprav, tranzita skozi Alpe in
turizma na splošno še zaostruje.
Kot cilj so si v visokogorju zadali prebiralni gozd, pri tem pa se zavedajo, da je
naloga težko uresničljiva. Delo z gozdom
je usmerjeno v spreminjanje umetnih tvorb
v naravnejše sisteme, pri čemer izvajajo
prebiralno redčenje, redčenje v skupinah in
šopih, pogozdovanje v šopih in druge metode, ki temeljijo na prilagajanju mikrorastiščnim posebnostim visokogorja (OTI 1976,
1978, 1979, 1989, 1991; BISCHOFF 1987;
SCHONENBERGER et al. 1990).
več tisoč

Gozdna učna pot po pre_biralnih gozdovih Couveta, kjer je služboval Henry Biolley. Na sliki je največja
jelka francoskega dela Svice - »Sapin president« s premerom 1,26m in viši no 55,4 m (merjeno leta
1991 ).
Forestry education trail through selective forests of Couvet, the territory of Henry Biolley's work. The
photo presents the greatest lir tree of the French part of Switzerland - "Sapin president" with a
diameter of 1,26m and 55,4 m in height (measurements !aken in 1991 ).
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5.4. Koncept nujno potrebne nege

6. NARAVNI GOZDOVI

gozdov

6. NATURAL FORESTS

5.4. A Concept of Necessary Forest :rending

Nesorazmerju med relativno stabilnimi
cenarni lesa v preteklih desetletjih in konstantnemu naraščanju dnin se je v Švici
pridružilo še dejstvo bankrota celulozne
industrije v zadnjem času. Večina gozdnih
obratov je blizu ••rdečih številk<< ali je že
zakoračila vanje. Intenzivno snujejo strategije nujno potrebnih direktnih vlaganj v
gozdove. Trenutno teče več raziskav na
podlagi študija naravnih procesov v gozdu
- biološka racionalizacija (naravno izloča
nje, indirektna nega . .. ), razmišljajo pa tudi
o drugačnih tehnikah dela; od obujanja
ideje obročkanja do preizkušanja mehanizacije del pri negi.
'='ogled s Schwarzhorna (3147m) na alpski del
Svice (Engadin) nad gornjo gozdno mejo. V
ozadju so kot zelena oaza gozdovi okolice Zemeza.
A view from Schwarzhorn (3147m) of the Alpine
part of Switzerland (Engadin) above the upper
timber line. ln the background, like a green oasis,
there are the forests of Zernez's surroundings.

Ena izmed značilnosti Švice v primerjavi
s Slovenijo je njena gostejša naseljenost.
Temu primeren je majhen delež ohranjene
krajine - prvobitnega gozda. Pomanjkljivosti so se zavedeli na ETH in pod vodstvom
prof. Leibundguta izločili vrsto naravnih rezervatov. Od leta 1910, ko je bil osnovan
prvi gozdni rezervat Seatle, je bilo izločenih
37 gozdnih rezervatov s skupno površino
859,53 ha, od tega 59,13 ha pragozdov
(Derborence in Seatle). Zanimivo je, da
plačuje odškodnino za več ino rezervatov
ETH, oziroma Oddelek za gozdarstvo.
V vseh rezervatih ponavljajo ciklična snemanja stanja, pri če me r so rezervati razdeljeni na oddelke z enotno makrostrukturo
sestoja in rastlinsko združbo rastišča, trajne
raziskovalne ploskve (enotna subasociaciGozdni rezervat »pragozd Seatle<• v okolici Brigelsa.
Forest reserve '1he Seatle virgin forest" near
Brigels.
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ja, struktura sestaja . . .) in profile. Osnovni
cilj raziskav je usmerjen v razkrivanje strukture naravnih gozdov in njene funkcije
(MATIER 1982).
Švicarji imajo le en nacionalni park, ki
leži v okolici Zerneza, blizu meje z Italijo.
Park je bil razglašen leta 1914. Najemnino
za 16.870 ha alpskega prostora poravnajo
zveza in društva prostovoljnih darovalcev.
V parku veljajo ostri varovalni ukrepi.
Prepovedano je kakršnokoli izkoriščanje
prostora, nabiralništvo ali lov. Obiskovalci
se morajo držati označenih poti. Zaradi
prepovedi lova se je rastlinojeda divjad v
parku zelo namnožila, vsled česa je ogroženo rastlinstvo. Trenutno teče več raziskav o nosilni kapaciteti rastišč v parku za
rastlinojedo divjad.
Ves čas obstoja parka tečejo tudi projekti
o ponovni naselitvi nekaterih iztrebljenih
živalskih vrst. Prvi je bil v dvajsetih letih
ponovno naseljen kozorog, v sedemdesetih
letih je sledila naselitev risa, ki žal ni uspela.

Zadnja in za zdaj zelo uspešna je ponovna
naselitev brkatega sera. Za prihodnost pa
razmišljajo o ponovni naselitvi volka in medveda (SCHAFER 1992).

7. GOZDARSTVO IN VARSTVO
OKOLJA
7. FORESTRY AND ENVIRONMENTAL
PROTECTION

Varstvo okolja je v Švici zajelo ljudske
množice in je med najrazvitejšimi v Evropi.
Gozdarji so bili prvi protagonisti trajnega
izkori šča nja naravnih virov in varstva okolja, vendar so v zadnjem času vse bolj tarča
razl ičnih , često izključ ujočih zahtevkov naravovarstvenih skupin do gozda. Tako se
pojavljajo zahteve po večjepovršinskem
ohranjanju srednjedebelnega gozda (Mittelwald) kot pomembnega habitata nekaterim
ogroženim vrstam. Najbolj vroče razprave
so sprožile raziskave o ogroženosti sred-

Jezero Derborence z istoimenskim pragozdnim gozdnim rezervatom v ozadju. Leta 1990 je vihar
"Vivian" rezervat skoraj povsem opustošil.
Lake Derborence with a forest reserve of the same name in the background. ln 1990 it was almost
completely devastated by the "Vivian" storm.
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njega detla (Dendrocopus medius), ki je
vezan na stare hrastove gozdove (BUHLMANN 1993).
Zaradi ogroženosti določene redke flore
in favn~ zahtevajo nekatere naravovarstvene skupine več svetlobe na gozdnih
tleh '(razgradnja lesnih zalog, občasni
manjši goloseki). Posege zahtevajo celo v
gozdnih rezervatih, ki jih je v Švici že tako
malo. Razpravljajo tudi o ohranjanju nesaniranih peskokopov ter usekov in nasipov
ob gozdnih cestah kot prostorov za primarne sukcesije. Kljub vsemu pa varstvo
okolja ne izzveneva v spopadu med »dobrimi in slabimi«, ampak vodi, vsled konfliktnosti zahtevkov specialistov v poglobljeno
analizo ekosistemov.
Ideje o ohranjanju sušic, povečevanj u
deleža starih dreves in gozdov ter ohranjanju redkih naravnih in kulturnih biotopov,
so v veliki meri po zaslugi gozdarjev že
uresničene ali se uresničujejo . Tudi varovanje -redkih ter ogroženih naravnih in kulturnih biotopov (barja, močvirni travniki, opušče ni planinski pašniki ... ) je skrb in naloga
eksistenčno

švicarskih gozdarjev.
Tudi v Sloveniji smo veliko omenjenega
že izvedli, drugod pa precej zaostajamo. V
splošnem pa so lahko izkušnje naravovarstvenikov in gozdarjev iz Švice znak, da
smo s sonaravnim gospodarjenjem z gozdovi in z združevanjem varovanja okolja
in gozdarstva na dobri poti.

8. ZAKLJUČEK
Razvoj in dosežki Švice na področju gozdarstva
in varovanja okolja so posnemanja vredni, hkrati
pa opozarjajo na posebnosti in prednosti Slovenije, na katerih moramo pri našem razvoju temeljiti.
Verjetno ni naključje, da sta se majhni deželi,
kot sta Slovenija in Švica, kljub nekaterim ranam
(ali pa ravno zato), ki so jih podedovale od
prednikov (Slovenija nizki kras, Švica goloseke v
Alpah) zaradi tisočletne nujnosti preživetja na
omenjenem prostoru, prve preskusile na poti
trajnega gospodarjenja z gozdovi. Pot dežel z
naprednim gozdarstvom je bila v svetu posebnost
in zaradi tega trnova. Glede na zaklj u čke mnogih
mednarodn ih politi č nih srečanj (SCHMITHUSEN
1993), ki so sledila Konferenci Združenih narodov
o okolju in razvoju v Riu , pa lahko upamo, da

Švicarski »nacionalni park« leži na meji z Ital ijo. (Vse slike- foto : Jurij Diaci)
Switzerland's national park is situated. on the border with Italy. (All photos - by Jurij Diaci)
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svet počasi , vendar vztrajno, koraka proti trajnemu sonaravnemu izkoriščanju obnovljivih naravnih bogastev.
A PRESENTATION OF THE FOREST AND
FORESTRY OF SWITZERLAND AND A
COMPARISON WITH SLOVENIA
Conclusion

The development and achievements of Switzerland in the field of forestry and environmental
protection deserve to be imitated and at the same
time call our attention to particularities and advantages of Slovenia, which should represent the
basis for the development of forestry.
It is not a coincidence that small countries like
Slovenia and Switzerland, despite some wounds
(or even because of them) inherited of their
forefathers (in Slovenia Low Karst, in Switzerland
clear cuts in the Alps) and due to a thousand
year old necessity of survival in this area, tried
the method of long term forest management
among the first. The way of the countries practicing advanced forestry was a peculiarity in the
world and therefore not an easy one. Based on
the conclusions of a number of international
political meetings (SCHMITHUSEN 1993), which
followed the UN Conference on environment and
development in Rio, it could be anticipated that
the direction of the world's progress is slow yet
continous approaching towards the permanent
close to nature exploitation of renewable natural
resources.
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Jernej PIŠKUR - Jesenkov nagrajenec

Biotehniška fakulteta je v letošnjem letu
podelila pet Jesenkovih priznanj za dosežke pri vzgojno izobraževalnem delu, za
pomembna objavljena znanstvena in strokovna dela, za selekcijo in vzgojo novih
sort rastlin in pasem živali ter za izredne
uspehe pri strokovnem delu.
Na področju gozdarstva je prejel Jesenkavo priznanje Jernej Piškur, dipl. ing.
gozd., dolgoletni vodja gozdarstva Straža,
Gozdno gospodarstvo Novo mesto, in sicer
za praktično uveljavitev odličnosti dela z
gozdom kot nove sestavine slovenske kulture.
Odlikovanca gozdarski strokovni javnosti
ni potrebno posebej predstavljati, saj ga
poznajo gozdarski strokovnjaki celotne Slovenije in velikega dela Evrope po rezultatih
njegovega dela, to je izredno skrbno negovanih gozdovih Brezove Rebri in Soteske.
Ravno ti gozdovi so v veliki meri prispevali
k ugledu slovenskega gozdarstva v svetu.
V naslednjih vrsticah dajemo izvleček iz
obrazložitve in utemeljitve, po kateri je Jernej Piškur prejel najvišje priznanje Biotehniške fakultete v Ljubljani.

Jernej Piškur spada med tiste številne
gozdarje, ki so v tej polovici dvajsetega
stoletja bistveno prispevali k zgodovinski
izboljšavi gozdov na Slovenskem in k
ugledu slovenskega gozdarstva v Evropi. Z
njegovim domala tri desetletja !rajajočim
delom, na enem mestu v sredini dolenjskega gozda s specifičnimi značilnostmi, je
predlaganemu uspelo izpeljati življenjsko
nalogo, ki si jo je zadal kot mlad gozdar.
Ta naloga pa je bila: Z nego gozda
revitalizirati domala 5000 ha dolenjskega
listnatega in mešanega gozda, ki so ga
močno izsekali zaradi gospodarskih kriz,
železarske industrije, agrarnih reform in
planskih sečenj - v prejšnjem stoletju pa
vse do 50 let tega stoletja.
Nepoznavalcem gozdarstva je treba pojasniti, da je ravnanje z listnatim gozdom,
predvsem pa njegova revitalizacija in gospodarska krepitev izredno zahtevno in dolgotrajno delo, povezano z mnogo znanja,
izkušnjami in velikimi materialnimi odrekanji; le-ta še posebej kot neugodna posledica nekdanjega eksploatacijskega ravnanja z gozdom.
Iz na splošno izsekanega gozda je nastal
in je v nastajanju gozd z do enkrat povečano gozdno biosubstanco, katere odlika
je, s trajno nego, ustvarjena visoka kakovost.
Sredi kmečke gozdne revščine na Dolenjskem je v nastajanju gozdni biser. Le-ta
pove, kaj je iz dolenjskih gozdov oz. iz
velikega dela gozdov v Sloveniji možno
ustvariti - v drobnolastniškem gozdu na
sicer prav tako odličnih rastiščih.
Piškurjeva delo in ustvarjanje v sožitju z
naravo karakterizira »Odličnost kvalitete«
vlaganj v gozd, odzivnost gozda in rezultatov v gozdu samem. Vse to se manifestira
v ekološki in v gospodarski revitalizaciji
gozda: v nastajajoči stabilnosti gozda, v
povečani pestrosti drevesnih vrst v gozdu
(plemeniti listavci in rahla primes iglavcev),
v visoki stopnji negovanosti in kakovosti
nastajajoče biosubstance, v normalizaciji
življenjskih faz gozda (npr. zmanjšanje viGozdV 52, 1994
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sok ega deleža mladega gozda od 45% na
15% itn.) in v razvijanju in uveljavljanju
ekološko dopustnih in gospodarsko sprejemljivih energijsko varčnih tehnologij dela
z gozdom. Gre za gozd, v katerega je
njegov oblikovalec Piškur na primeren način vložil veliko intelektualnega napora, in
sicer na podlagi dolgoročne naravnanosti s
korektnim in vztrajnim delom, katerega sadovi dobivajo v obdobju, ki prihaja, neprecenljivo vrednost in pomen. Ustvarjeno je
bilo več, kot je bilo morda pričakovano.
Straški gozdovi so danes vzor slovenskega
gozdarstva, so vzor evropskemu gozdarstvu, od koder prihajajo številne ekskurzije
strokovnjakov. Srečna okolnost (pragozd
Pečka kot stalen raziskovalni laboratorij v
naravi) pa- omogoča na "straškem poligonu<< razvijanje in uveljavljanje ideje sonaravnega gospodarjenja z gozdovi, in to:
prikaz poti iz izsekanega gozdnega pro-

stranstva z naravo in z življenjskim okoljem
usklajen gozd - kot nepogrešljiv element
prihodnjega človekovega okolja. Straški gozdovi so hkrati trajnejši učni objekt Gozdarskega oddelka in zgleden primer modernega sodelovanja med šolo - znanostjo prakso - kot prihodnje "formule uspešnosti«.
K tej obrazložitvi lahko samo dodamo:
Vsaka nagrada, še posebej pa Jesenkovo
priznanje, ni samo priznanje dosedanjemu
delu in uspehom, ampak obveznost za
odličnost dela tudi v prihodnje. Jernej Piškur ter njegovi sodelavci in nasledniki so
s priznanjem prejeli tudi obvezo, da ne bo
,>zatonila slava« gozdarstva v Straži.
UNIVERZA v Ljubljani
Biotehniška fakulteta
Oddelek za gozdarstvo

STROKOVNA SREČANJA
GDK: 945.24"1994":36

Ergonomija na sejmu INTERFORST 94
Od 5. do 1O. julija 1994 je bil v Munchnu
že tradicionalni 7. lnterforst. Ker je ta prireditev samo vsaka štiri leta, pritegne veliko
število razstavljalcev in obiskovalcev. Tudi
letošnji sejem je bil zelo velik, prevelik, da
bi običajni obiskovalec lahko opazil vse
novosti. Res jih ni manjkalo, tudi na področju ergonomskega oblikovanja delovnih
sredstev. Razstavljali so vse od ))šivanke

do lokomotive«, od ročnega orodja do mobilne Jupilne linije. Sejem je bil postavljen
v dveh velikih dvoranah, predvsem pa na
poljani pred razstaviščem.
Pri motornih žagah je obiskovalce posebej pritegnila vizija firme Stihl za leto 2000.
Končno so tudi pri tej tovarni intenzivneje
začeli razmišljati o likovnem oblikovanju
izdelka. Pa tudi bližnji predvideni (1995)
razvoj motorke, ki bi imela poleg katalizatorja neposredni vbrizg goriva, je zanimiv.
Pritegnil je tudi osamljeni razstavljalec, ki
je patentiral gibljivi nosilni ročaj motorke z
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novim sprožil nim mehanizmom zavore verige. Žične naprave za spravilo lesa imajo
večinoma zaprte varovalne kabine, ki še
niso povsem ergonomsko oblikovane, vendar so že vgrajene v napravo. Razstavljeni
so bili tudi novi vitJi, ki jih poganjajo motorke,
pa lahki vozički žičnih žerjavov. Med traktorji za spravilo lesa smo lahko videli vse
velikosti in zmogljivosti. Taki z odprto kabino so bili že redkost, prevladovale so
zračno in vibracijsko izolirana, klimatizirane
zaprte kabine. Tudi pedali in ročice so
novih oblik in nameščene ob sedežu v
optimalno gibalno polje. Tudi na manjših
traktorjih so kabine dovolj prostorne, sedeži
pa udobni in vrtljivi. Med vsemi razstavljanimi stroji so po številu in pestrosti prevladovali stroji za sečnjo in izdelavo (procesorji) na nakladalnikih, najpogosteje na zgibnikih. Na njih, zlasti v kabinah zgibnikov, so
uporabljene vse doslej znane ergonomske
prilagoditve stroja človeku. Delo opravljajo

s pomočjo računalnika, gumbov in krmilne
palice. Elementi za upravljanje se vrtijo
skupaj s sedežem in so ob naslonjalih za
roke. Nemci očitno v delo v gozdu pospešeno uvajajo tovrstne stroje; praVijo jim

žetveniki. Tudi nakladalniki na kamionih so
ergonomsko izboljšani (vzpenjanje, razpored ročic, udobni sedeži). Videli smo tudi
takega z zaprto kabino, ki jo je mogoče
dvigovati in spuščati ob stebru nakladalnika.
V eni od dveh razstavnih dvoran so
skoraj ves prostor zasedle tri tematske
razstave, ki jih je skupaj z drugimi institucijami pripravil KWF- Kuratorium fOr Waldarbeit und Forsttechnik. Največja med njimi
je bila )>Varnost in varstvo pri delu« s

poudarkom na varni tehniki dela in opremi
delavcev. Poleg tega so prikazali še »Gozdarsko tehniko za sonaravne gozdarstvo«
in »Obdelavo podatkov za gozdarja, gozdnega posestnika in izvajalca del«.

KWF je vsak dan pripravil tudi dva razgovora (Foruma) - dopoldne o razvoju gozdarstva v raznih območjih (deželah) Evrope, popoldne pa o tehnologiji v gozdarstvu.
Eden od teh razgovorov je imel naslov
Ergonomija in varstvo okolja. Ugotovili so,
da je tudi pri motornih žagah potrebna še
vrsta ergonomskih izboljšav, da jih je industrija sposobna izdelati, vendar ni jasno,
kdo jih bo plačal, saj potrošniki niso pripravljeni kupovati dražjih motork, čeprav so
take, ki ne ogrožajo uporabnika in ne onesnažujejo okolja. V evropski skupnosti se
pogovarjajo o novih dopustnih mejah (v letu
1995) za ropot in tresenje motork. Pri moterkah do 80 cm 3 bo lahko jakost ropota
med prežagovanjem le 103 dB(A) (doslej
105) in vektorska velikost tehtanih pospeškov 12m/s2 (doslej 15). Novejše raziskave
so pokazale, da izpušni plini motork vse
bolj obremenjujejo sekača ne samo z ogljikovim monoksidom, ampak tudi s karcinogenimi ogljikovodiki. Projektirajo motorke,
ki bi poleg uporabe revne mešanice s
posebnimi olji imele katalizator in nepo- ·
sredno vbrizgavanje goriva. Šele kombiniranje vseh možnih izboljšav pripelje do
izpušnih plinov z bistveno manjšo stopnjo
strupenosti. Zaradi varovanja okolja je za
mazanje verige motorke nujna uporaba
bioolja. V tej zvezi so razpravljali samo še

o tem, kako kontrolirati delavce, da res
uporabljajo ta olja, ne pa cenejših mineralnih ali odpadnih olj. Tudi za traktorje in
stroje za sečnjo (Harvester, Vollernter) so
ugotovili, da so pri njih še potrebne izboljšave za zmanjševanje obremenitev delav-

cev. Možne so tudi druge tehnične izboljšave, pa tudi nadomestitev mineralnih olj v
hidravliki z razgradljivimi olji, saj se tudi
tega olja veliko razlije po gozdu.
Mednarodni kongres v okviru sejma z
naslovom »Gozd in les v službi okolja« je

obravnaval vse tri teme: pogozdovanje,
sonaravne gozdarstvo in moderno tehniko
ter rabo lesa v službi okolja. V okviru druge
teme je bil za tehnologe morda posebej
zanimiv referat prof. L6fflerja: »Možnosti in
omejitve moderne tehnike«. Naj ponovim
nekaj njegovih misli:
- Ker družba tudi v bodoče ne bo mogla
pogrešati lesa, bo treba delo v gozdu še
naprej opravljati s pomočjo tehnike in
skrbeti, da bo vedno lažje za delavca.
- Danes sprejemljiva, sodobna je vsaka
tista tehnologija, ki je hkrati ekološka, ekonomična in ergonomska. Lahko je sodobno
delo ročno, delno ali popolno mehanizirane,
samo da je zagotovljena usklajenost gornjih
treh dejavnikov.
- Zaradi pestrosti delovnih razmer je
delo v gozdarstvu vsakokrat individualna
proizvodnja in ne prenese metod serijske
izdelave proizvodov.
- Razvoj bo tudi v gozd, če bo to potrebno, prinesel robotizacijo, tudi stroje, ki hodijo. Manjši koraki razvoja bodo dokazali, da
tehnika še ni na koncu svojega razvoja.
- Nujno pa bo treba pri tem razvoju
upoštevati omejitve glede poškodb sestojev
in tal, vnosa strupov, iznosa hranil, ogrožanja vrst ter zagotavljati vse funkcije gozda.
Negativne vplive tehnike bo treba minimizirati, vendar se bo treba z nekaj teh vplivov
sprijazniti. Neuresničljive zahteve lahko
preprečijo gospodarjenje z gozdom.
Na vseh prireditvah torej, pa tudi na veliki
večini razstavljenega, je bilo očitno, da je
treba pri izdelavi in pri uporabi delovnih
sredstev vedno usklajevati različne, tudi
nasprotne zahteve. Pri tem igra pomembno
vlogo tudi človek oziroma ergonomsko prilagojevanje dela človeku.
dr. Marjan Lipoglavšek
GozdV 52, 1994
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1O. sestanek UN/ECE ICP-Forests
Lillehammer, 25. maj-1. junij 1994

Norveška je organizirala 1O. srečanje
držav, podpisnic LRTAP (ženevske Konvencije o daljinskem transportu onesnaženega zraka prek meja), ki izvajajo monitoring zdravstvenega stanja gozdov v okviru
mednarodnega programa ICP-Forests. 61
udeležencev iz 31 držav je v konferenčnem
centru blizu Lillehammerja pozdravil predstavnik norveškega Ministrstva za kmetijstvo g. Oluf Aalde. Zaporedje delovnih točk
je tradicionalno, posebno pozornost so letos posvetili povezovanju med skupinami,
ki delujejo znotraj Konvencije.
Ker so v teku prizadevanja, da bi se
omogočila primerljivost podatkov različnih
programov, ugotovitev jasnih povezav med
njimi (vsaj znotraj enega programa) ter s
kombinacijo indikatorjev prispevati k vzpostavitvi trajnostnega razvoja, so bila definirana področja tesnejšega sodelovanja med
različnimi
raziskavami.
Neposredne
vzročno-posledične povezave med onesnaženostjo zraka in poškodovanostjo gozdov, ki bi bila podlaga za mednarodne
protokole za zmanjšanje onesnaževanja
zraka, monitoring namreč ni nedvoumno
pokazal. Predvsem naj bi vzporedili podatke o onesnaženosti zraka (npr. EMEP
podatke), meteorološke podatke in podatke
o osutosti gozdov. Predstavniki skandinavskih držav so opozorili na napore, ki so jih
vlagali v vzporejanje podatkov z meteorološkimi in niso dali uporabnih rezultatov.
Pomembna tema letošnjega srečanja je
bil Mednarodni podatkovni center (IDC), ki
ga žele ustanoviti predvsem nemški predstavniki. Bliža se namreč desetletnica zbiranja podatkov o propadanju gozdov. Avstrija
in Švica imata glede IDC določene zadržke,
ostale članice ES pa v principu soglašajo
z ustanovitvijo centra. Danska udeleženka
je poudarila, da je nemara potreba po
centru večja med državami ES, ki imajo
financiranje zagotovljeno. Ostale članice in
tudi Slovenija pa je delno odvisna od vzhodnega centra. Razprava o proračunu je po-
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kazala, da se večina denarja porabi za
potne stroške udeležencev različnih sestankov in seminarjev. Slovenija redno obiskuje le redni letni sestanek podpisnic Konvencije ter sestanke dveh delovnih podskupin. Letos se zaradi finančnih zadržkov
nismo mogli udeležiti evropskega referenčnega seminarja pred popisom propadanja
gozdov, ki je bil v sredini junija v Luxemburgu. Iz EMEP lestvice preračunani minimalni
znesek, ki naj bi ga Slovenija prostovoljno
vplačala v skupni proračun, znaša za leto
1994/95 150 USD (enako kot Luxemburg),
kar znaša O, 1 % skupnega zneska. Za ilustracijo navajam deleže sosednjih držav:
Avstrija 1,59%, Hrvaška O, 15 %, Italija
6,89 %, Madžarska 0,45 %, ki so jih za
letošnje leto že vplačale. Skozi obe navedeni tematiki se je pokazala potreba po
preciznejši opredelitvi vloge, nalog in odgovornosti NFCwja na nacionalni ravni, opredelitev njegovega razmerja do drugih institucij znotraj države in med državami.
Ob predstavitvi tehničnega in zbirnega
poročila se je odprlo vprašanje potrebnosti
vsakoletnega poročanja v isti obliki. Predstavnika Nizozemske in Danske sta predlagala spremembo sheme tehničnega poroči
la. Slednje naj bi vsako drugo/tretje leto
poglobljeno obravnavalo le del celote, ki
nas še posebno zanima. To bi bila npr.
zveza med stanjem krošenj in talnimi analizami, zveza med starostnim razredom in
stanjem gozda, povezava slednjega z
EMEP podatki, klimatskimi regijami ali foliarnimi analizami, časovne primerjave, itd.
Prvo izmed takih poročil naj bi izšlo leta
1996 in naj bi vsebovalo časovne primerjave za obdobje 1988-1994. Za obdelave
na mednarodni ravni bi skrbel PCC West
in pri tem intenzivneje sodeloval z EMEP,
CCE, ICP in drugimi zainteresiranimi.
Pri časovnih primerjavah je bila Slovenija
navedena le od leta 1991 dalje. Zato sem
dopolnila podatke o številu ploskev in dreves za pretekla leta in poudarila potrebo po

jasni opredelitvi, zakaj nas v obdelavi podatkov za pretekla leta ni. Ponovna obdelava sicer ne bo mogoča, zato bomo za
naslednje leto pripravili izvleček podatkov
za mrežo 16 x 16 km za vsa dosedanja
leta. Analize tal, ki jih nameravamo opraviti
na točk<!h te mreže, spadajo v prvi nivo
dela. Za intenzivnejše analize je večina
držav izbrala reprezentativne ploskve (npr.
ekološko zaokrožene celote) in ne sistematične mreže kot Slovenija, ker so večje in
bi bila taka analiza predraga.
Za nivo 1 je vzpostavljena metodologija
dela, sistem in mreža ploskev. Potrebno bi
bilo opredeliti še pogostost dela na mreži
16 x 16 km. Nastaja celovita zasnova nivoja 11, kjer naj bi tekle poglobljene raziskave. Švicarji imajo dve taki ploskvi. Pričako
van je razvoj v smeri integracije tega nivoja
s projektom integralni monitoring.
Novost je fotovodič s tekstovnimi in slikovnimi opisi krošenj za 12 + 11 mediteranskih drevesnih vrst po petstopenjski ocenjeval ni letvici, ki je bil izdelan pod italijanskim

vodstvom. V njem so tri drevesne vrste, ki
so zastopane tudi pri nas.
Poročilu predstavnika vzhodnega centra
dr. Vancure je sledila predstavitev posameznih držav, poročilo o dogajanju po lanski ministrski konferenci v Helsinkih in poročilo o pripravi osemnajstih kriterijev, sprejetih na konferenci UNCED 1992 v Rio de
Janeiru. Od Vancurovega poročila smo pričakovali odmev na Vprašalnik, v katerem
smo t. i. vzhodne države predstavile pogoje
za sedanje in potrebe ze nadaljnje delo, a
odmeva ni bilo. Pred koncem sta zasnovi
opazovanja poškodovanosti gozdov predstavila tudi g. Loomis (ZDA) in g. Hall
(Kanada). Koncepta obeh se sicer razlikujeta, v grobem pa gre za redkejša mrežo
opazovanja in večje število opazovanih
znakov (ZDA do 1O) na posamezni ploskvi.
Namen take zasnove je opaziti spremembe, ki se jih nato detajlneje analizira po
potrebi in zmožnostih. Večji poudarek kot
pri nas je dan kontroli in zanesljivosti zbranih podatkov.
Nevenka Bogataj
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Novosti z Ministrstva za kmetijstvo in gozdarstvo
Konec junija so bili v Uradnem listu Republike Slovenije objavljeni tile podzakonski predpisi:
- Pravilnik o minimalnih pogojih, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci del v gozdovih (Uradni list RS, št. 35194),
- Uredba o zavarovanju samoniklih gliv (Uradni list RS, št. 38/94) in
- Uredba o pristojbin/ za vzdrževanje gozdnih cest (Uradni list RS, št. 38/94).
Sodelovali smo na mednarodnem srečanju predstavnikov evropskih držav v Ženevi, kjer so bili dokončno
sprejeti kazalci in merila biološke raznolikosti in trajnostnega gospodarjenja z gozdovi.

Vtem času so potekala pogajanja o razdruži/vi gozdnogospodarskih organizacij. Soglasje je bilo doseženo v
štirih gozdnogospodarskih organizacijah {Tolmin, Postojna, Brežice in Nazarje). Za te se že pripravljajo
razdruži/vene pogodbe, v ostalih pa se pogajani• nadaljuj[!jo.
Vkratkem bodo v Uradnem listu RS objavili še:
- Pravilnik o izvajanju sečnje, ravnanju s sečnimi ostanki, spravilu in zlaganju gozdnih lesnih sortimentov,
- Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati zaposleni v Zavodu za
gozdove Slovenije in
- Odredba o financiranju in sofinanciranju vlaganj v gozdove iz sredstev proračuna Republike Slovenije.
Na Ministrstvu pripravljamo v sodelovanju z Zavodom za gozdove Slovenije besedilo Programa trajnostnega
razvoja gozdov v Sloveniji, kjer bomo upoštevali pripombe, ki jih je dal Državni zbor ob prvi obravnavi. Državni
zbor bo sprejemal Program trajnostnega razvoja gozdov v Sloveniji predvidoma oktobra.
Strokovne komisije pripravljajo osnutke zakona o prostoživečih živalih in lovstvu ter pravilnikov o vsebini načrtov
za gospodaQ'enje z gozdovi in o varstvu gozdov.
mag. Franc Ferlin
GozdV 52, 1994

231

Zaključeni podiplomski

študiji

Hajka Kraigher - doktor znanosti
KRAIGHER, Hajka {1994): CITOKININI IN TIPI EKTOMIKORIZE PRI SADIKAH SMREKE (Picea abies (L.)
Karst.) KOT KAZALCI ONESNAŽENOSTI GOZDNIH RASTIŠČ.
Vsebina naloge zajema fiziološke raziskave citokininov in taksonomske-genetske raziskave t1pov ektomikorize
pri sadikah smreke kot kazalcev onesnaženosti gozdnih rastišč - ekološki kompleks. Opisanih je dvajset tipov
ektomikorize v vzorcih tal z dveh različno onesnaženih gozdnih raziskovalnih ploskev v imisijski coni
Termoelektrarne Šoštanj z anatomskimi in molekularnimi metodami (analizo DNA). Tip ektomikorize, ki ga s
korenino smreke tvori rdečkasti ježek, Hydnum rufescens x Picea abies, je predlagan za kazalca ('bioindikatorja ')
neonesnaženih rastišč, tip ektomikorize z navadno podvihanko, Paxil/us involutus x Picea abies, pa za kazalca
onesnaženih gozdnih rastišč v Sloveniji. Analize citokininov (skupine rastlinskih hormonov, ki sodelujejo pri
delitvah celic, staranju, sintezi klorofila in prenosu hranil) so bile izvedene v eksudatih ektomikoriznih gliv in v
iglicah semenk smreke s kromatografskimi in imunološkimi metodami. Vsebnost citokininov v iglicah semenk
smreke je odvisna od tipa ektomikorizne glive v simbiozi in od onesnaženosti ta/nega substrata. Predlagana
je hipoteza, da lahko onesnaženje tal vpliva na presnovo in rast korenin, ki se odraža v manjšem transportu
asimilatov v korenine, zato prihaja do akumulacije citokininov v iglicah. Predlagana je možnost uporabe modela
s semenkami smreke kot 'testnimi organizmi' za bioind1kacljo onesnaženosti gozdnih tal.

Igor Dakskobler - doktor znanosti
DAKSKOBLER, Igor {1994): ASOCIACIJA Seslerio autumnalis-Fagetum (Ht. 1950) M. Wraber (1957) 1960 V
SEVEROZAHODNEM DELU ILIRSKE FLORNE PROVINCE
V prvem delu razprave je avtor po standardni srednjeevropski f:tocenološki metodi prikazal rezultate raziskav
bukovih gozdov Srednjega Posočja v zahodni Sloveniji. Asociacija Ornithoga!o pyrenaici-Fagetum je podrobneje
razčlenil na nižje sintaksonomske enote. Tri sintaksone: Luzulo-Fegetum var. geogr. Anemone trifolia forma
Ruscus aculeatus, Lamio orvalae-Fagetum var. geogr. Dentaria pentaphyl/os subvar. geogr. Anemone trifolia
forma Ruscus aculeatus in Seslerio autumalis-Fagetum var. geogr. Anemone trifolia forma Ruscus aculeatus
je opisal na novo. Na fitogeografsko prehodnem obrobju visokokraških planot zahodne Slovenije (Banjšice,
Trnovski gozd, Otlica in Nanos) je opisal formo Seslerio autumnalis-Fagetum var. geogr. Anemone trifolia frina
Lonicera a/pigena in dve geografski subvarianti: Seslerio autumnalis-Fagetum var. geogr. Anemone trifolia
subvar. geogr. Anthriscus fumarioides in Seslerio-Fagetum var. geogr. Calamintha grandiflora subvar. geogr.
Phyteuma scheuchzeri. V Koprskem gričevju je opisal novo geografsko varianto Seslerio-Fagetum var. geogr.
Sorbus domestica. Na osnovi doslej objavljenega in avtorju dostopnega gradiva o makroasociaciji Seslerio
autumnalis-Fagetum s. Jat. je v južnem delu njenega areala predlagal še dve geografski varianti: Seslerio-Fagetum var. geogr. Acer obtusatum in Seslerio-Fagetum var. geogr. Anemone apennina. Vzadnjem delu naloge
je s pomočjo sintetične tabele utemeljil značilne in razlikovalne vrste podzveze Ostryo-Fagenion in pokazal na
razlike z ekološko sorodno srednjeevropsko podzvezo Cephalanthero-Fagenion.

Robert Robek - magister gozdarstva
ROBEK, Robert (1994): VPLIV TRANSPORTA LESA NA TLA GOZDNEGA PREDELA PLANINA VETRH
Pri gradnji gozdnih prometnic in pri transportu lesa nastajajo v gozdu poškodbe tal, ki se v času in prostoru
spreminjajo. Na primeru ekološko občutljivega predela lesnoproizvodnih gozdov (463 ha), je avtor analiziral
vrsto in obseg obstoječe poškodovanosti tal. Skupna površina motenih tal ne presega 4 % površine predela,
pri čemer največji delež motenj pripada neprimerno zgrajenim odsekam gozdnih cest. Delež površin motenih
tal vzdolž traktorskih vlak je znaten, vpliv opuščenih prometnic pa zanemarljiv. Za primerljivi ploskvi znotraj
predela je bila podrobno proučena stopnja zbitosti tal pri spravilu lesa z goseničnim traktorjem in z večbobenskim
žičnim žerjavom. Dokazan je bil vpliv traktorskega spravila na padec skupne poroznosti tal in analiziran vpliv
dinamičnih obremenitev pri traktorskem spravilu lesa.
JNDOK služba gozdarske knjižnice
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Gozd in voda .
Bilo je v Poljčah, kot bi po dolgi nevihti, ko temni oblaki še
vedno grozeče visijo z neba, sonce zvabi/o na plano (zelene}
martinčke; ki bi se k skupnemu gretju "zaradi proceduralnih
zapletov« sicer spravljali zelo obotavljivo, na koncu pa bi se jih,
željnih sonca (novih spoznanj in izmenjave mnenj}, na planem
pred svojimi domovi vendarle zbralo toliko kot v najlepših dneh.
"Enkraten prizor«, bi rekel fotograf; "povsem razumljivo«, bi
menil, kdor se bolje spozna na ekologijo in življenjske potrebe
martinčkov.

Poljče, 11.-13. oktobra 1994. Študijski dnevi na temo GOZD
IN VODA. Kljub prenovi slovenskega gozdarstva, ki že nekaj let
dodatno jemlje moči prav vsem slovenskim gozdarjem, smo v
letošnjem letu v našem gozdarstvu spet zabeležili dogodek, ki
bi zaslužil posebno pozornost vselej, v času, ko za slovensko
gozdarstvo vendarle še ni konec naporov, da bi v organizacijskem pogledu na novo shcdilo, pa mu gre še prav posebno
priznanje.
Razmere na Zemlji, v aridnejših predelih našega planeta še
posebej, iz dneva v dan bolj potrjujejo, da postaja vprašanje
zdrave pitne vode eno osrednjih vprašanj preživetja človeka.
Zdrava voda postaja vse pogostejša tema razprav ekologov, tudi
gospodarstvenikov in politikov. Gozd je v borbi človeka za zdravo
vodo njegov najboljši naravni zaveznik. Ljudje, ki se na podlagi
ponujanih strokovnih prepričevanj niso pripravljeni dovolj poglobiti, zakaj pravzaprav gre pri neproizvodnih vlogah gozda, se
začenjajo sami zanimati zanje, ko jim začne teči (umazana} voda
v grlo. Vsaj v pogledu te vloge gozda, kaže, da s sogovorniki v
prihodnje ne bo težav.
študijski dnevi GOZD IN VODA so resnično obravnavali eno
osrednjih tem sodobnega sveta in gozdarstva še posebej.
Pokazali so življenjski interes veliko strok za skupno reševanje
vprašanja zagotavljanja zdrave vode. Prav interdisciplinarnost
jim je dala poseben čar. Gozdarskemu oddelku Biotehniške
fakultete, še posebej prof. dr. Boštjanu Anku kot osrednjemu
organizatorju gre vse priznanje za izvedbo koristne prireditve,
Ministrstvu za kmetijstvo in gozdarstvo ter Zavodu za gozdove
Slovenije pa zahvala, da sta na njej zagotovila res množično
udeležbo gozdarskih strokovnjakov.
Urednik
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Komuniciranje gozdarjev z gozdnimi posestniki
Foresters' Communications with Forest Owners
Samo FOLTIN*

Izvleček

Synopsis

Follin, S.: Komuniciranje gozdarjev z gozdnimi
posestniki. Gozdarski vestnik, št. 5-6/1994. V
s lovenščini s povzetkom v ang leščini, cit. lit. 7.
Komuniciranje z različni m i javnostmi pomeni
danes zelo pomemben del poslovne politike podjetja ali službe. Z njim predstavi posameznim
javnostim svoje delo, vizije in načrte, prek njega
stopa v stik s svojim okoljem. Preučeno je bilo
stanje na relaciji gozdar - gozdni posestnik v GG
Maribor. Opravljeni sta bili dve vrsti anketiranj, in
to med gozdarji in posestniki v mariborskem GG
območju. Rezultati kažejo na dokajšnjo neinformiranost posestnikov o dosedanjem delu in prihodnjih načrtih gozdarjev in dokajšnjo neaktivnost,
še posebej pa neorganiziranost tovrstnega dela
v GG Maribor in tudi drugod. Pričakovanja o
prihodnjem načinu organiziranja gozdarstva so
med posestniki nejasna, pomešana, saj jim še
niso jasne naloge javne gozdarske službe in
izvajalskega podjetja.

Foltin, S.: A Communication between Forestry
Experts and Forest Owners. Gozdarski vestnik,
No. 5-6/1994. ln Slovene with a summary in
English, lit. quot. 7.
Communication with different types of public
represents a very important part of business
policy of a company or service nowadays. Thus
its work, visions and plans are presented to
individual types of the public. By means of communication, contacts with the environment are
enabled. The situation regarding the relation torestar - forest owner has been studied in the
Maribor forest enterprise. Two types of inquires
were carried out in the Maribor forest enterprise
region, i.e. among foresters and forest owners.
The resulls prave that forest owners are badly
informed on the work performed by foresters and
their future plans, they also prave high inactivity
and bad organization in performing such type of
work in the Maribor forest enterprise as well as
else where. The expectations of forest owners as
to the future organization of forestry are vague
and confused since they do not distinguish the
tasks of the public forestry service from those of
a company performing forestry work.

Ključne besede: komuniciranje, gozdni posestnik, javnost, odnosi z javnostjo.

Key words : communication, forest owner, different types of the public, relations with the public.

1 UVOD
INTRODUCTION

Naslov članka je bil tudi naslov moje
diplomske naloge pod mentorstvom prof.
dr. l. Winklerja. Anketiranje je potekalo v
aprilu in maju 1993, analiza rezultatov pa
v juniju istega leta. Materialno mi je pri
izvedbi diplomske naloge najbolj pomagal
sklad dr. Franca Munde z dodelitvijo štipendije.
Ravno v času , ko sem bil absolvent na
fakulteti , je bil v gozdarstvu velik vakuum,
ki je nastal zaradi neupoštevanja stare
zakonodaje o gozdovih, nove pa ni in ni
• S. F. dipl. inž. gozd., Gregorčičev dr. 8,
62250 Ptuj, SLO
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bilo. Zaradi tega je v gozdovih vladala vse
večja anarhija, med gozdarji pa vse bolj
pesimizem in apatija. Poleg tega pa je tako
posestnikom kot gozdarjem manjkalo informacij in pogosto niso vedeli, kako in kaj naj
delajo oziroma kaj posestnik lahko naredi
in česa ne.
Gozdarstvo še vedno vse pre večk rat pozablja, da je pomemben del družbe, predvsem pa je pozabljala na to opozarjati tudi
druge. V zadnjem čas u se na področju
odnosov z javnostmi premika na bolje tudi
na področj u gozdarstva, vendar je po mojem mnenju treba začeti na začetku. Različn i reklamni filmi so lahko le vrh ledene
gore odnosov gozdarjev z javnostmi in jih
lahko upravičimo šele takrat, ko imamo
n atančno opredeljene raz ličn e ciljne sku-

Komuniciranje gozdarjev z gozdnimi poseslniki

pine komuniciranja in izdelano strategijo
komuniciranja s temi skupinami ljudi. Različne skupine ljudi namreč zanimajo različni
problemi in je treba z njimi navezovati stike
na različne načine. Seveda se je najslabše
zapirati v ozke kroge in prepričevati že
prepričane.

Namen naloge je bilo proučiti, kakšno je
bilo tedanje komuniciranje gozdarjev z gozdnimi posestniki v GG Maribor, pri čemer
mislim predvsem na revirne gozdarje, ali
kot jim pravi večina posestnikov >>logarja«,
in gozdnimi posestniki različnih socio-ekonomskih skupin in z različno veliko gozdno
posestvijo. Prav tako sem skušal zajeti
pričakovanja in želje tako gozdarjev kot tudi
posestnikov. Tako pridobljeni podatki bi
lahko bili vodilo za gozdarje, kako in s kom
komunicirati, kje so bile do zdaj narejene
napake in kje stanje ustreza pričakovanjem.
Raziskava, ki smo jo opravili, je komaj
začetek tovrstnih raziskav v gozdarstvu in
nam je vsem, ki smo pri tem delu sodelovali,
manjkalo predvsem izkušenj. Upam, da
bodo prihodnja raziskovanja lažja in bodo
pri tem pridobljene izkušnje koristile.

2 OBLIKE IN SMERI KOMUNICIRANJA
V GOZDARSTVU
2 COMMUNICATION FORMS AND
DIRECTIONS IN FORESTRY

Gozdarstvo kot dejavnost splošnega pomena in tudi kot ena gospodarskih dejavnosti, mora med svojim poslovanjem komunicirati z zelo različnimi skupinami ljudi. To
so različne interesne skupine in posamezniki, s katerimi se gozdarstvo v poslovanju
srečuje že zdaj, ali pa se šele bo. Gozdarstvo mora s temi skupinami komunicirati, in
to primerno značilnostim vsake izmed skupin. Tako bo spoznalo interese in cilje
posamezne skupine, skupina pa bo spoznala delo in cilje gozdarstva.
Z vidika gozdarstva smo opredelili naslednje ciljne skupine:
- interna javnost, ki jo predstavljajo zaposleni v gozdarski organizaciji;
- lastniki gozdov;
- drugi uporabniki gozdov;

laična

javnost ali širše družbeno oko-

lje;
politična javnost;
poslovni partnerji.
Te ciljne skupine se spoznajo na podlagi
podobnih interesov in pričakovanj do gozdarstva.
Namen komuniciranja gozdarstva z
vsemi temi ciljnimi skupinami je, da nas »V
celoti in pravilno razumejo« (GRUBAN
1990), s tem pa bomo laže zadovoljili tudi
lastne interese in si povečali ugled.
"Ugled v javnosti je treba graditi dolgoročno in si ga je treba tudi zaslužiti - ne
gre ga zapravljati po malomarnosti, ker bo
trajalo zelo dolgo, da se spet povrne«
(GRUBAN 1990).
Da bi sploh lahko uspešno komunicirali,
pa moramo najprej ugotoviti, kakšno je
mnenje o gozdarstvu in naši organizaciji v
vsaki ciljni skupini. Na podlagi rezultatov
takšne raziskave potem pripravimo ustrezen komunikacijski program.
Pri pripravi komunikacijskega programa
moramo vedeti, kdo bo prejemnik našega
sporočila, kakšen bo cilj sporočila in s tem
v zvezi, kako bo sporočilo sestavljeno in
kakšna bo tehnika posredovanja sporočila.
V tej nalogi smo si izbrali skupino lastnikov gozdov kot ciljno.

2.1 Komuniciranje z lastniki gozdov
2.1 Communication with Forest Owners

Komuniciranje gozdarjev in lastnikov gozdov je lahko večplastna. Pri stiku gozdar
- lastnik nastopa gozdar ob različnem času
v različnih vlogah. Gozdar kot delavec v
javni službi predstavlja in tudi varuje javni
interes za gozdove in v skrajnem primeru
(gozdarska inšpekcija) deluje tudi restriktivno. Gozdar kot delavec v javni službi pa
lahko izvaja tudi svetovalno službo za pospeševanje in strokovno pravilno delo gozdnih posestnikov z gozdom. Lahko pa je
gozdni posestnik le možen poslovni partner, gozdar pa predstavnik izvajalskega
podjetja, ki se poteguje za pridobitev nekega dela in enakovredno tekmuje z drugimi konkurenti na trgu. Različnim vlogam
tako gozdarja kot tudi gozdnega posestnika
GozdV 52, 1994
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je prilagojeno tudi njuno medsebojno komuniciranje. Pri razmerju gozdar-podjetnik in
gozdni posestnik, kjer gozdar tekmuje na
trgu, je večina »adutov« v rokah gozdnega
posestnika, saj bo ob neprimerni ponudbi
odšel h konkurentom.
Pri razmerju gozdar - javni uslužbenec
in gozdni posestnik, paj_e položaj drugačen,
saj ima gozdar nalogo svetovanja (posestnik njegov nasvet sprejme ali pa tudi ne),
ima pa tudi z zakonom določena pooblastila.
Nekatere teh vlog so med seboj ločene ,
tako da jih opravljajo razl ične osebe v
gozdarski službi, pri drugih pa se sočasno
pojavljajo elementi vseh treh vlog. Tako
ima gozdarski inšpektor nalogo predvsem
skrbeti za gospodarjenje v skladu z zakonodajo, medtem ko je imel revirni gozdar
doslej tako nadzorno, svetovalno, kot tudi
nalogo pridobivanja del in odkupa lesa. Vse
takšne vloge revirnega gozdarja pa se
lahko med seboj tudi izk lju čujejo, zato je
vprašljiva uspešnost takega dela. Komuniciranje z lastnikom je za gozdarja še posebej zapleteno ravno zaradi teh različnih
vlog. Gozdar je namreč v določenem trenutku nastopal kot izvajalec zakonskih določb, kjer se nikakor ni mogoče pogajati,
naslednji trenutek pa že kot prožen poslovni
partner, katerega poslovno delovanje se
lahko, kot vsako drugo poslovanje, giblje
tudi na robu zakonitega.
Iz tega sledi, da je optimalna rešitev, če
so te tri vloge gozdarjev ločen e in to tako,
da jih opravljajo različne osebe. Tudi to so
razlogi, zakaj je bila ločitev GG na javni
zavod in izvajalsko podjetje nujna.

3 METODA PROUČEVANJA
3 INVESTIGATION METHOD

3.1 Oblike anket
3.1 lnquiry Forms

Stanja in pričakovanja smo skušali zajeti
z anketo. V ta namen smo sestavili dve
vrsti anket.
Prva je bila namenjena gozdarjem, in to
revirnim gozdarjem, ki so delali v revirjih z
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zasebno gozdno posestjo. Anketa je bila
sestavljena iz treh vsebinskih sklopov:
1. vprašanja, ki se nanašajo na revir
(velikost, struktura po lastništvu in velikosti
posesti) ;
2. vprašanja, ki se nanašajo na videnje
gozdarstva in Gozdnega gospodarstva zdaj
in pričakovanja v prihodnosti;
3. vprašanja o oblikah in načinu komuniciranja revirnega gozdarja z gozdnimi posestniki.
Druga vrsta ankete je bila namenjena
gozdnim posestnikom in jo sestavljajo prav
tako trije deli:
1. opis socio-ekonomskega položaja
gozdnega posestnika;
2. vprašanja, ki prikažejo odnos posestnika do gozda in vedenje o pomenu gozda;
3. vprašanja, ki se nanašajo na odnos
posestnika do gozdarjev, njihovega dela,
oblike dosedanjega komuniciranja in videnje gozdarske službe v prihodnosti.
3.2 Izbira vzorca in anketiranje pri
gozdarjih
3.2 The selection of a Sample and lnquiry with
Foresters

Izbira gozdarjev za anketiranje je potekala na dva načina:
1. Anketo smo razdel ili vsem revirnim
gozdarjem Gozdnega gospodarstva Maribor, kar je znašalo skupaj 39 anket. Skupaj
z anketami smo razdelili tudi navodila za
izpolnjevanje ankete. Revirni gozdarji so
izpolnjevali ankete na sedežih upravnih
enot, od koder so potem izpolnjene poslali
na sedež območja v Mariboru. Od 39 oddanih anket smo dobili vrnjenih 29, kar pomeni
74 % razdeljenih anket. Iz organizacijskih
enot Podvelka in Ormož nismo dobili
vrnjene nobene ankete.
2. Ker sva bila z mentorjem mnenja, da
bi bilo pametno povečati število anket, je
bila anketa izvedena tudi med populacijo
študentov gozdarstva višje stopnje, ki študirajo ob delu in opravljajo delo revirnega
gozdarja. Tem študentom so bile ankete
poslane po pošti. Odziv je bil za anketo,
izvedeno po pošti, relativno visok. Od 72
povabljenih se je odzvalo 40 študentov ob
delu, kar pomeni 55% poslanih anket. Iz-
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med teh štiridesetih smo izločili tri, ki so bili
revirni gozdarji v revirjih, kjer so gozdovi
samo v državni lasti. Tako anketirani gozdarji so bili iz cele Slovenije, razen iz GG
Maribor.
V, obdelavi smo torej imeli 66 anket
revirnih gozdarjev, kar pomeni nekako 13%
celotne populacije revirnih gozdarjev v Sloveniji.

primerno izbral tudi gospodarske enote.
Znotraj teh sem nato slučajnostno izbral
katastrske občine, znotraj le-teh pa še posamezne posestnike.
Tako smo med gospodarskimi enotami v
GG Maribor izbrali naslednje:
- Lovrenc na Pohorju,

3.2.1 Urejanje anket gozdarjev

- Destrnik.
V vsaki gospodarski enoti smo nato slučaj
nostno - z žrebom - izbrali po pet katastrskih občin, v teh pa po deset lastnikov z
metodo preskoka. Izbirali smo vsakega desetega. Katastrske občine, ki so bile slučaj
nostno izbrane, so naslednje:
- GE LOVRENC NA POHORJU: Kumen, Činžat, Rdeči breg, Recenjak, Lovrenc na Pohorju;
- GE RUŠE: Lobnica, Bistrica, Pekre,
Tabor, Sp. Vrhov dol ;
- GE ZGORNJE DRAVSKO POLJE:
Rače, Pobrežje, Dobrava, Skoke, Prepolje;
- GE BOČ: Poljčane, Dežno, Stari grad,
Hrastovec, Jelovec;
- GE DESTRNIK: Markovci, Drbetinci,
Sp. Velovlek, Vintarovci, Jiršovci.
- GE SMREČNO: Planina, Šmartno na
Pohorju, Bojtina, Smrečno in Frajhajm.
Skupno število tako izbranih lastnikov je
bilo 300. Anketo smo opravili pri 209 gozdnih posestnikih. Najpogostejši razlog, da
anketa pri izbranem posestniku ni bila
opravljena, je bil, da ni bilo nikogar doma.
Zaradi neažuriranega indeksa lastnikov gozdov je nekaj posestnikov zavrnilo sodelovanje, ker se je kot lastnik njegove posesti
vodila oseba, ki je umrla že pred 15 in več
leti.
Skupno število opravljenih anket je predstavljalo slab odstotek vseh gozdnih posestnikov v GG Maribor. S tem je bila zastopanost posestnikov po strukturi posesti in
socio-ekonomskih tipih tolikšna, da je bilo

- Ruše,

- Zgornje Dravsko polje,
-Boč,

3.2.1 The Arranging of Foresters' Jnquiries

Zbrane ankete smo grupirali po tem,
kakšna velikost posestev prevladuje v revirju anketiranca. Sestavili smo dve skupini
revirnih gozdarjev.
V prvi so bili tisti, pri katerih je v revirju
delež gozdne posesti velikosti do 5 ha
manjši od 50%, gre torej za revirje s prevladujoča veliko gozdno posestjo. Takšnih
revirnih gozdarjev je bilo anketiranih 28.
V drugi skupini revirnih gozdarjev pa so
bili tisti anketiranci, pri katerih je v revirju
delež posesti velikosti do 5 ha enak ali večji
od 50 %.Pri njih torej prevladuje majhna
gozdna posest. Takšnih je bilo 38 anketiranih gozdarjev.
Naš namen je bil ugotoviti, ali obstajajo
med obema skupinama razlike in kakšne.
Prav tako tudi, kako se trditve o komuniciranju z gozdnimi posestniki ujemajo z rezultati ankete med samimi posestniki.
Bolj kot zanimivost smo izločili tudi skupini anketiranih gozdarjev mariborskga GG
in iz drugega dela Slovenije.
3.3 Izbira vzorca in anketiranje pri
gozdnih posestnikih
!1

1

3.3 The Selection of a Sample and lnquiry with
Forest Owners

Anketa rned gozdnimi posestniki je bila
opravljena v maju 1993 rned posestniki GG
Maribor, in sicer osebno z vsakim

posestni~

kom posebej. Anketiral sem sam s pomoč
nikom, ki je pred tem dobil natančna navodila za anketiranje.
Posestnike smo izbrali po indeksu posestnikov, ki je na GG Maribor. Ker srno želeli,
da bi bili zastopani gozdni posestniki vseh
treh geografskih tipov v GG Maribor, to je
v nižini, gričevju in v hribovju, sem temu

mogoče iz rezultatov narediti enostavne
zaključke. Večje število predstavnikov bi
mogoče bilo potrebno znotraj skupine nek-

metje, vendar nadaljna širitev vzorca predvsem zaradi zelo velikih stroškov ni bila več
mogoča. To je tudi vzrok, da za socio-ekoGozdV 52, 1994
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nomski tip posestnikov, ki spadajo med
nekmete, ni razč l enjenih rezultatov ankete
po velikosti posesti.
Pri socio-ekonomski pripadnosti sva z
mentorjem opredelila tri osnovne tipe:
- kmetje;
- polkmetje, to je zaposleni, ki pa imajo
še kmetijo in živijo na vasi;
- nekmetje, ki nimajo statusa kmeta,
imajo pa gozd in živijo več ali manj v
večjem kraju ali v mestu.
Kot velikostne razrede posesti sva določila:

- gozdna posest do pod 3 ha
- gozdna posest od 3 - pod 12 ha
- gozdna posest od 12 ha naprej.
Kot vodilo takšni razdelitvi so bile izkušnje, pridobljene na terenu, in pa številčno
zadostno zastopanje po posameznih razredih, za morebitno ugotavljanje razlik.

4 REZULTATI RAZISKAVE
4 INVESTIGATION RESULTS

4.1 Navezanost posestnikov na gozd in
odnos do gozda
4.1 Attachment of Forest Owne rs to their Forests
and their Relation towards Them

4.1.1 Splošni podatki o posestnikih
4.1.1 General Data on Forest Owners

Skupno število anketiranih posestnikov
je bilo 209, kar predstavlja pribl. 1 % gozdnih posestnikov mariborskega gozdno gospodarskega območja. 56% anketiranih so
kmetje, 32 % polkmetje in 12 % nekmetje.
Zastopanost po velikostnih razredih gozdne
posesti kot tudi po socio-ekonomskih tipih
je prikazana v preglednici 1.
Med posameznimi socio-ekonomskimi
tipi obstajajo razlike v deležu gozda v
celotni posesti. Največji delež imajo po
pričakovanju nekmetje, saj imajo poleg gozda ponavadi še zelo malo druge posesti.
Povprečni delež gozdne posesti pri nekmetih znaša 75%, polkmetih 61 % in pri kmetih
59%. Delež gozda pa narašča z rastjo
velikosti posesti in znaša pri kmetih z veliko
posestjo že več kot 70 %. Po površini imajo
povprečno največ gozda kmetje (1 O ha),
sledijo polkmetje (8.7ha) in nato nekmetje
(3.5ha).
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4.1 .2 Navezanost na gozd
4.1.2 Attachment to Forest

Rezultati ankete so pokazali, da največ
jemu številu gozdnih posestnikov pomeni
gozd »rezervo za hude čase« in jim »daje
občutek varnosti«. Med samimi socio-ekonomskimi tipi ni večjih razlik, toliko večje
pa so le-te znotraj tipov, v odvisnosti od
velikosti posesti. Značilnost nekmetov je
posebej poudarjen pomen gozda kot rezerve in kot vir lesa za domačo porabo, ki
je največkrat dopisana k odgovoru
»drugo .. ·" pri tem vprašanju.
Delež kmetov, ki jim »gozd daje večinski
delež dohodka in bi brez njega kmetija ne
mogla obstajati<< raste od O% pri mali
gozdni posesti (- 3 ha), prek 7% pri srednje
veliki gozdni posesti, pa tja do 59 % pri
veliki gozdni posesti (nad 12 ha). Podobno,
a ne tako izrazito je gibanje pri polkmetih,
kjer pa z rastjo posesti raste predvsem
delež tistih, ki jim gozd daje »manj kot drugi
deli kmetije, a še vedno pomemben delež<<.
Večina posestnikov je za delo v gozdu
"zelo zainteresirana in ga tudi opravlja<<
(46%), ali pa ga »Opravlja občasno<<
(36 %). Prvo prevladuje predvsem pri kmetih, občasno pa delo opravljajo pri pol- in
nekmetih. Z rastjo posesti in s tem navezanosti na gozd močno raste tudi zainteresiranost za delo v gozdu. Pod pričakovanji
majhen je odstotek tistih, ki bi dela dali v
izvajanje. še največji je pri kmetih s srednje
veliko posestjo, in sicer 23 % vseh tovrstnih
kmetov. V vseh drugih tipih je delež nezainteresiranih za delo v gozdu manjši od 15%,
kar velja tudi za nekmete.
4.1.3 Odnos do gozda
4.1 .3 Attitude Towards Forest

Pri tem smo mislili predvsem na to, v
kolikšni meri poznajo gozdni posestniki neproizvodne funkcije gozda in se jih zavedajo, ter njihovo mnenje, ali so te funkcije
lahko vzrok omejevanju lastninske pravice
pri ravnanju z gozdom. Prav tako smo zelo
na hitro hoteli dobiti vpogled v znanje posestnikov o gojenju gozdov.
Za to, da gozd opravlja razen pridelave
lesa še kakšno drugo funkcijo, se je oprede-
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Preglednica 1: Struktura anketiranih posestnikov glede na socio~ekonomski tip in velikost
posesti, prikazana s številom sodelujočih posestnikov
Table 1: The Structure of Forest Owne(s lncluded into lnquiry as to the Socio~economic Type and
Size of the Estate, Presented by the Number of Forest Owners lncluded

O-pod3ha
3-pod 12ha
12 haSkupaj Tota/
%

Kmetje

Polkmetje

Nekmetje

Skupaj

Farme rs

S emifarmers

Nonfarmers

Total

54
30
33
117
56

26
25
16
67
32

15
8
2
25
12

95
63
51
209

%

45
30
24

Graf 1: Delež gozda v celotni posesti, prikazan po velikostnih razredih, za socio~ekonomske
tipe posesti
Graph 1: The Share of Forest within a Total Estate, Given by Size C/asses, for Socio~economic Estate
Types

Kmetje
Farmers

Polkmetje

Semi-farmers

Vsi posest.
Owners in total

J' DO - pod 3 ha D 3 - pod 12 ha 1!112 ha -

lilo 65% posestnikov, pri čemer so največ
krat omenjali gozd kot zračni filter in zadrževal ec vode. Večji delež tistih, ki menijo, da
je gozd dobrina širšega družbenega pomena (76%), kaže na to, da posestniki ta
pomen sicer poznajo, ne zavedajo pa se,
da so ravno koristi, zaradi katerih je gozd
dobrina širšega družbenega pomena, tudi
funkcije gozda, ki jih je treba pri gospodarjenju prav tako upoštevati in jih gozd ne

opravlja ne glede na njegovo stanje. Razlike v takšnem mišljenju so med samimi tipi
manjše kot glede na velikost posesti. Tako
je 74% kmetov mnenja, da je gozd dobrina
širšega družbenega pomena, istega mne~
nja je 78% polkmetov in 84% ne kmetov.
Najmanj navdušeni nad tem, da bi imela
družba pravico kontrolirati posestnika pri
delu v gozdu, kažejo kmetje s srednje
veliko gozdno posestjo (54% opredeljenih
GozdV 52, 1994
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Preglednica 2 : Odvisnost posestnikov od dohodka iz gozda, prikazana v% odgovorov
Table 2: The Dependence of Owners on the lncome from Forest, Given in the % of Answers

12ha-

o

Kmetje
Farmers
3-12
ha
7

59

o

4

31

4

24

53

36

23

48

44

16

54

33

3

42

32

25

48

6

o

3

4

o

o

8

16

7

o

31

16

o

24

G-3
ha
Daje večino dohodka
the major part of income
Daje del dohodka
a part of income
Je rezerva
represents a reserve fund
Sreds. za višji standard
a means for higher
standard
Za domačo porabo
for home use

Polkmetje
Semi-farmers
3- 12
12haG-3
ha
ha

Nekmetje
Nonfarmers

Preglednica 3: Zainteresiranost za delo v gozdu po socio-ekonomskih tipih posest nikov (v %
odgovorov)
Table 3: The Interesi for Forest Work According to Socio-economic Types of Forest Owners (in the
% of Answers)

Zelo zainteresirani
high interest
Opravljam občasno
work performed occasional/y
Dal bi v izvajanje
interested for hired work
Ne delam nič
none work performed at all
Potrebujem
helpneeded

Kmetje
Farmers
53

Polkmetje
Semi-farmers
40

Nekmetje
Nonfarmers
25

Skupaj
Total
46

27

48

50

36

11

6

13

10

o

2

4

1

9

4

8

8

za kontrolo), najmanj pa to moti kmete z
veliko gozda, saj jih 85 % meni, da družba
ima to pravico.
Posestniki vseh socio-ekonomskih tipov
v veči ni menijo, da je najbolje začet i z nego
že v mladovju, kar se pozneje izplača. Na
podlagi večin e odgovorov, da se »nega
izplača, in to še posebej v kvalitetnem
gozdu«, pa lahko sklepamo, da nege ne
razumejo toliko kot možnost povečevanja
vrednostnega prirastka, ampak predvsem
kot pomoč pri rasti in odstranjevanje bolnih
ali poškodovanih osebkov. Z mnenjem, da
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od nege ni velike koristi, še posebej izstopajo polkmetje s srednje veliko posestjo,
22 % kmetov z malo gozda pa ne ve, kje
je nega najbolj koristna. Praktično noben
posestnik ne pozna pojma rastišče in ga
razumejo ali kot vrsto tal ali pa kot tip gozda
(mešan, iglast, listnat, bukov ... ).
Vse to priča o dokaj pomanjkljivem znanju posestnikov o gojenju gozdov. Takšnega mnenja so tudi anketirani gozdarji,
od katerih 77 % meni, da ••večina posestnikov ne ve veliko o gozdu in delu v njem, a
si mislijo, da veliko vedo«. Pri tem med

1
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gozdarji po povprečni velikosti posesti v
revirju ni bistvenih razlik. Torej čaka gozdarje še veliko dela pri zvišanju ravni
znanja posestnikov za delo v gozdu (predvsem na področju nege) in o koristnosti teh
del.
Drugače pa se posestniki najbolj navdušujejo nad mešanim gozdom, o katerem
menijo, da je najbolj odporen proti različnim
motečim vplivom. Mešani gozd daje tudi
največ različnih sortimentov, ki jih rabijo
posestniki za domačo rabo.

4.2 Odnos do gozdarjev
4.2 Attitude towards Forestry Experts

V tem sklopu vprašanj smo hoteli ugotoviti, kakšen je odnos posestnikov do Gozdnega gospodarstva in njihovega dosedanjega dela, pa tudi kakšna so pričakovanja
od gozdarstva v prihodnosti. Zanimalo nas
je, ali so med sodo-ekonomskimi tipi posesti kakšne razlike glede teh vprašanj in ali
na odgovore vpliva tudi velikost gozdne
posesti.
Rezultate anketiranja posestnikov smo
primerjali s primerljivimi vprašanji v anketi
za revirne gozd arje in iz tega izpeljali vzroke
morebitnih razlik.

4.2.1 Odnos do dela gozdnega
gospodarstva
4.2.1 Attitude towards the Work Performed by a
Forest Enterprise

Med posestniki prevladuje bolj negativen
vtis o dosedanjem delu GG kot pri gozdarjih. Tako je le 38% posestnikov odgovorilo
na vprašanje ))vaš vtis o dosedanjem delu
GG« z dober ali zelo dober, 54% posestnikov pa z zelo slab, slab ali ne najboljši. 8%
posestnikov se ni želelo opredeliti. Pri tem
je pozitiven vtis (odgovora ))dober« ali »zelo
dober«) najvišji pri nekmetih (56%), najnižji
pa pri polkmetih (34 %). Tudi znotraj sodoekonomskih tipov obstajajo razlike. Tako v
splošnem z rastjo posesti raste tudi negativen vtis o dosedanjem delu GG. Rezultati
kažejo, da ima 40% kmetov z malo gozda
dober ali zelo dober vtis o dosedanjem delu
GG, medtem ko ima takšen vtis le še 24%
kmetov z veliko gozda.
Dokaj realen vtis o mnenju posestnikov
o dosedanjem delu GG pa imajo gozdarji,
saj jih 43% meni, da imajo posestniki dobro
ali zelo dobro mnenje o GG, 54% pa jih
meni, da ne najboljše, slabo ali zelo slabo.
V tem pogledu so mariborski gozdarji, v
katerih območju je tudi potekala anketa,
celo preveč črnogledi, medtem ko so drugi
anketirani gozdarji veliko bolj optimistični.
Glede na mnenje posestnikov maribor-

Graf 2: Mnenje posestnikov o dosedanjem delu GG in predstava gozdarjev o tem mnenju
gozdnih posestnikov
Graph 2: Opinion of Forest Owne rs on the Work Performed by Forest Enterprises and the Attitude
of Foresters on this Opinion of Forest Owners
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skega GG celo preveč optimistični. Vzrok
je morda drugačno delo v drugih GG. Klub
temu, da z rastjo posesti raste tudi negativen vtis o dosedanjem delu GG, pa več
gozdarjev iz revirjev s pretežno veliko posestjo, kot pa gozdarjev iz revirjev s pretežno malo posestjo, misli, da imajo posestniki pozitiven vtis o dosedanjem delu GG.
Na sploh pa imajo gozdarji veliko boljše
mnenje o dosedanjem delu GG, kot posestniki. Tako jih ima 76% »dobro« ali »zelo
dobro« mnenje in le 24% slabo ali zelo
slabo.
Graf 3: Mnenje anketiranih gozdarjev o dosedanjem delu GG
Graph 3: The Opinion of the Foresters lncluded
in the /nquiry on the Work Performed by Forest
Enterprises

Bad
Slabo
22%

Very bad
Zelo slabo Very good
2%
Zelo dobro
8%

Dobro/Good
68%

Pri oceni položaja in ugleda, ki ga je
gozdarstvo uživalo takrat, so si gozdarji
zelo enotni. Skoraj 90 % gozdarjev je menilo, da je gozdarstvo podcenjevano. Takšnega mnenja so bili prav vsi revirni gozdarji, ki so bili anketirani v mariborskem GG,
nekako bolj optimistični so gozdarji zunaj
mariborskega GG, od katerih jih je »kar«
19 % menilo, da ima gozdarstvo položaj kot
mu pripada.
Podobni rezultati so pri naslednjih dveh
vprašanjih. Na vprašanje: »Ali mislite, da
je GG veliko naredilo z denarjem, ki je šel
pri prodanem lesu za biološko amortizacijo
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in za ceste«, je bilo z delom gozdarjev
zadovoljnih le 18 %, delno zadovoljnih pa
še nadaljnih 29 % posestnikov. Bolj zadovoljni s tem, kar je GG naredilo z denarjem
od lesa, so bili polkmetje, kar je nekako v
nasprotju z njihovim negativnim vtisom o
delu GG. Mogoče je, da je negativen vtis
polkmetov posledica tega, da največ polkmetov meni, da gozdarji niso imeli primernega odnosa do lastnikov gozdov (31 %),
in to predvsem zaradi neupoštevanja lastnikovega interesa. Da bi lahko bili o takšni
trditvi prepričani, pa bi bilo potrebno izvesti
podrobnejše raziskave.
Večina tistih, ki so menili, da bi GG lahko
z denarjem od prodanega lesa naredilo
več, je na prvo mesto uvrstilo nego gozda
kot najbolj pomanjkljivo, nato varstvo gozda
in potem še gradnjo cest. Podobno je
stanje v vseh socio-ekonomskih tipih,
manjše razlike so le znotraj tipov glede na
velikost posesti. Tako polkmetje z veliko
gozda ne omenjajo gradnje cest kot premalo intenzivno, ampak premajhno finančno pomoč pri vlaganjih v gozd.
Kot osnovni vzrok takšnim stališčem vidim dejstvo, da v vseh tipih in v vseh
razredih, razen polkmetov z veliko gozda,
v večini pravijo, da jih GG ni nikakor obveščal o porabi denarja, ki je bil namenjen
biološki amortizaciji in cestam. Popolnoma
neobveščen ih se čuti skoraj 80 % anketiranih kmetov in nekaj manj pol- in nekmetov.
Neobveščenost je še posebej velika pri
kmetih z malo in srednje veliko gozda.
Najbolj se čutijo obveščeni polkmetje z
veliko gozda (»le« 31 % neobveščenih ).
Kot način obveščanja največkrat omenjajo
revirnega gozdarja in sestanke z gozdarji.
Očitno je informiranost pomemben dejavnik
pri tem, kako je neka skupina zadovoljna z
delom GG.
Na drugi strani pa imajo revirni gozdarji
izrazito pozitiven odnos do dosedanjega
dela GG, saj je na podobno vprašanje kot
posestnikom 80% gozdarjev odgovorilo z
veliko ali zelo veliko, medtem ko ni nobenega gozdarja, ki bi odgovoril z malo ali
zelo malo.
Vzroke takšnemu razhajanju v mnenjih o
dosedanjem delu GG je prav lahko poiskati
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pričakovanj finančno pomoč

v boljši informiranosti gozdarjev in cenjenju
lastnega dela, kot tudi neinformir<Jnosti posestnikov, in to še posebej velikih posestnikov, katerim je bilo za biološko amortizacijo
in gradnjo cest odtegnjenega največ denarja, Sflj so tudi prodali največ lesa. Oblike
informiranja si zamišljam predvsem prek
revirnega gozdarja, in to tako ustno kot tudi
pisno, prek zadrug in tudi množičnih medijev, predvsem tistih in v tistih terminih, ki
so namenjeni populaciji gozdnih posestnikov.

pri vlaganjih v

gozdove. Za svetovanjem ln nadzorom so
se pri pričakovanjih največkrat pojavljali
označevanje drevja za posek in finančna
pomoč za vlaganje v gozdove, in to pri vseh
socio-ekonomskih tipih posestnikov. Izstopajo pa polkmetje s srednje veliko posestjo,
ki so na tretje mesto postavili pomoč kmetijam v demografsko ogroženih področjih.

Pri gozdarjih je vrstni red pričakovanj do
javne gozdarske službe nekoliko drugačen.
Na prvo mesto prav tako postavljajo svetovanje (98 %), temu sledi od kazilo (95 %) in
nato nadzor (89 %). Pričakovanja od javne
gozdarske službe so pri gozdarjih veliko
bolj izrazita kot pri posestnikih. To je verjetno posledica boljše informiranosti o prihodnji organiziranosti gozdarstva. Razmejitev med funkcijami javne gozdarske službe
in funkcijami izvajalskega podjetja je še
posebej izrazita pri anketiranih mariborskih
gozdarjih, med katerimi ni niti enega, ki bi
pričakoval, da bo javna gozdarska služba
opravljala tudi odkup in prodajo lesa, pre-

4.2.2 Pričakovanja od javne gozdarske
službe
4.2.2 Expected Services Carried out by the
Public Forestry Service

Primerjali smo pričakovanja gozdnih posestnikov od javne gozdarske službe z
istimi pričakovanji gozdarjev.
Največ posestnikov pričakuje od prihodnje javne gozdarske službe svetovanje. Za
to se je odločilo 62% anketiranih posestnikov, ki so lahko hkrati obkrožili več možnih
odgovorov. Na drugem mestu pričakovanj
je nadzor, ki je potreben po mnenju 57%
lastnikov. Ti dve funkciji javne gozdarske
službe se pojavljajo na vrhu pričakovanj pri
vseh socio-ekonomskih tipih posesti, le polkmetje z veliko gozda dajejo na prvo mesto

voz sortimentov in sečnjo ter spravilo. Te

se še pojavljajo pri 15 - 20% preostalih
revirnih gozdarjev. Tudi ta razlika je najverjetneje posledica boljše informiranosti mariborskih gozdarjev, pri katerih je podobna

Graf 4: Pričakovanja gozdarjev in posestnikov od javne gozdarske službe
Graph 4: Expected Services by the Public Forestry Service on the Part of Foresters and Forest Owners
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organizacijska struktura že nekaj časa
vzpostavljena.
Posestniki v veči ni primerov zaupajo znanju gozdarjev. 71 % anketiranih misli, da bi
morala biti organizirana gozdarska svetovalna služba, saj lahko gozdarji nudijo koristne nasvete. To še posebej poudarjajo
polkmetje z malo gozda. Tega mnenja je
92% anketiranih polkmetov. Najmanj naklonjeni gozdarjevemu znanju so posestniki
s srednje veliko gozdno posestjo {pribl.
62 % le-teh je za svetovalno službo), najbolj
pa mali posestniki. Večina posestnikov
(52%) tudi upošteva predloge gozdarja za
razne ukrepe v gozdu. še najmanj dovzetni
so kmetje s srednje veliko gozdno posestjo,
od katerih jih le 36% upošteva nasvet
gozdarja. Relativno majhen (5 %) pa je tisti
delež posestnikov, ki v prihodnje ne želijo
imeti nikakršnega stika z gozdarji.
Večina gozdarjev meni, da posestniki
upoštevajo le nekatere ukrepe, ki jim jih
predlagajo. Kljub temu, da mali posestniki
izražajo zaupanje v znanje gozdarjev, pa
imajo revirni gozdarji, kjer prevladuje mala
posest, še posebej slab občutek o tem,
kako posestniki upoštevajo njihove nasvete.

Pri gozdarjih so na vrhu tovrstnih pri čako
vanj izvedba sečnje (94% anketiranih), izvedba spravila (89 %) in odkup lesa (88 %).
Temu sledijo nato še prevoz in gojitvena
dela, šele za temi pa preskrba z rezervnimi
deli in gradnja ter vzdrževanje cest, ki pri
posestnikih koti rata veliko višje. Pri pričako
vanjih glede izvajalskega podjetja so mariborski gozdarji veliko bolj selektivni med
dejavnostmi, ki so poslovno naravnane in
dejavnostmi, ki bi jih naj opravljala javna
gozdarska služba. Nobeden od mariborskih
gozdarjev namreč ne pričakuje , da je od kazilo del opravil izvajalskega podjetja, kar
misli 16 % drugih revirnih gozdarjev. Vzrok
tako različnih pričakovanj gozdarjev in posestnikov vidim v računanju gozdarjev na
dela sečnje in izdelave ter spravila v preostalih državnih gozdovih. Le 10% posestnikov bi namreč gozdna dela dalo v izvajanje,
pri čemer prednjačijo kmetje s srednje veliko gozdno posestjo.
Gozdni posestniki so o prihodnji organizaciji gozdarske dejavnosti veliko slabše
obveščen i kot sami gozdarji, saj jih 20%
sploh ne ve, kaj naj pričakuje. To je še
posebej izraženo pri nekmetih (32% neopredeljenih).

4.2.3 Pričakovanja od izvajalskega
podjetja

S prejšnjim vprašanjem je tudi povezano
vprašanje o konkurenčnosti GG . Tako gozdarji mislijo, da je GG najbolj konkurenčno
(s ceno in kvaliteto) pri negovalnih delih in
pri sečnji in izdelavi. Samo 11 % jih meni,
da GG ni nikjer konkurenčno drugim ponudnikom. Kot glavni vzrok navajajo predvsem
neurejenost trga z lesom in nelojalne konkurenco zasebnikov zaradi neplačevanja
davkov. Drugačnega mnenja so posestniki,
od katerih jih največ (30%) meni, da GG
ni nikjer konkurenčno v ceni in kvaliteti. Kot
poglaviten razlog navajajo preštevi lčnost
zaposlenih na GG, nizke odkupne cene
lesa in drage storitve. Preostali posestniki
menijo, da je GG konkurenčno predvsem
pri odkupu lesa in izvedbi gojitvenih del.
Mnenje o nekonkurenčnosti GG je še posebej prisotno pri velikih kmetih in polkmetih,
od katerih je tega mnenja bilo 42 oziroma
44% anketiranih. Vzrok temu je po mojem
mnenju to, da imajo ti posestniki tudi največ
stika z drugimi ponudniki, predvsem z za-

4.2.3 Expected Services by the Company
Performing Forest Work

Rezultati ankete kažejo dokaj različna
glede gozdarskega izvajalskega podjetja med gozdarji in posestniki.
Razlike nastopajo tako med različnimi socio-ekonomskimi tipi, kot tudi znotraj njih
glede na velikost posesti.
Kot prihodnjo dejavnost izvajalskega gozdarskega podjetja si največ posestnikov
zamišlja odkup in prodajo lesa (62 % anketiranih posestnikov) in tudi preskrbo z gozdno mehanizacijo in rezervnimi deli (36%),
ter gradnjo in vzdrževanje gozdnih cest
(29 %). Med socio-ekonomskimi tipi ni bistvenih razlik v pričakovanjih glede gozdarskega izvajalskega podjetja, pričakovanja
po preskrbi z rezervnimi deli in gradnji ter
vzdrževanju gozdnih cest pa se večajo z
večanjem posesti tako pri kmetih kot tudi
pri polkmetih.
pričakovanja
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Graf 5: Mnenja posestnikov in gozdarjev o konkurenčnosti GG

Graph 5: Opinions of Forest Owners and Foresters on the Competitiveness of Forest Enterprises

Posestniki

Gozdarji

Forest owners

Foresters

sebnimi lesnimi trgovci. Da je GG konkurenčno pri odkupu lesa, misli največ polkmetov s srednje veliko gozdno posestjo.
Največ

posestnikov tudi meni, da so bili
gozdarji vsaj do zdaj zelo togi in se z njimi
ni dalo pogajati (38 %). To je lahko tudi
vzrok nekonkurenčnosti na trgu. V deležih
predstavnikov posameznih socio-ekonomskih tipov, ki so se odločili za takšno mnenje, ni videti večjih razlik. Zato pa so toliko
večje razlike znotraj tipov, glede na velikost
posesti. Največ je takega mnenja kmetov
in polkmetov z veliko gozda. Z gozdarji se
lahko o vsem zadovoljivo dogovori največ
nekmetov in polkmetov z malo gozda.
Togost gozdarjev pri pogajanjih potrjujejo
tudi odgovori gozdarjev, ki se v večini sploh
ne morejo, ali kvečjemu zelo malo, pogajajo
o ceni, kvaliteti ali rokih in pogojih plačila.
Še največ se lahko pogajajo o kvaliteti lesa
ali izvedbe del. 72% revirnih gozdarjev
pravi, da bi radi imeli več pogajalske svobode, 26% gozdarjev pa je mnenja, da ima
ravno prav pogajalske svobode. Vsekakor
bo treba za večjo konkurenčnost gozdarskega izvajalskega podjetja odkupovalcem
in tistim, ki pridobivajo dela, dati več pogajalske svobode, kar še posebej velja za
večja dela, večje količine lesa in pri lesu
posebnih kvalitet.
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4.3 Stiki gozdarjev s posestniki
4.3 Contacts of Foresters with Forest Owners

Med socio-ekonomskimi tipi gozdnih posestnikov so velike razlike v pogostosti
navezovanja stikov z gozdarji. Medtem, ko
se v povprečju posestniki srečajo z gozdarji
(predvsem gre tu za revirne gozdarje) nekaj
več kot 2-krat na leto, se nekmetje ne
srečajo z gozdarji niti enkrat na leto (povprečno 0.8-krat). Zato pa se polkmetje z
gozd arjem srečajo v povprečju skoraj 3-krat
na leto. Izrazite so razlike znotraj tipov,
glede na velikost posesti. Z velikostjo posesti raste tudi število srečanj (od 1.2 na 3.5
srečanj na leto pri kmetih in od 2.4 na 4.8
srečanja pri polkmetih).

4.3.1 Vzpostavljanje stikov
4.3.1 Estab/ishing of Contacts

Z velikostjo posesti se veča tudi delež
stikov, pri katerih je pobuda večinoma na
gozdarjevi strani. Tako dajejo pri manjših
gozdnih posestnikih pobudo za srečanje z
gozdarjem večinoma sami posestniki, pri
večjih posestnikih pa je pobuda večinoma
na gozdarjevi strani. Vsi posestniki se po
potrebi obrnejo največ na samega revirnega gozd arja, ali pa na sedež organizacijske enote, kjer imajo revirni gozdarji v
Gozd V 52, 1994
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Graf 6: Povezava med velikostjo posesti, številom obiskov revirnega gozdarja in pobudo za
obisk, za kmete
Graph 6: Relation between the Estate's Size, the Number of the Visits of a District's Forester and
Jnitiatives for his Visit, for Farmers
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več ini tudi uradne ure za navezovanje stikov.
Podobne rezultate kaže tudi anketa med
gozdarji, le da ti menijo, da dajejo pobudo
večinoma gozdarji in ne toliko posestniki.
število stikov, ki jih navajajo posestniki in
gozdarji , se dokaj ujema. Anketa gozdarjev
kaže tudi, da večina revirnih gozdarjev ne
sreča niti enkrat na leto do 20% gozdnih
posestnikov.
Kot način kontaktiranja z gozdarji posestniki poudarjajo predvsem osebni stik z
revirnim gozdarjem, pa tudi stik po telefonu.
Ta prevladuje pri polkmetih z veliko posestjo. Nasploh delež kontaktiranja po telefonu
raste z velikostjo posesti, medtem ko med
socio-ekonomskimi tipi ni razlik. Pri nekmetih je največji delež tistih, ki z gozdarji niso
prihajali v stik (16 %).
Delež posestnikov, ki še kako drugače
prihajajo v stik z gozdarji, je zanemarljivo
majhen (skupaj 5 %) . Posebej pogrešam
različne dopise, komuniciranje prek medijev, razpisi (npr. za najdebelejše drevo). Da
je osebni stik za informiranost premalo,
kaže tudi stopnja neinformiranosti gozdnih
posestnikov s strani gozdarjev. Podobni
rezultatom ankete posestnikov so tudi reGozdV 52, 1994
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zultati ankete med gozdarji. Ti prav tako
najbolj omenjajo osebni stik in stik po telefonu , pisma in dopise kot način kontaktiranja pa je omenilo 24 % gozdarjev. Delež
takih je še nekoliko večji pri revirnih gozdarjih, kjer v revirju prevladuje manjša posest
(32 %), pa tudi revirni gozdarji zunaj GG
Maribor so na tem področju bolj aktivni, saj
tak nači n kontaktiranja navaja 30 % anketiranih gozdarjev.
Želje posestnikov po načinu navezovanja
stikov se bistveno ne razlikujejo od dejanskega stanja, le da so višji deleži za telefonski stik. Relativno malo je takih posestnikov,
ki z gozdarji nočejo imeti nikakršnega stika
(4 %), pa še teh je veči n a ne kmetov, pri
katerih prevladuje majhna posest.
Na GG Maribor sem izvedel, da pri množičnem komuniciranju s posestniki občasno
sodelujejo tudi z mediji, in to predvsem z
rad iom, Kmečkim glasom in Večerom. Teme, namenjene posestnikom, so bile predvsem o denacionalizaciji in podlubnikih, o
zadnjih pa so sami izdali tudi brošuro. Za
posestnike so organizirali tudi predavanje
o varstvu pri delu pri spravilu lesa in o
drugih funkcijah gozda. Zlasti na drugo je
bil odziv zelo skromen.

Komuniciranje gozdarjev z gozdnimi posestniki

Preglednica 4: Možnost in interes usposabljanja za delo v gozdu med različnimi Socio-ekonomskimi tipi lastnikov gozda (v % odgovorov)
Table 4: The Possibility and Interes! for the Qualifying for Forest Work in Different Socio-economic
Types of Forest Owners (answers expressed asa percentage)

Nirham, ame zanima
1do not have but 1am interested in
Nimam in me ne zanima
1do not have and 1am not interested in
Imam, ame ne zanima
1have but 1am not interested in
Se izobražujem
1am beinq educated

Rezultati ankete o možnosti in sodelovanju gozdnih posestnikov pri izobraževanju
pa kažejo, da kar 65% posestnikov trdi, da
sploh nimajo možnosti usposabljanja za
delo v gozdu, 40% posestnikov pa takšno
izobraževanje niti ne zanima. V tem pogledu se posestniki diferencirani po socioekonomski strukturi, razlike pa so tudi znotraj teh tipov. Tako se po rezultatih ankete
izobraževanja najbolj udeležujejo polkmetje
(40%), najmanj pa nekmetje. Tako pri kmetih, kot tudi polkmetih pa je udeležba največja pri tistih lastnikih, ki imajo gozdno
posest večjo od 12 ha.
Pri manjših gozdnih posestnikih je zanimanje za izobraževanje veliko manjše, kar
je še posebej poudarjeno pri posestnikih z
malo gozda (do 3 ha). Na področju popularizacije izobraževanja bo še posebej veliko
treba storiti pri kmetih in nekmetih s 3 do
12 ha veliko gozdno posestjo, pa tudi pri
velikih kmetih, ki so še vedno premalo
udeleženi pri izobraževanju, so pa zelo
zainteresirani za delo v gozdu.
Poznavanje revirnega gozd arja je v veliki
meri odvisno od socio-ekonomske strukture
in tudi od velikosti posesti. Svojega revirnega gozdarja posestniki v večini poznajo
(77 %). Največ takih, ki revirnega gozdarja
ne pozna, je med nekmeti, najmanj pa med
kmeti. Kmetje in polkmetje z veliko gozdno
posestjo vsi poznajo revirne gozdarje njihovega gozda. Posestniki se v veliki večini z
revirnim gozdarjem tudi dobro razumejo,
noben anketiranec pa ni izjavil, da se z
revirnim gozdarjem zelo slabo razume.

Kmetje
Farmers

Polkmetje
SemHarmers

Nekmetje
Nonfarmers

23

28

41

43

31

51

8

o

4

26

41

4

Posestniki tudi sicer večinoma trdijo, da
so gozdarji imeli primeren odnos do njih,
vendar je 25% negativnih odgovorov prav
tako lahko vzrok za zaskrbljenost. Vtis o
negativnem odnosu gozdarjev do posestnikov je še posebej velik pri polkmetih
(31 %), majhen pa pri nekmetih (17%).
Negativen v1is pri polkmetih raste z velikostjo posesti, kot glavne tri vzroke pa navajajo
neupoštevanje lastnikovega interesa (86%
tistih, ki imajo negativno mnenje), nespoštovanje dogovorjenega (48 %) in vsiljevanje svojega mnenja (29 %).
Glede na to, da je bil zakon o gozdovih
sprejet ravno v času anketiranja, je zelo
zanimivo vprašanje o ))sodelovanju in možnosti sodelovanja posestnikov pri izdelavi
gozdnogojitvenega načrta za njihovo gozdno parcelo«. Kar 75% posestnikov trdi, da
do zdaj niso sodelovali pri izdelavi gozdnogojitvenega načrta za njihov gozd, 55%
vseh posestnikov pa k temu niti ni bila nikoli
povabljena. Pri tem ni bistvenih razlik med
posameznimi sodo-ekonomskimi tipi posesti, določene razlike pa nastopajo znotraj
tipov, v odvisnosti od velikosti gozda. Najmanj možnosti sodelovanja so izrazili kmetje in polkmetje z velikostjo posesti med 3
in 12 ha (63% in 75% anketiranih), največ
dobrega sodelovanja na tem področju pa
izražajo prav nekmetje. Vse to še dopolnjuje sliko o pozitivnem mnenju do gozdarjev med nekmeti in dokaj negativnem med
posestniki s srednje veliko gozdno posestjo. Nekmetje imajo v povprečju najmanj
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stikov z revirnimi gozdarji (0.8 na leto), zato
vzroka takšnih rezultatov nismo mogli izluščiti iz ankete.
4.3.2 Zunanji komunikacijski znaki
4.3.2 External Communication lndices

Zunanje komunikacijske znake smo
v obe anketi, in to naslednje : kako
bi posestniki želeli, da jih gozdarji nagovarjajo; najprimernejša obleka za gozd arja
svetovalca in gozdarja podjetnika; pa tudi
željen čas obiskov. Gozdarjem smo postavili podobna vprašanja. S tem smo hoteli
dobiti sliko o tedanjem stanju.
Na vprašanje o najbolj primernem času
obiska, je največ posestnikov odgovorilo,
da je najbolj primeren čas zjutraj (38 %),
medtem ko je 30 % posestnikom vseeno
kdaj. še posebej je vseeno za uro kontaktiranja nekmetom (40 %), tako kmetje, kot
tudi polkmetje pa imajo za najprimernejši
čas do 9. ure zjutraj. Pri polkmetih je
močneje izražena želja za čas kontakti ranja
po 16. uri (22 %). Vzrok temu je najverjetneje služba, ki jo opravljajo zraven kmetovanja. Gozdarji so v večini odgovarjali, da
pri kontaktiranju s posestniki ne gledajo na
uro, ali pa imajo stike s posestniki ves
delavnik. Pri tistih, ki so se opredelili za uro,
prevladujejo jutranje ure do 9. ure zjutraj.
Jutranje ure so še posebej pri srcu gozdarjem, v čigar revirjih prevladuje mala gozdna
posest (39 %), kar v večini ustreza tudi
manjšim gozdnim posestnikom. Sedanje
vklj učili

stanje in želje se torej v veliki meri pokrivajo.
Večina gozdarjev ima v službi obleko
prilagojeno delu (44 %), oziroma neformalno in udobno (41 %), pri tem ni bistvenih
razlik med tistimi, kjer v revirju prevladuje
velika, in tistimi, kjer v revirju prevladuje
mala posest. Le 11 % anketiranih gozdarjev
pa nosi v službi gozdarsko uniformo. V
nasprotju s tem pa posestniki menijo, da je
za gozdarja svetovalca najprimernejša gozdarska uniforma. Takšno mišljenje ima
67 % posestnikov, medtem ko se 23 %
posestnikom vrsta obleke ne zdi pomembna. Še manjšemu številu posestnikov je
pomembno, kako je ob lečen gozdar podjetnik (36 %). Za gozdarja svetovalca se gozdarska uniforma najbolj zdi primerna nekmetom, isto vrsto obleke pa imajo za najbolj
primerno tudi za gozdarja podjetnika. Posestniki torej vsaj navzven ne vidijo razlike
med gozdarjem svetovalcem in gozdarjem
podjetnikom. Hkrati povezujejo gozdarsko
uniformo z gozdarjem, kar je lahko zelo
močen zunanji identifikacijski znak, ki sam
po sebi prinaša gozdarju tudi do ločeno
stopnjo avtoritete, tako strokovno kot tudi
formalno. Tega pa se očitno gozdarji ne
zavedajo dovolj.
Večina posestnikov si želi, da bi jih gozdarji vika li, kar v večini gozdarji tudi po čno,
hkrati pa nagovarjajo posestnika glede na
njegov status, pri čemer je glavni kriterij
poznanstvo s posestnikom.

Preglednica 5: Opredelitev razl i čnih socio-ekonomskih tipov posestnikov o najprimernejši obleki
gozdarja svetovalca (v % odgovo rov)
Table 5: A Definition of Various Socio-economic Types of Forest Owners on the Most Appropriate
Outfit for a Forester (answers expressed as a percentage)

Gozdarska uniforma
forestry uniform
Obleka in kravata
a suit and a tie
Neformalna
informa/
Je vseeno
irrelevant
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Kmetje
Farmers

Polkmetje
Semi-farmers

Nekmetje
Nonfarmers

66

60

88

o

o

o

9

13

4

25

27

8

Komuniciranje gozda~ev z gozdnimi posestnik!

