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Slovensko gozdarstvo in Gozdarski vestnik
v letu 1995
Ob prizadevanjih, da pri izhajanju naše revije nadomestimo
zaostanek iz preteklega leta, na začetku novega - 53. letnika
revije človeku seveda uhajajo misli k vprašanjem, kaj bo leto
1995 doprineslo slovenskemu gozdarstvu in kako se bo leto
izteklo Gozdarskemu vestniku.
Razmišljanja o vsem gozdarstvu vodijo k ugotovitvi, da bo leto
1995 v marsikaterem pogledu leto dokončne normativne ureditve
novega načina delovanja slovenskega gozdarstva. Zavod za
gozdove kot javna gozdarska služba za vse gozdove v letu 1995
že trdneje korači po poteh, ki jih v grobem določa Zakon o
gozdovih, izdelani bodo preostali podzakonski akti k Zakonu o
gozdovih, nadejamo se lahko sprejetju Zakona o divjadi in
Zakona o urejanju prostora in graditvi, gozdna gospodarstva kot
gozdarska izvajalska podjetja naj bi dobila njihovo želeno lastninsko podobo, Gozdarski inštitut Slovenije v letu 1995 že vozi po
novih tirnicah, Gozdarski-lesarski srednji šoli v Postojni se bodo
vsebine njenega nadaljnjega dela v tem letu verjetno vendarle
zbistrile.
Operativno delo v slovenskem gozdarstvu začenja torej postopno dobivati urejeno podobo, prilagojeno spremenjenim družbenim razmeram. Dolgoročnejša naloga ostaja prosvetljevanje
lastnikov gozdov, prizadevanja za večjo pomoč države pri
vlaganjih v zasebne gozdove ter oživitev strokovno razvojnega
(raziskovalnega) dela v Zavodu za gozdove Slovenije pa tudi v
gozdarskih izvajalskih podjetjih. Z ravnijo raziskovalnega dela
nismo mogli biti zadovoljni tudi v večini nekdanjih gozdnih
gospodarstev.
Življenje Gozdarskega vestnika kot gozdarske strokovne revije
je v veliki meri odvisno prav od oživitve strokovno razvojnega
dela in ravni strokovnosti zaposlenih v Zavodu za gozdove
Slovenije kot naši najštevilčnejši gozdarski organizaciji in od
negovanja strokovnosti v gozdarskih izvajalskih podjetjih. V teh
okoljih naj bi se stroka "konzumirala", pa tudi strokovni izdelki
bi pri številčnem strokovnem kadru ne smeli biti zgolj slučajni.
Strokovna revija je vselej odsev strokovnosti okolja, v katerem
nastaja.
Urednik
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Stroški pridobivanja lesa na kmetiji
Harvestjng Costs on Farm
Mirko MEDVED•

Izvleček

Abstract

M. M.: Stroški pridobivanja lesa na kmetiji.
Gozdarski vestnik št. 1/1995. V slovenščini s
povzetkom v angleščini, cit. lit. 21.
V času socialistične ekonomije, visoke inflacije
in nerealnih kreditnih pogojev nabava strojne
opreme ni pomenila tako velikega problema kot
danes, ko v Sloveniji uvajamo tržno-ekonomske
odnose. Zaradi povprečno dokaj majhne gozdne
in kmetijske posesti je oprema slabo izkoriščena.
Prikazane so značilnosti (ne)racionalne uporabe
strojne opreme in potreben čas za amortiziranje
traktorjev na različno velikih posestih ob upoštevanju obsega proizvodnje v kmetijstvu in gozdarstvu. Prikazana je analiza materialnih stroškov in
izkoriščenosti delovnih sredstev v procesu pridobivanja lesa za faze: sečnja, spravilo in prevoz.

M. M.: Harvesting Costs on Farm. Gozdarski
vestnik No. 1/1995. ln Slovene with a summary
in English, lit quot. 21.
ln the days of socialist economy with a high
rate of inflation and unrealistically low interest on
bank loans, the purchase of equipment did not
present such a problem as today when a market
economy is being introduced. Because forest
properties and farms are, on average, relatively
small, machinery is inadequately utilized. Characteristics of (ir)rational utilization of equipment are
dealt with, and the time required for full depreciation of tractors in farms of different size with
reg ard to production scale of farming and forestry
is presented. The paper is also concerned with
an analysis of machine costs and the utilization
level of equipment used for the following harvesting operations: cutting, skidding, and transport.

Ključne besede: zasebni gozdovi, kmetijski
traktorji, pridobivanje lesa, kalkulacije.

Key words: small-scale forestry, private forests, farm tractors, harvesting equipment, calculations.

1. UVOD
1. INTRODUCTION
Večina gozdov (2/3) je bila do nedavno
v lasti malih gozdnih posestnikov (250.000).
Po zadnjih podatkih MKGP naj bi jih bilo
celo okrog 300.000. Povprečna gozdna
posest je manjša od 3 ha. Proces denacionalizacije, ki je v teku, je že in bo še povečal
delež zasebnih gozdov, nekoliko več bo
1udi zasebnih lastnikov z več kot 1OO ha
gozdne površine. Problemi, povezani z zelo
razdrobljeno gozdno in kmetijsko posestjo,
postavljajo v pogojih tržnega gospodarstva,
realnega vrednotenja dela in proizvodov
pred lastnike in prav tako pred državo nove
naloge. Potrebe pri racionalnejšem mikroorganiziranju lastnikov in po drugačnih
makroekonomskih ukrepih v kmetijstvu in
gozdarstvu, kot smo jih bili vajeni doslej,
so vsak dan bolj vidne.
* Mag. M. M., dipl. inž. gozd., Gozdarski inštitut
Slovenije, Večna pot 2, 61000 Ljubljana, SLO
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V predhodni raziskavi (MEDVED 1991)
smo ugotovili, da so lastniki gozdov zelo
dobro opremljeni za delo v gozdu in tudi v
kmetijstvu. Dobro pomeni predvsem v smislu kvantitete, manj pa v smislu kvalitete,
predvsem pri traktorjih. Precej imajo tudi
druge opreme za delo pri pridobivanju lesa
(motorne žage, villi, traktorske prikolice).
V polpretekli zgodovini, v času socialistične ekonomije, visoke inflacije, nerealnih
kreditnih pogojev in vrednosti denarja nabava strojne opreme ni bila tako velik problem kot danes, ko v Sloveniji uvajamo
tržno-ekonomske odnose.
Kalkulacije vrednosti lastnega dela na
kmetiji tako niti niso bile zelo pomembne
niti ni bila pomembna izkoriščenost različne
strojne opreme pri delu. Zato so kmetje in
tudi polkmetje kupovali že za zelo majhen
obseg dela drago strojno opremo. Malo je
bilo različnih racionalnih oblik združevanja,
kot so strojne, sosedske, vaške ali drugačne skupnosti, ki omogočajo bolj racio-

Stroški pridobivanja lesa na kmetiji

nalno razpolaganje z materialnimi in finansredstvi posameznikov. Predvsem

čnimi

na mešanih in dopolnilnih kmetijah so veliko
sredstev, pridobljenih iz nekmetijskih dejavnosti, vlagali v kmetijsko proizvodnjo.
Problem je predvsem v tem, da so se
kmetje navadili imeti kar največ lastne opreme, ki pa je tehnološko vsako leto bolj
zastarevala. Proizvajalci ne zagotavljajo
več rezervnih delov, tako da vzdrževanje
postaja silno drago ali celo nemogoče.
Lastniki se ob nakupu opreme največkrat
niso odločali samo racionalno ampak tudi
emocionalna. Tako so v inflacijskih časih
poskušali kar najbolje naložiti svoj denar v
opremo. Poleg tega so za nakup nemalokrat izkoristili ugodne kreditne pogoje. Kakšne so danes posledice tega, razmišljamo
v tem članku. Poskusili bomo osvetliti dileme ob nabavi nove opreme, ki jih vsakodnevno rešujejo kmetje bolj po lastni intuiciji
kot na temelju kalkulacij. Obravnavali bomo
le stroške, ki nastopajo pri najbolj razširjeni
tehnologiji pridobivanja lesa v Sloveniji (uporaba motorne žage pri sečnji, zbiranje
lesa s trotočkovnim vitlom, spravilo lesa s
kmetijskim traktorjem in prevoz lesa z enoosno traktorsko prikolico).
Traktor je pri nabavi najvišji strošek, zato
smo posebej ovrednoti li traktorje, ki jih naši
finančnih

kmetje že imajo. Pri tem moramo poznati

nekatere temeljne podatke: moč traktorja v
kW, število pogonskih osi, vrsto oz. kvaliteto kabine, starost stroja in poreklo proizvodnje (vzhodnoevropske ali zahodne
države). V izračun stroškov smo vključili
tudi motorne žage, ville in traktorske prikolice.
Podatki iz raziskave leta 1991 so uporabljeni za izračun simulacije vrednosti traktor-

jev v različnih socioekonomskih kategorijah
lastnikov gozdov in v različnih velikostnih
razredih gozdne posesti. Prikazane so značilnosti (ne)racionalne uporabe in potreben
čas

za

teoretično

amortiziranje traktorjev in

druge opreme na različno velikih posestih
ob upoštevanju povprečnega obsega proizvodnje tudi v kmetijstvu.

2. METODA DELA
2. METHOD

V raziskavi izpred štirih let smo z anketnim vprašalnikom za 865 lastnikov gozdov
ugotovili, kakšno in koliko mehanizacije
(motorne žage, traktorji, villi, traktorske prikolice) uporabljajo pri delu v gozdu. Za
traktorje, ki jih uporabljajo pri delu v gozdu,
smo opisali znamko, starost, moč, število
pogonskih osi in vrsto kabine. Pri ugotavljanju stroškov pridobivanja lesa je zelo pomembna postavka v kalkulaciji spravilo lesa
s traktorji. Zato smo traktorje poskušali kar
najbolj natančno ovrednititi, postavke za
drugo opremo, ki je manj heterogena, pa
smo ocenili.

Pri ugotavljanju vrednosti traktorjev smo
njihovo vrednost ocenili po nekaterih
osnovnih tehničnih lastnostih, ki poleg moči
vplivajo na njihovo nabavno ceno (število
pogonskih osi, kvaliteta kabine). Poleg teh
lastnosti je pomembno tudi, v kateri državi
traktor proizvajajo, saj so tisti iz t. i. nekdanjih vzhodnoevropskih držav bistveno cenejši kot traktorji iz EU ali iz ZDA. Pri tem
smo znamke, kot so Ferguson in Deutz, v

celoti računali kot da so bili proizvedeni v
nekdanji Jugoslaviji, kjer so imeli licenčno
proizvodnjo.
Pri vrednotenju traktorjev smo si pomagali s priročnikom Katalog traktorjev, ki je
izšel leta 1993. Katalog vsebuje osnovne
informacije, ki smo jih zbirali z anketnim
vprašalnikom, dodana pa je tudi nabavna
vrednost brez dodatne opreme.
Povprečne vrednosti traktorjev v posameznih socio-ekonomskih tipih posesti so
osnova za oceno gospodarnosti dela pri
pridobivanju lesa (sečnja, spravilo in prevoz). Pri spravilu smo upoštevali še nabavno ceno za enobobenski vitel - 3000
DEM, pri sečnji nabavno ceno za motorno

žago - 900 DEM in pri prevozu nabavno
ceno za enoosno traktorsko prikolico 5000 DEM (nosilnost 4,5 t, hidravlično stresanje).
Pomembne postavke pri izračunu stro-

škov so še naslednje povprečne ocene o
izkoriščenosti posameznih delovnih sredstev:
Gozd V 53, 1995
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- traktor je uporabljen na kmetijskih površinah so ur/ha letno,
- traktor je uporabljen 5 ur/ha letno v
gozdu,
- traktorska prikolica je v uporabi 15
Ur/ha letno na kmetijskih površinah,
- traktorska prikolica je v uporabi 3 ure/
ha letno v gozdu,
·
- motorna žaga je v uporabi 5 ur/ha
gozdne površine letno,
- vitel je v uporabi 2 uri/ha gozda letno,
. - amortizacijska doba za motorne žage
je 1O let,
. - amortizacijska doba za ostalo opremo
je 15 let,
- obrestna mera je 7 %,
- zavarovanje je 2 %,
- povprečni letni etat je neto 3 m3 /ha,
- povprečni učinek pri sečnji je 8 m3 /delavnik
- p'ovprečni učinek pri spravilu je 12 m3 /
delavnik,
- povprečni učinek pri prevozu je 8 m3/
delavnik (ročno nakladanje na prikolico noSilnosti 4.5 t in prevoz na razdalji 1Okm).
V to analizo smo vključili samo neposredne materialne stroške in ločeno raču

nati fiksne stroške (časovna amortizacija,
Obresti, zavarovanje) ter variabilne stroške
(gorivo, mazivo, rezervni deli in popravila).
Skupni variabilni stroški v DEM/uro znašajo: motorna žaga- 1.7 DEM, traktor- 5.5
DE:M, vitel- 1.5 DEM in traktorska prikolica
1.2 DEM (grafikon 5).
. Potrditev o primerni ali celo prenizki višini

IZbranih vhodnih podatkov (izračuni so bili
0 Pravljeni že leta 1993) smo dobili tudi v
Katalogu stroškov kmetijske mehanizacije,
k1 je izšel kot priloga revije Kmetovalec v
JUliju 1994. Katalog so izdali na Ministrstvu
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Po':'navanje vsebine tega kataloga priporocamo tudi vsem gozdarjem, ki so v dnevnem stiku z lastniki gozdov in jim morajo
Odgovarjati tudi na vprašanja o stroških
Pridobivanja lesa, o stroških pri uporabi
Posameznih strojev v gozdu in o stroških
deta. Pojasnjuje pa tudi zakonsko določitev
medsebojne sosedske pomoči med kmeč
k1mi gospodarstvi.
Simulacija za vsako sodo-ekonomsko
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kategorijo in štiri velikostna razrede gozda
upošteva naslednje parametre, ugotovljene
na osnovi ankete 1990 (MEDVED 1991):
- površina kmetijskih zemljišč,
- površina gozda,
- povprečno število motornih žag,
- povprečno število traktorjev,
- povprečno število vitlov,
- ocenjeno število prikolic (1, če je povprečno število traktorjev več kot 1.2, oz. št.
traktorjev minus 0.2, če je povprečno število
traktorjev manjše kot 1,2).

3. REZULTATI ANALIZE
3. RESULTS OF THE ANALYSIS

3.1. Vložena sredstva lastnikov gozdov
v kmetijske traktorje
3.1. lnvestments of Forest Owners into Farm
Tractors

že v uvodu smo omenili, da imajo lastniki
gozdov precej bogato traktorsko opremo
za delo v gozdu in na kmetijah. Iz osnovnih
tehničnih lastnosti smo izračunali, kolikšna
je vrednost teh traktorjev v posameznih
socio-ekonomskih tipih kmetij in na različno
velikih gozdnih posestih (preglednica 1);
oboje smo členiti, kot sledi:
Socio-ekonomski tipi kmetij:

1
2
3
4

- čista kmetija,
- mešana kmetija,
- dopolnilna kmetija,
- ostarela kmetija

Velikostni razredi gozdne posesti:

1 23 4 -

1 do 2,9 ha gozda-zelo mala,
3do4,9ha-mala,
5 do 14,9 ha- srednja,
15 ha in več- velika gozdna posest.

Glavne ugotovitve iz gornje preglednice
so naslednje:
- Vrednost traktorjev ni v neposredni
zvezi z večjo gozdno posestjo, ugotovimo
pa lahko, da v povprečju vrednost narašča.
- Razlike med posameznimi socioekonomskimi tipi so še manjše, sklepamo pa
lahko na rahel trend upadanja vrednosti
traktorjev z zmanjševanjem aktivnosti v
kmetijstvu.
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Preglednica 1. Izračunana povprečna vrednost traktorjev (DEM) glede na tip posesti in velikost
gozda
Table 1: The calculated average value of tractors with reg ard to the category of farm and forest size
Socio-ekonom.
tip
kmetije

1-2.9 ha
DEM
n

Velikost gozdne posesti
5-14.9 ha
3-4.9ha
15hainveč
DEM
n
DEM
n
DEM
n

Povprečno

DEM

n

Size of forest property

Socio-economic
category
of farm

1-2.9ha

Povprečno

3-4.9ha

5-14.9ha

15ha&over

Ave rage val.

OM

n

OM

n

OM

n

OM

n

OM

n

11446

102

13033

100

13052

301

14857

183

13292

686

19690

5

15726

6

13738

65

14531

101

14426

177

11432

52

13150

58

12612

159

15777

58

13081

327

9893

36

12570

31

13484

64

14027

17

12482

148

13161

9

11319

5

12884

13

13956

7

12948

34

Average value
Čista

Fu/1-time

Mešana
Part-time
Dopolnilna
Supplementary
Ostarela
Senior

Podatke iz preglednice 1 smo uporabili
za izračun simulacije povprečnih stroškov
pridobivanja lesa za 16 različnih razredov
(4 x 4) v poglavju 3.4. Naši kmetje imajo
v povprečju skoraj 90% "vzhodnih" traktorjev, kar je zaradi precej nižjih nabavnih cen
tudi razumljivo. Zaradi visoke nabavne
cene so zahodni traktorji po moči v pav-

prečju tudi za četrtino šibkejši. Kljub temu
pa je njihova izračunana nabavna vrednost
80% višja. To je tudi razlog, zakaj naši
kmetje tako malo uporabljajo zahodne traktorje. Izračunane vrednosti traktorjev smo
uporabili pri simulaciji stroškov pridobivanja
lesa.

Grafikon 1. Povprečna velikost posestva in delež gozdnih površin
Figure 1: The average size of a farm and percentage of forest area

Total area
of farm
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'
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3.2. Osnovni podatki za simulacijo
stroškov pridobivanja lesa
3.2. Basic Data for Simulation of Timber
Production Costs
Izračun povprečnih stroškov oz. uporabo
posameznih ~trojev smo vezali predvsem
na površine kmetijskih in gozdnih zemljišč
v posameznih obravnavanih kategorijah
lastnikov gozdov (MEDVED 1991, KOŠIR
1993). Kakšni so ti potenciali, s katerimi
razpolagajo, predstavlja grafikon 1.
Z naraščanjem skupne površine posesti
se povečuje tudi delež gozda v skupni
površini (y- os). Delež gozda je najmanjši
pri čistih kmetijah in narašča v smeri proti
ostarelim kmetijam (x - os). Razlike v
strukturi površin so največje predvsem pri
zelo majhni in majhni gozdni posesti. Te
zakonitosti pomembno vplivajo tudi na končni rezultat skupnih stroškov pridobivanja
lesa.
Velike razlike med posameznimi kategorijami lastnikov gozdov nastopajo tudi pri

povprečni vrednosti naložb v osnovna sredstva (grafikon 2). Posamezen stolpec predstavlja vsoto zmnožkov povprečnega števila posameznih osnovnih sredstev (preglednica 2) in njihovih izračunanih ali ocenjenih nabavnih vrednosti (poglavje 3.3). V
nadaljevanju simulacije izračuna stroškov
predpostavljamo, da v vsakem razredu
opravijo v gozdu sami toliko dela, kot smo
ugotovili v raziskavi izpred treh let (MEDVED 1991). Ti deleži so ločeni za vsako
fazo dela (preglednica 2).