5 SKLEPI
Stanje v komuniciranju gozdarstva z javnostmi očitno ni najboljše. Kot je bilo razbrati iz pogovora z delavci na GG Maribor,
nikjer ne obstaja koncept, ki bi opredeljeval
ciljne skupine, s katerimi bi naj gozdarstvo
komunicirala, še manj pa so določene strategije komuniciranja s temi skupinami. Gozdarji pričakujejo, da bodo osnovne usmeritve in material za delo prihajali iz za to že
organiziranih služb v Ljubljani.
Takšne zaključke je lahko izpeljati tudi iz
rezultatov opravljene raziskave. V GG Maribor se še največ trudijo v komuniciranju
z laično javnostjo, predvsem s šolajočo se
mladino, veliko manjši uspehi pa so na
drugih področjih javnosti. Tudi tu ni niti za
te namene določenih sredstev, niti materiala, oziroma ga je odločno premalo.
Stanje v komuniciranju gozdarjev z gozdnimi posestniki pa je še slabše. Gozdni
posestniki z gozdno organizacijo ne prihajajo v stik drugače kot osebno prek revirnega gozdarja ali pa po telefonu. Nujno je
širše obveščanje, saj z do 20% lastnikov
skoraj 70% gozdarjev sploh ne prihaja v
stik. Kot možne načine povečanja intenzivnosti na tem področju predlagam dopise
posameznim skupinam gozdnih posestnikov, večje angažiranje gozdarjev v medijih
in terminih v teh medijih, ki so namenjeni
gozdnim posestnikom. Hkrati s tem pa bi
bilo treba povečati izobraževanje posestnikov predvsem na področju nege gozda in
gozdnega načrtovanja.
Pomanjkanje informiranosti med gozdnimi posestniki se kaže tudi v pričakova
njih glede prihodnje gozdarske službe, saj
velikokrat ne ločijo funkcij javne gozdarske
službe od funkcij izvajalskega podjetja.
Nasprotno od tega pa imajo revirni gozdarji
veliko večja pričakovanja, kot bi jih lahko
imeli glede na odgovore gozdnih posestnikov. Njihovo mnenje o dosedanjem delu
GG je veliko boljše kot mnenje posestnikov,
hkrati pa se pritožujejo nad slabim položajem, ki ga ima gozdarstvo v družbi, in
necenjenostjo njihovega dela. Mislim, da je
takemu položaju v veliki meri botrovala
neagilnost in neposredovanje informacij o

delu gozdarjev, namenjenih zunanjemu
krogu ljudi.
Ker je gozdarstvo dejavnost, ki nesporno
presega okvirje čiste gospodarske dejavnosti, bo treba pri informiranju vseh vrst javnosti narediti veliko več. Glede na odzive na
morebitne napake pri delu z gozdom je
videti, da vse vrste javnosti te informacije
tudi pričakujejo in jim za gozd ni vseeno.
S komuniciranjem pa se bo še v večji meri
moral »spopasti« tisti del gozdnega gospodarstva, ki se bo preoblikoval v izvajalsko
gozdarsko podjetje, ki bo skupaj z drugimi
ponudniki nastopala na trgu. Trenutno stanje ni najbolj obetajoče, vendar je temu v
veliki meri kriva zakonska neurejenost na
tem področju. Vse predpostavke za konkurenčno nastopanje na trgu ima, predvsem
kar se tiče strokovnosti in opremljenosti,
manjka pa zazdaj še predvsem prožnosti.
Gozdarstvo je torej na razpotju. Ali bo
krenila v smer svoje obrobnosti ali pa bo
predstavljalo tisti dejavnik, ki bo vplivno
sodeloval pri oblikovanju našega prostora.
To je odvisno tudi od tega, koliko bodo o
gozdarjih in o njihovem delu vedeli drugi.
Za to pa morajo poskrbeti predvsem sami.
V okviru Zavoda bi se naj oblikovala
strategija in cilji komuniciranja gozdarstva
z različnimi ciljnimi skupinami. Ta bi veljala
tako za državne gozdarske inštitucije, kot
so gozdarski del pri Ministrstvu za kmetijstvo in gozdarstvo, Oddelek za gozdarstvo
pri Biotehniški fakulteti, Inštitut za gozdno
in lesno gospodarstvo, kot tudi za posamezna gozdnogospodarska območja. Posamezne inštitucije bi nato na osnovi opredeljene strategije izdelale smernice komuniciranja, ki bi bile prilagojene konkretnim razmeram.
Takšno sistemsko delo na področju komuniciranja je za gozdarstvo edini izhod,
če noče biti izrinjeno iz dogajanj in če si
hoče pridobiti ugled, ki mu po mnenju
zaposlenih v tej dejavnosti tudi pripada.
5 CONCLUSIONS
The situation as to the communication of forestry with different types of the public is obviously
not very good. Based on the discussion with the
employed in the Maribor forest enterprise, a
Gozd V 52, 1994
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concept defining target groups relevant for the
communication with forestry is lacking, neither is
there a definition regarding communication strategies with these groups. It is expected !hat basic
directions and work materials are going to be
supplied by the already established offices in
Ljubljana.
Such conclusions can also be drawn based on
the results of the investigation carried out. ln the
Maribor forest enterprise most efforts have been
done in the communication with the lay public,
first of all with students. Far worse success can
be established with other segments of the public.
ln this sphere as well there are neither means
nor material for these purposes or they are far
too scarce.
The situation as to the communication of foresters with forest owners is even worse. The
contacts of forest owners with their forest organization are only limited to those with a district
forester and to telephonic ones. lnforming on a
broader scale has become quite a necessity
because al most 70% of foresters can not contact
up to 20% of forest owners. Some posslble ways
how to improve the intensity ln this field are letters
to individual groups of forest owners, more intense engaging of foresters in mass media and
during the time intended for forest owners. Besides, more education possibilities should be organized for forest owners, which especlally holds
good of the spheres concerning forest tending
and planning.
Lack of information with forest owners is also
reflected in the expectations regarding the future
forestry service when the functions of the public
forestry service are often not distinguished from
those of a company performing forest work.
Contrary to !hat, the expectations of foresters are
by far too high than they should be, regarding the
answers of forest owners. Their opinion as to the
forest work performed by forest enterprises is
much better than that of forest owners. At the
same time they complain. about a bad position
forestry has in the society and the lack of appreciation of their work. According to the author's
opinion such situation is due to feeble engaging
and omitting to forward information on the work
performed by foresters, intended for the external
public.
Due to the factthat forestry is an activity which
undisputedly surpasses the limits of pure forestry
activity, a lot more will have to be done in the
field of informing all spheres of the public. Based
on the reactions to possible mistakes done in
forest work, it could be expected that all spheres
of the public are in want of such information and
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!hat they care abo.ut the forest. Communication
will primarily have to be !aken over by that part
of forest management which is going to be transformed into a company performing forest work
and which will appear on the market together with
other tenderers. The presen! situation is not a
promising one yet it is mostly due to legislative
disorder in this field. All the predispositions for
market compelition, first of all the know-how and
equipment, are presen!, there is, however, lack
of flexibility.
Forestry is at a crossroads. It can either choose
to be marginalized or represent a factor with an
active role in the shaping of our environment. Yet
this also depends on the fact how the general
public is made acquainted with foresters' work.
And informing is primarily the task of foresters.
Within the scope of The Forest Service a
strategy and goals of communication of forestry
with different target groups should be formed.
These should be respected by state forestry
institutions, like Forestry Department with the
Ministry for Agricu)ture and Forestry, the Department for Forestry at the Biotechnical Faculty and
The Forest Institute of Slovenia, as well as by
individual forest managing regions. Communication guidelines, adapted to relevant situations,
should be worked out by individual institutions on
the basis of the defined strategy.
Such systematic work in the field of communication is the only way out for forestry to gel the
reputation il deserves according to the opinion of
those employed in this sphere.
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Protipožarno varstvo gozdov
Fire Prevention in Forests
MladE)n PREBEVŠEK•

Izvleček

Synopsis

Prebevšek, M.: Protipožarno varstvo gozdov.
Gozdarski vestnik, št. 5-6/1994. V slovenščini s
povzetkom v angleščini, cit. lit. 6.
Protipožarno varstvo ima na Krasu bogato
tradicijo. Skozi desetletja se je oblikoval celovit
sistem obveščanja in ukrepanja ob požarni nevarnosti. številne zakonske in organizacijske spremembe pa so ukinile stare varstvene norme. Pred
nami je obdobje izgradnje novega sistema varovanja gozdov pred požari.

Prebevšek, M.: Fire Prevention in Forests.
Gozdarski vestnik, No. 5-6/1994. ln Slovene with
a summary in English, lit. quot. 6.
Fire prevention has had a long tradition in the
Karst. Throughout decades, an integral system
of informing and measures in fire danger has
been formed. Due to numerous legislative and
organizational changes, the old prevention standards have become out of date. A new system
as to fire prevention in forests will have to be set
up in the future.

Ključne besede: protipožarno varstvo, sanacija, obnova požarišč

1 RAZLOGI POŽARNE OGROŽENOSTI
GOZDOV
1 THE REASONS FOR FORESTS BEING
ENDANGERED BY THE FIRE

Key words: fire prevention, restoration, reconstitution of scenes of fire

postal zanj resna ovira in nevarnost vse do
danes. Ljudje požigajo še danes in to zavzema vsako leto značilen delež med vzroki
požarov (grafikon 3).

Gozdove v mediteranu in submediteranu
pogosto pustošijo požari. Požarno nevarnost v prvi vrsti povzročajo specifične klimatske razmere. Kljub temu pa ne moremo
trditi, da je požar neizogiben naravni pojav,
saj naravni procesi v gozdu (semenitev,
obnova in razvoj vegetacije) niso odvisni
od pojava ognja. Požar se lahko zgodi v
sami naravi (strela ob suši) ali pa ga povzroči človek. V preteklosti je ogenj služil kot
sredstvo osnovanja in vzdrževanja kmetijskih površin (pašnikov) na prostoru, ki je
že stoletja intenzivno izkoriščan. Požigalništvo je torej potencialno nevarnost za požare spremenilo v dejansko. Preintenzivna
izraba prostora je privedla do hudih degradacijskih procesov in nuja je vzbudila prizadevanja za vrnitev gozda, ogenj pa je

Požarno ogroženost povečuje tudi metoda obnavljanja degradiranih površin z
borovimi nasadi, ki se nato sami širijo na
okolišne opuščene pašnike. To smo pri nas
opustili že v petdesetih letih. Drugod v
mediteranu pa tako obnavljajo še danes.
Borove kulture na primernih površinah in v
obvladljivem obsegu pomenijo veliko ekološko pridobitev (izboljševanje klime, zaščita
prsti, vpliv na vodni režim, podlaga za
vraščanje avtohtonih listavcev, itd.) ter
omogočajo lesno proizvodnjo, razvoj kmetijstva, turizma in rekreacije in številne
druge posredne koristi. V prevelikem obsegu pa pomenijo veliko požarno nevarnost, možnost kalamitet bolezni in škodljivcev in pojave nenadnega padca vitalnosti,
precenjen lesnoproizvodni pomen ter druge
težave, povezane z monokulturami.

Dolžni smo opombe, da je avtor napisal članek
pred velikim požarom na Krasu. Kot bi želel
napovedati hudo uro za kraške gozdove in dokazati, da nesreča ni bila naključna (op. ur.).

Gozdarji so se med prvimi zavzeli za
aktivne ukrepe varstva gozdov pred požari,
saj so pogosto nemočni opazovali, kako se
stoletna borova kultura, ali z skromnimi
sredstvi vzdrževane mladovje spreminja v
pogorišče. Pogosto se je po uspešni obno-

" P. M., dipl. inž. gozd., Zavod za gozdove
Slovenije, Krajevna enota Koper, Vojkovo nabrežje 37, 66000 Koper, SLO
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vitvi požarišča, z setvijo ali sad njo, ponovno
pojavil ogenj in vse postavil na začetek .
Zato je gozdarstvo davno postavilo temelje organiziranega požarnega varstva. S
skrbjo za varstvo gozdov so se izoblikovala
etična načela, ki so ponos gozdarstva. O
trudu za varstvo gozdov lahko izčrpno priča
vsak, ki je v tridesetih letih obstoja Zavoda
za pogozdovanje in melioracijo Krasa Sežana bil čla n kolektiva. Njim prepuščam
tudi poglobljen zgodovinski pregled, ki ga
bodo nekoč morali pripraviti.
Sam lahko pričam o stanju organiziranega varstva gozdov na Kraškem območju
zadnjih deset let, od dobe tik pred Zakonom
o gozdovih iz leta 1985 (UL SRS, št. 18/85)
do danes.
Priznati moram, da bodo nekateri zaključki verjetno subjektivni, vendar oprti na
praktična dejstva in posledice.
2 PREJŠNJA ORGANIZACIJA
POŽARNEGA VARSTVA
2 THE PAST ORGANIZATION OF
FIREFIGHTING MEASURES

V dobi pred sprejetjem Zakona o gozdovih iz leta 1985 in še dve leti po njegovi
uveljavitvi je Zavod za pogozdovanje in
melioracijo Krasa imel aktivno vlogo v organizaciji preventivne protipožarne opazovalne službe. Skrb je bila posvečena organizaciji obveščanja in čimhitrejši intervenciji
ob nastopu požara v naravi. Izdelan je bil
samostojen in dokaj celovit sistem, od obveščanj a o nastopu požarne nevarnosti na
celotnem območju ali posameznih delih
(Kras, Istra, del občine Ilirska Bistrica in
Gorica ter Pivka), do organizacije opazovanja, gašenja in zaščite požarišč.
Pri obnovi požarišč so se dosledno uporabljale raznovrstne metode setve, ki so se
skozi desetletja izkazale za najracionalnejšo obliko obnove. Za druge načine obnove gozdov na pogoriščih (sadnja) ni bilo
nikoli zagotovjenih trajnih sredstev, še manj
pa za vzdrževanje, pogosto pa tudi rasti šče
ni bilo primerno za obnovo z sadnjo.
Podobno organizacijo protipožarne zaščite , kot jo je imel Zavod vse do leta 1987,
imajo še danes številne mediteranske
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države (Italija, Francija, itd.) in povsod jo
vodi gozdarska služba.
Organizacija požarnega varstva gozdov:
• razglas povečane požarne nevarnosti,
ki so ga na pobudo gozdarstva z Odloki
pravno podprle in prek Razglasov objavile
lokalne skupnosti ter sredstva obveščanja;
• aktiviranje opazovalne straže na dogovorjenih mestih, katerih gostota se je večala
s povečevanjem nevarnosti in zmanjševanjem vidljivosti;
• radijska povezava s centralo na sedežu Zavoda za pogozdovanje in melioracijo Krasa v Sežani;
• tekoče obveščanje centrale o nastanku požara in od tod aktiviranje policije,
gasilcev, lokalnega gozdarja;
• usklajevanje posegov na požarišču in
po potrebi mobiliziranje dodatnih gasilskih
in drugih enot (vojska);
• sodelovanje pri vodenju gašenja z usmerjanjem pozornosti na primerna mesta
za gašenje;
• organizacija zaščite požarišč.
Tem fazam so sledili postopki: evidentiranje požarišča z izdelavo karte in cenitev
škode na požarišču; pozneje pa po načrtu
izvedena sanacija in obnova. Postopki so
nastajali skozi dolgoletne izkušnje in vsakemu delavcu so bili postopki jasni (ne pa
prijetni). Poseben problem je bilo financiranje sistema obveščanja, saj je bremenil
lokalne skupnosti. Tudi zaščita požarišč je
bila dolgo predmet sporov, saj smo gozdarji
vedeli, da povzroči ponovitev požara večjo
škodo kot pri prvem nastanku; vendar gasilci tega niso hoteli razumeti.

3 SPREMEMBE PO ZAKONU
O GOZDOVIH IZ LETA 1985
3 CHANGES AFTER THE FORESTRY ACT IN
1985

Zakon je prinesel številne spremembe,
nekatere pozitivne, druge negativne. Med
pozitivne spremembe spada 20. člen, ki je
gozdarjem na Krasu omogočil prehod iz
pretežno represivnega v preventivno ukrepanje. Začela je nastajati sistematična
mreža protipožarnih presek. Z njo je bila
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miran je gozdarjev o požarih, izgubljen je bil
pregled nad potekom gašenja in s tem
pomemben vir informacij pri načrtovanju
(dostopi, smeri požarov, mesta intervencije
itd.). Zato so preventivni ukrepi izdelave
protipožarnih prometnic imeli omejen pozitivni učinek, ker niso bili izvedeni tam, kjer
je bilo najnujnejše, ampak so sledili dolgoročni dinamiki izgradnje. Pomanjkljivost, ki
bi s časom izginila, če ne bi usahnili finančni
viri in tako je mreža protipožarnih presek
ostala na začetku.
Po letu 1989 so sredstva za protipožarno
preventivo skoraj popolnoma usahnila, in
ker ni bilo več povezav z drugimi dejavniki
varovanja pred požari (lokalne skupnosti,
gasilci), so ostale le negativne posledice.
V gozdarstvu se je stopnjeval boj za dohodek (na Krasu za preživnine) in protipožarno varstvo je pomenilo strošek, ki se ga
je poskušalo zmanjšati na minimum. Posledice se poznajo celo na evidencah o požarih, ki v tem obdobju ne odražajo dejanskega stanja, kar je razvidno iz tabele v
Gozdarskem vestniku št. 1/93, kjer av1or
navaja 11 požarov v letu 1989, kot tudi v
letu 1990 (57 požarov), kar je močno pod
dejanskim številom požarov v tem obdobju.
Zavod za pogozdovanje je dalj časa opozarjal na pomankljivosti, vendar zaradi slabih evidenc in s tem strokovnih razlogov in
deževja, ki je zmanjšalo število požarov,
tako da ni bilo potrditve v naravi, zaradi
nepoznavanja problema pri odgovornih ter
lokalnih strukturah ni bilo odziva. Problemi

možna hitrejša intervencija pri gašenju in
uporaba modernejših tehnologij gašenja,
posledica so bila manjša požarišca, škoda
in stroški. Tudi sanacija in obnova požarišč
se je zaradi 20. člena dosledno izvajala.
Morda tudi zaradi tega na Kraškem območ
ju, Kljub veliki potencialni nevarnosti, ni bilo
večjih gradacij borovega lubadarja.
Med negativne spremembe je spadal 18.
člen, ki je bistveno načel in pozneje porušil
sistem obveščanja in s tem aktivnega varstva. Pretrgane je bilo aktivno vključevanje
gozdarstva v sistem obveščanja o požarih
in organizacije pri gašenju, zaščita požarišč
se je opuščala. Zakon je predpisal, da je
za zagotovitev sredstev za varsto pred
požari (pri tem je bil mišljen sistem opazovanja in obveščanja) potreben samoupravni
sporazum z lokalnimi skupnostmi. Ohlapnost tega predpisa je spodbudila že prej
prisotne težnje lokalnih skupnosti po samostojnih načinih opazovanja in obveščanja,
kar pa vse do danes ni v celoti zaživelo.
Zato so lokalne skupnosti opustile financiranje skupne opazovalne službe, ki je veljalo
do sprejetja Zakona o gozdovih (1985).
Finančni vir, ki ga je zagotavljal 20. člen pa
smo pozneje ruš ili gozdarji, ko smo z neteč
nimi informacijami o velikih sredstvih, ki naj
bi jih prejemalo Kraško območje, skušali
ohraniti rente v matičnih območjih.
Porušen je bil organiziran sistem varstva
gozdov pred požari. Posledice pa se niso
pokazale takoj, čeprav so bile številne.
Vplivale so na slabo in nepravbčasno infor-

Grafikon 1 : število požarov po velikosti požarišča

Graph 1: The Number of Fires according to the Size of the Scenes of a Fire
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neurejenega sistema varstva pred pozan
so ostali prikriti in niso bili deležni večje
pozornosti.
V zadnjih letih nam narava ni prizanesla.
Na dan so prišle vse, v minulih letih, prikrite
pomankljivosti. Najbolj izrazito opozorilo je
leto 1993, ko Je število požarov sicer le
nekoliko nad večletnimi povprečji (108),
toda površina in struktura sta skrajno
zaskrbljujoči. Skrb je vzbujal tudi celoten
sistem, ki, kolikor je obstajal, ni deloval.
Podatki za leto 1993 so prikazani v tabelah, povzetih iz letnih evidenc Zavoda za
pogozqovanje in melioracijo Krasa.
Porazdelitev požarišč ima značilno krivuljo, kjer prevladujejo manjša in zelo velika
požarišča.

V letu 1993 je pogorelo več gozda kot
in pašnikov, kar je zelo zaskrbljujoče
in pretežno gori državna ter vaška (moratorij) lastn1na.
Med povzročitelji prevladujejo neznan1
vzroki, sledijo pa jim prometn1ce, kot v letih
parne vleke, takoj nato pa je požigalniška
tradicija (kmetijstvo, namerno), ki ima globoke korenine.
Na skrb vzbujajoče stanje in vrzeli v
sistemu protipožarne zaščite so se prve
grmišč

odzvale gasilske organizacije in Ministrstvo
za obrambo. Organizirali so mednarodni
seminar na temo Varstvo pred požari v
naravi po poprejšnji obravnavi teme na
letnem republiškem zboru v Sežani. Pripravili so Uredbo o varstvu pred požarom v
naravnem okolju, s katero so začeli urejati
področje požarnega varstva. Uredba sicer
ni prinesla nikakršnih praktičnih izboljšav
pri varovanju narave, ker ni aplikativna,
zato je le formalno reševala nakopičene
probleme, toda pomenila je začetek reševanja porušenega s istem ati čnega varovanja
narave pred požari.
Temu je sledil Zakon o gozdovih (Uradni
list RS, št. 30/93), ki je vnesel sistemske
spremembe in prenesel obveze varstva na
lastnika, uvedel prepoved kurjenja tudi na
gozdnem robu; na področju sistema gozdarskega požarnega varstva pa ni prinesel
bistvenih praktičnih novosti (ostaja možnost
urejanja s podzakonskimi akti ). Pobuda je
zato ostala pri Ministrstvu za obrambo, kjer
so v Zakonu o varstvu pred požarom
(Uradni list RS, št. 71/93) dodobra poskrbeli
za gasilske organizacije, nasprotno pa je
celovito in organizirano varovanje naravnega okolja pred požari ostalo nedorečeno.

Grafikon 2: Pogorele površine gozdov, grmišč in pašnikov po last ništvu (ha)
Graph 2. Burnt down Areas of Forest, Brushwood and Pastures according to Ownership
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vir degradacija in erozije ter izredno nega-

4 STANJE DANES

Tako so usahnile iluzije o tem, da bo

4 PRESENT SITUATION

Obrambno ministrstvo poskrbelo za varova-

nje gozdov. Izdelan je samostojen sistem
varovanja, ki opazovanje in obveščanje
ur_!3ja na več vzporednih in dragih načinov,

kot so: helikopterske patrulje, lokalna letalska društva, opazovalnice prek civilnega
služenja vojaškega roka in še vrsto alternativnih virov. V gašenje so vključeni helikopterji in druga sredstva (posebna terenska
vozila), ki pa postanejo učinkovita šele, ko
požari zavzemajo velike površine. Posredno je v Zakonu o varstvu pred požarom

razbrati tudi vlogo, ki je namenjena gozdarstvu; le-to načrtuje varstvene ukrepe v
gozdovih za potrebe posameznih lokalnih
skupnosti, v sam sistem obveščanja pa,

smo vključeni tudi kot ljubitelji narave.

V gozdarstvu je stanje na področju varstva gozdov pred požari še nadalje nedorečena. Zadnja protipožarna preseka je bila
narejena v letu 1989 in kot kaže še dalj
časa ne bo sprememb. Vzdrževanje presek
je edino opravilo, ki je na območju Zavoda
za pogozdovanje in melioracljo Krasa v

zadnjih letih izvedeno v omembe vrednem
obsegu, toda mnogo pod potrebnim.
Sanacija požarišč, ki so zadnja leta številna, se ne izvaja ali pa z zamudo, odvisno
od lesnega trga ne pa zaradi varstvene

nuje. Popolno nasprotje ob primerjavi z
skrbjo, ki jo posvečamo v Sloveniji varstvu
pred smrekovim lubadarjem. Vsako požarišče postane prej ali slej žarišče lubadarja,

Grafikon 3: Požari po vrstah povzročiteljev

Graph 3: Fires according to the Types of Causers
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tiven krajinski motiv. Gradacija borovega
lubadarja sicer nima enakih razlogov za
nastanek kot pri podlubniku na smreki (ni
poletne sečnje, ni povpraševanja po borovem lesu, klima itd.) ima pa druge vzroke:
velike površine borovih gozdov, velik delež
zaraščajočih travnatih površin z borom, veliko število nesaniranih požarišč in v zadnjih
letih skokovit padec vitalnosti bora v zaporednih sušnih obdobijh. Tudi sedanja stopnja razvoja izvajalske gozdarske službe na
našem območju lahko bistveno pripomore
k nastopu gradacije.
Tudi obnova pogorišč se ne izvaja dosledno, nekaj le v minimalnem obsegu. V
letu 1994 smo prejeli sredstva za obnovo
13,8 ha pogorišč v zasebni lasti (v državnih
gozdovih nič), kar je 29% vseh pogorišč,
potrebnih obnove. Mnenje, da bodo sanacijo in obnovo gozdov na pogoriščih opravili
lastniki, je praktično dokaj jalovo upanje,
saj za te ukrepe nimajo niti najmanjšega
interesa. Vprašanje interesa lastnika za
delo v borovem gozdu na Krasu je posebno
vprašanje, povezano z nastankom borovih
nasadov in pozneje z opuščanjem kmetijskih površin, na katerih je zdaj borov gozd.
Teh gozdov ne bi bilo, če bi obstajala
možnost in interes izkoriščanja teh površin
v druge namene, kar je pokazala zgodovina, in tudi pred lesnoproizvodno funkcijo so
številne druge. Lastnik (posameznik ali vaška skupnost) pa se še danes ni sprijaznil
z borovim gozdom na posesti, še manj pa
je pripravljen na varstveno delo v njem.
Vsiljuje se vprašanje ali moramo na Krasu
res vedno gozdarji prvi in edini razmišljati
o regeneraciji gozdov in jo izvajati.

5 ZAKLJUČEK

-

Kratek pregled razvoja požarnega varstva kaže, v kakšnem stanju je varstvo v
območju, ki je imelo varovanje gozdov pred
požari desetletja za prvo nalogo. Želje same, da bi gozdarstvo prevzelo pobudo pri
varovanju narave pred požari, so za zdaj
premalo. Zavest, da smo pri dnu pa lahko
obrnemo sebi v prid. Pred stroko je obdobje
oblikovanja podzakonskih aktov, v katerih
lahko varovanju gozdov pred požari damo
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primerno težo. Na podlagi kvalitetnega programa in strokovno izdelanih usmeritev, za
katere naj bodo zagotovljena finančna sredstva, se odpirajo nove možnosti vklju čeva
nja gozdarstva v varovanje narave. Potrebno se bo za požarno varstvo tudi prilagojeno organizirati, kar je vsekakor minimalen strošek. Dogovoriti se je potrebno z
drugimi nosilci (Obrambno ministrstvo, lokalne skupnosti) o vklju čevanju gozdarstva
v sistem obveščanja in s tem vzpostaviti
celovit sistem ; omogočiti aktivno spremljanje in pozneje praktično nač rtova nje varstvenih in gozdnogojitvenih smernic ter preventivnih proti požarnih ukrepov v gozdnem
prostoru.
5 CONCLUSION
A short survey of the development of fire
prevention shows the prese nt situation in this field
in the area where fire protection of forests has
been the main task for decades. There is no way
back anymore. Desires that forestry should take
over the incentive in nature protection against
tires are immaterial at presen!. The knowledge
that the situation can not be worse could be a kind
of remedy for us. Forestry profession will have to
form statutory instruments, which could give forest protection the adequate value. Based on a
quality program and professionally elaborated
guidelines requiring financial support, new possibilities as to the role of forestry in nature protection
can be opened. It is possible !hat firefighting
measures could require a special type of organization, which would, however, represent minimum
expenses. Agreements on the introduction of
forestry into information system should be made
with other bearers responsible for protection (Ministry of defence, local communities), enabling
thus the setting up of an integral system. Active
following and later on practical planning of protection and silvicultural guidelines and preventive
firefighting measures within the forest space
should be made possible.
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Sonaravnost je odziv gozdarstva na novo miselnost
Close-to-Nature Approach is the Response of Forestry to the New
Mode of Thinking
Mitj,a CIMPERŠEK'

Izvleček

Synopsis

Cimperšek, M.: Sonaravnost je odziv gozdarstva na novo miselnost. Gozdarski vestnik, št.
5-6/1994. V slovenščini, cit. lit. 11.
Novi ekosistemski koncepti ln druge sistemske
znanosti so vplivali na spremembo globalnega
mišljenja o okolju. Novim spoznanjem o ekosistemski naravi gozda sta se gozdarska teorija in
praksa odzvali s paradigmo sonaravnega ravnanja.

Cimperšek, M.: Close~to~Nature Approach is
the Response of Forestry to the new mode of
Thinking. Gozdarski vestnik, No. 5~6/1994. ln
Slovene, lit. quot. 11.
New ecosystematic concepts and other sciences dealing with systems have had influence on
the altered overall thinking regarding the environ~
ment. The reaction of forestry theory and practice
to the new cognitions on the ecosystematic nature
of the forest was the paradigm of close-to-nature
approach.
Key words: ecosystem, entropy, close-to-nature approach

Ključne

besede: ekosistem, entropija, sona-

ravnost

1 UVOD
INTRODUCTION

Odkar se je človek postavil na
zadnje noge, ne more ujeti
ravnotežja.
(Stanislav Jerzy Lee)

Zeleni povrhnjici našega planeta - biosferi in človeštvu -grozila duhovna, moralna
in gospodarska kriza zastrašujočih razsežnosti. Eksplozivno naraščanje prebivalstva,
lakota, vojne, ujme, nesreče svetovnih razmer (Černobil, Bophal, Seveso, Three Mil es
Island) ter ekološki kolapsi dokazujejo, da
politiki in gospodarstveniki ne obvladujejo
razvoja.
Od 17. stoletja naprej so na svetovni
nazor vplivala načela Newtona, Descartesa
in Bacona. Ti so učili, da deluje narava
skrajno racionalistično po mehanskih in
matematičnih zakonih ter ima neomejene
možnosti rasti. Središče vsega dogajanja
na planetu je človek in njemu je narava
dana v brezmejno izkoriščanje. Zato smo
* Mag. M. C., dipl. inž. gozd., Ulica 14. divizije
19, 63250 Rogaška Slatina, SLO

bili vseskozi prepncani v neomejena samoohranitvene sposobnostih narave, v neskončnost njenih rezerv in brezmejne tehnične zmogljivosti človeka.
Oboroženi in omamljeni z veličastnimi
znanstvenimi in tehnološkimi dosežki smo
se otresli materialne odvisnosti od narave,
toda s posekanimi koreninami in brez izvirnega stika z duhovnostjo prejšnih rodov.
Ker naša pamet zaostaja za lastnimi dosežki,· se prepad med nami in naravo še
poglablja. Antropologi ugotavljajo, da smo
razvojno ostali na kamenodobni ravni, toda
namesto preprostega lesenega kija nespretna opletamo z atomsko bombo. Čim
bolj se razvija človekova zavest na simbolnem oziroma na mišljenskem področju, tem
bolj krni naš naravni instinkt, z njim pa tudi
tisti zavorni mehanizmi, s katerimi se vse
druge živalske vrste prilagajajo okolju. Anton Trstenjak zato upravičeno trdi, da
manjka našemu zavestnemu odločanju tipična živalska zanesljivost zadevanja.
Trajnostni razvoj postaja ključno vprašanje globalne ekonomije in okoljske politike
našega planeta. Mejnika v postopnem spreminjanju miselnosti ljudi sta bili leta 1972
objavljena študija Rimskega kluba o mejah
rasti in okoljska konferenca Združenih naraGozdV 52, 1994
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dov v Stockholmu istega leta. Junija 1992
je bila v Rio de Janeiru svetovna konferenca o okolju in trajnostnem razvoju s
priporočili o varovanju vseh naravnih dobrin, zlasti gozdov in ozračja ter o prepreče
vanju širjenja puščav. Udeleženci so sprejeli temeljno vodilo prihodnjega ravnanja na
planetu: "V središču zanimanja trajnostnega razvoja je človek, ki ima pravico do
zdravega in bogatega življenja. Razvoj
mora potekati v sozvočju z naravo in nikoli
na račun prihodnjih generacij.<< Poudarek
ni več na brezobzirnem količinskem, temveč na kakovostnem razvoju, to je takem,
ki zmanjšuje obremenitve okolja.
Naša najpomembnejša naloga je ohranjati ekološke sisteme, ki trajno vzdržujejo življenje na planetu. Med naravnimi
sistemi so gozdovi najpomembnejši branik
pred grozečim orwelstvom in tudi zadnji
izvir, ob katerem še lahko duhovno doživimo bližino veličastnega snovanja narave.
Zato ravnanje z gozdovi ni zgolj politično,
tehniško ali lastniško vprašanje, temveč
globoko filozofsko, saj posega v naše mišljenje, duhovnost, moralo, etiko, skratka v
kulturo čl oveka. Posebnost gozdarske
stroke je njena skrb za prihodnost, za
ohranitev narave in človeka v njej. Gozdarstvo je izrazito naravnano v prihodnost in
to, kar danes sadi, neguje in vzgaja, bodo
morda uživali otroci naših vnukov.
Vedno večje število razumnikov, humanistov in ekologov ugotavlja, da bo človek
moral korenito spremeniti svoje obnašanje
do narave, zlasti pa bo moral zamenjati
izkoriščevalski odnos s kooperativnim partnerstvom (Vester 1993). Martin Heidegger
je že pred tremi desetletji ostro obsodil
znanost in tehniko, ki se zaslepljeni pehata
za enim samim ciljem - podjarmljanjem
narave. če hočemo preživeti, potrebujemo
nov način vedenja oziroma naučiti se moramo živeti drugače. Veliki dvomljivec Bertrand Russel se sprašuje, kako prepričati
vesoljno človeštvo, da bo sprejelo drugačna
preživetvena načela.
Na pragu 21 . stoletja dosega moderno
gozdarstvo zastavljene cilje z novo paradigmo, imenovano sonaravno gozdarjenje,
ki korenini na filozofsko-etični in metafizični
258
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ravni ter optimalno združuje ekološke zahteve z ekonomskimi. Nova paradigma izhaja iz ekologije, ki obravnava svet kot
nedeljiva celoto, medsebojno povezano z
množico fenomenov, ki se ravnajo po zakonih termodinar 1ike in živih sistemih.

2 OD TEHNOKRATIČNEGA
H KIBERNETIČNEMU MI$LJENJU
2 FROM TECHNOCRATIC TO CYBERNETIC
WAY OF THINKING

Okolje smo že tako spremenili,
da se bomo morali sami
spremeniti, če bomo hoteli
preživeti v tako izmaličenem
okolju.
(N. Wiener)
Nova dognanja na področju kvantne mehanike, astrofizike in mikrobiologije so sprožila nove ideje in povzročila spremembo
ustaljene paradigme, ki je temeljila na stabilnosti in predvidljivosti . Celo največji um
našega stoletja, Albert Einstein je moral
priznati, da narave ni mogoče uokviriti v
norme in fizikalno matematične zakone,
kajti vse okrog nas je nepredvidljiv časovno
odvisen razvoj, enormna mnogovrstnost,
sestavljenost ter nepovratnost.
Celovito kritiko industrijske družbe, ki je
izzvala današnjo epohalno krizo, je leta
1982 zapisal fizik Fritjof Capra v svoji knjigi
The Turning Point, v kateri je tudi orisal
temelje miselne in vrednostne prenove družbe. Po mnenju Ericha Fromma je prvič v
zgodovini fizično preživetje čl oveka odvisno
od duhovne spremembe v smeri humanizma, solidarnosti z okoljem, namesto hotenj
po posedovanju sveta, torej zamenjavi kategorije "imeti" z "biti". Če človeštvo, ujeta
v sindrom rasti, v kratkem ne bo spremenilo
odnosa do narave in uveljavilo ekohumanizma, nima nobenih preživetvenih možnosti.
Lamarck in Darwin sta v nauku o neločljivi
povezanosti človeka z evolucijskim razvojem univerzuma zakoličila pota modernega
razvojnega mišljenja. Spremenjena miselnost novih Mojzesov se nanaša na prenos
racionalnega v intuitivno, na premik od

Sonaravnost je odz111 gozdarstva nil novo mlSo!no:<l

analize k sintezi, od redukcionizma k celovitosti; pri vrednotah pa gre za zamenjavo
naraščanja z ohranitvijo, količine· s kakovostjo, tekmovalnosti s sodelovanjem in
prevlade s partnerstvom.
2.1 Zakon entropije je vrhovno pravilo
vesolja
2.1 The Law of Entropy is the Supreme Ru le of
the Universe

Vse procese v naravi in družbi poganja
energija. Brez stalnega dotoka zunanje energije bi se krožni tok snovi prekinil
in biosfera bi se hitro razgradila. Svojo
organizacijsko strukturo lahko vzdržujejo
samo sistemi, ki so sposobni zmanjševati
entropijo. Izraz je leta 1868 skoval nemški
fizik R. Clausius in izhaja iz grškega "trope«; energija+tropos pomeni spremembo,
pretvorbo ali razvoj. Medtem ko prvi zakon
termodinamike govori o ohranjanju energije
- ta ne more nastati iz nič niti ne more
izginiti, pravi klasična formulacija drugega
zakona, da energija nenehno prehaja iz
uporabne-ga v neuporabno stanje oziroma
iz reda nastaja nered. Ob vsakem dogodku
v naravi se del energije razprši, tako da
postane neuporabna za prihodnje delo. To
količino razsute energije označuje entropija. Razvoj naravnih sistemov poteka v
smeri vedno večje entropije, vse do t.i.
toplotne smrti, ko preneha vsaka aktivnost
in so snovi enakomerno razpršene v okolju.
Zakon o naraščanju entropije je Einstein
označil za najvišji zakon universuma.
Biosfera s procesi fotosinteze upoča
snjuje entropijo, iz nereda ponovno vzpostavlja red in ustvarja skromno, vendar za
človeško civilizacijo izjemno pomembno
akumulacijo proste energije Sonca, ki bi
bila sicer za vedno izgubljena. Zaradi nenasitne potrošniške miselnosti porablja člove
štvo več energije, kot jo ustvarjajo zelene
rastline in vedno bolj posega v rezerve
fosilnih goriv, ki niso nič drugega, kot v
prejšnih geoloških dobah nakopičena sončna energija. Toda te neobnovljive in omejene rezerve človek pospešeno izrablja na
račun prihodnjih rodov. Dennis fvleadows
je s sodelavci Rimskega kluba v študiji
Meje rasti preplašil svetovno javnost o neisončna

zbežni katastrofi, ki bo nastopila po letu
2050, če človeštvo ne bo zavrlo početia
neomejene rasti.
Za biosfero in njene sestavne dele Je
značilna neprestana snovno energetska !Z~
menjava, ki je nastala s slučajnim rojstvom
žive snovi (fvlonod 199'1) in se kaže v
~iba nju atomov med njo in neživim okoljem
Zivljenje v bistvu živi od entropične degradacije Sonca. Sončno energijo so zmožne
produktivno uporabljati samo zelene rastli·
ne, ki v procesu fotosinteze ustvarjajo na
planetu okrog 1OO biljonov ton no vrh organ·
sldh snovi na leto. !<er usk!adiščijo elel
sončnega sevanja, ki bi se sicer spremenilo
v neuporabno ln razpršena toploto, upoča
snjujejo nepovratna degradacijo planeta
Le ti sistemi imajo sposobnost, da ohranjajo
urejenost oziroma stabilnost in se s tern
upirajo težnji po povečevanju entropije oziroma nereda. Vsi drugi organizmi. in z njimi
tudi človek, pospešujejo tok entropije.
Procesi metabolizma vzdržujejo sisteme
v stanju ,,neravnotežja", hi je neizbežna za
samoorganizacijo in dinamiCno stabilnost.
Boj za obstanek ni zato nič drugega kot boj
za prosto energi.io in človekova naclmoč
izhaja iz energije, ki jo je zgostil in se je
polastil.
Odprti sistemi, kakrSen je gozd, lahko
preživijo samo v stanju, ki je oddaljeno ocl
termodinamičnega ravnotežja, Zato pa nenehno potrebujejo dotok proste energrje rn
snovi iz okolja. Ta mora biti tako ve!11\, da
prekaša notranjo entropijo sistema_ Prav!·
mo, da živi sistemi izrabljajo )'negativno
entropijo<~. Rastline pridobivajo energi,!o s
fotosinteze, živali pa tako, ela te rastline
použijejo. Rastline vežejo s fotosintezo
okrog 0.8% sončne energije, oziroma na"
tanko toliko, kot je potrebujejo za vzdrževanje svoje zgradbe in reprodukcije. Če bi
vezale več energije, bi porabile več hranljivih snovi iz zemlje, kot bi jih bilo na voljo,
kar bi neizogibno porušilo ravnotežje, Ziva
bitja lahko premagajo to omej1tev z recikhranjem snovi. l<limaksni ekosistemi. Valušen je tropski deževni gozd, lahko tako
učinkovito predelujejo snovr, da potrebujeJo
le malo virov iz tal, ki so poleg tega skraJno
revna_ Njegovo pravo nasprotje pa je so-
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dobno kmetijstvo, ki energetsko potratne
spreminja nafto v hrano in sočasno brutalno
uničuje okolje.
Pionir teorije o entropijski naravi ekonomskih procesov Georgescu-Roegen pravi,
da so gozdovi, tako kot zemlja, naravni
produkcijski viri in resnični sok družbenogospodarskega obstoja. Toda ker predstavljajo v vrednosti družbenega proizvoda zelo
majhen delež, so v ekonomski teoriji globoko podcenjeni. Delež slovenskega gozdarstva zavzema npr. komaj 1 % družbenega proizvoda, skupno z lesno predelovalno industrijo pa ne presega 6-7%.

2.2 Mrežno povezanost narave
odkrivamo s sistemskim pristopom
2.2 The Net-like lnterconnectedness of the
Nature is Being Discovered by means of a
Systematic Approach

Poleg revolucionarnih novosti na pobioekologije, so na prenovljeno miselnost od loč iln o vplivali trije pojmi, ki se
najpogosteje pojavljajo v moderni znanosti:
sistem, informatika in računalništvo. lnformacijski sistemi in metodologije sistemskega inženiringa so se v povojnem obdobju razvijali v najtesnejši povezavi z elektronskim računaln ikom.
Že starogrški misleci so spoznali, da
obstaja v okolju do ločen razumljiv red, na
katerega lahko vplivamo. Znana je Aristotelova trditev, da je celota več kot seštevek
njenih delov. Ta misel je še danes vodilna
ideja sistemske teorije (multiplikativni uči
nek) . Utemeljitelj splošne teorije sistemov
biolog Ludwig Bertalanffy je v petdesetih
letih razvil nove metode znanstvenega
proučevanja naravnih pojavov. Vsaka celota se proučuje kot del večje celote, oziroma sistem preučujemo v povezanosti z
njegovim okoljem. Sistem je sestavljen iz
več delov, ki niso slučajno drug ob drugem,
ampak so medsebojno povezani v celotno
zgradbo. Tudi tam, kjer so povezave omejene zgolj na izmenjavo informacij, se ohranijo lastnosti sistema. Sisteme označuje
dinamično spreminjanje (razvoj in rast), ki
ga uravnavajo kontrolni krogotoki (negativni
in pozitivni povratni loki) in jih lahko izrazimo s stati stičnimi zakoni verjetnosti.

Gozdne ekosisteme proucu]emo povezano z njegovim okoljem. Raziskovalni cilji
so usmerjeni v fenomene rasti in razvoja,
ki potekajo po določenih zakonitostih. Ko
spoznamo nastanek, organizacijo, obnašanje in razvoj sistema, lahko z njim upravljamo. Biološki sistemi se odlikujejo z nenehnim prilagajanjem, ki sledi kibernetičn i m
procesom kognitivnega sprejemanja informacij. Z računalniškimi modeli lahko posnemamo delovanje posameznih gradnikov, ki
upravljajo sistem. Z računalniki se nam
ponujajo možnosti za realnejše oblikovanje
modelov. Večina znanstvenikov meni, da
je sistemski pristop najpomembnejši kakovostni premik na področju raziskovalne metodologije biosfere. Nova paradigma se ne
zadovoljuje z linearnimi in analitičnimi poenostavitvami, temveč proučuje celoto v vsej
njeni prepletenosti, zato se sistemski pristop lahko enači z »ekološkim«.

dročju
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2.3 Gozdovi so najpomembnejši
naravni kopenski ekosistemi
2.3 Forests Represent the most lmportant
Natural Land Ecosystem

A. Trstenjak je na IUFRO kongresu leta
1986 v Ljubljani dejal: »Ekologija je svetovni nazor, ki edini omogoča preživetje. «
Sodobna ekološka znanost se opira na
nemškega naravoslovca Ernesta Haeckla,
ki je leta 1866 položil temelje »nauku o
ravnovesju v naravi«. Ekološka veda je
izrazit predstavnik nove sistemske znanosti, ki metodološko in konceptualno obravnava celote, ki jih imenujemo sisteme. Ekologija nas uči »kako svet deluje« oziroma
je bioznanost o vzajemni soodvisnosti med
živimi bitji in njihovim življenjskim okoljem.
Ekologijo lahko razumemo tudi kot nauk o
gospodarjenju z naravo. Sam pojem niha
danes med dvema skrajnostima: med čisto
znanostjo in med povsem prazno besedo,
polno zmešnjav, ekotrikov in biosleparij.
Angleški botanik Arthur Tansley je leta
1935 prvi uporabil izraz ekosistem za organizirano celoto žive in nežive narave. V
gozdnih ekosistemih ima prevladujoče
vlogo drevje, s specifičnimi tlemi in svojevrstno sestoj no klimo, ki v interakciji z okoljem
izmenjujejo energijo, snovi in informacije.
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Gozdovi so najprodornejše življenjske
oblike na zemlji, ki zasedejo vsak prostor
zemlje, če je le dovolj padavin 'in toplote.
So najučinkovitejše naprave za varčevanje

z energijo, saj v svoji življenjski dobi (obhodnji) pro izvedejo okrog 1000 m3 lesa/ha,
kar' je enakovredno 400 do 500 tonam
rastlinske biomase.
Zeleni list je tisti modri kamen, ki zna
oksidirati vodo in sprostiti kisik ter pri tem
uporabiti sproščene elektrone za redukcijo
ogljikovega dvokisa, t.j. iz vode in C02
sestavljati nove organske snovi. Na tem
najvažnejšem in najbolj skrivnostnem procesu na planetu temelji obstoj človeka.
Zato bo večno veljala misel K. Timirjazova:
»Vsak sončni žarek, ki ga ne ulovi mo v

zeleno površino polj, travnikov in gozdov,
je za vedno izgubljeno bogastvo in za
takšno razmetavanje bodo naši potomci
obsojali svoje neizobražene prednike.«

Biomasa gozdov predstavlja 90-95% vse
biosubstance na kopnem, veže velike količine co2 (povprečno 5 ton/ha na leto) ter
s tem uravnava nevarne in nepredvidljive
učinke segravanja ozračja. Les je tudi učin
kovit energetik (1 kg je enakovreden 0.3 1
lahkega olja). Zato je trajnostno učinkovita

pretvorba sončne energije v lesno tvarino

najpomembnejše in najzahtevnejše gozdarsko opravilo.
Posebnost gozdne pridelave je v celoviti
obravnavi krajine, površinski razpršenosti,
raznolikosti, upoštevanju naravnih tokov in

v velikih možnostih upoštevanja entropijskega zakona. To pa je ključno za prehod
iz kolonizacijske v humano in kulturno družbo. Iz sistemske oziroma ekološke perspektive so sprejemjlive samo tiste rešitve,
ki so trajnostno naravnane. Ustanovitelj
Worldwatsch Instituta Lester Brown meni,
da se med kulturne lahko uvršča samo
družba, ki je sposobna zadovoljevati svoje
potrebe tako, da pri tem ne ogroža prihodnjih generacij. Ta zahteva je sijajno prikazana v znanem indijanskem geslu: ))Narave

nismo dobili v dar od svojih prednikov,
ampak smo si jo sposodili od svojih zanamcev.«
Sonaravne ravnanje z gozdnimi ekosistemi pomeni spoštovanje narave in

njene biti ob hkratnem upoštevanju družbenih potreb. V bolj ali manj uspešnem
uresničevanju tega načela se kaže naša
kulturna raven. Program sonaravnega goR

spodarjenja temelji na ekoloških in bioloških
zakonitostih in ne v mehanističnih in racionalističnih

metodah. Pri tem ne gre za

suženjsko posnemanje narave, temveč za

naravi podobno usmerjanje razvoja gozdov.
že v Rousseaujevem pozivu ))Nazaj k naravi« ni šlo za vrnitev v jame ali celo na

drevesa,

temveč

je bil to samo poziv k

))skladnosti z naravo«.

V primerjavi z naravnim (lmiter la nature)
stremi sonaravne gozdarjenje k trajno optimalni vrednostni pridelavi ob najmanjših
stroških. Podobne cilje zasledujejo sicer
vse gospodarske dejavnosti, toda samo
gozdarstvo ima svoje posebnosti v dolgoročnosti proizvodnega procesa, v prednostni izrabi naravnih dejavnikov in v večna

menskosti. Človek lahko vpliva na ekonomske in tehnične dejavnike, toda ekološkim
se mora podrejati. V večjem ali manjšem
sozvočju navedenih treh dejavnikov se
kaže politika, strokovnost, kultura, etika in
nenazadnje tudi umetnost ravnanja z goz-

dovi, pri čemer z etiko pojmujemo brezmejno odgovornost za vse živo (Schweitzer
1990).
Sodobna gozdarska znanost obravnava
gozd kot trajen in samodejen proces, v
katerem usmerjamo naravne moči k izbra-

nim ciljem tako previdno, da varujemo naravo in hkrati zadostimo družbenim potrebam. Varstvo narave in gozdarstvo sta z

ekologijo tesno prepletena, vendar ju ne
moremo enačiti, kajti med ekologijo in ekonomijo nikoli ne bo možen enačaj. Naše
življenje poteka med izkoriščanjem in varovanjem narave. Brez izkoriščanja ne bi bilo

življenja, brez varovanja pa bi hitro upadla
kakovost življenja. Varovalnost je v obratnem sorazmerju s proizvodnostjo. Medtem
ko je ideal naravovarstvenikov status quo,
mora gozdarstvo pridobivati les z neprestanim spreminjanjem gozda. Gozdarstvu je
lasten dinamičen pogled na naravo, zaščit
nikom narave pa je edini cilj statičnost.
Gozdarstvo je dolgoročna ekonomija, ki je
našlo rešitev v multifunkcionalnosti gozdov,
GozdV 52, 1994
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kar pomeni, da se z naraščajočo varovalno
vlogo zmanjšuje intenzivnost gospodarjenja. S programom sonaravnega ravnanja z
gozdovi so se nasprotja med pogledi tako
ublažila, da lahko smelo trdimo, da se
danes naravovarstveni cilji uresničujejo edinole v gozdovih.

3 DISKUSIJA
3 DISCUSSION

Za vsak problem se najde
enostavna in preposta rešitev,
žal se pozneje neredko izkaže
za popolnoma napačno.
(H.L. Menecken)

V znanosti se pred našimi očmi dogajajo
spremembe, ki jih lahko primerjamo samo
z najpomembnejšimi človeškimi mejniki,
kakršna sta bila neolitska revolucija in Kopernikova teorija univerzuma. Gre za nov
nazor o materiji, prostoru in času, ki se mu
je gozdarstvo približalo s sonaravnim gozdarjenjem. Z odkritji na področju teoretične
fizike in biologije pa je moderna znanost
odkrila tudi dialog z naravo (Prigogine
1986). Zdaj je čas, da ga odkrijemo tudi
gozdarji, vendar ne s pasivnim opazovanjem, temveč z znanstvenim poskušanjem,
aktivnim delom in globokim spoštovanjem
narave. Klasično gozdarstvo je bilo usmerjeno v pospeševanje visokih rastnih potencialov in vrednosti, danes pa se usmerjamo
v ohranitev in preživetje gozdov. Pred nami
je vedno več strokovnih dilem, zato se
upravičeno postavlja zahteva po ponovnem
prevrednotenju gozdarskih ·ciljev.
Svetovno gozdarstvo je v sklopu globalne
miselne prenove na razpotju, ki se kaže v
uvajanju sonaravnega gospodarjenja celo
v državah, ki so slovele po najbolj grobem
izkoriščevalskem odnosu do gozdov. Iz
ZDA in Švedske prihajajo vesti o opuščanj u
velikopovršinskega golosečnega gospodar-
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jenja in zamenjavi materialnih koristi z varovanjem gozdov.
Slovenski gozdovi in gozdarstvo preživljajo svojo največjo krizo. Politika je izrinila
stroko iz gozdov, pohlep po denarju, moči
in oblasti pa so zasenčili družbeni pomen
gozdov. Znano je, da so družbe, ki jih
obvladujejo posamični, izključno tržni interesi, neetične, razdiralne in samouničujoče
do narave in do prihodnjih generacij. Botrem slovenske gozdarske politike manjkajo
evropske civilizacijske vrednostne predstave o gozdovih. Vse kaže, da bomo
morali ponovno začeti na ruševinah in pepelu, prav pri bibličnih naukih Tomaža
Aquinskega, ki je že v srednjem veku učil,
da so naravne dobrine lastnina vseh rodov
- tudi prihodnjih. Skrajno krivično je, da
smo gozdarji žrtvovani na grmadah za vse
napake prejšnega sistema. Ostane nam
samo upanje, da bomo, tako kot mitološka
ptica Feniks, ki zgori in se iz pepela ponovno rodi, zbrali toliko politične moči in
strokovne sloge, da bomo ponovno vrnili
načela sonaravnega ravnanja v slovenske
gozdove, preden bodo povsem opustošeni.
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Nekaj vtisov o Tasmaniji in zanimivih drevesnih vrstah
njel)ih gozdov
Simona PEČEK*
SPLOŠNO O TASMANIJI

Tasmanija, najbolj južni del Avstralije, je
otok v Tihem oceanu. Razprostira se od
41. do 43. južnega vzporednika. Je zelo
redko in neenakomerno naseljen otok, saj
ima le 450.000 prebivalcev na površini
67.800 km2 ali drugače povedano, kot bi bili
vsi Ljubljančani naseljeni na površini treh
Slovenij.
Zgodovina Tasmanije oziroma celotne
Avstralije je tesno povezana z Anglijo. Tako
so Angleži v 19. stoletju samo na Tasman ijo
pripeljali več kot 67.000 zapornikov, čisto
krvni domačini pa so dokončno izumrli leta
1876, ko je umrla zadnja domačinka.
Pokrajina je zelo raznolika, z najvišjo
goro Ossa, visoko 1617 m, z nižjim hribovjem, dolinami ter popolnoma ravninskim
svetom. Najvišje gore so pozimi celo pokrite
s snegom. Zaradi vseh teh zn ači lnosti Ta-

smanije pravijo, da je Tasmanija Irska,
prenesena na južno poloblo, oziroma Švica
v Tihem oceanu.
Tasmanija je otok turizma in najbolj sveži
del Avstralije, saj ima zaradi lokacije in
topografije relativno vlažno podnebje. Ekstremna je zahodna obala s tropskimi gozdovi, kjer pade letno 3500 mm padavin, v
vseh drugih delih pa le 400 mm.
Na otoku so neizogibni sivo zeleni evkaliptusi, zlatorumeni pašniki ter plava zeleni
tropski gozdovi zahodne obale otoka. Od
vseh vrst evkaliptov je najbolj znan mandljevolistni evkaliptus (Eucalyptus amygdalina), ki lahko zraste prek 150m visoko in je
zagotovo najvišja rastlina na svetu.
Tasmanija ima približno 3000 jezer veči n a teh je umetno narejenih in med
seboj povezanih za pridobivanje e l ektrične
energije, veliko rek in slapov.
Južni del otoka je gospodarsko bolj razvit

• S. P., absolv. agronomije, Hubadova 6,
61000 Ljubljana, SLO
Slika 1: Tasmanija
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in gosteje naseljen. Tu je najbolj razvito
kmetijstvo, v glavnem pridelovanje žit in
sadja. Znana tasmanska jabolka pridelujejo
ravno v tem južnem delu otoka, v dolini
reke Huon. V notranjosti otoka in na vlažnem zahodnem delu pokrajine sta razvita
ovčereja in govedoreja. Živinoreja je temelj
gospodarstva celotne Avstralije in ne samo
Tasman ije.
Industrijski razvoj Tasmanije je usmerjen
v pridobivanje električne energije ter kopanje rud bakra, cinka pa tudi zlata in srebra.
Govori se, da je še veliko neodkritih nahajališč zlata in srebra. Pri že odkritih imajo
velike tehnične probleme, ki onemogočajo
izkop.
Severni del otoka je zanimiv po turistič
nem središču Tasmanije - Launcestonu,
privlačni obali reke Tamar ter po številnih
plantažah sivke. Kompleks 1Oha ravnokar
cvetoče sivke je resnično nekaj prečudovi
tega. Sivko gojijo že več kot 70 let in so si
tako pridobili velik ugled kot pridelovalci
čistega sivkin ega olja, predvsem za potrebe
kozmetične industrije.
Glavno mesto Hobart (180.000 preb.) je
drugo najstarejše mesto v Avstraliji, takoj
Slika 2: Neizogibni sivozeleni evkaliptusi
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za Sydneyjem, in ima lep položaj v ustju
reke Derwent. Je majhno pristaniško mesto, znano tudi po dejavnosti lovljenja kitov.
Samo 2 km iz centra Hobarta se razprostira 13,5 ha velik, vendar avstralski najmanjši botanični vrt, ustanovljen leta 1818,
s široko izbiro rastlinskih vrst.
V botaničnem vrtu pritegnejo pozornost,
predvsem tujcev, zanimive avtohtone vrste
tasmanskih tropskih deževnih gozdov, ki si
jih lahko ogledamo tudi v naravi - pravih
tropskih gozdovih. Tudi jaz sem jim med
bivanjem na Tasmaniji posvetila veliko ča
sa, da bi izvedela čim več o njih, saj so
med njimi tudi vrste, ki jih ni mogoče najti
nikjer drugje na svetu.
Na Tasmaniji je največ površin tropskih
gozdov v celotni Avstraliji, kar 765.000 ha
oziroma 11% Tasmanije. Ti gozdovi se
razlikujejo od drugih tropskih gozdov po
Avstraliji in so bolj podobni onim ob obalah
Nove Zelandije in nekaterih predelih južne
Amerike. Več kot 45% teh gozdov je zašči
tenih kot nacionalni park ali gozdni rezervat.
Tropskih gozdov je več vrst, glede na to,
katere rastline prevladujejo v njem, in samo
na Tasmaniji je splošno priznanih 5 tipov

tropskih deževnih gozdov. Med bolj zanimive rastlinske vrste teh gozdov prištevamo: Lagarostrobus franklinii, Nothofagus
cunninghamii, Atherosperma moschatum in
Acacia melanoxylon.
•
Lagarostrobus franklinii
fa"!. Podocarpaceae
Lagarostrobus franklinii, avtohtona tasmanska vrsta in edina vrsta tega rodu v
Tasmaniji.
Drevo je v prvi vrsti znano po svojem
zelo kvalitetnem, svetovno znanem lesu, ki
so ga že od leta 1820 uporabljali za izdelavo ladij in pohištva. Les odlikuje predvsem
trajnost in trpežnost. Drevo s karakteristič
nim vonjem lesa dosega izjemno starost,
pravijo da obstajajo drevesa še iz časov
pred Kristusovim rojstvom. Drevo je dobilo
ime po reki Huon, ki pa je bila imenovana
po kapitanu Huonu Kermandecu na francoski ladji L'esperance. Edini razlog, da so
naredili zapore na otoku Sarah leta 1821 ,
je bilo spravilo lesa L. franklinii na reki
Huon.
Drevesa so od 20 do 40 m visoka, razširjena v tropskih gozdovih ob bregovih jezer

in rek, nad katere se povešajo. Ravno
zaradi slednjega so drevesa na pogled
videti zelo neurejena. V nekaterih gozdovih
pa imajo lepo formirana piramidalno obliko
z gosto krošnjo ter razprtimi do povešenimi
vejami. Listi so spiralno nameščeni na povešenih vejah, so lahko prepoznavni,
morda na prvi pogled podobni cipresastim
listom. Lubje je svetlo rjave barve, pogosto
prekrita z majhnimi okroglimi izrastki. ženski in .moški storži so viseči, zelo majhni
(3 mm) in na ločenih drevesih.
L. franklin ii je razširjen od 41 o 30' do
43° 30' geowafske širine ter največkrat na
višini do 150m n. v., najdemo pa ga tudi
do 800 m n. v. Potrebuje zmerno toplo, zelo
mokro (okoJi 2500 mm padavin na leto)
podnebje. Raste skupaj z drugimi vrstami
tropskega gozda.
Zanj' je· značilna zelo počasna rast, tako
v· višinb. kot debelina, saj zraste komaj
120 m.m ·v debeli no na stoletje.
Les je· od bele do rahlo rumene barve z
manj kc;>,t 1mm širokimi branikami. Les je
mehek, gladek in predvsem trajen, saj pogosto zdrži. stoletja. To trpežnost pa pripisujejo _olju1 ki pomeni kar 70 % teže lesa in

Slika 3: Tropski deževni gozd ob reki Gordon
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ga je lahko ekstrahirati. Olje uspešno uporabljajo tudi v kozmetični industriji. Gostota
olja je 520 kg/m 3, je zelo stabilno in odporno
proti pokvarljivosti in morskim organizmom.
L. franklinii je eden redkih iglavcev, ki se
lahko razmnožuje tudi vegetativno. Povešene veje ob dotiku s tlemi formirajo korenine, kar je začetek novega drevesa, ki pa
lahko doseže starost tudi 2300 let.

Nothofagus cunninghamii
tam. Fagaceae
Nothofagus cunninghamii je eno izmed
avtohtonih dreves v Tasmaniji. Doseže starost 500 let.
Les, ki je od rožnate do rdeče barve, je
zelo cenjen in se uporablja predvsem za
izdelavo pohištva. Barva lesa je odvisna od
kvalitete zemlje. Rdeč les dajo drevesa na
tleh, bogatih z bazaltom. V primerjavi z L.
franklinii les še zdaleč ni tako trpežen,
ravno nasprotno, zelo je občutljiv za insekte
in gi ive, ki ga napadajo in povzročajo njegov
propad.
N. cunninghamii najdemo predvsem v
vlažnem tropskem gozdu, pa tudi v evkaliptusovih sestojih (v nasprotju z evkaliptusi
prevladujočih

Slika 4: Lagarostrobus franklinii

Slika 5: Panj drevesa Eucalyptus regnans - drevo je merilo v višino 90 min je imelo obseg debla 30m.
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ne prenese požarov). Zraste do 60 m visoko, z deblom do 3m premera. Ima temno
zeleno, največkrat okroglo krono, dolgo
ravno steblo in gosto olistane veje. Listje
je bleščeče zelene barve, ko fe mlado,
pozneje pa postane temno zeleno.
N. cunninghamii cveti zgodaj spomladi in
razvije 6 mm velike plodove z veliko količino
semena.
Atherosperma moschatum
tam. Atherospermataceae

včasih tudi s spektakularno črno
črnjavo. Lubje, smola in spremljajoče olje
so zelo aromatični , z vonjem po cimetu.

barve,

Življenjska doba dreves je okrog 200 let,
s tem da so lahko korenine tudi starejše,
saj se v primeru, da drevo odmre, na istih
koreninah razvije novo drevo.
Acacia melanoxylon
tam. Leguminosae

Atherosperma moschatum je aromatič
no, vedno zeleno, do 45 m visoko drevo, ki
ga najdemo v vlažnih tropskih gozdovih
skupaj z N. cunninghamii.
Deblo je močno , sive do svetlo krem
barve, pogosto pokrito z lišaji. Krona ima
za vrsto značilno stožčasto obliko s su li ča
stimi listi temno zelene do celo rumene,
spodaj pa sivo zelene barve.
Tudi les A. moschatum je zelo cenjen,
eden izmed najbolj iskanih, zaradi lahkega
dela z njim in zaradi značilne kremaste

Ime Acacia melanoxylon izvira iz značilne
temne barve lesa. Je ena najbolj poznanih
avtohtonih vrst tega rodu v Tasmaniji, razširjena na njenem SZ delu. Tako jo najdemo
v vlažnem tropskem gozdu in evkaliptusovih sestojih.
V začetku 19. stoletja so ugotovili, da ima
izredno kvaliteten les čokoladno rjave barve, včasih tudi z rdečim odtenkom, ki ga
danes izvažajo po celem svetu.
Drevo je visoko od 40 do 45 m visoko ter
doseže 130-140cm v premeru, s kratkim
steblom in visoko, široko krono. Največkrat
zrastejo majhna grmičasta drevesa do 20m

Slika 6: Eucalyptus risdonii

Slika 7: Araucaria bildwillii (Vse slike - foto :
Simona Peček)
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visoko. Lubje je hrapavo, temno rjave barve. Oblikuje tenek 6-10cm dolg strok, rjave
barve. Drevo se zlahka razmnožuje - z
majhnim, črnim semenjem.
Med avtohtonimi vrstami, ki rastejo v
tropskih deževnih gozdovih, pa so posebej
zanimivi avstralski evkaliptusi (Eucalyptus
sp.), Araucaria bidwillii ter Dicksonia antartica.
Evkaliptus
Eucalyptus, tam. Myrtaceae

Evkaliptus imenujemo tudi modri gumijevec, ker pokriva njegove liste sivo moder
voščen oprh. K temu rodu prištevamo najmanj 500 vrst. Doma so skoraj izključno v
Avstraliji, razen E. alba in E. deglupta, ki
izvirata iz Indonezije. Največ vrst pa je
razširjenih ravno v Tasmaniji.
Vegetaciji Tasmanije dajejo ponekod
prav evkaliptusi značile n pečat. Njihova
sivkasta zelenina in njihovi listi, ki se ob
sončni pripeki povesijo navpično navzdol,
zbujajo vtis otožnosti. V tropskem deževnem gozdu jih ni, srečujemo jih v subtropskih gozdovih in v savanah.
Mnoge vrste evkaliptusa imajo v mladosti
široke, sedeče in nasprotne liste, na starejših drevesih pa so listi ozki, premenjalni in
pecljati. Ko se odpro njihovi cvetni popki,
odvržejo s temen dvoplasten pokrovček.
Ta pokrovček je nastal iz venčni h listov,
čaše pa sploh ni. Evkaliptus je žužkocvetka.
Seme evkaliptusov potrebuje zelo visoke
temperature, da vzklije. Kalitev semen
omogočajo tudi spontani požari (zelo vroče
vreme z močnim vetrom, povzroči samovžiga), ki so na Tasmaniji pogosti. Ker so
evkaliptusi odporni proti požarom, le-te tudi
preživijo. Danes na področj ih , kjer že dolgo
ni prišlo do spontanih požarov, gozdarji
n ačrtno požgejo določen del gozda prav z
namenom, da se bo gozd obnovil z novimi
mladimi evkaliptusi. Les evkaliptusov uporabljajo v razli čne namene- za les za ladje,
pohištvo, telegrafske drogove, dišavna olja
in papir.
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Že omenjeni E. amygdalinaje pravi gozdni orjak. Obseg takih orjakov znaša pri tleh
kakih 30m; na višini 70 m, kjer se šele
začenja krašnja, pa kakih 12m. To so prav
gotovo najvišja drevesa na svetu.
V Tasmaniji imajo registriranih 136 redkih
in ogroženih rastlinskih vrst in 11 zelo
ogroženih vrst, za katere velja, da bodo
izumrle v naslednjih 10-20 letih, če ne
bodo poskrbeli zanje. Najbolj jim je nevarna
urbanizacija.
Eucalyptus risdonii spada med zelo ogrožene vrste. Omejen je zgolj na področje ob
vzhodni obali reke Derwent, ker potrebuje
kvalitetna in precej vlažna tla. Je majhno,
le 2-8m visoko drevo, s sivo plavimi listi,
primerno za gojenje tudi v vrtovih.
Araucaria bidwillii
tam. Araucariaceae

Araucaria bidwillii je avtohtona v Avstraliji. Ta golosemenka s stožčasto zaokroženo krošnjo lahko zraste na naravnem
rastišču do 50 m visoko. Mnogo lepša so
mlada drevesa, ki pa z leti izgubijo čudovit
videz, ker ostanejo debla v spodnjem delu
skoraj gola, najnižje veje pa visijo proti
tlem. Stranski poganjki poženejo v dveh
nasprotnih nizih, na njih pa so spet v dveh
nasprotnih vrstah nameščeni lističi, ki so
svetlo zeleni, dolgi 2 cm in suličasti. Cvetovi
so enospolni. Moški so združeni v mačice,
ženski pa v okrogle storže. Razmnožuje se
lahko s semeni, z mladimi potaknjenimi
poganjki ali s koreninskimi poganjki.
Dicksonia antartica
tam. Pteridaceae

Dicksonia antartica je drevesasta praprot, doma v tropskih deževnih gozdovih
Tasmanije. Ima močno steblo, ki lahko
zraste precej visoko, in zelo široko, košato
krošnjo iz ogromnih trikrat pernasto deljenih
mahal. Praprot spada v skupino zaščitenih
tasmanskih rastlinskih vrst.

GDK: 902(497.12.09)

Iz zgodovine Attemsovih gozdov
Mitja CIMPERŠEK•

V državnem Arhivu v Ljubljani so med
listi~ami

iz gradu Podčetrtek tudi Službena
navodila za gozdarje (logarje) z letnico
1851. Napisana so bila po odpravi fevdalizma (leta 1848), v obdobju, ko je gradnja
železnic napovedovala gospodarski vzpon
in boljšo možnost prodaje lesa.
V uvodu Navodil izstopata dva, za tiste
čase značilna pogleda na gozdove:
(1) narava gozda je postala tako pomembna, da zbuja vedno večje zanimanje
širše javnosti in
(2) v ekonomskem in finančnem pogledu
so gozdovi za marsikaterega lastnika nepogrešljiv vir prihodkov.
Ti dve ugotovitvi veljata tudi za gozdno posest
v Obsotelju, zato se mora gozdar pri gospodarje~
nju, varovanju in nadzoru strogo ravnati po teh
navodilih.
§ 1
Gozdar je neposredno podr'ejen pisarniškemu
predstojniku.

§2
Gozdar mora vsako nedeljo dopoldan poročati
predstojniku o vseh pomembnejših opažanjih pre~
tek/ega tedna. Pomembnejše dogodke morata
tako zabeležiti, da je razvidna složnost njunega
dela. Skupno morata sestaviti tudi načrt za najnuj~
nejša opravila v prihodnjem tednu.

§3
Predstojnik se mora strinjati z vsemi odločitva
mi, ki zadevajo gozdove.

§4
Gozdar mora vsaj enkrat na teden pregledati
vsako gozdno parcelo; kjer opazi prilastitvene
težnje tudi večkrat, v posebnih primerih pa celo
vsak dan.

§5
Posebno pozornost mora posvečati posestnim
mejam. Vsako zlorabo meje mora takoj sporočiti
predstojniku. Ta pa lahko ukrepa šele potem, ko
preveri stanje na terenu.

§6
Vsako tatvino ali poškodbo mora predstojnik
obvezno prijaviti tudi pristojnemu sodišču. Poprej
pa se mora posvetovati z direkcijo.
* Mag. M. C., 63250 Rogaška Slatina, Ulica
14. divizije 19, SLO

§ 7
Vsaka prijava mora biti opremljena z vsemi
pomembnimi podatki.

§8
Gozdar mora preprečevati gradnjo novih pro~
metnic, zlasti~tam, kjer so obstoječe v zadovolji~
vem stanju. Ce bi se pojavile nove izvozne poti,
jih mora z delavci takoj prekopati ali zasuti.

§9
Brez predstojnikovega soglasja ni dovoljena
prodaja lesa ali druga raba gozda.
§ 10
Lesni izdelki se lahko prodajajo samo 8., 9. in
1O. v mesecu, druge dneve pa samo izjemoma.

§

11
Najmanj 8 dni pred izvozom mora biti obveščen
voznik.

§ 12
Vsako prodano drevo se mora označiti na
panju.

§ 13
Les ali druge proizvode mora kupec plačati
vnaprej, in to z gotovino. Gozdar oceni prodajno
vrednost lesa po razmerah na tržišču (ponudba
in povpraševanje) in po uporabnosti drevesa.
§ 14
Kupnino lahko prevzame samo predstojnik. Na
koncu meseca morata sestaviti obračunsko poročilo.

§ 15
Vsak račun, ki ga sestavi gozdar, mora sopod~
pisati tudi predstojnik.

§ 16
Gozdar mora predstojniku poročati tudi o vseh
drugih dejanjih, ki zadevajo gozdove.

§ 17
Gozdar mora redno pregledovati pomlajene in
nepomlajene dele sestojev in skrbeti za pravoča
sno nego.

§ 18
Predstojnik mora vsako polletje poročati o izvr~
ševanju teh navodil.
§ 19
Kršenje navodil ima za posledico prekinitev
delovnega odnosa.

§20
En izvod navodil prejme gozdar, drugega pa
predstojnik.
Ekselenca grof Ignac Attems,
direkciji v Slovenski Bistrici,
22. marca 851 (podpis).
GozdV 52, 1994
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Ni nam znano, kdaj je nastopil na svetovni politični sceni plemiški rod grofov
Attems. Po podrobnosti grba (srebrni trizob
na rdečem polju) s frankovskimi knezi, bi
lahko domnevali, da ima njihov rod korenine na Frankovskem. V več stoletnem
razvoju se je rod razcepil v številne družinske veje z več kot 2000 osebami. Utemeljitelj štajerske veje Attemsov je bil Ignac
Marija 1, ki je živel med leti 1652 in 1732
in opravljal ugledne naloge za cesarski
dvor. Svoj položaj si je utrdil z nakupi
številnih posestev v Gradcu in na slovenskem š tajerskem (Štatenberg, Podčetrtek,
Hartenštajn, Brežice, Vurberk, Slovenska
Bistrica in Rajhenburg). Kot velikodušen
mecen je podpiral graditelje in arhitekte,
oboževal pa je slikarje. V takratnih časih je
namreč vsaka uglednejša fevdalna rodbina
šolala in zaposlovala svoj krog umetnikov.
V slovenskih gradovih in cerkvah so ohranjene številne umetnine iz tega obdobja, ki
jih strokovnjaki uvrščajo v sam vrh evropskega baročnega slikarstva. Med temi izstopalo mitološke poslikave slovenskih gradov: Statenberg, Brežice, Slovenska Bistrica, Dornava in z Marijino ikonografije okrašene cerkvene notranjščine v Podčetrtku,
Zagorje pod Bohorjem ter v Slakah pri
Pod četrtku.

Deželni glavar Ferdinand Marija l. (17461820) je zaslužen za ustanovitev graškega
muzeja Joanneuma, kjer je spravljen velik
del pisne zgodovine Slovencev. Zaradi zaslug, ki jih je imel pri začetni gradnji Zdravi l i šča v Rogaški Slatini, so mu leta 1818
odkrili doprsni kip. Njegovo ime je povezano z dvema glažutama, ki sta uspešno
proizvajali steklenice za mineralno vodo. V
bolj oddaljenih gozdnih predelih je prodajal
glažutam in fužinam les na rastilu. Njegovemu sinu Ignacu Mariji 111. smo lahko
hvaležni za gradnjo južne železnice (Dunaj-Trst) prek štajerske in ne prek Madžarske, kot je bilo prvotno načrtovano.
Dr. Ferdinand Marija 111. je bil med obema
vojnama lastnik okrog 5000 hektarjev velike
gozdne posesti na Pohorju in v Obsotelju,
za katero je vložen zahtevek za denacionalizacijo. Sedež veleposesti je bil v Slovenski
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Bistrici, pomožna gozdarska izpostava pa
je bila na gradu Podčetrtek. Attemsi so se
zavedali velikega pomena strokovnega
znanja, dr. Ferdinand je v Munchnu študiral
gozdarstvo in ekonomijo ter doktoriral iz
tise. V pohorskih gozdovih je stalno zaposloval 20-30 delavcev pri sečnji in izdelavi,
pol toliko delavcev pa je skrbelo za spravilo
lesa po vodni riži do žage v Bistrici. Med
obema vojnama so sekali okrog 14.500 m3
lesa na leto, v prometno zatišnih obsoteljskih gozdovih pa bistveno manj. Ker ni bilo
nobenih cest, so drevesa večinoma prodajali na panju.
Podobnost med pohorskimi gozdovi in
gozdovi okrog Podčetrtka se še danes vidi
v smrekovih monokulturah, ki so nastale po
vzoru fratarjenja. To je bilo golosečno gospodarjenje s požiganjem sečnih ostankov
in podrasti. Dve leti so na pogorišču pridelovali poljščine , tretje leto pa so med žitarice
pomešali smrekovo seme. Če seme ni
vzklilo so čistine posadili s smreko. Sadike
so vzgajali v številnih lokalnih drevesnicah,
ki so se ohranile še v povojni čas. Monokulture so nastale konec 18. stoletja, ko so tuji
gozdarski strokovnjaki v naše kraje zanesli
doktrino največje zemljiške rente. Matematični izračuni so pokazali, da prinaša
smreka med vsemi drevesnimi vrstami največ dobička, posebno če jo gojimo kot
lesno njivo. Čeprav se je gozdarstvo v tem
času že povsem osamosvojila od glažutarstva, fužinarstva in drugih manufaktur, se
je spremenilo največ naših gozdov iz listnatih v iglaste ravno v tem obdobju (množičn a
denaturizacija).
Skoraj č isti smrekovi sestoji so danes
stari okrog sto let. Osnovani so bili na
neprimernih rasti ščih hrastovo-gabrovih in
predgorskih bukovih gozdov. Zaradi pogostih ujm, dolgotrajnih sušnih obdobij in podlubnikov jih vedno teže vzdržujemo. Vsiljuje
se vprašanje, kako se bo gozdarstvo v
prihodnosti odzivala do smreke. Eni pravijo,
da je »historia vitae magistra«, medtem ko
drugi zatrjujejo, da se iz zgodovine nihče
ni še ničesar naučil in da se človeštvo
vedno znova uči na lastnih napakah.

GDK: 972.2

Strateški plan mednarodne zveze gozdarskih
raziskovalnih organizacij (IUFRO)
IUFRO, ustanovljena 1892 v Eberswaldu
je najstarejša mednarodna
zveza raziskovalnih organizacij - s katerega koli področja - na svetu.
Po zadnjem sestanku (decembra 1993 v
Burkini Faso) je Izvršni odbor objavil naslednji plan, ki bo gotovo zanimiv tudi za
slovenske privržence ideji IUFRO:

(Nemčija),

VIZIJA

IUFRO si prizadeva združevati znanstveno razumevanje vseh vidikov drevesa
in gozda v sodelovanju znanstvenikov in
ustanov- članic z vsega sveta. Na ta način

skuša razvijati trajnostno rabo gozdnih ekosistemov, da bi bile domačinom in družbi
kot celoti zagotovljene mnogonamenske
koristi.

POSLANSTVO

Poslanstvo IUFRO je pospeševanje mednarodnega sodelovanja v raziskovalnem
delu na področju gozdarstva in sorodnih
znanosti.

NAMEN

1. Pospeševati sodelovanje med gozdarskimi raziskovalnimi organizacijami in
med posameznimi znanstveniki.
2. Pospeševati razširjanje in uporabo raziskovalnih rezultatov in standardizacijo raziskovalnega izrazja in tehnik.
3. Obravnavati vprašanja regionalnega
ali svetovnega pomena, ki zahtevajo medresorni ali interdisciplinarni pristop.
4. Objaviti rezultate zgoraj omenjenih
dejavnosti in nagrajevati izjemno delo, ki
prispeva k napredku gozdarske znanosti.
5. Pomagati državam v razvoju ali v
težavah, da bodo lahko razvile svoje raziskovalno znanje in zmožnosti.

VODILNA NAČELA

Pravila IUFRO zahtevajo, da organizacija
ostane neodvisna in nepolitična, kar praktično pomeni, da mora biti nerazlikovalna.
Glavni namen IUFRO je pospeševati
mednarodno sodelovanje v znanstvenem

delu na celotnem področju raziskav, povezanih z gozdarstvom.
Vse ravnanje Zveze mora biti skladno s
temi vodilnimi načeli.
CILJI

1.a) Razširiti obseg sodelovanja.
b) Povečati število ustanov- članic.
c) Izboljšati stike med znanstveniki.
d) Okrepiti stike z drugimi mednarodnimi
organizacijami.
2.e) Povečati število IUFRO konferenc in
seminarjev vseh vrst.
f) Razširiti krog bralcev IUFRO publikacij
o raziskovalnih metodah, tehnikah in izrazju.
g) Povečati število regionalnih delavnic,
seminarjev in drugih dejavnosti
h) Ustanoviti interdisciplinarne projektne
skupine ali delovna telesa za obravnavo
svetovnih vprašanj.
i) Povečati število publikacij o interdisciplinarnih, regionalnih ali svetovnih vprašanjih.
3.j) Z ustreznimi nagradami dajati priznanje znanstveni odličnosti.
k) Izboljšati publicistično dejavnost.
4.1) Povečati programsko pomoč deželam,
ki so v razvoju ali v težavah.
m) Prizadevati si, da bodo za naštete
dejavnosti zagotovljena ustrezna sredstva.
Kdo bo rekel preambiciozno, drugi premalo - vsi pa naj bi se zamislili, kje je v
teh prizadevanjih mesto slovenskega gozdarstva. Na tem področju namreč Slovenija nikakor ni nerazvita.
dr. Bošjtan Anke
GozdV 52, 1994
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O gozdarski fakulteti v Sarajevu v vojnih razmerah
Vojne razmere so povzročile, da je gozdarska
fakulteta v Sarajevu po 43 letih nepretrganega
delovanja prekinila delo in ni vpisala novih študentov. Vse predvojna imelje - objekt, oprema,
dragocena in bogata knjižnica - je ostalo na
drugi strani Miljacke. Zgradbo fakultete je požar
uničil, uničeni so tudi vsi učni objekti na Igmanu
in številne vzorčne površine na Betaniji in Trebevicu. No, to ne pomeni, da je na fakulteti delo
povsem zastalo. Na fakulteti se je, na drugih
krajih, nadaljevalo s konzultacijami in izpiti. Strokovnjaki s fakultete so bili v tem letu dejavni pri
izdelavi programa obnove gozdov in revitalizacije mestnih zelenih površin. Učitelji s fakultete
so oblikovali Zakon o gozdovih. Zakon je Vlada
Republike Bosne in Hercegovine tudi sprejela.
Oblikovana je tudi metodika ocenitve škode na
gozdovih in gozdnih prometnicah, nastale zaradi
vojne. Učitelji so sodelovali pri reviziji učnih
planov in programov srednjih šol.
Napredek pri pedagoškem delu
Za to šolsko delo je značilen napredek pri
pedagoškem delu. Pedagoško delo se je organiziralo in poteka za prvi, trelji in četrti letnik,
medtem ko so v drugi letnik vpisani samo štirje
študenti (pripadniki oboroženih sil Republike
BiH ne morejo spremljati pedagoškega procesa).
Pred vojno je bilo na fakulteti 90 % študentov
iz drugih krajev Bosne in Hercegovine, skupno
pa je bilo 600 redno vpisanih. Zdaj so razmere
povsem drugačne. V mestu je okrog 50 študentov, ki so vojni obvezniki in branijo mesto na
prvih borbenih linijah. Kljub temu študijskih obvez ne zanemarjajo, tako da so v tem času
polagali izpite, 11 pa jih je diplomiralo. šest
študentov je padlo v oboroženih silah Republike
BiH_. Umrla sta tudi dva upokojena profesorja.
Studenti prvega letnika so pričeli z delom po
novem učnem načrtu in programu, izdelanem
po vzoru učnih načrtov in programov gozdarske
fakultete v Zagrebu in Biotehniške fakultete v
Ljubljani. Po besedah dekana fakultete prof. dr.
Vladimirja Beusa bodo terenske vaje organizirane »na določenih objektih v svobodnih conah
okrog Sarajeva (Igman, Betanija, Trebevic), ko
bodo za to primerni pogoji, izpite vseh predmetov, ki jih študenlje poslušajo, pa niso povezani
s pedagoškim delom na terenu, pa bodo študenlje lahko opravljali takoj po zaključku letnega
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semestra, konec tega meseca Ounija 1994- op.
ur.), po dogovoru z učiteljem ".
Laboratorijske vaje so izvedene delno osnovni problem pri njihovem izvajanju je pomanjkanje kemikalij, v zimskih mesecih tudi
kuriv. Vaje so bile često demonstracijske, tako
da so študenlje tudi v pogledu teh vaj izpolnjevali
pedagoški program.
Prof. Beus poudarja, da se je, kljub neugodnim okoliščinam in kljub temu, da ni mogoče
izvajati nekaterih oblik pedagoškega dela, "z
večjim prizadevanjem študentov in često mentorskim delom učiteljev v dobri meri preprečil
padec kakovosti bodočih strokovnjakov«.
Tuja

pomoč

Glede na pomen gozdarske fakultete za Republiko, se danes na fakulteti, poleg pripravljenosti in želje, da se uničeno obnovi, razmišlja o
organiziranju fakultete inštitutskega tipa, na kateri bi se poleg izobraževanja (2. in 3. stopnje)
izvajalo tudi znanstvenoraziskovalno delo, »permanentno izobraževanje« strokovnjakov, kar bi
omogočilo pretok znanja h gozdnemu gospodarstvu. Celotno delo bi potekalo na katedrah
fakultete, najboljši kadri pa bi se po besedah
prof. Beusa vključili v pedagoško delo.
Poleg naporov, da bi se obnovila učila, knjižnice itd., so učitelji mnogim inštitucijam tudi
nastavljali prošnje za pomoč. No, kakor je običaj
no, je bila tudi fakulteta deležna pomoči bolj v
besedah, vendar imamo po besedah dekana
prof. Beusa »Od nekaterih tudi konkretne obljube, npr. od gozdarske fakultete v Zagrebu in
Biotehniške fakultete v Ljubljani«.
Tudi Narodni inštitut agronomije v Parizu je
pripravljen pomagati z opremo in knjigami. Prejeli smo že nekaj publikacij, fakulteta pa mu je
posredovala spisek nujne literature. Ob tej priliki
naj omenimo tudi nenavadno podrobnost: med
publikacijami, ki smo jih prejeli od pariškega
inštituta, so tudi publikacije Instituta za topo/arstva iz Novega Sada.
Prof. Beus pravi, da ga »Skrbi, ker se kljub
temu, da smo na pragu po/elja, še ni začelo
sanirati visokošolskih objektov Univerze. Šolski
objekti bi morali imeti pri obnovi prednost, vendar ne vem, koliko se tega zavedajo mestne in
druge oblasticc.
An. Šimic

STROKOVNA SREČANJA
GDK: 945.31/.33 (497.12)

Ugotovitve in priporočila pogovora o gozdarskem
izobraževanju
UVOD
Pobudo za pogovor sta dala Upravni
odbor Zveze gozdarskih društev Slovenije
in Komisija za izobraževanje pri Zvezi v

okviru TEDNA GOZDOV. Pogovor je bil 23.
maja 1994 ob 1o. uri v sejni sobi Gozdarskega inštituta v Ljubljani. Udeležila se ga
je večina predstavnikov vabljenih institucij
in organizacij. Namen pogovora je bil pridobiti k sodelovanju vse institucije in organizacije, ki so kakorkoli povezane s strokovnim
izobraževanjem v gozdarstvu ali se zanj

zanimajo. Pogovor naj bi bil prvi resen
korak v pripravah na strokovni posvet, ki
ga na isto temo organizira Zveza letos
jeseni. Na pogovoru so svoje poglede in
predvidevanja predstavili zlasti predstavniki
institucij, ki so k takšni predstavitvi bile
povabljene že prej.
Prinašamo povzetke predstavljenih prispevkov in priporočila, kar naj služi za
izhodišče za pripravo posvetovanja o gozdarskem izobraževanju, ki bo predvidoma
proti koncu letošnjega leta (8. decembra op. ur.).

2 POVZETKI PRISPEVKOV
1. Dr. Iztok Winkler, Univerza v Ljubljani,
Gozdarski oddelek BF:
Gozdarski oddelek izvaja prenovljeni program fakultetnega študija že tretje leto (tretji
letnik). Programski poudarki so predvsem
na gozdni biologiji in ekologiji, tehničnih
znanjih in ekonomiki gospodarjenja z gozdovi ter na povezavi med navedenimi
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vsebinami. Predvideno je širjenje programov s poudarki na gospodarjenju z vsemi
naravno obnovljivimi viri (lovno gospodarstvo, parkovno gospodarstvo, naravna dediščina, urbano gozdarstvo ... ). Nadaljnje
širjenje programov je v znatni meri odvisno
od ustrezne kadrovske in materialne podla-

ge, zato bo v prihodnje potekalo preoblikovanje programskih vsebin postopoma in v
okviru posameznih predmetov. Program se
za zdaj izvaja še vedno v 8 semestrih,

program in želja pa sta za podaljšanje na
9 semestrov.
Programi Gozdarskega oddelka temeljijo
na določilih Zakona o visokem šolstvu in s
tem v skladu je pripravljen tudi program za
visokošolski študij. Tu bodo poudarki na
praktičnem delu, interdisciplinarnem študiju, ekologiji in ekonomiji. Program naj bi bil
trileten s 6 mesečnim praktičnim poukom v
sodelovanju z javno gozdarsko službo in
drugo gozdarsko operativo. Bila naj bi to
odprta šola (pogoji vpisa). Koncept programa je formalno v postopku potrjevanja,
o potrditvi pa odločajo univerzitetni organi.
Postavlja se vprašanje smiselnosti dveh
visokošolskih programov za potrebe gozdarstva, racionalnosti študija, lokacije šole.
Gozdarski oddelek bo revidiral programe
podiplomskega študija, ki poda bolj kot
doslej prilagojeni potrebam stroke in samim
kandidatom. V tem smislu že teče interdisciplinarni študij varstva okolja.
2. Prof. Tome, Gospodarska zbornica
Slovenije:
V pripravi je zakon o poklicnem šolstvu.
Uvaja se tripartitno interesno partnerstvo:
Gospodarska zbornica, sindikati in država
(ministrstva). V novih razmerah, ob večjem
poudarku interesov gospodarstva in stroke,
bo več poudarka tudi na praktičnem usposabljanju za posamezne poklice. Aktualno
bo zato vprašanje usposabljanja kadrov
(mentorji, mojstri) in usposobitve učnih
mest, postavlja se vprašanje ravni srednjih
poklicnih šol, potreb po poklicih in kadrih,
ustreznih podzakonskih predpisov. Razči
stiti bo treba vrsto odprtih vprašanj: profili
in nomenklatura poklicev, programi znanj,
verifikacija in izpiti, zahtevana kakovost
GozdV 52, 1994
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znanj in prihodnji razvoj poklicnega izobraževanja.
Posebej velja opozoriti na problem izobraževanja in usposabljanja lastnikov gozdov, zlasti kadar sami opravljajo dela v
gozdu. Potrebno bo zagotoviti vsaj minimalno strokovnost njihovega dela in znanja.
3. Mag. Pavle Kumer, Splošno združenje gozdarstva Slovenije :
Soočamo se z dejstvom določene zapostavljenosti poklicnega izobraževanje v preteklosti. V novih razmerah v slovenskem
gozdarstvu postaja značilen problem razmeroma šibka gospodarska baza državnih
gozdov, izstopa specifika gozdarskega dela. Kakovost poklicnega izobraževanja terja
ustrezne selekcijske pogoje pri izobraževanju in zaposlovanju, prav tako pa terja novi
izobraževalni sistem določeno poenotenje,
ki bo omogočal o prekvalifikacije iz poklica
v poklic (primeri invalidnosti, ipd.). Zagotoviti bo treba primerne oblike stimuliranja za
gozdarske poklice. Naš gozdni delavec bi
moral postati "nacionalni športni delavec«.
Z nacionalnega vidika, posebej pa z vidika
interesov sindikatov, bo treba zagotoviti
pogoje, ki bodo stimulirali in primerno vrednotili delo v gozdarstvu, omogočali napredovanje ter zagotavljali varnost zaposlitve.
4. Mag. Janez Pogačnik, Splošno združenje gozdarstva Slovenije:
Združenje se že aktivno vključuje v dejavnosti v zvezi s preoblikovanjem poklicnega
šolstva, predvsem kar zadeva programe za
že obstoj eče poklice. Dejansko se z reorganizacijo gozdarstva pri delih v gozdu uveljavljajo očitnej e kot doslej 3 kategorije
delavcev: izvajalci, lastniki in delavci v
okviru sosedske pomoči. Omenjene kategorije imajo tudi v pravnem oziru in glede
pogojev varstva pri delu različne statuse,
česar Zakon o gozdovih ne precizira, posledično pa zato tudi ne podzakonski akti, ki
so v pripravi. Uveljavljanje novega sistema
v gozdarstvu naj temelji na načelu : ~> Hiti
počasi! «, naj torej ohranimo sedanji sistem
izobraževanja in obenem pripravimo nove
programe, ki bodo dovolj domišljeni in usklajeni z novim sistemom poklicnega izobraževanja. Izpostavlja se dilema: ali visoki
ali višji študij gozdarstva, kaj je racionalno,
kdaj uvajati nove programe, zakaj, kako in
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za koga? Združenje je mnenja, da bi bilo
tudi v prihodnje racionalno usposabljati revirnega gozdarja tudi ali predvsem iz gozdarskega tehnika. V prehodnem obdobju
bi le morali račun ati tudi z usposabljanjem
gozdarskega tehnika za delo v revirju po
sedanjem programu, vsaj dokler ne bosta
uveljavljena nov šolski sistem in nacionalni
program. Tako bodo vodenje revirjev lahko
postopoma prevzemali gozdarji z visoko ali
višjo šolo (v 5-1 O letih). Združenje predlaga
izdelavo primerjalne analize s tovrstnimi
sistemi izobraževanja v Avstriji, Švici, Nemč iji . Združenje izhaja s stališča, da ima
svoje naloge v prihodnjem partnerstvu pri
oblikovanju poklicnih in strokov11ih izobraževalnih programov.
5. Bojan Kranjc, prof. in Pavel Vrtovec,
dipl. ing. , GŠC Postojna:
Z vsestransko krizo gozdarstva in tudi
poklicnega šolstva v zadnjih letih se je
znašel v krizi tudi GŠC, saj se je vpis v
sedanje tri smeri poklicnega izobraževanja
v zadnjih letih močno zmanjšal (negotovost
poklicev in zaposlovanja, stroški bivanja
učencev v internatu in opreme učencev,
itd.). Takšne razmere lahko v skrajnih posledicah privedejo tudi do predloga ustanovitelja in financerja, da šolo ukine in vanjo
vseli kako drugo šolo. Potreben bo enoten
nastop in interes stroke ter njeno vsestransko boljše sodelovanje s šolo, predvsem
pa bo treba poenotiti koncepte in interese
v gozdarskem poklicnem izobraževanju. Ti
bodo v marsičem odvisni od podzakonskih
predpisov o pogojih izobrazbe in zaposlovanja v gozdarstvu, ki so, žal, že predolgo
v pripravi. Posebej je treba osvetliti potrebe,
pogoje ter programska izhodi šča v skladu
z reorganizacijo poklicnega izobraževanja,
tako rednega šolanja kot izobraževanja
odraslih in primerljivost izobrazbe z drugimi
evropskimi državami. Nikakršnih zakonskih
osnov ni za izobraževanje lastnikov gozdov, ki postajajo v novih razmerah pomemben dejavnik, saj bo 80% slovenskih
gozdov v zasebni lasti.
GŠC trenutno še ne more pripraviti konkretnih novih programov, ker za to še ni
jasnih zakonskih in drugih podlag. Šola pa
zelo resno razmišlja o možnih predlogih in
rešitvah in v ta namen tudi sodeluje s

pristojnimi in zainteresiranimi institucijami.
Izhajamo iz temeljne predpostavke, da
mora biti sistem poklicnega izobraževanja
celovit in vertikalno povezan ter vsestransko prehoden, vse od nižje poklicne šole
do vključno višjega in visokošolskega študija. Osn.ova rednih izobraževalnih programov bosta predvidoma sredješo/ska programa: poklicna nižja šola (3 leta, IV. stopnja) z nadgradnjo poklicne srednje šole (2
Jeti) ter štiriletna strokovna šola (oboje V.
stopnja). Zunaj rednega šolskega programa
bi bili tečajni programi na ravni nižje šole
(111. stopnja) za interesente z nepopolno
osnovno šolo. Iz 3-letne poklicne šole bi
bile dane možnosti opravljanja mojstrskega
in delovodskega tečaja in izpita. Prav tako
bi bili obšolski tudi programi dodatnega
usposabljanja in specializacije na ravni
srednje šole, ter programi usposabljanja za
gozdarske poklice na ravni nižje šole. Dodatna obšolska oblika bo program za abso/vente drugih srednjih šol, ki bi se želeli
zaposliti v gozdarstvu ter tečaj za poklicno
maturo. Slednja bi bila v vsakem oziru
podlaga za vpis v višješolski in visokošolski
(fakultetni) študij. Obšolske dejavnosti bi
bili tudi različni tečaji z verificiran/mi oblikami usposabljanja za različne potrebe,
med njimi bi posebej poudarili tečaje za
lastnike gozdov.
Realno lahko tudi v prihodnje pričaku
jemo razmeroma majhne vpise v programe
GŠC, tembolj zaradi negotovosti glede poklica gozdarskega tehnika. Dokler razmere
v poklicnem šolstvu ne bodo jasne, je nujno
treba obdržati sedanje programe GŠC. Kot
perspektivno varianto predlaga GŠC tudi
program tehnične gimnazije (naravoslovne), v smislu ekološko-gozdarskega programa širše usmeritve. GŠC resno priča
kuje glede takega programa podporo gozdarske stroke, saj lahko tak program prispeva k ohranitvi GŠC, razširi interesno
področje za vpis na šolo, pomaga pri usmerjanju mladine v gozdarske in druge
poklice in dejavnosti ter omogoči šoli solidno kadrovsko osnovo in kakovost šolanja. Med koristi takega programa je mogoče
prišteti tudi primernejše pripravo učencev
za študij gozdarstva in drugih biološko usmerjenih oblik študija.
V prihodnje bo GŠC nedvomno potrebo-

val pomoč in sodelovanje zlasti Ministrstva
za kmetijstvo in gozdarstvo ter strokovnega
organa za izobraževanje pri GZ Slovenije.
Izpostavlja se zlasti problem dragega poklicnega šolanja, ki ga normativno s sredstvi Ministrstva za šolstvo in šport ni mogoče zadostno pokrivati, zlasti ne kar zadeva opremo in delovna sredstva. Prav
tako je šola že zaprosila za gozdni revir, ki
bi ji kot šolsko posestvo služil za potrebe
poklicnega izobraževanja. Med zainteresiranimi bo treba čimprej doseči dogovor o
pogojih dodelitve revirja in gospodarjenja z
njim.
6. Mag. Živan Veselič, Zavod za gozdove Slovenije:
Zavod za gozdove Slovenije je šele v
nastajanju (v maju 1994), zato konkreten
program izobraževalnih nalog Zavoda še ni
izdelan. Temeljna razmišljanja so: kakovost
opravljanja del v gozdovih, poudarki na
višje in visoko izobraženem strokovnem
kadru, vloga in ustrezna strokovna usposobljenost lastnikov gozdov, strokovnost in
varnost pri delu v gozdu. Ni še jasno, kdo
vse bo te izobraževalne naloge opravljal,
kako in na čigav račun. Izdelati bo treba
ustrezne izobraževalne programe in se dogovoriti o pogojih njihove verifikacije.
Očitno bo potrebno uskladiti izobraževalne koncepte in dejavnosti vseh, ki bodo
udeleženci teh dejavnosti ter s tem v skladu
tudi zagotoviti potrebna finančna sredstva.
Sedanja proračunska sredstva Zavoda ne
omogočajo tovrstne dejavnosti. Takšne dejavnosti terjajo vsaj desetletne programske
osnove in zagotovitev virov financiranja na
takih podlagah.
7. Mag. Ferlin, državni sekretar za gozdarstvo, Ministrstvo za kmetijstvo in gozdarstvo:
Osnova politike ministrstva je Program
trajnostnega razvoja gozdov v Sloveniji,
čeprav ga bo treba še nekoliko dodelati.
Ministrstvo se zaveda aktualnih problemov
in potreb, zato namerava pri uresničevanju
tega programa pritegniti k sodelovanju vse
pristojne vladne in profesionalne institucije,
na področju izobraževanja pa zlasti Ministrstvo za šolstvo in šport. še letos je
treba pripraviti nacionalni program gozdarskega izobraževanja, ki bo temeljil na novih
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razmerah. Treba bo določiti osnovno strategijo izobraževanja in zagotoviti celovitost
izobraževalnega sistema, vključno tudi z
raziskovalnimi programi. Ustrezni normativni predpisi, ki bodo sprejeti, bodo osnova
in izhodišče za izdelavo takega programa.
Potrebe po izobraževanju lastnikov so
specifične in mnogovrstne, interesi so različni, sredstev za te namene zazdaj ni.
Institucije, ki se ukvarjajo z izobraževanjem
ali so po svojem statusu soudeležene pri
teh nalogah naj sodelujejo in pripravijo
ustrezne programe in jih ponudijo lastnikom.
8. Mag. Golob, Ministrstvo za kmetijstvo
in gozdarstvo:
Izmed potrebnih podzakonskih aktov je
doslej pripravljen le Pravilnik za zaposlovanje v javni gozdarski službi, ki predvideva
v glavnem zaposlovanje kadrov od vključno
višje šole navzgor, le 30 mest je predvidenih za dela s srednjo tehnično izobrazbo.
Zavod po pravilniku o zaposlovanju v času
do 1999 še zaposluje tehnike z nad 20 leti
delovne dobe brez zahteve po dodatnem
izobraževanju, mlajši tehniki pa bodo do
navedenega leta morali končati višjo šolo.
S pravilnikom bodo določeni tudi minimalni
izobrazbeni pogoji za zaposlovanje v izvajalskih gozdarskih podjetjih. Iztočnic za
predpisovanje pogojev za delo lastnikov
gozdov v lastnem gozdu ali v okviru sosedske pomoči v Zakonu o gozdovih ali v
drugih zakonih in predpisih ni. Zaželeno je,
da Zavod za gozdove Slovenije in GŠC
pripravita programe izobraževanja lastnikov gozdov. Pravilnik o minimalnih izobrazbenih pogojih pri zaposlovanju v gozdarstvu je sicer bil doslej pripravljen v več
variantah, razprava je še vedno v teku.
Vanj vsekakor ni mogoče vključiti nikakršnih določil v zvezi s pogoji dela lastnikov
gozdov, zato bo izobraževalne programe
zanje treba ponuditi lastnikom gozdov neposredno in v njihovem lastnem interesu.
9. Anica Zavrl, dipl. ing., Sklad kmetijskih
in gozdov Slovenije:
Skladu je predloženih vse več prošenj za
dodelitev zem lji šč za potrebe šol. Postavlja
se vprašanje, v kolikšni meri bodo ta zemljišča šolam dejansko potrebna zaradi izvajanja učnih programov in v kolikšni meri je
zemljišč
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pri tem navzoča težnja po reševanju finanpotreb teh šol. V smislu razrešitve
omenjene dileme bi bilo potrebno, pred
končno odločitvijo o dodelitvi zemljišč , sklicati pogovor na ravni Ministrstva za kmetijstvo in gozdarstvo ali celo na medresorni
vladni ravni. Pri tem je namreč bistveno
vprašanje plačevanja ali neplačevanja
rente za takšna zemljišča.
čnih

1O. Svetovalka Jelka Šušteršič, prof.,
Zavod za šolstvo in šport:
· Ključni problem, ki se izpostavlja v sedanjih razmerah, so pogoji in potrebne oblike
stimulacije, ki naj zagotovijo potreben vpis
v programe GŠC. Treba je zagotoviti zadosten vpis v šolo in dol očiti pogoje, da bo
interes za vpis. Ob tem se postavlja tudi
vprašanje, kako zagotoviti izvajanje diferenciran ih programov na šoli. Svojo besedo s
tem v zvezi ima tudi Strokovni svet, ki
od loča o pogojih opravljanja zaključnega
izpita in mature. Kakšna bo v prihodnje
vloga poklica ••gozdarski tehnik« oziroma
maturanta srednje gozdarske šole in kakšne srednješolske poklicne profile bo v
prihodnje potrebovalo gozdarstvo?

3 PRIPOROČILA
Na osnovi povedanega, je kom isija za
sklepe: Vrtovec, Pogačnik, Veselič, povzela
PRIPOROČILA, ki naj bodo osnova za
prihodnje sodelovanje v partnerstvu na področju gozdarskega izobraževanja ter izhodišče za jesenski strokovni posvet v organizaciji Zveze gozdarskih društev:
1. Na osnovi prihodnjih potreb reorganiziranega gozdarstva in na podlagi izhodišč
za predvideno reorganizacijo poklicnega in
strokovnega izobraževanja v Sloveniji, ugotavljamo, da je naš skupni interes sodelovanje v partnerstvu, katerega cilj in namen je
usklajevanje interesov, potreb in strokovnega dela na področju poklicnega in strokovnega izobraževanja za potrebe gozdarstva v Sloveniji. V partnerstvo so poklicani
in povabljeni v najširšem javnem interesu
in v interesu stroke vsi, ki jih področje
poklicnega in strokovnega izobraževanja
za potrebe gozdarstva kakorkoli zadeva ali
zanima : država s pristojnimi ministrstvi in

strokovnimi službami, izobraževalne usta- , nizaci)ami, spreminjanjem izobrazbenih ponove in zavodi, izvajalci del v gozdarstvu · gojev in programov ne kaže hiteti. Do
prek Gospodarske zbornice in njenih organadaljnega naj zato ostane izobraževalni
nov, lastniki gozdov po svojih predstavnikih,
sistem, in z njim pogoji zaposlovanja, neszaposleni v gozdarstvu prek sindikatov, pa
premenjen. Treba pa je v skladu s tekočimi
tudi Zveza gozdarskih društev.
spremembami postopoma le-te uvajati in
zanje pripravljati potrebne programe. Pri
2. Pred državo in javnostjo je treba poutem je, tudi v javnem interesu, treba poiskati
dariti specifiko pomena gozdov ter drugih
optimalne, vendar obenem racionalne rešinaravnih ekosistemov in naravnih obnovljitve.
vih virov, pogojev in potreb gospodarjenja
z njimi ter poklicnega in strokovnega izobraževanja za tovrstne potrebe. Zaposlenim v
gozdarstvu je treba zagotoviti varnost dela
in varno delo.
3. Sistem poklicnega izobraževanja za
potrebe gozdarstva in sorodnih dejavnosti
naj bo celovit, vertikalno povezan do
vključno višjega (po potrebi tudi visokega)
študija, ter horizontalno prehoden in skladen s sistemom poklicnega izobraževanja
v državi.
Postavlja se vprašanje smiselnosti dveh
visokošolskih programov, kar je treba vsestransko preučiti. Obenem je treba zagotoviti tudi primerljivost izobraževalnega sistema in poklicev z drugimi evropskimi
državami.
4. Tripartitni interes na področju gozdarskega poklicnega izobraževanja narekuje
potrebe po učinkovitem in strokovnem sodelovanju pri pripravi potrebnih izobraževalnih programov, ki bodo skladni z ustrezno
zakonodajo, predvideno nomenklaturo poklicev, pogoji, ki bodo veljali za zaposlovanje ter objektivnimi kadrovskimi potrebami.
5. Zagotoviti je treba strokovnost in varnost pri opravljanju vseh del v gozdarstvu
na vseh ravneh. Poleg rednega šolanja
kadrov je zato treba omogočiti in pospeševati vse oblike obšolskega izobraževanja,
razne oblike specializacij ter oblike izobraževanja lastnikov gozdov. Za te potrebe je
treba pripraviti ustrezne programe in pogoje
za verifikacijo teh programov.
6. Dokler ne bodo znani vsi pogoji, ki
bodo narekovali ustrezno reorganizacijo
poklicnega in strokovnega šolstva, sprejeti
ustrezni podzakonski akti in dokler ne bodo
kolikor toliko objektivno znane potrebe po
različnih pok licih in določeni pogoji zaposlovanja v gozdarstvu, z enostranskimi reorga-

7. Pripraviti je treba še letos nacionalni
program gozdarskega izobraževanja (Ministrstvo za kmetijstvo in gozdarstvo), ki bo
upošteval predvidene temeljne spremembe
v pogojih in potrebah izobraževanja, določil
potrebno strategijo, zagotovil celovitost izobraževalnega sistema in vključeval tudi program znanstveno-raziskovalne dejavnosti.
8. Treba je izdelati primerjalne analize
izobraževalnih sistemov za potrebe gozdarstva v drugih gozdarsko pomembnih državah Evrope.
9. Med prvimi nalogami reševanja izobraževalne in zaposlovalne politike za potrebe
gozdarstva je ureditev pogojev za nemoteno delo GŠC v Postojni. Zagotoviti in
stimulirati je treba zadosten vpis v programe GŠC, omogočiti izvajanje diferencialnih programov, pogoje opravljanja zaključnega izpita in mature, določiti status
gozdarskega tehnika in maturanta srednje
gozdarske šole oziroma določiti potrebe
gozdarstva po srednješolskih profilih.
1O. Ministrstvo za kmetijstvo in gozdarstvo naj v sodelovanju s Skladom kmetijskih
zemljišč in gozdov ter z vsemi zainteresiranimi izobraževalnimi zavodi čimprej določi
potrebe slednjih glede učnih posestev oziroma zemljišč, gozdnih in kmetijskih, določi
pogoje dodelitve in njihovo namembnost.
11. V sodelovanju med Ministrstvom za
kmetijstvo in gozdarstvo ter Ministrstvom
za šolstvo in šport je treba poiskati trajno
rešitev glede financiranja izobraževanja za
potrebe gozdarstva (podobno tudi kmetijstva). Problemi so:
- pri rednih oblikah izobraževanja zagotovitev trajne oblike financiranja nabave in
vzdrževanje opreme in delovnih sredstev,
potreba po vzpostavitvi oblike stimuliGozd V 52, 1994
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ranja kandidatov za vpis v posamezne
programe,
- sofinanciranje pospeševanja obšolskega izobraževanja, specializacij, tečajev
in v sedanjih razmerah še prav posebej
izobraževanja lastnikov gozdov,
- poseben problem v zvezi z dejavnos-

trni obšolskega in zunajšolskega izobraževanja bo tudi financiranje izdelave ustreznih
programov, saj za tovrstne dejavnosti nima
nobena od prizadetih institucij potrebnih
proračunskih sredstev.
Pavel Vrtovec

GDK: 971:972.12

Slovenski gozdarji v srednjeevropskem alpskem
prostoru
Slovenski gozdarji prek svojih stanovskih
društev, prek našega gozdarskega inštituta
in gozdarske fakultete že več deset let
uspešno sodelujemo s tujimi gozdarji.
Pred nekaj leti, točneje, oktobra 1992,
smo bili tudi slovenski gozdarji (ne)uradno
vključeni v reševanje problemov gozdarstva
v gorskem ali alpskem svetu. Kako se je to
zgodilo?
Ker se v alpskem gozdnem prostoru
pojavljajo drugačni in težji problemi kot
drugod, so se gozdarska društva Bavarske
(Nemčija), Tirolske (Avstrija) in Južne Tirolske (Italija)- že leta 1981 čisto spontano
združila v neko delovno skupnost gozdarskih društev alpskih dežel (Arbeitsgemeinschaft - ARGE- Alpenlandischer Forstvereine). To njihovo druženje ali sestajanje
pa ni utemeljeno z nobenim pravilnikom ali
statutom ! Enkrat na leto, vedno oktobra, se
upravni odbori sestanejo in se pogovorijo
o vsebini problemov v alpskem gozdnem
prostoru. Vsaka štiri leta pa eno izmed teh
društev pripravi večje dvo- ali tridnevno
strokovno srečanje svojega članstva (kot
npr. v Davosu v Švici, leta 1993). Problemi
o katerih se ti gozdarji na svoj'h sreča njih
največkrat pogovarjajo, pa so: · problemi
lova in paše v gorskem svetu, problemi
emisij in tranzitnega prometa, problemi turizma v gorskem svetu in vprašanja, kako
izboljšati varovalno vlogo gozda.
Leta 1990 se je trem prej navedenim
društvom pridružilo še gozdarsko društvo
Kantona GRAUBUNDEN (Švica). Tako so
zdaj v tem »klubu« že štirje.
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Oktobra 1990 je takratni predsednik Gozdarskega društva Tirolske, dipl. inž. gozd.
Hubert RIEDER povabil k sodelovanju še
slovenske gozdarje. Sestanka upravnih odborov štirih gozdarskih društev v mestu
FOSSEN na Bavarskem (Nemčija), sva se
udeležila Franc CAFNIK in Branko ŠTAMPAR. Že takrat so gozdarji z nemško govorečega področja nakazali željo, da se tem
društvom pridružijo tudi slovenski gozdarji.
Oktobra 1991 sva se sestanka štirih
upravnih odborov prej navedenih gozdarskih društev v mestu CHUR v Kantonu
GRAUBONDEN (Švica) udeležila predsednik ZDIT-a gozdarjev dr. Milan HOČEVAR
in Branko ŠTAMPAR.
Oktobra 1992 je bil sestanek v mestecu
HALL na Tirolskem (Avstrija). Tega sestanka sva se spet udeležila dr. Milan
HOČEVAR in Branko ŠTAMPAR. Na sestanku v HALLU so bili slovenski gozdarji (takrat še ZOlT gozdarstva in lesarstva) in gozdarji dežele Vorarlberg
(Vorarlberger Waldverein) iz Avstrije,
sprejeti v to družbo kot pridruženi člani.
Kaj to pomeni? To pomeni, da nas bodo
še naprej vabili na vsa njihova srečanja z
željo, da aktivno sodelujemo pri reševanju
prej navedenih problemov gozdov v alpskem prostoru. Pri organiziranju prireditev
(kot je bila npr. leta 1993 v DAVOSU) pa
nimamo nobenih obveznosti! Potihem pa
pričakujemo, da nam bodo kmalu predlagali
organizirati sestanek upravnih odborov pri
nas (npr. na Bledu). (Za takšen sestanek
krijejo udeleženci vsak svoje stroške, prire-

dite lj pogosti udeležence samo s kosilom!)
Na teh oktobrskih srečanjih predstavniki
svojih društev podajo kratko poročilo o
stanju gozdov v svoji deželi s posebnim
poudarkom na ogroženosti in varovanju
gozdov.
Lanskega srečanja, oktobra 1993 v mestecu BURGEIS v dolini Vinschgau na Južnem Tirolskem, se zaradi takrat izredno
slabega vremena iz Slovenije ni udeležil
noben gozdar.
Vzporedno s tem pa je v evropskem
alpskem prostoru tekla akcija o reševanju
problemov gozda v alpskem svetu. Prof. dr.
Peter GLUCK, sodelavec Inštituta za gozdno gospodarstvo in gozdarsko politiko na
Dunaju (BOKU), je že pred leti sestavil
osnutek nekaterih predlogov o reševanju ogroženosti gozda v alpskem svetu.
To je krajši izdelek, v katerem avtor s
sodelavci opozarja na nekatere probleme
gozdarstva v alpskem svetu in na to, kako
jih reševati.
Širše in bolj natančno pa so se teh zadev
lotili na Evropski akademiji (EUROPAISCHE AKADEMIE) v Bolzanu (Italija).
Področje gozdarstva pri tej Akademiji
vodi nekdanji minister za gozdarstvo dežele
Tirolske, dr. Herbert Scheiring. Po nekaj

letih dela in usklajevanja so zdaj nakazani
problemi in nekatere rešitve ogroženosti
gozdov v alpskem svetu zapisani v: Protokolu gorskega gozda v alpski konvenciji
(Protokol Bergwald zur Alpenkonvention).
Jeseni 1994 bo v Bolzanu sprejem prej
navedene Alpske konvencije o gorskem
gozdu. Prireditelji pričakujejo okoli 1OO udeležencev - gozdarskih strokovnjakov, in
sicer predstavnike gozdarstva alpskih držav
Evropske unije (Francije, Nemčije, Italije),
kakor tudi Švice, Liechtensteina in Avstrije
in tudi Slovenije!
Prav bi bilo, da bi slovenski gozdarji na
tem srečanju sodelovali (vabila in vse podrobnosti s tem v zvezi bomo dobili pravočasno). Predlagam, da bi pri sestavi ekipe
naših udeležencev sodelovali: Ministrstvo
za kmetijstvo in gozdarstvo, Gozdarski inštitut Slovenije, Zavod za gozdove in Zveza
gozdarskih društev Slovenije. Od nas prireditelji pričakujejo referat (ca. 30 minut) in
znanje nemškega jezika tistih, ki se bodo
tega srečanja udeležili. Dr. Scheiring me je
v zadnjem pismu prosil, če mu lahko priskrbim za to priložnost nekaj barvnih diapozitivov iz našega alpskega sveta.
Branko Štampar

Foto: Janez Slavec
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IZ TUJEGA TISKA
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Kdo bo odgovarjal za škode, ki jih

povzročajo orkani?

Jeremy Leggett: Who will underwrite the Hurricane? New Scientist,
7. avgust 1993

Avtor opisuje problem zavarovanja v primerih, ki jih povzročajo naravne katastrofe.
Zaradi orkanov, neviht in ostalih katastrof
so morala zavarovalna podjetja od leta
1987-1993 izplačati 50 bilijonov dolarjev
odškodnin.
Med leti 1970 in 1992 so zavarovalnice
s pobiranjem premij za zavarovanje lastnine na Floridi dobile 10 bilijonov dolarjev.
Orkan Andrew, ki je 24. avgusta 1992
pustošil le nekaj ur po državi, je zavarovalnicam povzročil 16.5 bilijonov dolarjev izgub. Po delovanju tega orkana je 36 zavarovalnih podjetij prenehalo zavarovati ali pa
je zmanjšalo število zavarovanj lastnine v
obalnem pasu Floride. Tako so tisoči domov in mnoga podjetja ostali brez zavarovanja. Njihovi lastniki so bili za zavarovanje
prisiljeni zaprositi državni in federalni zavarovalni fond .
Mnogo zavarovalnic je strah zaradi vse
večjega števila orkanov, neviht in ostalih
vremenskih neprilik.
Mnogi to »divjanje« narave povezujejo z
učinkom tople grede. Zato mnoga zavarovalna podjetja uporabljajo raziskave podnebja za ocenjevanje rizičnosti območij
glede delovanja neviht in orkanov.
Največja zavarovalna podjetja zaposlujejo svoje meteorologe in klimatologe; ustanavljajo posebna podjetja, da bi zmanjšali
odtok sredstev zaradi škod ob vremenskih
neprilikah. Tako so leta 1992 kl imatologi in
meteorologi iz 40 držav zaključili, da je
segrevanje zemlje neizogiben pojav, če ne
zmanjšamo emisije škodljivih plinov v
ozračje.

V najslabšem primeru bo v naslednjem
stoletju segrevanje doseglo nevarno stopnjo in sicer 0,3
na desetletje. Osemdeseta leta so bila toplejša za 0,2
od vseh
prejšnjih desetletij, segaj oč 140 let nazaj.

oc
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To desetletje se je začelo z najtoplejšim
letom v zgodovini.
Dvig temperature bi vsekakor omogočil
ugodnejše pogoje za nastanek orkanov, ki
pogosteje nastajajo nad morjem, ki ima
površino segreto nad 27 °C. Poleg orkanov
je pričakovati tudi več drugih n esreč zaradi
segrevanja ozračja. Višje temperature bi
povzročile taljenje ledenikov, dvig nivoja
morij, v končni fazi pa poplave (na Nizozemskem in v vzhodni Angliji je leta 1953
v poplavah izgubilo življenje 2000 ljudi).
Toplejša atmosfera bo povzročila več padavin na določenih območjih sveta, kar vodi
k poplavam na teh območj ih . Globalno
segrevanje bi neizogibno povzročilo tudi
več suš, kar vodi tudi k povečanju števila
požarov.
Dve največji zavarovalniški družbi MUNICH RE in SWISS RE se zavedata resnosti problema in se zavzemata za osvešča
nje javnosti glede učinka tople grede. Podjetje MUNICH RE je javno pozvalo vlado
in industrijo, da stopijo v akcijo in preprečij o
katastrofo spreminjanja podnebja. Predlagajo, da naj industrija vlaga kapital v proizvodnjo, ki rabi manj energije in da naj
začne uporabljati okolju neškodljiva goriva.
Zavarovalne družbe spodbujajo uporabo
so nčne energije.
KOMENTAR

Nenehen pohlep člove ka po energiji je
privedel do povračilnih reakcij narave. Marsikje porušeno ravnotežje v naravi povzroča človeku ogromne škode (uničevanje
bivalnih naselij, odnašanje plodne zemlje ...).
Človek z jemanjem naravnih dobrin, njihovo predelavo in nadaljnjo uporabo ter
vračanjem energije v naravo v obliki uma-

zanije, povzroča v ekosistemih globoke
spremembe.
Primer je množična uporaba fosilnih goriv, pri katerih z izgorevanjem nastajajo
ogromne količine C02 • Povečanje količine
co2 v ozračju povzroči dvig temperature v
atmosferi - učinek tople grede.
Umazanija (emisija škodljivih plinov) povzroča v okolju globalne spremembe in katastrofe, kot so orkani.
Zato bo gigantsko porabo energije treba
omejiti, obenem pa začeti iskati in uporabljati alternativne vire (voda, veter, sončna
energija).
Rešitve je treba začeti iskati tudi pri

Pri takem objestnem ravnanju z energijo
ne moremo mimo brezobzirnega izsekavanja tropskih gozdov, ki so hkrati tudi velik
porabnik C02 • Ta pa je eden izmed dejavnikov, ki povzročajo učinek tople grede in
s tem tudi pogostejše in hujše arkane,
poplave in še nekatere druge naravne nesreče.
Določena spoznanja o rabi, transportu in
shranjevanju energije bo treba iskati v pragozdu, kjer so ti procesi naravnani tako, da
je izguba minimalna.

transportu energije, saj za naravi vzeto

SKLEP: spoštuj in opazuj naravo, da boš
lahko živel mirno in varno!

energijo porabimo še ogromno energije za
njen transport.

August Kunc

GDK: 4i4.i2

Nevarnosti presajanja genov za proizvodnjo pesticidov
Bob Holmes: The pe ril s of planting pesticides, New Scientist, 28. avgust 1993
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Kmetijstvo že dolgo časa uporablja pri
proizvodnji svojih pridelkov različne sintetične pesticide. Ti pripravki niso bili nikoli
posebno priljubljeni, vendar se njihovo uporabo dopušča, ker pomagajo odstranjevati
škodljivce, ki so v očeh pridelovalcev še
večji negativci. Odkritje biološkega insekticida oziroma skupine toksinov, ki jih izloča
bakterija Bacil/us thuringiensis, je bilo zato
sprejeto z velikim odobravanjem.
Doslej so znanstveniki odkrili že več kot
50 naravnih bakterijskih toksinov. Nihče ne
ve, zakaj jih bakterije pravzaprav proizvajajo. Toksini delujejo na različne skupine
insektov, pršic in še nekaterih drugih živalskih skupin. Beljakovinski toksini se odlikujejo z veliko selektivnostjo in jih primerjajo
s kirurškim nožem, saf odstranjujejo nezaželene žuželke, ne dotaknejo pa se njihovih
naravnih sovražnikov. Prodaja toksinov
bakterije Bacil/us thuringiensis se je v 80.

letih početveri la in v svetovnem merilu letno
že presega vrednost i OO milijonov ameriških dolarjev.

Toksini Bacil/us thuringiensis, ki se nanašajo s škropljenjem, so zaradi delovanja
sončne svetlobe aktivni le nekaj dni, zato
razmišljajo, da bi gene, ki sprožajo proizvodnjo toksinov. presadili neposredno v
varovano rastline. Rastlina, ki sama pro-

izvaja insekticid, bi lahko opravila tudi z
žuželkami, ki so zavrtane v njeni notranjosti
ali pa napadajo njene korenine. Tako bi
lahko onesposobili tudi škodljivce, ki jih
škropivo običajno ne doseže. Raziskovalci,
ki se ukvarjajo z genetskim inženiringom,
ocenjujejo, da bodo vzgojili rastline krompirja in bombaža, ki bodo same proizvajale
toksine Bacil/us thuringiensis, že v treh do
štirih letih, podobno koruzo pa dve leti
kasneje. Dobili naj bi torej idealne "insekticidne« rastline za kmetije 2i. stoletja. Strokovnjaki opozarjajo, da se uvajanje rastlin,
ki bodo produkt genetskega inženiringa,
lahko maščuje.
Masovna uporaba insekticidov pospešuje razvoj odpornejših osebkov škodljivcev. Scenarij nam je dobro poznan iz upoGozd V 52, 1994
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rabe sintetičnih insekticidov. Danes je veliko insektov resistentnih vsaj na en insekticid, posamezne vrste pa so kos že skoraj
celotnemu arzenalu kmetovalčevih strupov.
Do nedavnega se je menilo, da se pri
uporabi Bacil/us thuringiensis odpornost žuželk ne more razviti, saj komercialna pršila
vsebujejo mešanico razli čni h toksičnih proteinov. Sklepali so, da je verjetnost, da bi
bila žuželka hkrati odporna na vse toksine
v pršilu, neznatna. Poleg tega v dvajsetih
letih uporabe Bacil/us thuringiensis niso
zaznali pojava resistence. V ZDA so leta
1985 odkrili odpornost nekaterih vrst metuljev v zabojih z vskladiščenim žitom. Kasneje so podobne lastnosti odkrili tudi pri
drugih vrstah žuželk v ZDA, na Japonskem
in v Aziji. Laboratorijski poskusi so pokazali,
da lahko odpornost razvije veliko razli čnih
vrst insektov.
Veliko strokovnjakov meni, da bi uvajanje
pridelkov, ki bi sami proizvajali toksine,
lahko pripeljalo do nastanka mogoč ne armade odpornih vrst škodljivih žuželk. Tako
bi se uresničile najbolj pesimistične prerokbe nasprotnikov uporabe genetskega
inženiringa. Nevarnosti se zavedajo tudi
vodilna agrokemijska podjetja, ki v razvoj
novega nači n a uporabe Bacil/us thuringiensis vlagajo velika denarna sredstva. Širjenje
resistence bi utegnilo zmanjšati čas komercialne uporabnosti tega biološkega insektiGida. Skupina proizvajalcev pesticidov je
zato formirala raziskovalno skupino, ki raziskuje nastajanje resistence pri žuželkah.
Način dela skupine je bil že od samega
začetka kritiziran, češ da je v trenutku, ko
se pojavijo odporne vrste žuželk, v bistvu
že prepozno.
Razvoj odpornih žuželk so doslej običajno preprečevali tako, da so uporabili
močne odmerke insekticida, ki je pokončal
tudi odpornejše osebke. Seveda so v tem
primeru žuželke, ki preživijo, resnično odporne. Dozdeva se, da je boljša izmenična
uporaba različnih insekticidov. Tako naravna selekcija, ki razvija odpornost, lovi
prem i kajoče tarčo. Po drugi strani pa uporaba različnih toksinov povečuje evolucijski
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pritisk na žuželke, da razvijejo generalnejše
oblike resistence. Več obetajo integralne
metode obvladovanja škodljivih žuželk, ki
se zanašajo na naravne sovražnike, izmenjavanje različnih vrst pridelkov, izbiranje
različnih terminov sejanja, in na va rčno
uporabo toksinov Bacil/us thuringiensis ter
drugih insekticidov.
Pri morebitni prihodnji uporabi odpornih
rastlin bo nujno potrebno ohraniti tudi določen delež kmetijskih površin z običajnimi
rastlinami brez bioloških toksinov. Te površine bodo služile kot zatočišča za žuželke, ki ne bodo izpostavljene insekticidom
in bodo tako zanje še vedno dovzetne.
Osebki, ki bi si pridobili odpornost na poljih
z »insekticidnimi« pridelki, bi se parili z
osebki iz zatočišč . Pri tem naj bi se njihova
odpornost utopila v genski masi neodpornih
žuželk. Za obvladovanje žuželk, ki živijo in
se razmnožujejo bolj ali manj na istem
mestu, bi bilo bolje uporabljati mešanico
»insekticidnih « in navadnih rastlin. Kakšna
naj bi bila optimalna velikost zatoči šč za
žuželke? Največkrat se omenja 1 O% površine vseh njiv. Tukaj pa se zastavlja
vprašanje, kako prep ričati kmetovalca, da
bodo žrtvovali del svojega pridelka za odlaganje nastanka odpornosti žuželk neznano
daleč v prihodnosti? Ponujena rešitev je
o čitno bolj atraktivna v znanstvenem kot v
komercialnem smislu.
Članek prikazuje veliko stisko, v kateri se
je znašlo kmetijstvo predvsem v ZDA. Naveza med znanostjo in tehnologijo proizvaja
zaradi hitre uporabe nepreverjenih odkritij
nove probleme, ki jih mora nato reševati z
vedno e~stremnejš imi novostmi. Dejavnost,
ki temelji na energetskih in snovnih vlaganjih v umetne sisteme, tako tone vse globje.
Tudi nekateri strokovnjaki priznavajo, da
ne vidijo izhoda iz začaranega kroga. Kmetijstvo, ki za vsako ceno teži k maksimiranju
proizvodnje, se je znašlo v slepi ulici, zato
bo prisiljeno razmišljati o drugačni proizvodnji hrane, čeprav za ceno manjšega pridelka.
Roman Pavlin

l

GDK: 627.11 (4-015)

Dolgo sušno obdobje
Fread Pearce: A Long Dry Season.
New Scientist, 17. julij 1993.
Voda - kri življenja. Da to niso samo
prazne besede, bi se morale še posebej
zavedati mediteranske države. Soočanje s
katastrofalnimi posledicami pomanjkanja
pitne vode je skoraj vsakdanji problem
večine mediteranskih regij že peto leto
zapored.
Fred Pearce v članku z naslovom Dolgo
sušno obdobje opisuje stanje in opozarja
na posledice številnih projektov za ohranitev vode v posameznih sredozemskih državah. Zimsko deževje, ki naj bi napolnilo
naravne rezervoarje vode, je izpadlo tudi
minulo zimo in le finančno najmočnejšim

se je uspelo zavarovati pred hudim pomanjkanjem vode z gradnjo postaj za razsoljevanje morske vode in postavitvijo velikih jezov
na z vodo bogatih rekah. Medtem pa klimatologi dolgoročno napovedujejo nevarnost
širitve saharske puščave proti severu. Vse
to je prebudila ob že vsesplošnem pomanjkanju pitne vode v nekaterih južnih predelih
Mediterana mnoge dežele k razmišljanju o
zmanjševanju porabe vode.
Dodatno obremenitev že tako nizkih zalog povzroča sezonska turistična migracija
prebivalstva, saj nekateri otoki (Malta) poveča porabo vode več kot dvakrat. Cena
vode na tem oto~u je še vedno relativno
nizka in zato se še vedno pojavljajo zahteve
po namakanju. Na srečo z razsoljevanjem
morske vode zagotavljajo potrebne količine
pitne vode, čeprav je cena razsoljevanja
več kot trikrat večja od cene črpanja podtalnice.
V Španiji je vlada najhitreje reagirala na
pomanjkanje vode z omejeno porabo (le 12
ur na dan), pač pa je nujno pridobivanje
vode iz reke Guadalaquir poslabšalo hidrološke razmere v močvirju nacionalnega

parka Donana na delti prizadete reke. Tu
so še nekatere že skoraj izumrle vrste
močvirskih ptic. Gladina vode se je zmanjšala za 50 cm in številne ptice so začele
izumirati. Porabo vode povečajo ekstenzivni namakalni sistemi, kjer se porabi pri-

bližne 4/5 vode. Odvzem vode iz bolj vlažnih predelov z izgradnjo nacionalne vodne
mreže je omejen, saj že zdaj obsega 40%
meteorske vode in pusti le malo za napolnitev zalog talne vode in močvirij. Načrti za
vodni transport povzročajo tako ekološke
kot tudi politične probleme, saj se regije,
katerim vodo odvajajo, zavzemajo za lokalizacijo porabe vode.
Podobne probleme ima tudi Portugalska,
medtem ko se je edina na Iberskem polotoku izognila vodni krizi le kolonija Gibraltar.
Tu že nekaj let zaporedoma uvažajo pitno
vodo s tankerji. Poleg tega pa 2/3 potreb
zagotovijo s sežiganjem odpadkov, kjer
porabijo pridobljeno toplotno energijo za
izhlapevanje morske vode.
Grčija sledi Španiji pri gradnji namakalnega omrežja. Veliki stroški preusmerjanja
20-65% pretoka najdaljše reke v državi
Acheloos so potrebni za namakanje
200.000 ha tobačnih, riževih in zelenjavnih
polj na vzhodu države. Ekologi upozarjajo
na posledico tega projekta, saj je ogroženih
600 km 2 močvirnate pokrajine Missolonghi
ob izlivu reke Arheloos, kjer so po Ramsarski konvenciji zaščiteni biotopi različnih ptič
jih vrst.
Libija in Izrael porabila že zdaj vse svoje
obnovljive vodne vire. Veliko prihodkov od
prodaje nafte porabi Libija za nesmiselni
projekt črpanja fosilnih neobnovljivih vodnih
zalog pod Saharo in za dovajanje vode v
več kot 1OO km oddaljene farme na severu
države. S prekomernim izkoriščanjem talne
vode dodatno povzročajo ekološko pustošenje. Umetno narejena reka je predrag in
ekonomsko nesmiselen vir za oživitev kmetijstva.
Tudi Izrael se oskrbuje iz dveh ranljivih
vodnih virov. Eden je jezero Kinneret (galilejsko jezero), iz katerega teče reka Jordan,
njen velik del pa je odvajan v izraelsko
nacinalno vodno omrežje. Drugi je obalni
equifer, katerega gladina je že pod morsko
gladino. Struktura skalovja, ki razmejuje
morje od equiferja, pomeni vse večjo nevarnost vdora morske vode v zaloge pitne
vode.
Program za okolje pri OZN je predvideval
uporabo indeksa »vodne porabe«. Gre za
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količnik med količino porabe in količino
obnovljivih vodnih virov. če ta znaša več
kot 50 %, bo imela dežela v prihodnosti
težave s preskrbo pitne vode. Libija in
Izrael že zdaj po rab ita prek 1OO % obnovljive vode. Egipt, ki črpa vodo iz Nila, jima
tesno sledi. Klimatske spremembe lahko v
prihodnjih desetletjih povzroč ij o velike razlike v porazdelitvi padavin in rečnih tokov.
Klimatski model meteorološke postaje Hadleyjevega centra predvideva, da bodo redukcij dežja deležne predvsem južnosredozemske države. Model predvideva od 15
do 50% zmanjšanje talne vlage, ki je ključn i
element za rast rastlin.
V primeru uresničitve teh napovedi se
bodo vsa inženirska prizadevanja za transport vode končal a kot slepilo in kupovanje
časa oz. odlaganje soočanja z resnico o
katastrofalnem pomanjkanju vode. Predvsem bodo morali ugotoviti, če lahko še
naprej 2/3 vode namenjajo namakalnim
sistemom, še posebej kadar gre za pridelke, ki jih je že zdaj preveč . Poleg tega pa
se pri namakanju izgubi več kot 40 % vode
z izhlapevanjem.
Postavlja se vprašanje, kaj lahko gozdarji
pripomoremo k zmanjšanju akutnega problema pomanjkanja pitne vode v Sredozemlju? V nekaterih sredozemskih državah

(Španiji) imajo velike površine mladih monokultur iglavcev, ki so veliki porabniki pitne
vode. Nasproti tem pa je avtohtona vegetacija, ko doseže klimaksni štadij, sposobna
najbolj ekonomično uravnavati porabo vode. Do lgoročno je edina rešitev v celostnem
in sistemskem n ači n u reševanja problema
pomanjkanja pitne vode. Gozdarji morajo
začeti s postopno premeno umetnih monoku ltur iglavcev z avtohtono vegetacijo. Bogate izkušnje pri pogozdovanju našega
Krasa so lahko v veliko pomoč pri revitalizaciji Sredozemja. Na primeru slovenskega
Krasa smo spoznali, da po hitri poti, brez
vmesnih razvojnih štadijev naravne vegetacije, ni mogoče zagotoviti uspešnega zdravljenja sredozemskega prostora. Izčrpana
zemlja se mora najprej »odpočiti••, ustvariti
je potrebno pogoje za vračanje avtohtone
vegetacije. Te pogoje lahko najbolj učinko
vito zagotovi pionirska vegetacija. Vmesna
faza z mlado pionirsko vegetacijo je nujna,
čeprav je vodnobilančno ta faza najbolj
potratna v sukcesiji do klimaksne vegetacije, nato pa se izboljša celotni vodni režim
krajine, pa tudi ozračje , na katerega blagodejno vpliva povečana transpiracija vode iz
novonastalih tal in povečane površine, ki jo
ustvari strukturiran gozd.
Janez

Kolikšen delež obnovljivih vodni h virov porabijo mediteranske države
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Krč

KNJIŽEVNOST
GDK: 174.7 Abies alba (Mili)

Manfred Horndasch: Jelka (Abies alba Mil/.) in njena
tragična usoda skozi čas
Dolgoletni referent za gojenje gozdov pri
Višji gozdni direkciji v Augsburgu, Nemčija,
član Bavarskega gozdarskega društva gospod dr. Manfred Horndasch je skoraj vse
svoje gozdarsko udejstvovanje posvetil
vprašanju jelke. Problematiko te drevesne
vrste opisuje tudi v svoji doktorski disertaciji
.. o zgodovini gozdarstva na Frankovskem«. V svoji knjigi, izdani leta 1987 z
naslovom: »Stabiliziranje smrekovih sesto~
jev na območjih ogroženih od vetra« predlaga ukrepe na podlagi svojih dvajsetletnih
izkušenj.
Povzetek svojih dolgoletnih izkšenj z
jelko je izdal v obsežnem delu: »Jelka
(Abies alba Mil/). in njena tragična usoda
. skozi čas«. Knjiga je izšla v samozaložbi

leta 1993. Napisana je »V zaskrbljenosti za
izgubo ene izmed naših najvrednejših drevesnih vrst naših gozdov in

gozdarstva« kot sam navaja v uvodu svo~

jega dela.
Vsebinsko je obdelano vprašanje biografije jelke, zgodovinsko-razvojno stanje in
praktične izkušnje s to drevesno vrsto.
Posebej obdeluje avtor vzroke njenega obžalovanja vrednega nazadovanja, pri čemer
navaja poleg svojih večdesetletnih izkušenj
več kot 450 strokovnih del mednarodne
literature.
Gozdarsko društvo Bavarske zato vsem
gozdarskim strokovnjakom toplo priporoča
delo dr. Manfreda Horndascha: .. Jelka (Abies alba Mil/.) in njena tragična usoda
skozi čas« Naročite jo lahko na njegovem
naslovu: Mossmannstrasse 16, 86199
Augsburg- Nemčija za ceno 35 DEM plus
stroški poštnine in davka.

ogrožajočo

Franc Cafnik

KNJIŽEVNOST
GDK: 911

Dr. Anton Prosen: Sonaravne urejanje podeželskega
prostora
(Dr. Anton Prosen, Katedra za prostorsko
planiranje, Fakulteta za arhitekturo, gradbeništvo in geodezijo, Ljubljana, 1993)
Naravni vir prostor je vse bolj izpostavljen
medsebojnemu učinkovanju različnih interesov. Z rastočo sposobnostjo človeka, da
manipulira z energijo, snovjo in informacijami postajajo posegi vanj vse korenitejši
ter žal pogosto neorganizirani, brezobzirni
in okolju neprijazni.
Rezultat takšnih posegov je popačena
podobna krajine, ki ne odseva le človeko
vega odnosa do okolja, temveč predstav-

lja tudi del naravne in kulturne dediščine
naroda.
Podeželje še zdaleč ni samo strateški
prostor za pridobivanje hrane, ampak poleg
te opravlja še številne druge funkcije, ki jih
vedno ni mogoče gospodarsko ovrednotiti.
Mednje spada ohranjanje naravnih prvin
(vode, tal, zraka), oblikovanje kulturne krajine, vloga ))mestne spalnice« itd. Zato
mora biti vsak poseg vanj skrbno premišljen, usklajen z različnimi zahtevami in
potrebami družbe ter postavljen na ekološke temelje. Naloga je vsekakor zahtevna
GozdV 52, 1994
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in kliče k sodelovanju različne stroke, od
naravoslovnih in tehničnih, do družboslovnih in humanističnih.
Dr. Anton Prosen s Fakultete za arhitekturo, gradbeništvo in geodezijo v svoji razširjeni disertaciji nakazuje nekaj zanimivih
rešitev.
V šestih poglavjih, kolikor jih delo obsega, nam najprej predstavi pomen in metode
planiranja pri urejanju prostora, nato nas
popelje na kratek sprehod po zgodovini
nastajanja slovenske agrarne krajine, temu
pa sledi prikaz zakonskih in strokovnih
rešitev s poudarkom na bavarskih izkušnjah, upoštevajoč značilnosti in posebnosti
slovenskega prostora.
Težišče dela predstavlja četrto poglavje,
kjer so podani temelji za sonaravno urejanje kmetijskega prostora. Avtor podaja ekološki koncept varstva narave za različne
naravne sisteme, predstavi pa tudi metode
nege krajine in možnost preverjanja pose-

gov v prostor. Ob tem bi si gozd morda
zaslužil nekoliko več pozornosti, saj navsezadnje pokriva več kot polovico slovenskega prostora. V petem poglavju obravnava vprašanje prenove in razvoja vasi,
tako z gospodarskega kot tudi ekološkega
stališča in zaokrožuje delo z vtisom perspektiv pri bodočem urejanju slovenskega
kmetijskega prostora.
Delo dr. Prosena je tudi pomemben prispevek k bogatenju slovenskega strokovnega jezika na tem področju, saj je v njem
zbranih in prvič poslovenjenih mnogo strokovnih izrazov. Vsekakor si zasluži, da ga
vzamejo v roke tudi pripadniki stroke, ki se
ponaša s pionirstvom na področju sonaravnosti. Tudi gozdar lahko izve marsikaj novega o urejanju prostora ob upoštevanju
naravne in kulturne dedišč i ne, ali, kot pravi
avtor sam, »S spoštovanjem do preteklosti
in z mislijo na prihodnje rodove«.
Alenka Korenjak

GDK: 945.25
Učitelji biologije OŠ Janka Ribiča, Veržej

Učna

pot ob mrtvici reke Mure

Oblikovno privlačna knjižica prihaja iz
tistega dela Slovenije, ki ga Slovenci ne
poznamo prav dobro in jo zato še posebno
toplo pozdravljam. Enako naklonjeno sprejemam dejstvo, da so se avtorji v prvi vrsti
podpisali s skupnim nazivom, ki poleg potrebe po tovrstnem izdelku kaže in nas
opominja na določeno pripadnost, za katero
v času modnega vzpona managerjev in
»vstopanja v Evropo« preradi pozabljamo.
Škoda je nameniti knjižico »le•• učiteljem
biologije. Ponudimo jo lahko predvsem in
tudi njim, prav gotovo pa bi na pot z
radovedna pozornostjo stopili posamezniki
različnih ciljnih skupin, če bi le vedeli zanjo.
Avtorji bi tako ob nekaterih razširitvah vsebine predstavljali oporno točko volje in znanja o nekem prostoru in času ter tako
vzpostavili komunikacijo s širšim interesnim
okoljem, kar je nedvomno eden od name286
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nov in funkcij izobraženca, da ne rečem
učitelj a.
Učna pot je predstavljena v devetnajstih
fotografijah skupaj z naslovnico in s pregledno karto (kateri manjka oznaka merila).
Opremljena je z znakom poti in opisana na
dvaindvajsetih straneh na osnovi vsebin
učnega načrta za 5. in 6. razred osnovne
šole. V knjižici pogrešam razlago znaka in
formalno osebno izkaznico poti (dolžina,
nadmorska višina, smer, . . .). Glede na to,
da poimenovanje poti navaja reko in enega
od redkejših biotopov, bi pričakoval a geografsko opredelitev Mure in definicijo vsaj
mrtvice, če ne že naštetja drugih redkih
biotopov, ki jih ob njej lahko najdemo (logi,
gaji, ... ). Nekateri so bili nedavno tega
predstavljeni v Gei. Ne vem, ali je knjižica
oziroma učna pot strogo biološka. Širitev
vsebine bi bila sicer dobrodošla, čeprav ni

nujna. Knjižice nekaterih gozdnih učnih poti
(Panovec pri Novi Gorici, Predtrški gozd pri
Radovljici, Šmarnogorska Grmada, Rakov
Škocjan, Jesenkova pot na Rožniku, Bollenk na Pohorju, Svečina-Kopica,.·.. ), ki so
bile postavljene večinoma v sedemdesetih
letih in so dostopne (najmanj) v Gozdarski
knjižnici' v Ljubljani, bi lahko služile za
širitev tematike. Precej prostora v knjižici je
namenjenega opisu drevesnih vrst. Tudi
zato jo predstavljam gozdarski strokovni
javnosti. Priporočljivo bi bilo vse opremiti s
skicami kot nekatere že so in dodati informacijo o uporabnosti posameznega lesa

ter razlikah v ekologiji posamezne vrste.
Glede na to, da se podpisana ukvarjam s
propadanjem gozdov, mi seveda manjka
opozorilo na tovrstne probleme v gozdu tudi ob Muri.
Tudi s posluhom za posamezne bisere
naše dežele, ki jih opazujejo naši otroci,
lahko pokažemo svojo raven sposobnosti
za življenje v času in prostoru, ki ga živimo,
zato učni poti in njenim avtorjem na pot z
veseljem in spoštovanjem tudi tale zapis.
Nevenka Bogataj

IN MEMORIAM
GDK: 902.1

Viljem Kindler 1912-1994
Življenjska pot Viljema Kindlerja se je
14. 2. 1912 v gozdarski naselbini
Leskova dolina sredi snežniških gozdov.
Tako kot njegov ded in oče se je tudi Viljem
zapisal gozdarskemu poklicu, ki ga je nadvse uspešno opravljal do leta 1969, ko se
je kot višji gozdarski tehnik upokojil.
Pred vojno je služboval kot revirni gozdar
na snežniškem veleposestvu Schonburg Waldenburg. Med vojno je leta 1943 preživel nemško ofenzivo na Mašunu in požig
gozdne pristave. Po vojni ga je poklicna pot
kot gozdarskega strokovnjaka vodila praktično po vseh primorskih gozdovih, večino
strokovnega dela pa je opravljal v snežniških gozdovih. Ljubiteljsko se je ukvarjal z
raziskovanjem preteklosti in izbrskal pozabi
marsikatero zanimivost iz zgodovine snežniških gozdov. Napisal je knjigo "zgodovinski paberki o srednjeveških gradovih ob
zgornjem toku Velike vode in nekaterih
drugih bližnjih gradovih«.
Konec šestdesetih let, t. i. tretje obdobje
Viljema je vezano na intenzivno hortikulturno dejavnost. Z ozkim krogom zanesenjakov, ki jih je zbral okrog sebe, je začel
urejati zanemarjene in nepozidane mestne
površine. Z njemu lastno voljo in zagnanostjo so na smetiščih in mlakužah nastali
začela

V četrtek 26. 5. 1994 nas je za vedno
zapustil eden najbolj znanih in spoštovanih
ljudi Ilirske Bistrice - Viljem Kindler. Njegova bogata in zanimiva življenjska pot je
od rane mladosti, tako rekoč od zibeli,
vezana na gozd in naravo.
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parki in zelene površine, ki so dale Bistrici
povsem drugačno podobo.
Na njegovo pobudo so med prvimi v
Sloveniji maja 1967 ustanovili Hortikulturno
društvo »Vrtnica<<. Kot dolgoletni tajnik je
bil ves čas duša in gonilna sila društva,
njegova zagnanost in skrb za zelene površine pa je postala že prislovična. Poleg
12 ha zelenih površin v mestu je z vztrajnim
pregovarjanjem prepričal odgovorne ljudi v

bistriških tovarnah, da so začeli urejati tovarniška dvori šča. Njegovo delo je odmevalo tako doma kot v slovenskem prostoru.
Zveza hortikulturnih društev Slovenije ga je
imenovala za častnega člana, prejel je tudi
najvišje občinsko priznanje »4. julij<<.
Viljem si je s »kindlerjevim parkom<<, kot
ga imenujejo Bistričani, postavil večn i spomenik.
Jože Maljevac

STROKOVNO IZRAZJE
V skupini Zveze gozdarskih društev Slovenije za strokovno izrazje smo za sedaj
sprejeli samo razlage štirih strokovnih gesel:
sonaraven, -na, -no: skladen z naravo;
naravne zakonitosti
gozd, -a, m: življenjska skupnost, v kateri

upoštevajoč

prevladujejo drevesa
gozdni prostor, -a, m: prostor, ki je v
celoti porasel z gozdom
gozdnati prostor, -a, m: prostor, ki je
pretežno porasel z gozdom
Dopolnjevali smo tudi prevod »Lexicon
silvestre<< v slovenščino in se strinjali o
nekaterih dopolnitvah:

Nemško geslo

Dosedanji prevod

Standortskunde f,
forstliche

raziskave f pi rast išč

Spremenjeni ali
dopolnjeni prevod
nauk mo gozdnem rastišču

Krumelstruktur f

drobljiva sestava f

grudi časta

Bodenluftung f

dihanje ntal

zračenje

Bodenverkrustung f

zaskorjitev f tal

zaskorjenje ntal

Versauerung f

zakisovanje n

zakisovanje n, zakisanost f

Vernassung f

prepojitev f tal
namočenost f tal

prenasičenost

struktura f

ntal, dihanje ntal

premočenost

f tal z vodo

f

dr. Marjan Lipoglavšek
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Les, ki ohranja gozdove
Povzemimo kot osnovo razmišljanju navedbo v zborniku Zemlja
1994, ki ga vsako leto pripravlja inštitut Worldwatch iz Washingtona
pod naslovom State of the World (Stanje sveta). Slovensko izdajo za
leto 1994 je založil Medium d.o.o. iz Radovljice.
"V decembru leta 1991 je B & O, vodilna britanska veriga s
pohištvenimi trgovinami, objavila, da umika iz programov vse proizvode, ki vsebujejo les, ki ni bil pridobljen s trajnostnim gospodarjenjem
z gozdovi. Podjetje je obljubilo, da bo do leta 1995 doseglo, da bo na
tržišče dajalo izključno 'dober les'. Ta odločitev je bila zmaga evropskih
okoljevarstvenikov, ki so se z lesno trgovino ubadali skoraj celo
desetletje (Zemlja 1994, str. 34).
Kot je v nadaljevanju zapisano v omenjeni knjigi, je, žal,· kljub
izrednim naporom na obeh straneh Atlantika, še vedno malo lesa, ki
izpolnjuje standarde trajnostne sečnje, ki je v knjigi pojasnjena kot
sečnja, kjer je letni posek enak letnemu prirastku. V tropih je po
navedbi knjige le desetina odstotka lesa posekanega na osnovi tako
določene trajnostne sečnje.
Slovensko gozdarstvo, ki že desetletja skrbi, da se v naših gozdovih
seka manj lesa, kot ga priraste, pojem trajnosti pa smo razširili na vse
gozdne dobrine, ter si med načela gospodarjenja zapisali še kakovost
sonaravnega ravnanja z gozdom, bi moralo podpirati prizadevanja po
uvedbi certifikatov "o dobrem lesu" ter si prizadevati, da v kategoriji
dobrega lesa dobi še posebno mesto les, ki je pridobljen na sonaraven
način. V ekonomiji prihodnosti naj bi bil les, ki ne bi imel oznake
dobrega lesa, posebej obdavčen, s čimer bi bilo v t. i. ekološko ceno
vkalkuliran strošek za sanacijo okolja.
Da bi imel pri nas pravico do takšne oznake samo les dreves, pri
katerih izboru za posek bi sodeloval gozdarski strokovnjak Zavoda za
gozdove Slovenije kot javne gozdarske službe, je seveda logično, kot
bi bila v tem primeru logična tudi potreba po posebnih označbah vse
kakovostne hlodovine na trgu in kot so lahko logično razpoznavne tudi
posledice za trženje hlodovine iz črnega poseka. Zaenkrat o vsem
navedenem samo v razmislek!
Urednik
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lnfekcije z Borrelio burgdorferi pri gozdarskih delavcih
v Sloveniji
Borrelia burgdorferi lnfections in Forestry Workers in Slovenia
Franc STRLE 1 , Jože CIMPERMAN 1,
Eva RUŽIC-SABLJIC2 , Živan VESELIČ 3 , Peter JEŽ4

lzveček

Synopsis

F. S., J. C., E. R.-S., Ž. V., P. J.: lnfekcije z
Borrelio burgdorferi pri gozdarskih delavcih v
Sloveniji. Gozdarski vestnik št. 7-8/1994. V slovenščini z diskusijo v angleščini, cit. lit. 30.
Članek navaja rezultate raziskave gozdnih delavcev v Sloveniji, okuženih z Borrelio burgdorferi.
Lymska borelioza je bolezen, ki prizadene številne organske sisteme. Povzroča jo Borrelia
burgdorferi. Prenašajo jo klopi. V Sloveniji je
lymska borelioza endemična. Neposreden povod
za raziskavo je bil pojav posameznih težjih oblik
lymske borelioze in večjega števila zgodnjih manifestacij bolezni med gozdnimi delavci.

F. S., J. C., E. R.-S. , Ž. V., P. J.: Borrelia
burgdorferi lnfections in Forestry Workers in Slovenia. Gozdarski vestnik No. 7-8/1994. ln Slovene
with a discussion in English, lit. quot. 30.
The article presents results of study !hat deals
Borrelia burgdorferi infections in forestry workers
in Slovenia. Lyme borreliosis is a multisystem
disease caused by Borrelia burgdorferi and transmitted by ticks. Lyme borreliosis is endemic in
Slovenia. This study was motivated by the occurrence of several severe cases of Lyme borreliosis
and the increased number of early manifestations
of this disease in forestry workers.

Ključne besede: Borrelia burgdorferi, gozdarski delavci, Slovenija

Key words: Borrelia burgdorferi, Forestry workers, Slovenia

UVOD
INTRODUCTION

Lymska borelioza je bolezen, ki prizadene številne organske sisteme (1). Povzroča jo Borrelia burgdorferi (2). Prenašajo
jo klopi (2,3). Najbolj pomembna manifestacija zgodaj v poteku bolezni je erythema
migrans, ki je tudi glavni klinični znak lymske borelioze. Bolezen ima zelo pester in
variabilen potek, tako, da imajo bolniki le
redko vse, za lymsko boreliozo značilne
bolezenske znake (1 ,4). To klinično diagnozo zelo otežuje. Pogoste so asimptomatske okužbe (5,6).
1
Dr. F. S., dr. med., J. C., dr. med., Klinični
center Ljubljana, Klinika za infekcijske bolezni in
vročinska stanja, 61000 Ljubljana, Japljeva 2,
SLO
2
Mag. E. R.-S., dr. med., Univerza v Ljubljani,
Inštitut za mikrobiologijo, 61000 Ljubljana, Zaloška 4, SLO
3
Mag. ž. V., dipl. ing. gozd., Zavod za gozdove
Slovenije, 61000 Ljubljana, Večna pot 2, SLO
4
P. J., dipl. ing. gozd., Gozdno gospodarstvo
Postojna, 66230 Postojna, Vojkova 9, SLO
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V Sloveniji je lymska borelioza ende(7). Smiselno bi bilo pri čakovat i, da
bo največ okužb pri osebah, ki so najbolj
izpostavljene klopom, to je pri tistih, ki so
mnogo v naravi. Da bi ocenili, kolikšno
tveganje za okužbo z Borrelio burgdorferi
predstavlja delo v naravi, smo primerjali
titre borelijskih protiteles in pogostost klinič
nih znakov lymske borelioze pri razl ičn i h
skupinah poklicev v gozdarstvu (zajeli smo
gozdarske in negozdarske poklice) in ugotavljali, ali so med posameznimi predeli
Slovenije kakšne razlike.
mična

Neposreden povod za raziskavo je bil po
eni strani pojav posameznih težjih oblik
lymske borelioze in večjega števila zgodnjih
manifestacij bolezni med gozdnimi delavci,
po drugi strani pa spoznanje (8) , da je od
leta 1986 dalje lymska borelioza precej bolj
pogosta od že prej dobro poznanega in do
takrat prevladujočega klopnega meningoencefalitisa, ki ga prav tako prenašajo
klopi lxodes ricinus in ki je tudi endemičen
v Sloveniji (9).

lnfekcije z Borrelio burgdorferi pri gozdarskih delavcih v Sloveniji

Gozdni delavci delajo ves delovni čas v
gozdu, tehniki in inženirji povprečno 2/3
delovnega časa, vozniki in skladiščni delavci so v gozdu med delom dobro tretjino
delovnega časa, administratorji pa skoraj
nič (manj kot 2.5 %). Čas, ki ga posamezne
skupine zaposlenih v gozdarstvu prebijejo
v naravi med delom in po delu, je prikazan
v tabeli 2.

2 MATERIAL IN METODE
2 MATERIALS AND METHODS

2.1 Preiskovanci
2.1 Study population

Pregledanih je bilo 1359 oseb zaposlenih
v g6zdarstvu, 203 ženske in 1156 moških.
Stari so bili od 19 do 63 let. Terenski del
raziskave je bil izveden v letih 1990 in 1991
na 22 različnih krajih v 11 od 14 gozdnih
gospodarstvih v Sloveniji. Geografsko lokalizacijo posameznih območij in število pregledanih oseb prikazuje slika 1, povprečna
nadmorska višina in glavni tipi gozdov v
posameznih gozdnih gospodarstvih pa so
prikazani v tabeli 1..
Glede na delo, ki ga opravljajo, smo
preiskovane osebe razdelili v 4 skupine:
gozdni delavci (gojitelji, sekači, traktoristi),
tehnični poklici (tehniki in gozdarski inženirji), vozniki in skladiščni delavci, ter administrativni delavci, ki so imeli glede na naravo
svojega dela v naši raziskavi vlogo kontrolne skupine. Za skupini gozdnih delavcev
in tehničnih poklicev skupaj uporabljamo
oznako ))gozdarski poklici«.

2.2 Zbiranje podatkov
2.2 Data collection

Podatke smo zbirali s pomočjo vprašalnika.
Osebne podatke so pod kontrolo raziskovalcev vnašali administratorji (ime, priimek,
starost, spol, stanovanje, mesto zaposlitve,
trajanje sedanje zaposlitve), vse ostale pa
osebno raziskovalci. Spraševali smo po
vrsti zaposlitve, številu ur na teden, ki jih
prebijejo v gozdu med zaposlitvijo in po
končanem delu, po hobijih, ki so povezani
z bivanjem v naravi (lov, ribištvo, izleti,
šport v naravi, drugi konjički), po morebitnem opravljanju kmečkih del in po lastništvu psa. Zbrali smo podatke o povprečnem

Tabela 1: Pregled skupin gozdnih združb po gozdnogospodarskih območjih (v hektarih in
odstotnih deležih od skupne površine gozdov)

Table 1: SuNey of groups of forest communities in different torestry departments in percentage of
entire forest area

GOZDOVI
FORESTS

Nižinski in predgorski

Gorski

Visokogorski

Low/and and premountain

Mountain

High mountain

list

leaf
TOLMIN
BLED
LJUBLJANA
POSTOJNA
KOČEVJE
NOVO MESTO
CELJE
SL. GRADEC
MARIBOR
ZPM KRAS

'

48
8
48
32
48
76
71
15
40
100

*do 700m
igl skupaj

con
1
1
10
6
2
2
11
38
32

o

sum
49
9
58
38
50
78
82
53
72
100

'700-1200m
list

igl

skupaj

list

feat

con
1
4
1
5

sum
47
69
40
50
50
22
18
41
21

leaf

46
65
39
45
50
22
17
40
18

o
o
1
1
3

o

o

*nad 1200m
igl skupaj

3
9
1
11

con
1
13
1
1

sum
4
22
2
12

o
6
7

o
o
o

6
7

* približne vrednosti nadmorske višine
list = listnati gozdovi 1 feat = deciduous forests
igl = iglasti gozdovi 1 con = conifers
Opomba: gozdna združba jelovo~ bukovih gozdov (Abieti ~ Fagetum) je všteta med »listnate gozdne
združbe«

Remark: forest community of fir~beech~forests (Abieti
community«.
Source: Forestry Institute of Slovenia

~

Fagetum) is recognised as »broadleaf forest

Gozd V 52, 1994

291

lnfekcije z Borrelio burgdorferi pri gozdarskih delavcih v Sloveniji

Slika 1: število pregledanih oseb v posameznih gozdnih gospodarstvih
Picture 1 : Number of participants in individual forestry department

Tabela 2: čas (ure), ki ga posamezne skupine zaposlenih v gozdarstvu prebijejo v naravi
Table 2: Outdoor time (hours per week) in individual job groups in forestry

x
51. 1

ure, prebile v naravi 1 outdoor hours
med delom
izven dela
duringwork
after work
x
x
12.0
40.5
4.6
10.6
11.7

39.6

16.7

28.5

12.2

11 .1

9 .6

25.5

21 .2

16.6

16.5

8.9

8.7

9.1

9.8

1.0

3.8

8. 1

8.4

39.5

20.3

29.2

8 .7

10.3

10.5

vse
all
gozdni delavci
forest workers
tehnični delavci
technical personnel
vozniki, skladiščniki
drivers, warehousemen
administratorji
administrative staff
vsi pregledani
all participants

so

so

so

x = aritmetična sredina 1 arithmetical mean
SO = standardna deviacija 1 standard deviation

številu vbodov klopov na leto, o številu
vbodov v zadnjem letu, v zadnjih 6 mesecih
in v zadnjih 3 mesecih. Natančno smo
vprašali o morebitnih bolezenskih težavah,
ki bi bile lahko v zvezi z lymsko boreliozo
(spremembe na koži, nevrološke težave,
sklepne težave, težave s srcem) in o jema-
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nju antibiotikov v zadnjem letu. Antibiotike
smo razvrstili v skupino tistih, ki so pri
lymski boreliozi učinkoviti , tistih, ki so neučinkoviti in v skupino neznanih- v primerih,
da so preiskovanci uporabo antibiotikov
navedli, niso pa vedeli, kateri preparat so
jemali. Spremembe na koži smo opredelili

lnfekcije z Borrelio burgdorferi pri gozdarskih delavcih v Sloveniji

kot erythema migrans, kadar so bile znapo opisu in je diagnozo potrdil zdravnik. Kot nespecifične sprememtie na koži
smo označili spremembe na mestu vbada
klapa,. ki niso bile tipične za erythema
migrans, pa tudi tiste, ki bi po opisu lahko
bile' erythema migrans, vendar diagnoze ni
potrdil zdravnik.
Vsakemu preiskovancu smo odvzeli 1O
ml kiVi, jo centrifugirali in vzorce seruma
spravili v zmrzovalnik.
1043 preiskovan cem smo kri odvzeli spomladi (marec, april), 316 v jeseni (oktobra
ali v začetku novembra); poleg tega smo
pri 407 od 1043 udeležencih raziskave, ki
smo jih piVič pregledali spomladi, anketo in
odvzem kiVi isto jese.n ponovili.
čilne

2.3 Serološke preiskave
2.3 Serologic analysis

Titre lgM in lgG borelijskih protiteles smo
določali z IFA (10) brez absorpcije in to od
litra 1 :32 do 1 :512. Vse titre, ki so bili
večji od 1 :512 smo označili z 1:1024,
manjše od 1 : 32 pa kot povsem negativne.
Za resnično pozitivne smo šteli titre 1 : 256
ali več. Za antigen smo uporabili Borrelio
burgdorferi serotip 11.
Srednje titre lgM in !gG protiteles smo
določili tako, da smo izračunali aritmetično
sredino potenc litrov in dobljeni rezultat
antilogaritmirali. Za titre manjše od 1 : 32,
ki so v naši raziskavi označeni kot povsem
negativni, smo pri izračunu upoštevali potenco 2, to je srednjo vrednost od titra 1 : 1
do litra 1 :16 (od 2° do 24), za titre večje
od 1 : 512 pa potenco 1O, ki ustreza titru
1 :1024 (2 10 ).
Pri 169 serumih preiskovancev smo za
določitev protiteles poleg IFA napravili tudi
ELISA flagelinski test (DAKO).
Laboratorij ni imel podatkov, kateri skupini poklicev preiskovanci pripadajo.
2.4 Analiza
2.4 Analysis

Analizo podatkov smo napravtli na raču
nalniku s SPSS/PC+ Statistical Package
programom. Uporabili smo hi kvadrat test
oziroma Fisherjev test (two - tailed), t test,
Kruskal - Wallisov test, analizo variance

(ANOVA) in multiplo regresijo. Kadar je bilo
potrebno, smo numerične spremenljivke
razdelili v razrede na osnovi njihove frekvenčne razporeditve.
Iskali smo zaščitne in obremenilne faktorje, ki bi lahko vplivali na seropozitivnost
preiskovancev, poleg tega pa smo želeli
ugotoviti tudi morebitno povezavo teh faktorjev s titri (z razponom litrov) borelijskih
protiteles (od <1 :32 do >1 :512), pri 407
preiskovancih, pri katerih smo kri odvzeli
spomladi in jeseni, pa tudi s pomembnimi
(najmanj 4-kratnimi) spremembami litrov
protiteles.
Skušali smo osvetliti dejavnike, ki vplivajo
na število vbodov klopov oziroma najti morebitne povezave med pogostostjo vbodov
klopov in temi faktorji.
3 REZULTATI
3 RESULTS

število pregledanih oseb v posameznih
delovnih organizacijah, to je v različnih
predelih Slovenije, po poklicih, je prikazano
v tabeli 3. Če ni drugače omenjeno, je
statistična ocena povezav napravljena s hi
kvadrat testom oziroma s Fisherjevim testom.
3.1 Klopi
3.1 Tick bites
Povprečno število vbodov klopov na leto
se pri posameznih skupinah poklicev (tabela 4.) značilno razlikuje (p = 0.0000,
analiza variance).
Statistično visoko značilne so tudi s Kruskal - Wallisovim testom ugotovljene razlike
v številu vbodov klopov (povprečno na leto
in v zadnjem letu) med posameznimi delovnimi organizacijami za vse zaposlene, za
gozdne delavce in tehnično osebje (vse
vrednosti so 0.0000), poleg tega pa se
pokažejo značilne razlike med posameznimi gozdnimi gospodarstvi glede povprečnega števila vbodov klopov tudi pri
skupini skladiščnikov in šoferjev (p =
0.0048) ter administratorjih (p = 0.0326);
pri zadnjih dveh skupinah rezultati za vbode
. klopov v zadnjem letu niso statistično značilni (p = 0.51 OO oziroma 0.0735). PavGozd V 52, 19911
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Tabela 3: število pregledanih oseb v posameznih gozdnih gospodarstvih po poklicih
Table 3 : Number of participants in individual forestry departments by job title
Gozdno
gospodarstvo
Forestry
department
Postojna
Tolmin
Sežana
Kočevje

Snežnik
Novo mesto
Slovenj Gradec
Celje
Maribor
Bled
Ljubljana
vsi/ all

Gozdni
delavci
forest
workers
157
58
10
53
36
24
50
55
36
67
78
624

Tehnično

Skladiščniki,

osebje
technical
personnel
88
42
24
46
33
45
26
54
10
27
57
452

šoferji
warehousemen,
drivers
21

o
o

5
20
3
11
8
1
2
6
77

Pisarniški
poklici
administrative
staff
38
42
5
28
23

o

36
1

o

2
31
206

Vsi
all
304
142
39
132
11 2
72
123
118
47
98
172
1359

Tabela 4 : število vbodov klopov v posameznih skupinah poklicev v gozdarstvu
Table 4: Number of tick bites by job group in forestry
poklic
2
1+2
3
4
vsi
job group
all
število anketiranih
1076
77
206
1359
624
452
number of participants
povprečno število vbodov klopov na leto 1 mean number of tick bites per year
14,7
ar. sredina 1 mean value
9,0
22,6
7,5
5,9
13,0
st. deviacija 1st. deviation
43,0
34,9
11 ,2
31,7
11,2
26,3
10
4
mediana 1 median value
2
5
3
3
0-300
O-SOO
O-SOO
0-50
0-100
O-SOO
razpon 1 range
povprečno število vbodov klopov v zadnjem letu 1 median value of tick bites in the previous year
ar. sredina / meanvalue
7,6
19,0
. 12,4
4,5
4,2
10,7
st. deviacija 1st. deviation
25,9
43,4
34,8
9,9
10,3
31,5
1
7
3
1
1
2
mediana 1 median value
0-300
0-500
0-500
0-50
0-80
0-500
razpon 1 range
poklic: 1 = gozdni delavci, 2 = tehnično osebje, 1 + 2 = gozdarski poklici, 3 = skl adiščniki , šoferji,
4 = pisarniški poklici
job groups: 1 = forest workers, 2 = technical personnel, 1 + 2 = forestry jobs, 3 = warehousemen,
drivers, 4 = administrative staff
prečno število vbodov klopov na leto v
posameznih gozdnih gospodarstvih po poklicih je prikazano v tabeli 5.
število vbodov klopov je povezano s
številnimi dejavniki ; statistična z nač ilnost
nekaterih takih povezav pri vseh zaposlenih
je prikazana v tabeli 6. Zdravstvene težave,
ki bi bile lahko odraz lymske borelioze, niso
povezane s številom vbodov klopov, pač
pa je število vbodov klopov z nač i lno povezano s podatkom o tipič n e m erythema migrans (v zadnjih 5 letih je imelo z zdravniškim pregledom dokumentiran erythema
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migrans 50 od 1359 oseb, to je 3.7 %) in z
nespecifično rdečino na mestu vboda klopa
(take spremembe je navajalo 242 oziroma
17.8% pregledanih). Z večjim številom vbodov klopov se možnost za nastanek erythema migrans (slika 2) in nespecifi čne
rdečine na mestu vboda klopa (slika 3)
veča. če možnost za nastanek erythema
migrans in nespecifične rdečine na mestu
vboda klopa preračunamo na število vbodov klopov, se pokaže, da pomeni enkraten
vbod klopa pri osebah, ki imajo klopov
malo, relativno večje tveganje za nastanek

lnfekcije z Borrelio burgdorleri pri gozdarskih delavcih v Sloveniji

Tabela 5: Povprečno število vbodov klopov na leto v posameznih gozdnih gospodarstvih po
poklicih

Table 5. Average number of tick bites per year in individual forestry departments by job tit/es

Forestry
department
Postojna
Tolmin
Sežana
Kočevje

Snežnik
Novo mesto
Sl. Gradec
Celje
Maribor
Bled
Ljubljana
vsi/ all

•p

a

b

skladiščniki,

pisarniški
poklici

gozdni
delavci

tehnično

osebje

šoferji

forest
workers
x
so
6,8
13,0
9,5
4,8
44,0
91,3
6,0
10,4
2,5
5,6
7,3
8,3
2,5
4,6
16,5
44,2
2,1
3,1
14,4
6,0
22,0
45,3
26,3
9,0

technical
personnel
x .
so

warehousemen,
drivers
x
so
5,6
8,4

Gozdna
gospodarstva

20,0
19,7
21,0
30,7
61,8
21 '1
4,7
18,5
13,3
9,4
21,9
22,6

26,0
25,0
23,4
34,9
116,8
18,8
9,6
42,0
15,5
7,2
32,7
43,0

4,4
14,7
3,0
3,5
8,8

8,8
13,5
4,4
6,3
16,9

4,5
7,5

6,9
11,2

o
o

o
o

vsi

administrative
staff
x
so
3,6
4,5
5,1
8,2
4,4
3,4
8,7
12,6
12,0
22,3

4,8
5,0

9,6
6,0

6,0
4,5
5,9

1,4
9,1
11 ,2

all
x
10,1
9,3
24,8
15,1
24,1
16,0
3,7
16,7
4,4
6,8
18,2
13,0

so
18,1
16,8
49,7
25,1
68,8
16,8
7,6
41,5
8,7
12,5
36,6
31,7

0.0000 x= povprečno število vbodov klopov na leto 1average number oftick bites peryear
0.0967 SO = standardna deviacija 1 standard deviation
bp ~ 0.1876 - = ni preiskovancev 1 no participants
~

ap~

Slika 2: Delež oseb (v%) z EM v zadnjih 5 letih

Picture 2: Share of persons (in %} with EM in the last 5 years

%
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vbodi klopov na leto
ave rage number of tick bifes per year

erythema migrans oziroma nespecifičnih
kožnih sprememb, kot pri osebah, ki imajo
klopov veliko (sliki 4 in 5).

Poleg povezav, ki so prikazane v tabeli
6, je število vbodov klopov signifikantno
povezano tudi s trajanjem bivanja v določeGozd V 52, 1994
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Tabela 6 : Dejavniki, ki so povezani s številom vbodov klopov (pri vseh zaposlenih v vseh
delovnih organizacijah - h2)
Table 6 : Factors in connection with number of tick bites (all participants - chi-square test)
število vbodov klopov 1 number of tick bites
v zadnjem
v zadnjih
v zadnjih
na leto
letu
6mesecih
3 mesecih
in previous
in previous
in previous
average
year
6months
3months
peryear
p
p
p
p
0.0000
0.0000

povprečno

Dejavniki 1 Factors
poklic 1job tille
občina•/ county•:
zaposlitve 1 of work
bivanja 1 of residence
nadmorska višina 1 altitude:
zaposlitve 1 of work
bivanja 1 of residence
leta bivanja 1 residing-years
starost/ age
delovna doba/ employment-dur.
spol/ gender:
vsi poklici 1 alljob tit/es
administr./ administr.
konjički l leisure activities:
brez 1 without
lov 1 hunting
gobarstvo 1 mushr. gath.
ribištvo 1 fishing
izleti 1 hiking
šport 1outdoor sport
drugo 1 other
kmetijstvo 1 farming
lastnik psa 1 dog ownership

0.0000
0.0000

0.0000
0.0000

0.0000
0.0000

0.0000
0.0000

0.0000
0.0000
0.0000
0.0080
0.2797

0.0000
0.0000
0.0000
0.0394
0.0499

0.0000
0.0006

0.0000
0.0000

0.0000
0.0011

0.0005
0.0024

0.0183
0.5824

0.0204
0.0211

0.0000
0.0000
0.0000
0.0044
0.8780
0.1219
0.9504
0.9451
0.3867

0.0000
0.0000
0.0012
0.4221
0.8303
0.0245
0.5579
0.1453
0.3140

0.9437

0.0024

kožne spremembe po vbodu klopa 1 skin lesions at the site of a tick bite:
vse 1 all
0.0000
0.0000
0.0000
tipičen EM 1 typical EM
0.0006
0.0002
0.0512
rdečina 1 redness
0.0000
0.0000
0.0000

0.0000
0.0279
0.0000

- ni podatka 1 no datum
• upoštevane so občine z več kot 1Oenotami 1 counties with more than 1Oparticipants are only included

nem območju (pri daljšem bivanju je klopov
manj) in s številom ur na teden prebitih v
naravi (večje število ur- več klopov). Rezultati, dobljeni z metodo multiple regresije,
kažejo, da je za vse sodelujoče v raziskavi
povprečno število klopov na leto odvisno
od vseh ur prebitih v naravi (p = 0.0000),
od ur prebitih v naravi izven dela (p =
0.0000) in od let bivanja v določenem kraju
(p = 0.0000). število vbodov klopov v
zadnjih 12 mesecih je odvisno od vseh ur
prebitih v naravi (p = 0.0000) in od let
bivanja v določenem kraju (p = 0.0000),
število vbodov klopov v zadnjih 6 mesecih
in v zadnjih 3 mesecih pa od skupnega
števila ur prebitih v naravi (obakrat je p
0.0001).
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Zanimivo je, da dobijo gozdni delavci, to
je tisti, ki so največ v gozdu; razmeroma
malo klopov - relativno manj kot preiskovanci z drugimi poklici (slika 6).

3.2 Protitelesa
3.2 Antibodies

3.2.1/zbira testa

V 169 vzorcih serumov oseb, ki so sodelovale v raziskavi, smo določil i borelijska
protitelesa z IFA in z ELISA flagelinskim
testom. lgG protitelesa so bila pozitivna pri
40.8 % pregledanih po ELISA metodi in pri
8.9% pregledanih z IFA. Z izjemo enega
so bili vsi pregledani serumi s pozitivnimi

lnfekcije

z Borrelio

burgdorferi pri gozdarskih delavcih v Sloveniji

Slika 3: število vbodov klopov na leto
Picture 3: Number of tick bites per year
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Slika 4: Možnost za pojav EM po vbodu enega klopa (x 0.00001)
Plcture 4: Chances to get EM after a single bite
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lgG protitelesi po imunofluorescenčni metodi pozitivni tudi z ELISA flagelinskim testom. Od 11 serumov z IFA titrom lgG
borelijskih protiteles 1 :128 (to je najvišjim
titrom, ki ga še interpretiramo kot negativnega) smo z ELISA metodo dobili 9 pozitivnih, en mejno pozitiven in en negativen
rezultat.
Prikaz in interpretacija vseh rezultatov v
pričujoči raziskavi temelji na izvidih seroloških preiskav, napravljenih z IFA.
3.2.2 Titri borelijskih protiteles
3.2.2 Titers of B. burgdorferi antibodies

3.2.2. 1 Poklic
3.2.2.1 Job

Razlike v titrih lgG protiteles med posameznimi skupinami poklicev so statistično
visoko signifikantne (p = 0.0001 ).
Tudi titri lgM protiteles se razlikujejo
glede na poklic (p = 0.0457).

protiteles med posameznimi delovnimi organizacijami in to za vse zaposlene (p =
0.0000), za gozdarske poklice (p =
0.0010), za gozdne delavce (p = 0.0169)
in za tehnično osebje (p = 0.0058), ne pa
za administracijo (p = 0.9675) .
Titri lgG protiteles se značilno razlikujejo
tudi glede na obč ino bivanja (p za vse
zaposlene je 0.0032, za gozdarske poklice
0.0733) in občino zaposlitve (p = 0.0000
oziroma 0.001 6).
Tudi titri lgM protiteles se razlikujejo
glede na delovno organizacijo (za vse zaposlene smo ugotovili p = 0.0000, za
gozdarske poklice p = 0.0005, za gozdne
delavce p = 0.0095; za tehni čno osebje
0.0574, za administratorje pa 0.8394) ter
po občini zaposlitve (vsi zaposleni 0.0000,
gozdarski poklici 0.0001 ), ne pa po občini
bivanja (vsi zaposleni 0.4017, gozdarski
poklici 0.4691 ).
3.2.2.3 Spol
3.2.2.3 Sex

3.2.2.2 Geografski dejavniki
3.2.2.2 Geographic factors

Ugotovili smo znači lne razlike v titrih lgG

Titri lgG protiteles se značilno razlikujejo
po spolu in to pri vseh zaposlenih (p =

Slika 5: Možnost za nastanek rdečine na koži po vbodu enega klopa (x 0.00001)
Picture 5: Chances to get skin redness after a single bite
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0.0000) -kar je glede na strukturo zaposlenih razumljivo, razlikujejo pa se tudi v
skupini administrativnih delavcev (p =
0.0091 ). Za tit re lgM protiteles pomembnih
razlik nismo ugotovili.
3.2.'2.4 Starost, delovna doba, čas bivanja
v kraju

prebitega v naravi med rednim delom (p =
0.0014) in po opravljenem delu (0.0111 ).
Za titre lgM nismo ugotovili pomembnih
povezav.

Pri posameznih poklicih (tabela 2) smo
ugotovili sledeče signifikantne povezave:
pri gozdnih delavcih so titri lgG protiteles v

3.2.2.4 Age, years of employment, years of

značilni

residing in a given location

v delovnem času (p = 0.0269), pri tehničnih
delavcih od celotnega časa (p = 0.0092),
pri gozdarskih poklicih od ur prebitih v
naravi izven delovnega časa (p = 0.0390),
pri administratorjih od celotnega časa (p =
0.0000) in od delovnega časa (za lgG je p
0.0037, za lgM protitelesa pa 0.0002), pri
voznikih in skladiščnikih pa značilnih povezav ni bilo.

Titri lgG protiteles se razlikujejo po starosti (za vse poklice je p 0.0000, za gozdarske
poklice 0.0001) - z večanjem starosti se
titri večaj o- in s trajanjem bivanja v določe
nem kraju (za vse poklice je p 0.0038, za
gozdarske poklice pa 0.0062), ne pa z
delovno dobo. Za lgM protitelesa nismo
našli statistično signifikantnih povezav.
3.2.2.5 čas, prebit v naravi
3.2.2.5 Outdoor hours

Titri lgG protiteles v celotni populaciji
preiskovancev so odvisni od vsega časa

(med delom in izven dela) prebitega v
naravi (p = 0.0001 ), kakor tudi od časa

odvisnosti od ur, prebitih v naravi

Povezavo titrov borelijskih protiteles z
vsemi urami, ki jih preiskovanci prebijejo v
naravi,smo testirali s Kruskal - Wallisovim
testom in dobili signifikanten rezultat za lgG
protitelesa le pri vseh preiskanih osebah (p
= 0.0000), za lgM protitelesa pa v skupini
gozdnih delavcev (p = 0.0005).

Slika 6: Pogostnost vbodov klopov na uro pri posameznih poklicih

Picture 6: Frequency of tick bites per hour (in one year) in individual job groups
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3.2.2.6

Konjički,

kmetijstvo, lastništvo psa

3.2.2.6 Leisure activities, farming and dog
ownership

Vpliva večine hobijev (lov, gobarstvo,
ribištvo) na borelijske litre nismo dokazali,
pri preiskovancih, ki hodijo na izlete v
naravo pa so bili lgG litri nižji kot pri tistih,
ki na izlete ne hodijo (p = 0.0105). Verjeten
razlog na videz presenetljivega rezultata je
pojasnjen v diskusiji.
Ukvarjanje s kmetijstvom pomembno
vpliva na litre protiteles lgM (p = 0.0306)
in lgG (p = 0.0005).
Lastništvo psa s litri borelijskih protiteles
ni signifikantno povezano.
3.2.2.7 število vbodov klopov
3.2.2.7 Tick bile rate
Povprečno število vbodov klopov na leto,
število vbodov klopov v zadnjem letu, kakor
tudi v zadnjih 6 in zadnjih 3 mesecih pomembno vpliva na litre lgG protiteles (p =
0.001 O, p = 0.0000, p = 0.0000, p =
0.0001) in lgM protiteles (p = 0.0455, p =
0.0042, p = 0.0000, p = 0.0037). Navedene trditve veljajo za populacijo vseh zaposlenih.
Ugotovitve pri posameznih poklicih so
prikazane v tabeli 7.

3.2.2.8 Uporaba antibiotikov
3.2.2.8 Use of antibiotics

277 od 1359 (20.4 %) oseb, ki so jemale
antibiotike v zadnjem letu , je imelo znači lno
nižje litre borelijskih lgG protiteles kot prei-

skovanci, ki jih niso jemali (p = 0.0122),
pri lgM protitelesih pa ni bilo signifikantnih
razlik. Podobno je pri jemanju· za lymsko
boreliozo učinkovitih antibiotikov (za lgG
protitelesa je p 0.0281 ). Take antibiotike,
večinoma penicilinske skupine, je dobilo
181 (16 %) preiskovancev. Jemanje neznanih oziroma za lymsko boreliozo neučinko
vitih antibiotikov na titre borelijskih protiteles nima signifikantnega vpliva.
3.2.2.9 Zdravstvene težave
3.2.2.9 Medical problems

Zdravstvene težave, ki so se pojavile v
zadnjih 6 mesecih pred določitvijo borelijskih protiteles v serumu, so statistično značilno (p = 0.0471) povezane s titrom lgM
protiteles, zdravstvene težave v zadnjih 5
letih pa s titrom lgG protiteles (p = 0.0458).
Obe ugotovitvi veljata za vse zaposlene.
Za populacijo vseh zaposlenih smo ugotovili, da nobena od posameznih zdravstvenih težav (bolečine vzdolž hrbtenice, glavoboli, vrtoglavica, bolečine v sklepih, nevrološka težave, druge težave) ni značilno
povezana s titri borelijskih protiteles, z izjemo povezave lgG protiteles in bolečin v
mišicah (p = 0.0257), ki so bile prisotne v
zadnjih 5 letih pri 23 (1 .7 %) preiskovancih.
Morda bi obsežnejša študija pokazala še
kake druge povezave.
Podatek o prebolelem tipičnem erythema
migrans v zadnjih 5 letih, ki smo ga dobili
pri 50 od 1359 (3.7%) pregledanih, je
signifikantno povezan s titrom lgM protite-

Tabela 7: Povezave med številom vbodov klopov in titri borelijskih protiteles (Kruskal- Wallisov
test).
Table 7: Correlations between the number of tick bites and Borrelia burgdorferi antibody titers (Kruskal
- Wallis test).
poklic 1job lille
1+2
2
3
4
povprečno število vbodov klopov na leto 1 Average number of tick bites per year
lgM
0.0610
0.1385
0.001 3
0.4026
0.3755
lgG
0.0069
0.0426
0.0005
0.3490
0.2388
število vbodov klopov v zadnjem letu 1 Number of tick bites in previous year
lgM
0.0025
0.0531
0.0000
0.7016
0.3709
0.7595
0.0986
lgG
0.0158
0.0428
0.0006

vsi / all
0.0001
0.0000
0.0000
0.0000

poklic: 1 = gozdni delavci, 2 = te hnično osebje, 1 + 2 = gozdarski poklici, 3 = skladišč niki , šoferji,
4 = pisarniški poklici
job title: 1 = forest workers, 2 = technical personnel, 1 + 2 = forestry jobs, 3 = warehousemen,
drivers, 4 = administrative staff
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les (p = 0.0121 ), navedba rdeči ne po
vbodu klopa (v zadnjih 51etih jo je navajala
242 preiskovancev, to je 17.8% sodelujočih
v raziskavi) pa s litri lgG protiteles (p =
0.0165). Večina pregledanih s prebolelim
erythema migrans je imela kožne spremembe v zadnjih 2 letih pred določitvijo
borelijskih protiteles (41 od 50 v zadnjih 2
letih oziroma 23 v zadnjem letu), podatki o
rdečini po vbodu klopa pa so precej enakomerno razporejeni čez celo petletno obdobje. Večje število ugotovljenih erythema
migrans v zadnjih dveh letih je verjetno
odraz vse boljšega poznavanja lymske borelioze.

3.2.3 Pozitivni Utri borelijskih protiteles
3.2.3 Positive 8. burgdorferi antibody titers

Pri 157 od 1359 preiskovancev (11.6%)
so bili IFA lgG litri borelijskih protiteles
1 :256 ali več, lgM protitelesa pa so bila
pozitivna pri 4.5% pregledanih.
Delež oseb s pozitivnimi borelijskimi lgG
protitelesi v posameznih predelih Slovenije
je prikazan na sliki 7, odstotek seropozitiv-

nih v posameznih skupinah poklicev pa na
sliki 8.
Razlike med skupinami poklicev so statistično značilne (p = 0.0064), med posameznimi predeli Slovenije- to je med posameznimi gozdnimi gospodarstvi - pa ne (p =
0.0798). Podobno kot pri vseh zaposlenih
ni signilikantnih razlik v deležu pozitivnih
litrov lgG protiteles med posameznimi predeli Slovenije tudi pri gozdnih delavcih (p
= 0.0793) in pri gozdarskih poklicih (p =
0.0839).
Pozitivni litri lgG protiteles v serumu so
signilikantno povezani s starostjo preiskovancev (p = 0.0002)- s starostjo jih je več,
s podatkom o izletih v naravo ())blažilni<<

izletov; p = 0.0406), z ukvarjanjem
s kmetijstvom (oteževalni faktor; p =
0.0083), s povprečnim številom vbodov klopov na leto (p = 0.0015), s številom vbodov
klopov v zadnjem letu (p = 0.0004), v
zadnjih 6 mesecih (p = 0.01 09) in v zadnjih
3 mesecih (p = 0.0139) ter s pojavom
zdravstvenih težav v zadnjih 6 mesecih
pred preiskavo (p = 0.0478). število seraučinek

Slika 7: Titri lgG protiteles v raznih geografskih predelih Slovenije
Picture 7: /gG antibody titers in individual geographical regions
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pozitivnih je znač ilno višje v skupini oseb,
ki v zadnjem letu niso dobivale antibiotikov
kot v skupini tistih, ki so antibiotike dobili
(p = 0.0085). Podobno velja tudi za uporabo antibiotikov, ki so pri lymski boreliozi
uč inkoviti (p = 0.0446), ne pa za uporabo
neznanih in/ali pri lymski boreliozi neučin
kovitih antibiotikov (p = 0.1673). Stati stično
z nači lne odvisnosti z ostalimi proučevanimi

faktorji nismo ugotovili . Navedeno velja za
populacijo vseh zaposlenih.
Nekatere ugotovitve pri seronegativnih in
seropozitivnih osebah so prikazane v tabeli

8.
Za lgM protitelesa v titru 1 : 256 ali več
smo ugotovili statist i čno znač il ne povezave
le s pojavom zdravstvenih težav v zadnje
pol leta (p = 0.0473) in s pojavom glavobo-

Tabela 8. Najdbe pri 1359 preiskovancih glede na seropozitiv nost oziroma seronegativnost
Table 8. Findings in 1359 study participants with reference to seropositivity and seronegativity
lgG

lgM
poz/ pos
No
(%)
(4.5)
61
7
(3.4)
(4.7)
54
40
25
15

neg/ neg
No
(%)
1298 (95.5}
(96.6)
196
1102 (95.3)
38
24
14

poz / pos
No
(%)
157 (11.6)
. 11
(5.4)
146
(12.6)
.42
27
15

število 1 number
spoi : Ž / F
sex: M / M
starost 1 age
leta bivanja 1 residency
delovna doba 1 employment
vbodi klopov 1 tick bites:
··2o
13
16
povpr./leto 1 mean/year
.18
14
11
zadnje leto 1 prev. year
•• 7
zadnjih 6 m 1 previous 6 m
2
3
ure v naravi 1 outdoor time:
44
42
39
vse 1 all
29
31
med delom 1 during work
30
izven dela 1 after work
10
13
11
poklic 1job title:
(95.7)
(13.3)
gozdni del. 1 forestry w.
27
(4.3)
597
83
(12.8)
(4.6)
431
(95.4)
tehnik, ing. 1 tech. pers.
21
58
72
(93.5)
(6.5)
skladiščnik 1 warehousemen
(6.5)
5
5
198 (96.1)
11
(3.9)
(5.3)
administr. 1 administrat.
8
konjički 1 leisure activities:
{96.0)
(10.8)
17
(4.0)
410
46
brez 1 without
(95.0)
28
(12.8)
lov 1 hunting
11
(5.0)
208
(95.2)
(10.8)
(4.8)
492
56
gobarstvo 1 mushroom g.
25
4
(93.0)
9
(15.8)
ribištvo 1 fishing
(7 .0)
53
2
(2.3)
84
(97.7)
6
šport 1 outdoor sport
(7.0)
... 26
(8.3)
(95.2)
izleti 1 hiking
15
(4.8)
298
(13.9)
34
(94.4)
drugo 1 other
2
(5.6)
5
··2a
(18.3)
kmetijstvo 1 farming
(2.6)
149 (97.4)
4
774
(95.8)
84
(10.4)
lastnik psa 1 dog owner
34
(4 .2)
antibiotiki v zadnjem letu 1 antibiotics in the previous year:
..19
vsi / all
(3.6)
267
(96.4)
(6.9)
10
... 16
{96.3)
(7.3)
LB aktivni 1 LB active
8
(3 .7)
210
LB neaktivni 1 LB inact.
2
(3.4)
57
(96.6)
(5.1)
3
zdravstvene težave v zadnjih 1 medical probtems in the previous:
...24
(6.4)
349
(93.6)
54
(14.5)
6 mesecih 1 6 months
51etih 15 years
19
(4.5)
407
(95.5)
55
(12.9)
kožne spremembe v zadnjih 5 letih 1 skin tesions in the previous 5 years:
(96.0)
(16.0)
eryth. migr. 1 EM
2
(4.0)
48
8
(94.6)
27
(11.2)
(5.4)
229
rdečina 1 redness
13
• p < 0.001' •• p < 0.01' •• • p < 0.05
LB = lymska borelioza 1 Lyme borreliosis
EM = erythema migrans
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neg / neg
(%)
No
1202
(88.4)
192
(94.6)
(87.4)
1010
38
24
13
12
10
3
39
29
10
541
394
72
195

(86.7)
(87.2)
(93.5)
(94.7)

381
191
461
48
80
287
31
125
724

(89.2)
(87.2)
(89.2)
(84.2)
(93. 0)
(91 .7)
(86.1)
(81.7)
(89.6)

258
202
56

(93.1)
(92.7)
(94.9)

319
371

(85.5)
(87.1)

42
215

(84.0)
(88.8)
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Slika 8: Seropozitivnost glede na poklic
Picture 8: Percentage of seropositivy
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lov v zadnjih 6 mesecih pred raziskavo (p
= 0.0223) v populaciji vseh zaposlenih. Z
ostalimi parametri primerjava pozitivnih in
negativnih litrov ni pokazala statistično značilne poveZave.
3.2.4 Srednji titri borelijskih protiteles
3.2.4 Mean B. burgdorferi antibody titers

Srednji lgG liter za vse zaposlene je bil
1 : 21.1, za gozdne delavce 1 : 22.6, za
tehnično osebje 1 : 24.3, v skupini voznikov
in skladiščnikov 1 : 18.4 in za zaposlene v
administraciji 1 : 12.1. Pri posameznih skupinah poklicev smo ugotovili naslednje
srednje vrednosti litra lgM protiteles: pri
vseh zaposlenih 1 : 14.9, pri gozdnih delavcih 1:13.9, pri tehničnem osebju 1:17.1,
pri voznikih in skladiščnikih 1 : 13.9 in zaposlenih v administraciji 1 : 4.9.

3.2.5 Spremembe litrov borelijskih
protiteles
3.2.5 Changes in B. burgdorferi antibody titers

Primerjava protiteles spomladi in jeseni
isto leto pri istih preiskovancih je pokazala
pomembne (najmanj štirikratne) porasle v
titrih lgM in/ali lgG protiteles pri 69 od 407
(17.0%) pregledanih. Pri 56 (13.8%) pregledovancih smo ugotovili pomembne poraste litrov lgM protiteles, pri 25 (6.1 %) pa
lgG protiteles. Titri so se spreminjali praviloma pod nivojem, ki ga označujemo kot
mejno vrednost med pozitivnim in negativnim, saj smo ugotovili porast do ali preko
litra 1 : 256 le pri 7 od 56 oseb s porastom
lgM protiteles (1.7% vseh pregledanih) in
pri 9 od 25 s štiri ali večkratnim porastom
· lgG protiteles (2.2% vseh pregledanih).
Titer lgM in/ali lgG protiteles je porastel z
negativnih na pozitivne vrednosti pri 12 od
407 (2.9%) pregledanih.
Pomembne padce litrov lgM protiteles
smo našli pri 32 (7.9 %), lgG pa pri 23
GozdV 52. 1994
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(5.7%) pregledanih. Znižanj protiteles s
pozitivnih na negativne vrednosti je bilo
malo : 5 {1.2 %) pri lgM protitelesih in 2
{0.5 %) pri lgG protitelesih.
Stati stično značilnost povezav med najmanj štirikratnimi spremembami titrov borelijskih protiteles in posameznimi dejavniki
smo ocenjevali s hi kvadrat testom.
Najmanj 4 kratni porast titrov lgM protiteles je znači ln o povezan s poklicem, ki ga
preiskovanci opravljajo {p = 0.0175) in z
delovno organizacijo, v kateri delajo (p =
0.0003), odvisen pa je tudi od starosti
preiskovancev (p = 0.0018 - pri večji
starosti je manj porastov) in od povpreč
nega števila vbodov klopov na leto (p =
0.0441).
Najmanj 4 kratni porast titrov lgG protiteles je odvisen od delovne organizacije, v
kateri so sodeluj oči zaposleni (p = 0.0000).
Pomembne spremembe titrov lgM in/ali
lgG so povezane z delovno organizacijo (p
= 0.0000), s starostjo preiskovancev (p =
0.0126 - pri večji starosti je porastov manj)
in z izleti v naravo (p = 0.0230). Drugih
statistično značil nih povezav nismo našli.
Povezave zdravstvenih težav in zn ači l nih
borelijskih kožnih sprememb s pomembnim
porastom protiteles nismo ugotovili. V času
med prvim in drugim testiranjem je 18 od
407 (4.4 %) preiskovancev dobilo kožne
spremembe na mestu vbada klapa, ki so
jih njihovi zdravniki ocenili kot erythema
migrans. Z izjemo dveh so vsi dobili ustrezno antibiotično terapijo. Pri 5 od teh 18
oseb smo ugotovili 4 kratni ali večji porast
titra lgM protiteles (pri 3 je bil drugi titer
1 : 256 ali več, eden od njih ni bil ustrezno
zdravljen), pri 2 pa pomemben porast lgG
protiteles, vendar le pri enem od njih do
območja , ki ga interpretiramo kot seropozitivno (ta preiskovanec ni jemal antibiotikov).