V nadaljevanju razvoja metode vrednotenja stroškov pri pridobivanju lesa v zasebnih gozdovih bomo upoštevali še več spremenljivk, ki smo jih tokrat zanemarili (učin
kovitost pri delu, varnost pri delu -vrednotenje delovnih nezgod, obseg letne proizvodnje, stroške za delovno in varstveno
opremo, ... ). Za vse naštete postavke pa
že na osnovi dosedanjih spoznanj lahko
trdimo, da prispevajo k slabšemu kon-

Preglednica 2. Oprema pri pridobivanju lesa in delež lastnega dela v gozdu glede na socio-ekonomske kategorije in velikostne razrede gozdne posesti
Table 2. Harvesting equipment and share of forest work done by owners or their family members
according to socio-economic and forest property categories
Socio-el<onomski tipi
in velik. kateg. gozda
Farm & forest
categories

Povprečno število na kmetijo za:

Delež lastn. dela v gozdu v%
Work done by themselves %at:

Average numberperfarm of:

n

n

mot žage
eh. saws

traktorje
tra eto rs

vi tie
winches

prikolice
trailers

sečnja

cutting

spravilo
skidding

prevoz
transport

1.00
1.00
1.53
1.84

1.20
1.40
1.65
1.89

0.17
0.30
0.36
0.86

0.65
0.75
0.85
0.95

67
100
94
88

83
100
95
94

57
33
32
21

6
10
78
115

1.07
1.31
1.46
1.75

0.23
0.29
0.49
0.75

0.60
0.70
0.80
0.90

84
97
93
88

87
94
92
90

67
60
47
33

61
70
180
63

0.76
1.05
1.11
1.41

0.17
0.33
0.36
0.71

0.55
0.65
0.75
0.85

78
90
95
97

77
78
53
97

62
69
73
74

54
39
17

0.40
0.50
0.89
1.44

0.07
0.14
0.28
0.56

0.30
0.40
0.55
0.75

63
29
53
22

57
28
47
39

31
14
14
12

15
14
18
9

ČISTA FULL·TIME

1-2.9ha
3-4.9ha
5-14.9ha
15hainveč

MEŠANA PART-TIME
1-2.9ha
3-4.9ha
5-14.9ha

1.13
1.27
1.41
15hainveč
1.67
DOPOLNILNA SUPPLEMENTARY
1-2.9ha
0.89
3-4.9ha
1.26
5-14.9ha
1.26
15 ha in več
1.35
OSTARELA SEN/OR
1-2.9ha
0.87
0.64
3-4.9hs
1.00
5-14.9ha
15hainveč
1.11
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čnemu

rezultatu gospodarnosti dela pri
·
manjših gozdnih posestnikih.
3.3. Vrednost, letna obremenjenost in
amortiziranje opreme za delo v gozdu
3.3. Value, Annual Utilization Level and
Deprecition Time of Harvesting Equipment

Vsota zmnožkov o povprečnem številu
kosov posamezne opreme in njihovo vrednostjo predstavlja povprečno vrednost
osnovnih strojev za delo v gozdu po posameznih tipih in kategorijah obravnavanih
posesti (grafikon 2).
Neodvisno od vložka kapitala pa lahko
izračunamo, kolikšna je povprečna obremenjenost delovnih sredstev (ure/leto) v vseh
16 obravnavanih kategorijah lastnikov gozdov (grafikon 3).
Na kmetijah opravijo največ delovnih ur
s traktorji. V vsakem velikostnem razredu
gozdne posesti so tako traktorji kot prikolice
najbolj obremenjeni na čistih in najmanj na

ostarelih kmetijah. Precej manj so v uporabi
prikolice, najmanj ur pa opravijo z villi in
žagami, katerih uporaba je vezana le na
gozd.
Samo teoretično lahko ugotavljamo, kolikšen bi bil potreben čas za amortiziranje
opreme, če upoštevamo izračunana letno
obremenitev in dejansko število te opreme
(MEDVED 1991 ). Predvsem številčnost
opreme precej spremeni dokaj podobne
trende (glede na velikost gozdne posesti)
pri letni obremenitvi. Potreben čas za teoretično amortiziranje strojne opreme v posamezni kategoriji posesti je prikazan v grafikanu 4.
Ugotovimo lahko, da so na naših kmetijah najslabše izkoriščeni traktorski villi, za
katere bi tudi v razredu z največjo gozdno
posestjo potrebovali več kot 50 let za amortiziranje. Kljub temu, da razpoložljiva
strojna oprema nikjer ni izkoriščena optimalno, glede na amortizacijski čas (15 oz.
Key to abreviations (x-axis) for
ligu res 3, 4, 5

Okrajšave na x-osi pomenijo
v graf. 3, 4, 5:

ČIF
M/P
D/S
O/S

čista

kmetija
mešana kmetija
dopolnilna kmetija
ostarela kmetija

tull-time farm
part-time farm
suppfementary farm
senior farm

Grafikon 2. Povprečna vrednost osnovnih strojev za delo v gozdu (motorna žaga, traktor, vitel,
prikolica)
Figure 2 The ave rage value of basic harvesting equipment (chain saw, farm tractor, winch, tractor trailer)
Value in ooo DM

Vrednost v 000 DEM

40

30

Gozdna
posest

20

Forest
property
10

Big
Med1um
Vetysma/1

Full·time

MeSa rJa
Parl·time

Socio-ekonomski tip kmetije

Dcpolr!ilna
Supplementary

Ostarela

Senior

Socio-economic cafegory of farm
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1o let), pa je najdražja oprema (traktorji in
prikolice) še najbolje izkoriščena.
3.4. Materialni stroški po fazah dela
pridobivanja lesa
3.4. Machine Costs According to Different
Harvesting Operations

Izračunali smo povprečne materialne
stroške za uporabo posameznih delovnih
sredstev pri pridobivanju lesa (grafikon 5).
Pri tem so ločeno prikazani variabilni in
fiksni stroški. Z razpoložljivo delovno
opremo dosegajo najvišje stroške v naj-

Grafikon 3. Letna obremenjenost delovnih sredstev glede na kategorijo lastništva
Figure 3. Annual utilization level according to categories of ownership
Delovne ure /leto

Working hourslyear

BOO~~==r=j===~~-r--r-~~--~~~~i~~~~
-s-Prikolica/ Trailer

"*'Vitel/ Winch
+Traktor/ Tractor
600 ~1
-M.žaga/ Chain saw

o

D/~p

M;~;;/~p

C/F M;P
O;S C;F
1 - 2.9 ha
3 - 4.9 ha
1

O;S 1 C/F M/P D/Sp 0/S ; C/F M/P D/Sp 0/S
1
5-14.9ha
15hainveč

Depreciation expressed in years
-~:----,·-~--"
1

200
150

50

o ~-+--+--+-,~.........J-+--+-..,--f-+-+--1~+-...J_-+----j
C/F M/P D/Sp 0/S C/F M/P D/Sp 0/S C/F M/P D/Sp 0/S : C/F M/P D/SP 0/S
1

1

1-2.9ha
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manjših dveh velikostnih razredih gozdne
posesti, predvsem pri mešanih in dopolnilnih kmetijah. Razlike v stroških med največjo in najmanjšo posestjo so večje kot
1:2.
Lastniki se bodo na osnovi kalkulacij
(grafikon 5) nekoliko laže odločali, ali delo
v celoti, oz. katere faze dela naj opravijo
sami in katero naj raje prepustijo tistim, ki
so za to težko in nevarno delo primerno
usposobljeni in tehnično opremljeni. V izračunu skupnih stroškov lahko materialnim
stroškom prištejemo še stroške dela v vseh
treh fazah tehnologije pridobivanja lesa.
Ob upoštevanju dejstva, da je povprečna
prodajna cena lesa med 70 in 80 DEM,
lahko ugotovimo, da v razredih z do 5 ha
gozda z njo komajda pokrijejo stroške pridobivanja.
Pri stroških dela nismo upoštevali različne storilnosti pri delu, ki je močno odvisna
od obsega skupne gozdne proizvodnje
(MEDVED 1992d). Na temelju teh izsledkov
bi lahko stroške dela pri najmanjših posestnikih povečali do 100%. Poleg tega pa ne
smemo pozabiti, da so nezgode pri delu v
gozdu pri najmanjših posestnikih 4-krat po-

gostejše kot pri največjih. Upoštevanje teh
dejstev nas navaja k sklepu, da je z gozdnimi površinami najmanj do 3 ha komajda
smiselno gospodariti v celoti z lastno
opremo in vlaganjem svojega dela. Verjetno je veliko ceneje, predvsem pa varneje,
najemati za to usposobljene zasebnike ali
gozdarske organizacije.
V okviru vaških skupnosti je ravno tako
kot ideja o strojnih skupnostih zanimiva
možnost specializacije posameznikov za
opravljanje določenih del in opravljanje uslug drug drugemu. Obračunavanje lahko
poteka na temelju reciprocitete uslug. Za
zagotavljanje čistih računov pa je nujno
poznavanje osnov kalkuliranja stroškov za
delovne ure stroja.
POVZETEK

V članku je predstavljen poskus vrednotenja
stroškov pridobivanja lesa za 4 različne sodoekonomske kategorije kmečkih gospodarstev.
Vsaka kategorija je obravnavana ločeno v 4
velikostnih razredih gozdne posesti. V izračun
stroškov so vključeni realni fizični kazalci za
posamezne oblike kmečkih gospodarstev (kmetijske in gozdne površine, količina in vrednost
strojne opreme, delež lastnega dela) in povprečni

Grafikon 5. Variabilni in fiksni materialni stroški po fazah dela v DEM/m3
Figure 5. Variable and fixed machfne costs according to different haNesting operations (in DM!m 3)

70

DEM /m3
• FC prevozi transport

1

60 + - - - - - - - - - - - - - - - - · - - - - i 6 3 J F C spravilo/ skidding
DFC

Sečnja/

cutting

- - - - - - - - - - - - - - - - - - i eve prevozi transport

50

!miVC spravilo/ skidding

40

ovc

30
20
10

o
C/F M/P D/Sp 0/S 1 C/F M/P D/Sp 0/S C/F M/P O/Sp 0/S C/F M/P O/Sp 0/S
1 2.9ha
8

3 4.9ha
8

5-14.9ha

15hainveč
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letni neto etat 3 m3/ha. Za najvišjo osnovno
postavko v izračunu - kmetijski traktor - smo
posebej izračunali njihove vrednosti. Za druge
postavke pa smo nabavno vrednost ocenili glede
na ponudbo na trgu.
Z najbolj "bogato" opremo glede na dejanske
potrebe v kmetijstvu in gozdarstvu pri nas razpolaga~o na mešanih in dopolnilnih kmetijah, kar je
razv1dno predvsem iz zadnjega grafikona, kjer so
predstavljeni povprečni materialni stroški. Samo
materialni stroški pridobivanja lesa v lastni izvedbi
v .kategorijah do. 5 ha gozda največkrat dosegajo
all celo presegajO 40 DEM/m3 . V kategoriji 5 do
15 ha gozda znašajo materialni stroški v povprečju 25 DEM/m 3 , v največji posestni skupini pa
znašajo malo manj kot 20 DEM/m3 .
Vhod ne postavke v simulaciji izračuna stroškov
so ocenjene kot najnižje možne. Zato sledijo ob
d?kaj slabi.izkoriščenosti tovrstne opreme naslednje ugotovitve:
- Dražje in zato tudi učinkovitejše strojne
opreme si ob takšnem tradicionalnem - vsak
mora ~~eti vs~ in svoje - načinu gospodarjenja
na n.~s1h km.eiJjah ne bodo mogli privoščiti, saj že
ta, k1 je na v1dez zelo poceni, dolgoročno gledano
prinaša izgube.
- Z~radi ~~anjševanja razpoložljivih - polnih
de~?.vn~~ mo~1 {P~M) na kmetijah, so potrebe po
VeCJI U~Jnk~VItOSII pn delu vsak dan večje.
- PnmerJave z razmerami v kmetijstvu in gozdarst:'u z zahoda so vsak dan bolj prisotne,
zaosta]~mo pa na vseh področjih: tehničnem,
tehnoloskem, organizacijskem, informacijskem
izrazito pa pri posestni strukturi. Končni rezultati
so izraženi v ceni proizvodov.
-:-.Z vidika. varnosti pri pridobivanju lesa manjka
nas1m lastmkom predvsem znanj za varno in
učinkovito delo.
Pričujoči prispevek prikazuje povprečne razmere na naših kmetijah in s tem povezano pridobiv~.nje lesa z nekoliko drugačne perspektive.
Nacm, kako smo problem obravnavali bomo v
prihodnosti poskušali razvijati in v metodi vrednotenja dodati še nekatere vplivne dejavnike {varnost in učinkovitost pri delu, delež lastnega dela
v po~~zavi z vrednotenjem tujega dela ... ), ki
smo Jih tokrat obravnavali kot enotne v vseh
socio-ekonomskih kategorijah in različnih velikostnih razredih gozdne posesti.
Takoj lahko začnemo z reševanjem problematike organiziranosti oz. povezanosti med kmeti.
Nujn?Je potrebno pr~iti iz globalnih spoznanj na
prakt1cno modelno resevanje stanja v zasebnem
kmetijstvu in gozdarstvu. Kmetom je potrebno
pomagati pri organiziranju in vzpostavitvi strojnih
skupnosti oz. strojnih krožkov, pri izobraževanju
in opremljanju specialistov za posamezna zahtevnej.ša kmečka opravila in za delo v gozdu. Princip
tentorialne organiziranosti državnih uslužbencev
v kmetijstvu {kmetijski pospeševalci) in v gozdarstvu (revirni gozdarji) so osnovna mreža, na
kateri mora graditi tako država kot tudi kmetje in
drugi lastniki gozdov.
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HARVESTING COSTS ON FARM
Summary
The paper. discusses the first attempt to evalu.ate harvestmg costs for 4 different socio-econo~ic categori~s of farms and 4 categories of forest
m terms of stze. The calculation of costs is based
on physical characteristics of individual categories
of farms (farmland area and forest area and the
quantity of machinery) and the averag~ annual
net cut of 3 m3 /ha. A special method was developed for the estimation of the value of the most
costly item, a farm tractor. The purchase cost of
other items was estif!iated according to the supply
on the market. The Input data for a simulation of
the cost calculation are considered to be as low
as, po~sibl.e. Therefore the following problems
anse 1n v1ew of rather low utilization level of
machinery:
- Slovene farmers can not afford more efficient
machinery as it would be also more expensive if
they persist with their traditional policy of management, according to which every farmer has to
have all the equipment, as even this apparently
very cheap machinery is operating at a loss in
the long run.
- Due to a decrease in work force on farms
a higher operational efficiency is urgently needed.'
- The present state of farming and forestry in
Slovenia compares unfavourably with the West.
It lags behind in all aspects: technical, tehnological, organisational, informational and above all
i~ the pr~pe~y structure. Prices of p;oducts ar~·
h1ghly md1cat1ve of the situation.
- As regards timber production, what Slovene
forest owners need above all is adequate skills
for safe and efficient work.
The present paper is concerned with the average conditions in different caregories of Slovene
farms and its small-scale timber production from
a slightly different perspective. This approach to
the problem will be further developed in the future
so that the evaluation method will also include
other significant factors like safety at work, operational efficiency and the percentage of owner's
labour, which were considered this time the same
in all socio-economic categories of farms and in
all categories of forest property.
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Rezultati poslovanja gozdarskih podjetij v letu 1993
Economic Operation Results of Forest Enterprises in 1993
Toni DUKic·

Izvleček

DukiC, T.: Rezultati poslovanja gozdarskih po~
djetij v letu 1993. Gozdarski vestnik, št. 1/1995.
V slovenščini, cit. lit. 10.
Prispevek navaja rezultate poslovanja gozdarskih podjetij v letu 1993 in jih primerja z rezultati
poslovanja v letu 1990, ko spremembe pogojev

gospodarjenja z gozdovi in na trgu lesa v Sloveniji
še niso bistveneje vplivale na poslovanje gozdarskih podjetij.
Ključne besede: gozdno gospodarstvo, rezultati poslovanja, trg lesa.

1 UVOD
INTRODUCTION
Tokratne poslovne rezultate gozdarstva
- za leto 1993 - ne presojamo kot doslej
- tako, da smo jih primerjali z doseženimi
v prejšnjem letu. Kontinuitete v gospodarjenju z gozdovi v nobenem smislu ni več.
Tudi ali zlasti v poslovnem smislu ne.
Sprejet je bil nov Zakon o gozdovih, ki
je začel veljati 25. junija 1993 (Ur. list RS
št. 30/93). Nekatera določila tega zakona
so se uveljavila še pred njegovim formalnim
sprejetjem (že leta 1991 ), druga, prav tako
pomembna, pa se kljub zakonsko določe
nim rokom doslej še niso uveljavila.
V letih 1992 in 1993 so se iz GG najprej
izločali taki, sredi leta 1993 so bili ukinjeni
tozdi in GG so postala enovite organizacije.
Iz teh naj bi se z razdelitvijo premoženja in
delavcev razvilo prihodnje izvajalsko podjetje, in šele to bi se lahko preoblikovala v
skladu z Zakonom o gospodarskih družbah
v podjelje z znanim lastnikom.
Hkrati s tem procesom, ki zelo počasi in
mukoma napreduje, teče še drug, za gozdnogospodarska podjetja prav tako pomemben proces: denacionalizacija gozdov.
* T. D., dipl. oec., Splošno združenje gozdarM
stva, Miklošičeva 38, 61 ODO Ljubljana, SLO
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Synopsis
ElukiC, T.: Economic Operation Results of FoM
rest Enterprises in 1993. Gozdarski vestnik, št.
1/1995. ln Slovene, lit. quot. 10.
The article gives the results of economic operaM
tion of Slovenian forest enterprises in 1993 and
a comparison thereof with those from 1990 when
the changed conditions in forest managing and
in dealing with timber in Slovenia stili did not have
much influence on forest enterprise economic
operations.
Key words: forest enterprises, economic opeM
ration results, timber market.