4 DISKUSIJA
V doslej izvedenih raziskavah (11-23) so
ocenjevali tveganje za nastanek lymske
borelioze pri delavcih, zaposlenih v naravi,
z določanjem protiteles proti Borrelii burgdorferi v krvi pregledanih oseb ali s po304
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močjo kl inične definicije. Ker je klinična
slika lymske borelioze zelo pestra in so
prizadeti številni organski sistemi (1,4), je
enostavno in uporabno kl i nično definicijo
težko narediti. Težave so tudi pri interpretaciji izvidov seroloških preiskav, saj te preiskave niso standardizirane in se rezultati
med posameznimi laboratoriji lahko precej
razlikujejo (24-26). Tudi če rezultatom verjamemo, se moramo zavedati številnih
omejitev. Protitelesa pri nekaterih bolnikih
z lymsko boreliozo sploh ne dosežejo nivojev, ki jih interpretiramo kot pozitivne (zlasti
zgodaj v poteku lymske borelioze, npr. pri
bolnikih z erythema migrans, še posebno,
če so dobili antibiotike) in torej niso dober
pokazatelj borelijske okužbe (4,27). Pri osebah, pri katerih prag dosežejo, ostanejo v
krvi različno dolgo: lahko le nekaj tednov
po okužbi, pri večini več mesecev, včasih
tudi več let. Visoki nivoji protiteles lahko
perzistirajo dolgo časa tudi po asimptomatskih okužbah. Kolikšen del okužb poteka
subklinično, še ni povsem razjasnjena.
Ameriški avtorji ocenjujejo, da je ta delež
okrog 50 % {5,6), evropski pa, da je še višji
{14, 17,28-30). Do loča nj e protiteles torej ne
omogoča natančnega vpogleda v število in
pogostost borelijskih okužb oziroma lymske
borelioze. Enkraten pregled krvi je lahko le
groba ocena stika določene populacije z
Borrelio burgdorferi.
Vse navedene pomanjkljivosti veljajo tudi
za našo raziskavo.
V nekaterih doslej opravljenih študijah
(18,21) so skušali povečati zanesljivost potrjevanja borelijske okužbe s serološkimi
preiskavami tako, da so določili protitelesa
po več metodah in nato upoštevali kot
pozitivne le tiste rezultate, ki so se skladali
(21) oziroma tiste pozitivne rezultate, ki so
jih potrdili tudi z Western immunoblot assay
(18). Tudi mi smo pri delu preiskovancev
oziroma na 169 vzorcih napravili dva testa
(IFA in ELISA flagelinski test - DAKO). Z
imunofluorescenčno metodo je imelo pozitivna protitelesa 8.9 % pregledanih, z encimsko metodo pa kar 40.8 %. Ker so bili
vsi (razen enega) z IFA titri borelijskih lgG
protiteles 1 : 256 ali več pozitivni tudi z
ELISA flagelinskim testom, smo se od l očili,
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da bomo uporabili za interpretacijo le rezultate IFA.
V nasprotju z drugimi raziskavami smo

;.

iskali povezave potencialnih obremenilnih
in zašpitnih faktorjev ne le s seropozitivnostjo ampak tudi s litri borelijskih protiteles (z
razponom litrov od manj kot 1 : 32 do več
kot 1 : 512). Rezultati se dobro skladajo, saj
smo na ta način potrdili povezave, ki veljajo
za seropozitivnost in odkrili še nekaj dodatnih. Pri delu preiskovancev smo določali
protitelesa v parnih serumih - prvič smo
odvzeli kri spomladi, drugič jeseni. Ugotovili
smo, da pride do 4 ali večkratnih sprememb
litrov razmeroma pogosto, da je bilo v tem
obdobju več porastov kot padcev protiteles
in da je večina sprememb pod nivojem, ki
ga interpretiramo kot pozitivno vrednost.
Rezultati naše raziskave kažejo, da so
tako nivoji litrov borelijskih protiteles kot
tudi prisotnost protiteles v titru 1 : 256 ali
več (seropozitivnost) signifikantno povezani s številom vbodov klopov. Število vbodov klopov se značilno razlikuje glede na
poklicno skupino in na mesto zaposlitve.
Zanimivo je, da je število vbodov klopov
glede na čas, prebit v gozdu oziroma v
naravi, najmanjše pri osebah, ki so v gozdu
največ: da dobi gozdni delavec v eni sezoni
enega klapa, mora delati v gozdu 5.67 ure
tedensko, skladiščnik oziroma voznik 3.41
ure, gozdarski inženir oziroma tehnik 1. 75
ure, administrator pa 1.54 ure.
Če predpostavimo, da so možnosti za
okužbo

in

seropozitivnost

premosora~

zmerne s številom vbodov klopov, bi morali
biti za enako stopnjo okuženosti v primerjavi z gozdnimi delavci ljudje drugih poklicev izpostavljeni precej krajši čas: če so

1 .

gozdni delavci v naravi v povprečju 51.1
uro na teden, bi bil pričakovani čas za
enako število vbodov klopov in enak delež
seropozitivnosti pri skladiščnikih 30.7 ure,
za tehnično osebje 15.8 ure in administratorje 13.9 ure. Glede na čas, ki ga osebe
s temi poklici v resnici prebijejo v naravi, bi
morali ob zgornji predpostavki najti v skupini tehničnih delavcev, ki so v naravi povprečno 39.6 ur na teden, predvidoma
33.4% oseb s pozitivnim titrom lgG protiteles (namesto dejanskih 12.8 %), pri sklad iš-

čnikih in voznikih 11.1 % (namesto dejanskih 6.5 %) in pri administratorjih 8. 7%
namesto 5.3 %. Z raziskavo ugotovljene
vrednosti so precej nižje od vrednosti, ki
smo jih izračunali na osnovi predpostavke

o premosorazmerni odvisnosti okuženosti

(seropozitivnosti) od števila vbodov klopov,
kar govori proti enostavni premosorazmerni

povezavi med številom vbodov klopov in
odstotkom seropozitivnih oseb.
Zanimiva je tudi ugotovitev, da je povprečno število vbodov klopov na leto, kakor
tudi število vbodov v zadnjem letu odvisno
od let bivanja v določenem kraju in da se
z leti število vbodov klopov manjša. Ti
rezultati so potrjeni tudi z metodo multiple
regresije, ki je pokazala, da je (za vse
sodelujoče v raziskavi) povprečno število
vbodov klopov na leto odvisno od vseh ur
prebitih v naravi, od ur prebitih v naravi
izven dela in od let bivanja v določenem
kraju. Razlage, zakaj se z leti število vbodov
klopov manjša, nimamo.
V več doslej izvedenih raziskavah
(5,6, 18,21-23) so skušali opredeliti povezavo med seropozitivnostjo in urami, ki so

jih preiskovanci prebili v naravi. V nekaterih
so ugotovili, da je med osebami, ki delajo
v naravi v primerjavi s kontrolno skupino
tistih, ki v naravi niso zaposleni, več takih
s pozitivnimi borelijskimi protitelesi, oziroma

da je večje tveganje za nastanek bolezni
(11, 18,20,21 ,23). V naši raziskavi smo ugotovili, da se posamezne skupine poklicev,
ki prebijejo v naravi različno dolgo časa,
pomembno razlikujejo po titrih lgG protiteles in da imajo zaposleni v gozdu pomembno več pozitivnih borelijskih protiteles kot
kontrolna skupina, ki živi na istem območju
in z gozdom nima pogostega stika. Višji so
tudi srednji borelijski litri. Poudariti želimo
ugotovitev, da je tveganje za seropozitivnost pri gozdarskih delavcih sicer
značilno večje kot pri administratorjih, vendar manjše, kot bi pričakovali glede na
število ur, ki jih gozdarski delavci prebijejo
v naravi. Podobno velja tudi za pojav erythema migrans in rdečine na koži po vbodu
klapa (glede na našo definicijo je del teh
rdečin verjetno erythema migrans). Osebe
z večjim številom vbodov klopov imajo znaGozdV 52, 1994
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čilno večjo

možnost, da dobijo erythema
migrans oziroma nespecifično rdečino. če
možnost za nastanek kožnih sprememb
preračunamo na število vbodov klopov se
pokaže, da je možnost za nastanek erythema migrans po enkratnem vbodu klopa
približno 20 krat večja pri osebah, ki imajo
klopov malo, kot pri tistih z velikim številom
(faktor za nastanek rdeči ne je dobrih 10).
To spoznanje se sklada z ugotovitvami
Horsta in Olbricha (23).
Z raziskavo smo ugotovili, da se titri lgG
protiteles pomembno razlikujejo po spolu.
Ta ugotovitev je zaradi različne izpostavitve
pričakovana pri populaciji vseh zaposlenih,
saj delajo v gozdu skoraj samo moški, v
pisarnah pa večinoma ženske (moški so
povprečno v naravi 44.4 ur, ženske pa 11.1
ur; p = 0.0000), manj pričakovana pa je v
skupini administrativnih delavcev, ki so v
delovnem času klopom zelo malo izpostavljeni. Verjetna razlaga za to najdbo je podobna: tudi v tej skupini so moški precej
več v naravi kot ženske (moški povprečno
15.6 ur, ženske 7.7 ur; p = 0.002), veči
noma na račun bivanja v naravi po opravljenem delu.
V študiji Schwartza in Goldsteina (21) so
seropozitivni preiskovanci porabili signifikantno več ur za ribolov, lov in sprehode
kot seronegativni. V naši raziskavi nismo
potrdili povezave hobijev s seropozitivnostjo, kakor tudi ne s titri borelijskih protiteles
(mislimo, da je te odnose zakrilo dolgo
dopoldansko obdobje na delu), z izjemo,
da so bili titri pri preiskovancih, ki hodijo na
izlete v naravo nižji, kot pri tistih, ki na izlete
ne hodijo in da je bilo v tej skupini tudi manj
oseb s pozitivnimi lgG titri. Blažilne učinke
izletov v naravo lahko razložimo z dejstvom, da se delež tistih, ki hodijo na izlete,
razlikuje glede na poklic, ki ga preiskovanci
opravljajo: na izlete hodi le 10.2% gozdnih
delavcev, 18.2% voznikov in skladiščnikov ,
27.9% tehničnega osebja in kar 51.0 %
zaposlenih v administraciji, torej največ tiste
osebe, ki so v celoti klopom najmanj izpostavljene.
Ukvarjanje s kmetijstvom pomembno
vpliva na titre borelijskih protiteles verjetno
zato, ker prebijejo kmetovalci precejšnje
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število dodatnih ur v naravi.
Primerjava titrov protiteles pri istih preiskovancih spomladi in jeseni je pokazala,
da je v tem času več pomembnih porastov
kot padcev (taka ugotovitev je p ričakovana)
in da pride do večine sprememb pod nivojem, ki ga oz n ačujemo kot mejno vrednost
med seropozitivnim in negativnim. Le pri 7
od 56 (12.5 %) oseb s pomembnim porastom lgM protiteles in pri 9 od 25 (36 %) s
porastom lgG protiteles je drugi titer dosegel ali presegel vredost 1 : 256. Titer lgM
in/ali lgG je porastel z negativnih na pozitivne vrednosti pri 12 od 407 {2.9 %) pregledanih ; 4 od teh 12 oseb je imelo v času
med prvim in drugim odvzemen krvi erythema migrans, eden pa bo lečine v sklepih;
preostalih 7 (58.3 %) oseb s serokonverzijo
je bilo brez kakršnih koli težav.
Odstotek oseb s pozitivnimi protitelesi se
sicer veča s starostjo, vendar je pomembnih porastov protiteles pri starejših osebah
manj kot pri mladih, manj pa je tudi vbodov
klopov. Možna razlaga za zadnji 2 ugotovitvi bi bila, da so starejše osebe manj v
naravi kot mlajše, vendar pri naših preiskovancih to ne drži.
V naši raziskavi smo ugotovili, da je bilo
med osebami, ki so v zadnjem letu jemale
antibiotike, značilno manjše število lgG pozitivnih, poleg tega pa so bili titri borelijskih
lgG protiteles pri njih pomembno nižji kot
pri preiskovancih, ki antibiotikov niso jemali.
Podobno sta nakazala že Schwarz in Goldstein (21 ). Potrdili smo, da velja ta ugotovitev za tiste antibiotike, ki so za zdravljenje
lymske borelioze učinkoviti, ne pa za neučinkov ite. Taka najdba seveda ne pomeni
priporočila za nekritično jemanje antibiotikov pri osebah, ki so mnogo v naravi, kakor
tudi ne za preventivno uporabo antibiotikov
po vbodu klopa.
V dosedanjih epidemioloških raziskavah
pri skupinah oseb, ki so zaradi svojega dela
ali načina življenja mnogo v naravi, niso
uspeli dokazati signifikantne povezave med
pozitivnimi borelijskimi protitelesi in zdravstvenimi težavami. To je lahko posledica
dejstva, da so simptomi in znaki lymske
borelioze nespecifični, da so prve tedne
bolezni (v času prvih simptomov in znakov)

lnfekcije z Borrelio burgdorieri pri gozdarskih delavcih v Sloveniji

protitelesa praviloma odsotna in da so razmeroma pogoste asimptomatske okužbe.
Naša raziskava je pokazala, da so pozitivni
titri lgM in lgG protiteles pa tudi titri lgM
protiteles povezani s pojavom zdravstvenih
težav v zadnje pol leta, titri lgG protiteles
pa s' težavami, ki so jih preiskovanci navajali
v zadnjih 5 letih.
Podatek o prebolelem erythema migrans
je v naši raziskavi signifikantno povezan s
titrom lgM protiteles, navedba rdečine po
vbodu klapa pa s titri lgG protiteles. Štiri ali
večstopenjski porasli v titrih protiteles, ki
smo jih določili pri 407 preiskovancih spomladi in jeseni istega leta, niso bili povezani
z zdravstvenimi težavami, ki bi bile lahko
odraz lymske borelioze in tudi ne s podatkom o značilnih kožnih spremembah, ki so
se pojavile pol leta pred prvim testiranjem
ali med prvim in drugim pregledom krvi.
DISCUSSION
Previous studies (11-23) of occupational risk
factors for Lyme disease in outdoor workers we re
based either on determinations of B. burgdorieri
anti bodi es in the serum, or on the clinical picture
of the disease. A clear-cut and reliable clinical
definition of the disease is rather difficult to make
because of the varied clinical picture and involvement of multiple organ systems (1, 4). Accurate
interpretation of the results of serologic analyses
is hindered by the Jack of test standardisation,
which accounts for considerable differences between individuallaboratories (24-26). Furthermore,
antibody titers do not always attain values interpreted as positive, e~pecially in the initial phase of
the disease, i.e. in patients with erythema migrans particularly if treated with antibiotics. Thus,
they can not be regarded as reliable indices of B.
burgdorieri infection (4, 26, 27). Next, positive
titers may persist in the serum either a few weeks
or, in most cases, severa! months, or even sever~
al years. Also, anti body titers may remain elevated long even after asymptomatic infection with B.
burgdorieri. The proportion of infections running a
subclinical course stili remains to be determined.
According to the American authors the estimated
figure is approximately 50 percent (5, 6), and
according to some European investigators even

higher (14, 17, 28-30).
Thus, determinations of antibody titers can not
provide accurate insight in the number and frequency of B. burgdorieri infection and Lyme borreliosis. Single serologic analysis can give us
only a rough estimate of the contact of the studi ed
population with B. burgdorieri. All the above men-

tioned drawbacks were encountered also in this
study.
With the aim of increasing the accuracy rate of
serologic tests for B. burgdorferi infection, some
investigators decided to consider as positive only
those results which we re positive on severa! serological tests (21) or seropositive results which
were confirmed by Western immunoblot assay
(18). ln this study two different tests, JFA and
ELISA flagellin test (DAKO), were used for the
evaluation of 169 samples.IFA revealed positive
antibody leve Is in 8.9 perce nt of case s, and ELISA in 40.8 percent. Since in all subjects but one
showing IFA lgG antibodytiters of 1:256 or greater, seropositivity was confirmed also by ELISA
flagellin test (DAKO), we decided to consider only
the results obtained by IFA.
Unlike in other studies, our objective was to
find possible correlations not only between risk
and protective factors and seropositivity, but as
well as between these factors and B. burgdorieri
anti body titers (range from< 1:32 to> 1:512). The
results obtained confirmed the correlations for seropositivity and revealed some new relationships.
ln addition, in some study participants antibody
titers were measured twice: in the spring and in
the autumn. It was found that a fouriold or greater
increase in titers occurred relatively ofter1, that
most titers did not reach values interpreted as
positive and that during the studied period titer
elevations outnumbered titer dro ps.
As indicated by the results of this study, B.
burgdorieri antibody titers and the presence of
titers of 1:256 or greater (seropositivity) are significantly correlated with the number of tick bites.
The latter varies significantly from one job group
and work site to another. lnterestingly, the lowest
tick bite rates in a time period were recorded in
subjects who spend most of the ir time outdoors:
for one tick bite to occur per year, forest workers
must spend outdoors 5.67 hours each week, warehouse men or drivers 3.41 hours, forestry engineers or technicians 1. 75 hours and administrators 1.54 hours. Assuming that the risks of infection and seropositivity are straightforward correlated with the number oftick bites, other job groups
would "need" considerably Jess exposure hours
to reach the same seropositivity level as forest
workers: in comparison to an average of 51.1
hours per week in forest workers, the corresponding time forwarehouse men would be 30.7 hours,
for technicians 15.8 hours and for administrative
oersonnel13.9 hours. Considering the amount of
time that these job groups spend outdoors, positive lgG antibody levels should have been found
in 33.4 perce nt of technical personnel (instead of
the established 12.8%) who spend outdoors on
average 39.6 hours each week. Thus, the respective figures forwarehouse men and drivers should
have been 11.8 per cent (instead of 6.5 %) and for
administrators 8. 7 per cent {instead of 5.3%).The
fact that actuallevels assessed in the study are
GozdV 52, -tqo~
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much lower than values based on the presumption that seropositivity is linearly correlated with
the number of tick bites, speaks against simple
linear positive correlation between the rate of ti ck
bites and the proportion of seropositive subjects.
It is also interesting to note that the mean rate
of tick bites per year, as well as the rate record ed
during the previous year, depended on the years
of living ina particular location, and that the number
of tick bites declined with the years of residing ina
particular area. These findings were confirmed by
the multiple regression method, which showed
that the mean annual number of tick bites was
correlated with the total number of hours speni
outdoors, with outdoor leisure hours, and with
years of living ina particular location. It is not yet
clear why the rate of tick bites declines with the
years of residing in a given location.A number of
previous studies (5, 6, 11 , 18, 21-23) have investigated the relationship between seropositivity and
the number of hours speni outdoors. ln some of
them (11, 18, 20, 21 , 23), outdoor workers showed
significantly higher rates of positive antibody titers and/or a higher risk for Lyme borreliosis (erythema migrans) than control subjects working indoors. Our study revealed significant differences
in lgG antibody titers and in the rate of seropositivity between job groups, related to the number of
outdoor work hours. Outdoor workers we re found
to have significantly greater titers of B. burgdorferi
antibodies, significantly greater seropositivity rate
and higher mean antibody titers than control subjects who resided in the same location yet spend
less time outdoors . It should be pointed out that
the risk for infection is significantly higher in outdoor workers as com pared to administrators, yet
to a much lesser extent !hat one would expect
considering the number of hours they spend outdoors. Similar results were obtained for ery1hema
migrans rash and redness occurring at the bite
site (according to our criteria certain proportion of
redness cases could be in reality erythema migrans). Subjects reporting higher rates of tick bites
have significantly higher chances !hat they will
develop erythema migrans or unspecific redness
at the bite site. The ratio of skin lesions per number
of tick bites shows that individuals with low number
of bites have a 20 times higher probability that
they will develop ery1hema migrans following a
single tick bile than subjects reporting high tick
bile rates (si milar ratio for redness is 1O) . The se
findings accord with the results reported by Horst
and Olbrich (23).
Our investigation showed significant differences between sexes as concerned the levels of lgG
anti body tile rs. ln view of different exposure rates,
this finding is applicable to all employees included
in the study. There is a definite preponderance of
males among forest workers, while females are
preponderant among administrative personnel, employed indoors. Men spend outdoors on average
44.4 hours and women 11 .1 hours (p = 0.0000).
Rather unexpectedly, the same results were ob-
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tained for the administrative staff, who have low
occupational exposure rates. The reason seems
to be the same: compared to women men adminis!rators spend more hours outdoo~s. mostly at
le1sure (men 15.6 hours and women hours weekly, on average, p = 0.0002).
As reported by Schwartz and Goldstein (21),
seropositive individuals spend significantly more
hours fishing , hunting and hiking than subjects
with negative serologic tests. Our study failed to
confirm the association of leisure activities with
seropositivity, or 8. burgdorferi antibody titers (possibly because of the great number of work hours
spend outdoors), except that those study participants who reported hiking had lower titers and
lower seroJ?OSitivity rate than non-hikers. The protective effect of hiking may be explained by the
!act !hat the proportion of individuals who spend
their leisure time hi king depends on the job they
perform: so, hiking was reported as their leisure
time activity by 10.2 percent of forest workers,
18.2 percent of drive rs and warehouse men, 27.9
percent of technicians but as many as 51.0 per
cent of administrators, i.e. mostly by the groups
with the lowest lic k exposure rates.
The statistically significant association of farming with 8 . burgdorferi antibody titers can be attributed to the additional number of hours that
people involved in farming spend outdoors.
As expected, a comparison of spring and autumn sera from the same study participants
showed a higher rate of elevations than drops in
antibody tile rs, yet the majority did not exceed the
upper seropositivity limit. On the second testing,
tile rs of 1:256 or greater we re found in only 7 of 56
(12.5%) subjects with significant increase of lgM
antibody levels, and in 9 of 25 (36%) individuals
with significant elevations of lgG antibody levels.
lgM and/or lgG antibody levels increased from
negative to positive values in 12 of 407 (2.9%)
study participants; 4 of these 12 developed erythema migrans rash between the spring and autumn screening, one gave a history of articular
pain, and the remaining 7 (58.3%) subjects with
seroconversion were free of any symptoms .
Although seropositive rates increase with age,
the number of significant liter elevations and ti ck
bites is lower in older subjects than in young
enes. A plausible explanation could be that older
people spend less hours outdoors, yet that was
not the case in our series.
The results of our study showed that people
who reported the use of antibiotics during the
previous year had significantly lower lgG anti body
titers and lower rate of seropositivity than subjects who did not take antibiotics. These findings
are in accord with Schwartz and Goldstein (21),
however the ir data did not attain statistical significance . We proved !hat these findings account for
the agents effective for treatment of Lyme borreliosis but not for the ineffective. This does not
necessarily imply, however, !hat people spending
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a lot of time outdoors should use antibiotics, or
that antibiotic prophylaxis is recommended after a
tick bite.
The majority of previous epidemio!Ogic studies
failed to confirm a correlation between positive
tests for B. burgdorieri antibodies and medical
problefns in subjects spending most of their time
outdoors, both at work and at leisure. The rea~
sonS seem to be the following: unspecific Lyme
borreliosis symptoms, absence of antibody titers
in the serum during the initial weeks following
infection and a rather high rate of asymptomatic
infections. Our study showed a significant corre~
lation between positive lgM and !gG antibody titers and medical problems experienced du ring the
previous 6 months, as well as between the lgG
levels and medical problems reported during the
previous 5 years.
History of erythema migrans was significantly
correlated with lgM antibody titers, while the occurrence of redness at the site of tick bite was
associated with lgG titers. Fouriold or greater
increases in anti body titers in the spring and au~
tumn sera from 407 study participants were not
associated with medical problems suggestive of
Lyme borreliosis, nor with the characteristic skin
rash occurring 6 months before the first antibody
test and during the period between the first and
second screening.
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Kot vsi pajkovci, imajo tudi klopi po štiri pare nog. Komaj poldrugi milimetsr veliko vrečaste telo, na
katerem ne ločimo ne glave ne oprsja in zadka, pokriva nagubana usnjata koža. Ko se klop napije krvi,
se drobna zgubana vreča napihne do grahove velikosti. Podobna je ricinovemu semenu, zato se klop
znanstveno imenuje lxodes ricinus. Do sitega najedena samica - te so požrešnejše od samcev postane lahko do 223-krat težja! Ko je sila, sama odpade s telesa svoje žrtve- miške, ježka, zajca,
lisice, psa, mačke, sme, kakega ptiča, seveda tudi človeka. Ugriz ne boli, zato dostikrat še opazimo
ne, da smo imeli klopa.
Samica po obilnem obroku malo počije, nato pa začne na tleh leči jajčeca. Pri tem se popolnoma
izčrpa in pogine. Mladiči (ličinke) so podobni odraslim, le da imajo samo tri pare nog. četrti par jim
zraste šele, ko se napijejo krvi kakega plazilca, recimo martinčka, zelenca ali kače. Ko ličinke malo
zrastejo in si slečejo preozko hitinjačo, ko se prelevijo, kakor pravimo, spet čakajo na novo žrtev med
plazilci. Vendar se plazilske krvi kmalu »naveličajo«, zadiši jim topla ptičja ali sesalska kri. V resnici
zadiši, kajti klopi dobro vohajo. žrtve ne zgrešijo, čeprav so slepi. Vodna jih »nos«, ki je pri klopih na
koncu nožic, in čut za toploto. Seveda morajo včasih potrpežljivo čakati na žrtev. Kakor so že požrešni,
lahko tudi dolgo stradajo. Poskusi so pokazali, da klop lahko živi brei hrane tudi štiri leta.
Pri nas živi več vrst klopov; najbolj nevaren je navadni klop, ki je tudi najbolj razši~en. Prijajo mu
listnati gozdovi z gosto podrasijo. V čistih smrekovih gozdovih klopov skoraj ni, tudi visoko v planine
ne sežejo. Sicer so glede okolja manj izbirčni, bolj so navezani na gostitelje. Čeprav so zelo trdoživi,
potrebujejo za svoj obstoj primerno zračno vlago in toploto. Zimo prespijo otrpli med listjem, topli sončni
žarki ~h prebudijo že aprila. Tja do maja, junija so nadležni, če le ni presuho.·Pred poletno vročino in
sušo se poskrijejo med listje in mah. Na plan prilezejo spet jeseni. Tako je tudi od aprila do junija pa
septembra in oktobra največ bolezenskih primerov.
Kako pa se klopi okužijo? Odgovor ni preprosl Zanimivo je, da npr. pred petdesetimi leti pri nas še
ni bilo klopovega meningoencefalitisa. Bolezen že dolgo poznajo na Češkem in ponekod v Avstriji.
Kako je virus prišel v naše kraje, še niso natančno ugotovili. Nekateri domnevajo, da so okužene klope
k nam morda zanesli ptiči na svojih selitvah, drugi mislijo, da so-bili klopi pri nas že prej okuženi, vendar
virus človeku ni bil nevaren. Vedeti moramo tudi, da se od okužene samice okužijo z boreliozo že
jajčeca Zato so nevarne že ličinke, ki lahko sesajo tudi sesalčjo kri. Povzročitelja borelioze prenašajo
tudi nekatere žuželke.
(Dr. F. Strle, Vse nevamejši pajkovec, GEA št. 6/1993)
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Poduk iz preteklosti ob stoletnici (1890 - 1990)
Schollmayerjeve kontrolne metode
A Lesson from the Past at the Occasion of the hundredth
An~iversary (1890-1990) of the Schollmayer's Control Method
Franc GAŠPERŠič•

Synopsis

Izvleček
Gašperšič, F.: Poduk iz preteklosti ob stoletnici

(1890 -1990) Schollmayerjeve kontrolne metode.
Gozdarski vestnik št. 7-8/1994. V slovenščini, cit.

lit. 1o.

Članek je posvečen stoletnici začetka kontrol-

nega

načina

gospodarjenja z gozdovi, ki ga je

pred sto leti v Notranjskih gozdovih uvedel prizani

gozdarski strokovnjak Henrik SCHOLLMAYER.
Gre za izviren način gozdnogospodarskega načrtovanja in spremljanja razvoja sestojev, ki je
nastal in se razvijal v Sloveniji in je bistveno prispeval k oblikovanju sodobnega gospodarjenja z
gozdovi na Slovenskem.
Ključne besede: Schollmayer, kontrolna metoda, gozdnogospodarsko načrtovanje

Gašperšič, F.: A Lesson from the Past at the
Occasion of the hundredth Anniversary (18901990) of the Schollmayer's Control Method.
Gozdarski vestnik No. 7-8/1994. ln Slovene, lit

quot. 10.
The article has been dedicated to the hundredth
anniversary of the introduction of a control method in forest management, started by the renowned forestry expert Henrik SCHOLLMAYER
in the forests of Notranjsko a hundred years ago.
It is an original way of forest management planning and the recording of forest stand development, which was started and deve lop ed in Slovenia and essentially contributed to the formati on of
modern forest management in Slovenia.
Key words: Schollmayer, control method, forest management planning

V evropskih državah z razvitim gozdarstvom je sedaj zelo aktualna nova paradigma - sonaravne gospodarjenje z gozdovi,
kjer sta ekologija in ekonomika maksimal-

vedno svežih misli iz uvoda h gozdnogospodarskemu načrtu za snežniška gozdove

iz leta 1912:
"Z gozdnogospodarskim načrtom zasno-

no medsebojno usklajeni. Sestavni del te

vano gospodarjenje z gozdovi ne smemo

orientacije je tudi organsko-probabilistični
koncept gozdnogospodarskega načrtova
nja, kar je le drug izraz za staro idejo kontrolne metode, katere bistvo je v neprestanem učenju in preverjanju našega ravnanja z gozdom ter v prilagajanju na večno
spreminjanje narave gozda in njegovega

sprejeti kot zaključeno in nespremenljivo
delo, ampak ga je treba, tako v njegovih
temeljnih principih, kakor tudi v posameznih

družbenega okolja. Ko ob 1OO letnici Scholl-

podvržena je stalnim spremembam (1 0)".

mayerjeve kontrolne metode razmišljam o
novi orientaciji pri gospodarjenju z goz-

ideja kontrolne metode in to v tako aktualni

dovi, podprti celo z deklaracijo (Helsinki
1993), ki jo je podpisala cela vrsta držav,

in sveži obliki kot bi jo zapisali za današnjo
rabo. Za tiste, ki pri načrtovanju v gozdu še

sem se spomnil naslednjih zanimivih in še

vedno

delih v skladu s časom stalno razvijati in

prenavljati. Vsako ureditev gozdov kot pod-·
laga za usmerjanje gospodarjenja z gozdovi moramo razumeti v stalnem razvoju,
Iz citiranega teksta zelo jasno odseva

statično

razmišljajo, utegnejo biti te

misli koristne.
Z navodili za obnovo gozdnogospodar-

* Prof. dr. F. G., dipl. inž. gozd., Biotehniška
fakulteta, Oddelek za gozdarstvo, 61000 Ljubljana, Večna pot 83, SLO

''

skih

načrtov

je Schollmayer predvidel za

takratne razmere zelo natančen postopek
spremljave razvoja gozdov in gospodarGozdV 52, 1994
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jenja (SCHOLLMAYER 1906). Z uporabo
teh navodil se je izoblikovala posebna oblika kontrolne metode, ki je v literaturi znana
kot Schollmayerjeva ali pa postojnska kontrolna metoda (PIPAN 1953, 1954, KLEPAC
1965, MLINŠEK 1972). Za začetek kontrolnega načina gospodarjenja velja leto
1890, ko so z gozdnogospodarskim načrtom vpeljali zelo natančno vodenje gospodarskih knjig (evidenco o gospodarjenju z
gozdovi). Iz snežniških gozdov se je ta
metoda takoj razširila v sosednje veleposestniške gozdove Javornika, Nanosa in
Hrušice, kjer je Schollmayerjeve zamisli
uveljavljal A. Korbel. Nekdanji veleposestniški gozdovi na Notranjskem, v strnjenem kompleksu s površino prek 20.000
ha, so verjetno edinstven primer kontrolne
metode na tako veliki površini in s stoletno
tradicijo . Vsem poznan primer kontrolne
metode za gozdove v občini Couvet v Švici,
kjer je Biolley leta 1890 vpeljal kontrolno
metodo, meri le 138 ha gozdov.
Henrik Schollmayer je ko n ča l gozdarsko
akademijo v Tharandu na Saškem. Po prvi
službi v državni gozdni direkciji Gmund na
Avstrijskem in leta 1883 opravljenem izpitu
za samostojno vodenje gozdnega gospodarstva je leta 1884 nastopil službo pri
snežniški graščini na Notranjskem, kjer je
leta 1885 postal nadgozdar in upravitelj
tedanjega revirja Mašun (kasneje se je razdelil na dve enoti Mašun in Jurjevo dolino).
Leta 1903 je postal nadupravitelj vseh grašč in sk ih gozdov na površini 14.000 ha.
Že v načrtu iz leta 1890 so bili snežniški
gozdovi po vegetacijskih posebn ostih razčl enjeni na 7 obratovalnih razredov, po katerih so izračunava li etat, spremljali njegovo realizacijo z vodenjem evidenč nih knjig
in preverjali uspešnost gospodarjenja. T i
gozdovi predstavljajo edinstven primer v
Sloveniji, kjer razpolagamo s podatki o
opravljenih sečnjah po oddelkih in odsekih
za celo stoletje. Na sliki 2 so nanesena
petletna povprečj a letnih posekov na hektar za revirja Mašun in Jurjevo dolino. Na
računalniškem izrisu je diagram po abscisi
napačno pomaknjen za 2,5 leta (polovico
petletnega obdobja) v levo. Take informacije o preteklem gospodarjenju z gozdovi
nam lahko zavidajo gozdarsko razvite dežele.
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Idejo kontrole je Schollmayerju uspelo
vpeljati v gospodarjenje z gozdovi kljub
nasprotovanju dr. L. Hufnagla, takrat nesporne avtoritete v urejanju gozdov na Slovenskem in v Avstriji. Hufnaglova odločna
zavrnitev golosečnega sistema in uvedba
prebiral nega gospodarjenja v visoko kraških
jelovo-bukovih gozdovih na Kočevskem sta
nedvomno zaslužna, da se je že pred 1OO
leti na našem Visokem Krasu uveljavil naravovarstveni koncept pri gospodarjenju z
gozdovi. Ta koncept so takoj sprejela tudi
veleposestva v Gorskem Kotarju, od koder
se je naprej širil v dinarske gozdove proti
jugovzhodu. Kljub tej nedvomno zelo pozitivni orientaciji se Hufnaglu ni uspelo popolnoma znebiti mehanističnega pristopa h
gospodarjenju z gozdovi, ki je prevladoval
v gozdarski doktrini tistega časa. To se
lepo kaže tudi v njegovem odklonilnem
odnosu do kontrolne metode. Ko v enem
svojih zadnjih del razpravlja o Biolleyevi
kontrolni metodi (HUFNAGEL 1939), se
vidi , da Biolleyevega organskega pristopa
h gozdu, ki je bistvo kontrolne metode,
sploh ni razumel. Razlog, da je Schollmayer, Hufnaglu navkljub, v gospodarjenje z
gozdovi uvedel novo miselnost - kontrolno
metodo, ki se tudi po tehnični plati zelo
razlikuje od Hufnaglovega urejanja gozdov
(polna premerba sestojev, zelo bogate analize prirastka, natančna spremljava gospodarjenja z gozdovi), je najbrž v vsestranskosti njegove osebnosti. Schollmayer se
je namreč ukvarjal z najrazli čnejšimi strokovnimi in znanstvenimi problemi (ŠIVIC
1930). H. Schollmayer je 34 1et uspešnega
strokovnega dela posvetil vsestranskemu
razvoju snežniških gozdov. Umrl je leta
1930 v Koči vasi v Loški dolini. Ker Slovenci takrat nismo imeli svojega_gozdarskega
strokovnega glasila, je ing. A. S ivic H. Schollmayerja in njegovo delo visoko ocenil v
Šumarskem listu (ŠIVIC 1930). To priznanje
je slovenska gozdarska stroka dala Schollmayerjevemu delu v tedanjih izredno težkih
razmerah dobrih 1O let po koncu prve svetovne vojne.
Snežniški gozdovi so predstavljali eno
od opornih točk, na kateri je slonel koncept
razvoja gozdarstva v Sloveniji po drugi svetovni vojni. Predmet raziskav takratnega
Gozdarskega inštituta Slovenije so bili: pre-
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Prikaz posekov v obdobju 1891-1990 za gospodarski enoti Jurjeva dolina in Mašun
A Presentation of Cuttings in the Period from 1891-1990 for the Jurjeva dolina and Mašun Forest Units
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biralno gospodarjenje, kontrolna metoda
urejanja gozdov, fitocenološke raziskave
in kartiranje gozdnih združb. Izredno prednost je pri vseh teh raziskavah predstavljala bogata dokumentacija o gozdovih in gospodarjenju po kontrolni metodi, ki je po
svojem bogastvu edinstven primer v Sloveniji. Rezultat teh raziskav je bila monografija "Prebiralni gozdovi na Snežniku" {1957).
Opravljene raziskave so pomenile Gozdnemu gozdarstvu Postojna spodbudo in
izziv, da v okviru svojih možnosti nadaljuje
z raziskavami najbolj aktualnih problemov,
kot so raziskave razvojne dinamike gozdov
na podlagi ohranjene bogate dokumentacije iz preteklosti (GAŠP ERŠIČ 1967) in
zakonitosti naravnega pomlajevanja gozdov (GAŠP ERŠIČ 1974).
Če se vprašamo, kje so v Sloveniji začetki
sodobne misli v gozdnogospodarskem načrtovanju , potem je to gotovo Notranjska s
Schollmayerjevo kontrolno metodo. Začetki
gozdnogospodarskega načrtovanja na naših tleh: Idrijski gozdovi (1724), Trnovski
gozd (1771 ), gozdovi v Posočju {1770) spadajo sicer med same začetke gozdnogospodarskega načrtovanja v srednjeevropskem
prostoru, vendar je že v začetku preteklega stoletja pri načrtovanju v teh gozdovih
prevladala klasična nemška gozdarska šola.
Hufnaglov koncept načrtovanja na Kočev
skem in Schollmayerjev na Notranjskem
pa sta avtohtono nastala in se razvijala na
naših tleh in bistveno prispevala k oblikovanju sodobne orientacije gospodarjenja z
gozdovi v Sloveniji v povojnem obdobju.
Nerazumljivo je, da se ob stoletnici {1890
- 1990) Schollmayerjeve kontrolne metode,
po kateri je slovensko gozdarstvo prepoznavno tudi v tujini (KLEPAC 1965, MLINŠEK 1972), nikomur od tistih, ki so tedaj pri
Gozdnem gospodarstvu Postojna upravljali s Schollmayerjevo strokovno dediščino ,
kljub namigu, ni zdelo potrebno, da se tega,
za slovensko gozdarstvo nedvomno pomembnega jubileja, spomni s primerno objavo v Gozdarskem vestniku.
Zaradi bogate tradicije so ti gozdovi pomembni tudi kot učni in raziskovalni objekt.
Na izrecno argumentirano prošnjo Oddelka za gozdarstvo Biotehniške fakultete v
Ljubljani, da se vsaj v gospodarski enoti
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Mašun, kot učnem objektu na površini 1500
ha nadaljuje s polno premerbo sestojev,
Gozdno gospodarstvo Postojna leta 1983
iz nerazumljivih razlogov ni pristalo. Razlog temu takrat gotovo ni bil denar. Sedaj
bi bil to edinstven primer v Sloveniji, kjer bi
lahko zasledovali razvoj gozdov na podlagi
osmih polnih premerb sestojev. Ob dejstvu, da je bila za večino nekdanjih veleposestniških gozdov v postojnskem gozdnogospodarskem območju kar šestkrat
izvedena polna premerba sestojev, bi na
površini 1500 ha gospodarske enote Mašun
kot paralelo metodi stalnih kontrolnih ploskev zmogli to tudi v bodoče. Schollmayerjeva dediščina je za postojnsko gozdnogospodarsko območje nedvomno trajen
izziv in opomin, ki opozarja: ali naredimo
pri obnavljanju gozdnogospodarskih načrtov
dovolj za stalno razvijanje in prenavljanje
konceptov gospodarjenja z gozdovi v skladu
s spremembami, ki jih prinaša razvoj
(SCHOLLMAYER 1906, vir 10). Z vsako
obnovo gozdnogospodarskega načrta bi
moral biti storjen korak naprej v razvijanju
in inoviranju koncepta ravnanja z gozdovi.
Perečih problemov, ki naravnost izzivajo k
poglobljenemu stilu dela, je tu na pretek.
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Odnos do okolja v luči desete zapovedi iz Dekaloga
The Attitude Towards the 'Environment from the Aspect of the Tenth
Commandment of the Decalogue
Janez PIRNAT'

Izvleček

Pirnat, J.: Odnos do okolja v luči desete zapovedi iz Dekaloga. Gozdarski vestnik št. 7-B/1994.
V slovenščini s povzetkom v angleščini, cit.lit. 14.
Sodobna antropocentrična kultura izvira iz antičnega grškega in judovskega duhovnega sveta,
ki sta temelj evropske civilizacije. Stara zaveza
spada med najpomembnejše izvore evropske kulture, deset zapovedi pa velja za enega izmed
vrhuncev Stare zaveze. Zanima nas, kakšna napotila za okoljsko etiko in ravnanje najdemo v
Dekalogu, še posebej v deseti zapovedi, za takratni in sedanji čas.
Ključne besede: Dekalog, okoljska etika, odgovornost, svoboda

Synopsis

Pirnat, J.: The Attitude Towards the Environment from the Aspect of the Tenth Commandment
of the Decalogue. Gozdarski vestnik No. 7-8/1994.
ln Slovene with a summary in English, lit. quot.

14.
Modern anthropocentric culture originates in the
antique Greek and Jewish spiritual world, which
rep rese nt the basis of European civilization. The
Old Testament is one of the most important sou rces of European culture and the ten commandments represent a culmination therein. It would be
quite of interest to know what kind of instruction
regarding environmental ethics and corresponding
activities could be found in the Decalogue- especially in the tenth commandment - concerning
those times and the prese nt moment.
Key words: Decalogue, environmental ethics,
responsibility, freedom

1 UVOD
1 Introduction
Ko govorimo o evropski kulturi, jo danes
pogosto označujemo z izrazom antropocentrična. Trdimo, da izvira ta antropocen-

trizem iz grške in judovske_tradicije, ki sta
temelj evropske civilizacije. Zivljenje in delovanje, ki je postavljalo človeka kot izhodišče
za določanje vseh razmerij v odnosu do

okolja, dolga stoletja sploh ni bilo sporno,
saj je nakazovalo možnost preživetja in
obvladovanja narave. Pomenilo je enega

najglobjih vzgibov v razvoju človeškega duha. Na drugi strani pa je takšna miselnost
postopno odtujila človeka od njegovih duhovnih temeljev in narave. To trditev potrjuje
prav dvajseto stoletje, saj ga zaznamujejo
vojne in globalni okoljski problemi. Prav
slednji so zbudili živahno zanimanje za novo

* Spec. J. P., dipl. inž. gozd., Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo, 61000 Ljubljana,
Večna pot 83, SLO

okoljsko etiko, ki bi pomenila nov korak
človeka k naravi, torej etika z naravo za

človeka. O tem lahko bralec zve kaj več
tudi iz nekaterih del, ki so navedena v
literaturi (Golob 1992, Kirn 1992, Pirnat
1992). Pričujoča razprava se zato ne ukvarja toliko z okoljsko etiko, kot z izhodišči

zanjo. Prav zato nas zanima, kakšna na-

potila k okoljski etiki lahko najdemo v Stari
zavezi (dalje SZ), eni izmed temeljnih knjig,
ki te oblikovala človeško ravnanje v odnosu

do bližnjega pa tudi do sveta. Ob tem se
bomo podrobneje ustavili ob Dekalogu. Deset zapovedi, kot jih prinaša SZ, velja za
nekakšen vrhunec SZ, nanje so se sklicevali

številni ljudje že od njihovega nastanka pa
vse do danes, zato lahko upravičeno domnevamo, da so značilno zaznamovala duhovni in gospodarski razvoj svoje dobe ter

tuqi poznejših časov.
Ce prebiramo deset zapovedi, nas lahko
preseneti, da nobena ne govori neposred-

no o naravi. Kako torej sploh lahko izvajamo okoljsko etiko iz teksta, ki okolje tako
GozdV 52, 1994
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pomanjkljivo obravnava? Če želimo razumeti bistvo sporočila Dekaloga, se moramo dobro vživeti v takratni čas. Spoznanje,
da v Dekalogu odnos do narave ni posebej
opredeljen, nekateri avtorji utemeljujejo z
razmeroma zanemarljivimi okoljskimi problemi takratne dobe in trdim življenjem na
robu puščave. Ta trditev le deloma drži, saj
so se, zgodovinsko gledano, okoljski problemi najprej pokazali prav v predelu t.i.
"rodovitnega polmeseca". To suho znanstveno razumsko razlago skušamo danes
dopolniti tudi tako, da se čim bolj približamo
mišljenju in čustvovanju takratnih ljudi. Razumeti namreč moramo, da so stara ljudstva Bližnjega vzhoda živela popolnoma drugače, popolnoma povezano z Jahvejem,
lahko bi rekli celo v Jahveju, in zato niso
čuti la potrebe, da bi svet okrog sebe vsakodnevno razumsko ločevala na duhovni
in materialni, materialnega pa na živo in
neživo naravo itd. To seveda ne pomeni,
da niso poznali narave, saj so jo kot nomadi in zgodnji naseljenci morali odlično poznati, kar nam med drugim potrjujejo tudi
številne navedbe živali in rastlin v SZ ter
simbolne povezave iz okolja, ki jih uporabljajo številni preroki (prim. Vp 1, 17; Iz 13,
21; Sof ~· 14).
Trditev, da ni v Svetem pismu ene zveličavne misli, ki bi izčrpno okarakterizirala
razmerja med človekom, naravo in Bogom
(Kirn 1992 str. 6) zato ne drži. Jahve večkrat
opozarja svoje ljudstvo, da je on gospodar
dežele, njegovo ljudstvo pa mora ravnati
kot skrben najemnik, še posebej v občut
ljivem okolju Sredozemlja (prim. 5 Mz 7,
22; Job 14, 18-19; Ezk 28, 20; Jer 2, 13;
Jer 14, 22). Hebrejci za naravo niso poznali
posebne besede (Alexander 1984), pač pa
je bila zanje le poseben izraz božjega delovanja. Tako kot se z naravo dnevno srečujejo, so se tudi dnevno soočali z Jahvejem. Poudarjamo, da so ta ljudstva doživljala naravo in okolje in celo bližnjega v
luči enovite povezanosti z Jahvejem. Zato
so jim v tej intenzivni povezanosti tudi za
gospodarjenje z okoljem popolnoma zadoš ča li zakoni z izrazito poudarjenim moralnim izhodiščem . V visokih moralnih normah pa se judovska zakonodaja najbolj
značilno razlikuje od drugih sočasnih zakonodaj starega vzhoda. Smo torej v času,
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ko se Jahve tako rekoč dnevno "pogovarja" s svojim ljudstvom, ki zato ne čuti
potrebe, da bi ločevalo posvetno in sveto,
saj mu je vse okrog v nekem smislu sveto.
V tem se zelo približujejo gledanju na svet,
ki so ga poznali tudi severnoameriški indijanci in se ga danes spominjamo ob prebiranju znamenitega govora poglavarja Seattla.
V zgodnjih začetkih izraelske zgodovine,
kot jo prinaša SZ, so torej ljudi vodile moralne zapovedi; te zajemajo in določajo celotno njihovo življenje, zato je takratni človek
tudi probleme v okolju "doživljal in presojal
izrazito moralno in jih je torej izražal v osebnem dialogu z Jahvejem, v prispodobi nesreče in težav (prim. Job 1, 14- 21 ). Tako
lahko upoštevamo, da narava sicer ni v
Dekalogu nikoli pojmovno omenjena, hkrati pa razumemo, da lahko izhodišča za
okoljsko etiko kljub temu lepo izpeljemo
tudi iz Dekaloga. Okoljska etika mora sloneti
na moralnih temeljih, saj določa delovanje
človeka, ki je tudi ob posegih v okolje v
dejavnem odnosu do bližnjega. Slednje velja še posebej za deseto, "zadnjo" zapoved, ki je primerno izhodi šče za današnje
razmišljanje o okoljski etiki.
2
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V Svetem pismu SZ najdemo dva zapisa
desetih zapovedi, in sicer 2 Mz 20 in 5 Mz
5. (Na tem mestu ju ne navajam, saj ju bo
vsakdo, ki ga razprava zanima, zlahka poiskal sam). Oba zapisa sta si zelo podobna
in kaže, da sta zapisovalca obeh odlomkov
črpala iz skupnega "prateksta", ki, žal, ni
več ohranjen. Struktura obeh zapisov je
podobna. Oba se začneta z uvodno Jahvejevo predstavitvijo, tej sledijo zapovedi
in prepovedi. Kot kažejo nekateri drugi teksti, je bila takšna struktura kar močno zasidrana med Izraelci, saj jo pozneje večkrat
uporabljajo tudi preroki (prim. Oz 4, 2; Oz
12, 1O; Jer 7, 9). Očitno je imel Dekalog
m oče n vpliv na številne preroške tekste,
saj je prinašal osnovne moralne norme,
mimo katerih ni mogel noben poznejši zapisovalec besedil.
Najstarejši zapis zapovedi postavljajo strokovnjaki nekako v 13. do 12. stoletje pred
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Kristusom (Cazelles 1979), torej nekako v

bralcu jasno, da jih je izdal kralj, torej Hado~

Mojzesov čas, čeprav moderna kritika ne

murabi sam. Bogovi so mu sicer dali

trdi, da je avtor ravno Mojzes: Poznejši

voljenje, toda delo je vendar Hamurabijevc. V Dekalogu pa daje zapovedi Jahve
osebno, "narekuje" jih piscu, ki jih le zapiše,

redakciji, ki sta danes ohranjeni, izvirata
verjet11o iz časov Sodnikov oziroma mo~

narhij (Cazelles 1979, Grabner in dr. 1984).

ne lasti pa si zakonodajalske moči. Pisec

V zapovedih ne naletimo na pojme, kot so
kralj, mesto, srečamo pa se že s hišo,
poljedelstvom in živino, kar kaže že na

je le posrednik med človekom in Bogom.
Struktura desetih zapovedi je prav tako

določeno

ustaljenost, ki je

čisto

nomadska

družba še ni poznala, oziroma v Mojzesovem času še niso imele posebne veljave.
Zanimivo, da se prav deseta zapoved spet

nekoliko razlikuje od prejšnjih, saj izčrpno
pojasnjuje vsebino prepovedi. Lahko rečemo, da je ta razširitev nastala tudi zaradi
potrebe, da se nedvoumno zajame vse

novejše civilizacijske pridobitve takratne
družbe.

Osnovno besedilo, zapis v kratkih besedah, je bil gotovo podoben starim orientalskim pogodbam med gospodarjem, ki se v
začetku predstavi, in podložnikom, ki se ga
dotikajo prepovedi in zapovedi, torej določila
v pogodbah. Podobne postave poznajo tudi
druga ljudstva tistega časa, zlasti v cvetočih
kulturah Egipta in Mezopotamije. Število
deset je zdaj sprejeto tradicionalno, čeprav
zapovedi v prvotni obliki niso bile nujno
vezane ravno na število deset. Se je pa

število deset kmalu uveljavilo, kar dokazujejo navedbe na drugih mestih {2 Mz 34,
28; 5 Mz 4, 13; 5 Mz 1O, 4). Najbolj znan
zakonik tistega časa je gotovo zakonik babilonskega kralja Hamurabija, ki je vladal
nekako med leti 1791 - 1750 pred Kr.,
poznamo pa tudi starejše zakonike, npr.
Zakonik Lipi! lštarja (1900- 1850) in ešnunski zakonik, ki spada v isti čas (Cazelles,
1979). Vsi ti orientalski zakoniki so sestavljeni v značilnem slogu t. i. kazuističnega
prava, ki izraža prepoved v pogojniku. Navadimo primer: "Ako posodiš denar ... ne

bodi kakor oderuh". Dekalog pa je zapisan
drugače, v slogu t. i. apodiktičnega prava.
Značilnost tega sloga je velelnik, ki na kratko
zapoveduje ali prepoveduje določeno ravnanje. Izraelsko pravo je gotovo sprejemalo vplive drugih orientalskih ljudstev, še
največ ljudstev iz Kanaana, kljub vsemu pa
je ohranilo še eno posebnost, v katerem se
odločilno razlikuje od vseh drugih orientalski ljudstev. V Hamurabijevem zakoniku je

zanimiva, saj kaže na razmerja med posameznimi zapovedmi. Prve tri zapovedi
se nanašajo na razmerje med Jahvejem in
človekom, drugih sedem pa se nanaša na

medsebojna razmerja med ljudmi. Primerjava s sorodnimi teksti opozarja, da je zadnjih šest zapovedi še najbolj podobnih prvotnemu prabesedilu, ki je bilo verjetno v
celoti sestavljeno iz kratkih zapovedi in prepovedi. Zanimivo je, da so v ·poznejših re-

dakcijah zapisovalci

močneje

dopolnjevali

ravno prve zapovedi, ki so urejale odnos

med Izraelci in Jahvejem. Očitno je Izraelec
nagonsko čutil potrebo, da stalno utrjuje
zavezo med seboj in Jahvejem, saj se je
ravno v tem posebnem odnosu najbolj raz-

likoval od okoliških puščavskih politeističnih
ljudstev. Zapovedi prinašajo pravila vedenja in ravnanja v odnosu do Boga in bližnjega,
v tej zvezi pa je zajeto tudi celotno člove
kovo delovanje, torej tudi preudarnost pri
posegih v okolje. V moralno tako temeljnem
tekstu tudi današnji človek upravičeno išče
spodbude za svoje celostno vedenje in rav-

nanje, torej tudi za odnos do okolja.
Iz zgodovine vemo, da so se prve večje

in celo nepovratne spremembe v okolju
pojavile ob prehodu iz nomadskega življenja v višje oblike organizirane človeške
skupnosti, torej ob začetku nastajanja agrarnih skupnosti, poljedelstva, živinoreje in
stalne naselitve. Oglejmo si nekaj značil
nosti nomadskega življenja. Nomadstvo je
temeljni način življenja še iz prazgodovin-

skih časov, oblika, ki je omogočila preživetje
na robu puščave. (Zato je za to obliko
morda bolj primeren naziv seminomadi,

prim. Toynbee 1976).

Domače

živali, koze

in ovce, so bile glavni vir hrane in obleke.
Nomadi niso poznali zasebne lastnine zem-

lje, so pa dovolj ljubosumno čuvali "svoje"
vodnjake in izvire (1 Mz 26, 15-22). Nomadstvo je bilo dolga stoletja svojevrsten
način življenja, ki se je odvijalo med oazo,
kjer je bila blaginja, voda, ki pa je seveda ni
GozdV 52,1994
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bilo hkrati dovolj za vse, in puščavo, kjer ni
bilo virov za preživetje. Zaradi tega je človek
nomad popotnik. Za kopičenje bogastva
oz. presežne vrednosti torej ni bilo niti časa
niti naravnih danosti. Nomadstvo je bilo
svojevrsten odgovor na danosti okolja, klime
in tal. Zanimivo je, da so nekateri preroki
(Jer 2, 2; Oz 2, 16; Oz 13, 5; Am 2, 10)
imeli nomadski čas za ideal, ki ga še niso
umazale poznejše razvade; te naj bi bili
pridobili od Kanaancev, so pa v bistvu znači lnost višje stopnje civilizacije. Ta prehod
v stalno naselitev je bil nekako tudi čas, v
katerega postavljamo redakcijo Dekaloga,
kot ga poznamo danes.
Z razvojem civilizacije -z nastankom stalnih naselij, se je človek v prostoru ustalil in
šele ta nastanitev mu je omogočila rast
blaginje oz. vsaj določene presežne energije, s tem pa tudi možnost zmernega in
včasih nezmernega bogatenja. Z razvojem
mest je človek prvič zmogel spreminjati
naravo in ustvarjati okolje ne samo v materialnem pač pa tudi duhovnem smislu. Stalna naselitev je ena največjih sprememb v
človekovem življenju in mišljenju. V nekem
smislu je ta sprememba še bolj radikalna,
kot sprememba, ki jo je prinesla industrijska revolucija, saj gre pri slednji le za novo
tehnološko raven, miselnost pa ostaja ista.
Značilnost trajne naselitve na izbranem
prostoru je postopno naraščajo ča blaginja,
ki jo zaznamuje več imetja in posesti. S
tem so se pojavile tudi prve socialne razlike, krivice in napetosti v družbi. Berača
npr. le redko srečamo v zgodnjem Izraelu,
pojavijo se šele v dobi monarhije, ko se je
zače lo kopičenje bogastva v vladajoči hierarhiji (Grabner-Heider in dr., 1984). Vsa ta
družbena neskladja niso ostala brez odmeva tudi v Dekalogu, h kateremu se spet
vračamo. Če prepoveduje sedma zapoved
"ne kradi", še vedno obče veljavno nemoralno dejanje, kar kraja brez dvoma je, pa
je za naše razmišljanje ključna deseta božja
zapoved, ki jo zaradi tega zapisujem v obeh
oblikah, kot ju prinaša Sveto pismo {1975):

2 Mz 20, 17:
Ne želi hiše svojega bližnjega; ne želi
žene svojega bližnjega ne hlapca ne dekle
ne vola ne osla in ničesar, kar je tvojega
bližnjega!
5Mz5,21:
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Ne želi žene svojega bližnjega! Ne želi
svojega bližnjega hiše, ne polja ne hlapca
ne dekle ne vola ne osla in ničesar, kar je
tvojega bližnjega!
Sedma božja zapoved posredno govori
o posesti, ki je praviloma nekaj dobrega in
norm alnega ter pomembna vrednota, saj
omogoča preživetje. Kraja to možnost preživetja in življenjske varnosti ogroža, zato
je zločin nad bližnjim (Einspieler 1992).
Deseta zapoved prepoveduje pohlep, v nadaljevanju pa ga tudi razč lenjuje, zato se
najde v skupnem zapisu tako spolni pohlep
kot pohlep po posesti. V današnjem času
obravnavamo lastnino seveda nekoliko drugače, zato se zdi zapis morda malo arhaičen, saj dekel in hlapcev skoraj ne poznamo več. V tej zvezi gre predvsem za
delovno silo. Sem smiselno spada tudi pohlep po ženi bližnjega, ki je pomenila delovno silo, hkrati pa gre seveda za očitno
spolno poželenje. V današanji razpravi
skušamo razbrati odnos do okolja, zato se
bomo omejili le na prepoved pohlepa po
posesti, druga vprašanja puščama ob strani, čeprav so z etičnega vidika nedvomno
povezana.
Deseta zapoved torej prinaša pomemben korak naprej, saj prepoveduje prizadevanja, s katerim bi si posameznik prilastil že razdeljeno premoženje, torej lastnino bližnjega ali premoženje, ki ima pomen
za širšo skupnost. V teološkem smislu jo
razlagamo s tem, da je samo Jahve posestnik dežele in jo daje svojemu ljudstvu
le v dar (prim. prva zapoved). V luči vseh
zapovedi vidimo, da stojita v ospredju blaginja in življenje vsakega posameznika, ki
ima visoko ceno, njeno nasprotje pa je
ravno pohlep, ki (p)ostaja vir vsega zla.
Veliko zlo je takrat pomenil pohlep po živini
bližnjega, saj je bila s tem v temelju
ogrožena možnost za preživetje. Zato deseta zapoved posebej navaja kot očitno
pomembni domači živali vola in osla. Obe
živali sta bili temeljnega pomena za dostojno preživetje Izraelcev. Kot zanimivost povejmo, da osli potrebujejo veliko vode in
trave, ki danes nista tako pogosta v Palestini. Tudi na podlagi tega lahko sklepamo,
da je dežela "rodovitnega polmeseca" med
Nilom, Evfratom in Tigrisom zaradi erozije
in izsekovanja gozdov izgubila precej svoje

Odnos do okolja v

l
1

1

l

luči

desete zapovedi iz Dekaloga

nekdanje plodnosti (prim. Haag, 1971, McKenzie, 1965). Okoljske probleme so torej
poznali tudi Izraelci.

čitve učinkujejo globalno, zato naj okoljska
etika prežema tudi vsako politično odločitev.

Osel ima v SZ tudi simbolno vlogo, saj
nastopa kot simbol svobode (1 Mz 16, 12;
Job 39; 5) pa tudi zvestobe (Iz 1, 3). Jahve
skrbi za živali (Ps 104, 11) in ima občutek
zanje (Jer 14, 16; Iz 30, 24; Iz 32, 20).
Osel in vol sta spadala med najpomembnejše domače živali Bližnjega
vzhoda. Ni čudno, da se pojavila celo v
izraelskih zakonih (2 Mz 20, 17; 2 Mz 21,
33; 2 Mz 22, 3, 8; 2 Mz 23, 4). Osla
uporabljajo tako preprosti kmetje kot kralji.
Kdor jih je bližnjemu odvzel, _ga je s tem
oropal za pošteno življenje. Ce je šlo pri
tem še za nepravično kopičenje dobrin, je
to dejanje pomenilo hud greh, ki gaje ostro
bičal tudi prerok Izaija (prim Iz 5, 8). Deseta zapoved, ki prepoveduje kopičenje dobrin, prepoveduje tudi krivično razdelitev
dobrin in s tem ogrožanje življenja bližnjega.
Tu se nedvoumno srečamo z etiko, kot jo
razume SZ. Deseta božja zapoved v prispodobi velja za vsako grabljenje zemeljskih
dobrin, ki si jih kopiči človek ali manjšina na
račun bližnjega, naroda ali celine. Deseta
zapoved torej smiselno obsoja vse totalitarne sisteme, ki so skušali okovati člove
ka in si prigrabiti dobrine narave. Industrijska revolucija pomeni prvi takšen večji odklon, ki traja vse do danes in ga najdemo
tako v najbolj brezobzirnem zgodnjem kapitalizmu kot tudi v vseh oblikah komunističnega gospodarstva. Tako komunizem
kot zgodnji kapitalizem sta pojmovala odnos
do narave izrazito kolonizacijsko ali celo
sužnjelastniško in sta zato v nezdružljivem
nasprotju z deseto zapovedjo Dekaloga, s
tem pa tudi s kakršno koli okoljsko etiko in
moralo. Ob koncu dvajsetega stoletja ostajajo odprta številna pereča vprašanja. Razviti svet z nekako četrtino svetovnega prebivalstva danes porablja tri četrtine svetovnih
dobrin. Samo razviti svet ima danes denar
in tehnologijo za izkoriščanje naravnih bogastev, ki ležijo na težko dostopnih mestih
(npr. manganovi gomolji na morskem dnu),
podobno je z bogastvi Antarktike. Človeštvo
je na pomembnem razpotju in morda ima
poslednjo priložnost, da vsaj tu poskuša
uvesti pravičnejšo delitev dobrin med naro~
di. Danes vse pomembne človeške odlo~

3 OKOLJSKA ETIKA DEKALOGA IN
DANAŠNJI ČAS
3 ENVIRONMENTAL ETHICS OF THE
DECALOGUE AND THE PRESENT TIME

Pisanje o Dekalogu danes povzroča nemajhne težave predvsem zato, ker prevajamo svet duhovno bogatega orientalskega človeka v metri čni (merski) svet tehnične
civilizacije, kamor starodavnega duhovnega
sveta, ki je še živel v enotnosti Boga, na~
rave in človeka, ni lahko umestiti. Clovek,
ki priznava le merljive zakone obvladane
narave, tehnike in jezika, bo teže zaznal
govorico, s katero nam sporočilo Dekaloga
govori tudi danes, kajti osiromaši li smo tudi
pojem svobode. Danes nam ta beseda pogosto pomeni, da smo prosti od nečesa,
česar nam potem ni treba narediti (prim.
Einspieler, 1992). Podobno gledanje pozna sicer tudi SZ v pomenu svobode od
prisile in suženjstva (2 Mz 21, 2). Toda
Dekalog nam že postavi iztočnico svobode,
ki jo moramo upoštevati hkrati s svobodo
bližnjega, v tem je zlasti deseta zapoved
Dekaloga nedvoumna.
Danes ne živimo več v harmoničnem
svetu, kjer bi bil človek tesno povezan z
okoljem, zato je toliko bolj pomembno, da
tudi v odnosu do okolja ponovno oblikujemo svobodo, ki bo svoboda za delovanje, ne pa svoboda zaradi delovanja. Praktično to pomeni, da vsakodnevno načrtno
gojimo zavestno spoštovanje do narave,
sami sebi svoje delovanje ozaveščamo in
s tem svobodno ponotranjamo odnos med ·
našimi dejanji in naravo. Pri tem niso mi~
šljene le znanstvene raziskave in intelektu~
alna dejavnost strokovnjakov, pač pa predvsem vsakodnevno ravnanje in odgovor~
nost slehernega posameznika. Gre za voljo, da spremenimo svoj odnos do narave v
vsakodnevnem življenju; to možnost ima
vsakdo, ne glede na izobrazbo, poklic in
prepričanje. V to smer naj bi šel notranji
razvoj vsakogar, in to ne pod prisilo, pač
pa z osveščeno notranjo rastjo, ki je pri
posamezniku različna, s tem pa sta različna
njegov notranji razvoj in poklicanost k
delovanju in tudi osebna stopnja odgovorGozdV52,i99<l
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nosti. Kajti svobodo imamo samo, če sprejemamo hkrati tudi odgovornost. Menim,
da bomo prav v takem pojmovanju svobode našli tudi rdečo nit nastajajoče
okoljske etike. Ni presenetljivo, da je ta
rdeča nit z nami že vsaj od Dekaloga dalje.
Povzetek
Antropocentrizem današnje evropske civilizacije
izvira iz grške in judovske tradicije, ki sta temelj
evropske civilizacije. Stara zaveza je ena izmed
temeljnih knjig, ki je oblikovala človeško ravnanje
v odnosu do bližnjega pa tudi do sveta. Deset
zapovedi, kot jih prinaša SZ, velja za nekakšen
vrhunec SZ, zato lahko upravi čeno domnevamo,
da so značilno zaznamovale duhovni in gospodarski razvoj svoje dobe ter tudi poznejših časov.
Nobena od desetih zapovedi ne govori neposredno o naravi. Hebrejci za naravo niso poznali
posebne besede, pač pa je bila zanje le poseben
izraz božjega delovanja. To ljudstvo je doživljala
naravo in celo bližnjega v luči enovite povezanosti
z Jahvejem. Zato so jim v tej intenzivni povezanosti tudi za gospodarjenje z okoljem popolnoma zadoščali zakoni z izrazito poudarjenim moralnim izhodiščem. V visokih moralnih normah pa
se judovska zakonodaja najbolj značilno razlikuje
od drugih sočasnih zakonodaj starega vzhoda.
Tako upoštevamo, da narava sicer ni v Dekalogu
nikoli pojmovno omenjena, hkrati pa razumemo,
da lahko izhodišča za okoljsko etiko kljub temu
lepo izpeljemo tudi iz Dekaloga. Okoljska etika
mora sloneti na moralnih temeljih , saj določa
delovanje čl oveka, ki je tudi ob posegih v okolje v
dejavnem odnosu do bližnjega. Slednje velja še
posebno za deseto zapoved , ki je primerno
izhodišče za razmišljanje o okoljski etiki. Deseta
zapoved prinaša pomemben korak v smeri okoljske etike, saj prepoveduje prizadevanja, s katerim bi si posameznik prilastil že razdeljeno premoženje, torej lastnino bližnjega ali premoženje,
ki ima pomen za širšo skupnost. Deseta zapoved,
ki posredno prepoveduje kopičenje dobrin, prepoveduje tudi krivično razdelitev dobrin in s tem
ogrožanje življenja bližnjega kot osebe ali kot naroda. Tu se nedvoumno srečamo z etiko, kot jo
razume SZ. Deseta božja zapoved v prispodobi
velja za vsako grabljenje zemeljskih dobrin, ki si
jih kopiči človek ali manjšina na račun bližnjega,
naroda ali celine. Deseta zapoved torej smiselno
obsoja vse totalitarne sisteme, ki so skušali okovati človeka in si prigrabiti dobrine narave. Industrijska revolucija pa je prvi takšen večji odklon, ki
traja vse do danes in ga najdemo tako v najbolj
brezobzirnem zgodnjem kapitalizmu kot tudi v vseh
oblikah komunističnega gospodarstva. Tako komunizem kot zgodnji kapitalizem sta pojmovala odnos
do narave izrazito kolonizacijsko in sta zato v
nezdružljivem nasprotju z deseto zapovedjo Dekaloga, s tem pa tudi s kakršno koli okoljsko etiko in
moralo. Ob koncu dvajsetega stoletja ostajajo
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odprta številna pereča vprašanja. Razviti svet z
nekako četrtino svetovnega prebivalstva danes
porablja tri četrtine svetovnih dobrin. Samo razviti
svet ima danes denar in tehnologijo za izkoriščanje
naravnih bogastev, ki ležijo na težko dostopnih
mestih (npr. manganovi gomolji na !l10rskem dnu),
podobno je z bogastvi Antarktike. Cloveštvo je na
pomembnem razpotju in morda ima poslednjo
priložnost, da vsaj tu poskuša uvesti pravičnejšo
delitev dobrin med narodi. Vse pomembne
človeške odločitve učinkujejo globalno, zato naj
okoljska etika prežema tudi vsako politično
odločitev. Danes ne živimo več v harmoničnem
svetu, kjer bi bil človek tesno povezan z okoljem,
zato je toliko bolj pomembno , da tudi v odnosu do
okolja ponovno oblikujemo svobodo, ki bo svoboda za delovanje, ne pa svoboda zaradi delovanja.
Praktično to pomeni, da vsakodnevno načrtno
gojimo zavestno spoštovanje do narave, sami sebi
svoje delovanje ozaveščamo in s tem svobodno
ponotranjamo odnos med našimi dejanji in naravo. Pri tem niso mišljene le znanstvene raziskave
in intelektualna dejavnost strokovnjakov, pač pa
predvsem vsakodnevno ravnanje in odgovornost
slehernega posameznika. Gre za voljo, da spremenimo svoj odnos do narave v vsakodnevnem
življenju; to možnost ima vsakdo, ne glede na
izobrazbo, poklic in prepričanje. Menim, da bomo
samo tako vgradili okoljsko etiko tudi v vsakodnevno ravnanje. Ni presenetljivo, da je ta modrost vcepljena že v jedro desete zapovedi Dekaloga.

THE ATTITUDE TOWARDS THE ENVIRONMENT FROM THE ASPECT OF THE TENTH
COMMANDMENT OF THE DECALOGUE
Summary
The anthropocentrism of the European civilization of the present time results from Greek and
Jewish tradition , which represent the basis of European civilization. The Old Testament is one of
the basic books which have been regulating human actions in relation to the ir neighbours as well
as to the world. The ten commandments as presented by the Old Testament are regarded as a
culmination therein. Consequently, it can right be
expected that they hada characteristic impact on
the spiritual and economic development of that
time and also later on. None of the ten commandments directly speaks of nature. The Hebrews
had no special word for nature. The latter was for
them, however, a special expression of God's
action. This people experienced the nature and
even their neighbours in a uniform connectedness with Jahve. Due to this intensive connectedness the laws with especially stressed moral trail
were completely sufficient, also as regards the
managing of thei r environment. It is exactly in
these high moral standards that the Jewish legislation characteristically differs from other legisla-

Odnos do okolja v

luči

desete zapovedi iz Dekaloga

ti ans of the Ancient East of that time. Nature is not
mentioned in the Decalogue yet it can well be
understood that the standpoints regar.ding environmental ethics can be derived therefrom. Environmental ethics must be based on moral ground
becaus~ it defines man's actions, the latter being
in an active relation towards his neighbour when
dealiLlg with the environment as welt. The latter
fact especially holds true of the te nth commandment, which represents an appropriate standpoint
as to the reflection on environmental ethics. The
te nth commandment contributes an important step
regarding environmental ethics because it forbids
to usurp property which already belongs to someone else or which is of a common significance.
The te nth commandment, indirectly forbidding the
piling up of goods, also forbids unjust distribution,
which leads to the endangering of the life of one' s
neighbour- a person or a nation. Undoubtedly this
is the ethics as understood in the Old Testament.
Allegorically, the te nth commandment holds good
of any accumulation of worldly goods, performed
by an individual or minority at the expense of the ir
neighbours, nation or conti ne nt. The implication of
the tenth commandment is the condemnation of
all totalitarian systems, which tri ed to shackle the
man and to grab the goods of nature. The first
deviation in this sense is represented by industrial
revolution, lasting up to the present days and
reflected in the ruthless early capitalism as well
as in all forms of communist economy. The relation towards the nature was comprehended in a
highly colonizing way by early capitalism as well
as by communism, thus being in an incompatible
contradiction with the te nth commandment of the
Decalogue and at the same time with environmental ethics and morallty. Numerous burning
questions remain without answers at the end of
the 20th century. The advanced countries with
approximately one fourth of world's population
consume three fourths of world's goods. Only
developed countries dispose of the funds and
technology for the exploitation of natural resources situated in places difficult of access (e.g. mangan ic rocks at the sea bottom) or the riches of the
Antarctica. Humanity is at an important crossroads and has perhaps its last opportunity to
introduce a more righteous distribution of good s
among nations. All important human decisions
have a global impact; therefore, environmental
ethics should be a part of each political decision.
Since we are not living in a harmonic world anymore, where a man is linked to his environment, it

is even more important to establish freedom in the
relation towards the environment again. This
should be freedom for actions and not freedom
therefrom.ln practice this means that the respect
for nature should daily be cultivated, our actions
become conscious and the relation between our
actions and the nature becomes more profound
and on a free basis. This does not only relate to
scientific research and intellectual activities of experts but to everyday acting and responsibility of
each individuat. It is the question of volition to
change our attitude towards the nature in our
everyday life; the possibility is given to everybody, irrespectively of one' s profession or their
view of life. This is the only way how to incorporate environmental ethics into everyday actions
as well. It is not surprising that this wisdom represents the core of the te nth commandment of the
Decalogue.
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Gozdarstvo Bornea (Kalimantana)
Forestry of Kalimantau
Damjan JEVŠNIK*

Izvleček

Synopsis

Jevšnik, D.: Gozdarstvo Bornea (Kalimantana).
Gozdarski vestnik št. 7-8/1994. V slovenščini s
povzetkom v angleščini.
Članek opisuje indonezijsko prebiralno gospodarjenje, kakršnega je avtor spoznal na Vzhodnem Borneu kot gost podjetja Sumalindo.

Jevšnik, D. : Forestry of Kalimantau. Gozdarski
vestnik No. 7-8/1994. ln Slovene with a summary
in English.
The article describes lndonesian selective cutting system, as the author have seen it during
last September in East Kalimantan. He was a
guest of the Sumalindo-company.

Ključne

besede: gozdarstvo, Kalimantau

1 UVOD
INTRODUCTION

Naj se najprej predstavim. Sem študent
letnika gozdarske fakultete v Ljubljani. Letošnji september sem preživel v
Indoneziji, na Vzhodnem Borneu, kjer sem
bil gost podjetja za izkoriščanje gozdov z
imenom PT Sumalindo Lestari Jaya. To
podjetje je eno večjih in verjetno tudi najbolj
urejenih podobnih podjetij v Indoneziji. Bivanje na Borneu sem si uredil kot študentsko delovno prakso - prek mednarodne
organizacije študentov agronomije IAAS.
Imel sem priložnost videti vse faze delovnega procesa, vklj u čno z oddelkom za
načrtovanje, pokazali pa so mi tudi stanje
gozda po končanem delu.

četrtega

2 NEKAJ BESED O INDONEZIJI
2 A SHORT PRESENTATION OF INDONESIA

Indonezija je pretežno agrarna država z
okoli 120 milijonov prebivalcev, večino ma
muslimanske vere, od katerih živita približno dve tretjini na Javi.
Država obsega pretežni del Malajskih
otokov, Velike in male Sundske otoke (razen severnega Bornea), Moluke in številne
majhne otoke ter meri (brez zahodnega
• D. J., 63320 Velenje, J. Ulriha 32, SLO.
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lriana) 1.491.564 km 2 • Razdeljena je na 25
provinc.
Na različnih otokih živi mnogo različno
razvitih ljudstev, ki govorijo več kot 300
jezikov. Uradni jezik pa je povsod bahasa
indonesia.
Dežela je bila več stoletij nizozemska
kolonija. Med drugo svetovno vojno so jo
okupirali Japonci. Julija 1945 je Indonezija
postala neodvisna republika pod vodstvom
Sukarna. Danes je po ustavi predsednik
države poveljnik oboroženih sil in predsednik vlade. Zakone izdaja vladni svet pri
predsedniku države, skupno s parlamentom.
Indonezija je pretežno gorata, le na Borneu, Javi in Sumatri je nekaj nižinskega
sveta. številni so vulkani, pogosti so tudi
potresi.
Borneo je največj i otok v Indoneziji in
meri 737.018 km 2 . Je pretežno gorat in
porasel s tropsko vegetacijo. Tukaj lahko
najdemo okrog 3.000 drevesnih vrst, še
vedno pa odkrivajo nove vrste. Borneo je
torej v pogledu rastlinstva eno najbolj pestrih območij na svetu. Obale so močvi rne
in porasle z mangrovo.
Cest je malo, pa še teh je večina med
Samarindo in Banjarmasinom na jugovzhodu otoka. Večina prometa poteka po
morju in rekah, pogoste pa so tudi letalske
zveze med vsemi večjimi kraji.

Gozdarstvo Bornea (Ka1imantana}

Podnebje je vroče (med 25 in 35 °C) in
vlažno, saj leži otok na ekvatorju. Deževna
doba je od septembra do marca. ·
Naravna bogastva so poleg gozda premog, n(l.fta,. zlato, diamanti, žel ezava ruda,
najpomembnejši kmetijski pridelki pa so
kavčuk, kopra, tobak in riž.
Prebivalcev je okrog 5 milijonov. Na obalah so Malajci, ki imajo visoko razvito kulturo, v notranjosti pa Dajaki, ki se preživljajo
z lavam in nomadskim matičnim poljedelstvom. V zadnjem času poteka tu tudi
vladni projekt naseljevanja ljudi s prenaseljene Jave.
Delovno območje Satu Putih je eno petih
podobnih delovnih območij podjetja Sumalindo na Vzhodnem Borneu (East Kalimantan 1 Kalimantan Timor).
Obsega približno 89.000 ha nižinskega
tropskega gozda na karbonatni podlagi.
Debelina rodovitne zemlje je navadno med
5 in 1O cm, pogosti pa so tudi žepi. Tla so
precej kisla (pH 4-5).
Plodnost rastišča je za tiste kraje nizka,
za 50 komercialnih vrst znaša na leto 15
do 35m 3 /ha.
Letni posek znaša (povprečje zadnjih
treh let) okrog 45.000 m3 . Na leto sekajo
na približno 2.400 ha. Vrste družine Dipterocarpaceae dajejo vsaj 60% vsega posekan ega volumna.
Satu Putih leži približno 200 km jugovzhodno od mesta Tanjungredep. Prevoz iz
tamkajšnjega letališča je mogoč s taksiji.
Za približno 200 km makadama potrebujejo
taksiji, ki so navadno terenska vozila
znamke Toyota, okrog 4 ure.
Naselje lesenih hišic, ki ga imenujejo
»Base camp«, je približno 25 km oddaljeno
od morja, kjer nalagajo hlade na ladje pontone, sečišča pa so oddaljena od basecampa približno 20 km. Vsa površina je
med 50 in 1OO metri nad morjem.
Na vzhodnem Borneu je trenutno okrog
1OO podjetij, podobnih Sumalindu. Velikost
njihovih delovnih območij pa je med 50.000
in 600.000 ha, največkrat okrog 100.000
ha. Vlada od vsakega podjetja zahteva ob
izdaji dovoljenja za izkoriščanje določene
gozdne _površine izpolnjevanje 11 točk sistema TPTI (okrajšava iz indonezijskega

jezika). Ta sistem je v veljavi od leta 1989.
Pred tem je od leta 1970 dalje veljal sistem
TPI, ki še ni bil tako dodelan, bil pa je zelo
podoben danes veljavnemu TPTI. S tem se
zgodovina izkoriščanja gozdov na Vzhodnem Borneu tudi zaključi, saj pred letom
1970 tukaj menda niso sekali.
Oddelek za načrtovanje je najpomembnejši oddelek. Načrtovanje poteka v več
stopnjah:
- 20-letni načrt
- 5-letni načrt
- letni načrt
ODDELEK ZA NAČRTOVANJE:
Planning Department
Vsa dela potekajo v skladu z 11 točkami
sistema TPTI. Redne so kontrole državne
inšpekcijske službe v vseh fazah delovnega
procesa. Vodi se evidenca za vsako posaR
mezno drevo in za vsak posamezen hlod.
Vladna služba tudi kontrolira hlade na več
mestih med transportom do mesta prodaje.
Bistvo sistema TPTI je sečnja dreves, ki
merijo v prsni višini (1 ,30 m) več kot 50 cm
(na slabših rastiščih več kot 60 cm). Na
vsakem hektaru mora po sečnji 1 spravilu
ostati najmanj 25 dreves prsnega premera
med 20 in 49 cm. če teh dreves (kontrola
stanja po poseku) ni dovolj, jih je mogoče
nadomestiti s tanjši mi v razmerju: 1 : 4 : 8
: 16 ~ drevo med 20 in 49 cm : drevesa
med 1O in 20 cm : drevesa od 1,5 m višine
do 10 cm premera: mladje do 1,5 m višine.
4 drevesa premera med 20 in 49 cm
lahko zamenja tudi drevo nad 50 cm premera. Vendar pa so te zamenjave mogoče le
do neke meje, saj je predpisana tudi maksimalna dopustna poškodovanost dreves
med 20 in 49 cm. Če na ploskvi (20X20 m)
ni dovolj dreves (katerih koli), je nujna
sadnja enakih vrst, kot so bile posekane.
Vendar pa v praksi sadijo največ 7 vrst.
Vsaka ploskev velikost 20 mx 20m se
ocenjuje posebej.
Vsako leto predpiše vladna služba na
podlagi stanja iz gozdne inventure letni
dovoljeni posek. Ta se izračunava po
obrazcu:
AAC (m 3 ) ~ V (m 3 ) x O, 7 x 0,8
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AAC (halyear) =
AAC(ha)
VF
LOA
PF
CF

NP
35 1et
t

(VF-LOA-PF- CF-NP) ha
(35-t) years

letna dovoljena površina, namenjena sečnji
pragozd (virgin forest)
površina, kjer so sekali v preteklih letih (logg over area)
varovalni gozd (protective forest)
300 ha gozda, ki ostaja v
vsaki koncesiji nedotaknjen
(conservation forest)
gozd, v katerem trenutno potekajo dela (now in process)
»Obhodna doba«
čas od začetka sečnje v koncesiji do tekočega leta

Varovalni gozdovi služijo zelo različnim
funkcijam:
- 50 m ob meji koncesije
- območja s prevelikim naklonom (erozija)
- 100 m ob reki
- živalski habitati
- nabiranje hrane (lov je prepovedan).
Poleg rednih 300 ha nedotaknjene površine in različnih tipov varovalnih površin
v vseh teritorijih je na Vzhodnem Borneu
še precej večjih rezervatov različnih rangov,
ki so namenjeni zaščiti nekaterih živali in
rastlin ter uživajo raz ličn e stopnje zaščite.
Ti niso dodeljeni v upravljanje nobeni družbi
za izkoriščanje gozdov, ampak imajo navadno zaposlene lastne državne uslužbence, čuvaje ipd.
Posebej je zaščitenih tudi okrog 25 drevesnih vrst.

Skica 1: Primer premikanja skupine po ploskvi pri gozdni inventuri:
Figure 1: An Example of the Cruisinq of a Group in a Plot while Performing Forest lnventory
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11 TOČK TPTl
3leta pred pose kom :določitev delovišč 1označba mej, izdelava blokov velikosti 1oo ha
2leti pred pose kom: popis stanja gozda, izmera volumna komercialnih vrst in označba
vsakega drevesa na karti in v gozdu
1 leto,pred pose kom :načrt in izdelava cestnega omrežja
O
posek, spravilo, transport; popravljanje morebitnih poškodovanih ali
manjkajočih označb mej.
popis stanja po pose ku, primerjava s predpisanim stanjem ·
1 leto po poseku:
(razlaga sledi), čiščenje pred sajenj em
sajenje
2leti po poseku:
nega 1
3 leta po poseku:
nega li
4 leta po poseku:
• trenutno pripravlja vlada izpopolnjen 14-stopenjski sistem. Spremembe bodo predvsem
v pogledu nege.
Organizacijska struktura Sumalindo-Batu Putih:

Organizational Structure of Sumalido-Batu Putih:
približno število redno zaposlenih
14

33

33

30

12

L - 122

Približno 75 je sezonskih delavcev v suhi dobi
* 5 ljudi ima visokošolsko izobrazbo

v

skupni volumen komercialnih vrst
nad 50 cm v gozdu ob inventuri
eksploatacijski faktor
varnostni faktor (možne pomote
pri štetju, pozabljena drevesa po
poseku, črne sečnje ... )

0,7
0,8

AAC

Annual Allowable Cut /letni dovoljeni posek

Za celoten teritorij pa se izračuna tudi
površina, na kateri je dovoljeno sekati, in
sicer po obrazcu:

Skica 2: Primer S-letnega načrta (12.000 ...,_ 13.000 ha):
Figure 2: An Example of a 5-Year Plan
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POPIS STANJA GOZDA 1 IZMERA
VOLUMNA
Forest inventory (Timber cruising)
Ekipa 8 delavcev, ki živi tudi po več
mesecev v gozdu, ima za nalogo prešteti
in izmeriti volumen ter označiti na terenu in
na karti (karto dokončajo v pisarni) lokacijo
vseh dreves nad 50 cm in posebej tistih
med 20 in 49 cm.
Na poseben obrazec vpiSUJeJo zaporedno številko drevesa, prsni premer, višino
debla do prve veje in drevesno vrsto.
Pri delu se pomikajo po vnaprej določe
nih linijah (glej ski co 1), pri delu pa uporabljajo Suuntov višinomer, vrv za merjenje
razdalj, Suuntov kompas ter merski trak za
merjenje premera.
Delo je enostavno in bi ga bilo mogoče
opraviti v istem času tudi s 5 ljudmi. Napake
se tukaj skoraj ne pojavljajo, saj se skupina
na koncu vsake linije naveže na znano
točko. Včasih se pojavijo napake velikosti
do 3 metrov v poziciji posameznih dreves,
včasih pa je napačno določena tudi drevesna vrsta. Izmera 1OO ha traja navadno 30
- 35 dni. Med 5 % in 1O% vse površine
preverijo še enkrat s posebno skupino merilcev (checking cruising).

CESTE
Roads
Postopek gradnje cest je precej enostaven. Najprej narišejo glavne in stranske
ceste na zemljevid (prerisovalni papir). Stalnih vlak ne poznajo.
Potem označijo traso ceste na terenu.
Sledi posek 25 metrskega pasu za stransko
in 50 metrskega pasu za glavno cesto. S
težko mehanizacijo nato utrejo traso ceste
v včasih zelo zahteven teren. Na to traso
nato nasujejo zelo grob kameni drobir in
vse skupaj zvaljajo. Cesto dokončno utrdijo
šele 60-tonski tovornjaki.
Pravijo, da je takšna širina poseke za
cesto potrebna zato, da sonce po močnih
nalivih cesto prej posuši. Ko je cesta enkrat
utrjena, posadijo ob njej navadno sadike
komercialnih drevesnih vrst.
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PODIRANJE DREVJA
Cutting of Trees
Poteka zelo podobno kot pri nas. Trenutno uvajajo usmerjeno podiranje, ki pa
ga je pogosto nemogoče izvajati zaradi
preveč nagnjenih dreves. Težave povzročajo včas ih tudi nadzemne oporne korenine, ki so tu zelo pogoste.
Sekač ima tudi pomočnika. To je navadno fant, ki nosi motorko od drevesa do
drevesa in pomaga pri čiščenju okolice
drevesa pred samim podiranjem. Motorke
pa so malce težje kot pri nas. Imajo tudi
daljše meče.
Del debla od prve veje navzgor ostane v
gozdu.
Sekači uporabljajo podobna zaščitna
sredstva kot pri nas. Mrežic in »protektorjev
sluha« ne uporabljajo.
SPRAVILO
Skidding
Poteka s 15-tonskimi goseničarji,ki so
zelo počas ni (gibljejo se približno 5 km/h).
Stalnih vlak nimajo. Spredaj imajo veliko
rampno desko, s katero si lahko po potrebi
pripravijo vlako, nekateri pa lahko z njo tudi
nalagajo hlode na kamion.
TRANSPORT PO KAMIONSKI CESTI
Transport along a Truck Road
Na skladi šču ob kamionski cesti nalagajo
hlode, ki so dolgi včasih tudi 18 m in imajo
do 1O m3 (največji imajo premer na začetku
hloda do 1,60 m), na kamione znamke
Kenwood, ki lahko peljejo hkrati do 70 m3
lesa. Les prevažajo do zbirnega skladišča
ob morju, kjer opravijo popis vseh hlodov,
zaščitijo čela hlodov pred nadaljnjim pokanjem s »S-spojkami<<, hlode ročno olupijo,
trajno označijo in jih nato zvežejo po 400
do 700 skupaj v splave (••floaterS<<- 70%
volumna) ali pa naložijo na ladjo - ponton
(»sinkers« - 30% volumna). Oboje potem
odvlečejo z ladjami - vlačilci v približno 5
do 7 dneh do mesta Samarinda, kjer poteka
prodaja.
Izvoz hlodovine je z zakonom prepovedan. Izvozijo pa večino primarnih produk-
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tov. V Samarindi je poleg žage tudi tovarna
furnirja in vezanih plošč.
Splavi imajo 1.500 do 3.000 m3 , v njih
pa so zvezani hladi po 7 vzporedno. Kapaciteta p_ontona je 2.000 ali 3.000 m3 .

ODDELEK ZA POGOZDOVANJE
Afforestation Department

1

I
1

Dipterocarpaceae obsegajo več kot 90%
sadik v sodobno urejeni drevesnici. Prevladujejo 3 vrste iz rodu Shorea ("meranti«)
in pa Dryobalanops aromatica ("kapur«).
Vseh vrst v drevesnici je okrog 7. Med
gredicami stoji tudi prek trideset vrst dreves, ki so namenjena učenju delavcev, ki
potem z znanjem o drevesnih vrstah, pridobljenim tu, razpoznavajo drevesne vrste
v gozdu. Obenem zagotavljajo ta drevesa
tudi dovolj sence za občutljive Dipterocapaceae, ki potrebujejo v mladosti mnogo sence. S staranjem potrebujejo vedno več
svetlobe. Dipterocarpaceae zazvemajo v
tem gozdu zgornjega od štirih vertikalnih
stratumov (ki jih tu ločijo), prav tako pa
dosegajo v primerjavi z drugimi tukajšnjim!
vrstami zavidljive premere.
Sadike pridobivajo na tri načine. Najcenejši način je z nabiranjem semen. Težava
pri tem načinu je redkost obroda družine
Dipterocarpaceae (npr. na 3 ali 4 leta). Pa
še takrat, ko je semensko leto, je semen,
ki so velika okrog 1O cm (različno pri
različnih vrstah), zelo malo (npr. na enem
drevesu le 2.000 ali 3.000).
Nabiranju semen služijo posebni semenski sestoji, ki merijo za to drevesnico 1OO
ha.
Več uporabljajo drugi način - nabiranje
sadik v gozdu.
Od julija 94 pa pridobivajo sadike tudi z
vegetativnim razmnoževanjem, kar pa je
še v poizkusni fazi.
Matičnim sadikam na posebni gredi
vsake 3 mesece odrežejo največ po tri
vertikalne vršičke z dvema listama, jih namočijo v hormon, ki pospeši ukoreninjenje,
odrežejo približno dve tretjini vsakega lista
in jih nato posadijo v pravilni medsebojni
razdalji v rastlinjaku v posebni mešanici

zemlje iz močvirja (70 %), peska (20 %) in
riževih lupinic (10%). V izolaciji so sadike
približno 3 mesece. Dipterocarpaceae potrebujejo 6 do 12 mesecev nege v rastlinjaku, precej več kot večina drugih vrst (Albizla, Accacia, Gmelina), ki potrebujejo le od
2 do 6 mesecev.
Pri vseh treh načinih pridobivanja sadik
preživi več kot 90% sadik.
Dipterocarpaceae sadijo v gozdu v medsebojni razdalji 5 metrov, druge vrste pa v
razdalji 3 metrov. Kjer je dovolj naravnega
pomlajevanja, ne sadijo. Raziskav o konkurenci in vplivu gostote sajenja na čistost
debla tukaj še niso izvedli. Morda so bile
opravljene kje drugje v Indoneziji. Vsekakor
pa je največja težava zagotoviti dovolj velike količine semen, predvsem za drevje iz
družine Dipterocarpaceae in je mogoče
tudi to razlog za tako velike medsebojne
razdalje med sadikami pri sajenju.
NEGA SADIK IN MLADJA
Seedling and Young Tree Tending
Prvo in drugo leto po sajenju se izvaja
t.i. nega sadik. Delavci z mačetami presekaja liane, odstranijo morebitne konkurente
komercialnim vrstam (pogosto jih presadijo
v drevesnico, če so tudi konkurenti komercialne vrste), in pregledajo uspeh pogozdovanja. Zelo redko je potrebno površino
ponovno posadili.
Mnenja sem, da se dela škoda pri tem
načinu prebiralnega gozdarstva prav v tej
fazi. Čiščenje je pogosto preveč temeljito,
poznavanje vrst pa premajhno. Navadno
spodbujajo predvsem nekatere Dipterocarpaceae, druge vrste pa z lahkim srcem
odstranijo, tudi če to ni ravno nujno. Na ta
način se povečuje delež nekaj vrst na
račun vseh drugih (3.000 drevesnih vrst na
Borneu!), ki ne dosegajo takih dimenzij ali
pa kaj drugega znižuje njihovo uporabno
vrednost (minerali, krhek les ... ).
RAZVOJ PODEŽELJA
Development of the Country side
Vsako podjetje, ki dobi dovoljenje za
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izkoriščanje gozdov, mora skrbeti tudi za
razvoj kmetijstva na območju, kjer poteka
eksploatacija. Od vsakega prodanega kubika lesa gre v ta namen približno 1 USD.
V Batu Putihu je podjetje Sumalindo zgradilo manjšo šolo, mošejo, nekaj cerkvic,
trenutno pa je v gradnji nova ambulanta,
kjer bodo imeli zdravljenje zastonj tudi prebivalci vasi, ki je nastala ob ••base-campu«
v dvajsetih letih, odkar obstoja ••kamp«.
Vaščanom je na voljo tudi javna televizija,
ki je kar na prostem, na lesenem podstavku
in pod leseno streho, da je ne zmoči dež.
Nad njo je velikanska parabolična antena,
spredaj pa je nekaj lesenih klopi.
V šoli sta zaposlena dva učitelja, v ambulanti pa zdravnik.
Tukajšnji domačini so še vedno precej
navezani na nomadsko poljedelstvo, ki je
vezano na krčenje vedno novih gozdnih
površin (shifting-cultivation).

še vedno tudi lovijo s starimi puškami in
zastrupljenimi puščicami ter nabirajo neka-

tere gozdne sadeže.
V podjetju so namenili nekaj površine
majhni farmi , ki naj bi bila zgled domači
nom, kako trajno kmetovati. Tam pridelujejo
kavo, kikiriki, sojo, papaje. Poskusili so tudi
z rižem, vendar riž tukaj slabo uspeva,
verjetno zaradi neustrezne zemlje.
Pa vendar tudi ta farma nima pravega
uspeha. Le redki ljudje so začeli saditi na
svoja polja kavo za prodajo.
V gozdu so problem črne sečnje, ki
tukajšnjim domačinom omogočajo dokaj
enostaven zaslužek. Sicer niso prav pogoste, izkoreniniti pa se jih tudi ne da. Območje je enostavno preveliko za uspešno
kontrolo.
Verjetno bo potrebno počakati še nekaj
desetletij, da se bodo Dajaki v teh krajih
nau č ili kmetovati na zanje povsem nov
način, ki jim prinaša manj svobode, več
dela in je v primerjavi z njihovim sedanjim
življenjem precej dolgočasen.