Ta je (še bo) dodatno skrčil obseg dela in
možnost pridobivanja prihodka zdajšnjih
gozdarskih organizacij.
Glede na to smo skušali poslovne rezultate v letu 1993 primerjati s poslovnimi
rezultati, doseženimi v »normalnih<< pogojih
poslovanja. ))Normalno(( v tem primeru pomeni samo to, da na poslovanje gozdarskih
podjetij še ni ali je malo vplivala nova
zakonodaja. Izbrali smo leto 1990. To je
bilo leto, ko so tržne zakonitosti že vplivale
na poslovanje GG: skrčil se jim je obseg
blagovne proizvodnje za 26 %, število zaposlenih za 4,5 %, cene gozdnih lesnih sortimentov so v rasti zaostajale za rastjo drobnoprodajnih cen, rast plač je zaostajala za
splošno rastjo in izvoz lesa je bil še kontingentiran. To leto torej ni bilo špekulativne
izbrano, saj bi bile primerjave s prejšnjimi
leti za gozdarska podjetja in gozdarstvo še
veliko bolj neugodne. Tudi nima primerjava
namena vseh težav pripisati zgolj drugač
nemu načinu urejanja gozdarstva po novem
zakonu, pač pa ima namen pokazati, kaj
se dogaja z gozdarskimi podjetji v času, ko
se nov zakon šele uveljavlja, in to, da se
bodo negativne posledice teh sprememb
še dolgo poznale, četudi se bo zakon uveljavil na najboljši možni način oziroma če
tudi bi manj ustrezne rešitve pozneje popravili.
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2 GOSPODARJENJE Z GOZDOVI
2 FOREST MANAGING

Do novega Zakona o gozdovih je bilo v
gospodarjenju z gozdovi uveljavljeno načelo skupnega gospodarjenja, kar je zagotavljalo uveljavljanje enakih, z zakonom
določenih principov gospodarjenja ne glede
na lastništvo gozdov. Temu je bil prilagojen
sistem financiranja, ki je zagotavljal namenska sredstva za vlaganja v vse gozdove ne
glede na lastništvo, zasebnim lastnikom pa
minimalno rente od prodanega lesa iz njihovih gozdov. Gospodarjenje z gozdovi je bilo
v celoti zaupano gozdnogospodarskim organizacijam, ki so opravljale tako dejavnosti
posebnega družbenega pomena kot vse
druge dejavnosti vključno s prometom z
lesom. Očitki temu sistemu gospodarjenja
so se v glavnem nanašali na premajhne
pravice lastnikov gozdov oziroma na določilo, da sme gozdne lesne sortimente dajati
v promet le gozdnogospodarska organizacija, ter na dejstvo, da so vsi stroški gospodarjenja in vlaganj v gozdove bremenili
posekan in prodan les.
Po novem zakonu z gozdovi gospodarijo
njihqvi lastniki. Z državnimi gozdovi v imenu
in za račun države gospodari Sklad kmetijskih in gozdnih zemljišč, ki jih z zakupne
pogodbo prenese v uporabo in upravljanje
izvajalskim podjetjem. Do sklenitve takšne
pogodbe so (v drugi polovici leta i 993) to
delo opravljali zdajšnji GG.
Namenskih sredstev za vlaganja v zasebni sektor lastništva ni več; zbirajo se
posredno prek davkov in prispevkov.
Država zagotavlja sredstva za vlaganja iz
proračuna; za nekatera dela jih zagotavlja
v celoti, druga samo sofinancira.
Dejavnosti javne gozdarske službe
opravlja Zavod za gozdove.
Trgovina z gozdnimi lesnimi sortimenti je
sproščena.

To je le skop povzetek zakonskih sprememb, ki so bistveno vplivale na gospodarjenje z gozdovi in na spremenjene pogoje
poslovanja GG.
Žal ugotavljamo, da za celovit prikaz
sedanje situacije ni zadovoljivih podatkov,
mnogo mnenj temelji zgolj na ocenah. ln

to je že posledica sprememb. Upamo, da
samo v prehodnem obdobju. Doslej so bile
strokovne podlage za gospodarjenje, količinski in vrednostni podatki o gospodarjenju
z vsemi gozdovi zbrani, vsak trenutek dosegljivi in preverljivi. Glede strokovnih podlag ni bojazni, da bi jih tudi v prihodnje ne
bilo, manj verjetno pa je, da bodo dosegljivi
tudi drugi podatki o gospodarjenju z gozdovi, zasebnimi in državnimi.
3 KOLIČINSKI POKAZATELJI
GOSPODARJENJA Z GOZDOVI
3 QUANTITY INDICES AS TO FOREST
MANAGING

Površina gozdov se kratkoročno ne spreminja. V Sloveniji je bilo:
leta i 980 i ,045.367 ha gozdov zi 93.957
tisoč m3 lesne zaloge
leta i 990 i ,07i. i 5i ha gozdov z 207.252
tisoč m3 lesne zaloge.
Tudi razmerje med družbenimi in zasebnimi gozdovi se v tem času ni spreminjalo:
družbeni gozdovi 402.459 ha,
zasebni gozdovi 668.692 ha.
Le s približno 3,8% teh gozdov niso
gospodarile gozdnogospodarske organizacije.
Po novem zakonu so GG ostali za ))uporabo in upravljanje« le družbeni gozdovi
oziroma 37% dotedanjih površin gozdov.
Glede na to, da se je v procesu denacionalizacije površina teh gozdov po oceni
zmanjšala še za okoli 60.000 ha, so GG v
letu i 993 dejansko upravljali le z okoli
342.500 ha površin. Poleg teh je še okoli
90.000 ha površin gozdov v postopku vračanja, v katerih je gospodarjenje omejeno.
To za gozdnogospodarska podjetja pomeni, da se je drastično zmanjšala materialna osnova za pridobivanje izvirnega prihodka.
Blagovna proizvodnja, kot smo običajno
imenovali vse količine gozdnih lesnih sortimentov, ki jih je prodajal GG ne glede, na
to v katerih gozdovih so bili pridobljeni, se
je bistveno znižala. že leta i 990 je bila
skupna blagovna proizvodnja nižja od dolgoletnega povprečja (okoli 2,400.000 m3
do 2,600.000 m3 ):
Gozd V 53, 1995
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Grafikon 1: Gibanje blagovne proizvodnje v obdobju 1980--93
Graph 1: Goods Production Curve in the Period from 1980-93 (are as in ha, goods production in m3 )
Tabela 1: Skupna blagovna proizvodnja izvajalskih podjetij v letu 1993 v primerjavi z
blagovno proizvodnjo v letu 1990
Table 1: Total Goods Production of Companies
Performing Forest Work in 1993 in Comparison
with that in 1990

skupno/total
v družbenih gozdovih
in state forests
v zasebnih gozdovih
in pnVate forests

leto 1990

leto 1993

year1990

year 1993

m'

m'

1,877.700
1,178.100

1,065.065
872.735

690.500

192.330

Skupna blagovna proizvodnja izvajalskih
podjetij je bila leta 1993 za okoli 40% nižja
kot v preteklosti.
V državnih gozdovih GG opravljajo gozdnogojitvena in varstvena dela ter še nekatera dela, s katerimi se vzdržujejo negospodarske - varovalne in socialne funkcije
gozdov, ki jih z eno besedo poimenujemo
))vlaganja

v

gozdove«.

Opravljajo

se

skladno z letnimi načrti gospodarjenja. Poseben režim velja za moratorijske gozdove,
kjer se opravljajo samo nujna dela. Tudi na
račun teh je zmanjšan obseg opravljenega
dela.
V zasebnem sektorju se ta dela financirajo direktno iz proračuna, in čeprav je
14
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njihov obseg natančno določen z gozdnogospodarskimi načrti, se trenutno izvajajo
le v obsegu, ki ga omogočajo proračunska
sredstva. Ker je v zakonu določilo, da
država sofinancira gQjitvena in varstvena

dela v zasebnih gozdovih, so GG opravili
nekaj teh del tudi v zasebnih gozdovih
(drugo naj bi opravili lastniki). Primerjava
vrednosti opravljenih del med leti zaradi
spremenjenega sistema ni možna, lahko
pa si pomagamo s količinsko primerjavo
opravljenih gozdnogojitvenih del v teh letih.
Navedeni količinski podatki o gospodarjenju z gozdovi so edini še dosegljivi podatki. Finančnih podatkov o gospodarjenju z
gozdovi ni. O poslovnem uspehu gozdarstva kot gospodarske panoge namreč ni
možno več govoriti. Spremljati je možno le
poslovanje gozdarskih podjetij. Zato se v
nadaljevanju pri analizi poslovnega uspeha
omejujemo zgolj na njihovo poslovanje.
Ker formalno pravna delitev zdajšnjih GG
v letu 1993 še ni bila izvedena, temveč so
le-ta opravljala dela tako izvajalskega podjetja kot dela Zavoda, je bilo v okviru
obstoječe organizacijske strukture nemogoče v poslovnem smislu ločiti obe dejavnosti, ki na različne načine pridobivata pri-

hodek. To se kaže tudi v poslovnih rezultatih.

Rezultati poslovanja gozdarskih podjetij v !etu 1993

leto 1990/vear 1990
družbeni
zasebni
state forests
private
forests
obnova gozdov
forest reconstitution
nega gozdov
forest tendinq
varstvo gozdov v mio din, v sit
forest protection in mil/ion
din/SIT
melioracije
amelioration
direktna premena
direct conversion
indirektna premena
indirect conversion
plantažni nasadi
plantations
gradnja gozdnih cest v km
forest road construction in
km
gradnja gozdnih vlak v km
forest trail construction in km

leto 1993/vear 1993
družbeni
zasebni
state
private
forests
forests

1912

1493

888

741

8992

6802

5740

2546

12,4

4,1

324

734

144

16

104

244

69

8

220

490

75

8

66

o

o

o

54,5

27,5

13

7

210

163

127

19

Tabela 2: Primerjava opravljenih gozdnogojitvenih del med letoma 1990 in 1993 (v ha)

Table 2: A Comparison of Silvicultural Work Performed between 1990 and 1993 (in ha)
Grafikon 2: Vlaganja v gozdove v letih 1981 - 1990, 1990 in 1993
Graph 2: lnvestments in Forests between 1981 - 90, in 1990 and 1993
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Ti podatki povejo, da je vzrokov za poslabšan poslovni uspeh GG v letu 1993 kar
nekaj:
1. Zdajšnja GG v nobenem smislu niso
primerljiva z GG iz leta 1990, ko se je začel
uveljavljati novi Zakon o gozdovih;
2. Obseg gozdov, v katerih gospodarijo
zdajšnja GG, se je zaradi vračanja denacionaliziranih gozdov njihovim nekdanjim lastnikom bistveno zmanjšal in se bo še zmanjševal. Z zasebnimi gozdovi gospodarijo
njihovi lastniki;
3. Blagovna proizvodnja iz državnih gozdov se je ustrezno manjšim površinam teh
gozdov znižala. Odkup gozdnih lesnih sortimentov iz zasebnih gozdov se je znižal,
saj se pri neposredni prodaji lastnik lahko
izogne plačilu prometnega davka.
4. Zaradi spremenjenega še neuveljavljenega načina financiranja vlaganj v gozdove
so se močno zmanjšale tudi dejavnosti GG,
povezane z vlaganji in javno službo.

4 CENE GOZDNIH LESNIH
SORTIMENTOV
4 PRICES OF FOREST TIMBER
ASSORTMENTS

Poslovni rezultat gozdarskih podjetij so,
kot vedno, krojile tudi cene gozdnih lesnih
sortimentov. V primerjavi s preteklostjo, so
se v teh treh letih podjetja na trgu že
srečevala s konkurenco. Na oblikovanje
cen naj bi nova zakonodaja ne vplivala,
vendar je bil njen indirektni vpliv zelo velik.
Ukinitev enega sistema, ki ga ni nemudoma
nadomestil nov sistem, je med drugim omogočila nelojalne konkurenco zasebnih prodajalcev in špekulantov. Nelojalne zato, ker
ti niso plačevali nobenih obveznosti, ki so
sicer bremenile cene istih sortimentov gozdarskih podjetij. Zlasti v prvih dveh letih je
število ponudnikov lesa izredno naraslo. To
se je odrazilo v zaostajanju rasti cen gozdnih lesnih sortimentov za splošno rastjo
cen proizvajalcev. V gospodarstvu so cene
proizvajalcev v teh treh letih rasle s povprečno letno stopnjo 111 %, cene lesnih
gozdnih sortimentov pa so se povečevale
na leto v povprečju za 96%• . Nižja rast
cen bi bila popolnoma opravičljiva, če bi
16
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bila dosežena v enakopravnih odnosih in
ne bi pobrali špekulantje in tujci.
Neobjek1ivno pa bi bilo relativno zaostajanje cen teh proizvodov v celoti pripisati
domači konkurenci. Cene so se namreč
nižale tudi na zunanjih trgih zaradi hude
konkurence ponudnikov iz vzhodnih dežel.
Zato GG pri izvozu praviloma niso dosegali
višjih cen. Motivacija izvoza ni bil iz1ržiti
večji dobiček, pač pa doseči boljše plačilne
pogoje in plasirati odvečne količine napadlega lesa. Tako vsaj kažejo podatki in
zatrjujejo GG.
Delno to potrjuje tudi struktura prodanih
sortimentov. Odnos med listavci in iglavci
se je nekoliko spremenil: delež iglavcev se
je povečal od 64,4 na 66,6 %, listavcev pa
znižal od 35,6 na 33,4 %. Bolj kot ta, se je
spremenila struk1ura po vrstah sortimentov.
Precej se je povečal delež hlodovine in
celuloznega lesa iglavcev, znižal pa delež
listavcev za plošče ter iglavcev za drug
tehnični les. Ali so te spremembe in v
kolikšni meri so posledica (ne)ugodnega
gibanja cen?
Na te spremembe je cena imela relativno
majhen vpliv. To kaže že odnos med deležem iglavcev in listavcev, ki je obraten rasti
·cen. Denimo pri hlodovini, kjer so doseg ale
cene relativno visoko rast (čeprav so tudi
te zaostajale za splošno rastjo), bi bil iztržek
precej večji, če bi se bolj povečal delež
hlodovine listavcev kot hlodovine iglavcev,
pa se ni. še bolj zgovoren je primer celuloze
iglavcev. Zaradi podlubnikov napadle povečane količine tega lesa so podjetja morala
prodati, čeravno je bila celulozna industrija
v veliki krizi. Posledično so morala gozdarska podjetja terjatve do celulozne industrije
večidel odpisati.
Ker sta količina in vrsta sortimentov, ki
se posekajo oziroma napadejo, pretežno
vnaprej določeni z naravnimi danostmi, je
ponudbo lesa vsaj na kratek rok težko
prilagajati povpraševanju. Zato je vpliv cene
drugotnega pomena in gozdarska podjetja
le izjemoma lahko izkoristijo tržno konjunk1uro doma ali v tujini.
če dobička

* Odstotki rasti so v prvih dveh letih visoki, saj
smo gospodarili še v pogojih visoke inflacije. V
zadnjen letu je bila rast že precej nižja.
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Grafikon 3: Prodane količine gozdno lesnih sortimentov in dosežene cene

Graph 3: Quantities of Forest Timber Assortments Sold and Prices Reached

5 POSLOVNI REZULTATI
GOSPODARJENJA GOZDARSKIH
PODJETIJ V LETU 1993
5 RESULTS OF ECONOMIC OPERATIONS OF
FOREST ENTERPRISES IN 1993

5.1 Analiza prihodkov
5.1 lncome Break down

Doslej je bil izvirni prihodek gozdarskih
podjetij dohodek, ki so ga pridobivala s
proizvodnjo gozdnih lesnih sortirnentov. Poleg tega so pridobivala prihodek z opravlja, njem gozdnogojitvenih del, ki so se financirala iz posebej za to oblikovanih sredstev,
pridobljenih s prodajo gozdnih lesnih sortimentov, ter z opravljanjem drugih stranskih
dejavnosti, povezanih z gozdno proizvodnjo
ali predelavo lesa.
Po novem naj bi prihodek pridobivala z
gospodarjenjem v državnih gozdovih na
osnovi zakupne pogodbe po priznanih stroških in na osnovi pogodbeno dogovorjenih
storitev, ki jih bodo opravljali za lastnike
gozdov. Med te spada tudi prodaja odkupljenih in v nadaljnjih fazah dodelanih gozdnih lesnih sortimentov. Kot rečeno, so se
te dejavnosti v letu i 993 med seboj še
prepletale.
Primerjava posameznih prvin gospodarjenja v vrednostnem smislu je zaradi bistvenih družbenih in gospodarskih sprememb,

ki so se zgodile v teh letih, težavna. Edina
primerjalna osnova je poslovanje gospodarstva. Ta raven pa je zaradi izgube trgov,
oblikovanje nove gospodarske, finančne,
denarne, socialne in druge politike, kar vse
je povzročilo stagnacije oziroma nazadovanje gospodarstva, že sama nižja.
Prihodek slovenskega gospodarstva se
je v letu i 993 v primerjavi z letom i 990
povečal za 644%. Inflacija, če jo ocenjujemo z rastjo drobno prodajnih cen, se je
v tem času povečala za 753 %.To zelo
poenostavljeno pomeni, daje gospodarstvo
v tem času dejansko nazadovalo. Seveda
z različno letno dinamiko.
S približno enako dinamiko naj bi se
povečeval tudi prihodek gozdarstva, kar bi
pomenilo realno povprečno zaostajanje. če
bi ne bilo sistemskih sprememb, torej v
»normalnih« pogojih, bi moral biti prihodek
približno dva in pol-krat večji, kot je bil
dejansko ustvarjen. V gozdnogospodarskih
podjetjih se je namreč prihodek v tem času
povečal le za 227 %, oziroma delež gozdarskih podjetij se je v skupaj ustvarjenem
prihodku slovenskega gospodarstva znižal
od 0.71% na 0,32 %. Prihodki od gospodarjenja z gozdovi so sicer precej večji, vendar
so doseženi zunaj gozdarskih podjetij in
niso evidentirani.
GozdV 53, 1995
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Tabela 3: Primerjava strukture prihodka med leti 1990 in 1993
Table 3: A Comparison of lncome Break dawn between 1990 and 1993

Poslovni prihodki

1990
100.00

1993
100.00

29.97

45.57

22.74

6.71

4.28

4.95

3.79

0.22

39.54

42.55

operation income
od pridobivanja lesa v OS

from timber production in state
forests
od pridobivanja lesa v ZS
from timber production in private
forests
od gozdnogojitvenih del v OS
from silvicultural work in state forests
od gozdnogojitvenih del v ZS
from si/vicultura/ work in private
forests
drugi poslovni prihodki

other operation income
Ti odstotki nazorno kažejo na drastično
poslabšanje poslovanja. O vzrokih se lahko
prepričamo iz primerjave strukture prihodka
v obeh letih.
Še vedno so GG pretežni del (nad 52%)
poslovnih prihodkov ustvarila s pridobivanjem lesa, čeprav se je skupna blagovna
proizvodnja zmanjšala za več kot 43%. V.
zasebnem sektorju je nižja za 72%, v
družbenem za 26 %. Ocenjujemo, da ob
nespremenjenih drugih pogojih (torej tudi
ob nespremenjenih doseženih cenah), izvira nad 39% izpada poslovnih"'prihodkov
iz zmanjšane količinske proizvodnje. Pretežni del (nekaj manj kot dve tretjini) je k
temu prispeval izpad zasebnega sektorja.
Precej manj so k znižanju prihodka prispevala gozdnogojitvena dela, saj so že
leta 1990 pomenila relativno majhen delež
ustvarjenega prihodka. Glede na dosedanji
način financiranja teh del, kjer je bil njihov
obseg posredno odvisen od prihodkov, ustvarjenih s prodajo lesa, bi bil ob nespremenjenih prodanih količinah obseg teh del za
okoli 60% večji, kot je bil dosežen; predvsem gre za izpad del v zasebnem sektorju.
To bi teoretično pomenilo za okoli 8% večji
poslovni prihodek GG. Res je, da izračun
18
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zanemarja dejstvo, da GG v spremenjenih
razmerah tega dela verjetno ne bi bila
sposobna opraviti. V tem času so se namreč prilagajala spremenjenim razmeram
z zmanjševanjem zaposlenih delavcev.
Vendar so posledice izpada prihodka in
zato zmanjšanih vlaganj za GG manj tragič
ne, kot so za družbo. Dolgoročno, pod
pred postavko, da so vlaganja prva in najpomembnejša faza prihodnje proizvodnje, se
bo zdajšnji izpad vlaganj poznal v zmanjšani jutrišnji proizvodnji. Zlasti to velja za
zasebne gozdove, kajti upravičeno dvomimo, da so bila opravljena vsa vlaganja, ki
jih mora po novem zakonu opraviti lastnik.
Delež drugih poslovnih prihodkov se je
povečal od 40% na 42%. Glede na izjemno
visok delež teh prihodkov dvomimo, da gre
za prihodke, ki so jih ustvarila GG s stranskimi dejavnostmi v nekdanjem pomenu
besede. Takrat so podjetja imela gradbene
enote, žage, peskokope, drevesnice ipd.
Imela so tudi trgovine. Po vsej verjetnosti
se zdaj pretežni del drugih poslovnih prihodkov ustvari s prometom z lesom, kajti
večina drugih storitvenih dejavnosti, ki so
jih nekdaj opravljali v GG, je zdaj, ob obilici
zasebne ponudbe na trgu, nekonkurenčna.
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Grafikon 4: Struktura vseh prihodkov GG

Graph 4: A Break down of Totallncome of Forest Enterprises

v letu 1990
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in private forests
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ost. posl. prih 37,9%
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Neposlovni prihodki so v gozdarskih podjetjih nepomembni; sučejo se okoli 5% in
njihov delež se ne spreminja.
Ocenjeni prihodki ob zmanjšanih pridobljenih količinah gozdnih lesnih sortimentov
in zmanjšanih vlaganjih v gozdove bi torej
znašali, kot kaže tabela 4.
Predvsem so podatki o poslovnem uspehu zdajšnjih GG zelo poučni. Več kot
očitno je, da izvajalska podjetja niti z minimalnim številom delavcev ne bodo mogla
preživeti le z gospodarjenjem v državnih

gojitev ZS 0,2%
gojitev DS 4,7%

from silvicultural work
in state forests

gozdovih in nudenjem gozdarskih storitev
lastnikom gozdov. To oboje je v lanskem
letu ustvarilo le 60% prihodka gozdnogospodarskih podjetij, 40% prihodkov je izviralo iz drugih, verjetno donosnejših dejavnosti. ln kljub temu bi poslovanje v letu
1993 težko ocenili za uspešno.
5.2 Analiza odhodkov
5.2 Expenses Break down

Tako kot na prihodkovni se spremembe
odražajo tudi na odhodkovni strani.
GozdV 53, 1995
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Tabela 4: Ocenjeni prihodki ob zmanjšanih pridobljenih
in zmanjšanih vlaganjih v gozdove

količinah

gozdnih lesnih sortimentov

Table 4: Estimated lncome Due to Reduced Quantities of Forest Timber Assortments and Smaller
Jnvestments in Forests

leto 1993

leto 1990
v 000 din

dejanski/real

potencialni!potential

od pridobivanja
from timber oi-oduction

1,724.706

v 000 SIT
5,065.987

v 000 SIT
8,888.002

od gozdnogojitvenih del

248.116

500.696

1,279.872

1,425.641

5,394.331

5,394.331

3,398.463

11 '125.975

15,562.205

from silvicultural work

drugo
other

skupaj
total

Bistveno je, da so se v tem obdobju
odhodki povečevali hitreje od prihodkov.
Ekonomičnost poslovanja gozdarskih podjetij se je postopno iz leta v leto zniževala
in se leta 1993 spustila pod 1,OO.
Gibanja odhodkov so zaradi sprememb
v načinu poslovanja težko primerljiva z
enakimi v preteklosti. Upoštevajoč le proizvodnjo gozdnih lesnih sortimentov ugotavljamo, da nekaterih stroškov, ki so jih donedavna imela GG, ni več (nadomestila za
oddani les lastnikom gozdov), drugih naj bi
po zakonu ne bilo, pa so še (oblikovanje
sredstev za vlaganja v gozdove), tretji so
se močno povečali (nematerialni stroški,
plače ... ). V strukturi odhodkov so storjeni
bistveni premiki, v katerih se kaže spremenjen status podjetja pa tudi njihova poslovna politika, ki je doslej praviloma ni bilo.
Najopaznejši je zasuk med materialnimi
stroški in plačami. Medtem ko so materialni
stroški pred leli pomenili nekaj manj kot dve
tretjini vseh poslovnih odhodkov (62,8 %),
osebni dohodki pa nekaj nad četrtino
(26,8%), so v letu 1993 znašali materialni
stroški manj kot polovico poslovnih odhodkov (47,8 %), plače pa 41,4 %. To je predvsem posledica nove sistemske ureditve in
že omenjenih sprememb. Gre pa tudi za
zmanjšan obseg prozvodnje in povečan
obseg drugih (neproizvodnih) dejavnosti.
Zlasti pa gre za povečanje stroškov za
plače in druge osebne prejemke. Razlogi
so bolj ali manj znani: število delavcev se
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je sicer zmanjšalo, vendar ne proporcionalno znižani proizvodnji, povečalo se je
število delavcev na čakanju, povečali so se

stroški, povezani z odhodom delavcev v
pokoj; z eno besedo: povečali so se stroški
dela za neproduktivna delavce.
Analiza odhodkov pokaže, da so se poslovni, zlasti materialni stroški, povezani s
proizvodnjo gozdnih lesnih sortimentov, v
celoti povečali manj kot skupni odhodki
podjetij.
Na to je vplival izpad plačila nadomestila
za oddani les lastnikom gozdov. Res je, da
imajo zdajšnja podjetja stroške pri odkupu
lesa, vendar ti ne bremenijo pridobivanja

lesa. Poleg tega je odkupna cena nekaj
povsem drugega, kot je bilo nadomestilo
za oddani les. Slednje je poleg skupaj
ustvarjenega dobička vsebovalo tudi rento.
Nižji so bili tudi stroški vlaganj, ne samo
zaradi manjšega obsega opravljenega dela,
temveč tudi zaradi nižjih priznanih stroškov.
Po drugi strani pa so se taisti odhodki,
izračunani na prodani m3 , bistveno bolj
povečali. Medtem ko je indeks poslovnih
odhodkov pri proizvodnji gozdnih lesnih
sortimentov v primerjavi z letom 1990 znašal okoli 300, je izračunan na prodani m3
iz lastne proizvodnje (družbenih gozdov) v
enaki primerjavi znašal okoli 500. Vse razlike ni možno pripisati zmanjšanemu ob-

segu proizvodnje, čeprav je res, da večidel
· izvira prav odtod.
Precej o tem pove gibanje posameznih

Rezultati poslovanja gozdarskih podjetij v letu 1993

Tabela 5: Primerjava odhodkov m~d leti 1990 in 1993
Table 5: Expenses Break down between 1990 and 1993

leto 1990
v 000 din
vsi odhodki

3,276.152

leto 1993
dejanski v 000 SIT
potencialni v 000
SIT
11,491.839
13,617.375

total exoenses

poslovni odhodki

3,067.829

10,489.654

12,514.972

operation expenses
materialni stroški z
AM
material

1,926.582

5,010.498

5,666.027

expenses
Višino pokritja sicer ni možno izračunati, ker stroškov nimamo razčlenjenih. po vrstah

dejavnosti podjetja (proizvodnja, vlaganja, trgovina, ..... ), z gotovostjo pa lahko zatrdimo,
da bi namesto sedanje izgube gozdarska podjetja ustvarila precej večji
146.337

skupin stroškov. Denimo zaloge. Medtem
ko so se leta 1990 praviloma zaloge povečevale (dve tretjini podjetij je bilo takšnih),
so se v enakem razmerju leta 1993 znižavale. Deloma je to povezano s količinskim
zmanjševanjem zalog, torej z dejanskim
zniževanjem stroškov, deloma pa tudi z
njihovim vrednotenjem oziroma s politiko
podjetij.
čeravno pri amortizaciji ni opaznih nobenih zaznavnih sprememb - povečala se je
malenkostno več kot prihodek- je prav, da
ugotovimo, da so stopnje nizke in ne zagotavljajo obnove dotrajanih sredstev. Zato
so do pred nekaj leti, ko so še ustvarjala
dovolj akumulacije, podjetja za obnovo namenjala del akumulacije.
Močno

so se povečali nematerialni stro-

ški. Ker so to po vsebini zelo različni stroški,
bi njihovo gibanje težko utemeljevali s spremenjenim načinom poslovanja. Gre za na-

domestila delavcem (prevoz, dnevnice, prehrana), neproizvodne storitve, reprezentanco, bančne storitve, zavarovalne premije,

vkalkulirane davke in prispevke ... , gre torej
za odhodke, na katere podjetja nimajo posebnega vpliva oziroma se jim ne morejo
izogniti. V to skupino stroškov spadajo tudi
odpravnine presežnim delavcem. Čeprav

63.953

1,944.830

je bilo v zadnjem letu teh delavcev manj in
tudi odpravnine niso več izplačevali kot v
preteklih dveh letih, je verjetno, da tudi ti
stroški vplivajo na tolikšno povečanje.
Jasno je, da vseh stroškov, povezanih s
proizvodnjo, cena m3 v letu 1993 ni prenesla. Povprečna prodajna cena je namreč
znašala 4.756 SIT, medtem, ko so grobo
ocenjeni stroški znašali 5.400 SIT za m3 •
če bi obseg proizvodnje gozdnih lesnih
sortimentov ostal na ravni leta 1990, bi bili
stroški na m3 za 33% nižji:
Višino pokritja sicer ni možno izračunati,

ker stroškov nimamo razčlenjenih· po vrstah
dejavnosti podjetja (proizvodnja, vlaganja,
trgovina, ... ), z gotovostjo pa lahko zatrdimo, da bi namesto sedanje izgube gozdarska podjetja ustvarila dobiček.
Dejanski bruto dobiček podjetij je bil leta
1993 za 56% nižji (v absolutnem znesku),
kot je bil leta 1990, ali relativno: leta 1990
je znašal bruto dobiček 4,3% ustvarjenih
prihodkov, leta 1993 pa le 0,6%.
Nasprotno pa je izguba, ustvarjena v
poslovnem letu, enajstkrat večja in pomeni
4,0% ustvarjenega prihodka. ln še ta je
prenizka, zaradi prenizke revalorizacije.*

Podjetja (nekatera) so ustvarila nekaj
akumulacije skupaj 61,5 mio SIT. UgotavGozdV 53, 1995
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ljamo, da so več akumulacije ustvarila tista
podjetja, ki imajo poleg gozdne proizvodnje
še stranske dejavnosti. Zato domnevamo,
da so zadržali samo akumulativne dejavnosti in da pretežni del akumulacije ustvarjajo
te, ne pa gozdna proizvodnja. Namenili so
jo predvsem rezervam in nerazporejenemu
delu dobička. že nekaj let približno enak
minimalni delež ustvarjenega prihodka, namenjen akumulaciji (0,5 %), ustvarja vtis,
da ga ni možno več zniževati. Nekoč so si
gozdnogospodarske organizacije v svojih
pianih zapisale minimalno stopnjo akumulacije, ki naj bi zagotavljala nujne rekonstrukcije. V kazalnikih učinkovitosti in uspešnosti
poslovanja, ki jih za leto i gg3 objavlja SDK,
razmerje med neto akumulacije in trajnim
kapitalom za gozdarstvo ni izračunane.
Stopnja je namreč negativna in znaša 4,23. Pač pa je izračunane razmerje med
neto izgubo in trajnim kapitalom, ki znaša
0,02.
Objektivno takšnih gibanj ni mogče pripisati zgolj spremembam, ki jih je povzročila
nova zakonodaja; nazadovanje gozdarstva
in upadanje akumulacijske in reprodukcijske sposobnosti je že dalj časa prisotno in
spremembe so jih le pospešile.
Za primerjavo: v istem letu je znašala
izguba v gospodarstvu 3,4% ustvarjenega
prihodka, akumulacija i ,3 %, akumulacijska
stopnja je bila prav tako negativna, razmerje med neto izgubo in trajnim kapitalom
pa je znašalo 0,03.
5.3 Analiza faktorjev proizvodnje
5.3 Production Factor Analysis

Za podrobnejšo razčlembo tega zelo pomembnega dejavnika poslovnega uspeha
bi potrebovali precej več podatkov, kot jih
imamo na voljo, kar bi terjalo preveč stroškov in časa. Zato se zadovoljujemo s
podatki, ki jih nudijo računovodski izkazi.

* Po zaključnem računu, ki je izdelan po raču
novodskih standardih, se je pri večini podjetij
izguba še povečala oziroma se je pojavila, če je
v prvi varianti ni bilo.
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5.3.1 Delo
5.3.1 Work

Suhoparni podatki povejo,da se je število
zaposlenih v gozdarskih podjetjih v obdobju
; ggo-i gg3 znižalo od 6QQg na 3786, za
37%, ali za i 4,3% na leto, kar je daleč nad
slovenskim povprečjem (24,5% oziroma
g,; 5% na leto). Največ delavcev je zapustilo gozdarstvo v letih i gg; in i gg2, ko se·
je šele sprejemala gozdarska zakonodaja.
čeprav je znižanje števila zaposlenih še
vedno nad povprečjem gospodarstva, so
stroški dela na ,>enoto proizvoda(( absolutno previsoki. Pred letom 1ggo je znašala
blagovna proizvodnja nad 370 prodanih m3
lesa na zaposlenega. Leta i ggo je prodaja
na zaposlenega padla na 312m 3 , leta ;gg3
pa že na 281 m3 . Res je, da prodani m3 ni
več edini vir financiranja; javno službo, ki
so jo opravljala GG, je financiral proračun.
Vendar so jim za leto i gg3 poravnali le dve
tretjini priznanih stroškov.
Zdajšnjih gozdarskih podjetij pa ne bremeni le ekstenzivna zaposlenost. Velik socialni problem so delovni invalidi, ki jih ni
mogoče zaposliti na drugih delovnih mestih,
ker teh preprosto ni. Podatkov o njihovem
številu v preteklosti ni, vendar se v tem
času njihovo število ni zniževala, saj jih
pred odpuščanjem ščiti zakon. Po oceni je
bilo leta i gg3 od vseh zaposlenih okoli 7%
invalidov. Ta odstotek se bo po razdružiti
bistveno povečal (do iO %).
V letu 1gg3 so podjetja še vedno opravljala t.i. javno službo in zaposlovala delavce, ki jih bo po novem zakonu prevzel
Zavod za gozdove. Ker so to pretežno
gozdarski strokovnjaki z visoko izobrazbo,
se je izobrazbena struktura zaposlenih v
tem času bistveno izboljšala. Tudi sicer je
pri presoji presežnih delavcev pomembno
vlogo imela izobrazba, zato so odhajali
predvsem delavci v neposredni proizvodnji
z nižjo kvalifikacijo in delavci v administraciji
z nižjo izobrazbo. Leta i ggo je od skupnega
števila zaposlenih v gozdarskih podjetjih
imelo visoko in višješolsko izobrazbo 5,8%
delavcev, tehnikov je bilo i 2,2 %, administrativnih delavcev pa je bilo 17,4%. Leta
;gg3 so ista podjetja zaposlovala g,7%
delavcev z visoko in višjo izobrazbo, 15,3%
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Grafikon 5: Primerjava števila zaposlenih v Gozdnih gospodarstvih med leti 1990-1993 ter
razmerje the sprememb v odnosu do vsega gospodarstva
Graph 5: A Comparison of the Number of the Employed in Forest Enterprises between 1990 and
1993 and its Ratio in Relatlon to Entire Economy
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tehnikov in 17,2% administrativnih delavcev. Z uveljavitvijo novega zakona, z loči
tvijo javne službe in izvajalskih podjetij, se
bo v teh izobrazbena struktura močno znižala.
Nekaj o stroških dela je že bilo povedano.
Poleg plač z dajatvami za socialno in pokojninsko zavarovanje spadajo med te še
nadomestila plač, nadomestila nekaterih
stroškov delavcev ipd. Ker pa so plače
najpomembnejše in ker so podatki o njih
znani, se omejujemo na te.