Tovornjak znamke Kenwood lahko pelje 70 m3 lesa hkrati
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RAZISKOVALNE PLOSKVE
Research Plats
Na območju Sumalindo - Batu Putih poteka tudi vladni projekt eksperimentalnih
ploskev velikosti 650 ha, kjer sekajo prebiralno nad 20 cm prsnega premera. Ploskve
so dolge 1 km in različno široke (0d 50 do
150 m), vmes pa so zaščitni pasovi nedotaknjenega gozda, široki prav tako od 50
do 150 metrov.
Na teh ploskvah opazujejo razvoj in stanje gozda pri različnih kombinacijah zaščit
nih pasov in pasov, kjer poteka sečnja.

V Batu Putihu obsegajo plantaže 8.300
ha (letni plan 1.500 ha). Tukaj gozd najprej
posekajo na golo, ostanke pa požgejo.
Nato posadijo vrste kot so Gmelina arborea, Eucalyptus urophylla, Acacia mangium, Tectona grandis in druge (tukaj okrog
6 vrst).
Prirastki so ogromni. V 10-ih letih sekajo
drevesa, ki imajo 40 cm prsnega premera.
Višinski prirastki so pogosto tudi 3 m/leto.
Vendar pa se zemlja v približno 30-ih letih
izčrpa.

Vrst družine Dipterocarpaceae ni mogojiti v plantažah, saj potrebujejo v
mladosti precej sence.
Trenutno potekajo raziskave s podsajevanjem vrst Dipterocarpaceae pod hitro
rastoče vrste.
goče

PLANTAŽE HITRO RASTOČIH VRST
Timber estate department
Oddelek, ki se ukvarja s plantažami, je
organizacijsko in prostorsko ločen od vsega, o čeme r sem pisal doslej.
V Indoneziji so plantažam hitrorasto čih
vrst namenjena nekatera slabša rastišča.

Lupljenje in

začasne

oznake hlodov

Uvajajo tudi granulatno in zeleno gnojenje. Pri tem jim svetujejo strokovnjaki s
Finske.

Tla na apnencu so plitka in revna
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ZAKLJUČEK

kot podjetje Sumalindo. Vsekakor pa sem
bil prijetno presenečen nad vsem, kar sem
videl v območju, ki sem ga obiskal. Pričako
val sem veliko slabše stanje gozda in gozdarstva.

Sistem TPTI je po mojem mnenju dober
gospodarjenja z gozdom. Stanje po
končanem delovnem procesu, ki sem ga
videl na območju Sumalindo - Batu Putih,
se ne razlikuje bistveno od stanja v tem
gozdu pred sečnjo.
Vertikalna struktura je podobna strukturi
slovenskega prebiralnega jelovo-bukovega
gozda. V veliki meri, vendar ne idealno, je
ohranjena tudi vrstna pestrost. Tukaj bi bilo
mogoče z majhnimi energijskimi vložki
spremeniti nekaj pomembnih stvari (izobrazba delavcev ... ).
Žal pa mi ni uspelo dobiti podatkov o
površinah 1rabah tal za območje celotnega
Vzhodnega Bornea.

Gozdarska stroka ima v Indoneziji zaledje v kvalitetnih gozdarskih fakultetah (npr.
IPB Bogor). Trenutno razvijajo v podjetju
Sumalindo v Samarindi, kjer ima sedež
vodstvo podjetja za vsa delovna območja
na Vzhodnem Borneu, geografski informacijski sistem - ob pomoč i nasvetov strokovnjakov iz Finske in z ameriško strojno
opremo.

Z letala in iz taksija ter avtobusa sem na
poti v Batu Putih videl precej velikih golosekov raznih podjetij, golosekov in požganih
površin, ki so jih »zagrešili« domačini, in
~recej revnega sekundarnega gozda.
Verjetno tudi vsa podjetja (kljub strogi
vladni kontroli) ne ravnajo z gozdom tako

če ni potrebe po višinski predstavi, je
izdelava GIS-a za eno delovno območje
(npr. 100.000 ha) končana v 2 ali 3 mesecih, izdelava reliefne predstave pa vse
skupaj zelo zaplete. Trenutno nerešljivi problemi so nastali zaradi krošenj dreves, ki

način

Ker ni kvalitetnih kart, morajo najprej
izdelati vse karte. Karte izdelujejo s pomočjo aeroposnetkov ali pa s pomočjo
posnetkov satelitov Landsat 5 ali Spot.

Drevesa s premerom pod SO cm ostajajo v gozdu (vse slike- foto D. Jevšnik)
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prekrivajo relief.
Problem pri uporabi satelitskih posnetkov
pa je predvsem stalna oblačnost nad Borneom. Včasih je potrebno čakati na kvaliteten posnetek določenega območja tudi 2
leti.

Čisto na koncu bi želel v imenu podjetja
Sumalindo povabiti k sodelovanju vse, ki bi
želeli opravljati raziskovalno delo v tropskem gozdu Indonezije med zelo prijetnimi
ljudmi, na Borneu ali kje drugje.
Prepričan sem, da se je mogoče z vodstvom podjetja Sumalindo dogovoriti za
premostitev najrazličnejših ovir, ki bi se
pojavile pri organiziranju raziskovalnega
dela v indonezijskih gozdovih. Sam sem si
uredil gozdarsko delovno prakso prek agronomske organizacije IAAS, obstajajo pa
tudi druge možnosti. Dobrodošli so torej vsi
strokovnjaki, pa tudi študenti gozdarstva.

Naslov podjetja Suma lindo:
PT Sumalindo Lestari Jaya
JI. Ir. H. Juanda 111/24
Jakarta/lndonesia
Naj še enkrat napišem, da po mojih
izkušnjah indonezijsko gozdarstvo ni gozdarstvo tretjega sveta, podobno tistemu v
Braziliji. Indonezija je v mnogih stvareh
primerljiva z Evropo in s Slovenijo, v nekaterih, sicer zelo redkih, pa je celo malce
pred njo.

FORESTRY OF KALIMANTAU
Summary
I'm a student of the last year of Forestry
Department of the Biotechnical Faculty in Ljubljana (Slovenia).
During last September 1 had a chance to get
acquainted with lndonesian selective cutting system in the forest of the Sumalindo-company
concessy on East Kalimantan (lndonesia).
The government has prescribed a TPTI system
that includes all steps in forest management and
consists of forest-planning, production and reforestation with planting and also different kinds of
forest-inventory during the process and after the
work is finished.
The essence of this system is the cutting of
trees of a diameter from 50 up. There must be
at !east 25 trees of a diameter from 20 to 49 cm

left in each hectare. lf there is not enough of these
trees they may be replaced in proportion: 1 : 4 :
8 : 16 = trees from 20 to 49 cm : trees between
10 and 20 cm :trees from 1.5 min height to 10
cm in diameter, 4 trees of a diameter from 20 to
49 cm may be replaced by one tree of a diameter
from 50 cm up.
lf there is not enough trees left in the area, the
planting of the same species that have been cut
is necessary.
Every year the government prescribes - according to the data of forest inventory - annual
allowable cut.
There must be 300 hectares of virgin forest left
in each concessy. There are also other areas and
some tree species completely protected by the
law.
Timber cruising. The team of 8 workers, that
live in the forest for a few months, count and
measure the volume of all trees of a diameter
from 20 to 49 cm and separately the trees of a
diameter from 50 cm up. They mark the location
of each tree in the map and in the field and they
fill in a special form regarding a tree-number,
diameter, height of a trunk clean of brunches and
a species.
A clear-cut for a forest road is 25 or 50 meters
wide.
A cutting team consists of two people. A directed cutting is being introduced at the moment.
The skidding-process is done by the slow
15-ton tractor. Skidding-routes are temporary.
Heavy 60-ton trucks are used for the hawling
to a logg-yard by the sea-coast. The head-protection, permanent marking and manual debarking
are done here. The next step is the loading of a
ponton - ship or making rafts.
About 7 speciesare planted. The planting material is produced in a modern nursery. 90% of
seedlings are from the family of Dipterocarpaceae. It is difficult to provide enough seeds of this
family because of a small number of seeds and
irregular fructification.
Forest treatment after cutting and possible
planting mostly consist of cutting liana that are in
commercial forest quite common.
Every forestry-company is also obligated to
develop the agriculture. The native people are
stili a problem in East Kalimantan (shifting cultivation).
Beside the selective cutting system l've also
seen the Timberestate Department and their plantations of fast-growing species. Some of these
species can grow up to 40 cm in diameter in 1O
years but after 30 years the soil is devastated to
a high degree.
According to my opinion, the system of the
tropical forest management that 1 have seen is a
good one. The forest remains stili very natural
ance all the processes have been finished. There
is a various vertical structure kept and - a variety
of species- although not totally are left as well.
Gozd V 52, 1994

331

GDK : 145.78 Lymantria dispar: 151.3:416.1 :(497.12.01)

Gradacija gobarja na Bovškem
Iztok MLEKUŽ*
1. UVOD
Gobar (Lymantria dispar) je metulj, ki
zagotovo spada med najbolj znane in nevarne gozdne »škodljivce«, saj ob gradacijah lahko povzroči v gozdovih pravo opustošenje. Pri masovnem pojavu pride namreč
skoraj vedno do golobrsta- gosenice dobesedno do zadnjega lista ogolijo drevje in
gozd je videti kot jeseni ali pozimi. Kot
polifagni škodljivec se stalno ali občasno
hrani s skoraj 1OO rastlinskimi vrstami (Ž.
Kovačevic 1956). Vsekakor najraje napada
hrast, poleg njega pa še bukev, gaber,
topol, brest, breze, javor, lesko, jelšo, vrbo
in sadno drevje Oablano, slive, češnjo).
Izogiba se jesena, murve, hruške in lipe.
Občasno se hrani tudi z iglicami smreke,
bora, jelke in macesna! Ne glede na svoj
polifagni značaj pa je gotovo najbolj nevaren hrastu; večini gozdarjev je zelo dobro
• l. M., dipl. inž. gozd., Zavod za gozdove
Slovenije, OE Tolmin, 65220 Tolmin, Tumov drevored 17, SLO
Območje
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znan po pogostih čezmernih razmnožitvah
v nižinskih hrastovih gozdovih na Hrvaškem. V Sloveniji se ne pojavlja tako pogosto in masovno. Razširjen je po celi palearktični coni od Japonske do Amerike, vendar ni povsod enako nevaren škodljivec;
največje težave imajo z njim v hrastovih
gozdovih nekdanje Jugoslavije (zlasti na
Hrvaškem) in v ZDA, kamor so ga leta 1868
zanesli iz Evrope (Ž. Kovačevi6 1956).
Gozdarji na območju KE Bovec do letošnjega poletja o gobarju nismo vedeli pravzaprav ničesar, komajda se ga je kdo
megleno spominjal iz predavanj o varstvu
gozdov in gozdarski entomologiji. No, letošnja gradacija je poskrbela, da smo se z
njim temeljito spoznali.

2. OBMOČJE GRADACIJE
Masovno se je gobar pojavil v gozdovih
na meji med GGE Bovec in GGE Soča
Trenta na površini 137 ha v odsekih 76b
(GGE Bovec) in 85b (GGE Soča-Trenta).

1

To so trajno varovalni gozdovi na strmih

južnih pobočjih masiva Bavškega Grintavca
v nadmorski višini od 500 do 1200-m. Prevladujoča gozdna združba je grmičavi gozd
gabrovc? in malega jesena (Omo-Ostryetum), ki na policah prehaja v toploljubni
bukov gozd (Ostryo-Fagetum), na vrhu pa
v alpski bukov gozd (Anemone-Fagetum).
Grmičavi gozd gabrovca in malega jesena
se prepleta s skupinami in šo pi starih bukovih tršev; v preteklosti so bili ti gozdovi
obremenjeni z gozdno pašo drobnice in
pobočja so bila precej bolj gola kot danes.
Glavni pečat dajejo rastišču izrazito sušna,
topla južna lega, strm in ponekod celo
prepaden relief ter plitva, skeletna rendzina
na apnencu.

3. POTEK GRADACIJE
Da je v gozdu nekaj narobe, smo prvič
opazili 16. junija 1994 na površini ca. 1 ha;
poškodbe so bile od daleč videti kot ožig.
~ele pri natančnejšem ogledu smo videli,
da gre pravzaprav za golobrst, ki je nato
zelo hitro- v 1O dneh -zajel vso prizadeto
površino (glej karto). Bukev in črni gaber
sta bila obžrta popolnoma do golega, medtem ko mali jesen ni bil poškodovan. Gozd
je bil že od daleč videti kot jeseni, ko
odpade listje. Seveda smo hitro odkrili povzročitelja - gosenice, s katerimi so bile
veje, debla in tla dobesedno prekrite. Ciklus
razvoja je bil naslednji:
- konec maja, junij: izleganje gosenic,
gosenice

- junij, zač. julija: gosenice (larve)
- začetek julija: opazili prve bube
- drugi teden julija: bube
- tretji teden julija: bube, opazili prve
metulje (imago)
- četrti teden julija: množični pojav metuljev, zaleganje jajčec
- konec julija: jajčeca, le še posamezni
metulj i.
4. OPIS POŠKODB IN OCENA ŠKODE
V prizadetih gozdovih nastopajo tri drevesne vrste, in sicer bukev, gabrovec (črni

gaber) in mali jesen; nekaj malega je tudi
smreke in različnih grmovnih vrst. Gobar je
popolnoma obrstil bukev in gabrovec, malega jesena pa se ni dotaknil. Opazili smo
tudi nekaj do golega objedenih mladih
smrečic. Grmovne vrste (krhlika, glog) niso
bile obžrte. Od srede junija do konca julija
so bili gozdovi skoraj popolnoma brez listja,
vendar smo že v času izletanja prvih metuljev 22. julija opazili nove brstiče in mlade
liste najprej na gabrovcu in pozneje tudi na
bukvi. Po obilnejšem dežju sredi avgusta
so gozdovi na celem območju golobrsta
spet ozeleneli. Pravzaprav smo to glede na
vitalnost bukve in gabrovca tudi pričakovali.
Menimo, da gradacija gobarja ni povzročila nobene gospodarske ali kakršne koli
druge škode. Prizadeti gozdovi so uvrščeni
v kategorijo trajno varovalnih gozdov in
nimajo nobenega gospodarskega pomena.
Ker so po golobrstu hitro spet ozeleneli,
tudi njihova varovalna vloga ni bistveno
prizadeta. Možno je, da bodo poškodbe
hujše in trajnejše, če se gradacija ponovi
več let zapored, vendar za zdaj tega ne
moremo napovedati.

5. ZAKLJUČEK
Gradacija gobarja v Julijskih Alpah na
nadmorski višini od 500 do 1200 m( !) je
gotovo nekaj neobičajnega, saj je gobar
bolj vezan na listnate gozdove nižin in
gričevij. Morda so k temu pripomogle za
njegov razvoj ugodnejše mikroklimatske
razmere, ki so zaradi južne lege toplejše in
bolj suhe. Na Bovškem se doslej še nikoli
nismo srečali z masovnim pojavom žuželk

na tako veliki površini, gobarja pa do letos
sploh nismo opazili. Vsekakor bo treba
spremljati njegovo stanje tudi v prihodnje,
čeprav je zelo malo verjetno, da bi povzročil
kakršno koli večjo škodo v gozdovih.
VIRI
1. KovačeviC, ž. (1956): Primijenjena entomologija, Zagreb
2. SGG Tolmin: Gozdnogospodarski načrt za
enoto Bovec 1984-1993
3. SGG Tolmin: Gozdnogospodarski načrt za
enoto Soča-Trenta 1987-1996
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Premerka z vgrajenim računalnikom- elektronska
premerka
Jože SKU MA VEC*

Kljub elektronski izmeri lesa na lupilnih
linijah in uporabi različnih gospodarnih metod za ugotavljanje zalog lesa v gozdu, je
premerka eno izmed osnovnih orodij gezdarja.
Premerke za ugotavljanje debeline drevesnih debel ali gozdnih lesnih izdelkov oblovine - morajo biti od leta 1928 uradno
kontrolirane (Šivic 1938). Pred tem letom
se je moral vsakdo sam prepričati , ali meri
s pravilno premerko. Takrat so premerko
imenovali merska klupa ali klešče . Danes
je uveljavljeno ime premerka. V Gozdarskem slovarju (Brinar 1970) so kot sinonimi navedni: drevesne klešče, klupa, drevesna stega.
Do zdaj smo v Sloveniji uporabljali klasične premerke, pri katerih je merilec sproti odčitaval podatke in jih zapisoval. Z možnostjo nabave nove premerke z vgrajenim
računalnikom so dani v Sloveniji pogoji za
uvedbo novega načina izmere, ki daje natančnejše rezultate meritev. Premerke z
vgrajenim računalnikom izdeluje Prazision
- Apparatebau AG Vaduz (PAV). ~remerke
tega proizvajalca uporabljajo v Svici, na
Bavarskem, na Češkem, v Avstriji in v italijanskih Tirolah. Zastopnik prizvajalca za
Slovenijo je SEBLES d.o.o. , Kidričeva 22,
61 233 DOB. Zastopnik je poskrbel tudi za
potrdilo o ustreznosti (verification certificate), ki ga je izdal pooblaščeni laboratorij
ISKRA OTC d.o.o. Kranj. Proizvajalec imenuje to napravo elektronische Messkluppe,
zato v nadaljnjem tekstu uporabljam naziv
elektronska premerka.
OPIS

Z namenom gospodarnega merjenja oblevine in stoječega drevja je PAV AG Vaduz
v sodelovanju s švicarskim gozdarskim in-

štitutom in državno gozdarsko službo izdelal novo, precizne, robustno, trpežno in
za uporabo enostavno elektronsko premerke.
osnovna prednost elektronske premerke
pred klasično je v tem, da shranjuje podatke v spomin, jih ureja in sproti računa.
Premerka ima vgrajen procesor, notranji in
zunanji spomin. Programi za delo s premerke so različni in jih je po potrebi možno
spreminjati. Elektronika se napaja z energijo iz vloženih baterij, ki se občasno polnijo z elektriko iz omrežja. Izpis podatkov je
na tiskalniku. S priključkom RS-232 jih prenašamo v osebni računalnik.
Premerka je izdelana iz vesoljsko preiskušenega materiala carbon epoxida. Zato
je odporna proti različnim vremenskim razmeram in deluje pri temperaturi med -1 O
do +40 C.
Po namenu uporabe ločimo dve skupini
premerk. Prva je za ugotavljanje premera
debel stoječih dreves (proizvajalec jo imenuje DataFox), druga pa za izmero gozdnih lesnih izdelkov - oblovine (DataForst).
Bistvena razlika med obema skupinama je
v ohišju za računalnik in v teži premerke.
Pre merka za merjenje stoječega drevja (slika 1) ima manjše ohišje ih je zato lažja, saj
tehta le od 750 g do 950 g. Premerka za
merjenje gozdnih lesnih izdelkov {slika 2)
ima večje ohišje, ker ima več možnosti
vnosa različn ih podatkov, zato ima posebej prirejeno tipkovnico (stikala) in tehta
2,3 kg. Prav teža elektronske premerke je
ena izmed pomanjklivosti v primerjavi z
dosedanjo klasično premerko. Najnovejše
klasične premerke so tudi desetkrat lažje
od elektronske. (Fach Katalog Forst No
14, 93/94, 37514 Osterode/Harz).
OPIS DELOVANJA

· J.S. dipl.in., Gozdno gospodarstvo Bled, 64260
Bled, Ljubljanska 19, SLO
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Uporaba elektronske premerke je zelo
enostavna. Programi v računalniku so lahko
standardni ali pa prirejeni zahtevam upo-

rabnika. Vnos podatkov se opravi z vhodR
nimi stikali, potrditev in sprejem podatkov
pa s pritiskom na posebno gumbno stikalo.
Podatke shranjuje podobno, kot nastaja
ročna dokumentacija. Najprej je potrebno
vnesti splošne podatke, ki veljajo za več
zapisov. Pri prevzemu gozdno lesnih izdelkov merilec vnese skupne podatke, ki veljajo za tovor ali pošiljko, nato sproti določa
vrsto leSa, sortiment, dolžino kosa in debelina lubja. Debelina lubja merilec lahko določa za vsak kos posebej, lahko pa uporablja tabele z relativnimi vrednostmi. Premera ne odčitava, temveč ga s pritiskom
na stikalo elektronika sama zapiše. V
primeru dvakratnega merjenja, premerka
sama izračuna srednji premer. Pri izmeri
naslednjega kosa spremeni merilec le tiste
podatke, ki so drugačni od prejšnjih. Ko so
podatki za tovor ali pošiljko zbrani, so hkrati
že izračunani.
Podoben način delovanja je pri merjenju
stoječega drevja.

PRIMERJAVA UPORABE
ELEKTRONSKE IN KLASIČNE
PREMER KE
Pri odkupu lesa od lastnikov gozdov sem
izdelal primerjavo med elektronsko in klasično premerko za izmera gozdno lesnih
izdelkov.
Primerjal sem naslednje elemente:
1. Priročnost uporabe
2. Stroške
3. Natančnost izmere
4. Možnost upoštevanja deleža lubja
5. Možnost uporabe novega, natančnej
šega načina izmere.
1. Elektronska premerka je težja od klasične, kar je njena pomanjkljivost. Zato je
opremljena z jermenom za nošnjo prek
ramen. Ima dva ročaja, tipkovnico (stii<ala)
in stikalo za sprejem podatkov. Elektronska premerkaje manj priročna kot klasična,
če pa h klasični dodamo še blok, svinčnik
in tablice za izračun kubatur, se priročnost,
po mojem mnenju, nagiba v korist elektronske premerke.
2. Stroški izmere lesa s klasično premerka so 342.44 SIT/m3, z ektronsko pa
359.54 SIT/m3. Izmera s klasično premerko
je za 17.10 SIT/m3 cenejša. Učinek hitrejšega merjenja pri odkupu lesa ob cesti se
zaradi elektronske premerke ne poveča,

ker je obseg količine lesa odvisen od drugih dejavnikov.
Stroški obračuna iz podatkov z dob avnice
so 143.35 SIT/m3, iz podatkov iz elektronske premerke, ki so že pravilni in preneseni v računalnik, pa so 95.57 SIT/m3.
Stroški so skupaj z izmera in obdelavo
podatkov do sestave računa pri uporabi
elektronske premerke za 30.68 SIT/m3 nižji
kot pri uporabi klasične premerke. Pri uporabi elektronske premerke pri odkupu lesa
ob kamionski cesti se investicija izplača,
po mojem izračunu, z izmera 18.500 m3
lesa.
3. Natančnost ugotavljana premerov je
pri elektronski premerki večja kot pri klasični. Odstopanja so manjša ali enaka 0.5
milimetra. Pri klasični premerki merilec šteR
vilko ugotovi, jo prečita in zapiše. Merilec
določi mejo centimetra vedno subjektivno.
Pri elektronski premerki pa v času, ko merilec presodi, da ima premerka pravilno
lego, in ko sta oba kraka pravilno nameščena, pritisne na stikalo in premer je zabeležen brez čitanja in ročnega pisanja. Pri
elektronski premerki se centimetrov ne more "krasti niti podarjati". To pomeni, da je
izmera z elektronsko premerko objektivnejša kot s klasično.
4. Lupljenje lesa je v gozdu postala izjema. Večino lesa je potrebno iz zasebnih
gozdov meriti v lubju. Merilec od izmerjenega premera odšteva dvakratno debelina
lubja, in sicer od premera 1O cm do 30 cm
praviloma 1 cm, od 30 cm do 60 cm 2 cm
in nad 60 cm premera 3 cm (Rebula 1994,
Turk 1982). To je okvirni dogovor, sicer
merilec, kolikor mu dopušča čas, sproti
ugotavlja debelina lubja, ki pa ni manjša od
prej navedenih odbitkov. Debelina lubja se
vedno zaokroži navzgor. Posledica tega je
okoli 2% nižje izračunana lesna masa (Rebula 1994). Z elektronsko premerko je to
napako možno znižati. V program je potrebno vstaviti več različnih tabel z relativno
vrednostjo lubja v milimetrih glede na premer za posamezne drevesne vrste in različ
na območja. S tem bi se izognili dvakratnemu zaokroževanju in zmanjšali napako izmere lesa v lubju.
5. Uporaba novega, natančnejšega načina izmere je s tehnične strani pri uporabi
elektronske premerke možna.
Skrajni čas je, da izmera gozdnih lesnih
izdelkov izboljšamo v smislu natančnejšega
ugotavljanja količine lesa. To nam omogoča
GozdV 52, 1994
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elektronska tehnika izmere z milimetrsko

nosti subjektivnih napak merilca. Delež lubja

natančnostjo premera (kubaturo sproti izračunava računalnik). Hkrati pa bi morali ozi-

je možno upoštevati v relativnem številu,
pri čemer so napake manjše.

roma moramo uzakoniti standarde ISO {International standard organisation) -pri zaokroževanju premerov lesa. Standarde ISO
uporablja večina zahodnoevropiskih držav.
Pri sedanjem načinu zaokroževanja merjenja premerov lesa je napaka ,?,6 % v

škodo prodajalca (Rebula 1994). Sušteršič
(1938) je ugotovil, da zaradi zaokroževanja
navzdol prodajalci zgubljajo 4 do 6 % mase

lesa. Zaradi sedanjega zaokroževanja premerov lesa pride v~čje število kos9v v nižji

vrednostni razred, Ze leta 1938 je Sušteršič
napisal, da razlika nastaja zaradi veljavnega, a zastarelega načina merjenja oziroma zaokroževanja. Žal pa se je ta način

izmere obdržal do danes.
ZAKLJUČEK

Elektronska premerka tehnično omogoča
natančnejše merjenje premerov in pravič
nejša zaokroževanje kot je v uporabi zdaj,
Ne glede na vrsto premerk moramo oblikovati nove predpise o merjenju oblovine. z
uporabo elektronske premerke odpade roč
no pisanje dokumentov na terenu, izračuni,
preverjanje in ročni vnos v računalnik.
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1995 - evropsko leto varstva narave
Janez ČERNAČ'

Vedno bolj grozeča opozorila dobivamo
od znanstvenikov in prepričljive dokaze
predvsem od narave same, da je naš planet
Zemlja že hudo ogrožen zaradi nespametnega ravnanja človeka z naravo, katere

sestavni del naj bi bili tudi mL Tega si do
nedavnega nismo priznali, pač pa smo si

domišljati, da smo ljudje od boga dani
gospodarji narave, ki si jo znamo in zmo-

remo podrediti. Resničen odnos je pokazala narava sama, oziroma tisti, ki njene

zakonitosti dokaj razumejo, saj se je izkazalo, da je bil človek "zahodne kulture« le
pohlepen ropar za svoj boljši danes od
včeraj, nikakor pa ne dober soskrbnik z
• Mag. J,

č.,

dipL inž. gozd., 61332 Stara

cerkev, Gorenje 42, SL9

naravo za jutrL ln nenadoma je prišel jutri __ _
Zdaj od znanosti upravičeno pričakuje
mo, da bo znala poiskati nove poti za izhod
iz ekoloških stisk, saj je bila znanost, razcepljena na ozka področja, tista, ki je člove
štvo zapeljala na marsikaterem področju v
slepo ulico. Ugotovitve in zaskrbljenost za
naravo so povzeli politiki in vgradili varstvo
narave in okolja v svoje politične programe.
Odgovornost politike pa je izjemno velika,
saj mora strokovne in znanstvene ugotovitve in rešitve vgraditi v razvojne programe

držav in skupnosti na vseh ravneh_ Tudi
politiki so opravili dolgo pot, da so končno
prišli do Ria de Janeira.
Pozitivni procesi v skrbi za naravo inten-

zivno potekajo na vseh ravneh, seveda
GozdV 52, 1994
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mnogo bolj v urejenih okoljih, kot v državah,
ki so v vsemogočnih bojih, celo za golo
preživetje. Upajmo, da bodo prizadevanja
za ohranitev in zboljševanje narave dohitela
in prehitela dosedanje nazadovanje in uničevanje. V Evropi delo na tem področju
dobro napreduje.
V svetu Evrope so splošne programske
usmeritve oblikovali v letih 1991 , 1992 in
1993 za Evropsko leto varstva narave, ki
bo v letu 1995. Ko je Slovenija leta 1993
postala člani ca Sveta Evrope, je prevzela
tudi obveznosti sodelovanja v tem programu . Zdaj je naša dolžnost in priložnost
dokazati, da spadamo na področju varstva
narave v krog evropskih držav.
Slovenska Vlada je 12. maja 1994 imenovala Slovenski komite za evropsko leto
varstva narave 1995, ki bo usklajeval aktivnosti v Sloveniji s programom evropskega
leta varstva narave in vzdrževal stike v tej
zvezi z ustreznimi organi Sveta Evrope.
Člani tega komiteja so predstavniki vladnih
in nevladnih organizacij.
Decembra 1993 je bil izdelan okvirni
program aktivnosti Slovenije za ELVN 1995
in predložen Svetu Evrope, tako da je ta
program že sestavni del evropskega programa. Okvirni program, ki se bo do jeseni
letos lahko še dopolnjeval, je naslednji :
l. Vključitev Slovenije v mednarodne
standarde na področju varstva narave:
1. Ratifikacija mednarodnih konvencij in
sprejem spremljajočih protokolov, kar velja
zlasti za konvencije iz Washingtona 1973,
Berna 1979, Bonna 1979 in Ria 1992.
2. Predložitev seznama lokacij za Ramsarsko konvencijo (močvirja).
11. Zakonodajno in organizacijsko področje:

1. Prilagoditev domače zakonodaje
mednarodnim standardom ter izboljšanje in
reorganizacija strokovnih služb.
2. Razglasitev območij, ki so pomembna
za evropsko mrežo zavarovanih območij;
to so Kočevski, Notranjski in Pohorski naravni park.
3. Pripraviti seznam najpomembnejših
kraških jam in ga predlagati za vključitev v
evropsko mrežo.
111. Nadaljevati in pospešiti delo na
naslednjih projektih:
- kartiranje habitatov v Sloveniji,
338
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- nadaljevati delo na Rdečih seznamih
(ogrožene vrste),
- vzpostaviti naravno povezavo med
Alpskim in Dinarskim sistemom predvsem
za migratorne vrste sesalcev,
- ponovna naselitev bobra (Castor fiber)
v Sloveniji,
- mednarodno štetje bele štorklje (Ciconia ciconia).
IV. Delo na izobraževalni, raziskovalni
in informativni ravni:
- spodbujati in financirati raziskovalne
programe na univerzah in inštitutih ter v
drugih raziskovalnih organizacijah;
- organizirati razstave, predavanja in
okrogle mize, delavnice in podobno ;
- organizirati programe izobraževanja in
osveščanja za mladino in odrasle ter še
posebej za:
šolajočo mladino na vseh ravneh,
· uporabnike prostora,
· odločujoče strukture na vseh ravneh
odločanja,

- promoviranja varstva narave v medijih ;
- publiciranje :
· Zelena knjiga Slovenije,
· posebna številka revije Varstvo narave
in drugih revij s tega področja,
· poster in druge publikacije za ELVIN
1995
· brošure o mednarodnih dejavnostih
(Bern, Ramsar, Washington, itd.).
V. Vključevanje nevladnih organizacij:
- vključevanje in povezovanje nevladnih
organizacij v ELVN 1995;
- organiziranje finančnih in organizacijske podpore za delo nevladnih organizacij
za izvajanje programov na področju varstva
narave.
Vsebinski poudarek programa ELVN
1995 je za varstvo narave zunaj zavarovanih območij . Ob tem poudarjamo, da ima
Slovenija v primerjavi z evropskimi državami razmeroma malo zavarovalnih območij in neusklajeno zakonodajo. Zato je nujno, da v slovenskem programu poudarimo
tudi izboljšanje razmer na teh področjih.
Sestavni del programa so tudi usmeritve
po posameznih nosilcih, ki so:
- Državni zbor Republike Slovenije
- Vlada Republike Slovenije
- Ministrstvo za kulturo

-

Ministrstvo za okolje in prostor
Ministrstvo za kmetijstvo in gozdarstvo
Ministrstvo za šolstvo in šport
Ministrstvo za znanost in tehnologijo
Ministrstvo za gospodarske dejavnosti

-

Ministrstvo za promet in zveze

-

Regionalni center za razvoj
NatiJropa center
Sklad za naravo Slovenije
Radiotelevizija Slovenije
Nevladne organizacije:
Planinska zveza Slovenije
Lovska zveza Slovenije
Ribiška zveza Slovenije
Jamarska zveza Slovenije
Društvo ekologov Slovenije
Društvo za proučevanje in opazovanje
ptic Slovenije

· Prirodoslovno društvo Slovenije
· Slovensko entomološko društvo
· Sklad za naravo Slovenije
Program je obsežen in dobro pripravljen,
v izvajanje naj bi se torej vključilo po svojih
sposobnostih in močeh čim več organizacij
in posameznikov. S tem bi se približali
prizadevanjem na področju varstva narave
drugim urejenim in pravnim državam in

skupnostim v letu 1995. Seveda pa pri tem
ne gre za enoletno akcijo ali kampanjo, pač
pa bolj za zagon in spodbudo za trajno
delo. Ob vseh materialnih stiskah in dokajšnji zmedi na zakonodajnem področju pa je
naša velika prednost pred drugimi, da
imamo bogato, pestro in edinstveno naravo. Gotovo je lažje delo urediti zakonodajo,
kot pa preoblikovati in popravljati naravo.

GDK: 907(541.35)

Projekt ohranitve območja Anapurne (Himalaja, Nepal)
Nepal je dežela na južni strani Himalaje.
Ena najbolj goratih in hkrati najrevnejših
dežel na svetu. Nepalska Himalaja predstavlja center himalajskega gorovja, ki se
razteza čez Pakistan, Indijo, Tibet in Nepal.
Nepal ima nekaj najvišjih vrhov na svetu,
Everest, Kangčendzenga, Makalu, Lotse,
čo aju. Prav osvajanje teh vrhov je svetu
predstavilo Nepal. Nepal je odprl svoje
meje šele po letu 1950, v zadnjih dveh
desetletjih pa je močno naraslo gorsko
popotništvo, kot bi lahko prevedli angleško
besedo 'trekking'. Nepalska Himalaja je
razdeljena na nekaj povsem ločenih območij, ki jih ločijo številne reke in doline. Kljub
ogromnemu turističnemu dohodku je Nepal
še vedno ena najrevnejših dežel (njihov
kralj pa eden najbogatejših mož) na svetu.
Območje Anapurne v osrednjem Nepalu
je pokrajina ekstremov. Nekaj najvišjih vrhov na svetu in veliko gora in vrhov, ki
presegajo šest in sedem tisoč metrov. Le
nekaj kilometrov zračne razdalje, so globoko zarezane doline, ki padajo do samo
tisoč metrov nadmorske višine in jih porašča povsem subtropska vegetacija. Strmi,
skoraj prepadni in poraščeni grebeni padajo

v soteske divjih rek. Življenje je tu potekalo
enako. Posamezne vasice na neplodnih platojih in zaplate plodne zemlje na
strmih terasah. Nikoli ni bilo ceste, nikoli
poti; je samo steza, ki pelje skozi vasi in
dalje pod hribe. Vse se prenese na plečih
domačinov, od drv do pridelka. Nekaj deset
metrov nad vasmi je že džungelski gozd
bambusa in rododendrona, ki se končuje v
prepadnih in s travo poraslih stenah; višje
po strmih soteskah ga zamenja pragozd
himalajske jelke. Le-ta gradi tudi gozdno in
drevesno mejo na nadmorski višini približno
3700 m. Ekološko zelo pestri habitati omogočajo rastlinsko in živalsko pestrost. V
zgornjih, bolj oddaljenih in mirnih zatrepih
dolin je še nekaj poslednjih snežnih leopardov in modrih divjih ovac. V spodnjih delih
dolin je še vedno čez sto varietet orhidej in
nekaj največjih rododendrovih gozdov na
svetu.
Treking turizem (trekking = popotništvo,
gorski turizem) je močno zamajal že tako
labilno ekološko ravnotežje med krajino in
življenjem v Himalaji. Potrebe turistov so
večje, kot lahko krajina ponudi, s tem pa
sovpada še prekomerno naraščanje domatisočletja
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čega prebivalstva. Območje Anapurne je
eno najlepših in najbolj množično obiskanih ; njeni naravni viri, celotna kultura in
naravna krajina pa so bili pred nekaj leti na
meji popolnega zloma.

NAJVEČJI PROBLEMI V NEPALU

1. Kar 96 % energije v Nepalu prihaja iz
goz~o~ .•Trenutni trendi nam ponujajo za~tr~s_uJ_oc po~atek, da gozdovi v Nepalu

rzgtnJaJo s »hrtrostjo« 3 % na leto.
2. Rezultat izsekavanja gozdov v tako
gorati pokrajini je, da se z enega hektarja
goloseka izgubi 30-75 ton prsti na leto.
Trenutno je trend izsekavanja gozdov
400.000 ha na leto, posledice v tako gorati
krajini so zato strahotne.
3. Lodži (ang. lodge = nastanitev trekingarjev) v eni majhni vasi na glavni poti
trekinga okrog Anapurne, potrebujejo za
potrebe obiskovalcev trekinga cel hektar
rododendronovega pragozda v enem letu.
4. Samo 6 % od zapravljenega denarja
turistov v Nepalu gre v lokalno vaško ekonomijo. Drugo ostane na ministrstvu za
turizem, v treking agencijah in v Kathmanduju.
Vendar je turizem glavni vir dohodka v
Nepalu. Trend treking turizma je še vedno
v vzponu, negativne posledice na okolje so
vse večje , prav tako tudi vpliv na kulturno
tradicijo. Tradicionalne metode obdelavanja zemlje in paše ne zadovoljujejo več
zahtev turistov, ki rabijo hrano in energijo
(ogrevanje, kuhanje, prenočišča). Po energijo gredo domačini v gozdove. Odnosa do
gozda praktično nimajo. Rezultat so goloseki, erozija, zemeljski podori in usadi. Poseben problem, ki ga prinašajo obiskovalci,
so še njihova stranišča, onesnaževanje
vodotokov in nerazgradljive snovi, ki jih
prinašajo s seboj. Pritisk na domače prebivalstvo in na vse naravne vire, vključujoč
gozdove in divje živali, je ogromen.
Zato je projekt za ohranitev območja
Anapurne (Annapurna conservation area
project-ACAP) bil zares že izhod v sili.
Začeli so ga uresničevati decembra 1986.
Zaščiteno območje obsega kar 700.000 ha.
Zaradi velikosti uresničujejo ukrepe najprej
v najbolj ogroženih območjih , potem bodo
prišli na vrsto še drugi predeli.
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Vodilna ideja je gospodarjenje z zašČite
nim območjem , ki vključuje različne rabe
tal, ki so v sozvočju z varstvom naravnih
virov in s trajnim ekonomskim razvojem
vaških skupnosti. Pri varstvu naravnih virov
je predvsem poudarek na vračanju k stoletja preizkušenim metodam rabe tal in paše
ter na izrabi alternativnih energij, kar bi
zaščitilo gozdove, ki so najpomembnejši
naravni vir stabilnosti v tej krajini.
Ker so socialni problemi in problemi okolja tu nerazdružljivi, je ACAP v projekt
vključil dejansko vse prebivalstvo, ki živi
znotraj mej zaščitenega območja. ACAP-u
se zdi sodelovanje lokalnega prebivalstva
ključ uspeha. Glavne aktivnosti ACAP-a so:
1. Ohranitev gozdov
- predvsem ohranitev še obstoječih gozdov, zasaditev plantaž in pridobivanje lesa
za kurjavo, osnovanje drevesnic in šolanje
domačinov za delo v njih .
2. Alternativna energija
- uporaba kerozina - obvezno v lodžih
izboljšanje kuhalnikov, izraba sončne ener~
gije, gradnja majhnih hidroelektrarn.
3. Izobraževanje o ohranjevanju naravnih virov
- programi za osnovne šole, zborovanja
vaščanov , ekskurzij za vaške voditelje, literatura, projekcije filmov po vaseh.
4. Programi za turiste
- brošure, muzeji, kodeks obnašanja,
vodniki o gozdovih in živalstvu.
5. Razvojni projekt za vaške skupnosti
- vzdrževanje poti in mostov, kmetijski
projekti.
6. Zdravstvo
7. Vaški odbori za gospodarstvo
- odbor za gozdove, za vode, za striktno
uporabo kerozina v lodžih, odbor za zdravstvo.
8. Raziskave in izobraževanje
- osnovna inventura v gozdovih, popisi
flore in favne, oživljanje tradicionalne rabe
gozda v kombinaciji s pašo.
ACAP je neprofitna in nevladna organizacija, deluje pa pod nadzorom King Mahendra Trust for Nature Conservation, Velika
Britanija. Financira se z vstopnino v to
območje , podpirajo pa ga tudi World Wildlife Fund - ZDA, King Mahendra UK Trust,
nemški alpski klub in še veliko drugih organizacij.
mag. Bojan Počkar

IN MEMORIAM

Poslovili smo se od dr. Iva Puncerja

V poznem jesenskem času 13. novembra
i 994 je umrl naš sodelavec, kolega in
dober prijatelj Ivo Puncer, dipl. inž. in doktor
gozdarskih znanosti- fitocenolog. Pokopali
smo ga i 6. novembra v Mozirju, v rojstnem
kraju njegovega očeta Jožeta, kamor je rad
zahajal že od svoje rane mladosti. Zaradi
očetovega službovanja v raznih krajih tedanje Jugoslavije se je rodil i 9. decembra
i 93i v Prčnju (Boka Kotorska), v hiši, kjer
je pesnil svoj Gorski venec vladika Petar
Petrovič Njegoš. Na to opozarja spominska
plošča, ki je vzidana v hišo. Osnovno šolo
je obiskoval v Zagrebu, nato v Sarajevu,
kjer je leta i 950 maturiral in se vpisal na
Gozdarsko fakulteto, kjer je končal i. letnik.

Leta i 952 se je s starši preselil v Ljubljano in nadaljeval študij na gozdarskem
oddelku tedanje Fakultete za agronomijo in
gozdarstvo. Diplomiral je leta i 962 na gozdarskem oddelku Biotehniške fakultete z
diplomo "Problematika in posledice gozdnih požarov s posebnim ozirom na gozdni
požar na Mozirski planini leta i950«. Med
študijem je bil občasno zaposlen v raznih
gozdarskih ustanovah v Sloveniji in Bosni.
i 6. oktobra i 962 je bil izvoljen za asistenta
na Inštitutu za biologijo SAZU, sedanjem
Biološkem inštitutu Jovana Hadžija Znanstvenoraziskovalnega centra SAZU. Leta
i 972 je postal višji strokovni sodelavec. Po
opravljenem doktoratu na Gozdarski fakulteti v Sarajevu, z naslovom ))Dinarski jelovo-bukovi gozdovi na Kočevskem« leta
i 977, je bil izvoljen za znanstvenega sodelavca, leta i 979 je napredoval v višjega ·
znanstvenega sodelavca, leta i 985 pa je
bil izvoljen za znanstvenega svetnika SAZU. Od leta i984 do i987 je bil namestnik
upravnika Biološkega inštituta Jovana Hadžija ZRC SAZU.
Strokovno se je izpopolnjeval na Dunaju
leta i 967 in v Poznanju leta i 970. Od leta
i 965 do i 990 je sodeloval na mnogih tujih
in domačih strokovnih zborovanjih, veči
noma z referati. Bil je član mnogih domačih
in tujih strokovnih društev in teles. Naj
navedem le nekatera: bil je član razširjenega predsedstva Vzhodnoalpsko-dinarskega društva za proučevanje vegetacije,
redakcijskega odbora evropske vegetacijske karte, medrepubliškega odbora projekta Vegetacijska karta Jugoslavije in
predsednik njene tehniške komisije.
Rezultati njegovih raziskovanj se zrcalijo
v sodelovanju pri dveh znanstvenih monografijah, je avtor ali soavtor 45 razprav, 20
poljudnoznanstvenih člankov in nad 40 elaboratov.
Njegovo delovno pot lahko razdelimo na
tri dele. Najprej se je z vso ljubeznijo
posvetil raziskovanju jelovo-bukovih gozdov v Sloveniji. Nadaljeval je delo svojega
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predhodnika dr. Vlada Tregubova in razširil
vedenje o dinarski in predalpsko-dinarski
vegetacijski obliki jelovo-bukovih gozdov.
Na te vegetacijsko, krajinsko in gospodarsko pomembne gozdove je bil č ustveno
navezan.
Druga njegova velika ljubezen, povezana
z izredno strokovnostjo, je bila vegetacijska
kartografija. Dobro je poznal evropsko kartografsko problematiko, zato je lahko uspešno reševal probleme, ki so nastajali pri
našem delu. Rezultat tega dela so bila.
njegova izhodišča, ki jih je objavil v samostojni publikaciji »Kartiranje vegetacije in
vegetacijska kartografija •• leta 1984. Neposredno pa sta nastali dve moderno tiskani
vegetacijski karti, in sicer »Postojna L 33-77
v merilu 1 : 100.000 in ,, Karta prirod ne potencijalne vegetacije SFR Jugoslavije•• v
merilu 1 : 1,000.000, kjer je bil glavni nosilec
kartografske predstavitve vegetacije.
Kot tretje se je zavzemal za neposredno
uporabo vegetacijskih raziskovanj v gozdnem gospodarstvu. Bil je ustvarjalen pri

terenskem kartiranju, izdelavi elaboratov in
predstavitvi vegetacije na kartah merila
1 : 10.000. V začetku je sam izdeloval te
karte, kasneje pa je vodil njihovo tehnično
izdelavo.
Pri delu ga je ovirala bolezen, saj je bilo
njegovo zdravje načeto že v mladosti. Pred
desetimi leti so se pojavile še druge resnejše zdravstvene težave. Njegova življenjska in delovna pot sta se konča li so6asno. 30. junija 1994 je šel predčasno v
pokoj, ki ga je užival le 4 mesece.
Ivo Puncer je bil zelo prijeten človek, s
prirojeno in izpiljeno vljudnostjo. Po naravi
je bil zelo odprt in družaben. Prosti čas je
posvečal ribištvu in lovstvu. Ribištvo mu je
bilo več kot konjiček, saj je o problemih s
tega področja tudi strokovno pisal. Kot zelo
čustven človek je bil tenkočuten in hkrati
občutljiv. Naš Ivo je bil iskren prijatelj. Radi
se ga bomo spominjali kot človeka in strokovnjaka ter obžalovali, da ga ni več med
nami.
Mitja Zupančič

Sporočamo da se je Zveza društev inženirjev in tehnikov
gozdarstva in lesarstva Slovenije preimenovala v ZVEZO
GOZDARSKIH DRUŠTEV SLOVENIJE.
Istočasno pa se je sedež organizacije oziroma Zveze preselil
iz Erjavčeve 15 na VEČNO POT 2, 61 000 Ljubljana.
številka žiro računa je nespremenjena.
številka telefona: 0611231343 int. 78.
Predsednik ZGDS
mag. Franc Perko, dipl. inž.

Vabimo fotografe s posnetki slovenskega gozda, da prispevajo
svoje fotografije za knjigo, ki bo izšla ob Tednu gozdov 1995. V
knjigi, kjer bodo slovenski znanstveniki in umetniki podali svoje
eoglede na gozd, bomo natisnili tudi okrog 15 barvnih fotografij.
Zelimo, da so na njih zajete vse slovenske značilnosti.
Svoja dela pošljite na ZVEZO GOZDARSKIH DRUŠTEV, Večna
pot 2, Ljubljana, do konca meseca januarja 1995. Izbor bo opravila
komisija.
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STROKOVNO IZRAZJE
Komisija zveze gozdarskih društev za strokovno izrazje je na svojih rednih mesečnih
sestankih v obdobju od septembra~do decembra izboljševala prevod »Lexicon silveNemško geslo

stre« in sprejela pri tem nekaj slovenskih
gesel, ki jih toplo priporoča vsem, ki govorijo
in pišejo v gozdarskih strokovnih krogih.

Dosedanji prevod

Spremenjeni ali
dopolnjeni prevod

32 Laubverwehung f
37 Wasserregime n

odpihovanje n listja
porazdelitev lvode

41 heranwachsen
44 Zwegwuchs m

dorasti, odrasti
rast lpritlikava

raznašanje n listja
režim m vodni
porazdeljevanje n
vode
odrasti, zrasti
rast 1, pritlikava
pritlikavost f
odlagati jajčeca
izleči se
gosenic lpl
na leglu
številčnost !divjadi
stalež m divjadi
razmnoževanje n,

53
54
58
59
60

Zwergwuchsigkeit f
ablegen, die Eier
ausschlupfen
Raupenspiegel m
Wildbestand m
Wildstand m
Massenvermehrung f
Obervermehrung

64 Wildacker m

68
69
70
72
74

Ablenk(ungs)asungsflache f
verwittern
Schnalschaden m
Schii.lwunde f
Wuchsstockung f
Zuwachsstockung g
bewurzeln, sich
Wurzelanlauf m;
Wurzelansatz m

76

Wurzelstock m

78

Trieb m; Spross m;
Schoss m
Hiihentrieb m;
Terminaltrieb m

79

80

Gipfelknospe f

82 Zweigm
84 Beastung f

odlagati jajca
izvaliti se
skupina !gosenic
stalež m divjadi

razmnoževanje n,
množično

množično

polje n za divjad

prerazmnožitev f
njiva f, krmna

premazovati, prepojiti,
prepereti
poškodba zaradi
beljenja
prekinitev lrasti

premazovati,
z vonjem
poškodba zaradi
lupljenja
zastoj m

ukoreniniti se
razkoreninjenost 1;
nastavekm,
koreninski
panj ms koreninami;
korenika f
poganjek m

zakoreniniti se
rebro n, koreninsko;
nastavek m,
koreninski
panj ms koreninami

poganjem m
terminalni
popek m, terminalni
veja 1; odganjek m
vejnatost f

odvračati

poganjekm
odganjekm
poganjekm,
terminalni;
poganjek m, vršni
popek m, terminalni;
popek m, vršni
vejica f
vejevje n drevesa

Astwerk n
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87
88

93

Nemško geslo

Dosedanji prevod

Astquirl m;
Wirtel m
Stammfuss m;
Stammanlauf m

venec mvej

leichtsamig m

94

ForstpflanzenzOchtung f
WaldbaumzOchtung f
105 Unholz n

109 Hangwald m
11 O Schluchtenwald m
114 frosthart ;
frostbestandig;
frostunempflindlich
115 Schattbaumart f

korenovec m

z lahkim semenom;
lahkosemenski
vzgoja f gozdnih
rastlin
listavec m, mehki
gozd mna
strminah
gozd mv soteskah
odporen proti zmrzali

drevesna vrsta f,
senčna

117 winterhart;
winterfest;
winterresistent
118 Wurzelteller

odporen proti zimi
pletež m, koreninski;
krožnik m, koreninski

Spremenjeni ali
dopolnjeni prevod
venec m, vejni
korenovec m;
koren m, drevesni;
dnišče n debla
drobnosemenski;
z drobnim semenom
žlahtnjenje n
gozdnega drevja
drevo n, manj
uporabno
gozd m na pobočju;
gozd m, pobočni
gozd mv globeli
odporen proti pozebi

drevesna vrsta f,
sencovzdržna;
drevesna vrsta f,
sencoljubna
odporen proti
zimskemu mrazu
koreninski pletež m,
plitev

Ugotovili smo, da pogosto napačno uporabljamo namesto gesla »tanek les« geslo
»droben les« in smo oblikovali razlagi obeh gesel:
tanek les m - les manjšega premera
droben les m - les manjših mer
Predlagamo še, da bi v bodoče nekoliko razlikovali med gesloma panj in štor, in sicer:
panj -a, m - nadtalni ostanek posekanega drevesa
štor -a, m - nadtalni ostanek podrtega drevesa
Skupina je po toliko letih znova razpravljala o rabi slovenskih izrazov lubje in skorja v
gozdarski strokovni terminologiji. Soglasno je sklenila, da je :
skorja, -e f: neživi zunanji del lubja
in ne narobe. Razlaga za geslo lubje pa je :
lubje, -a n: zunanji plašč živega in odmrlega tkiva, ki obdaja les rastlin (BRINAR)
O tem ne želimo znova začenjati polemik in na morebitna mnenja ne bomo odgovarjali.
Bralci pa si lahko polemiko o tem preberejo v Lesu in Gozdarskem vestniku iz let 1983
in 1984.
Druge polemike iz davnih let pa še nismo uspeli povsem dokončati. Zato prosimo bralce
Gozdarskega vestnika naj na Zvezo gozdarskih društev ali prof. Lipoglavšku na BF
sporoče svoj odgovor na dve vprašanji:
1. Kako bi strokovno poimenovali spodnji, zaradi korenin razširjeni del drevesnega debla?
2. Kako bi strokovno poimenovali prvi sortiment (hlod), ki vsebuje ta razširjeni del debla?
Pri tem se moramo zavedati, da strokovno ni vedno pravilno vključevati razširjeni del
debla v prvi sortiment.
Hvala za sodelovanje.
Dr. Marjan Lipoglavšek
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Kaj mi pomeni gozd?
Zveza gozdarskih društev bo ob Tednu gozdov v maju 1995 izdala
knjigo KAJ Ml POMENI GOZD? Knjige o gozdu tokrat ne bodo pisali
gozdarji, besedo bomo prepustili strokovnjakom iz različnih področij znanosti
, in umetnosti. V njej bo dvajset znanih slovenskih razumnikov predstavilo
svoja razmišljanja in poglede o gozdu, naši najpomembnejši in neprecenljivi
obnovljiv/ naravni dobrini. Prepričani smo, da bo s tem dodan kamenček v
mozaiku boljšega vrednotenja gozda, katerega pomen še vse premalo
cenimo. Premalo pa se zavedamo tudi vseh njegovih potreb. Marko Kmecl
je v svoji knjigi Slovenija brez gozda? Obup! v premisleku o tem, kaj komu
pomeni gozd, napisal tudi tole:
Gospodarstveniku je drevo les, tvorec primarne akumulacije modernega gospodarstva!
Slikarju motiv
Vodarju

tisočih

učinkovit

Urbanistu

oblik in barv -

fantastično!

povezovalec obrežij

prečiščevalec

začetek

-pomočnik!

onesnaženega

ozračja

- življenjsko potreben!

Popotniku brez dežnika - odrešitelj ob nalivu!
Gradbeniku gradivo izjemnih mehanskih lastnosti - neprekosljiv!
Pesniku

čustven

Zgodovinarju živ

navdih - doživetje lepote!
pričevalec

- pošten!

Gozdarju vedno nov izziv!
S temi besedami smo se podali med avtorje prispevkov v knjigi, ki so se
z veseljem odzvali na naše povabilo !
V knjigi, bo tudi z barvnimi fotografijami, predstavljen slovenski gozd v
vsej svoji skrivnostnosti in veličini, od prečudovitih ostankov naših pragozdov,
do kraških borov, snežniških in pohorskih gozdov, alpskega sveta, hrastovih
in jelševih gozdov naših nižinskih predelov ter bukovih gozdov našega
sredogorja.
Knjiga bo lahko primerno darilo. Namenjeno bo vsem ljubiteljem gozdov.
Prav gotovo pa bodo pogledi z /)druge strani<< zanimivi in koristni tudi za
gozdarske strokovnjake in lastnike gozdov.
Prosim vas, da knjigo naročite v prednaročilu in tako omogočile izid
te zanimive knjige, ki je namenjena promociji obnovljive naravne
dobrine- gozda, ob tem pa prav gotovo tudi vsem tistim, ki v gozdovih
delajo in skrbijo zanj. Cena knjige v prednaročilu za člane gozdarskih
društev je 3.500 SIT, za ostale 4.500 SIT.
Predsednik ZGDS
mag. Franc Perko
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Tudi Gozdarski vestnik ni brez težav!
Gozdarski vestnik počasi zaključuje svoj 52. letnik, ob katerem se je
uredništvo srečalo s toliko težavami, da bi si jih človek komaj upal napovedati
tudi v znatno daljšem obdobju, kot je leto dni. Zato smo kljub zamudi pri
izhajanju rev1je, ki jo v teh tednih poskušamo nadomestiti, vese11; da.smo
premagali leto, ki se nam je očitno poskušalo postaviti po robu.
Poglavitni razlog zamude pri izhajanju naše revije v letu 1994 pa niso
številne težave v uredništvu in tiskarni, ki so bile z osebnim prizadevanjem
vseh z uspehom premagovane, pač pa hudo pomanjkanje prispevkov predvsem v spomladanskem in poletnem obdobju, ki ga uredništvo, kljub
prizadevanjem, ni uspelo povsem rešiti niti v jesenskem obdobju.
Tudi vzrokov za manjšo pripravljenost strokovnega pisanja ali pa udejstvovanja sploh je bilo v slovenskem gozdarstvu v letu 1994 več. Navedimo dva
najpomembnejša.
Razen gozdarskega oddelka Biotehniške fakultete, ki pa ga je težavnost
leta 1994 tudi dosegla, je vse slovensko gozdarstvo v tem letu doživelo
celovito organizacijsko preobrazbo. V takšnih razmerah pa zahtevajo nujno
veliko časa in pozornosti organizacijska in njim sorodna vprašanja, prisotna
je negotovost, morda celo eksistenčna vprašanja ipd. Z urejanjem nove
organizacije slovenskega gozdarstva bi že v letu 1995 pričakovali zmanjšanje
vpliva te vrste, še posebej, ker je očitno, da bo znanje v novih razmerah v vsej družbi, pa tudi v gozdarstvu - imelo večjo veljavo kot doslej.
Drugi pomemben razlog manjšega odziva strokovnih piscev je gotovo v
politiki vrednotenja strokovnih izdelkov, ki visoko točkuje predvsem tisto, kar
je objavljenega ali povedanega v tujini. Takšno vrednotenje, ki pomeni
zavestno siromašenje domače strokovne periodike, bi morali odgovorni
preveriti in dopolniti. Čeprav v zadnjih letih članke v naši reviji po daljšem
obdobju spet povzema britanski reteratni časopis Forestry Abstracts in torej
tudi v tujini ne ostanejo brez odmeva, v danih razmerah prosimo vse, ki se
bodo prispevek zanimive vsebine odločili objaviti v tuji strokovni reviji, da
tudi v interesu naše stroke in strokovnjakov, ki jim v večini primerov ni dano
posegati po tujih strokovnih revijah, v prirejeni obliki prispevek objavijo tudi
v gozdarskem vestniku.
Urednik
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Vpliv nekaterih rastiščnih dejavnikov, sestoj nih
kazalcev in drevesnih značilnosti na pojavnost
rdečega srca pri bukvi
The lmpact of Some Site Factors, Stand lndices and Tree
Characteristics on the Phenomenon of Red Heart by Beech Tree
Marijan KOTAR*
Izvleček

Kotar, M.: Vpliv nekaterih rastiščn ih dejavnikov, sestojnih kazalcev in drevesnih značiln osti
na pojavnost rdečega srca pri bukvi. Gozdarski
vestnik, št. 9/1994. V sloven ščin i s povzetkom v
angleščini , cit. lit. 6.
Clanek navaja rezultate raziskave vpliva razli čnih dejavnikov na pojav rdečega srca pri bukvi.
Analizirani so vpliv starosti in debeline drevesa,
zgornje višine in lesne zaloge sestaja ter nadmorske višine na velikost rdečega srca ter na delež
lesa z rdečim srcem. Debelna analiza je zajela
3634 bukovih dreves (prek 30.000 analiziranih
kolobarjev) z 90 raziskovalnih ploskev na 18
različnih rastiščnih enotah.
Ključne besede: bukev, napake srca

1 UVOD
1 INTRODUCTION
Pojav rdečega srca ali fakultativno obarvane jedrovi ne pri bukvi (TORELLI 1974)
je bil in je še vedno pred met intenzivnih
raziskovanj v svetu . Vendar pa natančen
vzrok in začetek teg a pojava še danes ni
popolnoma pojasnjen. Ugotavljajo (SEELING 1992), da je tvo rba rde če ga srca fiziološki QOjav, ki se začne v starosti 90 do
140 let. Že velika razlika v starosti drevja
(90- 140 let) , ko zač ne rdeče srce nastajati, nas vodi k sklepanju, da vplivajo poleg
starosti na pojavnost rdečega srca še drugi dejavniki . Vrsta raziskovalcev (TORELLI

• Prof. dr. M. K., dipl. inž. gozd., Oddelek za
gozdarstvo Biotehniške fakultete, 61000 Ljubljana, Večna pot 83, SLO
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Synopsis
Kotar, M.: The lmpact of Some Site Factors,
Stand lndices and Tree Characteristics on the
Phenomenon of Red Heart in the Beech Tree.
Gozdarski vestnik, No. 9/1994. ln Slovene with a
summary in English, lit. quot 6.
The article presents th e results of the investigation regarding the impact of various factors on
the phenomenon of red heart by beech tree. The
impact of the age and diameter of a tree, the top
heights of a stand, the altitude and growing stock
of a stand on the size of red heart and on the
share of the timber with red heart express ed asa
percentage has been analysed. The stem analysis included 3634 beech trees (over 30.000 analysed wood discs) from 90 research plats in 18
different site units.
Key words: beech, heart defects

1974, MAHLER in H OWECKE 1991) je
ugotovila, da je jakost (obseg) rdečega srca
poleg starosti odvisna tudi od debeline drevesa, bonitete rastišča te r velikosti krošnje.
To relli navaja, "da je čas nastanka in obseg rdečega srca odvisen od značilnosti
krošnje: bukve z gostimi, v širino in globino
zelo razvit imi krošnjami so manj nagnjene
k nastajanju rdečega srca kot drevesa z
red kimi , ozkimi in plitvimi kro šnjami v sovladajočem ali spodnjem sloju" (cit. iz
TORELLI 1974) . Razlike v jakosti pojava
(obsegu) rdečeg a srca med rastiščem
bukve v Kamniški Bi stri ci, kjer je ta pojav
močneje in pogosteje izražen ("r deče
območje"), in rastiščem v Ameriki (Pri Litiji) , ki velja za "belo območje", kjer je ta
pojav manj intenziven, povezuje predvsem
z razlikami v krošnjah . V Kamniški Bistrici
je delež dreves z majhnimi, ozkimi in plitvimi kroš njami večji kot pa v Ameriki. Ker pa
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ugotavlja vrsta raziskovalcev razlike v pojavnosti rdečega srca glede na rodovitnost
oziroma boniteto rastišča, lahko sklepamo, da obstajajo razlike glede rdečega srca
tudi med rastišči. Rodovitnost je namreč
tudi eden izmed kriterijev (rezultativnega
značaja), ki nam razvršča rastišča v rastiščne enote.
V Sloveniji smo v zadnjem desetletju, ali
natančneje povedano, v zadnjih 13letih (1981
- 1993) intenzivno raziskovali proizvodno
sposobnost gozdnih rastišč, ki jih po rašč ajo
bukovi gozdovi. V okviru te naloge smo
proučevali tudi zgradbo bukovih gozdov ter
sortimentno strukturo debel. Pri vseh
analiziranih drevesih smo izvedli drevesne
in debelno analizo in s tem dobili dober
vpogled v pojavnost rdečega srca. Ker
pomeni rdeče srce, zlasti če se pojavlja v
večjem obsegu, določeno razvrednotenje
lesa, nam je vsako novo znanje o tem
fenomenu dragocen pripomoček pri ravnanju z gozdom oziroma pri usmerjanju njegovega razvoja.
2 CILJ IN PREDMET RAZISKAVE
2 RESEARCH GOALS AND OBJECTS

2.1 Postavitev cilja raziskave
2.1 Defining Research Goal

V raziskavi bomo preskusili naslednje
pod mene:
1. Med rastišči (rastiščnimi enotami) obstajajo razlike v intenzivnosti pojavljanja
rdečega srca. Pod intenzivnostjo pojavljanja
razumemo začetek nastanka rdečega srca
(starost) in jakost pojava rdečega srca (delež
rdečega srca v lesni masi oziroma rdečega
srca v premeru debla).
2. Na delež rdečega srca v lesni masi
vplivajo naslednji rastiščni dejavniki: nadmorska višina, proizvodna sposobnost rastišča,
geološka podlaga.
3. Na delež rdečega srca v lesni masi
vplivajo naslednji sestojni parametri: starost
sestaja, gostota sestaja, povprečni prsni
premer.
4. Znotraj istega sestaja imajo drevesa
zelo različne deleže rdečega srca. Razlike
so posledica različnega socialnega statusa
posameznih dreves, različne velikosti krošnje, različne starosti dreves (znotraj istega
sestaja), različne debeline dreves.
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5. Intenzivnost pojavljanja rdečega srca je
odvisna od onesnaženosti zraka.
6. Obseg rdečega srca je znotraj istega
drevesa večji v višini 1,3m kot v višini 0,3 m.
S tem bi potrdili ugotovitev, da ima rdeče
srce vzdolž debla vretenast o obliko.
Na temelju zakonitosti pojavljanja rdečega
srca, ki so jih ugotovili drugi raziskovalci, ter
ugotovitev, ki jih bo dala predložena
raziskava, je treba dati okvirne smernice za
gospodarjenje z bukovimi gozdovi, ki naj bi
zagotavljale čimvečji delež "bele bukve"
oziroma čimmanjšo možnost nastajanja
rdečega srca.
2.2 Predmet raziskave
2.2 Research Object

Predmet raziskave so bukovi gozdovi v
18 rastiščnih enotah, ki so določene s sintaksonskimi enotami na ravni subasociacije
oziroma asociacije. V treh primerih pa smo
poleg sintaksonske uvrstitve fitocenoz
upoštevali pri oblikovanju rastiščnih enot tudi
nadmorsko višino. Raziskavo smo izvedli v
debeljakih oziroma optimalni razvojni fazi, to
je v tisti srednji starosti sestoj ev, ko se je že
začelo oblikovati rdeče srce (nad starostjo
90 let)
Osnovni podatki o rastišču ter sestoju so
v preglednici 1.
3 RAZISKOVALNA METODA
3 RESEARCH METHOD

Raziskava je bila izvedena kot statistični
poskus s petimi ponovitvami. V vsaki rastiščni enoti smo odbrali 5 vzorčnih ploskev
velikosti 9 arov (30 x 30 m).
Kriteriji za izločitev vzorčne ploskve so bili
naslednji:
-Sestoj, v katerem smo zakoličili vzorčno
ploskev, mora graditi bukev (90% in več).
-Sestoj naj bo enomeren - ne pa nujno
enodoben.
- Srednja starost sestaja naj bo 90 let ali
več.

-Lesna zaloga mora biti visoka, temeljnica naj ima vrednost, ki je blizu vrednosti
naravne temeljnice (ASSMANN 1961).
-Rastišče naj bo čimbolj homogeno.
- Kakovost debel (zunanja) naj bo čimvečja, izbrani sestoj naj bo najvišje kakovosti na obravnavanem rastišču.
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Preglednica 1 : Osnovni podatki o rastišču in sestoju v analiziranih vzorčnih ploskvah
Table 1: Basic Data on the Site and Stand in the Analysed Sample Plats
RasMčna enota sintakson
Št.
Ser. Site unit (phytocoenosis)
No.

1. Querco-LuzuloFagetum
(O·L·F)
(Dietvo,
Ilirska Bistrica)

2. Adenostylo-Fagetum l.
(Ad.-F-1.)
(Čmidol,
Mašun)

3. Luzulo-Abieti-Fagetum
prealp. (L · A · F)
(Polamanek,
Luče)

4. Luzulo-Fagetum
(L· F)
(Velika Kopa,
Ptuj)

s.

Abieti-Fagetum din.
maian.
(A · F maian.)
(Jurjeva dolina,
Mašun)

6. Querco-Fagetum
(Q-F)
(Bukov vrh,
Straža)

7. Hacquetio-Fagetum
(H -F)
(Peščenik,

Novo mesto)

8. Festuco drymeiaeFagetum
(F · F)
(Log-Tisovec,
Rog. Slatina)

9. Abieti-Fagetum
din.typ.
(A· Ftyp.)
(Mošnjevec,
Draga)

10. Blechno-Fagetum
(B·F)
(Mamolj,
Litija)
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-Sestoj mora biti zdrav in vitalen.
V vzorčnih ploskvah, ki so bile naključno
izbrane v ses1ojih, izbranih po zgornjih kriterij ih, smo izvedli vegetacijske pop ise in

drevesne analize (analizo velikosti in utesnjen osti krošenj, analizo po socialnih razredih,
analizo ramestitve dreves). Vsa drevesa

apnenec
limestone

24,9

35,6
37,1
31,1
32,5

znotraj ploskve smo posekali, razžagati na 6
- 1 O sekcij ter odvzeli debelne kolobarje, ki so
nam služili za debelno analizo. Na kolo barjih
smo poleg premera, ki smo ga dobili prek
obsega, izmerili tudi premer rdečega srca. Na
vseh kolobarjih smo izvedli dendrokronološke
meritve po 1 O- letnih periodah.
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Na vseh 18 rastiščnih enotah oziroma 90
ploskvah smo tako analizirali 3634 bukovih
dreves oziroma prek 30.000 (tridesettisoč)
kolobarjev. Prvi kolobar smo odvzeli v višini
debla 0,30 m, drugega v višini 1,30m, naslednje pa v različnih višinah, glede na kakovost
sortimentov (optimalno krojenje).
Poskus smo izvrednotili kot čisto naključni
poskus s 5 ponovitvami in kot parcialno
h!erarhični poskus, ravno tako s petimi ponoVItvami. Poleg tega smo pri odkrivanju odvisnosti intenzivnosti rdečega srca od ekoloških dejavnikov, sestojnih kazalcev (parametrov) in drevesnih znakov (karakteristik
oz. značilnosti) uporabili metode linearne,
nelinearne in multiple regresijske analize,
analizo variance in kovariance ter kontingenčne teste.
4 REZULTATI IN RAZPRAVA
4 Results and Discussion

4.1 Delež lesa z
zalogi sestoja

rdečim

srcem v lesni

4.1 The Share of Red Heart Wood in a Stand's
Growing Stock

Kot kazalec razširjenosti rdečega srca
znotraj sestoja smo uporabili delež lesa, ki je
rdeče obarvan (zaradi rdečega srca) v celotni
lesni masi sestoja (RV%). Dobili smo ga na
osnovi debelnih analiz vseh dreves na
vzorčnih ploskvah. Pri vsakem drevesu smo
na debelnih kolobarjih izmerili premer
kolobarja ter premer rdečega srca.
Tako smo pri vsakem drevesu- odvisno
od števila kolobarjev- dobili 6-1 Otočk, ki so
kazale obliko debla ter ravno tako 6-1 Otočk
vzdolž debla, ki so prikazovale razporeditev
rdečega srca. Z rotiranjem poligonske črte,
ki poteka skozi te točke, smo dobili volumen
debla ter volumen telesa v deblu, ki je rdeče
srce. Na temelju seštevka volumnov teles,
ki imajo rdeče obarvan les in seštevka
volumnov vseh debel na vzorčni ploskvi,
smo izračunali odstotni delež

Iv

Rs
RV% =--'-'-"'-

I,V

kjer pomenijo:
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IV

RS = lesna masa, ki je obarvana
zaradi rdečega srca pri vseh drevesih na
vzorčni ploskvi,

IV

=lesna masa debel (deblovine) vseh
dreves na vzorčni ploskvi.
V preglednici 2 so prikazane vrednosti
RV % po rastiščnih enotah ter vzorčnih ploskvah. Poleg kazalnika RV % je v tabeli še
srednji premer (v višini 1,3 m).
Kot je razvidno iz preglednice 2 vrednosti
RV% variirajo v intervalu od 1,9 % (S es- FStarod-Kras, Sežana in Lo- F- 11 - Šoštanj)
do 21 ,8% (A - F1YP' Mošnjevec, Draga).
Variiranje je bistveno manjše znotraj
rastiščnih enot, zato smo upravičeno
domnevali, da je delež lesa z rdečim srcem
različen glede na rastišča . Analiza variance
kot tudi analiza kovariance, kjer smo odstranili
vpliv starosti sestoja in vpliv p ovprečnega
prsnega premera (ta dva parametra bistveno
vplivata na delež lesa z rdečim srcem) , je
našo domnevo tudi potrdila ob zelo majhnem
tveganju (a < 0,001 ). Srednje vrednosti RV%
za posamezne rastiš čne enote so prikazane
v preglednici 2 v zadnji koloni (srednja vrednost RV %). Najnižjo vrednost imajo sestoji
na rastiščih združbe Luzulo niveae - Fagetum pod Kaninom (Bovec) na nadmorski višini
1200 do 1270 m na apneni matični podlagi.
Srednje starosti analiziranih sestojev so v
razponu 137-161 let. Najvišji delež lesa z
rde čim srcem , to je 18,82 %, imajo sestoji
bukve, stari od 123-160 let na rastiščih
združbe Luzulo - Abieti - Fagetum. Nadmorska višina teh rastišč je 880-1040 m,
matična podlaga pa kremenov keratofir. Ker
je starost analiziranih sestojev na teh dveh
rastiščnih enotah, ki imata ekstremne vrednosti RV %, približno enaka (to pa ima zelo
velik vpliv na RV%), smo sklepali, da je
lahko vzrok tej razliki le v enem izmed
ekoloških dejavnikov. Najbolj očitna razlika
med ekološkimi dejavniki v teh dveh rastiščnih enotah je matična podlaga. Zato smo
vse rastiščne enote razvrstili v dve skupini,
in sicer;
1. skupina z matično podlago apnenec in/
ali dolomit
2. skupina s kislo matično podlago (silikat).
Vrednost RV% v 1. skupini (bazična ma-
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Preglednica 2: Delež

rdeče

obarvanega lesa v lesni zalogi sestoja ter

povprečni

prsni premer

Table 2: The Share of Red Coloured_ Timber in a Growing Stock of a Stand and the Mean Breast
Height Diameter
Vzorčna

Rastiščila enota
Sitet.mit

ploskev 1 Sample plot

Srednja
vrednost

Kazalec
Index

2

3

4

5

14,1
53,2
6,9
33,5
18,4
42,7
10,0
46,7
5,2
43,8
10,3
44,7
17,0
50,1
11,4
53,8
15,1
50,0
16,7
44,5
12,4
42,1
3,7
28,8
12,2
34,5
2,0
35,0
5,6
42,9
12,5
36,6
11,0
40,6
10,2
30,3

5,9
46,3
3,7
30,5
17,0
48,2
7,6
44,5
4,8
40,4
10,0
40,2
5,9
43,6
2,1
37,9
11,2
38,5
17,0
47,5
9,3
42,7
2,6
26,6
16,3
34,3
3,7
35,1
4,5
46,5
5,6
34,0
10,4
42,5
1,7
24,7

5,8
42,1
4,3
33,7
17,0
45,8
7,2
45,6
7,4
40,6
14,8
42,3
18,4
47,6
12,3
48,5
14,0
44,6
18,8
45,3
12,8
38,6
4,1
27,1
3,5
31,5
6,0
35,1
5,1
42,0
8,5
33,8
12,5
44,8
10,6
27,7

4,0
38,9
6,6
31,9
20,8
55,1
1 ,O
42,0
2,4
42,9
13,1
45,8
15,0
44,5
4,3
38,3
11,6
43,0
8,0
42,9
7,5
36,8
2,3
25,9
7,0
34,0
1,9
34,5
1,9
40,0
8,3
38,8
10,6
43,6
3,2
22,4

Themean
value

RV%

1. Q-L-F

RV%

2. Ad.-F-1.

o,,a
AV%

3. L-A- F

o,,3
RV%

4. L-F

o,,a
RV%

5. A-Fmaian,

o,,3
RV%

6. Q-F

o,,a
RV%

7. H- F

o,,a
RV%

8. F-F
9. A-Ftyp.
10. B- F

Ot,3
RV%
0,,3
RV%
0,,3
RV%

12. Lniv.-F

0,,3
RV%
0,,3
RV%

13. An.-F

01.3
RV%

11. Lo.-F-1.

0,,3

14. Ses.-F

RV%
01.3

15. Lo.-F-11.

RV%
0,,3

16. E-F-1.

RV%
01.3

17. E-F-11.

RV%
Dt.3

18. Ad- F -11.

RV%
Dt,3

11,9
45,0
5,4
32,7
20,9
43,2
7,3
43,3
8,3
41,0
13,8
46,8
17,8
46,5
10,1
54,7
21,8
45,7
17,0
49,5
9,2
47,4
4,0
27,9
10,8
34,2
4,5
33,1
7,4
43,5
11 '1
36,7
10,4
41,7
4,4
26,3

lična

podlaga) znaša 8,26 %, v 2. skupini
(silikatna) pa 11,76%. Razlika je statistično

značilna. Vendar pa vrednosti RV% v po-

sameznih rastiščnih enotah kažejo, da je

8,34
5,38
18,82
6,62

5,62
12,40
14,82
8,04
14,74
15,50
10,24
3,34
9,86
3,62
4,9
9,2
10,98
6,02

matična
različne

podlaga le eden izmed vzrokov
intenzivnosti pojavljanja rdečega
srca in še daleč ne edini. Matična podlaga je
lahko le dejavnik, ki omili ali pa okrepi vpliv
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drugih dejavnikov, ki vplivajo na razširjenost
rdečega srca. Zato smo vrsto nadaljnjih analiz
izvedli ločeno po skupinah glede na matično
podlago.
Z namenom, da dobimo vpogled, kateri
dejavniki vplivajo na delež lesa z rdečim
srcem znotraj sestoja, smo izračunali odvisnost AV% glede na starost sestoja (A),
nadmorsko višino (ALT), lesno zalogo sestaja na vzorčni ploskvi {V), zgornjo višino
(Htop) in srednji prsni premer (Dt ,3 ). To odvisnost smo prikazali z multiplo linearno
regresij o, v katero smo zajeli vsa analizi rana
rastišča.

Regresijska funkcija ima naslednjo vrednost
AV%= - 30,1132 + 0,1092 A + 0,0037
ALT+ 0,1081 V+ 0,3690 0 1,3
(R = 0,83, a

:<>

0,05 za vse parametre v

enačbi) .

Kot vidimo, je iz enačbe izpadla zgornja
višina, ki prikazuje boniteto rastišča. To pa
ne pomeni, da rodovitnost ne vpliva na AV%.
Med faktorialnimi znaki, ki so v enačbi na
desni strani, obstaja tudi kolinearnost, ki ima
za posledico, da lahko posamezen dejavnik
izpade, čep rav vpliva na velikost rezultativnega znaka. V našem primeru obstaja
določena kolinearnost med zgornjo višino,
lesno zalogo in prsnim premerom.

4.2 Vpliv srednje starosti (A) in srednjega
prsnega premera (0 1,3) sestaja na delež
lesa z rdečim srcem (RV %)
4.2 The lmpact of the Mean Age (A) and the Mean
Breast-Height Diameter (0 1 3 ) of a Stand on the
Share of Wood with Red Heart (RV %)
Rdeče srce nastane ob določenih pogojih
pri določeni starosti in narašča hitreje kot
premer debla. Ker je nastanek rdečega srca
starostno
pogojen
fiziološki
proces
(SEELIN G 1992), mora obstajati tudi povezava oziroma odvisnost med deležem lesa
z rdečim srcem (AV%) in starostjo sestaja.
Po drugi strani pa obstaja tudi odvisnost med
prsnim premerom dreves in deležem rdečega
srca. Ni nujno, da je odvisnost posledica
tesne povezanosti med starostjo in prsnim
premerom (kolinearnost), lahko je zaradi
večje razdalje od centralnega dela debla do
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kambija. Vitalnost parenhimskih celic slabi z
oddaljenostjo od kambija proti strženu
(TORELLI 1974). Upadanje vitalnosti in
parenhimskih celic je znak staranja, zato
lahko domnevamo, da pri velikih prsnih
premerih kljub nižji starosti vitalnost teh celic
oslabi in ob določenih pogojih (mraz, dovod
zunanjega zraka, verjetno tudi velike
izsušitve) pride do pospešenega staranja in
s tem do hitrejše tvorbe rdečega srca.
Na temelju podatkov z analizi ranih vzorčnih
ploskev smo prišli do naslednjih odvisnosti:
AV% =-5,9060 + 0,1280 A (r =0,65) na
silikatnih rastiščih
AV% =-6,2840 + 0,1050 A (r =0,43) na
rastiščih apnenca in/ali dolomita.
Delež lesa z rdečim srcem je pri isti starosti večji na silikatni matični podlagi in se z
naraščanjem starosti nekoliko hitreje povečuje. Tudi tesnost povezave je nekoliko
večja na silikatih {Slika 1).
Odvisnost AV% od prsnega premera nam
ponazarjata naslednji dve funkciji
AV% =-180,420 + 162,856. 1,004801,3
(R = 0,52) na silikatu
AV% =-6,482 + 0,398 01 ,3 (r 0,60) na
apnencu in/ali dolomitu.

=

Na silikatu narašča AV% z 0 1,3 progresivno, na apnencu oz. dolomitu pa linearno.
Pri istem prsnem premeru imajo drevesa
na silikatu več lesa z rdečim sreem in njegov
delež s povečevanjem debeline dreves narašča bolj kot pa na apnencu oziroma dolomitu (Slika 2).

4.3 Vpliv zgornje višine sestaja (Htop) na
delež lesa z rdečim srcem (RV%)
4.3 The lmpact of the Top Height (H 10p) on the
Share of Wood with Red Heart (RV%)

Zgornja višina sestoja (Htop) je zelo dober
kazalec proizvodne sposobnosti rastišča.
Navadno vzamemo za merilo rastiščne
produktivnosti zgornjo višino pri 1OO letih imenovano tudi rastiščni indeks (site index).
V obravnavani analizi so sestoji stari od 94
do 196 let. V tem času se zgornja višina
približuje svoji najvišji vrednosti, zato je lahko
približno merilo proizvodne sposobnosti
rastišča , hkrati pa nam do določene mere

Vpliv nekaterih rasliščnih dejavnikov, seslojnih kazalcev in drevesnih značilnosti na pojavnost rdečega srca pri bukvi

Slika 1: Vpliv starosti sestaja (A) na delež lesa z rdečim srcem (RV%)
Figure 1: The lmpactof Stand Age (A) on the Share of Timber with Red Heart (RV%)
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Slika 2: Vpliv srednjega prsnega premera (0 1 ,3) na delež lesa z rdečim srcem (AV%)
Figure 2: The lmpact of Breast-Height Diameter (0 1,3) on the Share of Wood with Red Heart (RV%)
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kaže tudi razvojno stopnjo sestaja. Če
prikažemo odvisnost RV% od H10p pri
različnih starostih in ne samo pri starosti 1OO
let {kar bi bilo tudi smiselno), dobimo učinek

60

cm

kombiniranega vpliva produktivnosti rastišča
razvojne starosti sestaja na delež RV%. S
tem dobimo dober kazalec za ocenjevanje
RV% tudi za tiste sestoje, kjer ne poznamo
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starosti in debeline sestaja. Zgornjo višino
namreč ocenimo zelo enostavno in zelo hitro
z vzorcem 9 najdebelejših dreves na površini
9 arov.
Regresijska enačba za navedeno odvisnost se glasi:
AV% = -27,402 + 1,099 Htop (r = 0,60) na
silikatu in
AV%= -2,289 + 0,355 Htop (r = 0,46) na
apnencu in/ali dolomitu.
Z naraščanjem zgornje višine narašča tudi
delež AV% (Slika 3).
Naraščanje AV% z H10 p je hitrejše na
silikatni matični podlagi, sam začetek nastajanja rde čega srca pa je pri nižji Htop na
apnencu. Ta zakonitost velja samo za analizirana rastišča v Sloveniji, ker imamo bukove gozdove na silikatu le na tistih rastišč ih,
ki jih označuje tudi visoka proizvodna
sposobnost. Vsi analizirani sestoji na silikatu
imajo že pri nižjih starostih visoke zgornje
višine. Povečevanje deleža rdečega srca z
naraščanjem rodovitnosti so ugotovili tudi
drugi raziskovalci (MAH LEK und HOWECKE
1991 in TORELLI1984 citirano po SEELING
1992).

značilnosti

na pojavnost rdečega srca pri bukvi

4.4 Vpliv nadmorske višine rasti šča (ALT)
na delež lesa z rdečim srcem (RV%)
4.4 The lmpact of Site Altitude (ALT) on the
Share of Wood with Red Heart (AV%)

Pri izračunu odvisnosti med AV% in ALT
smo dobili naslednji dve enačbi:
1. AV% = 55,8100 - 0,1462 (ALT) +
0,000112 (ALT)2 (R = 0,650), silikat
2. AV%= 13,1403-0,0052 (ALT) (r =
0,289), apnenec in/ali dolomit.
Delež lesa z rdečim srcem z nadmorsko
višino narašča na silikatni matični podlagi in
se zmanjšuje na apnenčasti oz. dolomitni
matični podlagi (Slika 4).
Ta pojav si lahko delno razlagamo tudi s
tem, da so na apnencih v visokogorju manj
produktivna rastišča, analizirana silikatna
rastišča v višjih legah pa spadajo med zelo
produktivna. Vendar je to lahko, kot je že
poudarjeno, samo delna razlaga.
4.5 Vpliv višine lesne zaloge (V) na delež
lesa z rdečim srcem (RV%)
4.5 The lmpact of Growing Stock Quantity (V) on
the Share of Wood with Red Heart (AV%)

Višina lesne zaloge je ponavadi - vsaj v

Slika 3: Vpliv zgornje v išine sestojev (Htop) na delež lesa z rdečim srcem (RV%)
Figure 3: The lmpact of the Top Height (H10p) on the Share of the Wood with Red Heart (RV%)
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enomernih sestojih - povezana s številom
dreves. Gostota sestaja pa vpliva na velikost razpoložljivega rastnega prostora in s tem
na velikost krošnje. Gostota sestaja je
posledica gojitvene obravnave sestojev, ta
pa vpliva na razširjenost rdečega srca
(MAHLER und HOWECKE 1991).
Na naših analiziranih ploskvah smo med
RV% in V (v m'/90Qm2) dobili naslednji
povezavi:
1. RV% = 6,638 + 0,07 V (r =0,129- ni
značilen), silikat
2. RV% = -2,233 + O, 191 V (r =0,667),
apnenec in/ali dolomit (Slika 5).
Zakaj je odvisnost na apnencu razmeroma tesna, na silikatu pa zelo ohlapna oziroma neznačilna- v obeh primerih pa pozitivna,
je za zdaj nepojasnjeno.
4.6 Vpliv značilnosti drevesa na razširjenost
rdečega srca v deblu
4.6 The lmpact of Tree Characteristics on the
Occurrence of Red Heart ina Stem

4.6.1 Vpliv drevesne starosti na razširjenost
rdečega srca
4.6.1 The lmpactofTree Age on the Occurrence
of Red Heart

značilnosti

na pojavnost

rdečega

srca pri bukvi

V prejšnjih razdelkih smo proučevali vpliv
dejavnikov in sestojnih kazalnikov na delež lesa z rdečim srcem v sestoju.
Z regresijskimi analizami smo sicer izluščili
vrsto zakonitosti, ki pa so bile v večini
primerov premalo tesne, da bi nam pojav
pojasnile v zadostni meri. Zato bomo skušali
v tem razdelku analizirati učinke drevesnih
znakov (karakteristik) na razširjenost rdečega srca znotraj posameznega drevesa.
Ker smo ugotovili veliko individualnost rastišč glede pojava rdečega srca, bomo analize o učinku drevesnih znakov izvedli za
vsako rastiščno enoto posebej.
Ker smo ugotovili, da vplivajo na pojav
rdečega srca nadmorska višina, rodovitnost
in matična podlaga, vsaka rastiščna enota
pa, se razlikuje v vrednostih vseh teh
dejavnikov, je razumljivo, da mora potekati
nadaljnja analiza na ravni rastišča.
Kot kazalec razširjenosti rdečega srca
znotraj drevesa smo uporabili količnik (R 1,3 )
med premerom rdečega srca (DRs- 1 ,3 ) in
premerom debla (0 1 ,3 ) v prsni višini
rastiščnih

(R,_,) D RS -1,3
D

1,3

Slika 4: Vpliv nadmorske višine rastišča (Alt) na delež lesa z rdečim srcem (RV%)
Figure 4:The lmpact ol Site Altitude (ALT) on the Share ol Wood with Red Heart (RV%)
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Iz preglednice 3, ki kaže število dreves v
posameznih razredih glede na starost drevja
in sočasno glede na velikost (premer)
rdečega srca, je razvidno, da ima rdeče srce
80 % analiziran ih dreves. Okrog 50 % dreves
pa ima rde če srce, ki v preme ru meri več kot
1Ocm. V preglednici 4, kjer je prikazan delež
rdečega srca glede na premer debla, pa lahko
vidimo, da ima 22 % analiziranih dreves rdeče
srce, ki zavzema več kot 40 % premera
debla.
Iz preglednic 3 in 4 izhaja, da se lahko
pojavi rdeče srce že pri starosti 40 let, torej v
bistveno manjši starosti kot navaja Seeling
(SEELING 1992). Analizirali smo tudi drevo,
ki je staro nad 230 let in je še vedno brez
rd ečega srca. Le dober odstotek dreves ima
rdeče srce, ki zavzema nad 80% premera
debla. Zanimivo je, da je nekaj teh dreves
razmeroma mladih, saj je njihova starost le
nekaj več kot 1OO let. V preglednici 3 in 4, ki
sta sumarni preglednici za vsa ra stišča , so
razlike med rastišči zabrisane, zato so

značilnosti

na pojavnost

rdečega

srca pri bukvi

razlike še nekoliko večje . Vendar so tudi
razlike znotraj iste rasti ščne enote še vedno
velike.
Nekoliko bolj podroben vpogled v pojav
rdečega srca daje preglednica 5. V njej lahko
razberemo, da je pri mladem drevju na silikatu
večje število dreves brez rdečega srca kot
na apnencu (vse do starosti 139 let). Pri
drevju , ki je starejše od 140 let, pa je ravno
obratno, saj je na apnencu delež drevja brez
rdečega srca še enkrat tolikšen kot na silikatu, zato je tudi delež lesne mase z rdečim
srcem precej večji na silikatu, kar smo
ugotovili že v prejšnjih razdelkih.

4.6.2 Razširjenost

rdečega

srca v različnih

višinah debla
4.6.2 The Occurrence of Red Heart at Various
Stem Heights

V raziskavi smo nekoliko podrobneje analizirali rdeče srce na panju in v prsni višini
debla. Rezultati so prikazani v preglednici 6.

Preglednica 3: Frekvenčne porazdelitve dreves glede na premer rdečega srca (DRs-1,3) in glede
na starost (A) (vsa rastišča skupaj)
Table 3: Frequency Distribution of Trees as to Red Heart Diameter (DRs·t.:JJ and as to the Age (A)
(all sites together)
Starost
10-letni
razredi
Age - 10-year
classes
do49
50- 59
60-B9
70-79
80- 89
90-99
100-109
110- 119
120- 129
130- 139
140-149
150- 159
160- 169
170- 179
180-189
190- 199
200- 209
210- 219
220- 229
230-239
240-249
nad250
Skupaj
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Premer

o
o
5
15
34
52
72
70
73
62
133
78
66
43
20
4
2
2

o
o
1
o
o

732

rdečega

srca (10 cm razredi) 1 Red heart diameter (10 cm classes)

0,1- 10 10,1- 20 20,1-30 30,1-40 40,1-50 50,1-60 nad60

1

o

9
21
30
58
112
161
170
284
282
219
145
74
56
36
14
14
7
3
1
1
1698

o
o
o
o
o
4
31
59
46
138
125
139
81
72
46
32
19
8
8
7
7
1
823

o
o
o
o
o
o

4
15
11
46
34
35
30
26
29
22
7
6
8
3
1
2
279

o
o
o
o
o
o
5
2
2
9
11
9
9
8
8
8
1
1
2

o
2
o

77

o
o
o
o
o
o
o
o
o
1
o
3
1
2
2
1

o
1
o
o
o
1
12

o
o
o
o
o
o
o
o
o
3
o
o
2
2

o
o
o
1
o
o
1
o
9

o
o
o
o
o
o
o
1
o
o
o
o
o
o
o
1
1

o
o
o
o
1
4

Skupaj
Total
1
5
24
55
82
134
222
311
291
614
530
471
311
204
145
102
44
31
25
14
12
6
3634
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Preglednica 4: Frekvenčna porazdelitev dreves glede na delež rdečega srca (R 1,3 ) v prsnem
premeru in glede na starost (A) (vsa rastišča skupaj)
Table 4: Frequency Distribution of Trees as to the Share of Red Heart (R 1,:Y at Breast Height Diameter
and as to the Age (A) (all sites together)

!

Starost
1O-letni razredi
Age'
10-year classes
do49
5Q-59
SQ--69
7(}-79
8Q-89
90-99
100-109
110-119
120-129
130-139
140-149
150-159
160-169
170-179
180-189
19(}-199
200-209
210-219
220-229
230-239
240-249
nad 250
Skupaj

Delež rdečega srca (R 1 ,3 razredi) 1 The share of red heart (R 1,3 classes)

o

0,01-{),2 0,21-{),40 0,41-{),60 0,61-{),80 0,81-1 ,oo

o
5
15
34
52
72
70
73
62
133
78
66
43
20
4
2
2

o
o
1
o
o

732

o
o

o
o

o

4
18
18
34
98
138
139
229
206
142
100
42
32
25
7
10
5
2
1

1
2
7
16
27
56
47
140
144
149
77
74
48
27
17
7
8
7
7
1
862

3
1
3
10
13
31
33
87
81
91
73
50
48
37
16
11
8
3
1
3
604

o

1250

1

o
o
1
o
2
2
10
10
8
17
14
21
13
14
10
9
2
2
4
1
2
2
144

o
o
o
o
o
o
4
3
2
8
7
2
5
4
3
2

o
1
o
o
1
o

42

Skupaj
Total
1
5
24
55
82
134
222
311
291
614
530
471
311
204
145
102
44
31
25
14
12
6
3634

Preglednica 5: Učinek starosti drevesa (A) in prsnega premera (01,3 ) na število dreves z rdečim
srcem
Table 5: The Effect of Tree Age (A) and Breast Height Diameter (D 1,:J) on the Number of Trees with
Red Heart

Rastiščna enota

Site unit

silikat
silica te

•?

apnenec
in/ali
dolomit
/imestone
and/or
dolomite

brez rdečega srca
excl. red heart
z rdečim srcem
inc!. red heart
skupaj 1 total
brez rdečega srca
excl. red heart
z rdečim srcem
inc/. red heart
skupaj 1 total

število dreves in njihov delež 1 The number of trees and their share(%)
Prsni premer 1 Breast-Height
Starost 1Age
Diameter
40-1391et 14Q-280 let o,,3<40cm o,,3~40cm
40-791et

24(77%)

191 (37%)

15(6%)

151 (38%)

55(14%)

7(23%)

331 (63%)

255(94%)

246(62%)

340(86%)

31 (100 %)

522 (100 %)

270 (100 %)

397 (100 %)

395 (100 %)

24(44%)

325(27%)

201 ( 12%)

497(23%)

29(4%)

30(56%)

892(73%)

1424(88%) 1637(77%)

679(96%)

54(100%) 1217 (100%) 1625(100%) 2134(100%)

708 (100 %)
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Preglednica 6: Srednje vrednosti p remerov rdečega srca (DRs-1 ,3 in DRs-0,3 ) in njun delež (R1 , 3 in
R0 ,3 ) v drevesni višini 0 ,3 t er 1 ,3 m
Table 6: The Mean Red Heart Values (O RS- 1.3 and O RS-0.3) and TheirShare (R1.3 and R0.3) ata
Tree Height of 0.3 and 1.3 m
Brez d reves DRs-1,3 = O
excl. ORs- 1.3 = Otrees

Z drevesi DRs-1 ,3 = O
inc/. ORs-1.3 = O trees
Rastiščna enota

Site unit

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11 .
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Ro,3

Q-L-F
Ad.- F-1.
L -A- F
L- F
A - F maian.
Q-F
H- F
F-F
A - Ftyp.
B- F
Lo. -F - l.
Lniv.- F
An.- F
Ses.- F
Lo.-F-11
E-F-1.
E -F- 11.
Ad-F-11.

R1,3

0, 11 5
0,127
0 ,304
0 ,087
0,107
0,153
0,254
0,089
0,262
0,251
0,185
0,119
0,151
0,145
0,097
0,183
0, 11 3
0,156

0,180
0,217
0,405
0,162
0,213
0,321
0,349
0,112
0,366
0,343
0,257
0,141
0,257
0,145
0,133
0,242
0,217
0,189

DRs-0,3

DRS-1,3

7 ,3
5,3
15,2
4 ,8
6 ,0
9,4
15,8
5,7
13,3
13,3
9 ,6
3 ,7
7,2
6 ,3
5,1
8,8
6 ,5
5,2

8,3
6,8
16,4
7,1
8,9
13 ,6
15,0
5,8
14,6
14,7
10,5
3,5
9,0
6,4
5,9
9,0
9,7
5,2

Ro,3

R1,3

0,174
0, 131
0,314
0,098
0,112
0,161
0,262
0,143
0,273
0,255
0,191
0,130
0,206
0 ,160
0,106
0,187
0,182
0,250

0,301
0,232
0,429
0,210
0,223
0,339
0,395
0,247
0,384
0,351
0,269
0,171
0,357
0,177
0,159
0,251
0,355
0,356

DRS-0,3

DRS-1,3

11 ,5
5,5
15,9
5,6
6,4
9,9
16,4
10,2
13,9
13,5
10,0
4,1
9 ,9
7,4
5,8
9 ,0
10,5
8,7

13,9
7,7
17,3
9,2
9,7
14,4
17,0
12,7
15,3
15,1
11 ,O
4,3
12,4
5,6
7,1
9,4
15,9
9,7

R1 ,3• Ro.3• DRS-1,3• DRS-0,3 so povprečne vrednosti za R1,3• R0 ,3, DRs-1,3· DRs-0,3
are the mean values for

Slika 5: Vpliv lesne zaloge sestoja (V) n a d elež lesa z rdečim srcem (RV%)
Figure 5: The lmpact of Growing Stock Quantity (V) on the Share of Wood with Red Heart (RV%)
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V tabeli so izračunane povprečne vrednosti prikazane v dveh različicah>- in sicer:
prvič so v izračunu vzeta vsa drevesa, v
drugem primeru pa so izpuščena drevesa,
ki niso imela rdečega srca. Iz preglednice
je razvidno, da je premer rdečega srca v
prsni' višini večji kot premer na panju. Pri
prikazu deležev rdečega srca se kaže to
povečanje še v veliko večji meri. Ta ugotovitev se ujema z ugotovitvijo drugih avtorjev ter z rezultati naših raziskav, ki so bile
izvedene pri bukvi v prebiralnem gozdu
(KOTAR 1993). Rdeče srce ima vzdolž
debla vretenasto obliko; z višino debla se
povečuje in potem od določene višine
naprej spet zmanjšuje. Odvisnost med R1•3
in R0 3 je linearna, korelacijski koeficienti v
analiZi ranih rastiščih pa so na intervalu 0,50
- 0,80. Podobno velja tudi za odvisnosti
med DRs- 1 ,3 in DAs-o, 3 , le da se korelacijski
koeficienti gibljejo na širšem intervalu (0,40
,; r,; 0,85). Regresijske enačbe, ki kažejo
te odvisnosti, nam omogočajo izračun premera rdečega srca v višini 1,3 m, če imamo premer rdečega srca na panju, in to
ločeno po rastišč ih.

značilnosti

na pojavnost

rdečega

srca pri bukvi

4.6.3 Vpliv starosti drevesa na premer
rdečega srca v višini 1, 3 m
4.6.3 The lmpact of Tree Age on the Red Heart
Diameter at the Height of 1.3m

Starost drevesa vpliva na premer rdečega
srca različno glede na rastišče. To je grafično prikazano na sliki 6a in 6b.
Kot je razvidno iz slike, so odvisnosti
linearne in jih ponazarja premica. Premice
imajo tisto dolžino starostnega intervala, kot
so jo imela analizirana drevesa. Izjema so
tiste rastiščne enote, v katerih so bila
posamezna drevesa starejša od 200 let. Tu
smo zaradi preglednosti premico iz risali samo
do 200 let. (Če bi npr. izrisali prem ico do 280
let, bi morali skrajšati obscisno os, s tem pa
bi povečali strmino premic, kar bi vodilo do
nepreglednosti na tistih rastiščih, kjer je bil
razmik v starosti analiziranih dreves maJhen
(npr. rastiščna enota 17) (Slika 6a in 6b).
V preglednici 7 so regresijske enačbe, ki
kažejo odvisnost premera rdečega srca
(DRS·l 3 ) od starosti ter povprečno starost
analizlranih dreves v posamezni rastiščni
enoti. Iz preglednice je razvidno tudi število

Slika 6a: Vpliv starosti drevesa (A) na velikost rdečega srca DAs 1,3
Figure 6a: The lmpact of Tree Age (A) on the Red Heart Diameter D RS 1.3
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vseh analizi ranih dreves ter število dreves in
njihov delež po posameznih enotah.
Najmanjši delež dreves z rd eč im srcem
ima enota št. 8, to je Festuco drimeiae Fagetum. Povprečna starost analiziranih
dreves je sorazmerno nizka (109), vendar
pa ima enota št. 15 - Lamio orvalae Fagetum 11. (Šoštanj) pri povprečni starosti
104,3 let delež dreves z rdečim srcem kar
83%. Ta visoki delež bi verjetno lahko povezali z veliko emisijo S02 . Drugi najmanjši
delež dreves z rde čim srcem {53%) ima
enota 18 Adenostylo - Fagetum (Ždroclje Snežnik), čeprav je starost dreves kar 156, 1.
Ta enota je zelo oddaljena od večji h emisij
S0 2. Zanimiva je enota št. 12, katere sestoj
(Luzulo niveae - Fagetum) ima razmeroma
visoko starost in visok delež dreves z rdeči m
srcem (82%), hkrati pa zelo majhen delež
lesa z rdeč im srcem (RV% 2,3 do 4,0). Tu
ima večina dreves rdeče srce, ki pa je zelo
majhnega premera (tudi delež rdečega srca
je izredno majhen). Ti sestoji so pod
Kaninom, ki je pod vplivom daljinskega
transporta S02 iz Italije. Lahko pa je velik
delež dreves z rdečim srcem posledica
pogostih manjših poškodb drevja. Tu so

=

pogosti viharji in snežni plazovi.
Rezultati še ne potrjujejo domneve, da je
na območjih, kjer so velike koncentracije
S02 , rdeče srce bolj razširjeno. Za potrditev
te podmene so potrebne še dodatne analize.
4. 7 Vpliv socialnega statusa drevesa in
velikosti krošnje na razširjenost
rdečega srca
4.7 The lmpact of a Tree Social Status and Tree
Crown Size on the Occurrence of Red Heart

Pri analizi vzo rčn ih ploskev smo vsako
drevo uvrstili v pripadajoči socialni razred
ter vsakemu drevesu ocenili velikost krošnje. Pri uvrščanju v socialne razrede smo
uporabili Krftovo klasifikacijo, ki razvršča
drevje v 5 razredov, in sicer: 1 - nadvladajoča drevesa, 2 - v l adajoča , 3 - sovladajoča, 4 - potisnjena, 5 - obvladana. Krošnje pa smo razvrstili v 5 velikostnih razredov, in sicer: 1 • krošnja je prevelika in zelo
bujna, 2 - krošnja je normalno velika in
simetrična, 3 - krošnja je srednje velika in
asimetrična, 4- krošnja je majhna, 5 - krošnja
je zelo majhna (ASSMANN 1961 ).

Slika 6b: Vpliv starosti drevesa (A) na velikost rdečega srca DRs 1,3
Figure 6b: Th e lmpactofTreeAge (A) on the Red Heart DiameterDRs 1. 3
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Rezultati analize so predstavljeni v preglednici 8. Prikazano je število dreves glede
na socialni ·razred ter glede na delež rdečega srca (Rt,JJFrekvenca v prvem razredu (1. vrsta)
nam daje število dreves, ki nimajo rdečega
srca grede na socialni razred. V šesti vrstici pa je število dreves, ki imajo delež
rdečega srca nad 80% ter njihova razmestitev po socialnih razredih.
Podobno sta sestavljeni tabeli 9a in 9b,
le da so tu frekvence glede na velikost
krošnje.
Ker je bilo v analizi izredno malo dreves
s preveliko krošnjo, smo prva dva razreda
združili. Podobno smo združili tudi razred
majhnih krošenj z razredom zelo majhnih
krošenj.
Kontingenčni preglednici 8 in 9a nam
omogočata preskus pod mene o neodvisnosti

porazdelitve dreves glede na socialni status
in delež rdečega srca oziroma glede na
velikost krošnje ter delež rdečega srca.
Podmena o neodvisnosti je zavrnjena z
izredno majhnim tveganjem (X'= 322,67 pri
1O stopinjah prostosti). Test smo izvedli še
posebej za vsako rastiščno enoto, vendar
smo dobili podobne rezultate. V socialnem
razredu 4+5 je število dreves brez rdečega
srca večje od pričakovanega pri neodvisni
porazdelitvi dreves glede na proučevana
znaka. Ravno nasprotno je v razredu 1+2.
Vendar pa je rezultat posledica raznodobnosti sestaja; v 4 in 5 socialnem razredu so
mlajša drevesa, zato je delež rdečega srca
tu manjši.
Zato smo izvedli še posebej test, kjer smo
upoštevali samo drevesa, ki so v 1., 2. in 3.
socialnem razredu. S tem smo proučevano
populacijo glede starosti homogenizirali.

Preglednica 7: Odvisnost premera rdečega srca (DRs-1,3) od starosti (A) ter delež dreves z rdečim
srcem
Table 7: The Dependence of Red Heart Diameter (DRs- 1_3} on the Age (Aj and the Share of Trees
with RedHeart
Rastiščna enota

Site unit

1.
2.
3.
4.
5.

,:.

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Q-L-F
Ad.- F -l.
L-A- F
L- F
A-Fmaian.
Q- F
H- F
F-F
A- Ftyp.
B- F
Lo.-F-1.
Lniv.- F
An.- F
Ses.- F
Lo.-F-11
E-F-1.
E-F-11.
Ad- F-11.

Regresijska ,enačba
Regression equation
0AS·1,3= premer rdečega srca vcm
red heatt diameterin cm
A=
starost v letih
age in years

DRS-1,3-17,273+0, 194A
DRs-1,3=-8,577 +0, 1 OSA
DRS-1,3=-9,495+0, 181A

DRs- 1,3=-2,388+0,000859A 2
DRs-1,3=-6,764+0,115A
DRs-1,3=-1 ,740+0,000619A2
DRs-1,3=-3,243+0,000820A2
DRS-1,3=-7 ,288+0,0011 OA2
DRs-1,3=-3,581 +0,000318A2
DRS-1.3=-4,221 +0, 101 A
DRs-1,3=-0,395+0,000472A2
DRS-1,3=-3,263+0,045A

DRS-1,3=-31 ,009+0,265A
DRS-1,3=-4,460+0,077 A
DRs-1,3=-17,666+0,226A

DRs-t,o=-0,915-0,066A+0,000986A2
DRs- 1,3=18,688+0,00168A2
DRst,3=1 ,821 0,088A+0,000681 A2

Povprečna

oziroma
R
rorR

starost
analiziranih
dreves
Theaverage
ageofthe
trees

0,153
0,326
0,456
0,249
0,309
0,403
0,666
0,587
0,426
0,255
0,329
0,323
0,287
0,394
0,442
0,581
0,336
0,594

131,8
145,9
142,8
104,1
136,5
156,3
145,9
109,0
182,6
187,9
140,9
149,6
150,2
117,8
104,3
136,0
129,5
156,1

~tevilo analiziranih dreves

v rastiščni enoti
The number ofthe trees
anaf~sed ina site unit
z rdečim srcem
vsa
with red heart drevesa
(%)
trees
anafysed
total

81 (60%)
283(93%)
174(90%)

112(77%)
109(92%)
156(95%)
142 (88 %)
87 (45%)
144 (95 %)
132 (98 %)
152 (96 %)
335 (82%)
139 (71 %)
167(82%)
129(83%)
248(96%)
102 (61%)
210(53%)

136
303
184
145
119
165
161
192
151
135
159
408
197
204
155
257
167
396
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Preglednica 8: Pogostnost dreves glede na socialni razred ter glede na delež rdečega srca (R 1,3)
Table 8: The Frequency of Trees as to the Social Class and the Share of Red Heart (R1.3)
Delež rdečega srca
Red heart share

Socialni razred 1 Social class

Skupaj
· Preglednica 9a: število dreves po velikosti
krošnje in deležu rdečega srca (vsa drevesa
- vseh socialnih razredov)
Table 9a: The Number of Trees by the Tree
Crown Size and Red Heart Size (all trees - from
all social classes)
Delež rdečega srca
Red heart share

Velikost krošnje
Tree crown size
1+2
3
4+5

Skupaj
Total

R= O
O< R< 0,2
0,2 S R< 0,4
0,4 s R <0,6
0,6 S R<0,8
0,8 s Rs 1,0

63
237
247
129
33
6

113
328
258
183
30
11

556
685
357
292
81
25

732
1250
862
604
144
42

Skupaj 1Total

715

923

1996

3634

Preglednica 9b: število dreves po velikosti
krošnje in deležu rdečega srca. Drevesa 1., 2.
in 3. socialnega razreda po Kraftu.
Table 9b: The Number of Trees by the Tree
Crown Size and the Share of Red Heart. The
Trees of the 151, ;:(Id and 3'd social class according
to Kraft.
Delež rdečega srca
Red heartshare

Velikost krošnje
Tree crown size
1+2
3
4+5

R1,3 = 0
O< R< 0,2
0,2 S R < 0,4
0,4 S R< 0,6
0,6 S R< 0,8
o,8 s Rs 1,0

59
237
246
128
33
6

104
325
258
180

Skupaj 1 Total

709
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3

4+5

Skupaj
Total

38
55
25
7
3

232
648
541
353
78
18

181
327
156
145
33
13

310
237
110
81
26
8

732
1250
862
604
144
42

137

1870

855

772

3634

9

Rt,3 =O
O< R1.3< 0,2
0,2 5. Rt .3 < 0,4
0,4 5. Rt,3 < 0,6
0,6 5. Rt ,3 < 0,8
0,8 5. Rt.3 5. 1,O

362

2

Skupaj
Total

11

259
451
248
215
55
17

422
1013
752
523
118
34

908

1245

2862

30

Podmena o neodvisnosti porazdelitve je bila
zavrnjena v 15 rasti ščnih enotah. S tem je
dokazana odvisnost med deležem rdečega
srca ter socialnim razredom. Podobno sta
tudi odvisna delež rde če ga srca in velikost
krošnje, če smo vzeli v izračun samo drevesa
1., 2. in 3. socialnega razreda (preglednica

9bt
Ce bi s testi preskusili drevesa vseh socialnih razredov, bi zaradi manjše starosti
dreves v spodnjih dveh socialnih razredih
prišli do napačneg a sklepa, da imajo drevesa z velikimi krošnjami tudi večji delež rdečega srca. Če pa vzamemo drevesa zgornjih treh socialnih razredov (1., 2. , 3.) , ki so
tudi približno enako stara, pa se sklep glasi:
Drevesa z zelo majhno in majhno krošnjo
imajo večjo frekvenco v razredi h z večjim
deležem rdeče ga srca (Rt ,3 0,6), kot bi bila
frekvenca ob neodvisnosti rdečega srca od
velikosti krošnje. Ta ugotovitev potrjuje tudi
ugotovitve drugih avtorjev (TO RELLI1974).

5 SKLEP
5 CONCLUSION

Analiza, ki smo jo izvedli v bukovih gozdovih na 18 rasti ščnih enotah vodi k naslednjim sklepom:
1. Pojav rdečega srca je dolgotrajen proces, ki je starostn o pogojen. Rdeče srce se
lahko pojavi na posameznih rast i šči h pod
določen i mi pogoji že pri starosti drevesa 40
let.
2. Začetek nastajanja rde čega srca in
njegova velikost sta rasti ščno pogojena. Med
rastišči so velike razlike, ki pa jih ne moremo
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vedno pripisati posameznim rastiščnim
dejavnikom. Tudi v primeru rdečega srca
učinkuje rastišče kot kompleks dejavnikov.
Prvo podmeno, ki smo jo postavili ob
raziskc;lVi, je analiza potrdila.
3. Z analizo smo ugotovili, da na začetek
pojava in/ali delež rdečega srca vplivajo
naslednji rastiščni dejavniki:
a- nadmorska višina rastišča,
b -proizvodna sposobnost rastišča,
c- matična podlaga.
S to ugotovitvijo je potrjena tudi druga
podmena.
4. Na delež rdečega srca v lesni masi
vplivajo naslednji sestojni kazalniki: starost
sestaja, gostota sestaja, povprečni prsni
premer.
S tem je potrjena tretja podmena.
5. Delež rdečega srca in premer rdečega
srca sta v povprečju večja v prsni višini
dreves, kot na pa nju. S tem potrjujemo šesto
podmeno o vretenasti porazdelitvi rdečega
srca vzdolž debla.
6. Podme na o večjem deležu rdečega srca
na območjih z bolj onesnaženim zrakom ni
zanesljivo potrjena, vendar pa rezultati analiz
na nekaterih rastiščih kažejo, da je lahko
onesnažen zrak vzrok zgodnejšemu in bolj
intenzivnemu pojavljanju rdečega srca. Zato
je nujno nadaljevati z raziskavami v tej smeri
(peta podmena).
7. Obstaja povezava med velikostjo krošnje in deležem rdečega srca. Drevesa z
majhno in zelo majhno krošnjo imajo večji
delež rdečega srca. Pri tem testu smo upoštevali samo tista drevesa, ki tvorijo streho
sestaja (četrta podmena).
8. Individualnost bukve glede pojava rdečega srca je izredno velika. Vsi ugotovljeni
znaki, ki vplivajo na pojav in velikost rdečega
srca, še vedno niso zadosti zanesljivi, da bi
z njimi lahko natančno napovedali, ali je v
nekem drevesu rdeče srce in kolikšen je
njegov delež v deblu. Za bolj natančno
napovedovanje bo potrebno pritegniti še
druge znake, ki smo jih zasledili na drevju, ki
je imelo velik delež rdečega srca. Tako smo
pri drevju, ki je imelo v krošnji ali zgornjem
delu debla odebelitve zaradi za raslih ran, ko
so se odlomile večje veje, ali pa pri drevju, ki
je imelo žmule, vedno našli močno izraženo
rdeče srce.
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Če na temelju teh ugotovitev skušamo
določiti

ukrepe v gozdu, ki naj bi vodili k
deležu rdečega srca, vidimo,
da so le-ti maloštevilni.
Kot prvi ukrep naj navedemo intenzivno
redčenje, to je predvsem zgoden začetek in
pogosto vračanje. S tem dosežemo željeni
premer debla pri nižjih starostih. V intenzivno redčenih sestojih so krošnje dreves
večje in bolj simetrične, kar vodi k manjšemu
deležu rdečega srca. Simetrične krošnje so
manj ogrožene zaradi poškodb, ki so
pomemben dejavnik pri tvorbi rdečega srca.
V prebiralnem gozdu se bomo na rastiščih,
kjer je pojav rdečega srca bolj pogost in
njegov delež velik že pri manjših debelinah,
odpovedali velikim končnim dimenzijam. V
tem gozdu je še ena možnost, da se
izognemo velikemu deležu rdečega srca, in
sicer skrajšanje dobe čakanja oziroma
zasenčitve. Vendar pa se lahko v tem primeru
zmanjša kakovost debel. V bistvu v boju
proti rdečemu srcu nimamo gozdarji pravega
orožja in lahko zato le upamo, da bodo
ščasoma postale razlike v ceni med "rdečim"
in "belim" lesom bukve vse manjše, saj je
rdeče srce - dokler je zdravo - le estetska
napaka, ki ne zmanjšuje tehničnih lastnosti
lesa.
čimmanjšemu

ZAHVALA

V raziskavi bukovih gozdov so sodelovali
številni gozdarji skoraj z vseh nekdanjih
gozdnih gospodarstev. Iz pregleda rastišč
nih enot je razvidno, da smo izvedli analize v
več;ni gozdnih območij, zagotovo pa povsod
tam, kjer je bukev med pomembnejšimi
drevesnimi vrstami. Vsem -preveč jih je, da
bi jih naštel - ki so sodelovali, se najlepše
zahvaljujem. Posebej se želim zahvaliti le
Gozdnemu gospodarstvu (;Jovo mesto, in to
direktorju mag. Tonetu Sepcu in Jerneju
Piškurju dipl. ing., ki sta omogočila izvedbo
dodatnih analiz. Na tem območju smo z
njihovimi sodelavci izvedli analize na 15
ploskvah od skupnega števila 90, poleg tega
pa zelo veliko raziskavo o rdečem srcu v
prebira/nem gozdu ter dodatne analize
posameznih dreves. Iskrena hvala za vsestransko pomoč in veliko razumevanje.
Zahvala tudi Ministrstvu za znanost in tehnologijo ter Ministrstvu za kmetijstvo,
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gozdarstvo in prehrano, ki sta financirali
raziskovalni projekt, s katerim je bila izvedena predložena raziskava.

POVZETEK
Rdeče

srce pri bukvi še vedno pomeni v tem
pomembno estetsko napako lesa in zato
znižuje njegovo vrednost. V težnji po čimvečj i
vrednostni proizvodnji l~sa nam je pojav rdečega
srca precejšnja ovira. Ceprav je ugotovljeno, da
je rdeče srce fiziološki in ne patološki pojav, ki
nastopi v določeni starosti, sta njegov začetek in
njegova hitrost napredovanja odvisna še od cele
vrste rastiščnih dejavnikov, sestaja in drevesne
zgradbe .
Z namenom, da ugotovi mo, kolikšen in kakšen
vpliv imajo ti dejavniki na intenzivnost pojavljanja
rdečega srca, smo v Sloveniji izvedli obširno
raziskavo v 18 rastiščnih enotah, kjer je bukev
glavna ali pa pomembna graditeljica gozda.
Raziskava je bila izvedena kot statistični poskus
s petimi ponovitvami. Tako je bilo skupaj analiziranih 90 ploskev velikosti 30 x 30 m. Vzorčne
ploskve smo naključno izbrali v optimalni razvojni
stopnji (debeljak) . Izbrani sestoji so bili stari med
94 do 196 let. Vsa drevesa na vzorčnih ploskvah
smo posekali, debla razžagali na 6 - 1O delov te r
na prečnih prerezih izmerili preme re rdečega srca.
Ti podatki so služili za ugotavljanje zakonitosti , ki
vladajo med pojavom rdečega srca ter rastišč nimi
dejavniki, sestojnimi kazalniki in drevesni mi značasu

č ilnostmi.

Ugotovljeno je bilo, da so razlike v začetku
pojavljanja rdečega srca in njegovemu deležu
med rastišč nimi enotami statistično znači l ne.
Delež lesa z rdečim srcem narašča z rodovitnostjo rastišča. Pomembno vlogo ima tudi matična
kamnina. Na silikatih je delež rdečega srca večji
kot na apnencu in dolomitu. Na silikatu se delež
rdečega srca povečuje z nadmorsko višino
rastišča, nasprotno pa se na apnencu in dolomitu
celo zmanjšuje.
Od kazalnikov, ki označ ujejo sestojno zgradbo,
vplivajo na delež lesa z rde čim srcem srednja
starost sestaja, gostota sestaja in povprečni prsni
premer. S povečevanjem njihove vrednosti se
po'{ečuje tudi delež lesa z rdečim srcem.
Ceprav smo ugotovili velike razlike med rastišči ,
je glede pojava rde čega srca velika razlika med
drevesi znotraj istega rastišča in znotraj istega
sestoja (ista vzorčna ploskev). Tako vpliva na
delež lesa z rdečim srcem znotraj istega drevesa
njegova starost in velikost krošnje. Pri posameznih
drevesih se pojavi rde če srce že pri 40 letih,
imamo pa tudi drevesa, ki pri 239 letih še niso
imela rdečega srca. Tista drevesa, ki imajo zelo
majhne in majhne krošnje, imajo večji delež lesa
z rd ečim srcem. Pri tem izraču nu so bila
upoštevana le tista drevesa, ki tvorijo streho
sestaja (stand canopy) in so približno enako stara.
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Rde če srce se vzdolž debla pojavlja v obliki
vrete na, kar pomeni, daje njegov premer na panju
manjši kot v višini nekaj metrov nad tlemi, potem
pa se spet zmanjšuje .
Gozdovi v neposredni bližini velikega poiU1anta
S02 imajo izredno velik delež rdečega srca, zato
upravi če no domnevamo, da visoke koncentracije
S02 pospešujejo nastanek rdečega srca. Vendar
bo potrebno to domnevo še potrditi z nadaljnimi
raziskavami.
Pri gospodarjenju z gozdovi, kjer težimo, daje
delež lesa z rd eč im srcem čimmanjši, je zanesljiv
pripomoče k in ukrep le intenzivno red čenje . Z
red če nji moramo začeti zgodaj in jih pogosto ponoviti. S tem dosežemo, da imajo drevesa zaželene
dimenzije še v č asu , ko je pojav rde čega srca
manj intenziven. Drevesa v intenzivno redčenih
sestojih imajo velike in simetrične krošnje , kar
zavira nastajanje rdečega srca.

THE IMPACT OF SOME SITE FACTORS, STAN O
INDICES AND TREE CHARACTERISTICS ON
THE PHENOMENON OF RED HEART BY
BEECHTREE
Summary

Red heart by beech tree stili represents an
important aesthetic wood detect, thus reducing
its value . The phenomenon of red heart represents quite an obstacle ln the efforts to increase
value timber production. ln spite of the fact that
red heart is a physiologlcal and not a pathological
phenomenon, its emerging ata definite age, the
beginning and progression speed depend on a
series of site factors, a stand and tree structure.
ln order to establish the scope and type of
influence these factors have on the intensity of
the occurrence of red heart, a wide research in 18
site units, where the beech prevails or is an
important component part of forest, was started in
Slovenia. The research was carried out asa statistical experiment with five repetitions. Thus, 90
plots of 30 x 30 m were analysed in all. The
sample plots we re randomly selected in the optima! developmental stage (stand of mature trees).
The stands selected were between 94 and 196
years old. All the trees in sample plots were cut
down, ste ms we re sawn into 6 - 1O pieces and
diameters were measured at cross-sections. By
these data the relations between red heart and
site factors, stand indices and tree characteristics we re established.
It has been established that the differences in
the beginning of the occurrence of red heart and
lts share statistically differ between different site
units.
The share of the wood with red heart increases
with site fertility. Parent material is also of great
importance. The share of red heart in silicates is
higher than in limestone and dolomite. ln silicate,
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the share of red heart increases with site altitude
while in li mesto ne and dolomite it even decreases.
Among the indices which define stand structure the mean stand age, stand density and the
mean b~east-height diameter have influence on
the share of wood with red heart. With the increagjng of the ir value the share of timber with red
heart increases as well.
ln spite of the fact that great differences were
establlshed between the sites, there are great
differences between the trees within one site and
stand (the same sample plot) as to the phenomenon of red heart. Thus the share of wood with red
heart within one tree is influenced by its age and
crown size. Red heart occurs with some trees as
early as at the age of forty yet there are also trees
with which red heart has not be en established at
the age of 239. The trees with very small and
small tree crowns have a greater share of wood
with red heart. These calculations only took into
consideration those trees which formed stand
canopy and we re of approximately the same age.
Along astem, red heart occurs in the form of a
spindle, which means that its diameter on the
stump is smaller that it is at some meters from
the gro und; it then again decreases.
The forests in the vicinity of a strong 80 2
polluter have an extremely high share of red
heart. Consequently, it can justly be presumed
that high concentrations of 80 2 accelerate the
emergence of red heart. This supposition, however, stili needs to be confirmed in future research.
ln the managing with forests, where efforts
towards the smallest possible share of wood with
red heart are done, the only effective measure is
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intensive thinning. Thinnings have to be started
early and repeated frequently. Thus it can be
achieved that trees have dimensions desired stili
du ring the time when the phenomenon of red heart
is less intensive. Trees in the stands where in tensive thinnings are performed have great and symmetric tree crowns, which impedes the emergence of red heart.
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Nezgode pri delu v gozdnih gospodarstvih v letih 1992
in 1993
Work Accidents in Slovenian Forest Enterprises in 1992 and 1993
Marjan LIPOGLAVŠEK "
Izvleček

Lipoglavšek, M.: Nezgode pri delu v gozdnih
gospodarstvih v letih 1992 in 1993. Gozdarski
vestnik, št. 9/1994. V slovenščin i s povzetkom v
angl eščini, cit. lit. 2.
Clanek obravnava nezgode, ki so se zgodile
delavcem gozdnih gospodarstev v Sloveniji v letih
1992 in 1993 in jih primerja s preteklimi obdobji.
l;_'ogostnost in resnost nezgod sta se povečali.
Cas pojavljanja nezgod (meseci, dneyi, ure , starost delavcev) se spreminja počasi. Zarišča nezgod ostajajo približno enaka kot nekaj let prej,
roke in noge tudi ostajajo najpogosteje po·
škodovani telesni deli. Iz evidence nezgod avtor
sklepa na potrebne varstvene ukrepe.
Kjučne

besede: nezgoda pri delu, čas, žarišče,

poškodba

Synopsis
Lipoglavšek, M.: Work Accidents in Slovenian
Forest Enterprises in 1992 and 1993. Gozdarski
vestnik, No. 9/1994. ln Slovene with a summary
in English, lit. quot. 2.
The article deals with the accident which happened to forest enterprise workers in Slovenia in
1992· and 1993, comparing them with the past
periods. An increase in the frequency and gravity
of accidents has been established. The time of
the occurrence of accidents (months, days, hours,
worker's age) changes slowly. The critical spots
where most accidents happen remain approximately the same as some years ago; hands and
legs are stili the most frequently injured parts of
the body. On the basis of accident records the
necessary safety measures can be deduced.
Key words: work accidents, time, critical spot,
injury

1 UVOD
11NTRODUCTION

Potem ko smo podrobno analizirali okrog
13.000 nezgod pri delu v družbenih gozdovih Slovenije, ki so se dogodile v letih od
1975do 1991 (LIPOGLAVŠEK1993, 1), smo
na enak način tudi v letih 1992 in 1993
spremljali na mednarodnih šifrantih značilnosti
nezgod. Medtem ko smo v preteklosti zbrali
podrobne podatke o poškodovancih in
oko li šč in ah nezgod skoraj za vse nezgode,
pa v zadnjih dveh letih manjkajo vse
podrobnosti o nezgodah na GG Slovenj
Gradec (48 in 58 nezgod) razen njihovega
števila. Manjkajo še podatki o nezgodah. v
Kočevski reki, Murski Soboti in na Krasu in
še za družbene gozdove, ki jih upravljajo
negozdarske organizacije. Podobno je to bilo
tudi v preteklih obdobjih. Tako smo pri
obravnavi pogostnosti in resnosti nezgod
· Prof.dr. M.L., dipl. inž. gozd., Biotehniška
fakulteta. Oddelek za gozdarstvo, 61000 Ljubljana, Več na pot 83, SLO
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zajeli v analizo tudi skoraj vse nezgode: leta
1992 330 nezgod, leta 1993 pa 299, pri drugih
kazalcih pa ustrezno manjši vzorec (npr.
275 leta 1992 in 238 leta 1993). Analizirali
smo tiste nezgode, ki so povzročile telesno
poškodbo delavca.

2 POGOSTNOST IN RESNOST NEZGOD
2THE FREQU ENCY AND GRAVITY
OF ACCIDENTS

Pogostnost in resnost nezgod sta tudi v
obravnavanih dveh letih zelo različni po
posameznih gozdnih gospodarstvih. Ker so
nezgode k sreč i redek dogodek, podatki iz
posameznih let na ožjem območju preveč
nihajo, da bi bili lahko merilo za oceno vam osti
dela. Večletna povprečja ali pa povp rečj e za
vso Slovenijo pa že dopuščajo dobro oceno
varnosti.
Pogostnost nezgod v zadnjih dveh letih je
sicer manjša od dolgoletnega povprečja,
vendar se znova povečuje v primerjavi z leti
1990 in 1991. Očitno je zanjo znač ilen valoviti
trend, vsakokratnega ponovnega pove-
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Preglednica 1: Pogostnost in resnost nezgod
Table 1: The Frequency and Gravity of Accidents

POGOSTNOST Frequency
1975-91
1992
1993
%
%
%

Gozdno
gospodarstvo
Forest·
enterprise
TOLMIN
BLED
KRANJ
LJUBLJANA
POSTOJNA
KOČEVJE
NOVO MESTO
BREŽICE
CELJE
NAZARJE
SL. GRADEC
MARIBOR
ZMP KRAS
SLOVENIJA
1991
1990
1989

10,6
11,9
8,5
9,1
9,8
11,7
11,5
8,0
6,4
9,7
10,4
10,5
5,8
10,0

RESNOST Gravity
1975-91
1992
1993
dni/nez
dni/nez
dni/nez

9,0
9,8
5,3
4,9
7,3
10,3
12,0
10,4
4,1
6,3
9,8
10,2

7,7
13,1
5,4
5,4
8,3
10,5
6,8
5,7
4,3
9,3
13,5
9,7

19,0
20,0
16,0
20,2
20,0
27,8
23,7
22,2
29,8
31,4
17,2
24,2

20,0
15,4
34,9
12,1
15,4
31,6
24,3
16,6
36,1
14,2
19,1
22,6

14,3
19,4
26,8
13,0
27,8
41,5
34,0
58,5
32,9
12,5
23,9
31,7

8,7
7,5
7,9
9,1

8,8

22,5

22,1
27,9
25,2
22,0

27,5

Grafikon 1: Nihanje pogostnosti nezgod in

različnost

gozdnih gospodarstev

Graph 1: Accident Frequency Oscillation and the Differences between Forest enterprises
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čevanja pa ne znamo preprečiti. Na to kažeta
preglednici 1 in grafikon 1. Pogostnost nezgod
okrog 9% je v sedanjem času relativno velika.
Bojim se, da k njej pripomore poleg sicer
znane velike nevarnosti dela v gozdarstvu
tudi neorganiziranost celotnega gozdarstva
in služb za varstvo pri delu v zadnjih letih.
Resnost nezgod je bila v letu 1992 še blizu

"'
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GG Novo mesto

90
D

92

94

GG Celje

dolgoletnega povprečja, vendar se je v letu
1993 povečala zaradi nekaj nezgod z zelo
hudimi posledicami na rekordnih 27,5
izgubljenih dni na nezgodo. Višja je bila samo
leta 1991. Zdi se, da se resnost nezgod še
naprej rahlo povečuje zaradi številnejše,
zahtevnejše in večje mehanizacije dela, ki jo
v gozdarstvu uporabljamo. Možno je tudi, da
GozdV 52. 1994
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nezgod z manjšimi posledicami ne prijavljamo
dosledno.

3 NEZGODE IN ČAS
3 ACCIDENTS AND TIME

Ker se največ nezgod zgodi v osnovni
gozdarski dejavnosti, se le te pojavljajo še
vedno sezonsko. V zadnjih letih se je delež
nezgod pri gozdarski dejavnosti gozdnih
gospodarstev povečeval. Medtem ko je v
obdobju 1984-88 znašal le 67 ,4%, je v letu
1993 narasel že na 76,3%. Nihanje deleža
nezgod po mesecih leta je v zadnjem obdobju (1989-93) nekoliko manj izrazito kot v
preteklem obdobju (grafikon 2). Namesto treh
maksimumov se pojavljata le še dva; januarfebruar in avgust-oktober, pa tudi samo dva
izrazita minimuma: april in december.
Spomladanski vrh in poletna dolina sta se
izgubila, čeprav sta v posameznih letih lahko
zelo izrazita. Vendar pa posamezno leto ne
pokaže pravilnega nihanja po mesecih, ki bi
ga bilo mogoče pojasniti, ker je vsako leto
drugačno .

Grafikon 2: Razporeditev nezgod po mesecih
Graph 2: Distribution of Accidents by Months
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V zadnjem obdobju (1989-93) se zaradi
neogretosti, novih delovišč, "utrujenosti" ob
koncu tedna, v ponedeljek ni zgodilo največ
nezgod, kot je bilo to v preteklih obdobjih.
Največ nezgod se je zgodilo v torek, ko je
delo najintenzivnejše. Sicer pa so deleži
nezgod po dnevih od ponedeljka pa vse do
petka - čeprav je dejavnost že zmanjšana,
lahko utrujenost povzroči več nezgod - precej enakomerni. Posamezna leta spet lahko
zanikajo gornje trditve. Tako se je leta 1992
izrazito največ nezgod (25,8%) zgodilo v
torek, leta 1993 pa v ponedeljek in četrtek.
Če smo za prejšnje obdobje ugotavljali, da
se je največ nezgod dogodilo okrog 9. ure
zjutraj in da se ta višek postopoma pomika
med tednom proti poznejšim uram dneva, to
za zadnji dve leti ne drži. Za leti 1992 in 1993
je skoraj za vse dni v tednu znači ln o, da je
veliko nezgod tako zjutraj okrog 9. ure pa
tudi še ob koncu delovnika okrog poldneva.
Ne opazimo več, da bi bilo v ponedeljek več
nezgod zjutraj, v petek pa popoldne. Za
obdobje 1989-1993 se pokaže precej
enakomerna razporeditev nezgod od 9 ure
do 13 ure z viškom (15,6%) ob 12 uri (grafikon

Nezgode pri delu v goZdnih gospodarstvih v letih 1992 in 1993

Grafikon 3: Razporeditev nezgod po delovnih dnevih
Graph 3: Distribution of Accident by Working Days
Grafikon 4: Razporeditev nezgod po urah dneva
Graph 4: Distribution of Accidents by Hours of the Day

ure dneva

hours of the day
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Grafikon 5: Izobrazba poškodovanih delavcev
Graph 5: The Education of Workers lnjured
Grafikon 6: Razporeditev nezgod po delovnih postopkih (opravilih)
Graph 6: Distribution of Accident by Work Procedures (Jobs)
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4). Lahko ugotovimo že znano zakonitost,
da je nezgod največ takrat, ko .delavci
opravijo največ dela.
V letih 1992 in 1993 se je največ nezgod
zgodilo clelavcem med 30. in 40. letom
starosti (43%). Najmlajših in starejših delavcev: ki so v prejšnjih obdobjih doživeli
pomemben delež nezgod, je zelo malo med
poškodovanci; verjetno zato, ker se je spremenila starostna sestava neposrednih delavcev. Daleč največ nezgod imajo namreč
priučeni in poklicno izobraženi delavci, vsi
drugi pa so le malokdaj poškodovani v nezgodah (grafikon 5). Tudi postopno rahlo
padanje deleža poškodb priučenih in povečanje deleža poškodb poklicno izobraženih
delavcev kaže na spreminjanje (izboljšanje)
izobrazbene sestave delavcev.

4 ŽARIŠČA NEZGOD PRI DELU:
OPRAVILA, VIRI, VZROKI
4 CRITICAL SPOTS OF ACCIDENTS:
JOBS,SOURCES,CAUSES

Zdi se, da so se v zadnjih letih gozdna
gospodarstva vse manj ukvarjala z drugimi
dejavnostmi, zato se je delež nezgod pri

osnovni gozdarski dejavnosti povečal (kot
smo to že ugotovili spredaj). Zato še bolj
prevladujejo nezgode pri delih in opravilih, ki
so značilna za gozd as ko dejavnost. Podobno kot v zadnjih letih (1984-91) preteklega
obdobja je bilo tudi v letih 1992 in 1993 največ
nezgod pri kleščenju in pri žaganju med
sečnjo in izdelavo, potem pri vlačenju med
mehaničnim spravilom, nato pa že sledita
žetev med gojitvenimi deli in žaganje pri

podiranju. Opazni so še deleži nezgod pri
vožnji med mehaničnim spravitom in osebnim prevozom, pri hoji med prehodi in pri
vlačenju med ročnim spravilom. Če zadnji
dve leti primerjamo z obdobjem 1984-91, zlasti
z zadnjimi tremi leti tega obdobja (grafikona
6 in 7), opazimo povečanje deleža nezgod
pri izdelavi sortimentov, pri žaganju in vožnji,
zmanjšanje pa je očitno pri vlačenju med
mehaničnim spravilom. Medtem ko razlike
med dvema obdobjema (1984-88 in 198993) po delih in opravilih niso velike, oziroma
so manjše, kot to velja za zadnji dve
analizirani leti, paje bilo obdobje 1975-1983
bistveno drugačno, saj je bilo poškodb pri
mehaničnem
spravilu bistveno manj

(LIPOGLAVŠEK 1993, 1).
Tudi viri nezgod kažejo na najnevarnejša
dela oziroma na žarišča nezgod. V letih 1992
in 1993 ostaja tako kot prej glavni vir nezgod
predmet dela. ·
Pri 41 oziroma pri 47 odstotkih nezgod so
delavce poškodovali drevo, deblo, veja,
sortiment ali iver (grafikon 8). Pri tem ravno
v teh dveh letih močno prednjači veja. To
kaže na to, da moramo iskati nevarnosti
nezgod predvsem v nepravilni tehniki dela.
Delovna sredstva pravzaprav niso najpogostejši vir nezgod, torej so oblikovana
dokaj varno. Tako so motorka (9- 10% nezgod v letih 92 in 93) in drugo ročno orodje (8
- 9%; opazno je zmanjšanje v letih 92 in 93)
manj pogosti vir nezgod, medtem ko značilna
gozdarska orodja (sekira, cepin, lupilnik,
vejnik) le redko poškodujejo delavce, saj jih
vse manj uporabljajo. Čeprav mnogo nezgod
nastane pri uporabi strojev (mehanično
spravilo, vožnja), pa so stroji (razen motorke)
nepomemben vir nezgode (vsi večji stroji
skupaj: 11 oz. 9% v letih 92 in 93). Žal ni
mogoče sklepati iz teh podatkov, da so stroji
povsem varni, saj lahko poleg poškodb
povzročajo tudi zdravstvene okvare ali pa
hitrejše delo, ki ga omogočajo, povzroča
poškodbe ob drugih virih. Tla tudi ostajajo
zaradi številnih padcev pomemben vir nezgod (okrog 11% zadnji dve leti, v obdobju
1975-83 celo 15%). Tudi za leti 1992 in 93
velja, da vir nezgode pogosto ni bil zabeležen (14 in 12% nezgod), kar zmanjšuje
uporabnost opisane analize virov nezgod.
Tudi vzroki nezgod so bili večinoma ugotovljeni s subjektivno oceno tistih, ki so poročali
o nezgodah. Značilnituazlik v teh ocenah po
posameznih letih ni. Se vedno prevladujejo
subjektivni vzroki, zlasti nepazljivost in nepravilno ravnanje delavca. Med t. i. objektivnimi vzroki bi pri najpogosteje ocenjenem
nepredvidenem dogodku lahko še marsikaj
pripisali t. i. "človeškemu faktorju". Potem se
zaradi subjektivnih vzrokov ne bi pripetilo
samo 70%, ampak še več nezgod.
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Grafikon 7: Razporeditev nezgod po opravljenih delih
Graph 7: Oistribution of Accidents by Work Performed
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Grafikon 8: Viri nezgod
Graph 8: Accident Sources
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Grafikon 9: Poškodovani telesni deli
Graph 9:·/njured Parts of the Body

5 VRSTE POŠKODB IN POŠKODOVANI
TELESNI DELl
51NJURY TYPES AND INJURED PART S
OFTHEBODY

Analizirani leti (92 in 93) se po vrsti poškodb in poškodovanih telesnih delih bistveno
ne razlikujeta od let pred njima, pač pa so
bile poškodbe v obdobju 1975-83 nekoliko
drugače razporejene po telesnih delih
(grafikon 9). V letih 1992 in 1993 je morda
opaziti nekaj manj udarcev pa nekaj več
urezov, medtem ko poškodovani telesni deli
ostajajo isti. Najpogosteje so poškodovane
noge, zlasti podgolen, in koleno (skupaj 25
oz. 23%) in roke, zlasti zapestje in prsti rok
(skupaj 18%). Presenečajo še vedno zelo
pogoste poškodbe oči (1 0%), čeprav imamo
na razpolago učinkovito zaščito z mrežico
na čeladi, ki pa je delavci očitno ne uporabljajo. V obeh analiziranih letih je opazna tudi
povezanost vrste poškodb in poškodovanih
telesnih delov. Tako so udarci najpogostejši
na podgoleni in prsnem košu, urezi na podgo-

leni in prstih rok, oči najpogosteje poškodujejo
tujki. Dosledna uporaba hlač s podloga in
čelade z mrežico bi lahko bistveno zmanjšala
tovrstne poškodbe.
·
Iz ugotovljenih prikazanih dogajanj ob
poškodbah lahko sklepamo še na druge
potrebne varstvene ukrepe, zlasti pa, kam
se mora predvsem usmeriti varstvo pri delu.
6POVZETEK

Na osnovi izpolnjenih šifrantov za nezgode, ki
so se zgodile delavcem gozdnih gospodarstev v
Sloveniji (razen za GG Slovenj Gradec), smo za
leti 1992 in 1993 proučili pojavljanje nezgod pri
delu. Pri pogostnosti nezgod se v teh dveh letih
nadaljuje že ugotovljeno valovanje oz. pogostnost se je povečala že skoraj do 9% (preglednica
1, grafikon 1). Letna nihanja pri posameznih
gozdnih gospodarstvih so že tolikšna, da je
pogostnost težko edino merilo stanja varstva pri
delu (preglednica 1). Resnost nezgod je v letu
1993 dosegla rekordnih 27,5 dni in se ves čas
rahlo povečuje. Nihanje števila nezgod po mesecih
leta je tudi v zadnjih letih opazno- ima samo dva
izrazita maksimuma Uanuar-februar, avgustoktober) in dva minimuma: april, december
GozdV 52, 1994
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(grafikon 2). Deleži nezgod po dnevih delovnega
tedna so precej enakomerni v daljšem obdobju; v
posameznih letih so lahko zelo različni; zdi se, da
se v zadnjem obdobju največ nezgod zgodi v
torek, ko je aktivnost delavcev največja (grafikon
3). Skoraj za vse dni v tednu je značilno, da je
veliko nezgod zjutraj okoli 9. ure in še okrog
poldneva- pred odmorom za malico in pred koncem
delovnika (grafikon 4). Ker se je verjetno
spremenila starostna struktura delavcev, v analiziranih letih ni veliko poškodovanih najmlajših in
najstarejših, pač pa jih je veliko med 30. in 40.
letom starosti. Največ nezgod imajo proizvodni
delavci oziroma priučeni in poklicno izobraženi.
Povečanje števila nezgod poklicno izobraženih
verjetno kaže na izboljševanje izobrazbene
sestave zaposlenih (grafikon 5). Nezgode v
gozdnih gospodarstvih se dogajajo predvsem v
njihovi osnovni gozdarski dejavnosti, delež t~h
nezgod se je povečal že na 76% v letu 1993. Se
bolj prevladujejo nezgode pri delih in opravilih, ki
so za gozdarsko dejavnost značilna. Največ je
nezgod med kleščenjem in žaganjem, pri sečnji in
izdelavi pa tudi pri vlačenju med mehaniziranim
spravilom. V zadnjih dveh letih opazimo (grafikon
6 in 7) povečanje deleža nezgod pri izdelavi sortimentov, pri žaganju in pri vožnji, zmanjšanje pa
je očitno pri vlačenju med mehaniziranim
spravilom. Glavni vir nezgod je še vedno predmet
dela - deli dreves, zlasti veje (grafikon 8). Tudi
motorka, drugo ročno orodje, razen značilno
gozdarskega, in pa tla so pogost vir poškodb.
Med ocenami vzrokov nezgod močno prevladujejo subjektivni vzroki. Najpogostejša vrsta
poškodbe je udarec, najpogosteje poškodovani
telesni del so noge, zlasti podgolen in koleno, pa
tudi roke, zlasti prsti in zapestje. Tudi oči si
delavci presenetljivo pogosto poškodujejo
(grafikon 9).
WORK ACCIDENTS IN SLOVENIAN FOREST
ENTERPRISES IN 1992 ANO 1993
Summary
Based on the filled in cipher tables for accidents, which occurred to the workers of forest
enterprises in Slovenia {except for the Slovenj
Gradec Forest Enterprise), the occurrence of accidents at work was studied for the years 1992
and 1993. As to the frequency of accidents the
already established trend of fluctuation had be en
going on or the frequency had almost reached 9%
(table 1, graph 1). Annual oscillations in individual
forest enterprises had reached such level that
frequency can hardly be the only criterion of the
situation regarding safety at work (table 1). Acci-
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dent gravity in 1993 reached the record 27.5 days
and a constant trend of slight increasing has been
evidenced. The oscillating of the number of accidents according to the month of the year has also
been evident in the last years- there are only two
explicit maximums (January- February, AugustOctober) and two minimums: April, December
(graph 2). The shares of accidents by working
days are pretty regu lar through a longer period;
they can highly vary in individual years; it see ms
that most of accident have happened on Tuesdays recently, when the workers' activity is highest (graph 3). It is characteristic of almost all
days of the week that most of the accidents
happen at about 9 a.m. - before the break and
before the end of a working day {graph 4). Due to
the changed age structure of workers, there are
not many among the youngest and the old est who
get injured; most of them are between 30 and 40.
Most of the accidents happen to production worksrs, those trained for this type of work or
vocationally trained. The increase in the number
of accidents of those vocationally trained indicates the improving of educational structure of
the employed (graph 5). Accidents in forest enterprises primarily happen in the performing of their
basic forestry activity, the share of the former
being as much as 76% in 1993. Even more frequent are accidents with the jobs characteristic of
forestry activity. Most of them happen during
trimming and sawing in cutting and the preparing
of assortments as well as in skidding and mechanized skidding of wood. Du ring the last two years,
an increase in the share of the accidents in the
preparation of assortments, in sawing and transport and a decrease in mechanized skidding have
been established. The main source of accidents
stili remains the working object- tree parts, especially branches (graph 8). The motor saw, other
tools, but for those characteristic of forestry, and
the ground are frequent sources of injuries. Among
the causes of accidents subjective on es prevail.
The most frequent injury is a hit and the most
frequently injured part of the body is legs, especially shan k and knee as well as arms, especially
fingers and wrist. Surprisingly enough, workers'
eyes also get injured frequently {graph 9).
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MALEZIJA
21. mednarodno srečanje študentov gozdarstva (IFSS)
Janez BOŽIČ, Andrej GARTNER, Miloš KECMAN*

tropsko- vlažno in vroče. Največ padavin

UVOD
21. mednarodno srečanje študentov
(IFSS = International Forestry Students
Symposium), ki je potekalo decembra 1993
v Maleziji, se je začelo že na 20 srečanju v
Padovi, kajti tam je delegacija študentov
malezijske univerze v imenu svojih kolegov
prevzela njegovo organizacijo. Ker je pri-

prava IFSS finančno in organizacijsko veliko dejanje, so priprave na njegovo kandidaturo stekle seveda že prej.
Za študente BF fakultete oddelka za
gozdarstvo pa se je simpozij začel, ko so
le-ti prek glasila mednarodnega združenja
študentov (IFSA News) prejeli uradno povabilo. Nanj so se odzvali s prijavo treh
študentov, ki smo premogli dovolj optimizma za organizacijo dragega in napornega

pade v deževni dobi, ki traja na zahodni
obali polotoka od avgusta do septembra,
na vzhodni pa od novembra do februarja.
Prek celega leta pade od 2000 do 2500
mm dežja, temperature pa se gibljejo od 21
do 32 oc.
Malezija je v grobem razdeljena na dva
dela. Prvi je del Malajskega polotoka, kjer
ima zemeljsko mejo z Tajlandom in Singapurjem, drugi del pa leži na otoku Borneo, ki si ga deli z Indonezija in Bruneijem.
Poleg tega pa meji Malezija na morju tudi s
Filipini. Podrobneje je razdeljena na 13
zveznih držav, od katerih je ena Kuala
Lumpur (direktni prevod imena pomeni
"blatna delta") - glavno mesto Malezije s
posebnim statusom.
Kuala Lumpur je megalopolis z vsemi

potovanja. Največja težava so bila seveda

možnimi neprijetnostimi, kot so ogromne

finančna sredstva in na tem mestu bi se

razdalje, prometni infarkti, smrad,

radi zahvalil Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, ki je prispevalo večino
sredstev. Sponzorja pa sta bila tudi Socialno ekološka stranka Slovenije in Slovenska zadružna kmetijska banka.
V Maleziji smo se srečali s skoraj osemdesetimi študenti iz 18 različnih držav in s

javni vodovod, neučinkovit mestni trans-

več

oporečen

port ... , in z več kot 2 milijonoma prebivalcev. Podeželja v Maleziji praktično ne poznajo in večina prebivalcev živi v večjih ali
manjših mestih ob cestah na obali. Dve
državi Saravak in Sabah ležita na Borneu.
Za gozdarje je zanimiva predvsem provin-

najštevilnejša delegacija iz Indonezije prišla

ca Saravak, zanimivo pa je, da vstopna
viza za Malezijo zanjo ne velja.

kar s štirih univerz.
Možnosti za širitev obzorij, navezavo

vsem Svicarji in še posebej gozdarji, so

še

univerz,

saj

je

na

primer

znanstev in prenašanje izkušenj je bilo tako
obilo.
MALEZIJA

Malezija leži tik nad ekvatorjem, 6 ur
razlike pred nami. Podnebje je

časovne

Takš.no kontrolo nad obiskovalci, pred·
uvedli zaradi švicarskega ljubitelja gozdov,
ki je lokalno prebivalstvo prepričal, naj ne
dovoli neekološkega izkoriščanja gozdov,
v katerih živijo. Posledice njegovega de·
lovanja, ki so vidne v državni politiki, pa
govorijo o obsežnosti njegovega udejstvovanja. Nadaljnje posebnosti te države so
izredno velika gozdnatost, redka naseljenost in relativna večina krščanski veri
pripadajočega

J. B., A. G., M. K.*, študentje gozdarstva, Bio-

tehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo, 61000
Ljubljana, Večna pot 83, SLO

prebivalstva.
V Maleziji večkrat pripisujejo religiji podoben pomen kot pri nas narodnosti.
Krščanstvo bi skupaj s prvotnimi verstvi v
GozdV 52, 1994
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Maleziji laže pripisali med eksotična kot
med manjšinska verstva. Vendar ima tudi
· krščanstvo zaradi svoje povezave z Anglijo
v različnih situacijah raz l ičen pomen.
Najmočnejša religija je islam. Islam je vera
60 % prebivalstva, uradna politika in
najmočnejša značilnost nekaterih mest. Po
številu pripadnikov ji sledita budizem in hinduizem. Predvsem budizem , ki mu pripada
večina tukajšnjih Kitajcev, si je v nekaterih
delih države in nekaterih vejah gospodarstva pridobil velik vpliv. Zato večja ali manjša
verska trenja, ki so delno posledica preteklega verskega zatiranja Angležev, delno
pa islamskih fundamenta l ističnih teženj.
niso tu nikakršna redkost.
Etnična raznolikost je posledica položaja
tega območja, ki ima velik pomen za pomorski promet. Zato so se tu sreča l a prej
naštete vere. Angleži, Nizozemci in Portugalci pa so se ob ustanavljanju kolonij zapletali v številne spopade.
Nazadnje so kot kolonizatorji prevladali
Angleži, dokler se niso leta 1957 malajske
državice osamosvojile in ustanovile Malajsko federacijo. Prvotno je bil del Malajske
federacije tudi Singapur, ki pa se je po
dveh letih odcepil.

MALEZIJSKO GOZDARSTVO

Gozdnatost Malezije je 59%, kar pomeni 19 370 000 ha gozdov, ki so vsi v državni
lasti. Poleg tega imajo tudi 13 % gozdnih
plantaž, ki jih obravnavajo ločeno. V gozdovih imajo kar 2800 različnih drevesnih
vrst in po njihovem mnenju jim ravno to
obilje onemogoča smotrno izkoriščanje lesnega bogastva.
Problem je slabo poznavanje teh drevesnih V!St, zato jih trenutno izkoriščajo le
120. Stevilka počasi narašča, skupaj z rastjo cene lesa, ki omogoča izkoriščanje ekonomsko manj zanimivih drevesnih vrst.
Tudi poznavanje teh 120 vrst je omejeno
na njihov videz in kemično mehanske lastnosti lesa, medtem ko je poznavanje
gozdnogojitvenih lastnosti in prirastka
posameznih dreves ali. sestojev slabo
raziskane.
Vendar se problem pestrosti ne konča v
gozdu. Z njim se je treba spopasti tudi v
lesnopredelovalnih obratih, kjer mita o tropskih velikanih praviloma ne poznajo in se
spopadajo z zelo pestro množico tretjerazredne hlodovine (fotografija št. 5). Les-

Slika 1: Zgornja gozdna meja v tropskem pasu (Mt. Kinabalu) (foto: Andrej Gartner)
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na industrija je v povojih, saj so še pred
kratkim večino lesa izvozili kot hlodovina,
kar je zdaj omejeno.
Tako se mora malezijsko gozdarstvo
spopadati tudi z odkrivanjem metod za izkoriščanje lesa. Zglede iščej o v industrijsko
razvitih deželah, tradicionalne metode izkoriščanja gozdov pa v splošnem stremenju
na zanod ali vzhod zanemarjajo. Tako si
FRIM (Forest Research Institute of Malaysia) veliko prizadeva za raziskovanje
možnosti razvlaknjevanja lesa oljnih palm
(Eiaeis guineesis). Lesa oljnih 'palm imajo
v izobilju, saj debla, ki v dvajsetletni obhodnj i dosežejo debelino nad 50 cm, še
vedno neizkoriščena sežigajo na plantažah.
Lesna tovarna v Penangu pa skuša problem obiti s sestavljanjem mizarskih plošč,
v katerih združujejo les s podobnimi mehanskimi lastnostmi. V mizarski p l ošč i
lahko tako poleg oč itne pestrosti barv in
njihovih odtenkov ob podrobnem pregledu
tudi znotraj iste barve odkrijemo različne
kvalitete lesa, recimo tudi pirav ali luknj ičav
les. V vratih kot končnem izdelku pa pestrosti po zaslugi furnirja , s katerim so prevlečena, ni opaziti.

'"

Slika 2: Gozdna raznolikost pred premeno (foto:
Miloš Kecman)

Slika 3: Gozdna raznolikost med premeno (foto: Miloš Kecman)
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Rešitev, kako doseči trajno in ekološko
izkoriščanje izredno raznolikih sestojev, bi
mogoče lahko ponudili strokovnjaki, ven-

dar je izobrazba najverjetneje drugi največji
gozdarski problem.
Na eni strani je čut i ti zelo močen v'pliv
vladne politike na celoten izobraževalni
proces, na drugi pa malezijsko tradicionalno navezanost na Anglijo in prek nje na
Ameriko. Posledica vladne politike je bila
najbolj očitna v izjavi predsednika simpozija, magistra Sining Unchija: "Mi čakamo,
da bo industrializacija rešila naše gozdove."
Posledica ameriške usmerjenosti pa je
ta, da je več in a študentov, tudi nemalezijskih, prvič slišala za sistem prebiralnega
gospodarjenja od švicarske in naše delegacije. Besedi "selective" (prebiralno) in
"sustainable" (trajno) sicer uporabljajo, vendar v popolnoma drugačnih pomenih kot
pri nas. "Selective" ima podoben pomen
kot pri nas colske sečnje, "sustainable" pa
pravi loma oz načuje le trajnost lesnih donosov.
Problemi kadrov, raznolikosti in različ
nega razumevanja izrazov so bili najbolj
vidn i ob predstavitvi treh gozdnogojitvenih
sistemov, ki so jih razvili na gozdarski fakulteti malezijske univerze.

Slika 5: Velikani tropskega deževnega gozda (foto:
Andrej Gartner)

Slika 4: Gozdna raznolikost po premeni (foto: Miloš Kecman)
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Prvi sistem "Malayan uniform system"
(splošni malezijski sistem) poteka tako, da
prvič obiščejo gozd eno ali dve leti pred
sečnjo in opravijo predsečno inventu ro. V
inventuri prek sistematičnega vzorčenja
linijskih ploskev z 10% intenziteto ocenijo
premer in število dreves, zrelih za posek.
Kriterij za zrelost je določen prsni premer
in ekohomsko zanimiva drevesna vrsta.
Na podlagi tega se odloč~o. ali je sestoj
primeren za posek ali ne. Ce ugotovijo, da
je sestoj primeren, opravijo sečno
inventuro, v kateri označijo vsa za posek
predvidena drevesa. Sledi posek in pregled
sečišča. Po dveh do petih letih opravijo z
isto vzorčno metodo posečno inventuro, na
osnovi te določijo nadaljnje gojitvene ukrepe
-zastrupljanje poškodovanih in nezaželjenih
dreves. Gojitveni tretman zaključijo po 20
letih, ko pregledajo stanje in gozdu določijo
nadaljnjo usodo.
Drugo metodo imenujejo "Selective
management system" (sistem prebiral nega
gospodarjenja) in je prvemu v osnovi podoben. Glavna razlika je v tem, da opravijo
inventuro za določanje nadaljnje uporabe
po 1O letih. Pri tem posvečajo pozornost
tudi drevesom v fazi drogovnjaka in mladSlika 6: Zreli

(rdeči)

Slika 7 : R očna dela (foto: Janez Božič)

in nezreli oljni datelnji ter moško socvetje (foto: Janez Božič )
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ja, ki jih gojijo tako, da vzgojijo gozd treh
višinskih stopenj.
Tretji sistem "Sustainable forest management" (trajno gozdno gospodarjenje)
spet poteka tako kot prvi. Njegova
posebnost je uvedba dveh mejnih premerov, enega za počasno in drugega za hitrorastoče drevesne vrste.
Vsi razmejitveni premeri so izpeljani
neposredno iz razmerja med cenami lesa
in stroški izkoriščanja in po eni od teh metod naj bi potekalo gospodarjenje v vseh
Malezijskih gozdovih. Upoštevati bi ga morale vse Malezijske sečne organizacije, tudi
ko delajo v tujini. To pa, žal, ne pomeni, da
golosekov v Maleziji ni. Prvi način, kako
do njih pride, je, da se posek dreves,
debelejših od predvidenega prsnega premera, sprem lj ajoče posledice neustrezne
tehnologije in izredna velikopovršinskost
ukrepov sprevržejo v razgozditev (fotografija št. 2, 3, 4) .
Drugi način pa je obstoj posebne kategorije gozdov, za katere je predvidena
sprememba uporabe. Odvisno od razvoja
potreb po kmetijskih zemljiščih, širitvi infrastrukture in rasti prebivalstva (ki jo
močno spodbujajo) bodo v prihodnje izkrčili
do 0.55 milijona hektarjev gozdov.
"AGROFORESTRY"

Med gozdarske pristojnosti spadajo tudi
drevesne plantaže, ki jih, kadar govorijo o
golosekih, štejejo med kmetijske površine.
Najmočnejš i razlog za snovanje drevesnih
plantaž je zmanjšanje odvisnosti od lesa iz
naravnih gozdov. Plantažno zato gojijo več
drevesnih vrst, njihova skupna lastnost je
hitra rast in možnost gojenja na velikih
površinah (fotografija št.6) .
Oljne palme gojijo izk ljučno zaradi pridobivanja datelj nov, ki so zreli veliki kot oreh
in temno rdeči. Dateljni, ki v velikih grozdih
visijo pod krošnjo, so prijetnega okusa, a
močno vlaknasti. V industrijski predelavi
jih uporabljajo kot surovino za pridobivanje
palmovega olja ali sladkorja . Ko plantaže
ne prinašajo več željenega donosa, jih
posekajo, obnovijo terase in zasadijo nove.
Tudi južnoameriški kavčukovec (Hevea
brasiliensis) so včas ih gojili izključno zaradi
lateksa. Pred kratkim pa so razvili tudi
tehnologijo uporabe njegovega lesa v pohištveni industriji, kjer je zdaj zelo cenjen.
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Tako so v FRIM-u že razvili klon, ki kljub
drevesnih sokov dosega višje
višine in kvalitetnejši les. Za potrebe pohištvene industrije gojijo tudi ratan (Galamus manan). Iz njega na podoben n ačin
kot pri nas iz parjene bukovine izdelujejo
pohištvo, ki ga lahko vidimo tudi v naših
trgovinah.
Zelo ponosni so na nasade v mangrovah
rečnih delt, saj so med prvimi, ki so z
drevesno vrsto Rhizopora apiculata začeli
izkoriščat i do takrat v lesno produktivne
namene slabo izkoristljive površine. Mangrove so posebni gozdni habitati, kjer se
srečata vpliv reke in morja. Reka prinaša
mnogo hranilnih snovi in močne poplave
ob deževni dobi , morje pa sol in bibavico.
Vendar drevesa niso edina, ki so se tu
naselila. Slikovite ribiške vasi na več kot
dva metra visokih kolih nam kažejo, kakšne
poplave morajo preživeti drevesa, kadar
se najvišja plima združi z najmočnejšo
deževno dobo. Tako so morala drevesa
zaradi ekstremnih pogojev razviti številne
prilagoditve, naprimer dihalne koren ine,
meter do dva visok pletež korenin, ki se
dviguje nad tlemi , halofitstvo ... Zelo zanimiva je tudi viviparija, ki smo je pri nas
navajeni pri nekaterih travah ali sobnih
rastlinah. V mangrovah pa kot oreh velika
težka semena vzklijejo že na drevesu in
razvijejo okoli pol metra dolgo steblo in
kratko koreni nico. Ob padcu z drevesa se
koreninica zapič i v mehka tla in drevo
nemudoma nadaljuje rast, saj se mora drevo
še pred poplavami ukoreniniti. Les iz teh
nasadov je trd in ima veliko kurilno
vrednost, ki jo še povečajo z destilacijo
oglja. Prekuhavanje poteka v 5 metrov
visoki h krožnih zidanih pečeh kopaste
oblike. Vroč in a , ki je za nas previsoka že
ob mrzlih dnevih, tu zaradi sevanja peči in
s temnim prahom pokritih tal še naraste.
To in pa visoka vlaga, ki je v rečnih deltah
vedno maksimalna, ustvarita takšne
razmere, da jih lahko slikovito ponazorimo
z eno samo kratko besedo - savna.
Zadnje čase preizkušajo tudi plantažne
kombinacije več različnih drevesnih vrst
skupaj . Ena od takšnih kombin acij je tercet kakavovec (Theobroma cacaoe),
duriana (Du rio zibethinus) in drevesne vrste
iz družine Leguminosae, ki preko mikorize
omogoči boljše izrabljanje razpoložljivega
dušika.
izkoriščanju

1

~

Veliko plantažno gojenje drevesnih vrst
je tu v mnogočem podobno kmetijstvu, vendar so spremljajoči pojavi premočna erozije in izgubljanja celotnih habitatov tipični
za tropsko gozdarstvo. Erozija· je zelo
močna in večina rek je zato zemeljske
barve, medtem ko so reke v večjih nar-

avnih parkih temne barve zaradi velike
vsebrlosti taninov, raztopljen ih v gozdnem

humusu.
Izmed habitatov so najbolj ogroženi
nižinski ravninski gozdovi, ki so prebivališče Javanskega nosoroga (Dicerorhinus sumatrensis). Vrsta je na robu
izumrtja in več organizacij poskuša zagotoviti njen obstoj z razmnoževanjem teh
živali v ujetništvu. V programu simpozija
smo obiskali kar dve takšni organizaciji.

murn zeylj3-nicum) ali

klinčki

(Eugenia aro-

matica). Ce pa nas prehrana ne zanima,

lahko ves dan posvetimo opazovanju dreves z nenavadnimi lastnostmi, kot je na

primer Ceiba pentandra, drevo z trnastim
deblom in več kot sto metrov dolgo korenino, ki ji lahko sledimo po površini.
V malezijskem agrikulturnem parku si
lahko ogledamo riževa polja ali pa lep francoski vrt. Najzanimivejši del parka je vrt

orhidej. ki so eden pomembnih malezijskih
izvoznih artiklov. Njihovo gojenje je zelo
zahtevno, saj morajo mnogim ustvariti na-

ravne epifitske pogoje in jih zato v košarah
pritrjujejo na deblo ali obešaj o na ogrodja
vrtnih ut. Orhideje so največkrat brez vonja, zato se morajo gojitelji in občudovalci
zadovoljiti z spektrom barv in oblik, ki jih je

Prva je bila živalski vrt v Melaki, kjer jim je
pred dvema letoma uspelo vzgojiti enega
mladiča. Druga organizacija pa se kljub

narava razvila v tisočletjih razvoja dežev-

štirim samicam in enemu samcu s takim
uspehom ne more pohvaliti. Nižinski ravninski gozdovi pa so še naprej prisotni v

ska stroka pa nima niti moči niti volje za

damo durian, kralja med sadeži. Durian je
za Malezijo zelo specifičen sadež, vendar
vam pri poskušanju svetujem primerno
mero previdnosti. Prodajajo ga zelene
barve, v polni zrelosti pa poru meni. Je melonine velikosti in se s krhlji ananasove

upiranje vladni politiki, ki bi lahko edina

strukture odpira kot cvet. Najlaže ga pre-

kategoriji zemljišč, za katere je predvidena
sprememba uporabe. Tamkajšnja gozdarustanovila obširne živalske rezervata. Napori posameznikov so tako vnaprej obsojeni na neuspešne poskuse in nemočno
opazovanje.

PARKI
Največji

malezijski ponos so parki, ki jim

namenjajo veliko površin in pozornosti. Na

gozdarski fakulteti imajo dva profesorja, ki
skrbita za to področje. Prvi predava o ekoturizmu, kjer predpono eko- v tej zloženki
razlagajo na dva načina. Najprej kot vejo
turizma, ki naj bi manj obremenjevala okolje
(v primerjavi z gozdarstvom), drugič pa
kot turizem, ki bi prodajal njihove ekološke
posebnosti. Drugi profesor predava urbano gozdarstvo in se ukvarja z vplivom goz-

da na mestno okolje.
Vsi parki, ki smo jih obiskali, so bili v
osnovi gozdni. Zelo velika raznolikost pa
je bila še poudarjena s posebnimi oddelki
za nekatere značilne teme. Singapurski botani čni vrt nas šokira s svojo popolno ure-

jen ostjo, dopolnjeno z različnimi kiparskimi strukturami. Tu si lahko na enem mestu

ogledamo drevesa, ki jih sicer poznamo iz
domačega jedilnika, kot so cimet (Cinnamo-

nega gozda.
Ne da bi ga morali kupiti, si lahko ogle-

poznamo po vonju,

ki je večini

ljudi

neprijeten. V lupini je veliko za oreh debelih
koščic, obdanih z tankim belim ovojem, in
ta beli ovoj je edino, kar jedo. Okus bi
najbolje opisali z besedami "kremšnita s
pečeno čebulo". Kljub temu pa so ljubitelji
tega sadeža, ga obožujejo in kupovanje se
praviloma razvije v slikovit obred.

Kupec sadež tehta, ga predeva iz roke v
roko, previdno ovohava, zahteva odprtje in
poskus ene od koščic. Prodajalec seveda
vztrajno trdi ravno nasprotno od kupca in

zatrjuje, da tako neugodnega posla še nikoli
ni sklenil. Na koncu se vse sprevrže v
neusmiljeno barantanje za ceno, po baran-

tanju slovijo tako muslimani kot Indijci in
Kitajci.
Če lahko v vsakem izmed teh parkov
prebijamo več dni, potem lahko v največjih
parkih porabimo kar celo življenje (fotografija št. 1). V polotočnem delu je najbolj znan
narodni park Taman negara (temna voda),
ki je bil ustanovljen že leta 1925 in meri kar
1300 km2. Na Borneu pa je največji Kinabalu park, ki je svoje ime dobil po 4101
metra visoki gori Kinabalu. Ti parki so zanimivi zaradi velikih razsežnosti in nedo-

taknjene narave, ki jo s tem zagotavljajo.
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Za užitek popolne divjine moramo biti seveda bolj vztrajni kot povprečni turisti, saj so
ti v najbolj obiskanih predelih parka že pustili zelo močen pečat. Poleg odpadkov, ki
jih za sabo puščajo turisti, je zaskrbljujoče
tudi socialno onesnaženje, ki ga
povzročajo . Malezija je sicer bogata država,
vendar ljudje kljub njenemu bogastvu
večinoma živijo zelo skromno . Stik z
bogatimi turisti pa jih žene v mesto, kjer
bogastva sicer ne dosežejo, domov pa se
kljub temu ne vrnejo.
ZAKLJUČEK

Za konec naj se namesto v prihodnost
obrnemo v preteklost. Malezija je bila nekoč
(in turistična rekla ma to še vedno poudarja
z vso močjo), dežela tisočerih jezikov in
verstev. Danes je to vedno manj res saj
naravna raznolikost, ki je omogoča la pre-

živetje v tamkajšnjih razmerah, izginja. Ne
moremo sicer pričakovati , da se bo kdor
koli pripravljen odreči vabljivim čarom našega načina življenja, ki ga nezadržno
propagiramo. Moramo pa se zavedati, da
tako raznolikega sistema, kot je deževni
gozd, ne moremo trajno in hkrati uspešno
izrabljati v samo en namen. Turizem je
vsekakor manjše zlo kot bolj ali manj rudarski nač ini izkoriščanja gozdnega lesa, vendar še vedno zlo. Za trajnejšimi rešitvami
bi se morali najverjetneje ozreti v muzeje,
ki so polni izjemnih ročnih del (Fotografija
št. 7). Ptičj e kletke, eksotični okviri za
ogledala, pahljače, klobuki in ostali številni
in raznoliki izdelki še vedno nastajajo pod
prsti spretnih mojstrov, medtem ko ljudsko
zdravilstvo in številne druge veščine, ki so
se rodile v tropskem pragozdu, največkrat
že izginjajo.

GDK: 902:61 :(497.12*04 Ponoviče)

Gozdni predel

Ponoviče

pri Litiji

Tomaž KOČAR*

SPLOŠNO - LOKACIJA, ZGODOVINA

sredine

preJSnJega stoletja pomembno
(Držlivc pred Ponoviča
mi). Po Savi navzgor so vlekli ladje »vlaču
garji«; ob reki je bila steza, ponekod so še
danes opazne sledi. Šele po letu 1840 je
č loveško vleko zamenjala živina (voli ali
konji). Vlačenje z živino pa ni trajalo dolgo,
saj so skozi te kraje zgradili železniško
progo in je z Dunaja prek Celja pripeljal prvi
vlak v Ljubljano že v jeseni 1849. Promet,
ki se je po Savi odvijal že v rimskih časih,
pozneje pa še posebno v 18. stoletju vse
tja v prvo polovico 19. stoletja, se je preselil
na železnico. Promet po Savi je posebno
pospeševal cesar Karel VI. in nasledniki,
hči, cesarica Marija Terezija ter cesarja
Jožef 11. in Franc l. Med načrtovalci plovbe
in urejevalci struge Save najdemo med
drugimi tudi znani imeni G. Gruberja in
Jurija Vego. Po izgradnji »Južne železnice«
je vse, kar je bilo v zvezi z rečnim brodarstvom, začelo počasi propadati (pristanišča, skladišča, gostilne, uradi ipd.) in nastarečno pristanišče

Med Litijo in naseljem ( !) Sava, stoji na
levem bregu Save grad Ponoviče. Severno,
severozahodno in severovzhodno nad gradom, naletimo na razgiban svet z vzpetinami in jarki. Na zahodni strani obravnavanega predela doseže teren nadmorsko višini 523 mv Straškem vrhu, odnosno 462 m
na Velikem Gradišču . Krajevno ime tega
območja je Svibno. Vzhodno od gradu Ponoviče pa je nad Savskim potokom (izliv v
Savo pri istoimenskem naselju) greben,
odnosno predel, imenovan Knežakovna, z
Zakrajškovim hribom in Mačkovno tik nad
reko Savo, više pa Beli kamen, Planina in
Kobiljek nad že omenjenim Savskim potokom. Celotno obravnavano območje leži v
katastrski občini Konj. Kot številni drugi
kraji ob Savi, so bile tudi Ponoviče še do
* T. K., dipl. inž. gozd., 61260 Ljubljana-Polje,
Cesta XU4
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Kot na mnogih mestih v Zasavju, so tudi v
teh krajih kopali že v 17. stoletju svinčeno

goslovanske« vojske, tj. v nekdanji Dasselbrunnerjev dvorec na Selu pri Ljubljani (na
Zaloški cesti v Mostah, Ljubljana, nasproti

ruda, po prvi svetovni vojni tudi cinkovo, a

oziroma v bližini samopostrežne bencinske

jala je novo, vezano na železniški promet.

je obratovanje zaradi nerentabilnosti prenehalo v 30 letih tega stoletja. Arheološko
zanimivi pa sta npr. vzpetini zahodno od
grapu Ponoviče, Veliko in Malo Gradišče
(prazgodovinska naselbina).
Nastanek gradu Ponoviče ni znan. Po
Valvasorju naj bi bil v letu 1582 lastnik
Viljem Praunsperger. V začetku 17. stoletja
so bili lastniki med drugimi tudi baroni
Wagen in Paradeiserji, slednji tudi lastniki
gospostva - gradu Ljubek (Lebek) pod
Vačami, danes v razvalinah. Od sredine
17. stoletja sta bili obe gospostvi združeni
in se vodili kot enotno imetje, last barona
Wizensteina. Na prehodu v 18. stoletje so
bili tu lastniki grofje Ursini-Biagay, njim so
sledili Lambergi ter Wolkensbergi in nato
se je v 19. stoletju zvrstilo še veliko lastnikov (dedovanja ali prodaje). Tako je bil ob
koncu prejšnjega stoletja (1882) lastnik tudi
ljubljanski lesni trgovec Hren (na posestvu
je bila takrat tovarna špirita). Za Hrenom
sta bila na začetku tega stoletja lastnika
Mahar in Petrovič iz Karlovca, ki pa sta
združeno posest /Lebek in Ponoviče/ še
isto leto tj. 1908 prodala trem italijanskim
trgovcem (Piaschutta, Saccomani in Marina), ki so tudi kmalu (191 O) prodali posest
naprej, prav tako Italijanom, odnosno je
nastopilo tudi dedovanje. Takrat so ti
>~trgovci

z novci« močno sekali, posebno

bukovino in hrastovino (goloseki!). Med
prvo svetovno vojno je bila zakupnica posestva neka nemška grofica in v gradu je bila
avstrijska vojna bolnica. Po prvi svetovni
vojni so se na posestvu naselile rusk,e čete
generala Vrangla, ki so se umaknile pred
zmagovitimi boljševiki. Tako je bila prva
leta po koncu prve svetovne vojne v gradu
tudi nižja ruska gimnazija, kasneje prestavljena v Hrastovec. Končno je 1O. novembra
1928. celotno posest kupilo Veliko županstvo Ljubljanske oblasti (v deželni deski
vpisana kot lastnik Dravska banovina). V
gradu je bila potem uprava tega banovinskega veleposestva. Do leta 1936 je bilo v
gradu tudi ndeško vzgojevališče«, pozneje

prestavljeno v nekdanjo avstroogrske žrebčamo oziroma pozneje žrebčarno >•staroju-

črpalke,

danes podjetje GIVO).
Obravnavana posest ni bila nikoli velika,
zato ni igrala znatnejše ne politične ne
gospodarske vloge in je kot taka tudi pogosto prehajala iz rok v roke, deloma pa tudi
zaradi bakrovih rudokopov, ki jih omenja že
Valvasor. Sicer pa je tudi nekdaj zaokroženo posest v času avstroogrske monarhije

pretrgala agrarna reforma po prvi svetovni
vojni, ki je bila uveljavljena v letu 1932/33
(ločeni oddelki 1-3 od 4-9, danes 29, 30
b, c, 32 b od 33-39). Po letu 1928 je torej
imela »Ljubljanska oblast« svojo ekonomijo
na tem posestvu in je delovala vse do leta
1936. Potem je Dravska banovina tu v
Ponovičah ustanovila žrebčarno, ki so jo

Nemci med drugo svetovno vojno preselili
na Dolnje Avstrijsko, v Wieselburg. Po
koncu vojne se je žrebčarna >>vrnila« v
Ponoviče, kjer je obstajala vse do leta
1950, ko je posestvo prevzel Kmetijski
znanstveni zavod iz Ljubljane. Sicer pa je
gozdove tega posestva po vojni v letu 1946
vzela v upravljanje Uprava državnih gozdov, kmetijsko zemljo pa uprava Živinorejskega poskusnega posestva Ponoviče. z
odločbo Izvršnega sveta LAS (št. 651/3-53,
dne 24. 7. 1953) pa so bili tudi gozdovi
dodeljeni temu kmetijskemu posestvu. z
odločbo istega organa (IS LS LAS; št.
20/100, dne 23. 12. 1954) je to posestvo
prešlo s 1. 1 . 1955 pod Svet za prosveto
in kulturo LAS v Ljubljani. Celotno posest

so si ))podajali« potem še Poslovna zveza

Litija, Kmetijska zadruga Litija, v letu 1963
pa je gozdove prevzelo Gozdno gospodarstvo Ljubljana (obrat Litija).

GOZDOVI, GOZDARSTVO,
GOSPODARJENJE

Ker ta posest - gospostvo ni bilo nikoli
po obsegu veliko, tudi večje gozdne proizvodnje ni bilo. Krili so v glavnem lastne
potrebe glede kurjave - drva ter za novogradnje ali obnovo stavb - gradbeni les.
Tako je bilo vse do konca 19., odnosno
prehoda v 20. stoletje. Verjetno se je močGozdV 52, 1994
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nejše izkoriščanje gozdov začelo šele tik
pred prvo svetovno vojno (1910), ko so se
vrstile prodaje posesti ena za drugo. Vsak
je verjetno iskal le dobiček. Višek tega je
prav gotovo obdobje desetih let po prvi
svetovni vojni, ko so italijanski trgovci dobro
l>Oskubilic< gozdove okrog Ponovič. Ko je
država prevzela- odkupila to posest (danes se v državi Sloveniji dogaja z gozdovi
obratno!), je bil narejen prvi ureditveni načrt
za te gozdove (okrog 330 ha), ki so postali
po letu 1928 javna last. S tem načrtom, z
veljavnostjo 1931-1940, se je šele začelo
načrtno gospodarjenje s temi gozdovi. Letni
posek je bil z omenjenim načrtom določen
v višini 500 »plm3 « (polni lesni mater) in to
skupno za »glavni užitek in preredčenjacc.
Sečnje so med ureditveno dobo glede na
etat opravili v celoti. Iz revizije, se pravi
prve obnove načrta, ki je bila izdelana za
obdobje 1941-1950, je bilo razvidno, da
stanje lesnih zalog in predlogi za nadaljnjo
gospodarjenje kažejo, da je bilo dejansko
posekanega več lesa, kot ga je izkazovala
evidenca sečenj. Domnevali so namreč
(op.: inž. šivica, načelnika gozdarskega
oddelka Banske uprave), daje bilo posekanega okrog 7500 m3 lesa, kar bi bil 150%
izkoriščen načrtovani, desetletni etat. Precejšen del posekane mase so porabili za
lastne potrebe, posebno drva za kurjavo.
Inž. Šivic pa ni dvomil samo v izkazano
višino sečenj, ampak tudi v višino lesnih
zalog in prirastka, prikazanega v letu 1930
ter v število porabljenih sadik ob sadnjah,
ki so jih opravili v letih 1931-1940. Nekako
do leta 1938 so sadili na površinah, ki so
jih izsekali italijanski trgovci po prvi svetovni
vojni. Stroški pogozdovanj v letih 19311940 (nabava sadik in delo - sadnja) so
znašali 2308 din/ha (5.000 sadik/ha). Prvi
načrt navaja tudi, da posestvo nima več
nobenih služnosti (servituti). Stranski gozdni proizvodi niso omenjeni, lov pa so imeli
(op.: v letu 1930) v lastni režiji in ga zato
v načrtu niso prikazali kot »postranski gozdni užitek<<,
Ob koncu prve urejevalne dobe (1940)
je bil obseg terenskih del v zvezi z revizijo
načrta vsled vojne nevarnosti in mobilizacije (1940-1941 ), zelo okrnjen. Opravili so
»oglede odsekov« (opisi sestojev ter klupacija - polna premerba) v odsekih 4 c, e, g;
384
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5 a, c, g, n, r; 6 a, c: 8 f, g- danes 37 c,
d, f; 36 a, c, g, n; 35 a, d; 33 e. Merili so

tudi višine dreves (Faustmannov zrcalni
hipsometer), ugotovili krčitvi v odseku 7a
·ter v vzhodnem delu odseka 4a (danes 34a
in 37a). V zvezi z označevanjem odsekov
na terenu naj omenim, da je gozdarski
odsek banske uprave izdal 1. septembra
1932. odlok o namestitvi lesenih tablic z
oznakami oddelkov in odsekov. Revizija
prvega načrta je predvidevala pomlajevalno
dobo 5 let, določeno računsko, ter naravno
obnovo in spopolnitve pa tudi umetno obnovo z rastišču primerno drevesne vrsto.
Ob pregledu te revizije (31. 4. 1941) je inž.
Šivic predlagal, naj polagajo skrb predvsem
naravni obnovi, če pa je ta preveč »enolič
na« oziroma neuspešna, naj opravijo spopolnitve. Izogibajo naj se čistim sestojem,
posebno iglavcem; spopolnjujejo, odnos no
umetno obnavljajo naj s sadnjo javorja,
jesena, lipe, oreha, bresta, duglazije in
zelenega bora, in to posamezno ali v malih
skupinah. Golosekov naj ne delajo na večjih
površinah, ampak naj sekajo v luknjah,
ozkih pasovih ali pa posamezna drevesa
vsako leto na čim večji površini. Skrbijo naj
za nego mladih sestojev; izgube v kmetijstvu naj ne krijejo z dohodki iz gozda. Šivic
očita, kot sem že omenil, slabo evidenco
poseka (op.: še danes aktualne ugotovitve
in napotki!). Tudi glede prodaje lesa Šivic
poudarja, da morajo večje količine lesa
prodajati na javni dražbi odnos no prek »ponudnih licitacij«.
V letu 1930 so gozdove razdelili na 61
odsekov oziroma 9 oddelkov, ob reviziji v
letu 1940 pa so 2 odseka ukinili (op.: zdaj
je še vedno 9 oddelkov z 51 odseki).
Površina gozdov predela Knežakovna (1.3. oddelek) je znašala v letu 1930 78,60 ha, predela Svibno (4.-9. oddelek)
pa 253,50ha, skupaj torej 332,10ha (op.:
na približno istem območju enote Vače,
1983-1992, se pravi v letu 1982, znaša
površina 343,30 ha). Povprečna velikost
oddelka je v letu 1930 znašala 36,9 ha,
odseka pa 5,4 ha. V letu 1940 so meje v
gozdu označili z eno rdečo (odseki) oziroma z dvema rdečima črtama (oddelki),
zunanje meje posestva (gozdov) pa so bile
označene s kamni-mejniki. Iz pregledne
karte za obdobje 1941-1950 (merilo

1 : 5760) je razvidna notranja razdelitev
gozdnih površin ter starostnih razredov
(različno obarvano). Poleg vrste sečenj:
>>svetlosek, oplodne sečnje in redčine«, je
navajala revizija načrta tudi površine, recimo, razvojnih faz, kot to danes imenujemo.
Tako so· v letu 1940 prikazovali sestoje
drevja. prsnih premerov do 1Ocm (mladovje) na 24,7% vseh površin (82 ha); premera 10-30cm (drogovnjaki) na 65,7%
(218 ha) in drevje prsnih premerov nad
30cm (debeljak) na 9,6% (32ha). Obhodnja za oba ••predvojna« načrta je bila določena na 80 let, predvojna revizija pa je
opuščala sečnje na golo in predpisovala
sečnje v luknjah in pasovih in s tem vzgojo
(pospeševanje) mešanih gozdov z naravnim pomlajevanjem. Ob priložnosti potrjevanja revizije načrta, sestavljene za obdobje 1941-1950, so si tudi ogledali Ponoviške gozdove in ugotovili, da je uprava tega
posestva dobro pogozdovala ter negovala
in čistila mlade sestoje. Tudi sicer so bili
gozdovi v dobrem stanju, so takrat ugotovili.
Zaradi vojnih razmer (druga svetovna vojna!), se seveda načrt, oziroma revizija, ni
izvajala, razen dela sečenj (razpredel nica!).
Prvi povojni načrt za te gozdove je bil
narejen relativno kmalu po koncu 2. svetovne vojne, sestavil pa ga je znani slovenski taksator, (sestavljalec) avtor mnogih
))gozdarskih(< tablic, inž. Mirko Šušteršič.
Načrt, sestavljen za obdobje 1955-1964 je
obravnaval »Ponoviške« gozdove (predela
Svibno in Knežakovna) in še nekaj (20 ha)
manjših, posameznih parcel (npr. Jagrovina
in Farovška v k. o. Konj in nekaj parcel v
k. o. št. Lambert). Tudi drevesnica, sestavni del posestva, je bila vključena v ta
načrt. Šušteršič omenja mimogrede tudi
rudnik svinca ••Sitarjevec-Pieše« v Litiji, ki
je v letu 1955 še obratoval, od nosno je tam
v letu 1954 začel Geološki zavod iz Ljubljane raziskovati glede možnosti ponovnega
izkoriščanja cinkove rude. Raziskovali so v
gozdu, v odsekih Se in f (danes 36d in g).
V letu 1954 je bila lesna zaloga skoraj v
celoti ugotovljena s cenitvami (polna premerba le na 39 ha), in ugotovili so, da
večino lesne mase izkazuje drevje s prsni mi
premeri do 20cm (43,9%; več iglavcev kot
listavcev) - mlajši, oziroma tanjši drogovnjaki; s preme ri med 20 in 30 cm pa 39,5 "'o

(več iglavcev kot listavcev); delež debelejšega drevja (od 30 do 40 cm prsnega premera) pa tudi ni bil tako neznaten (14,2%;
več listavcev kot iglavcev); premera nad
40 cm pa je bilo 2,4% drevja. Šušteršič
predvideva za obdobje 1955-1964 kot način gospodarjenja o plodne sečnje (76% verjetno površin) oziroma prebiralne sečnje

(24%).
Viri o ••predvojnih« razmerah so na šestih
listih z datumom 30. april 1941 (prečrtano)
in podpisom (Šivic) - vse skupaj pa priloženo k »Šušteršičevemwc elaboratu za obdobje 1955-1964.
Gozdno drevesnico, ki jo je imelo banovinsko posestvo Ponoviče (Ostrožnik, pare.
91, k. o. Konj, pri odseku 6c, danes 35c)
so po drugi svetovni vojni še vedno uporabljali. Mengeš - ))Državne gozdne semename in drevesnice« - je imel takrat (do
leta 1950) okrog 40 manjših in večjih drevesnic po celi Sloveniji. V Ponovičah je takrat
deloval logar Premrov. Tako je tudi to
drevesnico vzdrževal Mengeš. Ko je te
gozdove od KZ Litija v letu 1965 prevzelo
GG Ljubljana, je tudi osnovale v neposredni
bližini »stare«, novo drevesnico (od gradu
navzgor, malo pred staro drevesnico, a na
desni strani ceste, na pare. 125, k. o. Konj,
na površini okrog 0,50 ha). Sprva so v stari
drevesnici gojili semenke, v novi pa presajenke, pozneje pa so staro drevesnico opustili.
še preden je potekla veljavnost prvega
"povojnega« načrta za te gozdove (19551964), je bil izdelan osnovni gozdnogospodarski načrt za enoto Vače (1962-1971), v
katero so bili vključeni tudi Ponoviški gozdovi. Ob koncu urejeval ne dobe so veljavnost načrta podaljšali·za eno leto, tj. do 31.
12. 1972. Omenil sem že, da je Ponoviške
gozdove prevzelo v letu 1963 GG Ljubljana
od KZ Litija. Ob terenskih delih za načrt
·enote Vače v letu 1961 so ugotavljali lesno
zalogo Ponoviških gozdov na 2/3 površin
(195 ha) s polno premerbo. Iz načrta je
razvidno, da zeleni bor, ki je ponekod
primešan smreki v predelu Ponoviče, lepo
uspeva in se dobro n.aravno pomlajuje. V
jarkih se je pojavljala tudi jelka, hkrati pa
so ugotavljali premajhen delež plemenitih
listavcev Ua, js, br). Škod, ki bi jih v gozdaGozd V 52, 1994

385

Preglednica 1 : Primerjave in pregled gozdnih fondov in opravljenih del
ured.doba

enota
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list.

delež
ig l. llsl.

ig l.

)!rir.lha
list.

'k.

ig!.

letni etat
list.

1931-1940 Banov.
posestvo
Ponoviče

1941-1950
1955-1964
1962-1971
(1972)
1973-1982
1983-1992

Panoviče
Ponoviče
Vače

Vače
Vače

SEČNJE:

1931-1940
1941-1944 (41eta)
1945-1954
1955-1961
1962-1972 (111el)

Gozd V 52, 1994

'·

29
43
55

27
36
50

56
79
105

51
46
52

49
54
48

0,9
1,5
1,4

0,4
0,6
1,2

1,3
2,1
2,6

339
493
165

143
194
270

344
346
346

116
118
121

80
98
103

196
216
224

59
64

41
46
46

3,0
3,0
5,2

1,7 4,7
2,4 5,4
5,4 10,6

353
563
586

285 638
482 1045
354 940

iglavci listavci skupaj
7500
880
160 1040
2288
531
2819
ni podatkov
9229 3439 12.668

54

naanugol.
les. zaloge

482 1,45 delno PP
687 2,07 delnoPP
435 1,31 OC, PP-39 ha

332
332
(332)

PP-195ha
PP..195ha
PP-161 ha

(domneva inž. Šivica
(od tega samo v letu 1952-2105 m3 -snegolom l)
(1968-1971: napad grizlice, snegolomi, lubadar, lesar,
goloseki--pogozditve l)
od 9229 m3: 8181 m3 smreke, od3439m3: 2353m3 bukovine).

vih povzročala divjad, niso opazili oziroma
so neznatne.
V letu 1972 so opravljali terenska dela
za prvo obnovo osnovnega načrta enote
Vače in izdelan je bil elaborat za naslednje
desetletje, tj. 1973-1982. Za predel Ponoviče niso posebej omenjene nobene bistvene spremembe razen naravnih nesreč.
Sicer pa je načrtovalec ugotavljal na splošno, da v gozdovih ni opaziti škod od
divjadi, saj je vendar dovolj zelišč in grmovnic za prehrano divjadi, ki živi v teh predelih.
Kot rečeno pa so nastale velike škode na
območju Ponovič pri smrekovih kulturah,
kjer se je v letu 1968 pojavila smrekova
grizlica; ta pa je po letu 1971 izginila, tako ·
kot se je pojavila - nenadoma. Za grizlico
»SO prišli« še snegolomi, lubadarji in lesarji,
saj nesreča ne pride nikoli sama, pravi
slovenski pregovor. Posekati je bilo treba
na golo večje komplekse Uužna pobočja,
oddelki 36 in 37) in površine ozeleniti (umetna obnova s sadnjo smreke, rdečega
bona, macesna in duglazije na približno
15ha).
Druga obnova osnovnega načrta enote
Vače je bila sestavljena za obdobje 19831992, tretja pa za obdobje 1993-2002.
Končno še nekaj besed o komunikacijah
na območju Ponovič. Del cest je bil zgrajen
že pred 2. svetovno vojno, tako npr. cesta
Sp. Hotič-Ponoviče in verjetno naprej do
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naselja Sava, po vojni pa iz Save navzgor
po jarku na Kunštov mlin in Potok. V letu
1960 je bil zgrajen odsek oziroma odcep iz
ceste Ponoviče-Sp. Hotič na Boltijo, Vače.
V obdobju 1973-1982 so zgradili odcep
ceste nad Mačkovno odn. pod Zajcem na
Planino (gozdna cesta do oddelka 29). V
obdobju 1982-1985 so zgradili gozdni cesti
v oddelke 33, 34 in 35 (Ponoviče). Ceste
so služile in še služijo tako javnemu prometu kot gozdni proizvodnji. Zgrajeno je
bilo seveda tudi veliko gozdnih vlak, konjskih pred 2. svetovno vojno in po njej, ter
traktorskih nekje po letu 1960 oziroma
1970, ki služijo v glavnem in predvsem
gozdni proizvodnji.
Iz preglednice gozdnih fondov je razvidno, da se je delež smreke od leta 1961
(49,9 %) do leta 1972 znižal na 44% (grizlica, lubadar, snegolomi - goloseki in
· umetne obnove na okrog 15 ha).

VIRI
1. Gozdno gospodarski načrti:
- Ponoviče, 1955-1964
- Vače, 1962-1971, 1972
- Vače, 1973-1982
- Vače, 1983-1992
- Vače, 1993-2002
2. Leksikon Dravske banovine, Ljubljana, 1937
3. Smole Majda: Graščine na nekdanjem
Kranjskem, DZS, 1982

GDK: 946.3 (4) (047.3)

Prva konferenca Evropskega gozdarskega inštituta
Boštjan KOŠIR"

V začetku septembra je v Joensuu (Finska) potekala prva konferenca Evropskega
gozdarskega inštituta (European Forest Institute - EF!), ki se ga je udeležilo okoli
štirideset predstavnikov ustanov - članic
inštituta, največ seveda iz Finske. Iz Slovenije sta se je udeležila dva predstavnika
članov EFI - Gozdarskega inštituta Slovenije in Oddelka za gozdarstvo Biotehniške
Fakultete. Konferenca se je pričela in končala v mešanici navdušenja, radovednosti,
pričakovanj, skepse in svečanosti. Kaj je
pravzaprav Evropski gozdarski inštitut?
Na EFI je uradni jezik angleški in tudi
njegovo ime je angleško in govori pravzaprav o inštitutu za gozdove. Inštitut je bil
po daljših pripravah uradno ustanovljen v
septembru l. 1993 v mestu Joensuu, ki leži
med jezeri v gozdnati zahodni Kareliji blizu
rusko-finske meje. Mesto šteje okoli 50.000
prebivalcev in ima bogato gozdarsko tradicijo in pomembno lesnopredelovalno industrijo. V mestu je tudi univerza, ki ima poleg
drugih tudi gozdarsko fakulteto in raziskovalno postajo finskega gozdarskega inštituta (mimogrede: obe slednji ustanovi sta
po številu zaposlenih, po prostorskih in
raziskovalnih zmogljivostih nekaj večji od
slovenskih).
Evropski gozdarski inštitut so ustanovili
predstavniki gozdarskih raziskovalnih in
izobraževalnih ustanov iz desetih evropskih
držav (Češka, Nemčija, Madžarska, Norveška, Poljska, Portugalska, Ruska federacija, švedska, Velika Britanija in Finska).
Polnopravni ali pridruženi član EFI lahko
postane vsaka legalna ustanova. Danes je
število članov okrog trideset. Inštitut naj bi
odločujočim dejavnikom v Evropi (Evropski
skupnosti) dajal na razpolago ustrezne informacije glede gozdov in gozdarstva, ki jih
bo pridobivaJ z lastnim raziskovanjem in s
* Dr. B. K., dipl. inž. gozd., Gozdarski inštitut
Slovenije, 61000 Ljubljana, Večna pot 2, SLO

povezovanjem že obstoječih raziskovalnih
projektov in že razpoložljivih rezultatov. Za
naslednje obdobje so bile sprejete raziskovalne prioritete, ki so podrobno razčlenjene,
a jih lahko strnemo v pet temeljnih področij:
1. trajnost gozdov,
2. gozdarstvo in možne globalne klimatske spremembe,
3. strukturne spremembe na trgih gozdnih proizvodov (tudi nelesnih) in storitev,
4. analiza gozdarskih politik,
5. gozdarska informatika in metode raziskovanja.
Sestavni del raziskovalnega dela je tudi
organiziranje delovnih in znanstvenih sestankov in seminarjev (v tem letu kar štirje),
odnosi z javnostjo - obveščanje javnosti o
dejavnosti inštituta ter razširjanje znanja o
gozdovih in gozdarstvu ter sodelovanje v
izobraževanju zlasti mladih raziskovalcev
(v tem letu so razpisali nekaj štipendij za
mlade raziskovalce).
Raziskovalne teme, ki potekajo na inštitutu v prvem letu delovanja, so: pomen
prognoze razvoja evropskih gozdnih fondov
(1990), rastne težnje v evropskih gozdovih
(iz Slovenije sodeluje prof. dr. M. Kotar),
evropska podatkovna baza o gozdovih in
druge. Kot vedno bolj pomembna pa je tudi
potreba po spoznavanju raziskovalnih
zmogljivosti in sposobnosti ter raziskovalnih
prioritet posameznih članov.