Na kratko: močno so se povečale plače
zaposlenih. Po obsegu sicer ne, če primerjamo rast sredstev za plače (indeks 1993/
1990 v gospodarstvu je 545, v gozdarstvu
527). Vendar je primerjava rasti povprečnih
plač na zaposlenega drugačna. Indeksi gibanja bruto plač zaposlenih pokažejo hitrejšo rast v gozdarstvu: indeks plač 19931
1990 gospodarstvo 813, gozdarstvo 915.
S postopnim izboljševanjem kadrovske
strukture je sicer deloma možno utemeljevati nadpovprečno rast plač v prvih dveh
letih obravnavanega obdobja, vendar je
precej večja verjetnost, da se v višjih plačah
skrivajo izplačila, povezana z odpuščanjem
delavcev in upokojitvami. Da je temu tako,
potrjujejo podatki za zadnje leto, ko je
gozdarstvo zapustilo manj kot 9% delavcev, zato so se relativno znižali tudi ti

stroški. Povprečne plače v gozdarstvu so
že zaostajale v rasti za gospodarstvom in
niso bila redka podjetja, ki so bila med
letom prisiljena zniževati plače. To ni posledica omejevalnega učinkovanja tovrstne
zakonodaje. Preprosto: v zadnjem letu poslovni rezultati niso omogočali izplačevanje
· relativno visokih plač iz preteklosti.
Med gozdarskimi podjetji so bila nedvomno tudi takšna, ki so kršila sprejeto
zakonodajo, saj niso izplačevala plač po
kolektivni pogodbi.
V letu 1993 je namreč v gozdarstvu
veljala gozdarska kolektivna pogodba, katere tarifni del pomeni izvajalskim podjetjem
v tem trenutku veliko breme. Realno vrednotenje gozdarskega dela, zlasti težavnih
pogojev dela je v praksi odpovedalo. V
pogojih zmanjšanega obsega proizvodnje
in posledično prevelikega števila zaposle-
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nih, plačevanja javne službe iz proračuna,
konkurence cenenega nestrokovnega dela
in stalne bojazni pred odpustom, je kolektivna pogodba bolj navidez kot v resnici
ščitila delavce.
Ne glede na trenutna gibanja in na predvidene spremembe kolektivne pogodbe, pa
bo v tej dejavnosti vselej treba računati z
nadpovprečnimi

stroški zaradi nevarnega

in težavnega dela. To na eni strani pomeni
nadpovprečne plače delavcev, na drugi pa
nadpovprečno število delovnih invalidov. S
tem mora računati tudi država kot lastnik
gozdov.
5.3.2 Premoženje in njegovi viri
5.3.2 Assets and its Sources

5.3.2.1 Premoženje
5.3.2.1 Assets

Podatki, uporabljeni v tem delu analize,
niso podatki gozdarskih podjetij, ker nam
za leto 1990 niso dosegljivi. Zato uporabljamo podatke SDK, in sicer dejavnost
030003 - izkoriščanje gozdov. Za primerjavo med leti so ti podatki zadovoljivi. Premoženje je bilo leta 1993 še nerazdeljeno
in podjetja so še razpolagala s tako imenovanim družbenim premoženjem, ki bo šele
razdeljeno med zadruge, Zavod in izvajalsko podjetje.
Tako kot se omejena količinska proizvodnja in spremenjeni odnosi kažejo posledično v poslovnem uspehu - v bilančnih
podatkih, tako se isti odnosi celo bolj izrazito pokažejo v premoženjsko finančnem
položaju zdajšnjih gozdarskih podjetij.
Ker ni boljše primerjave, se opiramo na
dosežke gospodarstva, upoštevajoč, da so
ti podpovprečni, doseženi v času nekoliko
manjše, vendar še vedno trajajoče recesije.
Prav primerjava z gibanji v gospodarstvu
kaže, da se v gozdarskih podjetjih dogajajo
radikalne spremembe, ki jih ta hip še ne
znamo ovrednotiti. Gre za dejstvo, da smo
doslej obravnavali gospodarsko dejavnost,
zdaj pa je gozdarstvo samo skupek nekaj
podjetij, ki se jim je z zmanjšan im obsegom
poslovanja in s prenosom družbenih gozdov v last države bistveno poslabšal finančni položaj in kapital.
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v letu 1990

obrat. sredstva 14,7%
working funds
izguba 0,7%
/oss
stal. sredstva 84,6%
pennanent assets

v letu 1993
obrat. sredstva 51,
working funds

. :iif.wfrl:it~..ii 35,2%
pennanent assets

Grafikon 7: Poslovna aktiva gozdarskih podjetij
Graph 7: Operation Assets of Forest Enterprises

Ko je govor o premoženju, je potrebno
najprej opozoriti, da je v premoženju zajeta
tudi ustvarjena nepokrita izguba. Izguba
gospodarstva je v teh letih povečala svoj
delež v premoženju od 3,2% na 5,6 %,
delež izgube gozdarskih podjetjih pa se je
povečal od O, 7% na 6,2% njihovega premoženja. Ne samo dejansko zmanjšanje
premoženja gozdarskih podjetij, tudi povečevanje izgube je torej vplivalo na realno
močno zmanjšano premoženje. Izguba je
ena redkih postavk premoženjske bilance,
kjer je gozdarstvo beležilo večje povečanje
kot gospodarstvo.

Kaj v tej primerjavi pomeni vrednost gozdov kot del premoženja gozdarskih podjetij? Pomenila je od 68% (leta 1990) do
73% (leta 1992) celotnega premoženja podjetij, ki so se ukvarjala z izkoriščanjem
gozdov. Ker so gozdarska podjetja (razen
dveh) leta 1993 iz svojega premoženja
izločila vrednost gozdov, se je ta delež
znižal na t 5% celotnega premoženja•.
Zmanjšanje premoženja izvajalskih podjetij
ni izključno posledica prenosa družbenih
gozdov v Sklad kot tudi ne denacionalizacije zasebnih gozdov. Ocenjujemo, da gre

Premoženje (zmanjšano za izgubo) se je
v gospodarstvu realno znižalo: indeks povečanja premoženja 749, indeks inflacije
853. V enaki primerjavi se je premoženje
v gozdarstvu povečalo le z indeksom t 44.

izkoriščanje

" Ker med podjetja, ki so bila registrirana za
gozdov poleg GG spadajo še nekatera, je bržkone tolikšna vrednost gozdov pretežno
pri teh podjetjih (zadruge, posestva ipd). Zato je
v gozdarstvu registrirana še relativno visoka vrednost gozdov, ki pa ne pripada gozdarskim podjetjem.
GozdV 53, 1995

25

Rezultati poslovanja gozdarskih podjetij v letu 1993

okoli tri četrtine zmanjšanega premoženja
na račun gozdov, za tretjino pa so vzroki
drugje.
Na realno znižanje vrednosti premoženja
v gospodarstvu je kljub njegovemu majhnemu deležu vplivalo gibanje neposlovnega premoženja (stanovanja, počitniški
objekti ipd), ki so ga v tem obdobju pospešeno odprodajali. Delež tega premoženja
se je v skupnem premoženju bistveno znižal. Enako se je dogajalo tudi v gozdarskih
podjetjih, torej tudi pri njih lahko enak vpliv
na znižanje vrednosti premoženja pripišemo delni odtujitvi. Žal se je delež zunajposlovnega premoženja v gozdarstvu poča
sneje zmanjševal, saj je bil leta 1993 bistveno večji kot v gospodarstvu in je znašal
več kot 1o% celotnega premoženja (v gospodarstvu le 3 %). To je breme, ki se mu
podjetja niso mogla izogniti, saj je bila
odprodaja prej kot drugim, z nastajajočim
Zakonom o gozdovih, onemogočena. Posledica je bila, da se je v gospodarstvu
razmerje med poslovnim in neposlovnim
premoženjem izboljšalo, v gozdarstvu pa
poslabšalo: delež poslovnega premoženja
se je znižal od 95% na 89%.
Poslovna sredstva gozdarskih podjetij so
se v teh letih, pretežno zaradi vpliva gozdov, povečala le za 44%- v gospodarstvu
za 675%. Vpliv nezadostne revalorizacije
sredstev v gozdarstvu ni možno oceniti,
nedvomno pa je prisoten. Ta primerjava
kaže na ogromno znižanje materialne
osnove poslovanja izvajalskih podjetij.
Delež stalnih sredstev se je v gozdarstvu
od 85% znižal na 70%, delež obratnih
sredstev pa povečal od 15% na 30 %, ter
se na ta način približal razmerju, ki velja v
gospodarstvu.
Materialne naložbe (zemljišča, gradbeni
objekti, gozdovi, oprema, druga delovna
sredstva ...), ki mimogrede pomenijo nad
50% celotnega premoženja, so se povečale le za 15 %. O nematerialnih naložbah
(ustanovna vlaganja, patenti, licence, vlaganja v raziskave ...) se v gozdarstvu ne
splača govoriti, saj je njihova vrednost leta
1993 znašala borih 757.000 SIT. Tudi dolgoročne finančne naložbe ne pomenijo
mnogo. Vsa gibanja pa kažejo, da v gozdar-
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skih podjetjih v teh letih praktično ni bilo
vlaganj. razen vlaganj v gozdove, ki pa so
izločeni. ·
Obratna sredstva so se povečala predvsem na račun povečanih terjatev do kupcev. Dobro tretjino (35 %) vseh obratnih
sredstev imajo gozdarska podjetja vezanih
v terjatvah do kupcev (v gospodarstvu
31 %). Pri tem so leta 1993 odpisali nad
40% dvomljivih terjatev (v gospodarstvu
25 %). Razmerje leta 1990: GG so imela
33% obratnih sredstev vezanih v terjatvah
do kupcev in istega leta so odpisali le 18%
terjatev. Res je, da je splošen likvidnostni
položaj v gospodarstvu slab, toda položaj
gozdarstva je bil zaradi zloma celulozno
papirne industrije, životarjenja številnih lesarskih podjetij in omejenega oziroma predragega izvoza še bistveno slabši. Močno
se je povečala tudi vrednost zalog, medtem
ko se je vrednost najbolj likvidnih sredstev
- denar in vrednostni papirji - povečala le
za 37%. Na slednje je vplival bistveno
zmanjšan obseg poslovanja teh podjetij.
5.3.2.2 Viri premoženja
5.3.2.2 Assets sources

Tako kot se je povečevalo premoženje,
so se povečevali tudi viri tega premoženja:
v gospodarstvu je znašal indeks 1993/1990
768, v gozdarstvu le 163.
Najzanesljivejši vir premoženja je trajni
kapital. Izločitev gozdov iz premoženja GG
se kaže v zmanjšanem trajnem kapitalu
oziroma v njegovem minimalnem poveča
nju- za 43% (v gospodarstvu za 682%).
Povečanje trajnega kapitala v gozdarstvu
od 7.512 mio (1990) na 10.718 mio SIT
(1993) je izključno posledica revalorizacije,
saj v preteklih treh letih akumulacija ni
dosegla niti pol odstotka povečanja trajnega kapitala. V letu 1993 je k povečanju
trajnega kapitala celotna akumulacija prispevala 4%, vendar ne zato, ker bi se
akumulacija povečala, temveč zato, ker se
je zmanjšal trajni kapital.
Ker je kontrolna revalorizacija v gospodarstvu pokazala, da je bila ta, izpeljana z
koeficientom drobnoprodajnih cen, prenizka, ni razloga, da bi verjeli, da se je v
gozdarstvu z revalorizacijo ohranila realna
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v letu 1990

trajni kapital 85,7% perrnanent capital

l.

v letu 1993
nerazD. dobiček O, 7%
non a/Ocated profit
kratkoroč.obv. 14,8%
short-term /iabilities

trajni kapital 82,0%
permanent capital

Grafikon 8: Poslovna pasiva gozdarskih podjetiJ

Graph 8: Operation Liabilities of Forest Enterprises
Preglednica 6: Primerjava strukture virov med gospodarstvom in gozdarstvom med leti 1990 in

1993
Table 6: A Comparison of Source Break dawn between Economy and Forestry and between the year
1990 and 1993

leto 1990

1

!'

Poslovna pasiva
- trajni kapital
permanent capital
- dolgoročna rezervacije
long-term reservations
- dolgoročne obveznosti
long-term liabilities
- kratkoročne obveznost
short-term liabilities
- pasivne čas. omejitve
passive temp. limitations
- nerazporejeni dobiček
non allocated profit

leto 1993

gospd.
100.0
57.8

gozd.
100.0
85.0

gospd.
100.0
54.5

gozd.
100.0
74.8

1.3

0.4

0.8

0.4

8.0

1.3

10.1

1.0

27.0

12.1

26.9

14.8

1.3

0.4

1.1

1.5

0.2

0.1

0.8

0.4
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vrednost premoženja, temveč je vrednost
tega padla najmanj za 6% tudi na račun
prenizke revalorizacije. Trdimo lahko, da
se je zaradi tega zmanjšala tudi izguba, ki
bi bila v gozdarstvu bistveno večja.
Spremembe družbeno ekonomskih odnosov odseva struktura trajnega kapitala.
Kaže, da so se premiki v gospodarstvu že
začeli, četudi obotavljivo. V gozdarstvu jih
še ni. Da je to posledica nove gozdarske
zakonodaje, se leta 1993 še ni pokazalo,
v pravi luči se bo pokazalo šele leta 1995:

Nominirani kapital
- družbeni kapital
delniški
-trajne vloge
- kapital individualneaa lastnika
w

leto 1990
aosod.
aozd.
100.0
100.0
92.7
99.9
2.4
0.1
4.5
0.5
-

pri čemer ponovno velja opozoriti, da podatki o gozdarstvu ne zajemajo samo izvajalskih podjetij, temveč tudi nekatera druga
v tej dejavnosti registrirana podjetja; verjetno so spremembe nastale v teh podjetjih
oziroma v prej izločenih stranskih dejavnostih izvajalskih podjetij.
Poleg trajnega kapitala so kot vir premoženja v gozdarstvu pomembna zlasti kratkoročne obveznosti. Njihov delež se je
povečal predvsem zaradi povečanih obveznosti do dobaviteljev. Razmerje med terjatvami do kupcev in obveznostmi do dobavitelji se je v gozdarstvu še poslabšalo. Med
tem, ko so v gospodarstvu obveznosti do
dobaviteljev večje od terjatev do kupcev, je
bilo v gozdarstvu zaradi narave dela vselej
obratno. Toda razmerje se je v zadnjih letih
še močno poslabšalo: terjatve do kupcev
so bile leta 1990 za 1,03 krat večje od
obveznosti, leta 1993 pa so bile terjatve do
kupcev 1, 75 krat večje od obveznosti do
dobaviteljev.

6 ZAKLJUČKI
Namen tega prikaza ni bil ocenjevati
novega Zakona o gozdovih, zlasti ne na gospodarjenje z gozdovi.
(ne)učinkovitost
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Namen je bil prikazati poslovanje nekdanjih
GG v prehodnem obdobju do njihove konsolidacije. Pri tem pa se ni mogoče izogniti
ugotovitvi, da je svoj vpliv na tak razvoj
imela tudi zakonodaja. Dejstvo je, da je od
nekdanje gospodarske panoge trenutno
ostala le strokovno usposobljena dejavnost,
ki niha med storitvena in proizvodno dejavnostjo. S pospešenim uveljavljanjem nove
zakonodaje in takojšnjim preoblikovanjem
teh podjetij, bi bila vsaj podjetjem storjena
manjša škoda.
leto 1993
oozd.
oosod.
100.0
100.0
73.1
97.8
6.7
17.9
1.8
2.3
0.4

1. Poslovanje nekdanjih GG in zdajšnjih
gozdarskih podjetij je v zadnjih treh letih
zaznamovalo več dejavnikov, ki pa so vsi

primerjalno z letom 1990

učinkovali

nega-

tivno: zaradi spremenjenega sistema obve-

zne oddaje lesa GG se je znižala blagovna
proizvodnja teh podjetij za 43 %, cene gozdnih lesnih sortimentov so zaostajale za
rastjo inflacije in za rastjo cen drugih proizvajalcev ... Stroški so se povečevali hitreje od prihodka, tako da je povprečna
cena m3 lesa presegla doseženo povprečno prodajno ceno. To vse je vplivalo
na izrazito poslabšanje položaja podjetij,
na naraščanje izgube in odpuščanje delavcev.

2. Kolikšen vpliv je na takšne rezultate
imela nova gozdarska zakonodaja v celoti,
ni možno oceniti. Dejstvo je, da bi ob
nespremenjenih drugih pogojih samo pri
enaki blagovni proizvodnji (in vlaganjih) kot
leta 1990, izvajalska podjetja s povečano
ekonomičnostjo poslovanja ustvarila zadostni dobiček, da bi pokrila vso izgubo.
3. Izhod iz nezavidljivega položaja so
podjetja iskala·predvsem v odpuščanju delavcev, vendar je njihovo število kljub največjem znižanju v slovenskem gospodarstvu (razen gradbeništva) še vedno previsoko. Rešitev so iskala podjetja tudi v
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stranskih dejavnostih, ki so edine bile akumulativne.
4. Ne samo po številu delavcev tudi po
premoženju so še pred njegovo razdelitvijo
to osiromašena podjetja. S prodajo premoženja si sicer niso izboljševala svojega
položaja, verjetno pa bi tudi to storila, če
ne bi prodaje preprečeval zakon.
Primernejši in bolj zaželen bi bil namesto
tega prikaz učinkovitosti nove gozdarske
zakonodaje v širšem smislu: koliko so te
spremembe prinesle koristi gozdovom, družbi, lastnikom ... V primeru boljših učinkov
za druge, bi bili celo sedanje stanje podjetij
in odpuščanja delavcev opravičljivi. Ker pa
tega brez podatkov in argumentov ni možno
dokazati, se take analize nismo lotili.

VIRI

1. Računovodski izkazi GG za leti 1990 in
1993.
2. Podatki in kazalniki SDK za leti 1990 in
1993.
3. Mesečni statistični pregled marec 1994, Za~
vod Republike Slovenije za statistiko.
4. Statistični letopis 1993, Zavod Republike
Slovenije za statistiko.
5. Zasebni gozdovi v Sloveniji - stanje in
novejša gibanja /1987, Winkler- Gašperšič.
6. Dosežene prodajne cene gozdnih sortimen~
tev ... za leti 1990 in 1993, SZ gozdarstva Slove~
nije.
7. Realizacija blagovne proizvodnje, mesečna
poročila, IGL.
8. Zaposleni po izobrazbi, mesečna poročila,
IG L.
9. Poročilo o uresničevanju srednjeročnega
plana 1986-1990, september 1991, Ministrstvo
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.
1O. Problematika vlaganj v gozdove Slovenije,
Zveza gozdarskih društev Slovenije.

Foto: Edo Kozorog

GozdV 53, 1995

29

GDK: 686.3:(063)

Urejanje gozdnega prostora··
Arranging of Forest Space
Janez POGAČNIK'

:l 11
Izvleček
Pogačnik,

Synopsis

J.: Urejanje gozdnega prostora. Go-

zdarski vestnik, št. 1/1995. V slovenščini s povzetkom v angleščini, cit. lit. 6.

V članku avtor poudarja, da je novi Zakon o
gozdovih gozdnogospodarskim načrtom zaupal
vlogo prostorskih načrtov v gozdnem prostoru,
zato bi morali biti prostorski deli gozdnogospodar-

skih načrtov ustrezno vključeni v priprave, postopke in sprejeme prostorskih planov, prostorske rede in prostorske izvedbene načrte. S tega
vidika avtor obravnava tudi osnutek Zakona o
urejanju prostora in Qraditvi.

Ključne besede: gozdni prostor, prostorsko
gozdnogospodarski načrti. Zakon o
gozdovih, Program razvoja gozdov, funkcije gozdov.
načrtovanje,

1 UVOD
1 Introduction
Zakon o gozdovih vsebuje pomembne
za urejanje gozdnega prostora,
tako da ima že formalno-pravno povezavo
s prostorsko zakonodajo. V tem primeru
ne bi smeli za ureditveno območje gozdov
podvajati postopke priprave in sprejemanja pri prostorskem planiranju. Zato je potrebno zagotoviti učinkovito usklajevanje
sektorskih interesov na osnovi jasnih, razumljivih in sprejemljivih meril, ki bodo omogočala razmejiti javni interes od zasebnega. V prispevku bi navedel le splošne in
posebne določbe Zakona o gozdovih, ki
zadevajo prostorsko planiranje in urejanje
prostora. Izpostavil bi nekatera določila in
dileme, ki jih prinaša delovni osnutek Predloga zakona o urejanju prostora in graditvi
določbe

·mag. J.P., dipl. inž. gozd., Splošno združenje
gozdarstva Slovenije, Miklošičeva 38/111, Ljubljana, SLO
·· Prispevek je bil posredovan na posvetovanju krajinskih arhitektov dne 22. in 23. sept. 1994 v
Lendavi
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Pogačnik, J.: Arranging of Forest Space. Gozdarski vestnik, No. 1/1995. ln Slovene with a
summary in English, lit. quot. 6.
It has be en siressed iri the article that the new
Forestry Act gave the role of spatial plans in the
forest space to forest managing plans; therefore
those part in forest managing plan s dedicated to
the dealing with space should correspondingly be
incorporated into the preparations, procedures and
adopting of spatial plans, spatial arrangement plans
and spat1al performing plans. The Bill on Spatial
Arranging and Building is also dealt with from this
point of view.

Key words: forest space, spatial planning
forest managing plans, Foresty Act, The Program
on Forest Development, forest functions.

ter razčlenil nove naloge gozdnogospodarskega načrtovanja, ki so vezane na prostorski del načrtov. Nakazana vsebina problematike, dileme in predlogi naj bi prispevali k preglednejši pripravi prostorske zakonodaje ter učinkovitejšemu urejanju prostora.

2 SPLOŠNE IN POSEBNE DOLOČBE
ZAKONA O GOZDOVIH
2 GENERAL AND SPECIAL
REGULATIONS OF FORESTRY ACT

Po Zakonu o gozdovih uveljavljamo razpolaganje z gozdovi kot naravnim bogastvom s ciljem, da se zagotovi sanaravno ter večnamensko gozdno gospodarjenje v skladu z načeli varstva okolja in
naravnih vrednot. Tako moramo zagotoviti
z gozdnim gospodarjenjem trajno in optimalno delovanje gozda kot ekosistema ter
hkrati uresničevanje vseh funkcij gozdov
(proizvodnih, ekoloških in socialnih). Zakon ureja tudi pogoje gospodarjenja z gozdnim prostorom ter s posamičnim gozdnim
drevjem ali skupinami gozdnega drevja zunaj ureditvenih območij naselij.

J
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Gozdni prostor zajema gozd oz-iroma gozdno zemljišče in tudi negozdno zemljišče,
ekološko oziroma funkcionalno povezano
z gozdom, ki skupaj z njim zagotavlja uresničevanje funkcij gozda. Pri tem je ureditvene območje gozdov s prostorskimi planskimi akti lokalnih skupnosti oziroma republike določeno geografsko zaokroženo
območje gozdnega prostora, zmanjšano
oziroma povečano za površino, ki je predvidena za krčitev oziroma razširitev. Tako
ureditveno območje gozdov zajema tudi
negozdno infrastrukturo in druga negozdna zemljišča, objekte in naprave, ki ne izpolnjujejo pogojev za ureditveno območje po
drugih predpisih.
Podlage za gospodarjenje z gozdovi so:
Program razvoja gozdov Slovenije in načrti
za gospodarjenje z gozdovi.
S Programom razvoja gozdov in z načrti
za gospodarjenje se zagotavljajo cilji, ki se
pokrivajo s cilji varstva okolja, in to:
- ohranitev in vzpostavitev naravne sestave gozdnih združb in krepitev vsestranske odpornosti gozdov;
- gospodarjenje z gozdovi, ki ohranja
vse funkcije gozdov in ki temelji na
uspešnem naravnem obnavljanju gozdov;
-ustrezno izkoriščanje gozdnih rastišč v
skladu z naravnim razvojem gozdnih združb;
- medsebojna usklajenost gojenja gozdov, pridobivanja lesa ter drugih dobrin v
gozdu.
Načrti za gospodarjenje se izdelajo skupaj
ne glede na lastništvo. Lastniške pravice v
gozdovih pa se izvajajo tako, da so zagotovljene njihove ekološke, socialne in proizvodne funkcije.
Gozdnogospodarski načrti imajo splošni
in prostorski del, ki morata biti med seboj
usklajena. Pri tem je obvezno izhodišče za
izdelavo načrtov stopnja varovanja okolja
pred obremenitvami in varstveni režim zavarovanih naravnih bogastev. Upoštevati
je treba tudi usmeritve za gospodarjenje z
naravno in kulturno dediščino v gozdnem
prostoru, vodnogospodarske pogoje in usmeritve za zagotavljanje drugih funkcij gozdov. Določen je tudi postopek priprave in
sprejemanja gozdnogospodarskih načrtov,
tako da se prostorski deli gozdnogospo-

darskih načrtov sprejemajo po določbah
predpisov o urejanju prostora.
Poseg v gozd oziroma v gozdni prostor
sta poleg posegov, določenih s predpisi o
urejanju prostora, tudi krčitev gozdov in
izkoriščanje gozdov, ki ima za posledico
spremembo gozda v pašnik, poraslega z
gozdnim drevjem ali oboro za rejo divjadi.
3 DOLOČILA IN DILEME O GOZDOVIH V
ZAKONU O UREJANJU PROSTORA
IN GRADITVI
3 REGULATIONS AND DILEMMAS ON
FORESTS IN THE ACT ON SPATIAL
ARRANGING AND BUILDING

Novi zakon o urejanju prostora in graditvi
naj bi uredil tudi skupne potrebe, zahteve
ter standarde drugih dejavnosti, ki vplivajo,
ali bi lahko vplivale, na prostor in še nimajo
formalnih povezav s prostorsko zakonodajo. Vzpostavil naj bi enostavnejše in učin
kovitejše prostorsko planiranje, pri katerem se ne bi podvajali postopki priprave in
sprejemanja. Uveljavil in varoval bo javni
interes in izvedel razmejitev med zasebnim in javnim interesom po napisanih pravilih pravnega reda. Še posebno pomembna
so določila o načinu usklajevanja sektorskih interesov in jasnost vseh postopkov v
prostoru.
Vse navedeno naj bi vodilo pripravljalce
zakona, da se že sprejete nove zakonske
določitve na področju gozdov in načrtovanja
prostorskega dela gozdnogospodarskih
načrtov razumljivo in sprejemljivo vgradijo
ali razdelajo, kar je za področje urejanja
gozdnega ~rostora sprejeto z Zakonom o
gozdovih. Ce opravimo primerjavo določb
predloga zakona o urejanju prostora in graditvi (junij 1994) z določbami v Zakonu o
gozdovih, lahko ugotovimo podvojena problemska področja, ki še zahtevajo določeno
razdelavo ali krovno zakonodajo tega
področja (Zakon o varstvu narave). Sodobna pravna in biološko-tehniška misel in
mednarodni akti nas opozarjajo na nekatera načela vzročnosti, prevencije, kooperacije in skupnih bremen celotne družbe za
zagotavljanje življenjske podlage živemu
svetu. V ospredju so cilji varstva narave in
krajine, omejena in smotrna večnamenska
raba naravnih dobrin.
GozdV 53, 1995
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Pri ciljih predloga Zakona o urejanju prostora in graditvi je med drugim v zvezi z
gozdovi navedeno:
-uporabiti gozdove, če je to nujno potrebno, za zagotovitev javnih interesov državnega pomena in kadar ni drugih možnosti
(kje in pod kakšnimi pogoji?);
-v največji možni meri zaščititi vse gozdove, ki so p9membni za razvoj gozdarstva in divjadi. Ce so te dejavnosti državnega
pomena, je treba takšna območja kompleksno zaščititi. (Kdaj in kako določiti merila in
standarde za ovrednotenje in razmejitev
območij?);

-v največji možni meri zaščititi območje
prvobitne narave ali druga naravna območ
ja, ki so pomembna zaradi svoje naravne
ali kulturne vrednote ali za rekreacijo; (objektiviziranje ovrednotenja socialnih funkcij
gozdov ?!);
- sanirati območja z narušenim ravnotežjem (kako normativno razčleniti različne
obremenitve in škodljive vplive v prostoru?);
- varovati okolje, naravne in kulturne
dobrine, naravno in kulturno dediščino ter
druge znamenitosti.
Ker moramo zagotavljati načrtnost in
racionalnost urejanja prostora, je treba navedene ciljne usmeritve za gozdni prostor
razrešiti v postopku priprave in sprejemanja prostorskega dela gozdnogospodarskih
načrtov oziroma programa razvoja gozdov.
Zato bi morali spredaj navedene določbe
zakona o gozdovih bolj razvidno vključiti v
načela zakona o urejanju prostora in graditvi, smiselno in v povezavi tudi z nadrobnimi prostorskimi plani ali deli državnega in
občinskega prostorskega (izvedbenega)
načrta. Ocenjujemo, da spredaj navedene
cilje lahko objektivno razrešimo, če med
drugim zagotovimo tudi razrešitev postavljenih vprašanj v oklepaju. Je pa še vrsta
drugih dilem, ki so vezane na določila o
posegih v prostor, npr.: o enotni evidenci,
organiziranosti, financiranju in pristojnosti
služb za urejanje prostora in podobno.

4 NOVE NALOGE GOZDNOGOSPODARSKEGA NAČRTOVANJA
PROSTORSKI DEL
4 NEWTASKS OF FOREST MANAGING PLANNING- THE PART ON SPACE

4.1

Izhodišča

4.1 Concepts

Gospodarjenje z gozdovi je tudi gospodarjenje s prostorom, saj je gozd nenadomestljiv dejavnik, ki vpliva na ekološko
stabilnost v prostoru in kvaliteto življenjskega okolja. Zato mora biti prostorski razvoj usmerjen. Tako je tudi gozdnogospodarsko načrtovanje vse bolj odvisno od prostorskega planiranja in urejanja prostora.
Ocenjujem, da ima vključitev prostorskega
dela načrtovanja v gozdnogospodarske
načrte osnovni namen, da zagotovimo uveljavitev javnega interesa nad gozdovi pri
varovanju in razvoju gozdov v sistemu planiranja in urejanja prostora. Ker določamo
s programom razvoja gozdov Slovenije nacionalno politiko sonaravnega gozdnega gospodarjenja z gozdovi, usmeritve za ohranitev in razvoj gozdov ter pogoje za njihovo
izkoriščanje oziroma večnamensko rabo,
je pomembno, da že v programu določimo
strokovne podlage, ki bodo omogočile
uskladiti in razmejiti različne interese v prostoru na osnovi prostorskih delov načrtov v
gozdnogospodarskem območju in v gozdnogospodarski enoti, kot to določa Zakon
o gozdovih v 10. in 11. členu. Pri tem je
treba uveljaviti hierarhijo načrtovanja in
doseči usklajeno in racionalno delo pri pripravi, postopku, obravnavi in sprejemu načrtov. Tako naj bi bila vsebina prostorskega dela gozdnogospodarskega načrta območja oziroma gozdnogospodarske enote
obvezni minimum ali nadomestilo za planske prostorske akte oziroma izvedbene prostorske načrte.
4.2 Program razvoja gozdov Slovenije
4.2 The Program on the Development of
Slovenian Forests

V Program razvoja gozdov Slovenije je
treba vključiti:
1. Usmeritve za vključevanje gozdnogospodarskega načrtovanja pri urejanju pro-
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stara za naslednje vsebinske sklope:
- ovrednotenje funkcij gozdov .z objektivno sprejemljivimi merili in v določenih
krajinskih tipih določiti prepovedi, omejitve
in usmeritve za prilagojeno gozdno gospo~
darjenje;
- pripravo strokovnih podlag oziroma
meril za določanje gozdnega prostora, na
osnovi katerih bi vključili v gozdni prostor:
ves gorski svet nad gozdno mejo, ne rodo~
vitni svet in kmetijske enklave med gaz~
dom (vključno s celki) ter pas ob robu gozda in manjše površine gozdne vegetacije;
- strokovne podlage za ugotovitev ranljivosti gozdnega prostora;
- prednostna območja za gozdarstvo;
- izhodišča za razreševanje nasprotij v
gozdnem prostoru v dvofaznem sistemu
sprejemanja prostorskih planov;
-makroekonomski pogoji za vzdrževanje
in razvoj gozdov zaradi javnega interesa.
2. Usmeritve za razvoj usklajene (sočasne) rabe gozdnega prostora za: rekreacijo in turizem, vodno gospodarstvo, naravno in kulturno dediščino, lovstvo, kmetijstvo, rudarstvo in za področje koridorjev
infrastrukture ter določiti obliko ali način
prve faze uskladitve.
3. Programsko razvojne kazalce na:
- publikacijskih kartah (npr. gozdni prostor, varovalni gozdovi in gozdovi s posebnim namenom, poškodovanosti gozdov, območja za premene ali sanacijo in območja
načrtovanih posegov v gozd);
- tabelah: (npr. razvoj gozdnih fondov,
razvoj gozdarskih dejavnosti, rezultate okvirne valorizacije funkcije gozdov, strokovne predloge izločenih območij, preglede
načrtovanih in opravljenih posegov v gozd,
vlaganje v vzdrževanje gozdov in poškodovane ter razvrednotene gozdove). To je:
pokazati je treba stanje, probleme in raz:.
vojno dinamiko nakazanih usmeritev v prostoru.
4.3

Načrti

gozdnogospodarskega

območja

4.3 The Plans of a Forest Managing Region

Z zakonom o gozdovih je določeno, da
se akti o razglasitvi gozdov za varovalne
gozdove oziroma gozdove s posebnim namenom morajo uskladiti najkasneje do
26.6.1996. Do uskladitve aktov so zava-

rovana naravna bogastva gozdov z izjemno poudarjeno katerokoli ekološko funkcijo
ali raziskovalno, higiensko-zdravstveno funkcijo varovanja naravne in kulturne dediščine
v gozdnogospodarskih načrtih območij z veljavnostjo od 1.1.1991 do 31.12. 2000 (glej
prilogo 1). V navedenih načrtih (14 gozdnogospodarskih območij v Sloveniji) so že
vključene naslednje strokovne podlage za
urejanje prostora na območni ravni:
- opravljena okvirna inventarizacija in
valorizacija vseh funkcij gozdov;
-označen in ocenjen gozdni prostor;
- določena območja gozdov;
- pripravljen strokovni predlog območij
varovalnih gozdov l. in 11.;
- pripravljen strokovni predlog gozdov s
posebnim namenom;
-območja za sanacijo poškodovanih gozdov;
- območja razvrednoten ih gozdov, ki so
primerna za premene;
- odpiranje gozdov s cestami;
-predlog prednostnega območja za gozdarstvo;
- ugotovljeni posegi in nasprotja v prostoru;
- predlogi za usklajevanje nasprotij;
- pripravljen predlog za območja, kjer je
potrebna podrobnejša valorizacija funkcij
gozdov;
- napravljena ocena pričakovanih stroškov za varovanje, vzdrževanje in krepitev
vseh, zlasti pa izjemno poudarjenih funkcij
gozda in gozdnega prostora.
Po naši oceni so ta gradiva (in sinteza
vseh 14 območnih načrtov) ustrezna osnova in vir podatkov, da pripravimo učinkovit
program razvoja gozdov Slovenije in se
vključimo v pripravo prostorskega plana
oziroma prostorskega reda za Slovenijo.
4.4

Načrti

za gozdnogospodarsko enoto

4.4 The Plan s for a Forest Managing Unit

Z Zakonom o gozdovih je določeno, da
morajo načrti za gozdnogospodarsko enoto
od 1.1.1995 vključiti prostorski del, in to:
- prevzem območij, ki so razglašena za
varovalni gozd oziroma gozd s posebnim
namenom, kjer je izjemna poudarjenost
funkcij v širšem interesu;
GozdV 53. 1995
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Preglednica 1: Rezultati okvirne valorizacije funkcij gozdov

Table 1: The Results of a Skeleton Adjusting of Forest Functions
vrsta funkcije

Zap.
štev.
Ser.

površina gozdov

Function type

Forest area
v ha
v%vseh
gozdov RS
in ha
in%ofa/l
fore:st:s of
Slovenia

no.

1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

2
varovanje gozdnih zemljišč in sestojev
hidrološka
klimatska
biotopska
zaščita
turistična,

rekreacijska
varovanje naravne in kulturne dediščine
higijensko -zdravstvena
poučna

raziskovalna
estetska

3
224894
172227
17410
53299
24803
90692
155924
57314
2701
11066
47718

4

prekrivanje funkcij

prekrivanje

Over/ap . of funct.
v ha
v% vseh
gozdov RS
in ha
in%ofalf
fore:st:s of
Slovenia

v ••
Overlapping
in%

5
127790
80434
13115
29434
16288
73938
94564
31889
1965
9561
39406

20,4
15,7
1,6
4,9
2,3
8,2
14,2
5,2
0,2
1
4,3

6

(5:3)x1QO

7
11,7
7,4
1,2
2,7
1,5
6,8
8,7
2,9
0,2
0,9
3,6

57
47
75
55
66
82
61
56
73
86
83

Grafikon 1: Izjemno poudarjene funkcije in njihovo prekrivanje

Graph 1: Extremely Stressed Functions and TheirOver/apping
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-prevzem ureditven ih območij gozdov iz
prostorskih aktov;
- določitev prostorsko razpršenih gozdov, ki spadajo v druga ureditvena območja, za katere veljajo določbe gozdno34
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gospodarskega načrta gozdnogospodarske
enote, razen njegovega prostorskega dela;
- določitev gozdov za sanacijo;
- določitev obsega in usmeritve za območje gozdov s posebnim namenom, kjer
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je izjemna poudarjenost funkcij _gozdov v

1
1

1

;j

1

l

l

r

interesu lokalne skupnosti;
- usmeritve za ureditvena območja gozw
do v;
- določitev intenzivnosti gospodarjenja z
gozdovi;
-določitev območij, pomembnih za ohraw
nitev prosto živečih živali;
- določitev rabe gozdov in negozdnih
zemljišč, ekološko oziroma funkcion·alno pow
vezanih z gozdom, tj. za ves gozdni prow
star;
- izdelavo pregleda in zasnove gozdarw
ske infrastrukture in drJ-lgih načrtovanih

posegov v gozdni prostor;
-določitev ,več furikcionalnih območij;

- določitev prostorsko ureditvenih pogojev po prostorsko-ureditvenih enotah v skladu s predpisi o urejanju prostora.
1

Tako opredeljena zakonska določila za
gozdnogospodarsko enoto pa morajo po
naši oceni upoštevati:
- spredaj opisana izhodišča, usmeritve
in okvirne razvojne kazalce Programa razvoja gozdov Slovenije in
- vsa nova spoznanja, dopolnitve območnih načrtov in nova zakonska določila

s področja urejanja prostora, ki naj bi bila
usklajena z novo gozdarsko in drugo sektorsko zakonodajo, ki tudi vključuje gozdni
prostor.

5 ZAKLJUČEK

naj bi se upoštevale v čim večji meri nakaw
zane rešitve v prispevku. Ocenjujem pa,
da bo vse dileme in probleme mogoče rešiti
postopno z organiziranim timskim delom, v

katerega bodo

vključeni

gozdarji s prido-

bljenimi novimi znanji in izkušnjami ter strow

kovnjaki drugih strok, ki jih zahteva to interdisciplinarno področje.

5 Conclusion
ln the Forestry Act forestry profession has been
defined to carry out demanding tasks in the field
of planning and the arranging of space because
forests cover 52% of Slovenian area and 70%
thereof are occupied by forest space as stated by
legal regulations. To achieve rational and effecw
tive spatial planning transparency of all the procedures in the space has to be introduced by the Act
on Spatial Arranging. This also means that the
role of those parts in forest managing plans which
deal with space have to be statutorily defined. It
has be en estimated that all of these parts, indicating the hierarchy in forest managing planning, are
also going to be incorporated into the preparaw
tions, procedures and adopting of spatial plans
and spatial orders as well as into spati al performing plans. The solutions presented by the article
should therefore be taken into consideration to
the highest extent possible. Yet all the dilemmas
and problems are going to require gradual solutions and organi zed team work, performed by forestry experts as well as experts of other branchw
es required by this interdisciplinary field.