Organizacijska struktura EFI

Organizacijska struktura inštituta daje
veliko možnosti za vplivanje na
raziskovalno politiko in dogajanje na inštitutu. Poleg konference sta najpomembnejša
organa inštituta oba sveta, od katerih ima
eden bolj operativno, drugi pa bolj svetovalno vlogo. Raziskovalno delo poteka v
projektih, ki se deloma uresničujejo z lastčlanom
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nimi raziskovalci (nekateri lahko pridejo za
določen čas kar v Joensuu), večinoma pa
v obliki delovnih skupin, ki združujejo raziskovalce - specialiste iz članic EFI. Inštitut
se nahaja v moderni in funkcionalni stavbi,
kjer imajo tako stalni raziskovalci in vodstvo
kot gosti dovolj prostora. Po napovedih naj
bi do l. 1998 imeli dvajset raziskovalcev,
od katerih bi jih kar trinajst imelo urejeno
financiranje s strani članov EFI.
Zaposleni
Direktor
Pomočnik direktorja

Raziskovalci na EFI
Raziskovalci z zunanjim
financiranjem
Ostali na EFJ
Ostali z zunanjim
financiranjem
Finančni načrt inštituta

-skupaj vmio FIM
Od tega iz vladnega
proračuna- v%

1994 1995 1996 1997 1998
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
5
7
7
7
2
2

5,3
89

5
2

8
3

12
3

13
3

2

2

2

2

7,4 10,0 12,5 14,2
80

70

60

55

Načrti

vodstva EFI, ki jih je potrdila skupso ambiciozni, čeprav omejeni s
pričakovano rastjo financiranja, ki je danes
v veliki meri odvisno od finskega proračuna.
Želja je, da bi delež vladnega denarja
zmanjšali ( !) in postavili inštitut (finačno
gledano) na čimbolj neodvisne noge. Takšne želje pase lahko uresničijo le v primeru,
da se bo inštitut uspel zasidrati v evropskem prostoru kot pomemben informacijski
in strokovni dejavnik.
ščina,

Učinki delovanja inštituta
število članov
Raziskovalna poročila
Delovna poročila
Seminarji, delavnice,
konference
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Če se spomnimo, da razpolaga Evropa
(Evropska skupnost) z vrsto ustanov, ki
pokrivajo različna področja gospodarstva,
je kar nekam čudno, da vse doslej ni imela
skupne gozdarske raziskovalne ustanove,
ki bi združevala interese in prizadevanja
evropskih dežel pri gospodarjenju z gozdovi. Razlogov za to je vsekakor več, saj tako
prazen ta prostor le ni, če pomislimo le na
IUFRO z močnimi evropskimi in svetovnimi
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povezavami, razna specializirana strokovna združenja, pa tudi druge ustanove
na še višji ravni (FAO, ECE). Raziskovalni
projekti s področja okolja, kamor lahko
uvrstimo tudi del raziskovalnih gozdarskih
projektov, pa potekajo v Evropski skupnosti
tudi v različnih programih kot so EUREKA
in COST in najbrž še kakšni drugi. Kam naj
torej uvrstimo idejo o ustanovitvi EFI?

Nesporno je politični pomen dejstva, da
ima neka država, ki postaja članica Evropske skupnosti, sedež sicer majhne, a evropske ustanove (gozdarstvo je kot gospodarska dejavnost v evropskem merilu skromno, vendar pomeni v deželah severne
Evrope zelo pomemben delež v narodnem
dohodku) izjemno velik, vendar lahko sodimo o tej ideji tudi sicer naklonjeno, čeprav
bo potrebno še mnogo prizadevanj, da se
bo niša, na katero so ustanovitelji inštituta
namerili, še razširila. Dejstvo je, da na EFI
že danes poteka več pomembnih mednarodnih projektov in ni naključje, da je prav
zanimanje za gozdarski informacijski sistem, ki bo omogočal mnoge analize razvoja in teženj gozdnih fondov, vpliva
uporabe prostora na gozdno biološko raznovrstnost in metod za njeno ocenjevanje,
zdravstvenega stanja gozdov ter političnih
posledic ocen razvoja gozdnih fondov med strateškimi raziskovalnimi področji
EFI.
Aktivnosti, ki so potekale v l. 1994 v obliki
seminarjev in delavnic, so bile med drugim
namenjene tudi promociji ideje o evropskem inštitutu za gozdove. Naslovi tem
kažejo, da so oblikovalci raziskovalne strategije dobro seznanjeni s trenutnimi najbolj
vitalnimi raziskovalnimi področji, kot npr.:
nomenklatura evropske gozdarske kartografije, vključevanje vrednot okolja v gozdarsko načrtovanje in vplivi gozdarstva in
industrije, ki temelji na lesni surovini na
okolje in zlasti na biološko raznovrstnost.
Med člani EFI danes še ne moremo najti
nekaterih pomembnih središč gozdarske
vede v Evropi iz Švice, Nemčije in Francije,
čeprav se število članov hitro povečuje.
Med strateškimi nalogami, s katerimi se
ukvarja vodstvo inštituta, je danes poleg
povečanja članstva tudi uveljavljanje inštituta kot pomembnega vira informacij o

Konferenca

Direktor
Pomočnik

direktorja

Projekt

Raziskovalci EFI

gozdovih in gozdarstvu pri vladah evropskih
držav. Konferenca je tudi pokazala, da
mnoge majhne države vidijo v novem inštitutu tudi možnosti za lastno mednarodno
znanstveno uveljavljanje. Razgovori med

Raziskovalci

članov

udeleženci so pokazali, da mnogi računajo
zlasti na povezovalno in izobraževalno
vlogo inštituta, ki je za nas daleč, av okolju,
ki je podobno kot naša dežela, polno gozdov in prijaznih ljudi.
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Finski gozdarski inštitut
Finska - dežela tisočerih jezer in nepreglednih gozdov - je izjemno aktivna ne le
pri izkoriščanju tega bogastva, ki pomeni v
narodnem gospodarstvu zelo veliko, temveč tudi pri ustvarjanju znanstvenih metod
in podlag gospodarjenja ter pri izobraževanju svojih strokovnjakov. Raziskovalno delo
na področju gozdarstva in gozdnega okolja
poteka pretežno na Finskem gozdarskem
inštitutu, deloma pa tudi na gozdarskih
fakultetah, ki sta v sklopu univerze v Helsinkih ter v Joensuu.
Gozdarski inštitut je za naše razmere
obsežna ustanova s preko 700 zaposlenimi, od tega je okoli 220 raziskovalcev. štab
inštituta, direktor, vodstva treh oddelkov ter
glavnina administracije se nahaja v Helsinkih, vendar mnogi raziskovalci stalno delajo
na osmih raziskovalnih postajah po vsej
deželi. V bližini raziskovalnih postaj - pa
tudi drugod, upravlja inštitut s preko
140.000 ha raziskovalnih gozdov.

1

ORGANIZACIJSKA STRUKTURA
FINSKEGA GOZDARSKEGA INŠTITUTA

Administrativno je inštitut razdeljen v tri
velike znanstveno-raziskovalne oddelke.
Oddelek za gozdno ekologijo raziskuje
. temeljne dejavnike rasti in razvoja gozdov,
značilnosti gozdnih ekosistemov, biološke
osnove rasti dreves, zdravstveno stanje
gozdov in varstvo gozdov. Pooblaščen je
tudi za preverjanje kakovosti sadik in semen ter za nadzor nad uporabo pesticidov.
Posebna služba raziskuje vzroke škod v
gozdovih in odgovarja na vprašanja javnosti. Glavna področja, s katerimi se ukvarjajo
v tekočih projektih, so: gozdna genetika, ki
pokriva široko področje od genov do populacije, kjer dajejo po eni strani poudarek
sodobnim metodam (mikropropagacija), po
drugi pa se intenzivno ukvarjajo z mehanizmi, s katerimi naravne populacije vzdržujejo različnost, s katero se prilagajajo oko-

Ministrstvo za kmetijstvo in gozdarstvo
1

1

ekologijo
Raziskovalni direktor

1

Generalni direktor

1

Oddelek za gozdno

Upravni odbor

1

Oddelek za gospod.
z gozdovi

dobrine in proizvode

Oddelek za gozdne

Raziskovalni direktor

Raziskovalni direktor

J
1
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Raziskovalni gozdovi
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1

Uprava - štab
Upravni direktor

Iju. Pri varstvu gozdov so med najpomembnejšimi razmerja med odpornostjo dreves
in škodljivimi dejavniki kot so insekti, glive,
divjad in drugo. V oddelku proučuj~jo tudi
tla in dejavnike rasti dreves - največ na
poskusnih ploskvah. Posebej pomembno
se zdi proučevanje plodnosti tal in njeno
vzdržeyanje, kar je pravzaprav že vprašanje osnov trajnostnega razvoja gozdov.
Oddelek je izjemno aktiven v projektu
SILMU (državni projekt proučevanja sprememb klime in njenih vplivov na gozdne
ekosisteme). Del tega proučevanja je tudi
monitoring sprememb zdravstvenega stanja gozdov (vegetacije) in odzivov gozdnega drevja na klimatske spremembe.
Proučujejo tudi vpliv gozdarstva in drugih
zunanjih dejavnikov na gozdne ekosisteme.
V zadnjem času postaja zelo pomembno
proučevanje kakovosti vode in vodnega
režima v odvisnosti od izsuševanja šotišč,
gnojenja ter drugih dejavnikov.
Naštete raziskave imajo tudi uporabno
vrednost npr. pri razvrščanju gozdnih rastišč, pri gojenju gozdov, zlasti pri njihovi
obnovi, gospodarjenju z vodnimi viri in drugod.
Oddelek je dobro opremljen z laboratoriji
in ima na skrbi več raziskovalnih ploskev,
gozdov in zaščitenih območij. Zato je vključen (poleg SILMU) še v druge projekte, kot
je LUMO (program naravne raznovrstnosti);
METVE (vpliv gozdarstva na vodne vire);
IMP (mednarodni program monitoringa).
Del lastnega projekta -zdravstveno stanje
go.zdov - je proučevanje zdravstvenega
stanja gozdov v ruski Kareliji. Oddelek je
vključen tudi v druge mednarodne projekte
s področja monitoringa vitalnosti gozdov in
različnih drugih vprašanj sprememb okolja.
Oddelek za gospodarjenje z gozdovi
proučuje metode obnove in nege gozdov,
priraščanje, pridobivanje lesa in lastnosti
lesa kot surovine za predelavo. Oddelek je
odgovoren tudi za upravljanje z gozdovi v
lasti inštituta, vzdržuje register stalnih raziskovalnih ploskev in usklajuje terenske meritve za ves inštitut. Delo oddelka je tako
trdno povezano s terenskimi raziskavami,
ki ga opravljajo največ v raziskovalnih postajah in v lastnih gozdovih. Terenski poskusi vključujejo tudi nasade eksotičnih drevesnih vrst, nabiranje semen, dreniranje in

gnojenje gozdov, preizkušanje različnih načinov redčenj in drugih ukrepov v gozdovih.
Oddelek opravlja svoje delo v tesnih stikih
z gozdarsko operativo in opravlja zanj tudi
posebne naloge.
. Rastna sposobnost finskih gozdov danes
precej presega posek, kar skupaj z drugimi
dejavniki, kot sta sprememba klime in onesnaženje zraka, pomeni spremenjene razmere za gojenje gozdov, ki se bo temu
moralo prilagoditi. S tem povezano vpraša. nje je tudi, kako najbolje izkoristiti droben
les iz redčenj, npr. v energetske namene.
Zaradi pomembnosti gozdne raznovrstnosti
(števila rastlinskih in živalskih vrst in raznovrstnosti osebkov v populacijah) posebej
pazljivo proučujejo vpliv gozdarskih ukrepov na gozdne ekosisteme. Pomemben del
aktivnosti je zato usmerjen k vodenju inštitutskih gozdov ter zaščitenih gozdnih območij na Finskem. Naloga je še posebej
zahtevna zato, ker so ti gozdovi razporejeni
od juga Finske, kjer so tudi v neposredni
odgovornosti oddelka v Helsinkih, do severa prek polarnega kroga, kjer so tudi pod
odgovornostjo raziskovalnih postaj. Oddelek za gospodarjenje z gozdovi odgovarja
tudi za tri narodne parke, ki imajo poleg
rekreacijske vloge tudi pomembno vlogo
pri izobraževanju ter pri raziskovalnem
delu.
Oddelek za gozdove kot vira dobrin in
gozdnih proizvodov se ukvarja z gozdarstvom, predelavo lesa in trgi gozdnih proizvodov, kot tudi z mnogonamensko rabo
ter z vlogo gozdov pri razvoju podeželja.
Oddelek s statističnimi metodami nenehno
spremlja dogajanja na trgu lesnih proizvodov in opravlja podrobne študije- nekatere
z matematičnim modeliranjem, saj je Finska
med pomembnejšimi svetovnimi izvozniki
proizvodov, ki slonijo na lesni surovini. Z
matematičnimi modeli poskušajo ovrednotiti tudi ekonomske posledice propadanja
gozdov in gospodarske posledice združevanja Finske z Evropsko skupnostjo.
Drugo pomembno področje, s katerim se
ukvarjajo v oddelku, je spremljanje in analiziranje modelov domačega trga lesnih
proizvodov z vidika vrst proizvodov, razmerja cen ter spremembe lastništva gozdov. S tem je povezano tudi proučevanje
organizacije in gospodarnosti gozdarskih
Gozd V 52, 1994
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podjetij kot tudi manjših zasebnih gozdnih
posestnikov. Posebej je pomembno proučevanje povezav med kmetijstvom in gozdarstvom z vidika državne politike (subvencije) in iskanje odgovorov na vprašanja
preživetja in izboljševanja življenjske ravni
podeželskega prebivalstva.
Oddelek je po zakonu zadolžen za nenehno spremljanje razvoja gozdnih fondov
(po l. 1924 je danes na vrsti že osma
gozdna inventura), zato pri svojem delu
obilno razvija in uporablja nove metode
daljinskega zaznavanja in kartografije.
Zbrane podatke uporablja oddelek pri prognozah lesnoproizvodnih zmogljivosti in na
sploh razvoja domačih gozdov. Izdajajo
mesečno poročilo o gibanju cen doma in
na tujem ter o poseku lesa ter letno statistično poročilo o gozdovih.
Finski gozdarski inštitut je bil ustanovljen

l. 1917 - lahko rečemo skoraj v istem
trenutku, ko se je Finska iztrgala izpod
stoletnega carskega jarma. Gozdovi so v
tej deželi vedno pomenili veliko - skoraj
vse, zato ni naključje, da uživa tudi raziskovalno delo izdatno državno podporo. Raziskovalno delo ni usmerjeno v hlastanje po
tujih priznanjih, čeprav so mednarodne povezave - to vedno povedo - zelo pomembne, temveč predvsem k reševanju nacionalnih problemov. Pomembna dejavnost
inštituta je zato tudi izdajanje raznih poročil,
od katerih so mnoga dostopna v angleščini
in s tem tudi mednarodni javnosti. Veliko
privrženost mednarodnim povezavam pa

bodo v prihodnjem letu dokazali tudi s
sodelovanjem pri organizaciji svetovnega
kongresa IUFRO v Tamperah.
dr. Boštjan Košir

GDK: 945.17(480)

Gozdarski muzej Lusto v Punkaharju (Finska}
Od junija 1994 dalje je Evropa bogatejša
za nov muzej o gozdarstvu. V enem izmed
najlepših in na slikah mnogokrat prikazovanih krajih - v Punkaharju na Finskem - so
zgradili precej veliko, valjasto zgradbo, ki
že od zunaj spominja na tisto, po čemer je
muzej dobil ime. Lusto pomeni namreč
branika -letni prirastek drevesa. Muzej leži
na ozkem pasu kopnine med dvema jezeroma, polnima otočkov, kakšnih 350 km
severovzhodno od Helsinkov, v finski Kareliji.
Lusto je finski narodni muzej o gozdovih
in gozdarstvu. Razstava v njem ne pripoveduje le zgodovine gozdov v tej deželi,
temveč govori predvsem o odnosu človeka
do gozda skozi minula stoletja. Glavni poudarek stalne razstave je na pestrosti dobrin
in proizvodov, ki jih je človek že dolgo

392

GozdV 52, 1994

pridobival iz gozda s svojo iznajdljivostjo ta je v teh mrzlih krajih največkrat izvirala
iz revščine in stiske ljudi - ali pa se je
njihove vrednosti zavedel šele nedavno.
V muzeju so poleg stalne razstave tudi
začasne postavitve- ogledali smo si umetniško razstavo rezbarij v lesu - in različne
prireditve v samem muzeju in v odraslih

borovih sestojih na obalah jezera v okolici.
Vodenja po muzeju so v več jezikih, podobno kot tudi različne pisne informacije o
muzeju in gozdarstvu.
V bližini muzeja je tudi arboretum z več
deset vrstami iglavcev in listavcev, kjer je
tudi raziskovalna postaja finskega gozdarskega inštituta.
dr. Boštjan Košir

GDK: 972.9

Zelena internacionala
Gozdarji, sicer zelo različni ljudje iz razdežel in kulturnih okolij, so med seboj
tesneje povezani kot ljudje ostalih strok.
Verjetno k temu pripomore marsikaj:
skupno raziskovalno delo, gozdarske strokovne ekskurzije in delavnice ... V največji
meri pa gotovo- ljubezen do narave. Mnogim je skupno tudi zavračanje modela neomejenega kopičenja materialnih dobrin zahodnega sveta in iskanje novih oblik preživetja; in gozd je odličen substrat, kjer se
tkejo vezi med ljudmi takšne vrste. Te vezi
so trajne in se ohranjajo tudi v slabih časih.
Pa naj bodo to naravne ujme kot žledolom
na Brkin ih, orkan 1> Vivian« v srednji Evropi
leta 1990 ali pa antropogene katastrofe, kot
je morija na Balkanu. Ravno v tej zadnji,
kjer so odpovedali vsi uradni birokratski
evropski mehanizmi, se je spontano nastala
vez med gozdarji ohranila.
Ena izmed zgodb seže v nemško deželo
Baden-Wurtenberg, zato zasluži našo pozornost. Tu so se že v februarju 1993
gozdni upravi Pfalzgrafenweiler in Altenstieg ter profesorji in študentje gozdarske
strokovne visoke šole v Rottenburgu združili v iniciativi neposredne pomoči prizadetim gozdarjem in njihovim družinam v Sarajevu - "Forstleute helfen Forstleuten in
ličnih

Bosnien - Herzegovina« (Gozdarji pomagajo gozdarjem v BiH). Iniciativa je kmalu
prerasla deželne okvire in zajela tudi gozdarje širom Nemčije ter tudi Švice. Do
avgusta 1994 so zbrali že 190.000 DEM
sredstev in materialno pomoč v zdravilih,
živilih, obleki ... S temi sredstvi so sodelovali v osmih humanitarnih transportih v BiH.
39 ton živil v paketih po 15 kg so namenili
več kot 700 družinam v Sarajevu. Z zdravili,
oblačili in živili so oskrbeli mestno bolnišnico. Zbrali so tudi precej strokovne literature
in jo namenili oživitvi delovanja sarajevske
Fakultete za gozdarstvo. Zaradi zaostrovanja razmer, ki jih še najbolj občuti civilno
prebivalstvo, se akcija nadaljuje.
O pomenu te humanitarne geste, kjer je
moralna pomoč presegla materialno, če
prav ravno tako nujno potrebno, se lahko
prepričamo iz besed profesorja dr. Fazlije
Alikalfi6a, ki je v zahvalnem pismu zapisal:
~~ ... vaša pozornost me je znova prepriča
la, da obstaja med vsemi gozdarji Evrope
in sveta neuradna in nezapisana »ZELENA
INTERNACIONALA« ... to je nekaj specifičnega in edinstvenega .. ,<<
mag. Jurij Diaci

STROKOVNA SREČANJA
GDK: 232.1

+

175 Fagus sylvatica

5. mednarodno de!ovno zasedanje IUFRO projektne
skupine P1.1 0-00 Zlahtnjenje in gojenje bukve
Mogenstrup (Danska), 19.-24. september 1994
Peto mednarodno zasedanje >>bukove«
IUFRO projektne skupine na Danskem, na
ozemlju, kjer bukev raste na svoji SZ are alni
meji, je bilo izredno zanimivo in delovno.

Delovni program je bil obširen, pester, vsebinsko bogat, znanstveno in strokovno na
zavidljivi višini. še zlasti dragocena so bila
poročila o novih znanstvenih spoznanjih
GozdV 52, 1994
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o bukvi, ki so jih predstavili priznani poznavalci te drevesne vrste.
Glavne teme predavanj, razprav in posterske postavitve so bile:
- proučevanje bukovih provenienc v
evropskem prostoru,
- pomlajevanje bukve,
- genetska variabilnost in ohranitev ge. netskega potenciala bukve,
- gojitvene posebnosti bukve.
Za postersko postavitev je bilo prijavljenih 16 prispevkov. Največ jih je bilo namenjenih proučevanju pomlajevanja bukve.
Predavanja, ki so bila podana na zasedanju, in izvlečki posterskih prispevkov, bodo
objavljeni v posebni publikaciji.
Dve enodnevni ekskurziji sta uspešno
dopolnili problemske razprave o bukvi:
- na ekskurziji v južne obalne predele
Danske smo se seznanili predvsem s proučevanjem in preskušanjem številnih domačih in tujih bukovih provenienc,
- na ekskurziji, ki nas je peljala v osrčje
gozdov Sealanda, pa so nas kolegi iz
Danske presenetili tudi z drugačnimi raziskavami bukovih gozdov:
· v bukovem sestoju, ki je bil osnovan
leta 1919 s setvijo in delno s sadnjo, proučujejo vplive redčenj različne intenziteta na
razvoj lesne mase, prirastek, kakovost, odzivnost gozdnih tal itd;
· kolegi so nam predstavili dva kakovostna starejša semenska sestaja bukve; iz
semenskega sestaja velikosti 5 ha, za katerega domnevajo, da je domačega - danskega - porekla in se je razvil iz naravne
obnove pred 1OO leti, so leta 1992 pridelali
prek 6000 kg bukovega semenja; le
2000 kg bukovega semenja pa so pridobili
iz semenskega sestoja enake velikosti in
podobne kvalitete, za katerega domnevajo
na podlagi obstoječe dokumentacije, da je
karpatskega izvora;
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· seveda smo se ustavili tudi na gozdnih
objektih, na katerih proučujejo procese naravnega in umetnega pomlajevanja bukve.
Primerjalna proučevanja so zastavljena v
različnih predelih Danske.
V delovni program simpozija smo uvrstili
tudi sestanek članov IUFRO projektne skupine P1.10-00. Iz tega sestanka so najbolj
zanimive naslednje informacije:
1. Vsi navzoči člani IUFRO skupine smo
bili mnenja, da se >,naša<( interdivizijska
projektna skupina P1.10-00 Žlahtnjenje in
gojenje bukve (Div 1. in Div. 2) ne sme
razdeliti na dve delovni skupini, kot priporoča vodstvo IUFRO.
Menimo, da se ležišči: žlahtnjenje (genetsko izboljšanje bukve) in gojenje bukve
tako tesno prepletata med seboj, sta med
seboj posledično močno povezani in kot
celota vplivata na znanost in gozdarsko
prakso, da bi bila razdružitev mnogo bolj
škodljiva kot koristna.
2. Na zasedanju smo povedali o pripravah na naslednje delovno zasedanje o
bukvi, ki bo že naslednje leto - 19951X. v Ukrajini. Intenzivne priprave tečejo že
dobro leto.
3. Ocenili smo tudi dosedanje delo projektne skupine. Ocenjujemo, daje projektna
skupina P1.10-00 med najbolj delovnimi,
saj smo v osmih letih njenega obstoja
uspešno izvedli že pet odmevnih mednarodnih delovnih simpozijev.
1. Grosshansdorf - Nemčija, 1984
2. Ljubljana - Slovenija, 1986
3. Zvolen - Slovaška, 1990
4. Pamplona - Španija, 1992
5. Mogenstrup - Danska, 1994
Zasedanja na Danskem se je udeležilo
50 strokovnjakov iz 13 evropskih držav.
dr. Sonja Horvat-Marolt
Predsednica P1.1 O-OO

GDK: 945.25 (497.12)

Ugotovitve, problemi ter nekateri predlogi in usmeritve
za prihodnje
Z razširjene seje pododbora za gozdne učne poti, Kočevje, 26. oktobra 1994
UGOTOVITVE IN PROBLEMI

. 1. Na vseh območjih se nadaljujejo dosedanje aktivnosti na gozdnih učnih poteh,
vendar v nekoliko skrčenem obsegu. Na
nekaterih učnih poteh niso izvedli potrebnih
vzdrževalnih del, druge se je vsebinsko
celo obogatilo.
2. Iz poročil lahko ocenimo, da je aktivnih 20 gozdnih Ličnih poti. Tik pred dograditvijo in otvoritvijo so 4 nove gozdne učne
poti. Po območjih je različno število urejenih
poti (od 1 do 3), le dve območji sta še brez
uradno odprte poti (Kranj, Kras). Najavljeno
je načrtovanje okoli 1O novih poti, s programom so obogatene 4 poti, medtem ko se
na treh poteh ni ničesar dogajalo. Obstajajo
pa tudi male učne poti in neformalne, neoznačena stalna pota, kjer vodijo gozdarji
obiskovalce, vendar o številu teh nimamo

novega pregleda. Vsa območja nimajo evidentiranega števila obiskovalcev.
3. Financiranje gozdnih učnih poti še
vedno ni ustrezno rešeno, so pa problem

po območjih reševali različno (npr. omenjeno: sredstva, pridobljena s programi od
gozdnih gospodarstev, Zavoda za šolstvo,
Centra za šolsko in obšolsko dejavnost in
različnih sponzorjev). Pomanjkljivo in zelo
različno je rešeno:
- vodstvo skupin po poteh (premalo usposobljenih kadrov, ni urejeno nagrajevanje
za to delo);
- povezovanje z vsemi zainteresiranimi
za različne aktivnosti v gozdu, ki se navezujejo na gozdne učne poti (turistična društva,
zasebne agencije, šole, planinci, lastniki
itd.);
- usposabljanje gozdarjev za vodenje
obiskovalcev v gozdu in stik z javnimi občili
(manjka tovrstnega znanja in slaba je
osveščenost obiskovalcev);
- načrtovanje in oblikovanje ter vključe
vanje pridruženih aktivnosti ob gozdni učni
poti

4. Po informaciji predstavnika Centra za
šolsko in obšolsko dejavnost je v Sloveniji
že 5 teh javnih zavodov (plan: 20).
Vsak od teh zavodov naj bi imel nekaj
naravoslovnih učnih poti. Sodelovanje gozdarjev je zaželeno in potrebno (plačane
storitve). Tudi Turistična zveza Slovenije v
aprilu 1995 pripravlja posvetovanje v povezavi z učnimi potmi.

PREDLOGI IN USMERITVE

1. Začeto delo na področju delokroga
pododbora za gozdne učne poti pri Splošnem združenju gozdarstva Slovenije prevzame Zavod za gozdove Slovenije. K sodelovanju naj se povabi tudi predstavnika
Biotehniške fakultete, Gozdarskega inštituta Slovenije in izvajalcev (Splošno združenje gozdarstva).
2. Dosedanje delo pododbora in izkušnje
vzdrževalcev gozdnih poti so dobra osnova
za pripravo celovitega programa dela, ki pa
bo moral racionalno določiti selektivni in
profesionalni pristop pri razreševanju navedene problematike v okviru zagotovljenih
materialnih in kadrovskih pogojev.
3. Sredstva, ki se pridobijo na osnovi
izvajanja te dejavnosti v območju, naj se
namensko tudi v območju porabijo. Prioritetno pa je treba urediti:
- objektivne kriterije za dodelitev sredstev iz proračuna za te namene;

- stimulacije za vodenje skupin (ekskurzije) v gozdu;
- na učnih poteh določiti sistem poravnave odškodnine lastnikom gozdov.
4. Pričakujemo, da bodo gozdarji vključeni pri oblikovanju in izvedbi načrtovanega
posvetovanja o gozdnih učnih poteh, ki ga
pripravlja Turistična zveza Slovenije v aprilu
1995.
mag. Janez Pogačnik
GozdV 52, 1994
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Pitterle, A.: Trajnostno- večfunkcijsko gospodarjenje
z gozdovi; Gozdnopolitično-javnogospodarski nazori
v prihodnost usmerjenega gojitelja gozdov
Pitterle, A: Nachhaltig-multifunktionale Waldwirtschaft; Waldpolitischvolkswirtschaftliche Ansichten eines zukunftsorientierten Waldbauers. 213 strani, 27 slikovnih prilog, 8 tabel, 12 ilustracij. Veroffentlichungen der Abteilung
Gebirgswald, Band 1, Waldbau-lnstitut,
UniversiHit fiir Bodenkultur, Wien, 1993.
že iz naslova bi lahko sklepali, da je
knjiga zastavljena celovito. Kazalo vsebine
pa nam ponudi še precej širši izbor tem, ki
se spogledujejo tudi s področji daleč onstran gozdarstva. Avtor kritično obravnava
sedanje ravnanje z okoljem in še posebej
z gozdovi skozi prizma celotnega družbenega okolja. Vrača se v preteklost, da bi
našel korenine našega napačnega ravna-

nja z naravo in kar je najdragocenejše ponuja mogoče rešitve iz naših zablod. Ena
glavnih je že sam celosten - sintezen
pristop k delu. Da se tako široke tematike
loteva gojitelj gozdov - tudi sam do neke
mere specialist, je po svoje presenetljivo.
Vendar avtor ugotavlja, da je specializacija
človeštvu v marsičem pomagala, aje hkrati
postala tudi temelj našega nerazumevanja
narave - saj vemo več in hkrati razumemo
mnogo manj kot še pred časom. Prihodnost
tako prav gotovo pripada široko izobraženim kadrom.
Knjiga obsega dva dela, prvi del je namenjen Zemlji in problemom okolja na splošno,
drugi del pa obravnava gozd in človekov
odnos do gozda.
V prvem poglavju je predstavljen lovelockovski organizmični pogled na Zemljo kot
na en sam celovit ekosistem. Sledi opozorilo na naše zgrešeno dojemanje časa in

evolucije. V poglavju o ekosistemih nas
avtor s številnimi primeri opozarja na naše
neverjetno slabo poznavanje okolja, saj
imamo na primer opisanih le ca. 5-1 O%
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živalskih vrst. Kje pa je potem šele pravo
ekosistemsko znanje, se lahko upravičeno
vprašamo. Morda je prav v našem neznanju
vzrok, da vsako leto opustošimo veliko še
nedotaknjene narave ter tudi kulturne krajine.
V naslednjih poglavjih avtor analizira člo
veka in njegov odnos do narave. Dotakne
se etike okolja, antopocentričnega sistema
vrednot, kritično pregleda razvoj naravoslovnih znanosti in njihovo pretirano težnjo
po številski natančnosti in eksperimentiranju brez etike. Posebna poglavja posveča
tudi eksplozivni rasti prebivalstva, omejenosti in zmanjševanju naravnih virov. Sledi

pomembno in zanimivo poglavje o osnovah
trajnostnega upravljanja z okoljem. Najbolj
ga ogroža neustrezen gospodarski sistem,
ki večini neobnovljivih naravnih bogastev
pripisuje zelo nizke vrednosti oziroma obdavčitve, obnovljivi viri, kot navsezadnje
tudi delovna sila, pa so visoko obdavčeni
in predstavljajo ca. 60-70% prihodkov
držav v razvitem svetu. Na koncu prvega

dela knjige je posebno poglavje namenjeno
varstvu narave kot posledici zgrešenega

upravljanja z okoljem. Avtor argumentirano
razglablja o nezmožnosti varstva narave,

da bi samo ohranilo delovanje ekosistemov,
če ne bi prišlo do globalne spremembe v
našem načinu razmišljanja in posledično
ravnanja z naravo.

Drugi del knjige je posvečen gozdu. Najprej ga avtor predstavi neodvisno od člo
veka kot ekosistem in nas s številnimi
zanimivimi primeri opozori, kako presenetljivo plitvo in šibko je naše poznavanje
njegovega delovanja. V naslednjih poglavjih se osredotoči na zgodovino civilizacij, ki
je bila vseskozi povezana s spreminjanjem
in uničevanjem gozdov. Pri polpretekli in
novejši zgodovini kritično analizira gozdarsko zakonodajo, ki je zrcalo odnosa družb

do gozda. Zelo mikavno poglavje v tem
sklopu se dotakne vezi med nematerialno
platjo človeka in gozdom ter spreminjanja
tega razmerja skozi zgodovino. V n~dalje
vanju avtor predstavi gozd kot element
krajine. Za nas aktualno je obravnavanje
lastninske problematike in sodobnega pristopa ~ temu vprašanju v zahodni Evropi,
kjer absolutno lastništvo nad gozdovi in
ostalimi elementi krajine zamenjuje bistveno bolj omejujoča pravica le do dohodka iz teh virov na osnovi trajnostnega
gospodarjenja. V poglavju o gozdu kot
objektu naravovarstva je še posebej izčrpno predstavljena problematika uničeva
nja tropskih pragozdov. Nakazanih je več
možnosti reševanja le-te, kot npr. z ekološko rento. Glavni imperativ je seveda ohranjanje globalnega deleža gozdov na površini kopnega dela Zemlje nad 30%. Sedaj
znaša ta delež 31 ,8 %, vendar so trendi

najmanj nezamenljiva od zgoraj naštetih.
Pri vrednotenju in trženju funkcij gozda se
avtor zavihti od trenutnega 0,6% deleža
gozdarstva v bruto narodnem proizvodu
(BNP) Avstrije na 3% v primeru, če funkcije
obravnava enakovredno; ko pa upošteva
še delež od tistega dela turizma v BNP, ki
je močno vezan na gozdni ekosistem, se

ta delež povzpne na 12,6 %. Še precej
večja je vrednost funkcij gozda v BNP, če
upoštevamo vrednotenje funkcij glede na
njihovo nezamenljivost
Po tej metodologiji je, glede na avstrijski
način gospodarjenja z gozdovi, vrednostna
proizvodnja slovenskih gozdov precej višja
in skladno s tem delež gozdne proizvodnje
v našem BNP. Proporcionalna novemu

ugodni. Zmanjšanje deleža pod to kritično
mejo pomeni, glede na mnoge analize in
strokovna mnenja, kolaps celotnega ma-

vrednotenju pa je tudi višina ekološke rente,
ki bi jo javnost morala priznavati lastniku .
gozda za njegovo so naravno gospodarjenje
oziroma negospodarjenje (gozdni rezervati). S takšnim prevrednotenjem bi se razblinil tudi absurden položaj gozdarstva, ki je
v precepu med pritiskom ekonomika (volja
ljudstva) na racionalizacijo del v gozdarstvu

kroekosistema z vrsto nepovratnih spre-

zaradi visoko obdavčene delovne sile, na-

memb, kar bi bilo usodno predvsem za

raščanja mezd in konstantna cene proizvodov na eni strani in vedno večjimi zahtevami
za bolj ekološkim gospodarjenjem (zopet
volja ljudstva).
V zadnjem poglavju se avtor za tiste
bralce, ki rdeče niti knjige morda še ne bi
dojeli, povsem konkretno vrača k naslovni
temi - trajnemu - večfunkcijskemu gospodarjenju z gozdovi in si za cilj zastavlja
trajno, večfunkcionalnost gozdov po prioriteti: 'Vitalnost pred stabilnostjo, pred kvaliteto in kvantiteto'.
Besedilo ves čas spremljajo pronicljivi
citati in ga prijetno dopolnjujejo. Sprošča
joč, a hkrati kritičen do našega razvoja je
zadnji del knjige, ki ga zapolnjujejo ilustracije z ekološko problematiko gozdarjev iz
Turčije. Zanimiv je tudi pregled uporabljene
literature, saj ga zaokrožajo najnovejši naslovi. Morda nekoliko moteče deluje le veliko krepkega teksta in teksta v oklepajih,
kar nekoliko razbija tok branja. Knjiga zaradi širokega zornega kota prikazovanja
problemov sodobnosti zasluži našo pozornost še posebej jo priporočam študentom,
najbolj pa seveda našim politikom in širši
javnosti.
mag. Jurij Diaci

zmanjševanja površine gozdov zelo ne-

človeštvo.

V zadnjem in hkrati tudi najpomembnejšem poglavju knjige je obdelan gozd kot
element gospodarjenja. Predstavljena so
zelo različna evropska izhodišča glede več
funkcionalnosti. Za to področje velja poudariti, da smo tudi v praksi v Sloveniji že
precej naprej od zasnov, ki so podane v
prvem podpoglavju in verjetno na tem področju arjema ledino. Vsekakor pa so zanimiva temu sledeča podpoglavja o novem
tehtanju funkcij gozda ter predlogi njihovega finančnega ovrednotenja in trženja.

Avtor ugotavlja, da je navkljub vsej zapletenosti vrednotenja funkcij njihova prioriteta
precej jasna, če jih obravnavamo glede na
njihovo zamenljivost oziroma nezamenljivost Zaradi ogrožene evolucijske stabilnosti ekosistema Zemlja so na prvem mestu
naravovarstvene funkcije, sledijo okoljetvorne funkcije, saj je brez njih ogrožen
obstoj človeka, za njimi so varovalne funkcije, ki ohranjajo človekov bivalni prostor, na
predzadnjem mestu so rekreacijske funkcije, namenjene obnavljanju človeškega duha, in zadnja je funkcija izkoriščanja, ki je
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Globalno segrevanje

ozračja

Menda je nesporno dejstvo, vsaj tako
kažejo meteorološki trendi zadnjih nekaj
desetletij, da se zemeljsko ozračje segreva.
ln to mnogo hitreje kot so lahko normalni
procesi ohlajanja in otoplitev zemeljske klime. Vzrok je predvsem v intenzivni porabi
fosilnih goriv in s tem povečani vsebnosti
co2 v atmosferi. co2 zadržuje ohlajanje
zemlje in povzroča t. i. >>greenhouse effect«
- efekt rastlinjaka. Če k temu dodamo še
izsekavanje gozdov, njihovo vse manjšo
površino in s tem manjšo možnost vgrajevanja ogljika v zeleno biomaso, potem je
slika zares temna. Tako tudi niso naključne
akcije mednarodne organizacije Greenpeace, ki venomer opozarja, predvsem vlade,
da se čas za korenite ukrepe izteka. V
njihovem zadnjem sporočilu svetovnim medijem opozarjajo, da zaradi globalne otoplitve izginjajo v Tihem oceanu koral ni grebeni, ti ))najskrivnostnejši in najpopolnejši«
ekosistemi na zemlji.
Obstaja nekaj različnih scenarijev in teorij
o prihodnjem dogajanju v zemeljski klimi.
Vendar so morda v tem kontekstu bolj kot
napovedi za v prihodnje zanimivejši predlogi in hipoteze o »preprečevanju najhujšega cc. Seveda, energija. Potrebujemo jo in
kje naj jo dobimo, če se odpovemo nafti in
premogu? Prirejam eno izmed hipotez, ki
jo obravnava članek W. Patersona. (Pater;;
san, W., 1994: Power from Plants, Science
Report, Royal Institute of International Affairs, London)
Avtor članka, ki je sicer kritik nuklearne
energije, pravi, da je bil dolgo skeptičen do
·alternativnih virov energije. Vendar so zelene rastline tako velik potencial, da je
spremenil mnenje. Proizvajanje električne
energije iz zelenih rastlin, predvsem dreves
ali v najširšem pomenu iz biomase, bi
pomenilo čisto proizvodnjo, brez prispevka
k globalnemu segrevanju ozračja.
Drevje oziroma biomasa lahko zgori brez
neto prispevka k vsebnosti co2 v atmosferi
-saj drevesa v svoji rastni dobi absorbirajo
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in zelene rastline

(vgradijo) toliko C02 , kot ga pri sez1gu
oddajo - to pa naj bi pomagalo zaustaviti
ngreenhouse effect<<, ki verjetno vodi v
globalno segrevanje. Pri sežigu fosilnih goriv se namreč v obliki C02 sprostijo velike
količine vgrajenega (mirujočega) ogljika.
Velika prednost zelene biomase je, da
je, nasprotno kot nafta in premog, obnovljiv
naravni vir. Prav tako je v primerjavi s
premogom brez vsebnosti žvepla ali pa je
ta zelo nizka. Avtor članka predstavlja v
namen >>rastline za energijo« predvsem
hitro rastoče drevesne vrste, kot so iglavci,
vrbe, topoli in evkaliptusi. Prav tako pa bi
v poštev prišle tudi nekatere trave in ostanki
že predelanih pridelkov, kot npr. ostanki
sladkornega trsta.
Tehnologija proizvajanja energije iz biomase se po avtorjevih besedah razvija zelo
hitro; povezava med njeno efektivnostjo in
stroški ni še povsem jasna, vendar pa mora
biti pogled na celotno stvar kompleksen.
Tehnologija termoelektrarne na premog
in prihodnje termoelektrarne na biomaso je
zelo podobna. Prav tako je možna kombinacija premoga in biomase v že obstoječih
termoelektrarnah na premog. To je možnost, ki naj bi prišla v poštev predvsem v
začetku uvajanja termoelektrarn na biomaso, ko bi bila oskrba z biomaso še ne redna.
Velikost termoelektrarn na biomaso bi
močno odstopala od velikih termoelektrarn,
saj naj bi le-te bile relativno majhne, med
1 in 150 megawati.
Prva konkretna raziskava o termoelektrarni na biomaso naj bi bila izvedena
letošnje poletje (1994) na švedskem, potem pa naj bi se raziskave in poskusi
razširili na Evropsko skupnost, Skandinavija, ZDA in Brazilijo.
Avtor navaja, da bi po projekciji v ZDA
že do leta 201 O termoelektrarne na biomaso proizvedle že več kot 50.000 megawatov električne energije. (Sedanja proizvodnja v ZDA je pri bl. 700.000 megawatov).
Vendar bi za to količino energije morali z

drevjem zasadili 1 % površine ZDA. Malo
ali veliko?
Mislim, da je ta cilj morda pre ambiciozen,
vendar če bi ga dosegli, bi to pomenilo
izločitev 90 milijonov ton emisij co2 na leto,
ki prihajajo iz fosilnih goriv.
Energija iz rastlin naj bi imela velik potencial tudt v državah v razvoju, kljub delikatnim vprašanjem glede rabe in izkoriščenosti
tal.~odnih

virov in tekmovalnemu odnosu

s pridelovanjem hrane. Namreč, z av1ohtono biomaso za energijo bi močno zmanjšali breme dolgov za električno energijo, ki
jo uvažajo.
ln ne nazadnje, rastoča bio masa za energijo da pridelovalcem (kmetom) alternativni

čna, lahko tudi trajni izhod za kmete v tistih
deželah (predvsem v Evropski skupnosti),
ki pridelujejo presežke hrane in kjer mora
država subvencionirati zgrešeno kmetijsko
politiko. Rajši naj rastejo drevesa.

.. .

Ideja je zanimiva, v svoji preprostosti
morda celo genialna. Vendar se problemom, kot so načrtovanje površin za lesno
biomaso, ustrezne drevesne vrste, trajnost
in dolgoročno eksistiranje takšnih "Plantaž« ... ne bo dalo izogniti. Sicer pa bi
(bodo!?) morali te zanimive probleme reševati operativni strokovnjaki.

vir zaslužka; in če in ko bo energija iz

zelene biomase postala trgovsko kon ku ren-

GDK: 231.9

mag. Bojan

Počkar

+ 174.7 Picea abies

Gozdna genetika
Naravno vegetativno razmnoževanje
smreke v visokogorju

Stimm, B./Bergmann, F.: Genetisch Untersuchungen an Fichtenrotten der subalpinen Waldstule mit Hille von lsoenzympolymorphismen (Genetska raziskovanja na
smrekovih šopih v subalpinskem pasu
gozda z izoencimskimi polimorlizmi).
Schweiz. Z. Forstwes. 145 (1994), 5, 401411.
V subalpinskem pasu smrekovega gozda
opažamo rast smreke v šopih (nemško:
Rottenbildung). V težavnih ekoloških razmerah visokogorja ima taka rast svoje prednosti. Dva ali tri, pa tudi deset ali več
osebkov v šopu pomeni medsebojno zaščito in večjo odpornost proti vplivom snega, vetra, sončne pripeke, erozije ter tako
večjo stabilnost gozda. Šopasta rast ima
svoje prednosti ne samo pri smreki in v

visokogorju, ampak tudi pri drugih dravesnih vrstah v težavnih ekoloških razmerah.
Npr. mladje v šopih se laže upira uničeval
nim vplivom gozdne paše in preštevilne
divjadi. O tem je bilo tudi v naši strokovni
literaturi že nekaj napisanega.

Pri smreki v subalpinskem pasu poznamo zanimiv način naravnega vegetativnega razmnoževanja. Vejnatost pogosto
sega do tal. Najnižje veje tako lahko dobijo
stik s tlemi. Ob tla jih pritiska tudi sneg,
delno jih prekrijejo odpadle iglice in drug
opad, zasipajo jih lahko tudi erozijski nanosi
in se tako spremenijo v nekakšne grobanice, ki se polagoma zakoreninijo in postanejo samostojni osebki. Tako vegetativno
razmnoževanje je zelo dobrodošla možnost
za obnavljanje in širjenje smrekovih populacij v visokogorju v bližini zgornje gozdne
meje, kjer razmnoževanje s semenom bolj
ali manj odpove.
Raziskava, o kateri poroča članek, je
ugotavljala, kolikšen je delež takih vegetativno nastalih osebkov v smrekovih šopih.
Izvedli so jo v Bavarskih Alpah na nadmorski višini 141 Om, v subalpinskem gozdu na
apneniški kamninski podlagi z močno zastopanostjo smreke, macesna in gorskega
javorja. Pri tem so zajeli smrekove šope
tudi na zaraščajočih se pašnikih oziroma
planšarijah. Take šope sestavlja po eno
domnevno matično drevo, staro do 270 let,
visoko od 14 do 26m, s premerom od 45
Gozd V 52, 1994
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do 80 cm v prsni višini. Drugi osebki v
raziskovanih šopih, največ 12 v šopu, so
bili stari od 20 do 25 let, s premerom debla
od 3 do največ 1Ocm in največ 2,5 m visoki.
Ali so manjši in mlajši osebki v šopu res
nastali z vegetativnim razmnoževanjem,
ugotavljamo najprej tako, da iščemo
ostanke zasute veje oziroma grobanice v
tleh, to je povezavo med domnevno matič
nim drevesom in drugimi osebki v šopu. če
ostanke grobanic še najdemo, dokažemo
vegetativni nastanek posameznih osebkov.
Predvsem pri starejših osebkih sledov vegetativnega nastanka navadno ne moremo
več najti, ker v nekaj desetletjih ostanki
morebitne povezave z matičnim drevesom
izginejo. V takih primerih si moramo pomagati z biokemičnimi genetskimi analizami,
s katerimi ugotavljamo t. i. izoencimske polimorfizme. če dobimo enak rezultat za
domnevno matično drevo in za posamezne
osebke v šopu, dokažemo njihov vegetativni nastanek. Metoda raziskave je v

članku natančneje opisana. Rezultati raziskave so pokazali, da velika večina mlajših
osebkov v smrekovih šopih nastane na
vegetativni način in le vsako peto drevesce
zraste iz semena. Če upoštevamo še iz
semena zrasla drevesca zunaj šopov, je
polovica vseh osebkov smrekovega mladja
vegetativnega porekla. Dalje je raziskava
pokazala, da je sposobnost vegetativnega
razmnoževanja pri smrekah v visokogorju
tudi nekje genetsko pogojena in da te
sposobnosti ne moremo pričakovati pri vsakem smrekovem osebku.

Članek je zanimiv za vse tiste, ki se
ukvarjajo z genetiko in biokemičnimi genetskimi analizami. Poleg tega naj nas članek
spomni na možnost vegetativnega razmnoževanja smreke v našem visokogorju, npr.
v Triglavskem narodnem parku. To je za
zdaj še popolnoma neobdelana tematika.

Dr. Marjan

Zupančič

NAŠl ZASLUŽNI GOZDARJI

Belia Just-Pravdoje
Rodil se je 2. novembra 1853 v vasi Male
Žablje v Vipavski dolini. Gozdarstvo je študiral v Križevcih. Izpit za samostojno upravljanje v gozdnem gospodarstvu je opravil v
Zagrebu.
Slovenec po rodu ni nikoli deloval na
Slovenskem. Zaslužen je za ozelenitev
otoka Raba. S pogozdovanjem neplodnih
površin na otoku Rabu so na njegovo
iniciativo in pod njegovim vodstvom začeli
leta 1885. Sadike za pogozditev otoka· je
Belia vzgajal v za ta namen osnovan! gozdni drevesnic! v zalivu Sv. Margarete. Poleg
gozdnih so v drevesnici vzgajali tudi sadne
sadike.
že skoraj pred 150 leti je predvidel velik
pomen parka v turističnem mestu Rabu.
Zasnoval ga je na neplodnem pašniku Komrčarju. Belia je bil tudi strokovni upravitelj
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znamenitega gozda Dundo pri naselju
Kampor na otoku Rabu, ki je edinstven
gozd zimzelenega hrasta Quercus lllicis v
Sredozemlju in je tudi študijski objekt gozdarske fakultete iz Zagreba. Gozdar Belia
je za ta gozd leta 1904 izdelal ureditveni
načrt, ki vključuje vse gozdnogojitvene in
gozdnovarstvene smernice.
Gozdarski strokovnjak Belia je umrl 15.
julija 1923 v Rabu. Za pogozditev celotnega
otoka in posebej za zasnovo in ureditev
mestnega parka mu je leta 1924 občina
Rab postavila spominsko ploščo.
Lit.: Petrači6, A., Pravdoje Belia, Ob stoletnici
njegovega rojstva, GozdV 11, 1953, s. 150.
- Just Belja (Pravdoje), pogozdovalec otoka
Raba, GozdV 43, 1985, s. 296-298.
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Avtoceste in gozd v Sloveniji
Med vsemi infrastrukturnimi posegi v gozd in gozdni prostor
zareže v življenje ekosistema njunega prostora brez dvoma
najusodneje gradnja avtocest oziroma t. i. daljinskega cestnega
omrežja. Dobra novica za večino ljudi, da se bo v Sloveniji zelo
pospešila gradnja avtocestnega omrežja, je pomenila slabo
novico za gozd.
Zaradi velikih gospodarskih, materialnih pa tudi javnih interesov ter številnih dejavnikov, ki določajo optimalnost trase avtocest, je bilo težko pričakovati, da bi lahko slovensko gozdarstvo
odločilneje vplivalo na izbiro tras. Velik delovni in strokovni
zalogaj, ki ga predstavljajo presoje vplivov avtocest na okolje,
iskanje variantnih rešitev in njihovo argumentiranje tako obsežnih
objektov kot so avtoceste, je slovensko gozdarstvo doseglo tudi
v nadvse neprimernem času - v času popolne organizacijske
prenove. Razen nekaj izjem se je v takšnih razmerah gozdarska
stroka omejila predvsem na določanje pogojev, ki jih je treba
izpolniti pri gradnji avtocest, predvsem v pogledu potrebnih
prilagoditev gozdnih prometnic ter izvedbe ustreznih prehodov
za živali, saj avtocesta v gozdu najbolj prizadene prav gozdne
živali, zlasti tiste, ki se (po tleh) gibljejo na večjih površinah.
Zveza gozdarskih društev Slovenije je z namenom, da strokovnjake različnih strok opozori na poglede naše stroke v zvezi z
gradnjo avtocest, v času sejma Tehnika za okolje - ENV 94
organizirala 8. junija 1994 na Gospodarskem razstavišču v
Ljubljani strokovno srečanje na temo Nasprotja v gozdnem
prostoru in njihovo razreševanje, ki je bilo tematsko skoraj v
celoti posvečeno predvideni intenzivni gradnji avtocestnega
omrežja v naši državi.
Ker se je izdaja referatov s strokovnega srečanja iz različnih
razlogov vse bolj odmikala, smo se v Zvezi gozdarskih društev
odločili, da referate, ki so zanimivi tudi z vidika drugih posegov
v gozd in gozdni prostor, izdamo v naši reviji. To je ta zvezek
revije izjemoma obarva/o tematsko.
Urednik
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Predgovor - Preface

Predgovor
Varstvo okolja postaja vse bolj skrb vseh ljudi, saj
so voda, zrak, zemlja in gozdovi ogrožene naravne
dobrine. Zahtevna problematika ohranjanja (varovanja, čiščenja) in obnavljanja naravnih dobrin z najnovejšimi izsledki raziskovalnega dela je bila predstavljena na trinajstem sejmu Tehnika za okolje- ENV 94
v Ljubljani od 7. do 10. junija 1994. Gozdarstvo je na
sejmu predstavilo vlogo aktivnega varstva pri urejanju
krajine.
V slovenski krajini je gozd nenadomestljiv dejavnik,
ki vpliva na ekološko stabilnost v prostoru in kvaliteto
življenjskega okolja. Nastaja vse več in vse bolj
škodljivih vplivov, ki že rušilne vplivajo na gozd. Zato
smo na razstavi pod naslovom "Živimo z gozdom"
predstavili novosti o organizaciji gozdarstva, izpostavili
probleme v gozdovih in prikazali vlogo večnamen
skega gozda. Posebej pa smo organizirali okroglo
mizo na temo: "Nasprotja v gozdnem prostoru in
njihovo reševanje".
Izhodišče za pogovor so bili pripravljeni prispevki,
ki so v zaporedju zajeli naslednje vsebinske sklope:
- Krajinsko ekološki vidiki velikih posegov v gozdni
prostor,
- Obseg javnih funkcij gozdov in problemi, ki jih
zanje prinašajo posegi v gozdni prostor,
- Varovanje gozdov pri načrtovanj u cest in pri
drugih velikih posegih v prostor,
- Izdelava presoj vplivov na okolje ob posegih v
gozdni prostor,

Preface
Environmental protection has become the concern
of the entire population because the natural resources
such as water, air, soil and forests have become
endangered. A demanding topic concerning the preservation (protection, cleaning) and renewing of natural resources by means of the /atest results of research
work was presented at the 13th fair cal/ed Technics
for the Environment - ENV 94 in Ljubljana from 7th
to tOth June 1994. At the fair forestry presented the
role and significance of forests within the scope of
active protection in landscape architecture.
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- Vpliv gradnje avtocest na prosto živeče živali,
- Gozdarsko načrtovanje in gradnja,
- Problemi vključevanja gozdarstva v procese načrtovanja avtocest,
- Uveljavljanje javnega interesa pri posegih v gozdove.
V razpravi, v kateri je sodelovalo 16 udeležencev
okoli 80), smo razčlenili in utrdili nekatere
ugotovitve, mnenja in predloge. Zato smo poleg napisanih prispevkov pripravili iz njih in razprav povzetek
pomembnejših poudarkov. Tako je zbrano gradivo
namenjeno vsem, ki so soudeleženi pri razreševanju
nasprotij v gozdnem prostoru in lahko s svojim vedenjem prispevajo k varovanju in razvoju večnamenske
vloge gozdov.
(navzočih

Pri organizaciji priprave in pri izvedbi omizja so
sodelovali:
- Zveza gozdarskih društev Slovenije
- Ministrstvo za kmetijstvo in gozdarstvo
- Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo
- Biotehniška fakulteta, Oddelek za krajinsko arhitekturo
- Gozdarski inštitut Slovenije
- Zavod za gozdove Slovenije
- Splošno združenje gozdarstva Slovenije
- Ministrstvo za okolje in prostor
Vsem se za uspešno sodelovanje iskreno zahvaljujemo.
Za pripravljalni odbor:
Janez Pogačnik

ln Slovenian landscape forest is an indispensable
factor, influencing ecologic stability in the space and
the quality of life environment. It can be established
!hat there are more and more harmful influences
which have destructive effect on the forest. Therefore,
the exhibition cal/ed "Life with forest" presented the
novelties concerning the organization of forestry. The
problems regarding forests were pointed out and the
role of multipurpose forest was shown. A round-table
discussion was organized, dealing with the topic
"Conflicts in Forest Space and the Solving Thereof".
The suggestions for the discussion were the articles
prepared in advance, which successive/y covered the
following individual topic units:
- Landscape-Ecologic Aspects of Heavy lnterventions into Forest Space,

Predgovor - Preface

- The Extent of Forests' Public Functions and the
Corresponding Problems Caused by lnterventions in
Forest Space,
- Forest Protection in the Planning of Roads and
. in Other Heavy lnterventions in Forest Space,
- The Elaboration of Estimates Dealing with the
Effects on the Environment due to the lnterference
with Forest Space,
- The Effect of the Construction of Highways on
Free-living Wild Animals,
- Forestry Planning and the Construction of Highways,
- The Problems Regarding the Introduction of Forestry into Highway Planning,
- The Assertion of the Public Interesi at the lnterventions into Forests.
The discussion, in which 16 participants look part
(there were about BO persons presen!), analysed and
confirmed some findings, opinions and suggestions.
Apart from the discussion, the written articles served
as a basis for the elaboration of a summary of more
important facts stressed. The materials thus obtained

have been intended for all those who participate in
the solving of the conflicts arising in forest space and
who can contribute with their knowledge to the protection and development of the multipurpose role of
forests.
ln the organization and preparation of the round-table discussion - The League of Forest Associations
of Slovenia
- Ministry of Agriculture and Forestry
- Biotechnical Faculty, Department of Forestry
- Biotechnical Faculty, The Institute of Landscape
Architecture
- The Fors:;try Service of Slovenia
- The Forestry Institute of Slovenia
- General Forestry Association of Slovenia
- Ministry of Environment and Space
We would like to express our sincere thanks to all
the participants.
Organisation Committee
for
Janez Pogačnik

Gorenjska avtocesta od Vodic proti Gorenjski. V obdobju 1981-90 smo v Sloveniji zaradi gradnje
cestnega omrežja izkrčili 1561 ha gozdov.
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Krajinskoekološki vidiki velikih posegov (cest)
v gozdni prostor
Landscape-Ecologic Aspects of Heavy lnterventions (Roads) into
Forest Space
Boštjan ANKO*

Izvleček

Synopsis

Anko, B.: Krajinskoekološki vidiki velikih posegov (cest) v gozdni prostor. Gozdarski vestnik,
št. 10/94. V slovenščini, cii. lit. 9.
Članek obravnava vpliv gradnje cest in fragmentacije gozda na gozd in njegove funkcije ter
na krajino. Posebej je opozorjeno na vpliv gradnje
cest na habitate in migracijske poti divjih živali.

Anko, B. : Landscape-Ecologic Aspects of
Heavy lnterventions (Roads) into Forest Space.
Gozdarski vestnik, No. 10/94. ln Slovene, lit.
quo!. 9.
The article deals with the effect of road construction and forest fragmentation on the forest
and its functions as well as on the landscape.
Special stress is !aid on the effect of road construction on habitats and migration routes of wild
animals.

Ključne besede: gradnja cest, krajina, funkcije
gozdov, fragmentacija gozda.

Key words: road construction, district, forest
functions, forest fragmentation.

Cesta z vsem dobrim in slabim, kar
prinaša, že dolgo sooblikuje našo kulturno
krajino. Začetki oblikovanja današnje slovenske krajine segajo vsaj v bronasto dobo
(prib!. 1700-800 pr.Kr.), ko se prvič jasno
prikaže "slovenski prometni križ" (karta 1).
Pomembnost prehodnega značaja našega
ozemlja se zlasti pokaže v rimskem obdobju, ko se sistem cest rimskega sveta
najbolj zgosti prav v našem prostoru (karta
2).
Veliki posegi v ekološke sisteme, kot je
krajina, zahtevajo prostorsko in časovno
vzeto veliko merilo obravnave njihovih posledic. Ne obravnavamo več le posameznih
vrst niti ne posameznih ekosistemov, ampak procese v više integriranih ekoloških
sistemih - tj. krajinah.
Izguba redke vrste ali habitata je v tem
časovno-prostorskem merilu le drobna epizada v procesih, ki jih je neki poseg sprožil
in se ne bodo ustavili z dokončanjem pro.jekta.
• Prof. dr. B. A., dipl. inž. gozd., Oddelek za
gozdarstvo BF, Večna pot 83, 61000 Ljubljana,
SLO

404

Gozd V 52, 1994

Gozd kot najnaravnejša in najviše razvita
naravna skupnost je zaradi svoje kompleksnosti, dolgoživosti in velikega prostorskega deleža verjetno zares odli čno merilo
tega, kar se dogaja z našim okoljem. V
marsičem lahko njegovo usodo enačimo z
usodo okolja.
S krajinskoekološkega vidika je torej
gozd (v smislu teorije Formana in Godrona)
prvobitna matica, iz katere je človek z
vlaganjem zaplat in koridorjev oblikoval in
izoblikoval trenutno kulturno krajino, saj je
pokrival okrog 95% našega praprostora.
Vlaganje zaplat in koridorjev pomeni krči
tev gozda. Ponekod je ta napredovala do
· te mere, da se je gozd po površinskem
deležu in v funkcionalnem smislu v prvotni
gozdni krajini znašel v podrejenem položaju
zaplate (npr. osamljenega otoka sredi
agrarne ali urbane krajine ipd.) ali koridorja
(omejka - živice - meje, tj. ozkega pasu
drevnine vzdolž posestne meje, poti, vodotoka, ježe ipd.).
Bistvo količinskih vidikov vplivov krčitve
gozda na ekološke razmere v krajini povzema Slika 1 (po Curtisu, cit. Burgess in
Sharpe, 1981 , s. 3).

Krajinskoekološki vidiki velikih posegov (cest) v gozdni prostor
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Slika 1: Proces fragmentacije gozda (Green
Country, Wisconsin 1831-1950) (Curtis, cit.
Burgess in Shape 1981, s. 3)
Figure 1: The Process of Forest Fragmentation

Z ekološkega vidika pomeni manjšanje
površinskega in funkcionalnega deleža gozda v prvotnem gozdnem prostoru predvsem:
- zmanjševanje v krajini navzočih količin
organske snovi,
- večjo snovno in energetsko odprtost
krajinskega ekosistema,

- večanje hitrosti pretokov snovi in energije,
- spreminjanje ali uničevanje habitatov
in s tem zmanjševanje avtohtone biološke
raznovrstnosti.
V okoljskem smislu pa zmanjševanje
gozdnatosti vpliva predvsem na spremembe v:
- vodnem ciklu,
- topo- in mezoklimi,
- estetskih prvinah prostora.
V primerjavi z zgodnejšimi, recimo eneolitskimi krčitvami gozda pretežno v agrarne
in živinorejske namene, imajo koridorske
krčitve za prometno infrastrukturo za usodo
gozda pomembne sekundarne posledice,
kot npr. koncentracijo poselitve v koridorskem območju. Na širši kulturni prostor pa
vplivajo nove prometne povezave s pretoki
snovi, energije in informacij, s trganjem
migracijskih poti živalskih vrst, ki so vezane
na velike prostore, z vnašanjem novih rastlinskih in živalskih vrst, živahnejšo trgovino
itn.
Žal se še danes običajna obravnava
vplivov velikih posegov na gozd omejuje le
na neposredne izgube gozdnih površin zaradi krčitev.
že o količinskih vidikih tovrstnega zmanjševanja gozdnih površin vemo razmeroma
malo in še manj o kakovostnih, tj. zlasti
ekoloških vidikih vplivov gradnje cest na
krajinske sisteme in procese. Poleg že

Nekatere krajinske spremenljivke za obravnavano
Some Landscape Variables of the Area Dealt With

•tt -·

1. Skupna gozdna površina (ha)

območje

1831
8724

(op. cit.)

1882
2583

1902
841

1935
419

1950
318

70

61

57

55

36.9

13.8

7.4

5.8

156.9

97.0

74.8

63.1

607

371

271

241

153

332

336

339

60.8

115

179

208

32

6

3

o

[ota! forest area (ha}
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2. Stevilo gozdnih otokov
3.
4.
5.
6.
7.
8.

The number of forest islands
Povprečna površina otoka (ha)
The average island area (ha)
Skupni obseg (km)
Tota/ circumference (km)
Povprečna najmanjša razsežnost (m)
The average minimum extension (m}
Povprečna razdalja med otoki
The average distance between islands
Dolžina roba (miha gozda)
The length of forest edge (miha of forest)
Index zveznosti
Function index

8724

9340
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Tabela 1 : Pregled izgub gozdnih površin v
Sloveniji zaradi gradnje cest v obdobju od
1981 do 1990 (Anko 1987, s. 153; 1991, s. 188)
Table 1: A Survey of Forest Area Loss in Slovenia
due to Road Construction from 1981 to 1990

Skupna površina krčitev gozda
Total deforested area
Skupno število krč itev
Total number of deforestations
Površina krčitev za ceste
Deforested area intended for roads
število krčitev za ceste
The number of deforestations
intended for roads

ha

%

6077

100

5944

100

1560

26

932

16

omenjenih sekundarnih vplivov predstavlja
gradnja cest zagotovo vnašanje krajinskih
sestavin, ki so npr. v primerjavi z agrarnimi
gotovo trajnejše, nepovratnejše in so za
naravne (migracijske) tokove v krajinskih
sistemih večje ovire.
Gotovo povzročijo takšne količinske
spremembe v prvotni gozdni krajini tudi
kakovostne premike. Ti so povzeti v pojmu
fragmentacija (drobljenje) gozda, ki ga je v
svojem delu "The Fragmented Forest" leta
1984 izčrpno utemeljil Larry Harris, izhajajoč iz teorije Mc Arthurja in Wilsona o
"otoški biogeografiji" iz leta 1967.
Fragmentacijo so v naslednjih letih proučevali in interpretirali različni avtorji (npr.
Vos in Opdam, Hansen in di Castri etc.)
predvsem z vidika habitatov, čeprav je
očitno, da drobljenje naravne krajinske matice ne ustvarja le metapopulacij z motnjami
v habitatih, ampak tudi nujne premike v
delovanju prizadetih krajin, tj. spremembe
v tokovih snovi in energije ter spremembe
v medsebojih razmerjih med krajinskimi
ekosistemi.
Vos in Opdam (1993, s. 147) definirala
fragmentacijo kot proces in kot vzorec prostorskega razporeda hkrati.
Kot proces pomeni fragmentacija uniče
vanje habitatov, ki pušča za seboj preostale
fragmente, raztresene po vsej novo nastali
krajini. Za vrste, ki so omejene (specializirane) na prvobitni tip habitata, pomeni fragmentacija razpad habitata v majhne, prostorsko loče ne zaplate, obdane od prostora, ki je neprimeren za razmnoževanje,
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prehranjevanje, za zaklonišče ali za vse
hkrati.
Razume se, da fragmentacija najbolj prizadene prostoživeče divje živali z zahtevami po velikih habitatih. Vpliva pa tudi na
teritorialne ptice in celo insekte: če se
habitat krešiča zmanjša na manj kot 5 ha,
bo v njem izumrl (Barth, 1987, s. 65).
Upoštevati je treba, da različne vrste na
fragmentacijo različno reagirajo : ene se
bodo izselile, nekatere bodo izumrle, druge
se bodo prerazmnožile, tretje priselile v
novo krajino.
Fragmentacijo pa lahko razumemo tudi
kot prostorski razpored - rezultat razpada
osnovne matice. V tem primeru jo lahko
opišemo funkcionalno kot prostorsko razporej eno množico zaplat habitatov, ki jo označujejo površina in oblika zaplat, njihov razpored in upornost njihove okolice na prehajanje vrst- ali tokovi snovi in energije.
Pogosto spregledan je učinek fragmentacije na ustvarjanje ekotonov -tj. gozdnega
roba, ki z vidika ohranjevanja avtohtone
biološke pestrosti gozdnih vrst seveda ni
primeren.
Kaj s tega vidika pomeni, če avtocesta
preseka 4-hektarski gozdni otok (pri čemer
imata krog oz. kvadrat zelo ugodno razmerje med dolžino roba in površino), kaže
slika 2.
Hansen in di Castri (1992, s. 11) predpostavljata, da imajo za avtohtono življenje
kakovostne in površinske spremembe v
ekotopih verjetno naslednje najve čje posledice:
1. dramatičen upad biološke raznovrstnosti na genski, vrstni in biotopski ravni,
2. izjemno močno izumiranje vrst na
lokalni in globalni ravni,
3. motnje preostalih skupnosti z možnostjo vdora novih vrst.
V tem kratkem prispevku sem želel opozoriti na nekatere kakovostne razsežnosti
velikih posegov v gozdno okolje kot naravno pramatico našega prostora in okolja
nasploh.
Ne izginja pod novogradnjami le gozd, ki
ga ne bo več - tudi tisti, ki ostaja, se
močno, včasih nepovratne spreminja zaradi

Krajinskoekološki vidiki velikih posegov (cest) v gozdni prostor
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R

Slika 2: Prostorska razmerja v gozdnem otoku kvadratne oblike s stran ico 200m - a) pred
posegom in b) po vnosu 50 m širokega cestnega koridorja (širina gozdnega roba je 200m)
Figure 2: Spatial Relations in a Forest Island of a Square Form with a S ide of 200 m - a) before the
lntervention and b) after the Introduction of a 50 m-Wide Road Corridor (the Width of the Forest Edge
is 200m)

s
N
R

c

skupna površina
total area
notranja cona
internat zone
robna cona
edge zone
cesta
road

a) Pred posegom
a) Before intervention

b) Po posegu
b} After interv~ntion

40.000 m2
25.600 m2
14.400 m2

40.000 m2 = 1OO%
11.200 m2 = 28%
18.800 m2 = 47%
10.000 m2 = 25%

= 100%
= 64%
= 36%

Karta 1 : Glavna najdišča iz bronaste dobe in kulture žarnih grobišč
Map 1: The Main Sites from the Bronze Age and the Cu/ture of Urn Cemeteries
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Karta 2: Sistem rimskih cest (Zgodovina cest na Slovenskem, 1972. Republiška skupnost za
ceste, Ljubljana)
Map 2: The System of Roman Roads

takih posegov. Verjetno človek ne more biti
proti njim kar na pamet. Lahko pa zahteva,
da bi bili do narave bolj prijazni. Da bi se
načrtovalci vsaj včasih zavedli, da imajo
moralno dolžnost pomisliti, da nove, smelo
načrtova ne ceste ne sekajo le poljskih in
vaških poti, ampak tudi tiste, ki so si jih
stoletja pred nami utrli žabe, medvedje,
jazbeci in jelenjad in da v razde ljenih in
pohabljenih habitatih in skupnostih -člove
ških in živalskih - ostajajo zmeda, tesnoba
in razpad, ker ceste ne zarezujejo le v
krajinski fiziotop, ampak tudi v krajino kot
živo skupnost.
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Obseg javnih funkcij gozdov in problemi, ki jih zanje
prinašajo posegi v gozdni prostor
The Scope of Forest Public Functions and the Problems represented
by the lnterventions into the Forest Space
Janez POGAČNIK'

Izvleček

Synopsis

podlage, ki gozdnogospodarske načrte uveljavljajo kot prostorske načrte ter podane usmeritve
za izdelavo gozdnogospodarskih načrtov v pogledu obravnave prostora.

Pogačnik, J.: The Scope of Forest Public Functions and the Problems represented by the
lnterventions into the Forest Space. Gozdarski
vestnik, No. 10/94. ln Slovene, lit. quot. 2.
The article gives an analysis of public forest
functions as defined in valid district forest management plans and points out to the conflicts in
the use of forest and forest space, which endanger forest ecosystem. Legal bases, putting
through forest ·management plans as spatial
plans, are the object of discussion and the guidelines for the elaboration of forest management
plans from the aspect of space are presented.

Ključne besede: gozdnogospodarsko načrto
vanje, prostorsko načrtovanje, funkcije gozdov.

Key words: forest managing planning, spatial
planning, forest functions.

1.0 UVOD

Načrti za gozdno gospodarjenje določajo
pogoje za usklajeno rabo gozdov in pogoje
za poseganje v gozdove ter gozdni prostor,
potreben obseg gojenja in varstva gozdov,
najvišjo možno stopnjo njihovega izkorišča
nja ter pogoje za gospodarjenje z živalskim
svetom. Načrti se izdelajo kot skupni načrti
za vse gozdove ne glede na lastništvo.
Gozdnogospodarski načrti imajo splošni
in prostorski del, ki morata biti med seboj
usklajena. Pri tem je obvezno izhodišče za
izdelavo načrtov stopnja varovanja okolja

Pogačnik,

J.: Obseg javnih funkcij gozdov in

problemi, ki jih zanje prinašajo posegi v gozdni
prostor. Gozdarski vestnik, št. 10/94. V slovenšči
ni, cit. lit. 2.
Prispevek analizira javne funkcije gozdov, kot
so opredeljene v veljavnih območnih gozdnogospodarskih načrtih ter opozarja na nasprotja pri
rabi gozdov in gozdnega prostora, ki ogrožajo
gozdni ekosistem. Obravnavane so zakonske

1.0 INTRODUCTION

Po Zakonu o gozdovih uveljavljamo v
gozdovih sonaravne ter večnamensko go-

_, .

spodarjenje v skladu z načelom varstva
okolja in naravnih vrednot. Tako z njim
zagotavljamo trajno in optimalno delovanje
gozdov kot ekosistema ter hkrati uresniče
vanje vseh funkcij gozdov (proizvodnih,
ekoloških in socialnih). Z Zakonom o gozdovih je urejeno tudi gospodarjenje z gozdnim prostorom po usmeritvah prostorskega dela gozdnogospodarskega načrta.
Pri tem gozdni prostor vključuje gozd ozi-

pred obremenitvami in varstveni režim zavarovanih naravnih bogastev. Upoštevati

morajo tudi usmeritve za gospodarjenje z

roma gozdno zemljišče in negozdno zem-

naravno in kulturno dediščino v gozdnem

ljišče,

prostoru, vodnogospodarske pogoje in usmeritve za zagotavljanje drugih funkcij.
v gozdnogospodarskih načrtih določimo
in ovrednotimo funkcije gozdov, določimo
cilje gospodarjenja z gozdovi in gozdnim
prostorom ter usmeritve in ukrepe. Opravljeno ovrednotenje funkcij gozdov pa ima

ekološko oziroma funkcionalno povezano z gozdom, ki skupaj z njim zagotavlja
uresničevanje funkcij gozdov.

* Mag. J. P., dipl. inž. gozd., Splošno združenje
gozdarstva Slovenije, Miklošičeva38/JII, Ljubljana

še poseben pomen za presojo vplivov na

okolje in za

določanje

ranljivosti prostora,
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za usmeritev ter za ukrepe pri posegih v
gozdni prostor.

2.0 JAVNE FUNKCIJE GOZDOV
2.0 PUBLIC FOREST FUNCTIONS

V območnih gozdnogospodarskih načrtih
za obdobje 1991 -2000 je v gozdni prostor
vključeno okoli 70 % površine RS (gozdov
51 %). Problem podrobnejše razmejitve
gozdnega prostora še ostaja, saj je treba
sprejeti izhodišča in merila, po katerih bi
določili vsa negozdna zemljišča, ki so ekološko ali funkcionalno povezana z gozdom
(npr. vse površine nad gozdno mejo, velikost enklav v gozdu, širino pasu ob robu
gozda in podobno). Pri inventarizaciji izraženih in strokovno utemeljenih potreb po
vseh funkcijah gozdov ugotavljamo, da
imajo funkcije gozdov v prostoru različen
pomen in medsebojni vpliv, ki je lahko v

konkretnem okolju pospeševalen, neodvisen, omejujoč ali celo izključujoč . Na osnovi
opravljene okvirne valorizacije funkcij gozdov smo pri analizi vseh območnih načrtov
ugotovili, da je že na dobri polovici vseh
gozdov ena ali več funkcij izjemno poudarjena, ki torej vpliva ali določa način gozdnega gospodarjenja. To pa vnaša pri opredeljevanju gozdnogospodarskega cilja določene omejitve in prilagoditve že pri samem gozdnem gospodarjenju. Omejitve ali
prepovedi pa je zlasti treba upoštevati, ko
nastopijo raz lič ni drugi vplivi ali posegi v
gozdni prostor. Iz podatkov območnih načr
tov je razvidno, da je varovalna funkcija
izjemno poudarjena na 20,4 % površine,
hidro loška na 15,7% površine, funkcija varovanja naravne in kulturne dediščine na
14,2 %, rekreacijska in turistična na 8,2 %,
higiensko zdravstvena na 5,2% itd. (Glej
preglednice 1 in graf 1.)

Grafikon 1: Izjemno poudarjene funkcije in njihovo prekrivanje
Graph 1: Extremely Stressed Functions and Their Overlapping
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Opomba: Funkcije na x osi so ozn ačene z zaporednimi številkami iz preglednice 1.
Note: The functions on axis x are denoted by successive numbers from Table 1.

41 O

Gozd V 52, 1994

Obseg javnih funkcij gozdov in problemi, ki jih zanje prinaSajo posegi v gozdni prostor

Preglednica 1: Rezultati okvirne valorizacije funkcij gozdov
Table 1: The Results of the Revaluation of Forest Functions
Zap.
št.

Vrsta funkcije

Ser.
num.

Function type

1

Površina gozdov
Forest area
v ha
in ha

2
1

2
3
4
5

varovanje gozdnih zemljišč
in sestojev
protection of agricultural
areas and stands
hidrološka
hydrologic
klimatska
c/imatic
biotopska
biotopic
zaščitna

Prekrivanje funkcij
Overlapping of functions

Prekrivanje
v%
Overlapping
in%

v%vseh
gozdov RS
expressed
in% of all the
forests in the
R of Slovenia

(5:3)x100

3

4

5

6

7

224894

20.4

127790

11.7

57

172227

15.7

80434

7.4

47

17410

1.6

13115

1.2

75

53299

4.9

29434

2.7

55

24803

2.3

16288

1.5

66

90692

8.2

73938

6.8

82

155924

14.2

94564

8.7

61

57314

5.2

31889

2.9

56

2701

0.2

1965

0.2

73

11066

1.0

9561

0.9

86

47718

4.3

39406

3.6

83

protective

6
7

8

turistična,

rekreacijska
touristic, recreational
varovanje naravne in
kulturne dediščine
protection of natural and
cultural heritage
higiensko~ zdravstvena
hygienic~medical

9
10
11

poučna

educational
raziskovalna
investigative
estetska
aesthetic

Skupaj je vseh izjemno poudarjen ih funkcij po površini kar za 78,1 % površine gozdov Slovenije. Vendar se nekatere teh
funkcij med seboj prekrivajo (koef. prekrivanja 1,5 7%), tako daje dejansko le na 50%
gozdnih površin ena ali več funkcij izjemno
poudarjena. Tako so na 8,4% površine tri
in tudi več poudarjen ih funkcij in na 15,3%
površine dve poudarjeni funkciji.
Zanimivo je, da prek 80% vseh površin
raziskovalne,

turistične,

rekreacijske

in

estetske funkcije prekrivajo tudi druge izjemno poudarjena funkcije. Najbolj razširjena in najbolj pomembna izjemno poudarjena funkcija - funkcija varovanja gozdnih

zemljišč

in sestojev, ki je evidentirana na
1/5 slovenskih gozdov, je hkrati na 57% te
površine prekrita še z eno ali več (razen

estetske in poučne) izjemno poudarjenih
gozdnih funkcij.
Akti o razglasitvi gozdov za varovalne
gozdove in gozdove s posebnim namenom

se morajo uskladiti z novim zakonom najpozneje v treh letih Gun ij 1996). Do uskladitve aktov so zavarovana naravna bogastva

gozdovi, ki so kot gozdovi z izjemno poudarjeno katero koli ekološko funkcijo (varovalno, klimatsko, hidrološke in biotopsko)
ali funkcijo varovanja narave in kulturne
dediščine in drugih vrednot okolja, raziskoGozdV52,1994
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valne in s higiensko-zdravstveno funkcijo
navedeni v gozdnogospodarskih območni h
načrtih z veljavnostjo od 1. 1. 1991-2000.
Teh površin je 40 % gozdov Slovenije, na
njih se nekatere teh funkcij prekrivajo (vseh
posameznih funkcij je za 63 % površine
gozdov).
Z Zakonom o gozdovih je tudi določeno,
·da morajo biti prostorski deli gozdnogospodarskih načrtov izdelani pri gozdnogospodarskih načrtih z veljavnostjo od 1. 1. 1995
dalje. Tako bomo imeli šele do leta 2005
podrobnejše strokovne podlage za vso Slovenijo.

3.0 NASPROTJA V GOZDNEM
PROSTORU
3.0 CONFLICTS IN THE FOREST SPACE

V gozdovih je vrsta nasprotij, zaradi katerih nastajajo številni škodljivi vplivi, ki slabijo, ogrožajo ali uničujoče vplivajo na gozdni
ekosistem. Ta nasprotja nastajajo lahko že
pri gozdnem gospodarjenju (npr.: gojenje
in pridobivanje lesa, gozdne gradnje) ali pri
sočasni rabi gozdnega prostora (npr. neusklajeni režim lovstva, kmetijstva, vodnega
gospodarstva in gozdne rekreacije), vse
pomembnejši pa so zunanji vplivi (emisije)
in različni posegi v gozdni prostor. Tako
imamo:
- zaradi neustreznega preteklega gozdnega gospodarjenja 7 ,5 % gozdov razvrednotenih, v njih je močno zmanjšana
rastnost oziroma rodovitnost gozdnega
zemlji šča;

- zaradi vse večjih škodljivih vplivov izloogroženih ali uničenih gozdov zaradi
imisije 3,5 % in zaradi divjadi 0,5 % gozdov,
medtem ko se vidna prizadetost gozdov
kaže kar na 40 % površine;
- v obdobju 1981-90 zaradi različnih
posegov v gozd izkrčenih 6.088 ha gozdov
(od tega 1/2 za ceste in kmetijstvo). Po naši
oceni so bili ti posegi že marsikje v škodo ·
ekološkega ravnotežja v prostoru (npr.
kmetijske melioracije, smučišča in žične
naprave, peskokopi in glinokopi, odlagališča odpadkov).
V spremenjenih razmerah po letu 1990
se pomanjkljivo upoštevata vloga in pomen
čena
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gozdov, vnasaJO pa se vse bolj rušilni

škodljivi vplivi. Razpadel je obstoj eči sistem
usmerjanja razvoja gozdov, medtem ko se
novi sistem po sprejetem zakonu prepočasi
vzpostavlja. S podzakonskimi predpisi, ki
so osnova in pogoj za realno izvajanje
celovitega strokovnega usmerjanja in izvajanja vseh del ter poostrenega javnega
nadzora nad gozdovi, močno zamujaro.
Stroka nima ustrezno zagotovljenih pogojev
na organizacijskem, kadrovskem, izobraževalnem, raziskovalnem, materialnem in poslovnem področju. V gozdovih nastajajo
neurejene sečnje (okoli 100 ha golosekov
povprečno letno in sekanje nosilcev ali
kvalitetnih osebkov za prihodnji razvoj),
izjemno majhna so vlaganja v obnovo in
nego gozdov (samo 1/3 načrtovanega) ,
znižala se je premena degradiranih gozdov
na 8% v letu 1993, slabo je vzdrževanje
gozdnih cest ter nadpovprečno so se razmnožili škodljivci (npr. lubadar je že tri
zadnja leta razširjen v kalamitetnem obsegu). Navedeno vse bolj škodljivo vpliva na
gozd in gozdni prostor.
Predvideni posegi v gozd, ki jih nakazuje
dosedanja prostorska dokumentacija, kažejo močno povečanje posegov v gozdni
prostor (npr. : Po podatkih območnega načrta ljubljanskega območja je predviden v
prihodnje poseg v gozdni prostor kar na
7.307 ha - preteklo desetletje izvedeni
posegi na 904 ha). V ospredju naj bi bili
posegi zaradi kmetijstva, gradenj cest in
razvoja rekreacije in turizma. Po Zakonu o
gozdovih sta poseg v gozd oziroma gozdni
prostor definirana poleg posegov, določe- .
nih s predpisi o urejanju prostora, tudi
krčitev gozdov ter izkoriščanje, ki ima za
posledico spremembo gozda v pašnik, porasel z gozdnim drevjem ali oboro za rejo
divjadi.

4.0 ZAKLJUČEK
4.0 CONCLUSION

Trajno optimalno delovanje vseh funkcij
gozdov je mogoče zagotavljati v večjem

prostoru, zato naj bi bilo dovoljeno poseganje v gozdni prostor le, če niso bistveno
prizadete te funkcije. To pa lahko dose-

Obseg javnih funkcij gozdov in problemi, ki jih zanje prinašajo posegi v gozdni prostor

žemo le z aktivnim varstvom gozdov pri
urejanju vsega prostora, pri kat~rem bomo
upoštevali tudi neposredno stopnjo pomembnosti posamezne funkcije v določe
nem prostoru. V ta namen bi morali na
za~onodajnem področju v prvi vrsti določiti:
- objektivno sprejemljiva merila za
ovrednotenje vseh gozdnih funkcij;
- določene prepovedi, omejitve, dopustnosti (standarde ali normative), smernice
in ukrepe, zlasti na površinah izjemno poudarjenih funkcij in pri sočasni rabi gozdov
nasploh ;
- sistem gozdnogospodarskega načrto
vanja s prostorskim delom tako, da bi v
hierarhiji načrtovanja dajali ustrezne strokovne podlage, ki bi omogočile razumljivo
in uporabno prenašati prepovedi, omejitve
ali dopustnosti, ki jih narekuje ekološki
kompleks gozda v prihodnjem prostorskem
razvoju Slovenije ;

- da je treba v postopku sprejemanja
razvoja v prostoru obvezno zagotoviti pomoč vseh zainteresiranih pri izvajanju potrebnih prilagojenih ukrepov v gozdnem prostoru, to je za vsa varovalna,
vzdrževalna, sanacijska in razvojna dela za
ohranitev in razvoj funkcij gozdov ;
- da gozd kot nepogrešljiv in nenadomestljiv naravni vir nima brezmejne samoohranjevalne sposobnosti, zato je nujno potrebno normativno urediti zmanjševanje
emisij vseh škodljivih snovi v skladu z
mednarodnimi dogovorjenimi merili.
od l očitev

VIRI
1. Pogačnik, J.,: Funkcije gozdov in gozdovi v
prostoru v območnih gozdnogospodarskih načrti h , IGLG, Ljubljana, 1991
2. Zakon o gozdovih, Uradni list RS št. 30/1993

Koridor 380 KW daljnovoda. V obdobju 1981-90 smo zaradi gradnje daljnovodov izkrčili 777 ha gozdov.
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Izdelava presoj vplivov na okolje ob posegih
v gozdni prostor
The Elaboration of the Estimations as to the Effects of lnterventions
into Forest Space on the Environment
Lojze ČAMPA*

Izvleček

Synopsis

čam pa, L. : Izdelava presoj vplivov na okolje
ob posegih v gozdni prostor. Gozdarski vestnik,
št. 10/94. V slovenščini , cit. lit. 13.
V prispevku so navedeni temeljni podatki o
razvoju gozdov v Sloveniji v zadnjih sto letih.
Prikazan je primer presoje vplivov na okolje - kot
primer sodelovanja Gozdarskega inštituta Slovenije pri od l očanju tras hitrih avtomobilskih cest.
Kritično je obravnavano dosedanje analiziranje
vplivov različnih objektov na okolje, navedeni so
predlogi za boljše delo na tem področju .

Čam pa, L. : The Elaboration of the Estimations
as to the Effects of lnterventions into Forest
Space on the Environment. Gozdarski vestnik,
No. 10/94. ln Slovene, lit. quot. 13.
The article gives the basic data on the development of forests in Slovenia du ring the last hundred
years. An estimation example of the effects on
the environment is presented - as a n example of
the participation of the Forest Institute of Slovenia
in the defining of the laying out of highways. The
analyses performed up to the presen! moment,
dealing with the effects of various objects on the
environment, are critically discussed and new
suggestions regardlng better work in this field are
proposed.

Ključne besede: gozdarstvo Slovenije, presoja
vplivov na okolje, gozdni prostor, gradnja cest.

Key w ords : Slovenian forestry, estimation of
the effects on the environment, forest space, road
constructions.

1.0 UVOD
1.0 INTRODUCTION
Začetek procesa, danes poznanega pod
imenom "presoja vplivov na okolje" (PVO),
angleško "environmental impact assesment" prihaja konec 60 let iz ZDA, ko so
za velike posege v prostor zahtevali kritično
presojo vplivov na okolje. Začetna nejasnost razreševanja problemov je prinesla
množico različnih pogledov, metodologij,
študij (skupno kar 115), ki so jih kasneje
selekcionirali, uskladili in poenotili v splošno
veljavni zakon in pravilnik.
ZDA so sledile Kanada, EGS in drugi,
nedavno tudi Slovenija, formalno z Zakonom o varstvu okolja in Zakonom o gozdovih ter z drugo pozitivno zakonodajo. Tudi
pri nas poskušamo z različn imi metodologi-

• Dr. L. Č., dipl. inž. gozd., Gozdarski inštitut
Slovenije, Večna pot 2, 61000 Ljubljana, SLO
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jami, domačimi in tujimi, skladno z evropsko
direktivo iz leta 1985, vendar do danes še
z nedodelanimi, neenotnimi, medtem pa je
poseganja v prostor vse več, z vsemi negativnimi posledicami.
Uvodoma moram navesti še nekaj kratkih
definicij pojmov, ki so najpogosteje uporabljani na področju poseganja v okolje:
- posegi v okolje so vsako občasno ali
trajno čl ovekovo dejanje, ki s svojim vplivom in posledicami spreminja naravno okolje v umetno (nenaravno), vse pogosteje
tudi nevarno za ljudi in naravo
- ranljivost okolja je lastnost zmožnosti
naravnega prostora, ekosistemov v reagiranju na možne posege, določenih s študijo
ranljivosti okolja
- presoja vplivov na okolje je vnaprejšnja napoved verjetnosti, da bo določen
poseg v prostor sprožil ustrezne posledice
in spremenil stanje okolja v slabše od
obstoječega . Pričakova n e vplive navadno
obravnavamo kot negativne in temu primerno tudi posledice na okolju.
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2.0 STANJE V GOZDARSTVU
SLOVENIJE

kot ranljivost oz. občutljivost), predvsem pa
zavarovalo njegove najbolj občutljive dele:

2.0 THE SITUATION IN SLOVENIAN
FORESTRY

varovalni gozdovi, gozdovi s posebnim pomenom, naravna dediščina, rezervati idr.
pred različnimi možnimi vplivi in degradaci-

Gozdovi so najboj primarna, celovita,
naravna vegetacija, prilagojena

večplastna
različnim

jami.

ekološkim razmeram, vendar ob-

čutljiva

za nepravilne posege, zato pogosto
degradirana, zlasti v občutljivejših predelih
sveta. Ozemlje Slovenije je potencialno
gozdna krajina (priloga 1), dejansko pa
gozdnata (53%) kot posledica razvojnih
potreb človeka po naravnem (9ozdnem)
prostoru in njegovih dobrinah. Clovekove
potrebe so vse večje, prostorske možnosti
(na razpolago je le kmetijski in gozdni
prostor) vse manjše, posledice oz. degradacija pa vse akutnejše.
Gozdarstvo se je teh problemov že zgodaj zavedala in kot ena prvih strok pri nas
že delovalo v smislu nekakih "presoj vplivov
na gozd in gozdni prostor" (obravnavan tudi

3.0 GLOBALNA RAZVOJNA DINAMIKA
POSEGANJA V GOZDNI PROSTOR
SLOVENIJE
3.0 TOTAL DEVELOPMENT DYNAMICS OF
THE INTERFERING WITH THE FOREST
SPACE OF SLOVENIA

Za odnose do gozdov, poseganje vanje,
stanje danes in razvoj v prihodnje je pomembno obdobje zadnjih 50 let, ki ga je
mogoče razdeliti na več različnih etap, tudi
družbenoekonomskih in političnih:
- po 2. svetovni vojni velike sečnje gozdov za obnovo domovine, pozneje posvečena vsa skrb obnovi in razvoju gozdov

Slika 1 : Potencialna gozdna rastišČa v Sloveniji
Figure 1: The Potential Natural Sites of Slovenia

O
~

!

gozdne

negozdne
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praktično do konca 80 let (priloga 2 grafikon 1,2, preglednica 1 ) ;
- poznejša urbanizacija, industrializacija
dežele posega predvsem v nižinski kmetijski prostor, in ko tega zavarujejo (10.člen)
tudi v nižinski gozdni prostor;
- deagrarizacija hribovskega prostora in
zaraščanje kmetijskih površin ter prenasičevanje nižinskega sveta in zmanjševanje
gozdov ruši vsesplošno horizontalno in vertikalno ravnotežje v prostoru, v državi;
- zaradi neprimernosti hribovskega in
gorskega gozdnega prostora za urbanizacija, industrializacija pa se v te gozdove
posega z vrsto drugih dejavnosti: linijska
infrastruktura (ceste, plinovodi, daljnovodi),
izkoriščanje mineralnih surovin, rekreacija
in turizem, paša, divjad, deponije, zračne
imisije idr.
- zadnje obdobje - po letu 1990 (nov
družbeni sistem, politizacija, moratorij, privatizacija, nepravnost države, anarhija) pa
vnašajo v gozdove vrsto nedovoljenih posegov, gotovo največ in dolgoročno najbolj
posledičnih v zadnjih 150 letih. Seveda je
gradnja avtocest, ki spada v to obdobje,
gotovo največji poseg v gozdni in drug
prostor Slovenije.