6VIRI

Z Zakonom o gozdovih je gozdarska
stroka pravno formalno dobila zahtevne
naloge pri planiranju in urejanju prostora,
saj zajema območje gozdov 52% površine

Slovenije, gozdni prostor po

določilih

zako-

na pa prek 70%. Za racionalno in učinkovito
prostorsko planiranje moramo z zakonom

o urejanju prostora odgovorno uveljaviti jasnost vseh postopkov v prostoru. To pomeni tudi, da je treba z zakonom določiti mesw

to in vlogo prostorskih delov gozdnogospodarskih načrtov. Ocenjujem, da bodo vsi

prostorski deli gozdnogospodarskih

1. Pogačnik, J.: Gozdnogospodarsko načr
tovanje in prostorski del, Zb. posvetovanja "Strokovna izhodišča za pripravo pravilnikov o gozdnogospodarskem, gozdnogojitvenem in Jovskogojitvenem načrtovanju, s. 61-71, ZGIS, Ljubljana
1994
2. Pogačnik, J.: Funkcije gozdov in gozdovi v
prostoru v območnih gozdnogospodarskih načrtih,
GV 1992, št. 5·6, s. 294-303
3. Šinkovec, J.: Nekateri problemi lovstva in
gozdarstva, tipkopis, 1994
4. Zakon o gozdovih, Ur.l. RS, štev. 30, 1993
5. Predlog zakona o urejanju prostora in graditvi, junij 1994

načrtov

z nakazana vsebino v hierarhiji gozdnogow
spodarskega načrtovanja ustrezno vključeni
v priprave, postopke in sprejeme prostor-

skih planov in prostorskih redov kot tudi v
prostorske izvedbene

načrte.

V ta namen
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Visokofrekvenčna

elektrofotografija in vitalnost semen

High Frequency Electric Photography and Vitality of Seeds
Matjaž ČATER'

Izvleček

Synopsis

M. č.: Visokofrekvenčna elektrofotografija in
vitalnost semen. Gozdarski vestnik št. 1/1995. V

M. č.: High Frequency Electric Photography
and Vitality of Seeds. Gozdarski vestnik No.
1/1995. ln Slovene, lit. quot. 10
The vitality of seeds is tested by various methods. The negative side of almost all methods
used is that they last at least two days and seeds
are destroyed after passing the test. The vitality
of seeds can also be tested very quickly by using
high frequency electrophotography, which doesnt
damage the seeds.
The seeds of common beech (Fagus sylvatica
L.) and sycamore (Acer pseudoplatanus L.) were
exposed to a high frequency electromagnetic field
for a short time and photographed. On the photographs obtained the amplified electromagnetic
potential of live seeds. A comparison of the vitality
of seeds using this method with normally used
biochemical tetrasol method {TTC), where live
embryos are stained, showed similar results. The
advantage of the high frequency elektrophotography method is in the speed, low price and live
seeds after passing the test.

slovenščini,

cit. lit. 1O

Vitalnost semen se preizkuša na različne nači
ne. Negativna stran skoraj vseh metod je, da

trajajo najmanj dva dni, semena pa so po takšnih
preizkusih mrtva. Ugotavljanje vitalnosti semen z
elektrofotografijo je hitro in semen ne poškoduje.
Semena bukve (Fagus sylvatica L.) in gorskega
javorja (Acer pseudoplatanus L.) so bila izpostavljena elektromagnetnemu polju visoke frekvence
za krajši čas in fotografirana. Na fotografijah se
vidi ojačan elektromagnetni potencial živih semen. Primerjava vitalnosti semen preizkušanih s
to metodo in normalno uporabljanim biokemijskim
preizkusom vitalnosti s tetrazolom {TTC), kjer
pride do obarvanja živih embriov, je dala skladne
rezultate. Metoda z elektrofotografijo ima pred
biokemijsko metodo prednosti predvsem v hitrosti, ceni in semenih, ki ostanejo živa.
visokofrekvenčno

Ključne besede: seme, vitalnost
sokofrekvenčna elektrofotografija.

semena, vi-

1. UVOD
1. INTRODUCTION

Shranjevanje semen gozdnega drevja je
namenjeno vzgoji sadik v letih, ko ni obroda, zaščiti genetske pestrosti in preventivni
zaščiti pred morebitnimi katastrofami; zaradi takih dogajanj je naravno pomlajevanje
oteženo ali celo nemogoče in tedaj pride
do izraza shranjeno seme avtohtone provenience.
V gozdnem semenarstvu se za ugotavljanje in določanje vitalnosti semen uporabljajo različni načini in metode. Najbolj so v
uporabi biokemijske metode, ki veljajo za
zelo zanesljive. Vitalnost lahko preizkušamo z mehanskimi in radiografskimi preizkusi ter s klasičnim preizkusom v kalilniku.
Seveda so preizkusi specifični, prilagojeni
* M. č., dipl. inž. gozd., Gozdarski inštitut
Slovenije, Večna pot 2, 61000 Ljubljana, SLO
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zahtevam vsake drevesne vrste, tako da
so danes postopki standardiziran·i. Po vsakem od do danes uporabljanih preizkusov
je seme po preizkušanju mrtvo, razen pri
uporabi kalilnika, za kar potrebujemo daljši
čas z upoštevanjem dormantnosti pri posameznih vrstah. Vitalnost izražamo z deležem živih semen od celotnega števila
obravnavanega semenja.
Ugotavljanje vitalnosti semen z visokofrekvenčno elektrofotografijo daje možnost
preverjanja na hitrejši način. Seme izpostavimo elektromagnetnemu polju za krajši
čas. Na fotografijah se vidi ojačan elektromagnetni potencial živega semena. Po
preizkusu ostane seme živo; možno je tudi
zasledovanje upada vitalnosti po določe
nem času na istih semenih, kar je zanimivo
za drevesnice, in določitev dopustnega
časa shranjevanja semen. Metoda se je že
pokazala za uspešno pri ugotavljanju vitalnosti semen koruze (6).

Visokofrekvenčna

eleklrofotografija in vitalnost semen

V botaničnem pogledu izraz seme ni
najbolj ustrezen (gre za plod ...: seme s
soplodjem), vendar ga zaradi ustaljenosti
rabe v nadalnjem besedilu tudi sam uporabljam.
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2. VISOKOFREKVENČNA
ELEKTROFOTOGRAFIJA
2. HIGH FREQUENCY ELECTRIC
PHOTOGRAPHY

Pojem visokofrekvenčne elektrofotografije je v svetu bolj poznan pod imenom
Kirlianova fotografija in vzbuja zanimanje
predvsem med ljudmi, ki vidijo v tej tehniki
edinstven način opazovanja energetskih
polj, povezanih samo z živim. O tej tehniki
obstaja mnogo teorij in predpostavk, vendar
vpliva na rezultate mnogo dejavnikov, zaradi česar je rezultate težko kvantificirati.
Z elektrotehniškega zornega kota gre za
električne

izpraznitve v plinih, imenovane

razelektritve (8). Med dvema elektrodama
ustvarimo močno elektromagnetno polje,
zaradi ionizacije postanejo plini električno
prevodni. Molekule prehajajo iz višjih v
nižja energetska stanja in pri tem emitirajo
fotone znatnih energij. Nastajajo sledi, imenovane streamerji, ki so vidne s prostim

i

1

očesom in označujejo robove elektronskih
plazov. Pojav je podoben elektroobločnemu
varjenju, ker gre za obliko pulsirajoče raze·lektritve.
če postavimo v omenjeno polje objekt,

v razelektritvi prej, kot zunanji simptomi
bolezni.
V svetu so bile v letih 1968, 1972 in 1973
organizirane znanstvene konference, kjer

so obravnavali elektrofotografijo in njene
aplikacije. V Združenih državah so leta
1989 na univerzi Lehigh izdelali način za
ugotavljanje sprememb in poškodb v strukturi materiala. Metoda je hitra, poceni in
dosega natančnost določanja nepravilnosti
z NMR (z nuklearno magnetno resonanco).
Nepravilnost materiala se kaže v spremembi razelektritve, uporabnost pa v odkrivanju mikrorazpok na letalih in ladjah (4).
Zanimivih odkritij v zvezi z elektrofotografijo je še veliko, kljub dejstvom pa velja, da
je dobro tovrstne rezultate in izsledke raziskav obravnavati z dobršnjo mero kritično

sti. Na razelektritev vpliva namreč množica
dejavnikov, kot na primer frekvenca aparata, zračni tlak, temperatura prostora, zračna

vlaga, stanje fotografiranega objekta in
omrežna napetost, na fotografije pa poleg
omenjenih še čas ekspozicije in čas, ko so

fotografije v postopku razvijanja. Majhne in
na videz nepomembne razlike lahko prikažejo naravnost senzacionalne zaključke, ki

jih je zaradi množice dejavnikov velikokrat
nemogoče ponoviti.
2.1. Fotografiranje semen
2.1. Photographing of seeds
Visokofrekvenčni

aparat je izdelek Danila

v našem primeru seme, se glede na nje-

Ogrinca iz Slovenske Bistrice in je namizne

gove lastnosti pri razelektritvi okrog robov

izvedbe. Opazujemo lahko razelektritve
objektov v mejah dimenzij 20 cm x 25 cm.
Nastavljivi sta frekvenca in čas ekspozicije.
Za opazovanje je potrebno spojiti objekt s
premično elektrodo, kot kaže skica 1.
Če namestimo pod objekt opazovanja
optično občutljiv material (film), ta zazna
razelektritev, ki jo lahko ovrednoti mo. Fotografiramo lahko na dva načina:
a) pod objekt namestimo film, z občutljivo
emulzijo obrnjen navzgor. Po fotografiranju
film razvijemo in napravimo fotografije, ki
so realna, pozitivna fotografija razelektritve;
b) pod objekt namestimo foto papir, ki ga
po fotografiranju razvijemo. Rezultat je negativ, ki ga je največkrat laže vrednotiti;

pojavi značilen obroč, imenovan korena,

saj oblika spominja na krono (lat. coro na).
V naravi se pojavlja ko rona med nevih-.
tami na konicah strelovodov, jambo rov ladij,
ob konicah letal in v gorah z videzom
svetlečih sijev ali trakov. Pojav je poznan
pod imenom Elijev ogenj. Med pojave razelektritve spada tudi polarni sij.
Začetki uporabe visokofrekvenčne elektrofotografije v medicini segajo v leto 1908.
V eni od londonskih bolnišnic je Valter
Killner uporabljal elektrofotografijo v diagnostične

namene in iz oblike, barve in

velikosti razelektritve diagnosticiral stanje
bolnikov. Trdil je, da se pojavijo spremembe
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tako da so bili rezultati med seboj primerljivi
(skica 2). Omenjeno razmerje je v primeru
vitalnih semen nižje, saj pripada večji delež
koroni, kot semenu. Velja tudi obratno; v

Za preizkus vitalnosti je bilo fotografiranih
f20 bukovih semen (Fagus sylvatica L.) in
120 semen gorskega javorja (Acer pseudoplatanus L.). Naenkrat je bilo mogoče fotografirati le eno seme. Rezultate fotografiranih semen smo vzporedili z rezultati biokemijskega preizkusa vitalnosti s tetrazolom
na istih semenih, ki v postopku obarva
vitalne dele semen rdeče. Sledilo je fotografiranje večjega vzorca javorjevih semen
(200 semen) in vzporejanje fotografij z
rezultati kalitve istih semen. Fotografije so
bile napravljene po postopku s foto papirjem tako, da so bili rezultati vidni takoj. Delo
je potekalo v temnici; po ekspoziciji razelektritve je bilo potrebno potopiti foto papir v

primeru nevitalnih semen je razmerje višje.

Za vsako serijo je bil določen mejni interval,
ki je ločil vitalna semena od nevitalnih.
Predpostavljal sem, da je negativna vrednost testa s tetrazolom in višja vrednost
koeficienta f znak za nevitalno seme.

Vzorec semen je bil naključen, dobljen v
semenarni Semesadike Mengeš, fotografiranje in poskus s kalitvijo pa je bil v celoti
opravljen v Gozdarskem Inštitutu Slovenije.

razvijalec za natanko določen čas in nato

3. REZULTATI

v fiksir, po tem pa spirati s tekočo vodo.
Postopek je enak izdelavi črno belih fotografij, potreben material je mogoče dobiti v
vsaki trgovini s foto materialom. Ker vpliva
na razelektritev množica dejavnikov, so
bila semena posneta v serijah po dvajset
semen v kolikor mogoče enotnih pogojih.
Za vrednotenje fotografij je bil izbran
koeficient vitalnosti f, razmerje med po-

3. RESULTS

Vzporejanje koeficienta vitalnosti, dobljenega po fotografiranju semen in po kemijskem preizkusu vitalnosti s tetrazolom, je
pokazalo v primeru bukovih semen 98 %,
v primeru javorjevih semen pa 97% ujemanje. Nevitalna semena so imela manjšo

koreno in zato nižji koeficient vitalnosti
zaradi večjega relativnega deleža semena.

vršino semena in celotno površino korene,

Skica 1. Shematski prikaz fotografiranja objekta
Figure 1. Schematic Presentation of Photographing an Object

elektro da 1 efectrode
objekt 1 object
pleksi steklo 1 perspex

film/film
dielektrik 1 dielectric
VF fotoaparat 1
HF camera

220V
50 Hz
Skica 2. Razmerje površin korone in semena kot koeficient vitalnosti f
Figure 2. The Ratio between the Crown and Seed Area as a Coefflcient of Vitality

P1
P2

f
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površina korone 1 crown area
površina semena 1 seed area
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ali jih sploh ni. Vsi življenjski procesi so
povezani z elektrokemijskim potencialom

elektrofotografijo uspešen, saj se ujema s
kemijsko metodo preizkušanja vitalnosti s
tetrazolom (TTC), ki velja za najsodobnejšo. Pred slednjo ima test z elektrofotografijo
naslednje prednosti: metoda je ponovljiva

membran na nivoju celice, zato lahko ute-

z istimi sem eni, kar omogoča zasledovanje

meljeno trdimo, da s fotografiranjem razelektritve zaznamo življenjski potencial semena. Mejni interval je bil spremenljiv, zato
je bilo mogoče primerjati le semena znotraj
posameznih serij. Fotografija prikazuje živo
in mrtvo bukovo seme ter elektrofotografiji
istih semen, ki sta bili napravljeni pred
kemijskim preizkusom. Razliki sta očitni.
Vzrok za neskladje v rezultatih lahko
morda iščemo v dejavnikih, ki jih ni bilo
mogoče ovrednotiti ali nanje vplivati npr.
zračni tlak, nihanje omrežne napetosti, količina ozona itd. Kjub 5% neskladju lahko
rečemo, daje ujemanje metod zelo visoko.
Vzporejanje rezultatov elektrofotografij in
kalivosti javorjevih semen je pokazalo 95%
ujemanje. Predvideval sem, da so bili vzroki
za neskladje rezultatov isti, kot pri preizku-

upadanja vitalnosti semen;

Na razliko so najverjetneje vplivali VISJI
elektrokemijski in elektromagnetni potenciali, ki so v neživih semenih manj izraziti

šanju vitalnosti semen.
Primerjava elektrofotografij in klasičnega testa vitalnosti (ITC) pri vitalnem in nevitalnem
bukovem semenu
A Comparison of Electric Photographs and Classical Vitality Test (TTC) with a Vital and Nonvita/
Beech Seed

· semena ostanejo po preizkusu živa

in nepoškodovana, kar omogoča vzporejanje z rezultati kakšnega drugega preizkusa
vitalnosti;
· metoda je nekajkrat hitrejša in cenejša, preizkus ni vezan na uporabo dragih
kemikalij;
· dodatno tretiranje semen, kot na primer namakanje in segrevanje v termostatu,

ni potrebno;
· fotografije so trajne, rezultati so vidni
takoj.
Zaradi tehnične izvedbe je mogoče fotografirati naenkrat le eno seme, ki se prilega
površini aparata z eno ravno ploskvijo.
Vseh semen, žal, ni mogoče fotografirati zaradi velikega osnovnega potenciala apa. rata, tudi mejni interval ni absoluten, vendar
je stalen znotraj posamezne serije. Frekvenca delovanja aparata je po navedbah
v tuji literaturi veliko višja (30000s-1 ), kot
pa frekvenca, s katero so bile napravljene
fotografije (1500s-1 -3000 s-1). Menim, da
so naštete pomanjkljivosti tehnično rešljive,
s čemer bi lahko povečali enostavnost in
uporabnost te metode.

5. ZAKLJUČEK
5. CONCLUSION

1
:!
4. RAZPRAVA

\

1

i

4. DISCUSSION

Poskus je dokazal, da je način preizkušanja vitalnosti semen z visokofrekvenčno

Uporaba visokofrekvenčne elektrofotografije je v naravoslovju in dejavnostih, kot
je gozdarstvo, šele začeta. Ugotavljanje
vitalnosti semen je lahko le eden izmed
načinov, s katerim bi se lahko olajšal ali
poenostavil dosedanji način dela. Seveda
bo potrebno iz procesa izločiti moteče dejavnike. Metodo bi morda lahko s pridom
uporabili tudi pri ugotavljanju vitalnosti obolelega drevja, saj zazna razelektritev procese, ki šele čez čas preidejo v očitno fizično

opaznost, takrat pa je za uspešno ukrepanje že prepozno. če se bodo izkazala
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predvidevanja nekaterih znanstvenikov za
pravilna, se obeta elektrofotograliji širša
uporabnost.
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Nova švedska gozdarska politika
Milan ŠINKO*
UVOD

Skoraj istočasno, ko je Slovenija junija
i 993 dobila nov Zakon o gozdovih, je bila
v švedskem parlamentu sprejeta nova gozdarska politika, ki je določila osnovne
smernice zakona o gozdarstvu (The Forestry Act), ki je začel veljati i. i. i 994.
Prejšnja je veljala od leta i979, z neznatnimi spremembami v osemdesetih letih.
Osnovne značilnosti prejšnje švedske gozdarske politike so bile:
- močen poudarek na lesni proizvodnji,
ker so pričakovali pomanjkanje lesa v začetku naslednjega stoletja;
- gozdni prostor postaja vedno bolj pomemben, vendar je podrejen proizvodnji
lesa;

- velika vloga države v gozdarstvu;
- subvencije iz posebnih gozdarskih
davkov so bile pomemben prispevek financiranju gozdarskih investicij, predvsem obnovi gozdov na severu švedske;
- država je izvajala gozdno inventuro za
obvezno gozdnogospodarsko načrtovanje;
- izobraževanje lastnikov gozdov in poglabljanje znanja gozdarskemu osebju sta
bila pomembna ukrepa gozdarske politike
v poznih osemdesetih letih.
Uspešnost prejšnje politike je bila po
mnenju parlamentarnega odbora, ki je vodil
njeno analizo, velika, vendar premajhna na
področjih varovanja narave in proizvodnje
visoko kakovostnega lesa. Posebno se je
izkazalo, da je tedaj veljavni zakon o gozdarstvu oviral pozitivni razvoj na okoljevarstvenem področju. Za mnoge spodbude se
je pokazalo, da so bile neučinkovite, stroški
za gozdno inventuro, za gozdnogospodarsko načrtovanje pa previsoki. Ob raziskovalnem delu se je tudi povečalo znanje o
nevarnosti modernega gospodarjenja z go* Mag. M. š., dipl. inž. gozd., oec., Biotehniška
fakulteta, Oddelek za gozdarstvo, 61000 Ljub lja~
na, Večna pot 83, SLO

zdavi za določene naravne vrste in ekosisteme.
Velik vpliv na spremembo gozdarske politike imajo tudi učinki onesnaževanja zraka.
Izmed merljivih učinkov je pomembno zakisanje tal, čeprav povezave med novimi
vrstami škod v gozdovih in onesnaževanjem še ni mogoče dokazati. Kljub temu pa
obstajajo indikatorji, da je taka zveza mogoča in pomeni resno grožnjo na daljši rok.
Na razvoj gozdarske politike je vplivalo
tudi mednarodno dogajanje na področju
varstva okolja, še posebno sprejem Agende
21, sicer pravno neobvezujoče izjave na
konferenci UNCED.