Gozdarska raziskovalna dejavnost se vseskozi dejavno vključuje v proučevanje različnih posegov v gozdni prostor (plinovodi,
daljnovodi, urbanizacija, hidroenergetski sistemi, gozdne komunikacije, sanacije degradiranih površin idr.), le k načrtovanju
(PVO) slovenskih avtocest uradno skorajda

ni bila povabljena. Razlogi so neopravičljivi ,
izvirajo pa iz širše problematike, resorskega
lobijevstva, neprimernega odnosa do gozdov in gozdarstva in nenazadnje tudi iz
nedejavnosti lastne stroke in njenih odgovornih.
4.0 SODELOVANJE GOZDARSTVA PRI
NAČRTOVANJU ·AVTOCESTNEGA
KRIŽA SLOVENIJE
4.0 THE PARTICIPATION OF FORESTRY IN
THE PLANNING OF SLOVENIAN HIGHWAY
CROSS

O izgradnji avtocest v Sloveniji (vsega
317 km) se je veliko pisalo, govorilo, polemiziralo, zahtevalo interdisciplinarnost sodelovanja in že razpisalo izvajanje del,
vendar se gozdarstva nikoli ni omenjala, še
manj uradno vabilo k sodelovanju. Na zahtevo posameznih raziskovalcev Gozdarskega inštituta Slovenije je bil sklican sestanek predstavnikov Ministrstva za kmetijstvo
in gozdarstvo (gozdarji) in predstavniki Ministrstva za okolje in prostor (Zavod za
prostorsko planiranje), kjer je bil sklenjen
dogovor o vključevanju gozdarstva (Gozdarski inštitut Slovenije in Zavod zagozdove) v razli čne raziskave in projekte poseganja v gozdni prostor, vendar brez vsebinskih, finančnih in drugih določitev in obveznosti, kar kaže tudi dosedanji molk.
Po drugi strani, brez teh dogovorov, pa
so na Gozdarski inštitut Slovenije le prihajala naročila od posameznih subakordantov
načrtovanja avtocest, z zahtevami po izde-

Preglednica 1: Tabelami pregled gozdnih fondov Slovenije
Table 1: Tabu/ar Survey of Forest Funds of Slovenia
Gozdni !ondi
Forest funds
Gozdnatost
Stocking degree
Lesna zaloga
Growing stock
Prirastek
lncrement

Enota mere
Measure unit

Sečnja

Cutting
Etat
Cuf
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m3

1880

1947

1961

1970

1980

1990

39.0

41.0

47.0

50.0

51 .0

53.0

133.0

159.0

173.0

185 .0

193.0

2.4

3.2

3.5

4:1

4.6

4.9

2.9

2.6

3.1

2.8

3.3

2.9

2.7

2.7

3.2

3.1
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Grafikon 1: Razvoj gozdnatosti v Sloveniji v zadnjih sto letih
Graph 1: The Development of Stocking Degree in Slovenia in the Last Hundred Years
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Grafikon 2: Razvoj lesne zaloge in tekočega prirastka lesa sloven~kih gozdov v zadnjih sto letih
Graph 2: The Development of Growing Stock and Current Wood lncrement in Slovenian Forests in
the last Hundred Years
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lavi gozdarskih delov presoj vplivov na
okolje. Kljub izredno kratkim rokom in
skromnim finančnim sredstvom je Gozdarski inštitut Slovenije, da bi obdržal ponudbe

in gozdarsko stroko pri soodločanju o rabi
in posledicah gozdnega prostora, izdelal
nekaj kvalitetnih ekspertiz. Tako so bile
izdelane presoje vplivov na gozd in gozdni
GozdV52,1994
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prostor za naslednje avtocestne odseke:
- šentjakob-Blagovica - 24 km
- odsek Sežana - 14 km
- Peračica - Radovljica - 5 km
Kot enega od primerov presoje vplivov
na gozd in gozdni prostor navedimo gorenjski odsek z naslednjo vsebino:
-uvod
- ekološka opredelitev gozdov
- fitocenološka zgradba gozdnih ekosistemov
- prostorsko krajinski pomen gozdov
- opredelitev in vrednotenje vplivov na
gozd in gozdni prostor
- izbor primernosti variant z gozdnoekološkega in krajinskega vidika
- sklepne ugotovitve
- literatura
Sam postopek vrednotenja poteka skozi
koordinatni sistem funkcij gozdov in gozdnih združb (preglednica 2) in sintezo
ovrednotenih vplivov po danih variantah
avtoceste (preglednica 3).
Uporabljena metodologija je rezultat kontinuitete njenega dosedanjega razvoja in
uporabnosti pri vrsti podobnih projektov,

Grafikon 3: Gibanje etata in

sečenj

vseskozi pa zasnovana na vrednotenju vplivov skozi ekološke in fitocenološke razmere (gozdne združbe), funkcije gozdov,
sestojne razmere {popisi gozdov, gozdnogospodarski načrti) in razne dodatne raziskave, ob kombinaciji klasičnih in računalni
ških izvedb, daljinskega zaznavanja, moderne kartografije idr. Metoda še ni popolna, je bolj relativna in manj absolutna, je v
nenehnem razvoju in v kompletiranju z
metodo varstva okolja, kamor spada tudi
področje gozdnega okolja.
5.0 DOSEDANJA PROBLEMATIKA
IZVAJANJA »PRESOJE VPLIVOV NA
OKOLJE«
5.0 THE PROBLEMS REGARDING THE
EXECUTION OF "THE ESTIMATION OF THE
EFFECTS ON THE ENVIRONMENT"

5.1 Negativne strani pri pripravi presoje
vplivov na okolje
5.1 Disadvantages in the Preparation of the
Estimate Regarding the Effects on the
Environment

Glede na sedanje stanje ugotavljamo:

v slovenskih gozdovih v zadnjih sto letih

Graph 3 : The Curve of the Annual Cul and Cuttings in Slovenian Forests in the Last Hundred Years

mJ
3.5
3
2.5 .
2
1.5

1

0.5 1

o

+

+

+

--j

1880 1890 1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990 leta
O Etat
O Sečnja
Annual cut
Cuttina

418

Gozd V 52, 1994

year

..

Izdelava presoj vplivov na okolje ob posegih v gozdni prostor

Preglednica 2: Ocena vplivov- varianta avtoceste: severna
Table 2: Estimation of the Effects- a Highway Variant: North
Funkcije gozdov
Forest functions

Ekološke funkcije:
Ecologic functions:
- varovalna
protective
hidrološka
hydrologic
- biotopska
biotopic
- klimatska
climatic

1.odsek
151 section
Vrsta gozdnih združb
Forest association type
LFqty
QCh
Agi

2

2. odsek

:t'd section
Vrsta gozdnih združb
Forest association type
QCh
LFqty
HFan Psi

2

2

2

2

3

2

3

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

3

2

2

2

2

Socialne funkcije:
Social functions:
- zaščitna
protective
- rekreacijska
recreationaf
- turistična
touristic
- poučna
educational
- raziskovalna
investigative

2

2
2

naravnodediščinska

natural-hereditary
obrambna
defensive
estetska
aesthetic
Proizvodne funkcije:
Production functions:
- lesnoproizvodna
timber-production
- lovnogospodarska
_hunting-management
- postranski proizvodi
additional products
Ostale funkcije:
Other functions:
- socioekonomska
socio-economic
- sekundarna raba
secondary use
Legenda:
Legend:

2

2

2

2

2

2

3

3

2

2

2

3

3

2

2

2

3

3

2

2

2

2

3

3

2

2

2

2
2

. Vrsta gozdne združbe
Forest association type

Hacquetio-Fagetum var. Anemone trifolia (predalpski nižinski gozd gradna in belega gabra s
trilistno vetrnico)
HFan Hacquetio-Fagetum var. An emone trifolia (predalpski predgorski bukov gozd s trilistno vet{nico)
LFqty Querco-Luzulo-Fagetum typicum (acidofilni bukov gozd belkaste bekice) in hrastov
PSi
Pinus silvestris- Picea abies st. {log rdečega bora in smreke)
Alnetum glutinosae - incanae (grmišče črne in sive jelše)
Agi

OCh

GozdV 52, 1994

419

Izdelava presoj vplivov na okolje ob posegih v gozdni prostor

Ocena pomembnosti funkcij:
Function significance assessment:

- še neaktivirana
stili not active

1 - majhna
small

2 - srednja

3 - velika
great

medium

Preglednica 3: Izbor primernosti variant z gozdno-ekološkega in krajinskega vidika
Table 3: The Selection of Variants ' Appropriateness from the Forest-Ecologic and Landscape Point
of View
Variante
avtoceste
High way
Variants

severna

SINTEZA VPLIVOV
A Synthesis of Effects
odvzem gozda
prizadetost funkcij gozdov
PRIMERNOST
deprivation of forest
affected forest functions
appropriateness
po dolžini
proizvodnih
socialnih
po površini
ekološki h
social
by the length by the area
eco logic
production
m2
m

1282

56,390

North

srednja
medium

1081

južna

46,715

South

jugovzhodna

2314

62,244

majhna do
srednja
small to
medium
velika

- sprejet je Zakon o varstvu okolja (ne
tudi o urejanju prostora), v katerem je govor
tudi o presoji vplivov na okolje, vendar brez
podzakonskih aktov, proceduralne poti, metodologije, uskladitve z okolju kompatibil·
nimi področji (zakoni), tudi gozdarskim.
- zakonske nejasnosti, nedodelanosti
veliko organizacijsko, vsebinsko in izvedbeno zmedo, ki jo lahko izkoriščajo investitorji za samovoljna odločanja,
lobijevske interese, politične prestiže;
povzročajo

- sprejet je tudi Zakon o gozdovih, tudi
z zahtevami presoje vplivov na okolje in še
nič drugega za operativizacijo presoj obvezujočega ;

- ni ustreznih kadrov, usposobjenih organizacij, kvalitetnih podatkov, znanj in izkušenj;
- proces PVO se pogosto začne izvajati,
ko so že sprejete od l očitve o poseganju v
prostor, kar lahko vodi do vprašljivosti projektov, navadno pa do njihovih potrditev
(žigi!?);
- ni izdelane globalne ranljivosti oz. obprostora, da bi se že v idejnem
delu projekta izognili ekološkim tveganjem.
čut ljivosti

420

Gozd V 52, 1994

majhna do
srednja
small to
medium
majhna

srednja do
velika
medium to
great
srednja

manj
primerna
less
appropriate
primerna

small

medium

appropriate

velika

srednja

neprimerna

5.2 Pozitivne strani pri pripravi presoje
vplivov na okolje
5.2 Advantages in the Preparation of the
Estimate as to the Effects on the Environment

Med pozitivnimi vplivi presoje na okolje
so ugotovitve :
- povečuje se zavest investitorjev do
okolja;
- omogočena je kvalitetnejša inšpekcijska kontrola;
- zbirajo se nova spoznanja o okolju;
- manj verjetni postajajo ekološko nesprejemljivi oz. tvegani posegi;
postopno se uvaja monitoring sistem
idr.
6.0 POTREBNA UREJANJA IN
PROGRAMI ZA PRIHODNJE
6 .0 NECESSARY REGULATIONS AND
PROGRAMS FOR THE FUTURE

Navedena problematika opozarja, da moramo za u čin kovitejše varovanje gozdov in
gozdnega prostora zagotoviti :
- kompletiranje zakonodaje o varstvu
okolja in urejanju prostora,
- uskladitev z drugo (sektorsko) zakonodajo,

Izdelava presoj vplivov na okolje ob posegih v gozdni proslor

pripravo podzakonskih aktov,
izdelavo metodologije,
študijo ranljivosti okolja,
presojo vplivov na okolje,
sanacijo vplivov,
monitoring delovanja posegov v okolje.
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Obremenitev gozdnega prostora s prometnim
omrežjem
The Stress of Road Network on Forest Space
Andrej DOBRE*

Izvleček

Synopsis

Dobre, A.: Obremenitev gozdnega prostora
s prometnim omrežjem. Gozdarski vestnik, št.
10/94. V slovenščini.
V sestavku je prikazana skupna dolžina posameznih kategorij prometnic, delež dolžin prometnic, ki potekajo v gozdnem prostoru, ter razmerje
med dolžino v notranjosti in dolžino na robu
gozda. Za obremenitev gozdnega prostora je
odločujoča širina pasu, ki ga zajema prometnica,
ter gostota teh prometnic. Zaradi prometnic nastaja tudi velika dolžina gozdnega roba, kjer se
kažejo neugodni učinki prometa.

Dobre, A.: The Stress of Road Network on
Forest Space. Gozdarski vestnik, št. 10/94. ln
Slovene.
The article presents the totallength of individual
thoroughfare categories, the share of thoroughfare lengths in the forest space, as well as the
ratio between their length within the forest and
on its edge. The stress exerted on forest is highly
dependent on the width of a zone occupied by a
thoroughfare and the density of communications.
A consequence of thoroughfares is also a great
length of forest edge, where infavourable effects
of traffic can be established.

Klju čne besede: gozdni prostor, prometnice,
izguba gozda, gozdni rob.

Hkrati z gospodarskim razvojem naših
krajev in mest se je širilo in gostilo tudi
prometno omrežje, saj prav prometnice
šele omogočajo hitrejši pretok blaga, pa
tudi ku lturnih dobrin. Zaradi velike gozdnatosti naše dežele so prometnice, ki so
povezovale posamezna naselja, v precejšnji svoji dolžini potekale skozi gozd. Tem
prometnicam so se pozneje pridružile še
gozdne prometnice, ki so bile zgrajene prav
z namenom, da potekajo v samem gozdu
in omogočijo dostop v njegovo notranjost.
Če odmislimo pomen prometnic za gospodarjenje z gozdom, potem lahko reče
mo, da prinaša gradnja prometnic v gozdnem prostoru gozdu kot ekosistemu kar
dvojni neugoden u č inek. Najprej zahteva
sama gradnja ožjo ali širšo preseko v sestoju, kar pomeni nenaden, nenaraven poseg
v razvoj gozda z mnogoterimi posledicami;
zemeljska dela, ki so ponekod dokaj obsež-

• Mag. A. D., dipl. inž. gozd, 61000 Ljubljana,
ulica 1, SLO
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Key words : forest space, thoroughfares, forest
loss, forest edge.

na, spremenijo naravno obliko zemeljskega
površja, kar vpliva na spremembo ustaljenega vodnega režima in rastlinskih vrst. Z
dograditvijo prometnice pa je šele omogočeno, da po njej zač n e potekati bolj ali manj
gost promet, ki ima mnoge neugodne
učin ke na okolje (onesnaževanje zraka s
plini, ropot, smrad, dviganje prahu na gramoznih cestah itd.).
V nadaljevanju bomo obravnavali obremenitev gozda le s prostorskega vidika, ne
pa tudi vpliv prometnic in prometa na gozd.
Na ozemlju Slovenije poteka čez 30.000
km prometnic, ki v prostoru nastopajo kot
samostojen dejavnik. Železniško omrežje
meri 1.187 km, dosti bolj obsežno pa je
cestno omrežje s skupno dolžino 29.600
km, od tega je avtocest 208 km, drugih
javnih cest 14.419 km, krajevnih cest okoli
2.500 km in gozdnih cest 12.414 km. V
navedenih številkah niso zajete mestne
ulice, priključki na avtoceste ter tiste krajevne ceste, po katerih zaradi neustreznih
tehničnih elementov ni mogoče voziti s
kamion i.

Obremenitev gozdnega prostora s prometnim omrežjem

Zanimalo nas je, kakšen delež od skupne
dolžine posameznih kategorij prometnic poteka skozi gozdni prostor, kar smo ugotavljali na kartah merila 1 : 25 000. Ugotovitve
so prikazane na gralikonu 1.
Povsem razumljivo je, da največji delež
dosegajo gozdne ceste (82,6%), saj je
osnovni namen teh prometnic prav v tem,
da odpirajo gozdni prostor, in to čimbolj
enakomerno. Najnižji delež je bil ugotovljen
pri železnici (samo 14,6%) kar potrjuje, da
se železnica od vseh obravnavanih prometnic najteže prilagaja razgibanemu terenu in
išče čimbolj raven prostor, kjer pa v slovenskih razmerah ni dosti gozdov. Iz podatkov,
prikazanih na gralikonu 1, je mogoče ugotoviti osnovno značilnost, da je delež dolžine cest v gozdnem prostoru tem nižji, čim
višja je kategorija ceste. Izjema so le avtoceste, ki se umikajo urbaniziranim krajem
in zato posegajo več v gozdni prostor. Na
gralikonu je označen tudi delež povprečne
gozdnatosti v Sloveniji, ki znaša 53,1 %.

Navedene vrednosti ne presega nobena
kategorija prometnic, razen seveda gozdne
ceste.
Podrobneje smo proučili tudi potek prometnic v gozdnem prostoru in sicer tako,
da smo ugotavljali, kolikšna dolžina prometnic poteka skozi sam gozd in kolikšna na
njegovem robu (gozd se dotika prometnice
le na eni strani, na drugi strani prometnice
pa je neg ozd na površina). Podatki za posamezno kategorijo prometnic so predstavljeni na gralikonu 2.
Ugotovitve so prav presenetljive. Kar pri
treh kategorijah prometnic (magistralnih in
regionalnih cestah, železnici) več kot polovico tiste dolžine, ki se sicer nahaja v
gozdnem prostoru, poteka na robu gozda.
Pri magistralnih cestah kar 63,1 % dolžine
poteka na robu gozda in le 36,9% v notranjosti gozda. Zelo podoben delež smo ugotovili tudi pri železnici, kar kaže na dejstvo,
da pri pomembnih prometnicah skozi daljše
obdobje (1 OO let in več) polagoma izginja

Grafikon i : Delež dolžine prometnice v gozdnem prostoru od skupne dolžine prometnice
Graph 1: The Share of a Thoroughfare Length in Forest Space of the Total Thoroughfare's Length
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Grafikon 2: Delež dolžin promet nic v notranjosti gozda
Graph 2: The Share of Thoroughfares' Lengths in the Forest
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Grafikon 3: Povprečn a širina izsekanega gozda
Graph 3: The Average Width of the Forest Extracted
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otoški efekt (ločitveni učinek) . Čeprav je
avtocesta od vseh prometnic v najvišji kategoriji, je prav pri njej zaradi Širokopoteznega poteka v prostoru in mlajšega porekla otoški efekt še zelo izrazit. Na osnovi
procesov, ugotovljenih pri magistralnih cestan in železnici, pa zanesljivo lahko priča
kujemo, da bo tudi pri avtocestah čez
daljše obdobje otoški efekt v veliki meri
izginil, s tem pa tudi pestrost (mozaičnost)
gozdnate krajine v predelih, skozi katere
potekajo avtoceste ali pa jih v njih danes
šele načrt.[.Jjemo.
Za presojo obremenitve gozda s prostorskega vidika sta odločilna dva parametra,
in sicer širina pasu izsekanega gozda, ki
ga zahteva posamezna kategorija prometnice, ter gostota prometnic v prostoru. Širina izsekanega pasu gozda je odvisna od
zahtevnosti prometnice ter od oblikovitosti
terena. Na grafikonu 3 so prikazane povprečne širine pasov izsekanega gozda.
Skromnejše ceste (gozdne in krajevne)
zahtevajo le ozek izsekan pas, medtem ko
so avtoceste zelo potratne s prostorom. Pri

tem je treba omeniti, da neugodni učinki
preseke hitro naraščajo, kadar je izsekani
pas gozda širši od drevesne višine določe
nega gozdnega sestaja. Železnica, ki je od
vseh prometnic najmanj oporečna z ekološkega vidika, je tudi do porabe gozdnega
prostora manj zahtevna.
Na osnovi povprečne širine izsekanega
pasu gozda in gostote prometnic smo izračunali izgubo gozdne površine, ki v Sloveniji znaša 13.634 ha oziroma 1,4 % površine gospodarskih gozdov. Pri tem je
treba pripomniti, da zaradi teh presek ni za
enak odstotek zmanjšan tudi prirastek lesa,
ampak je prirastek lesa zmanjšan dosti
manj.
S proučevanjem prometnega omrežja v
gozdnem prostoru smo tudi ugotovili, da je
zaradi navzočnosti prometnic nastalo kar
31.150 km gozdnega roba, ki ima za življenje gozda bistveno drugačno vlogo kot
naravni gozdni rob. Zato lahko potrdimo,
da je načrtovanje novih prometnic v gozdnem prostoru zelo odgovorno delo.

'Grobi posegi v obču tljiv gorski svet pri urejanju smučišč na Voglu
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Avtoceste in prostoživeče divje živali- o neizbežnosti
konfliktov in možnostih za njihovo blažitev
Highways and Free-living Wild Animals- lnevitable Conflicts and
Possible Alleviation of their Effects
Miha ADAMIČ*

Izvleček

Synopsis

Adamič,

M.: Avtoceste in prostoživeče divje
živali - o neizbežnosti konfliktov in možnostih za
njihovo blažitev. Gozdarski vestnik, št. 10/94. V
slovenščini, cit. lit. 1O.
Pospešena gradnja avtocestnega omrežja v
Sloveniji ustvarja nove probleme glede nadaljnje
fragmentacije kontinuiranih habitatov divjih živali,
posebej vrst z redkejšo razširjenostjo v prostoru
ter z velikimi individualnimi areali dejavnosti. Z
vpeljanimi ovirami, kar so za večino vrst ograjene
in prometno obremenjene avtoceste, bo prizadeto
genetsko in socialno sodelovanje v razpršenih
populacijah. Ker poskušajo živali, ki se tudi po
izgradnji in ograditvi avtocest premikajo po ustaljenih poteh in naletijo na oviro, le-to prečkati,
prihaja tudi do trkov vozil z živalmi, ki so pri veliki
hitrosti poleg živali lahko usodni tudi za potnike.
Za uspešno razreševanje ravni nastalih konfliktov
je potrebno spoznati razsežnosti vpliva avtocestnih blokad na populacije prostoživ e č ih divjih
živali in primernost njihovih habitatov ter izbrati
primerne ukrepe za njihovo blažitev in sočasno
povečevanje prometne varnosti na avtocestah .
Ključne

zdov,

besede: avtoceste, fragmentacija godivje živali, habitati

prostoživeče

Adamič, M. : Highways and Free-living Wild
Animals - lnevitable Conflicts and Possible Alleviation of their Effects. Gozdarski vestnik, No.
10/94. ln Slovene, lit. quo!. 31.
New problems regarding further fragmentation
of continuous habitats of wild animals, especially
the species of rare occurrence in the space and
large individual activity areas, are being created
due to quick constructing of the highway network
in Slovenia. Fenced in and busy highways, representing real obstacles for most of the species,
are going to affect genetic and social interaction
in the fragmented dispersed populations. Moving
along their established routes and coming across
obstacles represented by fenced in highways,
which they nevertheless try to cross, animals
often bump against vehicles. Due to high speeds
this can be talal not only for animals but also for
persons. A precondition for successful solving of
the conflicts is extensive knowledge on the effects
of the obstacles represented by highways on the
populations of free-living wild animals and the
appropriateness of their habitats. Suitable measures for the alleviation thereof and to improve road
safety on highways at the same time have to be
selected as well.

Keywords: highways, forest fragmentation,
free-living wild animals, habitats

1.0 IZHODIŠČNE UTEMELJITVE
PROBLEMA
1.0 CONCEPTUALARGUMENTATIONOFTHE
PROBLEM

Kot element biocenoz so živali sestavina
krajinskih sistemov, kar pomeni, da le ti
hkrati predstavljajo njihove habitate. Sposobnost gibanja med različnimi sistemskimi
enotami omogoča živalim, da funkcionalne
splete habitatov v krajini izkoriščajo , sama
* Prof. dr. M. A., dipl. inž. gozd., Biotehniška
fakulteta, Gozdarski oddelek, 61000 Ljubljana,
Večna pot 83, SLO
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konfiguracija krajinskih enot pa od l očiln o
vpliva na sposobnost populacij, da se upirajo pritiskom iz okolja oziroma v njih vztrajajo (Oppdam 1990). Populacije več ine gibljivih živali naseljujejo razli čne habitate. Ker
naravne sile in č lovek spreminjajo količino,
primernost in uporabnost habitatov, se
spreminjata tudi velikost in dinamika populacij ter sama razporeditev osebkov v krajini. Razpoložljivost habitatov v krajini torej
prostorsko in časovno variira, glede na
obseg teh sprememb pa se spreminja tudi
njena splošna in vrstno specifična primernost za divje živali (Fagen 1988, Pulliam,

Avtoceste in

prostoživeče

divje živall - o neizbežnosti konfliktov in možnostih za njihovo blažitev

Danielson 1991, Pulliam et al 1992). Fragmentacija razdeljenost) primarnih, velikopovršinskih tipov habitatov v manjše izolirane krpe (Wiertz, Vink 1986, Wiens 1990,
Oppdam 1991) ter onesnaženost okolja
spaqata med najpogostejše funkcionalne
motnje, ki so jim izpostavljene populacije
divjadi v kulturni krajini. Stopnjevanju antropogenih pritiskov na populacije se lahko
upirajo le vrste z velikimi reprodukcijskimi
in razširitvenimi sposobnostmi ter s vsesplošno iznajdljivostjo v izboru habitatov
(Fowler 1981, Hannson, Angelstam 1991 ).
Usode populacij divjadi v antropogenih habitatih so torej odvisne od autekologije
vrste, površine in medsebojne oddaljenosti
krp uporabnih habitatov in prepustnosti območij, ki krpe ločujejo ter od jakosti in
pogostnosti motenj, ki rušijo vzpostavljene
znotrajvrstne odnose.
Gradnja avtocest ter drugi večji posegi v
prostor, v habitate divjih živali, prežijo nove
zunajsistemske, naključne pritiske na lokalne populacije, ki se jim le-te, posebej v
okoljih z poudarjenimi sistemskimi pritiski
ter pritiski zaradi genetske izolacije, dolgoročno težko upirajo. Ograjena in prometno
obremenjena avtocesta brez dodatnih blažilnih objektov dejansko pomeni težko prehodno ali celo neprehodno oviro za večino
terestričnih vrst. Med pritiski na populacije
divjadi (in drugih prosto živečih živali), ki jih
ustvarjajo prometno obremenjene avtoceste (Adamič 1993) je potrebno posebej
izpostaviti:
- zmanjšanje uporabne površine habitatov, njihovo notranjo fragmentacijo, deljenost oziroma razpad v izolirana krpe, ki so
pogosto ločene s slabo prepustnimi ovirami. Populacije v fragmentiranih habitatih
razpadejo na manjše (sub)populacijske
enote z oviranim komuniciranjem ter izmenjavo osebkov (genov!!),
- izvor lokalnih polucij in degradacije
kakovosti habitatov,
- direktno umrljivost živali.
Z gradnjo in funkcioniranjem avtocest sta
posebej prizadeti skupini specialistov v izboru habitatov ter cirkulantov, gibljivih vrst
z velikimi individualnimi areali dejavnosti.
Usoda vrst s specialističnimi zahtevami

glede izbora habitatov je v antropogeni
krajini negotova. Pogostnost ponavljanja
motenj praviloma presega njihove sposobnosti prilagajanja novo nastalim razmeram.
Sposobnost vztrajanja teh vrst v ohranjenih
krpah primarnih habitatov je zato odvisna
od velikosti teh krp ter bližine dovolj velikih
stabilnih izvornih istovrstnih populacij, ki s
presežnimi osebki (Fahrig, Merriam 1985,
Pulliam, Danielson 1991) polnijo izoli rane
subpopulacije. Populacije večine teh vrst
nimajo več značilnosti ekološko funkcionalnih populacij (Conner 1988), nekatere med
njimi pa niti lastnosti minimalne vitalne,
samoobnovljive populacije (Gilpin, Soule
1986, Conner 1988, Koenig 1988), zato je
njihova usoda odvisna od stalnega dotoka
prihajajočih iz sosednjih večjih izvornih populacij. Poudariti pa je potrebno, da je za
stalen dotok prihajajočih osebkov v izolirane subpopulacije, poleg bližine izvornih
populacij, nujna tudi mreža prepustnih koridarjev (Wilcove et al 1986, Bennet 1990,
Pulliam, Danielson 1991), po katerih lahko
prihajajoči vstopajo . Ohranjenih koridorjev
oziroma možnosti prehajanja med izoliraM
nimi otoki habitatov pa je v antropogeni
krajini, posebej za vrste, ki potujejo po tleh
in po vodnih koridorjih, vedno manj; zaradi
rob nih pritiskov pa se povečuje tudi razdalja
do primernih izvornih populacij. Z dograditvijo celotnega omrežja avtocestnih povezav bo Slovenija razdeljena v povsem nove
populacijsko-ekološke enote prostoživečih
živali s spremenjenimi medvrstnimi in znotrajvrstnimi odnosi. O dolgoročnih posledicah le-tega lahko le ugibamo.
2.0 PROSTOŽIVEČE OIVJE ŽIVALI IN
PROMETNA VARNOST NA
AVTOCESTAH
2.0 FREE-LIVING WILD ANIMALS AND
TRAFFIC SAFETY IN HIGHWAYS

Zagotavljanje prometne varnosti na avtocestah je pomemben aspekt, ki ga moramo
izpostaviti v sklopu odnosov avtoceste-prostoživeče živali. Za to pa je potrebno oblikovati sistem učinkovitih načinov za prepreče
vanje možnosti trkov vozil z divjadjo pri
veliki hitrosti. Živali, ki jim avtocesta preGozdV 52, 1994
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seka kontinuirane habitate, ter tiste, ki med
daljinskim izseljevanjem ali cirkuliranjem
naletijo na avtocesto, očitno skušajo tako
vrinjeno oviro prečkati oziroma realizirati
konkretni (tekoči) vzorec aktivnosti (Ballon
1985, Bashore et al 1985, Puglisi et al
1974, Reilly, Green 1974) in še naprej
izkoriščati dele prvotnih arealov svojih dejavnosti. Rotar in Potočnik (1993, str. 2)
poročata, da je bilo na slovenskih cestah v
obdobju 1983-1991 skupaj 52.069 prometnih nezgod, od katerih je bilo le 11 O (0,21 %)
nesreč z živalmi. Po ugotovitvah istih avtorjev so pri trčenjih z živalmi 4 osebe izgubile
življenje, 118 pa je bilo telesno poškodovanih. Iz analize arhiviranih poročil cestnih
nadzornikov o pojavljanju divjih živali na
vozišču in o trkih z vozili na odseku AC
Vrhnika-Postojna oziroma Ljubljana- Razdrto v obdobju 1972-1993 (Jonozovič, Adamič, v tisku) je očitno, da standardna varovalna ograja ob avtocesti na razgibanem
kraškem terenu ne zagotavlja zanesljive
zaščite pred prodiranjem živali na vozišče.
Omenjena analiza kaže, da so bile na
cestišču opažene in tudi povožene prakti čno vse vrste , ki živijo v habitatih vzdolž
avtoceste: srnjad, rjavi medved, jelenjad,
divji prašič, poljski zajec, lisica, divja mač
ka, gams, jazbec, kuni, itd. Zato je za
povečanje prometne varnosti, poleg u činko
vite ograditve z varovalno ograjo, potrebno
divjim živalim zagotoviti čim več (sci)naravnih prehodov prek avtocestne zapore. Iz
opravljenih pilotnih raziskav na odseku AC
Vrhnika-Postojna (Ralph Buerglin, pisno
sporoči lo 1993) je očitno, da divje živali,
posebej veliki rastlinojedci, za prehajanje
raje uporabljajo podvoze kot avtocestne
mostove, oziroma da slednje praviloma
uporabljajo le predstavniki zveri. V splošnem pa lahko iz teh ter lastnih raziskav v
letu 1994 ugotovimo, da avtocesta s standardnimi podvozi in mostovi praktično blokira migracije in emigracije jelenjadi in divjega prašiča. Slednje potrjujejo tudi rezultati večletne spremljave gibanja divjih prašičev in jelenjadi z individualnim markiranjem
živali v Gojitvenem lovi šču Ljubljanski vrh
(Krže 1994). Povsod, kjer živijo v širšem
območju načrtovanih odsekov novih avto428
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cest iste vrste prostoživečih divjih živali, ki
so bile najpogosteje udeležene v trkih na
avtocesti Ljubljana-Razdrto in kjer je podobna tudi površinska razgibanost terena,
lahko kljub standardni varovalni ograji pričakujemo podobne prometno-varnostne
konflikte oziroma trke vozil z divjimi živalmi.
Dejansko intenziteto tovrstnih problemov je
namreč mogoče blažiti le s primerno razporejenimi in dovolj velikimi prehodi.

3.0 RJAVI MEDVED IN AVTOCESTE
V SLOVENIJI
3.0 BROWN BEAR AND HIGHWAYS IN
SLOVENIA

Poseben problem za prometno varnost
na avtocestah pomeni rjavi medved (Ursus
arctos L.). Iz naših dosedanjih raziskav
ekologije rjavega medveda v Sloveniji je
očitno, da so Logaška planota in NanoškoHrušiško pogorje ter širše območje Senožeških Brd pomembno bivalno območje in da
so to tranzitni koridorji za širjenje rjavega
medveda iz osrednjega varovalnega območja v predalpsko in alpsko območje
(Adamič, v tisku). Našteta območja pa so
z avtocesto Ljubljana-Razdrto že ali bodo
z dograditvijo avtocestnih odsekov Razdrto-Cebulovica in Razdrto-Podnanos v
celoti odrezana od osrednjega varovalnega
območja medveda na Notranjskem in Kočevskem. S tem bo prizadeto komuniciranje
med osrednjim populacijskim območjem ter
njegovimi robnimi deli, povečala pa se bo
tudi možnost trkov vozil z medvedom. Na
omenjenem območju se le-ti namreč pogosto pojavljajo oziroma se v njem zadržujejo
in gibljejo. Slednje dokazujejo tudi dosedanje ugotovitve radiotelemetrijske spremljave gibanja medvedov na območju Ljubljanskega vrha (M.Jonozovič, pisno poroči
lo, julij 1994). Odsek avtoceste med Vrhniko in Postojno medvedi prečkajo na ustaljenih mestih. Pri tem brez težav preplezajo
ograjo in nadaljujejo pot prek cestišča, o
čemer pričajo primeri trče nj medvedov z
vozili. V letih 1992, 1993 in vklj učno do
julija 1994 so registrirali 7 primerov trčenj
medvedov in vozil (A. Černač, AC Baza
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Preglednica 1 : Podatki o trkih vozil z rjavim medvedom na avtocesti Ljubljana-Razdrto
Table 1: Data on the Colfisions of Vehicles with Brown Bear in the Ljubljana-Razdrto High way

05.1992

Odsek
avtoceste
Highway
Section
Unec

07.1992

Logatec

08.1992

Logatec

10.1992

Unec

12.1992

Planina

07. 1993

Postojna

06.1994

Postojna

Datum
Date

Podatki
o živali
Data on the
Animaf

Vrsta vozila
Type of vehicle

?

osebni avto
car
osebni avto
car
osebni avto
car
osebni avto
car
osebni avto
car
kamion
tru ck
osebni avto
car

M49kg

?
M 89 kg
M188kg

?
M130kg

Usoda živali
What Happened to the
Animaf
poškodovan- pobegnil
injured- escaped
ubit
kil/ed (dead)
poškodovan- pobegnil
injured- escaped
ubit
kil/ed (dead)
ubit
kil/ed (dead)
poškodovan- pobegnil
injured- escaped
ubit
kil/ed (dead)

Rjavi medved v Sloveniji
Brown Bear in Slovenia

•
••

••

•

-

Terenska inventarizacijo.
Bazo podatko\1
/Rjavi medved v Sl./GIS 90-93
- A11loceste 11 Sloveniji 1992
jR. Uprava za Ceste/

Postojna, pisno sporočilo 1993, lastni podatki). Podrobnejši podatki o trčenjih in
posledicah so prikazani v preglednici 1.
Trčenje osebnega avtomobila z medvedom pri hitrosti, kakršna je običajna na
avtocestah, je poleg medveda življenjsko
nevaren dogodek tudi za potnike v vozilu.
Ker z varovalno ograjo praviloma ni mo-

goče preprečiti

pojavljanja medvedov na
je upoštevanje tradicionalnih medvedjih koridorjev pri načrtovanju in gradnji
avtocest edini možni preventivni ukrep. Iz
zbranih podatkov o pojavljanju medvedov
zunaj osrednjega varovalnega območja (Adamič 1994) je namreč očitno, da pogostnost opazovanj v zunanjem območju znavozišču,
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čilno narašča. Če upoštevamo, da je pomembne vzroke za izseljevanje iz osrednjega območja treba iskati v vrstno specifič
nih značilnostih (Pulliainen 1983, Rogers
1987}, je očitno, da tudi s povečanim odstrelom medvedov v širšem območju okoli
avtocest prikrite nevarnosti prehajanja ni
mogoče zadovoljivo rešiti. To pa pomeni,
da varnosti udeležencev v prometu na odsekih avtoceste, ki sekajo habitate ali koridorje rjavega medveda, s standardno varovalno ograjo ni mogoče zagotoviti. Avtocesta Ljubljana-Razdrto je po celotni dolžini
ograjena z zaščitno ograjo, ki pa jo rjavi
medved lahko prepleza. Citirane pilotne
raziskave na odseku AC med Vrhniko in
Postojno v letu 1993 (Ralph Buerglin, pisno
sporočilo 1993) dokazujejo, da uporablja
rjavi medved za prečkanje AC tudi podvoze
in nadvoze gozdnih in lokalnih cest. V
okviru ponovitev sledenja živali s peščeni mi
sledilnimi blazinami na istem odseku avtoceste v letu 1994 smo samo v juniju registrirali 5 primerov prehajanja medvedov skozi
dva podvoza v bližini Verda. To pa pomeni,
da je treba na območjih s stalno in pogosto
navzočnostjo rjavega medveda v širši okolici avtoceste, standardno varovalno ograjo
ob avtocesti opremiti z dodatno električno
zaščito (električni pastir!) in tako živali "prisiliti" k uporabi varnejših prehodov!

4.0 SKLEPNE UGOTOVITVE IN
USMERITVE ZA REŠEVANJE
KONKRETNIH PROBLEMOV
4.0 FINAL ESTABLISHMENTS AND
GUIDELINES CONCERNING THE SOLUTION
OF CONCRETE PROBLEMS

Gradnja avtoceste v še neprizadetih okoljih proži nastanek povsem novih razmerij
med populacijami prostoživečih živali in
njihovimi habitati . Fragmentacija enovitih,
strnjenih habitatov in drobljenje enotnih populacij v izolirane subpopulacije je ena
izmed običajnih posledic gradnje avtocestnih povezav. Ograjena in prometno obremenjena avtocesta je namreč za večino
terestričnih vrst živali težko prehodna ali
tudi neprehodna ovira. Razpršenost posameznih osebkov in njihovih skupin se v
430
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okviru iste populacije sicer dinamično prilagaja stanju in motnjam v prostoru, habitatih,
vendar je treba upoštevati, da z avtocesto
prekinjene habitate poleg rezidentskih vrst
(srnjad!) v konkretnem prirneru občasno
okupirajo tudi cirkulanti, predstavniki vrst z
velikimi individualnimi areali svoje dejavnosti (divji prašič, jelenjad) ter osebki, ki se
priseljujejo iz oddaljenih populacij (rjavi medved). Oboji pa avtocestne ovire ne poznajo in zato smeri gibanja tej oviri ne
prilagodijo. Živali, ki na svoji poti naletijo na
ograjo ob avtocesti in ne najdejo primernih
prehodov, poskušajo le-to preskočiti, preplezati ali se splaziti pod njo. V vseh primerih se znajdejo med vozili na cestišču.
Poleg populacijsko-ekoloških razsežnosti
problema, je torej tudi prometna varnost na
avtocestah velelnik, ki narekuje upoštevanje znači l nosti populacij prostoživečih živali, ki v območju okoli avtoceste stalno živijo
ali se v njem občasno pojavljajo. Možnosti
za reševanje novo nastalih problemov na
ravni odnosov populacija- habitat je dejansko malo. V Evropi in ZDA se je z razvojem
gradnje prometnega omrežja daljinskih cest
razvila posebna smer biotehniškega planiranja (Singer, Doherty 1985, Van Lierop
1988, Roth, Klatt 1991, Mueller, Mognetti
1993, itn.), ki se ukvarja z načrtovanjem
posebnih podhodov in mostov za prehajanje prostoživečih divjih živali, ob upoštevanju eko-etoloških značilnosti živalskih skupin, katerim naj bi tovrstni objekti olajšali
prehajanje čez avtocestno oviro. Seznam
takih enonamenskih prehodov za divje živali je v Sloveniji (še) zelo skromen. Med
temi je treba omeniti ekološko primerno
dimenzioniran podhod za divjad pri Zajčici
na odseku avtoceste Razdrto-Čebulovica,
ki pa ga bo potrebno z dodatnimi biotehniškimi ukrepi prilagoditi za polno funkcioniranje . Tako imenovanih zelenih mostov oziroma posebnih mastnih prehodov čez avtoceste, kakršne gradijo v zahodnoevropskih
deželah (Roth, Klatt 1991 ), zaradi visokih
gradbenih stroškov verjetno še nekaj časa
ne bo v programu Družbe za avtoceste
Slovenije (DARS) . Stroški gradnje in ozelenitve dveh prehodov za divje živali (Wildviadukt Woeste Hoeve in Terlet) na odseku
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avtoceste Rijksweg A 50 med Arnheimom
in Apeldoornom na Nizozemskel]l, so zna-

šali kar okoli 15 mio DEM (J. van Haaften,
ustno sporočilo 1990). Zato je treba povsod, kjer so v bližini tradicionalnih prehodov·
divjjh živali projektirani primerni av1ocestni
objekti, le-te prilagoditi za večnamensko
uporabo oziroma tudi za prehajanje divjih
živali. Gradnja enonamenskih viaduktov,
podvozov in nadvozov lokalnih ali gozdnih
cest, poljskih poti ter izpustov tekočih vod
je v takih primerih ekološko nevzdržna in
potratna.

. dodatno zmanjšana, omejena pa je tudi
možnost poznejših funkcionalnih prilagoditev v smislu uporabnosti za prehajanje

divjih živali. V širšem območju načrtovanih
odsekov AC je zato potrebno pred začet
kom gradnje opraviti čim natančnejša terensko inventarizacijo in kartiranje živalskega
stanja, obstoječih naravnih prehodov oziroma smeri pomembnejših krakov koridorjev ter njihovih presečišč s traso avtoceste.
Njihove lokacije je pri sami gradnji av1oceste potrebno tudi primerno upoštevati. Vnaprej je zato treba določiti range pomembno-

Zaradi dolžine in višine ter lokacije via-

sti posameznih prehodov in s primernimi

duktov so le-ti oziroma odprt prostor pod
njimi dejansko edini možni koridorji, ki bi

objekti zagotoviti funkcioniranje pomembnejših prehodov tudi po izgradnji av1oceste. Pri izboru optimalnih kombinacij blažilnih ukrepov je treba poleg lokalnih učinkov
posameznih av1ocestnih odsekov upošte-

ob primerni ureditvi omogočili vsaj minimalno komuniciranje med novo nastalima

deloma z av1ocesto razbitega kontinuiranega habitata. Dovolj velik prostor pod
viadukti je za prehajanje divjadi primernejši
kot drugi objekti in jih zato le-ta tudi pogosteje uporablja. Pomembno je opozoriti, da
prostor pod viadukti uporabljajo vrste, ki se

vati tudi celovite razsežnosti vrstno-specifičnih

vplivov razdeljenosti slovenskega
prostora, ki jo prinaša izgradnja celotnega
omrežja av1ocest. Za blažitev izolacijskega
učinka

odsekov avtocest oziroma za pove-

sicer človekove bližine in vrinjenih ovir pra-

čanje

viloma izogibajo. Iz sledenja v snegu (Anton
Marinčič, pisno sporočilo 1993) je razvidno,
da je skupina 6 volkov (Canis lupus L.) 24.
marca 1993 iz Snežniška-Javorniškega pogorja pod viaduktom Ravbarkomanda prešla v Hrušiško-Nanoški masiv ter se po isti
poti naslednji dan, 25. marca vrnila. V

vozil pri velikih hitrostih je potrebno avtoceste na celotni dolžini ograditi z varovalno

primerih variantnih rešitev načrtovanih tras

av1ocest je zato smiselno izbrati tisto varianto, ki najmanj prizadene vzpostavljene
odnose med populacijami in habitati ali pač
tako rešitev, ki zagotavlja maksimalno
možno prepustnost av1ocestne ovire. Slednje pa med večnamenskimi objekti, razen
daljših av1ocestnih predorov, najbolje zagotavljajo viadukti oziroma divjim živalim prijazno ublikovan prostor pod njimi.
Po izgradnji in ograditvi posameznih avtocestnih odsekov so tradicionalna populacijska območja razbita, celotna prepustna
površina migracijskih in emigracijskih koridarjev v območju le-te pa je skrčena na
površine pod viadukti ter na cestne po-

prepustnosti ter boljše prometne varnosti predlagamo naslednje ukrepe:
- za zmanjšanje možnosti trkov živali in

ograjo, ki mora biti redno nadzorovana in
vzdrževana;

- v

območjih

tradicionalnih prehodov

oziroma povezav med izvornimi populaci-

jami in krpami nastajajočih populacijskih
enot vrst z velikimi areali dejavnosti (rjavi
medved, jelenjad), je treba načrtovati in
tudi

zgraditi

primerne

enonamenske

objekte za prehajanje živali skozi avtocestno oviro;

- na enovitih populacijskih območjih, ki
bodo z gradnjo av1oceste razbiti, je treba
že pri načrtovanju le-te predvideti posebne
prehode za divje živali ter v ta namen tudi
prilagoditi dimenzije in obliko (večnamen
skih) podvozov gozdnih in poljskih poti
(referenčne dimenzije podhoda Zajčica na
odseku AC Razdrto-Čebulovica);

dvoze in mostove. Prepustnost večnamen

- prostor pod viadukti je treba urediti v

skih objektov, skozi katere vodijo lokalne
ter gozdne ceste ali poljske poti je še

živalim prijetni obliki, v smislu povečane

varovalne funkcije (pogozditev, sadnja vaGozdV 52, 1994
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rovalnih pasov do vstopa pod viadukt, preprečevanje drugih oblik rabe);
- krmišča za divjad je treba odmakniti
najmanj 500 m proč od avtoceste;
- zagotoviti je treba monitoring pogostnosti prehajanja rjavega medveda in event.
dodatno ograditi širše območje ugotovljenih
prehodov z varovalno električno ograjo, ki
mora biti napeljana do primernih objektov
za prehajanje živali na obeh straneh naravnega prehoda;
- s primerno signalizacija je treba opozoriti voznike na možno nevarnost pojavljanje divjadi na vozišču ;
- potrebno je organizirati trajni monitoring reakcij divjadi na spremembo primernosti habitatov, nastale z gradnjo avtoceste. Posebej je treba spremljati in registrirati
uporabnost viaduktov ter podvozov in mostov kot možnih prehodov za divjad ;
- nadzorno službo je treba opremiti in
usposobiti za hitro posredovanje ob pojavih
divjadi na cestišču .
Zagotavljanje prometne varnosti na avtocesti in hkratno deblokado avtocestne ovire
za gibanje prostoživečih živali je namreč
mogoče dose či le z upoštevanjem njihovih
značilnosti pri podrobnem načrtovanju
objektov na avtocesti in ob njej . Za pravilno
od loča nje pa je potrebno najprej inventarizirati različnost vrst, ki bodo z gradnjo
avtoceste posebej prizadete, in spoznati
njihovo novo razporeditev ter druge populacijske z načilnosti.
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Varovanje gozdov pri načrtovanju cest in pri drugih
velikih posegih v prostor
Janez MARUŠIČ*

1. Izhodišče: V zvezi z ocenami sprejemljivosti cest v prostoru je mogoče opaziti, da
se vnaprej skušajo določiti zelo splošno
. zasnovane odločitve. Primer: stal i šče nekaterih poslancev, naj gredo ceste po obrobju
dolin - po gozdnih zemljiščih.
Ali lahko dajemo prednost varstvu posameznih sestavin okolja? Kmetijskim zemljiščem pred gozdnimi zemljišči? ln v zvezi
z naslednjim : ali je za varstvo odloči l na
cena zemljišča?
2. Taka stališča, ki dejansko vnaprej
opredeljujejo odločitve o možnih rešitvah,
so v osnovi napačna. Odgovor na vprašanje o sprejemljivosti ali nesprejemljivosti
cest je v vsakokratnem konkretnem primeru
lahko različen tudi v odnosu do posameznih
sestavin okolja. Za presojo sprejemljivosti
posegov v prostor v pogledu varovalnih
zahtev se je razvil instrument "Presoja vplivov na okolje", s katerim se v pripravo za
sprejem odločitve vnašajo vidiki varstva
okolja. Presoja vplivov na okolje je orodje
varstvenega delovanja. To potrjuje že njen
nastanek. Nastale so zaradi potreb varstva
v razvojnem načrtovanju. Poudarjanje, da
je presoja vplivov na okolje orodje varstvenega delovanja, je potrebno, ker se tudi pri
nas v zadnjem času skuša to orodje vplesti
v k l asične odločitvene postopke, n.pr. v
analizo stroškov in koristi.
3. Kot orodje varstva ima "Presoja vplivov
na okolje" nekaj značilnosti, ki izhajajo iz
značilnosti varovalnih zahtev. Prva je, da
je kakršna koli presoja smiselna šele tedaj,
ko je razvojni predlog, načrtni projekt ipd.
narejen v alternativah.
4. Varovalne zahteve so lahko dane v
obliki varstvenih normativov. Vendar to ne
• Doc. dr. J. M., dipl. inž. agr., Inštitut za
krajinsko arhitekturo Biotehniške fakultete, Jamnikarjeva 101, 61000 Ljubljana, SLO
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zadovoljuje dejanskih potreb po varovanju.
Varstveni normativi so namreč vselej minimalne varstvene zahteve, najmanjše, še
sprejemljive omejitve v nekih do ločen i h družbenih razmerah. (Primer: Zgodovina normativov za radioaktivno sevanje). Če se
normativi postavijo v obliki maksimalnih
zahtev, pa se izkažejo kot neuporabni za
varstveno ukrepanje. (Primer: l. območje
kmetijskih zemlj išč).
5. Varstvene zahteve morajo biti sestavljene v obliki zahteve "kolikor je le mogoče
veliko", kar pomeni, da je vsakokraten po- ·
seg v okolje potrebno presojati v lu či te
zahteve. Možnost varovanja torej določa
neogibnost posega v okolje. Danes se to
načelo , ki ga sicer uvaja etika "spoštovanja
narave", uveljavlja tudi na drugih varstvenih
področjih, npr. pri varstvu pred onesnaženji
kot načelo ALARA - "As Low As Reasonably Achievable". Pri tem je vloga normativov
ta, da oblikujejo prag vnaprej določene
nesprejemljivosti posega.
6. Druga temeljna značilnost varstvenih
zahtev je, da se izmikajo ekonomski racionalnosti . Pri njih je napovedljivost stanj
veliko bolj negotova ali pa jih preprosto ni
mogoče pripeljati na tržišče. Velikokrat pri
presojah grešimo, ko skušamo vrednosti
posamezne sestavine okolja prikazati s ceno. Osnovna mera vrednosti v presojah
vplivov na okolje, pravzaprav v vseh varstvenih presojah, je stopnja sprejemljivosti
oz. nesprejemljivosti spreminjevalnega procesa za določeno okolje. Varstvene zahteve ni mogoče neposredno določiti s
ceno. S ceno določamo samo razvojne
potrebe (in zahteve). Ugotoviti n.pr., kakšna
je cena lesa, ki je posekan zaradi nekega
posega v gozd, ali kakšen bi bil lahko
dohodek od gozda, ki bo posekan zaradi
posega vanj, ni smiselna. Lahko se celo
pokaže, da je poseg v gozd ugoden.

Tudi

če

gozd obravnavamo samo kot

proizvodni vir, kar seveda še zdaleč ni

prav, ne moremo sprejeti logike cene lesa.
Gozd je naravni vir, ki ga moramo varovati,
zaradi (spet ob zoženem gledanju nanj)
neogibnosti dolgoročnega pridelovanja lesa.
7. Kako je s prioritetami? Logičen sklep,
ki izhaja iz pravkar opisanih značilnosti
varovalnih zahtev je, da tudi prioritet med
posameznimi varovalnimi zahtevami ni mogoče vnaprej določiti. Kmetijsko zemljišče
samo po sebi nikakor ne more biti pomembnejše od gozdnega, ker je stopnja nesprejemljivosti posega v gozdno zemljišče v
nekem konkretnem primeru lahko veliko
večja kot v kmetijsko zemljišče. Vse varstvene zahteve je pač potrebno na splošni
ravni obravnavati kot enakovredne. Pri

vseh sestavinah okolja, ki so predmet varovanja, je namreč mogoče določiti najvišje
vrednostne stopnje, to je tiste, ki zaslužijo
popolno varstvo. Tako pri varovanju gozdov
kot pri varovanju kmetijskih zemljišč lahko,
na primer, določimo stopnjo največjega varovanja, to je tistega njihovega stanja, ki
zasluži popolno varstvo. ln podobno za vse
sestavine okolja. Skladno z zahtevo "če-je
le-mogoče-varujmo" pa lahko opredelimo
tudi manj stroge stopnje varstvenih zahtev.
8. Na teh manj strogih stopnjah je mogoče

varstvene zahteve uveljaviti samo

tako, da izbiramo alternative, ki kažejo
največje stopnje skladnosti z varstvenimi
zahtevami. Alternative so ključ do ustreznih
odločitev, do takih odločitev, ki uveljavljajo
varstvene zahteve v največji možni meri.
9. Naslednji problem v zvezi s presojami
vplivov na okolje zadeva vsebino varstvenih
zahtev. Ponavadi se pri varstvu sklicujemo
na sestavine okolja. V resnici pa okolje
varujemo pred vplivi. Ti se sicer pokažejo
v spremembah na sestavinah okolja, toda
vpliv je vselej skupni učinek, rezultanta
značilnosti posega in značilnosti okolja, ki
ga poseg spreminja. Pomembno je zato,
da v presoje vnašamo opis vplivov in ne

zgolj opis sestavin okolja. Zato preprosto
ne moremo govoriti o vplivih na gozd ali
gozdni prostor ali gozdno zemljišče, temveč
vselej na gozd kot stanje okolja, ki ima v
luči različnih varstvenih zahtev lahko različno vrednost - vrednost v pogledu spre-

jemljivosti ali nesprejemljivosti posegov
vanj.
1O. Vse varstvene zahteve lahko razvrstimo v tri temeljne skupine, ki sovpad ajo
s področji varstvenih zahtev:
- varstvo regeneracijskih zmogljivosti, to
je varstvo pred onesnaženjem
- varstvo proizvodnih virov - naravnih
virov v ožji določitvi tega pojma in
- varstvo prvobitnosti ali, kot bi to lahko
bolje rekli, naravne spontanosti.
Ob tem je te tri skupine potrebno razumeti dovolj posplošeno. Vidne kakovosti bi
lahko uvrstili v prvo skupino, ker je problem
poseganja v vidni prostor in njegove kakovosti v svojem bistvu enak imisijam različnih
snovi v okolje.
Prav tako je potrebno v drugo skupino
uvrstiti kakovosti okolja, ki jih ne izrabljajo
samo ekonomske dejavnosti, npr. zmogljivosti za različne oblike rekreacije, zmožnosti za raziskovalno ali edukativno dejavnost,
zmogljivosti za prijetnosti bivanja ipd.
V tretjo skupino uvrščamo zahteve, ki
preprosto terjajo varovanje kot temeljno
zahtevo ob vsakem posegu v okolje. Terjajo
"pravico" spontano nastajajočega okolja do
nespreminjanja. Slednji vidik varstva, tako
kot je tu zapisan, je morda hudo abstraktna
zadeva. Je pa v resnici v temelju vsakdanjega človekovega delovanja. Arhetipski
izraz tega ''varstvene zahteve" je pojem
raja, paradiža, ali če hočete manj arhetipski
primer, arkadije. Vsakdanji izraz tega arhetipa je pravzaprav vrt in človekov odnos do
njega.
11. V primeru presoj vplivov na gozd je
potrebno zato jasno določiti:
- gozd kot naravno sestavino, katere
kakovost določa stopnja njegove regeneracijske sposobnosti okolja glede na različne
oblike emisij ali posege vanj;
- gozd kot izraz naravne spontanosti.
V vseh teh vidikih je gozdu in gozdnemu
prostoru, pravzaprav njegovim različnim

stanjem, mogoče pripisati različne vrednosti in na tej osnovi presojati sprejemljivost
ali nesprejemljivost posegov vanj.
12. Praktični razlogi izvedljivosti presoj
vplivov na okolje terjajo določitev sestavin
okolja, ki naj se obravnavajo v neki presoji
vplivov na okolje. Seznam sestavin okolja,
ki naj jih obravnava neka presoja, je poGozdV 52, 1994
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trebno oblikovati v skladu z zgornjo člen i 
tvijo varovalnih zahtev. Primer take členitve
je seznam sestavin okolja, ki ima najprej
naštete sestavine naravnega okolja, potem
dejavnosti, ki izrabljajo naravne vire, in
nato še oblike neprijetnosti ali oblike onesnaženj, ki jih poseg lahko povzroči v okolju. (Primer : Seznam sestavin okolja, ki naj
se obravnava v okviru presoje vplivov nas
okolje).
13. Razumljivo je, da so zaradi vrste
razlogov presoje vplivov vselej subjektivne.
Temeljna zahteva, ki naj omogoči premagati subjektivnost, je jasnost postopka izvedbe presoje in jasnost vrednostnih določitev. (Primer: Postopek presoje vplivov na
okolje).
14. Jasnost ni neogibna samo zaradi

Žal kar pogosta slika v gozdu
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možnosti strokovnega preverjanja, temveč
predvsem zaradi vklju čeva nja javnosti in
zaradi možnosti, da se v presoje vključijo
stališča prizadete laične javnosti. Navkljub
vsem težavam, ki spremljajo prizadevanja,
da se l aičn a javnost vključ i v presoje, pa je
to zahteva, ki jo ponavljajo in tudi zakonsko
uveljavljajo vsi napotki za izvajanje presoj.
Varstvo okolja ni pravica samo nekaterih
osveščenih družbenih skupin, temveč je
zadeva in pravica vseh, ki jih kakor koli
prizadene kak poseg v okolje. Spopad različnih interesov ob poseganjih v prostor
moramo sprejeti kot nekaj normalnega.
Razrešitev konfliktov pa je mogoča samo
tedaj, ko se poseg osvetli vsestransko in
se zahteve vseh strani obravnavajo enakopravno.

GDK: 917:911 +686.3:(497.12):(063)

Uveljavljanje javnega interesa pri posegih v gozdove
v zvezi z avtocestami·- izkušnje ministrstva za okolje
in prostor
Jernej STRITIH*

1.0 UVOD
Slovenija zadnjih nekaj let temeljito spreminja svoj pravni in gospodarski sistem,
hkrati pa začenja s pospešeno gradnjo
infrastrukture, predvsem avtocest. V tem
času spreminjanja norm in pokrajine je
odločilnega pomena, da so izbrane odloči
tve kar najbližje optimalnim. Moj namen je
prikazati delovanje Ministrstva za okolje in
prostor RS v omenjeni situaciji.

varstvu kmetijskih zemljišč, Zakon o gozdovih, Zakon o graditvi objektov in drugi. Na
kratko povedano, javni interes je, da se
avtoceste zgradijo v čimkrajšem času, pri
tem pa čim manj posežejo v prostor oz.

krajino in njene ekosisteme.
Uveljavljanje tega interesa je ves čas
pod budnim očesom tako parlamenta kot
javnosti in nevladnih organizacij, kar je
vzrok za stalno vročo polemiko tako o
splošnih rešitvah kot o podrobnostih. ln le
taka polemika je zagotovilo, da bodo končne rešitve res optimalne.

2.0 KAJ JE JAVNI INTERES
Javni interes je na pogled dokaj neoprijemljiv pojem, zato ga je potrebno za potrebe načrtovanja in izvajanja določenih
politik definirati na enoznačen način, oziroma vzpostaviti pravne procedure njegovega uveljavljanja. V demokraciji zagotavljajo javni interes zakoni, ki jih sprejme
parlament, državni organi (uprava, sodišča)
na podlagi zakonov in državljani, tako ali
drugače organizirani, prek metod javnega
pritiska ali uporabe pravnih sredstev.
Dogajanje na področju načrtovanja in
gradnje av1ocest določa vrsta zakonov,
med njimi so najpomembnejši: Zakon o
modernizaciji ceste šentilj- Maribor- Celje
- Ljubljana - Postojna - državna meja pri
Novi Gorici z odseki za Koper in državno

mejo pri Sežani (mejni prehod Fernetiči) ter
državno mejo pri Lendavi, Zakon o zagotovitvi namenskih sredstev za gradnjo av1o. cestnega omrežja v Sloveniji, Zakon o družbi za av1oceste RS, Zakon o urejanju
naselij in drugih posegih v prostor s svojimi
novelami, Zakon o varstvu okolja, Zakon o
* J. S.J dipl. inž. gozd., Ministrstvo za okolje in
prostor, Zupančičeva 6, Ljubljana

3.0 DILEME NAČRTOVANJA
Načrtovalske tehnike in metode so znane
in mnogokrat preizkušene tako v svetu kot
pri nas. Novost v zadnjem času je morda
presoja vplivov na okolje, ki postaja ob
uveljavljanju Zakona o varstvu okolja obvezna in tudi pridobiva vsebinski pomen.
Težava, s katero se načrtovalci in dajalci
dovoljenj srečujejo, pa je v načrtovalskih
merilih, v utežeh, ki naj bi jih dali posameznim spremenljivkam v optimizacijskem procesu. Tako so odprte dileme:
- ali ceste služijo tranzitu ali domačemu
prometu;
- ali naj ceste potekajo po urbaniziranih
območjih, kmetijski zemlji ali naravnih ekosistemih, kakršen je gozd;
- kje so meje prekomernih stroškov za
doseganje okoljskih učinkov.
V procesu načrtovanja av1ocest in dajanja dovoljenj se mora Ministrstvo za okolje
in prostor vsakokrat znova odločati o teh
dilemah. Naše odločitve so v grobem naslednje:
- av1oceste morajo predvsem služiti domačemu prometu in prevzemati prometno
GozdV 52, 1994
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breme z regionalne in magistralne mreže
cest;
- celotna površina posegov v prostor
mora biti minimalna;
- kolikor je mogoče , je potrebno omogočiti renaturalizacijo;
- avtoceste služijo ljudem, zato naj bodo
blizu naseljem, s tehničnimi rešitvami proti
hrupu;
- kmetijska zemlja v primerjavi z naravnimi ekosistemi, predvsem habitati ogroženih vrst ne more biti absolutna vrednota;
- zagotoviti je potrebno preživetje in normalno delovanje živalskih populacij.

4.0 DVA PRIMERA
Za primer naj navedem dva avtocestna
odseka, kjer smo poskušali uveljaviti ta
načela in je ob tem prišlo do konfliktov z
nevladnimi organizacijami in investitorjem.
V Savinjski dolini od Arje vasi do Vranskega je Ministrstvo predlagalo traso, ki se
izogne mokriščem , arheološki lokaciji,
prečka dolino po njenem dnu in se približuje
krajem ob poti. Ta trasa porabi nekaj odstotkov več hme ljišč kot alternativne trase, zato
pa je po površini posega (s servisnimi
cestami vred) minimalna. Ta trasa je naletela na najhujši odpor ravno pri nevladnih
okoljevarstvenih organizacijah, ki tradicionalno zastopajo stališče, da so kmetijska
zemljišča absolutna vrednota, kljub dejstvu,
da intenzivna pridelava hmelja bolj ogroža
podtalnico kot avtocesta. Pripravili so celo
svojo alternativno traso po mokriščih in
gozdovih na prisojnih pobočjih nad Braslovčami in Vranskim. Zadeva še ni dokončno
rešena, vendar je potreba po izobraževanju
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ljudi v smislu varstva narave in biološke
raznovrstnosti očitna .
Na avtocesti Razdrt~ebulovica sta bila
prvotno načrtovana dva viadukta. Gradili
naj bi ju z italijanskimi sredstvi, ki pa niso
bila zagotovljena. Ko je bila vsa druga
cesta že praktično zgrajena, viadukta pa
niti ne načeta, je investitor dal vlogo za
spremembo lokacijskega dovoljenja, po katerem naj bi namesto viaduktov zgradili
nasipa s podhodi za živali. Ministrstvo je
izdajo spremenjenega dovoljenja odklonilo.
Tudi ob tem primeru se je razvila t rda javna
in strokovna razprava, saj je na tem območju eden glavnih koridorjev prehajanja
medvedov iz Dinaridov v Alpe. Ministrstvu
bi bilo veliko teže vztrajati pri svojih stališčih, če ne bi imeli podpore okoljevarstvene
javnosti.

5.0 ZAKLJUČEK
Prikazana razmišljanja, kriteriji in dogajanja so zametek teorije in prakse odločanja
o posegih v prostor, torej tudi v gozd v
prihodnjih letih. Že zaradi dejstva, da je več
kot polovica Slovenije gozdnate, bo vedno
znova prihajalo tudi do posegov v gozd. Pri
načrtovanju in odločanju o teh posegih bo
morala gozdarska stroka odigrati svojo vlogo : strokovno pri načrtovanju in presojah
vplivov na okolje ter upravno pri dajanju
soglasij in dovoljenj. Izzivi tičijo predvsem
v študijah ranljivosti okolja, ki jih bo potrebno pripraviti v naslednjih letih, in v
metodologiji presoje vplivov na okolje, predvsem v vrednotenju pomena in funkcij gozda ter drugih naravnih ekosistemov.
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Zakonske možnosti vključevanja gozdarstva v procese
načrtovanja avtocest
. Sašo GOLOB*

l.
Danes smo ob razmeroma hitrem razvoju
hitrim spremembam v krajini. V preteklosti so bile te spremembe v veliki večini
le v razmerju med kmetijskimi zemljišči in
gozdom, v zadnjih desetletjih pa je zaradi
povečanja industrializacije in urbanizacije
čedalje več nepovratnih posegov. Nastajajo
tujki v naravni krajini, ki vplivajo na njeno
podobo, na živi svet v njej, na zmogljivost
priče

obnovljivih naravnih virov in na kakovost

življenja prebivalcev v njihovi okolici. Naloga cele vrste strok je doseči, da bi bili ti
vplivi čim manj negativni, to pa je mogoče
le z njihovim skupnim tesnim sodelovanjem, s t.i. interdisciplinarnim delom.
Gozd je v krajini najbolj naravna prvina,
nanj je vezanih največ rastlinskih in živalskih vrst, zato je z zornega kota biološke
raznovrstnosti in blaženja antropogenih
vplivov industrijsko-urbanih in kmetijskih
ekosistemov izjemno pomembno, da ga
ohranimo tudi v krajini, kjer je bil doslej
najbolj izkrčen. Gre za petino slovenskega
pretežno ravninskega in gričevnatega prostora, ki je že zdaj obremenjen s prometnimi
koridorji in drugimi tujki, po prostorskih
pianih pa je v njem predvidena še nadaljnja
koncentracija človekovih dejavnosti. Ker je
gozdnatost pri nas velika, gozdu tudi v
urbani in kmetijski krajini, kjer je zaradi
svojih poudarjenih ekoloških in socialnih
funkcij še posebej dragocen, ni dovolj priznana njegova nenadomestljiva krajinska
vloga. Pri načrtovanju posegov se tako
večkrat

namenoma izberejo

gozdiči,

ki so

na zemljiščih s praviloma najmanjšo tržno
vrednostjo, s tem pa se zmanjšujeta biološka pestrost krajine in kakovost življenjskega okolja. Pritisk na krčitev gozdov pa
v prihodnje ne bo omejen samo na ravnin• Mag. S. G., dipl. inž. gozd., Ministrstvo za
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, 61000 Ljubljana, Parmova 33, SLO

sko kmetijsko in urbano krajino. Ob programih ponovne revitalizacije opuščenega podeželja in ob turistično-rekreacijskih projektih je namreč pričakovati tudi več problemov
v zvezi s krčitvijo gozdov v gozdnati in
gozdni krajini ter na zgornji gozdni meji.
11.

Gozdarstvo je stroka, ki na temelju gozdnoekoloških in krajinskoekoloških ved povezuje zmožnosti naravnih danosti in zmogljivosti z gospodarskimi potrebami v času
in (razsežnem) prostoru, zato bi moralo
igrati pomembno vlogo pri sodobnem nač
rtovanju dogajanj v krajini in pri posegih
vanjo. Ta vloga mu je priznana tudi v
novem zakonu o gozdovih, saj naj bi bilo
gozdarstvo v gozdnem prostoru glavni usklajevalec pri prostorskem načrtovanju, dovolj velik vpliv pa mu je zagotovljen tudi pri
ohranjanju gozdičev in posameznih dreves
zunaj gozdnega prostora. Poleg tega mu je
dana tudi možnost, da soodloča pri posameznih posegih v gozd in gozdni prostor,
saj je k dovoljenju za take posege nujno
treba pridobiti soglasje Zavoda za gozdove
Slovenije.
111.
Načrtovana skorajšnja izgradnja avtocest
je nedvomno eden najbolj aktualnih in velikih posegov v krajino. Ne gre le za trajno
izgubo skoraj 1000 ha kmetijskih zemljišč
in gozdov, ampak tudi za druge negativne
učinke, ki jih bodo imeli avtocestni koridorji:
presekali bodo naravne celote in poti divjih
živali ter za lokalno prebivalstvo pomembne
stranske ceste, z njimi bomo privabili v
Slovenijo še več težkega prometa, saj bo
vzpostavljena najkrajša in najhitrejša južna
pot med zahodom in vzhodom Evrope, na
naših tleh se bo povečala emisija dušikovih
oksidov in drugih snovi, ki nastajajo zaradi
prometa, povečal se bo hrup ipd. Ob tako
Gozd V 52, 1994
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velikem posegu je riujna podrobnejša presoja vplivov teh tujkov na okolje, pri tem pa
mora v skladu s predpisanimi postopki
priprave in sprejemanja lokacijskih načrtov
in izdaje dovoljenj za graditev avtocest
(Zakon o dopolnitvah zakona o urejanju
naselij in drugih posegov v prostor, Uradni
list RS, št. 71/93 - v nadaljnem besedilu
zakon) sodelovati tudi gozdarstvo.
Načeloma se je mogoče vključiti v procese načrtovanj a avtocest na šestih ravneh :
1. v procesu prostorskega planiranja,
2. pri odločanju o izgradnji,
3. pri navajanju pogojev za pripravo lokacijskega načrta,
4. s sodelovanjem pri proučevanju variant poteka avtocest,
5. v postopku javne razgrnitve in
6. ob izdaji soglasja za poseg v prostor.
ad 1) Avtocestni koridorji bi morali biti
usklajeni že v dolgoročnih prostorskih planih, vendar pa zakon v 45. členu določa,
da v primeru, ko lokacijski načrt ni skladen
z republiškimi prostorskimi planskimi akti
Vlada predlaga Državnemu zboru, da
sprejme spremembe in dopolnitve republiških prostorskih planskih aktov v delu, ki
ga določa lokacijski načrt. Pri načrtovanju
avtocest torej ni klju č ni dokument prostorski
planski akt, ampak lokacijski načrt .
ad 2) Odločitev o izgradnji se sprejema
v parlamentu na podlagi strokovnih izhodišč. Gozdarstvo bi moralo tu nastopati s
svojimi argumenti (kolikor ima pač vpliva
na dogajanje v parlamentu).
ad 3) V programu priprave lokacijskega
načrta na podlagi utemeljenega in dokumentiranega predloga ministra, pristojnega
za promet, določi minister, pristojen za
prostor, organe in organizacije, ki morajo
pred začetkom priprave lokacijskega načrta
postaviti pogoje za njegovo pripravo. Zakon
posebej poudarja nujnost sodelovanja organizacij za varstvo naravne in kulturne
dediščine, gozdarstvo pa je v tej fazi zastopano v okviru Ministrstva za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano. Pogoje oziroma
mnenje morajo organi in organizacije dati
v 30-tih dneh, sicer se šteje, da s pred loženo dokumentacijo soglašajo. Rok je kratek, zato je zelo pomembno, da imamo že
vnaprej pripravljena izhodišča za postavlja440
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nje pogojev.
ad 4) Po zakonu izdela in prouči variante
poteka avtocest izdelovalec lokacijskega
načrta. Izdelovanje lokacijskih načrtov je
bilo na podlagi razpisa podeljeno za ta dela
usposobljenim projektantskim organizacijam. Trase so bile razdeljene na krajše
odseke, izdelovalci lokacijskih načrtov pa
za proučitev različnih variant z vidika njihovega vpliva na okolje sklepajo pogodbe z
ustreznimi inštitucijami.
Na Gozdarskem inštitutu Slovenije {GIS)
je bila izdelana zanimiva varianta trase
zunaj načrtovanega koridorja, ki pa doslej
še ni bila resno obravnavana, čeprav ima
nekatere prednosti pred predlaganimi variantami (znosni posegi v prostor in povezava Dolenjske s štajersko). GIS je tudi
sodeloval pri proučitvi variant z zornega
kota njihovega vpliva na gozd na enem
izmed najbolj spornih odsekov. V metodi,
ki je bila uporabljena, je bil upoštevan
predvsem lesnoproizvodni in varovalni pomen gozda na podlagi fitocenoloških izsledkov, premalo pa so bile poudarjene druge
ekološke in še posebej socialne funkcije
gozdov. Prav tako morda ni bil dovolj izpostavljen vpliv, ki bi ga imeli načrtovani
koridorji na živalski svet, in pri tem posebej
na redke in ogrožene vrste. Pri od ločanju
za najustreznejšo varianto se je pokazalo,
da je sicer zelo zaželeno, da je vpliv koridorjev na naravno okolje dobro proučen in
dokumentiran, vendar pa ta pri doko nčn em
izboru ni od loč ilen. Vsaj za zdaj (pred
zakonsko določe no javno razgrnitvijo po
občinah) je bila izbrana varianta, ki z gozdarskega in s kmetijskega vidika ni bila
ugodno ocenjena, bila pa je najugodnejša
s finančnega in prometnega vidika. Bati se
je, da bosta ta dva kriterija prevladovala
tudi pri drugih odsekih.
ad 5) Zakon določa, da minister, pristojen
za prostor, v soglasju z ministrom, pristojnim za promet, predloži Vladi osnutek lokacijskega načrta in v obrazložitvi predstavi
tudi variante, ki so bile med pripravo lokacijskega načrta izloče n a kot neustrezne s
funkcionalnega, fin a nč n ega oziroma okoljevarstvenega vidika, Vlada pa sprejme sklep
o javni razgrnitvi osnutka. Javna razgrnitev
traja en mesec, opravi pa se po občinah.
Gozdarstvo ima na tej stopnji postopka

možnost, da z dobro utemeljenimi arguje tako velik, da je treba izkoristiti vse
menti nastopi proti osnutku lokacijskega
formalne mo~nosti vključevanja v dokončne
načrta in se zavzame za varianto, ki je bila
odl očitve, zato mora biti stroka na ta izziv
sicer zaradi drugih razlogov izločena kot
res dobro pripravljena.
neustrezna. O utemeljenosti pripomb od loči
minister, pristojen za prostor, v soglasju z .
Krčenje gozda za potrebe pašnikov na Tolminministr0m, pristojnim za promet, in ministri,
skem. V obdobju 1981-90 smo za potrebe kmepristojnimi za zavarovana območja.
tijstva izkrči l i v Sloveniji 1557 ha gozdov. Stihijsko
ad 6) Minister, pristojen za prostor, pri- zarašča nje kmetijskih površin, ki je v obdobju po
2. svet. vojni zajelo okrog 200.000 ha, se umirja.
pravi usklajen predlog lokacijskega načrta,
ki ga skupaj s pripombami in predlogi iz
javne razgrnitve pošlje Vladi. V tem času
se mora med drugim pridobiti tudi soglasje
Zavoda za gozdove Slovenije. Gozdarstvo
ima torej tukaj ponovno možnost vplivanja
na dokon č no od l očitev, ki jo lahko uveljavi
v 30 dneh po prejemu zahteve. Vprašanje
je, koliko bo lahko Zavod tukaj vplival na
izbrani potek avtoceste (za to bodo potrebni
res močni argumenti), večji uspeh si lahko
obeta od pogojev, ki jih bo ob izdaji soglasja
določil v zvezi z načinom izgradnje cestnega telesa in deli, ki bi lahko omilila vpliv
avtoceste na gozd, njegove funkcije in živalski svet v njem .
IV.
Vpliv avtocest na gozd in naravno krajino
Številni in grobi posegi v gozd zaradi kamnolomov in gramoznic. V obdobju 1981-90 smo zaradi
kamnolomov in gramoznic v Sloveniji izkrčili 134 ha gozda.
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Gozdarsko

načrtovanje

in gradnja avtocest

Živan VESELIČ*
1. GOZDARSKO NAČRTOVANJE
Gozdarsko načrtovanje je tisti del gozdarske stroke oziroma dejavnosti, ki mora
poiskati, upoštevajoč rastiščne in sestojne
danosti, živalski svet in vse vloge gozdov,
optimalne, vendar predvsem gozdnemu
ekosistemu prilagojene rešitve pri določa
nju smeri razvoja gozdov in gozdnega prostora.
Vprašanje, kot ga ponuja naslov, moramo obravnavati s formalnega in z vsebinskega vidika.

2. FORMALNI VIDIK
S formalnega vidika je izgradnja avtomobilske ceste poseg v prostor, o posegih v
prostor pa 21. člen Zakona o gozdovih
govori naslednje:
(1) Za posege v gozd in gozdni prostor
je potrebno dovoljenje za posege v prostor
v skladu s predpisi o urejanju prostora. K
dovoljenju za poseg v prostor se mora
pridobiti soglasje Zavoda (za gozdove Slovenije - op. p.).
(2) Soglasje Zavoda se mora pridobiti
tudi k dovoljenju za poseg v prostor za
graditev objektov zunaj gozda, če je iz
poroči la o vplivih na okolje razvidno, da bi
objekt ali posledice delovanja objekta negativno vplivali na gozdni ekosistem in funkcije gozdov.
Tretji odstavek istega člena, ki pravi, da
soglasja iz prvih dveh odstavkov ni mogoče
izdati, kadar je pričakovati , da bodo vplivi
posega v prostor razvrednotili ali poškodovali gozd, je v zvezi s soglasji k posegom
v gozd zaradi izgradnje avtomobilskih cest

• Mag. ž. V. , dipl. inž. gozd., Zavod za gozdove
Slovenije, Večna pot 2, 61000 Ljubljana, SLO
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pa tudi drugih neobhodnih posegov v gozd
neroden.
Iz formalnih težav pomagajo 8., 1O. in 11.
č l en Zakona o gozdovih, ki govorijo o načrtih za gospodarjenje z gozdovi.
8. člen v prvem odstavku pravi:
(1) Z načrti za gospodarjenje z gozdovi
se določijo pogoji za usklajeno rabo gozdov
in poseganje v gozdove ter gozdni prostor ...
Člena 1Oin 11 govorita o vlogi gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarskega
območja
oziroma gozdnogospodarske
enote pri usklajevanju interesov v gozdnem
prostoru. Posegi v gozd in gozdni prostor,
pa tudi ves drugi prostor, ki so obremenjujoči za gozd, so torej mogoči, vendar morajo
biti skrbno načrtovan i , proučen i z vseh
vidikov, da je njihov negativni vpliv na gozd
kar najmanjši.
Iz formalnega vidika gre poudariti dve
trenutni težavi:
1) ni še sprejet Zakon o urejanju prostora, ki naj bi mu sledili prostorski deli gozdnogospodarskih načrtov;
2} variante tras avtomobilskih cest se
določajo prepozno in jih ni mogoče dovolj
celovito proučiti z vidika njihovega vpliva
na gozd in gozdni prostor.

3. VSEBINSKI VIDIK
Ker se z načrti za gospodarjenje z gozdovi določa usklajena raba gozdov, se
pred načrtovanjem oziroma načrtovalci
zvrstijo vsi razvojni problemi gozdov in
gozdnega prostora, tudi v zvezi s posegi v
prostor, kot je izgradnja avtomobilskih cest.
V vsebinskem pogledu gre z gozdarskega vidika za problem optimalizacije posega v prostor na dveh ravneh:
1) Vprašanje optimalne rešitve znotraj
gozda in gozdnega prostora;

2) Vprašanje optimalne rešitve glede na
ves prostor, v katerem sta gozd in gozdni
prostor samo dve od številnih prvin.
Lahko rečemo, da nam primanjkuje kriterijev za kakovostno odločanje na obeh
navedenih ravneh. Zlasti pri odločanju pod
točko 2 soočamo nematerialne koristi, ki pa
so za, življenje nujne in jih z uničenjem
danega okolja ne moremo nadomestiti z
ekonomskimi kazalci. Odloča trenutna raven okoljevarstvene zavesti ljudi, ki odločijo
o končni trasi in nači nu njene izvedbe.
Vsaka rešitev, katero koli že izberemo,
pa povzroči v krajini rano, in če rani tudi
gozd, nedvomno tudi motnjo gozdnemu
ekosistemu. Z odstranitvijo gozda za vedno
izgubimo varovalne, ekološke in socialne
vloge, ki jih gozd nezamenljiva opravlja v
prostoru. Kjer je gozda v krajini malo in kjer
so naštete njegove vloge zelo poudarjene,
moramo ohraniti vsako ped te, v našem
okolju edine vsaj v pretežni meri naravne
krajinske prvine.

če se ozremo na vpliv avtomobilske
ceste na preostali gozd - gozd, ki ostane
po izgradnji avtomobilske ceste skozenj,
lahko v grobem zaključimo naslednje: V
nekaj desetletjih z ustvarjenim gozdnim
robom gozd »Zaliže" rano, in če je njegova
preostala površina zadosti velika, pod krošnjami drevja spet ustvari gozdno klimo, ki
omogoča uspešen razvoj gozdnemu rastju.
Nepopravljiva pa je prizadet svet večjih
živali, zlasti tistih živali, ki se gibljejo (po
tleh) na večj ih površinah in jim avtomobilska cesta preseka njihove migracijske poti
oziroma jih omeji na zanje neprimerno majhen življenjski prostor.

Povedano pomeni, da moramo ob naavtomobilskih cest v zvezi z gozdom največ pozornosti posvetiti zagotavljanju nematerialnih vlog gozda, torej njegovi ohranitvi, kjer te vloge nujno potrebujemo, ter njegovemu živalskemu svetu.
črtovanju

Izjemno poudarjena potreba po rekreacijski in turistični funkciji je v Sloveniji izražena že na 8,2 o/o
gozdne površine. Tu prihaja zaradi velikega obiska do škodljivega teptanja tal (Osankarica, Pohorje).
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Povzetek pomembnejših poudarkov iz referatov
in razprav
Boštjan ANKO*, Janez POGAČNIK**
1. Veliki posegi v ekološke sisteme, kot je
krajina, zahtevajo prostorsko in časovno
vzeto zelo obsežne obravnave njihovih posledic. Ne obravnavamo več le posameznih
vrst niti ne posameznih ekosistemov, ampak procese.
2. Fragmentacijo (pra)gozdne matice
gledamo kot proces in kot spreminjanje
vzorca prostorskega razporeda gozdov
hkrati.
3. Ne izginja pod novogradnjami le gozd,
ki ga ne bo več - tudi tisti, ki ostaja, se
včasih močno nepovratna spreminja zaradi
takih posegov.
4. Varovanje in razvoj funkcij gozdov
lahko dosežemo le s celovitim urejanjem
prostora, pri katerem bomo upoštevali neposredno stopnjo pomembnosti posamezne funkcije v določenem prostoru.
5. V desetletju 1981 -1990 smo evidentirali 6.088 ha krčitev zaradi različnih posegov v gozd. Prostorska dokumentacija nakazuje, da je predviden še večji obseg
posegov v gozd in gozdni prostor.
6. Na zakonodajnem področju je treba
sprejeti normativno ureditev, pod kakšnimi
pogoji je mogoče posegati v gozdni prostor,
zlasti na območjih, kjer je ena ali več funkcij
gozdov izjemno poudarjenih.
7. Nujno je treba normativno urediti
zmanjšanje emisij vseh škodljivih snovi v
skladu z mednarodno dogovorjeni mi merili.
8. Vnaprejšnja stališča o možnih rešitvah v prostoru so v osnovi napačna. Odgovor na vprašanje o sprejemljivosti ali nesprejemljivosti posega v prostor, je v vsakem konkretnem primeru lahko različen.
Tudi v odnosu do posameznih sestavin
okolja. Za presojo sprejemljivosti posega v
* Prof. dr. B. A., dipl. inž. gozd., Biotehniška
fakulteta, Oddelek za gozdarstvo, Večna pot 83,
Ljubljana, SLO
** Mag. J. P., dipl. inž. gozd. , Splošno združenje gozdarstva Slovenije, Miklošičeva 381111, Ljubljana, SLO
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prostor v pogledu varovalnih zahtev se je
razvil instrument "Presoja vplivov na okolje".
9. Presoja vplivov na okolje ima nekatere značilnosti varstvenih zahtev:
- smiselna je šele tedaj, ko je razvojni
predlog, načrt, projekt ipd. pripravljen v
alternativah;
- izmika se ekonomski racionalnosti, saj
je osnovna mera vrednosti stopnja sprejemljivosti oziroma nesprejemljivosti procesa v
določeno okolje;
- vse varstvene zahteve je potrebno na
splošni ravni obravnavati enakopravno, v
skladu z zahtevo "če je le mogoče , varujmo!".
1O. Okolje varujemo pred vplivi, zato v
presojo vplivov vnašamo opis vplivov in ne
zgolj opis sestavin okolja. Temeljna zahteva, ki naj omogoči premagati subjektivnost
presoje, je jasnost postopka izvedbe presoje in jasnost vrednostnih opredelitev.
11. Za presojo vplivov na gozd je treba
jasno opredeliti:
- gozd kot naravno sestavino, katere.
kakovost določajo stopnja njegove regeneracijske sposobnosti za različne oblike emisij ali posege vanj;
- gozd kot naravni proizvodni vir in prostor, v katerem se lahko uveljavlja vrsta
dejavnosti;
- gozd kot izraz prvobitnosti.
12. Sprejeta sta Zakon o varstvu okolja
in Zakon o gozdovih, ki dol očata presojo
vplivov na okolje, vendar sta oba še brez
nekaterih podzakonskih predpisov in nista
še usklajena z drugimi zakoni, ki pokrivajo
področja, ki tudi zadevajo okolje.
13. Nedorečenost zakonodaje povzroča
organizacijsko, vsebinsko in izvedbeno
zmedo pri tekoči obravnavi prostorske problematike, saj se vsi prizadeti ne vključujejo
pravočasno. Premalo pa je tudi vključenih
ustreznih kadrov in usposobljenih organizacij, kvalitetnih podatkov znanj in izkušenj.

14. Gozdarski inštitut Slovenije ni bil neposredno in tudi ne pravočasno uradno
vključen v načrtovanje izgradnje avtocest v
RS, čeprav je to gozdarstvo zahtevsllo, pač
pa se je lahko vključil le posredno, prek

posameznih subakordantov.
Kljub izredno kratkim rokom in skromnim
sredstvom, je Gozdarski inštitut Slovenije
sprejel ponudbe in uspel izdelati relativno
dobre študije za domžalsko-trojanski, radovljiški in sežanski odsek.
15. Razpad primarnih velikopovršinskih
tipov habitatov v manjše izolirana fragmente ter onesnaženost okolja spadata
med najpogostejše funkcionalne motnje, ki
so jim izpostavljene populacije divjih živali
pri posegih v krajino.
16. Med pritiske na populacijo prosto
živečih živali zaradi prometno obremenje~

nih cest, je treba posebej šteti:
- zmanjšane uporabne površine habitatov;

- nastajanje žarišč lokalne polucije in
degradacijo kakovosti habitatov;
- neposredno mortaliteto živali.
17. Za prostoživeče živali je potrebno
zagotoviti funkcionalne (ustrezne) prehode
predvsem na območjih presečišč med migracijskimi koridorji živali in traso avtoceste.
18. Z načrti za gospodarjenje z gozdovi
se določijo pogoji za usklajeno rabo gozdov
in poseganje v gozdove ter gozdni prostor.
19. Z vsako krčitvijo gozda povzročimo
rano v krajini in nedvomno tudi motnjo

gozdnemu ekosistemu. Z vsako krčitvijo
gozda za vedno izgubimo del varovalnih,
ekoloških in socialnih funkcij, ki jih gozd
nezamenljiva opravlja v prostoru.
20. Ob načrtovanju avtomobilskih cest
moramo v zvezi z gozdom posvetiti največ
pozornosti zagotavljanju nematerialnih vlog
gozda, torej njegovi ohranitvi.
21. V ravninskem svetu, gričevju in pri-

mestni krajini, kjer je gozda malo (za 1/5
SLO), obremenitev s koridorji in drugimi
tujki pa je že zdaj veliko, je po prostorskih
pianih predvideno največ posegov v prostor.
22. Načeloma se je mogoče vključiti v
procese načrtovanja avtocest na šestih ravneh, in to:
- v procesu prostorskega planiranja,
- pri odločanju o izgradnji,

- pri postavljanju pogojev pri pripravi
lokacijskega načrta,
- s sodelovanjem pri proučevanju variant tras avtocest,
- v postopku javne razgrnitve in ob izdaji
soglasja za poseg v prostor.
Vse te možnosti moramo izkoristiti, zato
pa mora biti stroka dobro pripravljena s
strokovnimi podlagami.
23. Pri načrtovanju in odločanju o posegih v gozd bo morala gozdarska stroka
odigrati svojo vlogo:
- strokovno pri načrtovanju in presoji

vplivov na okolje,
- upravno pri dajanju soglasij.
24. Ministrstvo za okolje in prostor se
odloča v procesu načrtovanja avtocest in

dajanju dovoljenj takole:
- avtoceste morajo predvsem služiti domačemu prometu in prevz~mati prometno
breme z regionalne in magistralne mreže
cest;
- celotna površina posegov v prostor
mora biti minimalna;

- potrebno je omogočiti renaturalizacijo
obcestnih površin;
- avtoceste služijo ljudem, zato naj bodo
blizu naselij, s tehničnimi rešitvami proti

hrupu;
- kmetijska zemlja v primerjavi z narav-

nimi ekosistemi, predvsem habitati ogroženih vrst, ne more biti absolutna vrednota;
- zagotoviti je potrebno preživetje in normalno delovanje živalskih populacij.
25. Le počasi spoznavamo pomen var-

stva okolja. Omejevati moramo vse vrste
škodljivih vplivov.
26. Potrebno je urediti pravni sistem na
področju urejanja prostora in čim prej vzpostaviti ustrezne mehanizme za uveljavljanje

javnega interesa. Konflikte rešuje politika,
·zato mora ta urejati javni interes na osnovi

zakonodaje in objektivnih, strokovnih presoj, da bi dobili racionalne rešitve.
27. V Sloveniji je okoli 30.000 km cest,
med katerimi je 42% gozdnih cest. Zaradi
cest je oblikovano 30.000 km novih gozdnih
robov. Pri tem pomenijo avtoceste močno

spremembo v prostoru, saj opažamo, da
razrezani segmenti gozda ob pomembnih
prometnicah po 1OO letih izginjajo, medtem
ko se pri manjših koridorjih (do 20m) robovi
po nekaj desetletjih utrdijo.
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28. V zvezi s posegi v gozd in izdajo
soglasja, kar je določeno v 21. čl. Zakona
o gozdovih, je treba pripraviti posebna navodila. Gozdarska stroka mora pridobiti ustrezna dopolnila glede znanja in vključiti
sodelavce za interdisciplinarno obravnavo
gozdnega prostora ter se pripraviti, da bi
bila usposobljena prevzemati tudi naloge v
zvezi s presojo vplivov na okolje (gozdar
naj bo nosilec timskega dela ali učinkoviti
sodelavec v timu).
29. Ministrstvo za okolje in prostor pripravlja med drugimi predpisi tudi predpis,
ki bo določal , pod kakšnimi pogoji in kdo
bo lahko izdelal presojo vplivov na okolje
ter natečajno obliko pridobivanja strokovnih
podlag oziroma študij. Kvaliteta strokovnih
izdelkov se bo morala upoštevati in uveljaviti.
30. Pri posegih v prostor bodo poleg
presoje vplivov in soglasij, ki jih zahteva
zakonodaja, še vedno potrebna določen a
navodila, priporoči l a, mnenja ipd.
A SUMMARY OF SOME IMPORTANT
EMPHASES IN THE PAPERS AND
DISCUSSIONS

1. Great interventions into ecologic systems,
such as landscape, require extensive dealing with
their effects from the aspect of space and time.
Processes and not only individual specles or
individual ecosystems are dealt with any longer.
2. The lragmentation of (virgin) forest paren!
tree area has been looked upon as a process
and the alteralion of the sample of spatial distribution of forests at the same time.
3. Not only the disappearing of forests can be
established due to new constructions. The forest
which remains sometimes strongly irreversibly
changes because of such interventions.
4. The protection and development of forest
functions can only be achieved by means of
integral environmental architecture, when a di reci
significance stage of an individual function in
individual environment is going to be taken into
consideralion.
5. ln the decade between 1981 and 1990 6088
ha of forest cuttings were registered due to
different interventions in forests. Spatial documentation indicates that even a greater extent of
interventions into forests and forest space have
been foreseen for the future.
6. As to the l e~islation , statutory standards
have to be adopted, defining the cond1tions under
which interventions into forest space can be
performed, which specially holds true of the
regions where one or more forest functions are
extremely stressed.
7. Statutory regulations have to be set regar-
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ding the reduction of emissions of harmful substances, in accordance with international standards.
8. The standpoints as to possible solutions in
the space formed in advanced are wrong in
principle. Answers regarding the appropriateness
or inappropriateness of an intervention in forest
vary from case to case. This also holds good in
the relation towards individual component parts
of the environment. ln order to judge the appropriateness of an intervention into space regarding
protection requirements an instrument called "The
Estimalion of the Effects on the Environment" has
been developed.
9. The estimation of the effects on the environment has some of the characteristics of protection
requirements:
- it is sensible only then when there are
alternative solutions of a developmental suggestion, plan or project;
- it is economically irrational because the basic
value standard is the acceptability or unacceptability degree of an alteration process into a ce rtain
environment;
- all protection requirements have to be dealt
with equally on a general level, in accordance
with the demand "Let us protect, il only possible !".
10. Environment is being protected against
effects, because of which the estimation of effects
includes the description of effects and not only
that of environmental component paris. Clarity of
estimation procedure and value definitions is a
basic precondition for the conquering of subjective element.
11 . The estimation of the effects on forest
requires the defining of:
- forest as a natural component part, the
quality of which is defined by the regeneration
ability degree of the environment for different
emission types or interventions;
- orest as a natural production source and a
space where a series of activities can be performed;
- forest as the expression of the primeval
character.
12. The Act on Environmental Protection and
Forestry Act have been adopted, defining the
estimation of the effects on the environment.
However, other subacts stili lack and they have
not been brought into line with other acts dealing
with environment.
13. Lacking legislation is the reason for confused situation from the aspect of organization,
contents and execution when dealing with current
problems regarding environment because all subjects concerned are not involved into discussion
on time. Additionally, too few experts and expert
organizations, high quality data, know-how and
experiences are introduced therein.
14. The Institute of Forest and Wood Economy
of Slovenia has not been direclly, timely and
officially consulted in the planning of highways in
the Republic of Slovenia despite the demand of
forestry. lts participation was only indirect,
through individual subaccorders.

ln spite of extremely short terms and small
funds, The Institute for Forest and Wood Eco·
nomy succeeded in keeping the tender and elabo·
rating relatively good studies for the Domžale-Tro·
jane, Radovljica and Sežana highway sections.
15. The disintegration of primary habitat types
of great areas into smaller isolated fragments as
well as environmental pollution are the two most
frequent fl.mctional disturbances which the popu·
lations of wild animals are exposed to when
intervefltions into landscape take place.
16. The following are the most important stres·
ses on the population of free-living animals, which
is endangered by roads with busy traffic:
- smaller useful areas of habitats;
- the emergence of local population centers
and the degradation of habitats' quality;
- direct mortality of animals.
, 17. Functional (suitable) passages have to be
secured for free-living animals, first of all in the
areas where migration corridors of animals and
highway laying out overlap.
18. Forest management plans define the terms
of coordinated use of forests and the interventions
in forests and forest space.
19. Each cutting of forest causes a wound in
forest landscape and undoubtedly a commotion
in a forest system. Each cutting of forest is a final
loss of a part of protection, ecologic and social
functions, which are unsubstitutedly performed
by the forest.
20. ln the planning of highways most attention
concerning forest has to be paid to the securing
of unmaterial forest functions, i.e. its preservation.
21. ln flat and hilly regions, in the vicinity of
towns, where there is not much forest (1/5 of
Slovenia), and the stresses caused by corridors
and other unnatural factors are great enough,
most of the interventions into space have been
foreseen for the future.
22. Gene rally, it is possible to participate in the
process of highway planning on six levels, i.e.:
- in the process of spatial planning,
- in the deciding as to the construction,
- in the setting of the terms with the prepara·
tion of a location plan,
- in the collaboration in the studying of various
variants of the cut required by a highway,
- in the procedure of a layout's public presentation and at the issuing of a permission for an
intervention in the space.
All these possibilities have to be made good
use of, because of which forestry profession has
to be professionally well prepared.
23. ln the planning and decision making as to
the interventions in forests, forestry will have to
do its part:
- from the professional point of view, in the
planning and estimating of the effects on the
environment,
- from the administrative point of view, in
issuing permissions and consensuses.
24. Ministry for Environment and Space makes
decisions in the process of the planning of highways and the issuing of permissions in the

fol!owing way:
- highways must first of all serve home traffic
and take over the traffic burden of regional and
main road network;·
- the entire area of interventions into space
has to be minimal;
- the renaturalization of roadside areas has to
be enabled;
- due to their role
- serving the mankind • highways have to be
laid in the vicinity of settlements, including technical solutions against noise;
- agricultural !and in comparison with natural
ecosystems
- first of all the habitats of endangered species
- can·not represent an absolute value;
- the survival and normal functioning of animal
populations have to be secured.
25. Only gradually we become aware of the
significance of the environmental protection. ln
Slovenia, all types of harmful effects have to be
limited.
26. Legal system in the sphere of landscape
architecture has to be regulated and appropriate
mechanisms concerning the assertion of public
interest have to be set as soon as possible. The
conflict is being solved by the politics, therefore
the latter must regulate the public interest on the
basis of legislation and objective, professional
judgments, taking into consideration severa! variants in order to get suitable solutions.
27. There are around 30 000 km of roads in
Slovenia, 42% of which are forest roads. Due to
roads 30 OOOkm of new forest edges have been
formed. With all that, highways represent a severe
change in the space. It can be established that
fragmented forest segments along important tho·
roughfares disappear after hundred years, white
with smaller corridors (up to 20 m) edges get
consolidated after a few decades.
28. As to the interventions in forest and the
issuing of permissions, which is being regulated
by Article 21 of Forestry Act, special instructions
have to be prepared. Forestry profession has to
supplement appropriate amendments regarding
the know·how and introduce collaborators for
interdisciplinary dealing with forest space. It also
has to prepare itself to be able to take over the
tasks regarding the estimation of the effects on
the environment ( a forester ·the bearer of team
work or an efficient cooperator in a team).
29. Among other regulations, the following are
being prepared by the Ministry for Environment
and Space is also the regulation that determines
under which conditions and who is going to be
able to work out the estimation of the effects on
the environment, tender-like acquiring of professional bases or studies. The quality of professio·
nal works will have to be taken into consideration
and become valued.
30. Apart from the estimation of the effects and
permissions required by the legislation, certain
instructions, recommenda tions and opinions, etc.
are stili going to be necessary with the interven~
tions into forest space.
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Vetrolom pod Voglom ob smučarski vlečnici Žagarjev graben

Sečnje brez sodelovanja gozdarjev so v letih sprejem.anja novega gozdarskega zakona zajele povečan
obseg. Foto: V. Seška. Vse druge slike: foto: Ivan Zonta.
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