NOVA POLITIKA VSEBUJE DVA
ENAKOVREDNA CILJA:
OKOLJSKI IN PROIZVODNI CILJ

Z okoljem povezan cilj se glasi:
- Produktivnost gozdnega zemljišča
mora biti ohranjena. Zagotovljena morata
biti biološka in genetska pestrost. Gospodarjenje z gozdovi mora zagotoviti preživetje naravnim rastlinskim in živalskim vrstam
v naravnem okolju in močnih populacijah.
Ogrožene vrste in ve~etacijski sistemi morajo biti zavarovani. Sčititi je treba zgodovinske, estetske in družbene vrednosti gozdov.
Proizvodni cilj je:
- Gozdovi in gozdno zemljišče morajo
biti uporabljeni učinkovito, upoštevaje trajni
in vrednostni donos. Struktura gozdne proizvodnje mora zagotavljati zadovoljevanje
različnih človekovih potreb v prihodnosti.

MNOGONAMENSKA RABA ŠVEDSKIH
GOZDOV

z gozdovi je treba gospodariti tako, da
je možno potrebe po proizvodnih in drugih
ciljih zadovoljevati na načeloma vsakem
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hektarju gozdnega zemljišča. Na ta način
se sicer zmanjšajo zahteve po posebej
zaščitenih naravnih območjih, ki jih je zdaj
2,8% gozdnega zemljišča. Ocenjujejo, da
bodo delež morali nekoliko povečati, predvsem na jugu švedske. Naravni rezervati

so predvsem na severu švedske v državnih
gozdovih. V zaščito nameravajo vključiti
tudi zasebne gozdove.

del nositi lastniki gozdov sami. Brez plačila
bo še naprej izobraževanje o zakonskih
predpisih in nadzoru.
Spodbude namenjajo samo za podporo
gozdnemu okolju, pojmu, ki si ga v Sloveniji
najlaže predstavljamo kot okoljske funkcije
gozdov oziroma posebno zanimiva rastišča.

Spodbude bodo namenjali na treh

področjih:

- apnenje zakisanih tal zaradi onesnaženega zraka,
LASTNIK GOZDA JE ODGOVOREN ZA
GOZDNO OKOLJE

- gojenje listnatih gozdov na jugu švedske,
- izvajanje posebnih dejavnosti za izbolj-

Upoštevanje okoljskih zahtev mora biti
v gospodarjenje z gozdom in jih
mora lastnik gozda izvajati. Primera takega
ukrepa sta puščanje starih dreves po konč
nem poseku ali skrb za gozdna močvirja,
ali pa izločanje iz gospodarjenja manjših
površin, navadno manjših kot 0,5 ha z red-

šanje varstva narave, rekreacije in krajine

vključeno

kimi in ogroženimi vrstami. če so stroški

takih ukrepov previsoki, jih mora nadomestiti država. Stroške narodnih parkov in
naravnih rezervatov pokriva država. Go-

zdarji morajo skrbeti za doseganje okoljskih
ciljev gozdov in za nadzor. Državni organi
s področja okolja so odgovorni za razvoj in
ocenjevanje okoljskih vidikov gozdarske
politike, pri čemer pa morajo sodelovati tudi
gozdarske oblasti.

VEČ POUDARKA JE NA
IZOBRAŽEVANJU, MANJ NA ZAKONIH,
SPODBUDAH IN INVENTURI

Razmerje med posameznimi instrumenti
za doseganje ciljev gozdarske politike se
na švedskem spreminja zaradi splošne
usmeritve, da deregulira in zmanjša intervencije države v gospodarstvo.
Ukinili so poseben gozdarski davek
(0,8% vrednosti gozdov), iz katerega so se
financirale spodbude v gozdarstvu, pri če
mer imajo lastniki gozdov zdaj večjo neposredno odgovornost. Poenostavljena zakonodaja daje lastnikom več svobode pri
ukrepanju, zato pa je večji ,poudarek na
njihovem izobraževanju in poglabljanju znanja. V prejšnjem sistemu je večji del stroškov izobraževanja nosila država, po no-

vem zakonu pa bodo morali njihov znaten
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in vzdrževanje kulturne dediščine v gozdovih.
Gozdna inventura, ki temelji na vzorče
nju, je omejena na državno raven in je

povezana z gozdnim okoljem. Ni več namenjena gozdnogospodarskemu načrtovanju
na posamezni posesti, ampak spremljanju
dogajanj in razvoju gozdarske politike na
državni ravni. Poseben poudarek je na
spremljanju močvirnatih območij, ki jih ni
dovoljeno izsuševati, in drugim posebnim
rastiščem. Izdelovanje gozdnogospodarskih načrtov za lastnike ni več obvezno.

GLAVNE POSEBNOSTI NOVEGA
ŠVEDSKEGA ZAKONA O GOZDARSTVU

Zakon je
41

začel

veljati 1. 1. 1994 in ima

členov.

- Obnova mora biti narejena po konč
nem poseku in resnih poškodbah gozdov;
- pogozditi je treba tudi gozdno zemljišče, ki ni poraslo z drevjem (npr. nekdanje
kmetijsko zemljišče) in gozdno zemljišče z
nizko lesno zalogo, razen kadar je tako
zemljišče pomembno za varstvo narave;
- uporabiti je mogoče samo primerne
metode obnove;
- trgovina in uporaba semen in sadik je
omejena in nadzorovana;
- posek mora biti ugoden za razvoj sestoja ali obnove gozdov. Država lahko določi starostno mejo gozdov za posek. Za
redčenje ali čiščenje, ki koristi razvoju gozdov, ni potrebno dovoljenje;
- starostna distribucija gozdov mora biti
za vsako posest razumno enakomerna.

Zahteva po enakomernosti starostnih razredov je večja v večjih kot manjših posestvih.
Vlada lahko določi največji možni posek v
določenem obdobju in s tem prepreči, da
bi bilo na določeni posesti več kot polovica
golosekov ali mladih sestojev;
- gozdni posestnik mora obvestiti gozdarske oblasti o nameravanem končnem
poseku, nameravanem osuševanju in o
tem kako bo upošteval varstvo narave in
zgodovinski vidik. če je posek omejen, je
lastnik opravičen do denarnega nadomestila;
- škode zaradi insektov morajo preprečevati s primarnim gospodarjenjem;
- listnati gozdovi (predvsem hrasta in
bukve) na jugu švedske se ne smejo spremeniti v druge vrste gozdov;

- pri ocenjevanju okoljskih vplivov novih
gozdnogojitvenih in drugih metod ter nove
vrste dokumentacije za obnovo gozdov je
treba upoštevati mnenje državne gozdarske uprave;
- varstvo narave in upoštevanje zgodovinskih vidikov morata biti sestavni del vseh
vrst gospodarjenja in opravil. Ekstenzivna
raba gozdov je dovoljena na neproduktivnih
zemljiščih;

- kazni so denarne kazni in največ šest
mesecev zapora. Sestavni del kazni je tudi
zaplemba na nedovoljeni način dobljenega
lesa ali ustrezna protivrednost.
VIR
Sweden's New Forest Policy in The Forestry
Act, Skogsstyrelsen, 1994

STROKOVNA SREČANJA
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Sklepi posveta Gozdarsko izobraževanje
1. Nove organizacijske in gospodarske
razmere v slovenskem gozdarstvu terjajo
prenovljen in celosten pristop k izobraževanju za potrebe stroke, lastnikov gozdov in
širše javnosti, skladno s splošno prenovo
strokovnega in poklicnega izobraževanja
ter v skladu z dejanskimi potrebami v prihodnosti. Gozdarsko izobraževanje mora
temeljiti na dolgoročnih ciljih PROGRAMA
RAZVOJA GOZDOV V SLOVENIJI, ki so:
- Ohranitev in pospeševanje biološke
pestrosti gozdov ter sonaraven in trajnostni
razvoj vseh njihovih ekoloških, socialnih in
proizvodnih funkcij.
~ Ohranjanje naravnega okolja in ekološkega ravnotežja v krajini.
- Ohranitev poseljenosti in kultiviranosti
krajine ter izboljševanje kakovosti življenja
na podeželju.
Gozdarsko izobraževanje mora temeljiti
na načelu sonaravnega gospodarjenja z
vsemi gozdovi, ne glede na lastništvo, ob
upoštevanju naše posebnosti - visokega
deleža zasebnih gozdov.

2. Potrebujemo CELOSTNI PROGRAM
IZOBRAŽEVANJA V GOZDARSTVU. Pobudo za pripravo takega programa dajejo:
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike Slovenije, Zveza gozdarskih društev Slovenije in udeleženci tega
posveta. Ministrstvo za kmetijstvo in gozdarstvo prevzema pokroviteljstvo nad pripravo programa in imenuje interdisciplinarno delovno skupino za pripravo predloga takega programa. Ministrstvo za kmetijstvo in gozdarstvo bo, v sodelovanju z
vsemi dejavniki in zainteresiranimi imenovalo delovno skupino v najkrajšem možnem
času. Temeljna izhodišča za program so
tudi sklepi tega posveta.
3. Potrebe po celostnem pristopu k
obravnavi programa gozdarskega izobraževanja se kažejo na treh pomembnih področjih:

- pri poklicnem in strokovnem izobraževanju ter usposabljanju za potrebe proizvodnih in strokovnih del v gozdarstvu ter
pokrivanju tovrstnih kadrovskih potreb;
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- pri izobraževanju in usposabljanju lastnikov gozdov za potrebe gospodarjenja z
njihovimi gozdovi in za opravljanje neposrednih del v njih;
- pri izobraževanju in osveščanju javnosti, od šolske mladine do javnih inštitucij,
popularizaciji gozdov in gozdarstva ter njuni
promociji v širši javnosti.
4. Težišče bodočega izobraževanja v
gozdarstvu se mora v bodoče premakniti k
lastnikom gozdov, k javnosti ter na področje
odpiranja gozdarske stroke k interdisciplinarnemu sodelovanju in izobraževanju.
Takšna usmeritev bo od strokovnih delavcev v gozdarstvu zahtevala dodatna znanja
in sposobnosti, vodila pa bo k večjemu
zaupanju v njihovo delo in s tem k večjemu
ugledu stroke v javnosti.
5. V interesu lastnikov gozdov in države
potrebujemo poseben program izobraževanja in usposabljanja lastnikov gozdov. Posebnost slovenskega gozdnega prostora je
visok delež zasebnih gozdov (80 %) in izjemna lastniška in parcelna razdrobljenost
zasebne gozdne posesti. Nuja zagotavljanja uspešnega opravljanja večnamenske
vloge gozdov terja uspešno sodelovanje
lastnikov gozdov, javne gozdarske službe
in države. Za uspešno gospodarjenje z
gozdom in izvajanje del v njem bo moral
lastnik imeti vse več znanja, biti bo moral
opremljen in usposobljen za delo v gozdu.
Za ustrezno izobraževanje in usposabljanje
lastnikov gozdov bodo potrebne večidel
neformalne oblike izobraževanja, zato bi
moralo biti v javnem interesu, da država
zagotovi ustrezne oblike sofinanciranja takega izobraževanja in ustrezne stimulacije
lastnikom, ki se bodo izobraževali. Pri izobraževanju lastnikov bo potrebna pomoč
države iz več razlogov:
- Lastniki gozdov so dolžni opraviti vsa
potrebna in načrtovana dela v svojih gozdovih, zato morajo biti za takšna dela primerno
strokovno usposobljeni. Kakovostna izvedba del mora biti v interesu lastnikov pa
tudi najširše javnosti, če naj gozdovi uspešno in trajno opravljajo svoje splošnokoristne funkcije.
- Lastniki gozdov morajo biti primerno
izobraženi in usposobljeni tudi zato, da
bodo dela v gozdovih lahko opravljali varno
in učinkovito. Tudi zmanjšanje nesreč pri
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delih v gozdu mora biti skupni interes lastnikov in države.
6. Poleg že vpeljanega rednega poklicnega programa za poklic "kmet--j]ozdar" bo
treba izdelati programe izobraževanja in
usposabljanja za odrasle lastnike gozdov
in sicer za štiri poglavitna področja in kategorije lastnikov:
- za lastnike z večjo gozdno posestjo,
ki sami ne bodo delali v gozdu, potrebujejo
pa znanja za uspešno vodenje svojega
gospodarstva:
- za lastnike, ki imajo majhno gozdno
posest in sami v gozdu ne bodo delali,
potrebujejo pa temeljna znanja, potrebna
za pravilno razumevanje gozda in njegove
večnamenske vloge:
- za lastnike gozdov, ki bodo v svojih
gozdovih in v okviru sosedske pomoči
opravljali vsaj del potrebnih, predvsem enostavnejših del, je treba pripraviti program
temeljnega izobraževanja o gozdu in gospodarjenju z njim ter program usposabljanja za opravljanje posameznih gozdnogospodarskih del;
- za lastnike gozdov, ki so opremljeni za
dela v gozdu in nameravajo opravljati vsa
dela v svojih gozdovih in v večjem obsegu
sodelovati pri delih v okviru sosedske pomoči, je treba pripraviti program, ki jim bo
dal solidnejša znanja o gozdu in gospodarjenju z njim in jih usposobil za strokovno,
racionalno in varno opravljanje del v gozdovih.
7. V okviru ciljev izobraževanja in uspo-

sabljanja lastnikov gozdov mora posebej
izstopati cilj, da želimo in moramo v doglednem času razpoloviti število nezgod pri
delih v zasebnih gozdovih. Poseben argument so statistični podatki in primerjave z
razmerami v gozdarsko razvitejših državah.
Ti podatki dokazujejo visok delež težjih
nesreč in smrtnih primerov pri delih v zasebnih gozdovih pri nas. Samo osebni stroški nezgod v zasebnih gozdovih, po strokovni oceni Gozdarskega inštituta, dosegajo pri nas tretjino vrednosti proizvodnje
iz zasebnih gozdov. V okviru navedenega
cilja zato ne bo dovolj le izobraževanje in
usposabljanje lastnikov gozdov, temveč bo
treba osveščati tudi vse tiste, ki v zvezi z
gospodarjenjem z zasebnimi gozdovi, pa
tudi širše, sprejemajo politične odločitve.

Usposabljanje za varno delo v gozdu rnora
postati dodaten interes lastnikov gozdov ,
njihovih združenj, države pa tudi zavarovalnic.
8. Programi za izobraževanje lastnikov
gozdov bodo morali biti pripravljeni in organizirani tako, da bodo potekali kontinuirano,
na več načinov, prilagojeno potrebam in
interesom lastnikov, ter po vsej državi. K
izdelavi teh programov in sodelovanju pri
njihovem izvajanju bo zato treba pritegniti
tako pristojne državne institucije, izobraževalne zavode in gozdarske strokovnjake
kot organizacije lastnikov gozdov in zavarovalnice. Skladno s potrebami in interesi naj
bodo različne tudi oblike izvajanja teh programov, zato jih je treba sistematično vključiti v svetovalno delo javne gozdarske službe. Organizirati je treba cikluse krajših
predavanj za lastnike gozdov in tem potrebam prilagoditi tudi vsebine strokovnih publikacij in člankov v revijah in časopisih,
namenjenih lastnikom gozdov. Tečaje izobraževanja in usposabljanja je treba organizirati po vsej Sloveniji, tudi z možnostjo
pridobitve javne listine o usposobitvi.
9. Novi sistem strokovnega in poklicnega
izobraževanja je treba graditi na dosedanjih
uspešnih oblikah strokovnega izobraževanja in usposabljanja ter ga postopoma prilagajati novim razmeram, pogojem in potrebam. Svoj vpliv in interes morajo v novem
sistemu imeti zagotovljen vsi pristojni in
zainteresirani dejavniki, pokrivati mora vse
kadrovske potrebe. Skladno z izobraževalnim sistemom je treba pripraviti tudi novo,
času in razmeram prilagojeno nomenklaturo poklicev v gozdarstvu.
1O. Izobraževalni sistem za potrebe gozdarstva naj bo celovit, vertikalno povezan
in vsestransko prehoden, skladen s splošnim sistemom poklicnega in strokovnega
izobraževanja v Sloveniji, primerljiv z izo-

braževalnimi sistemi v tujini. Sistem naj
omogoča selektivno in smotrno kadrovanje
mladine v gozdarske poklice ter ustrezno
izobraževanje in usposabljanje v rednih
šolskih programih kot tudi v oblikah izobraževanja, usposabljanja, dokvalificiranja,
prekvalificiranja in pošolskega izobraževanja odraslih. Av1onomen je pri tem fakultetni
in podiplomski študij gozdarstva.
11. Posebnost izobraževanja v gozdar-

stvu so majhne kadrovske potrebe po različnih poklicnih in strokovnih profilih ter
relativno drago izobraževanje in usposabljanje. Hkrati potrebe po celovitem sistemu
izobraževanja narekujejo zagotovitev ustreznih racionalnostnih pogojev, smotrnost in
kakovost izobraževanja, optimalne materialne in kadrovske rešitve. Smiselno bo
torej tudi v prihodnje organizirati in izvajati
poklicno in strokovno izobraževanje (izven
Univerze) v enem izobraževalnem zavodu,
ki bo izvajal programe rednega šolanja in
organiziral tudi ostale, obšolske in pošolske
oblike izobraževanja in usposabljanja odraslih. V ta namen mora biti zagotovljeno
financiranje specifičnih potreb gozdarskega
izobraževanja, zavodu mora biti zagotov-

ljena sodobna materialna osnova, razpolag.ati mora z lastnim gozdnim revirjem.
12. V gozdarstvu ostaja do nadaljnega
odprta dilema, kako organizirati poklicno
izobraževanje v okviru dualnega sistema.
Vsekakor obstoja vrsta razlogov, ki vsaj
deloma govore tudi v prid periodično organiziranega pouka in delnega usposabljanja
na delovnem mestu. V tem primeru bo
treba pravočasno poskrbeti za predhodno
izobrazbo terenskih izobraževalcev (inštruktorjev, mentorjev) in zagotoviti ustrezne
finančne in materialne pogoje za takšno
usposabljanje na terenu tam, kjer bo to
smiselno. V povezavi z gozdarsko operativo bo treba zagotoviti sodelovanje primernih strokovnjakov pri pripravi učnih programov in pri delu ustreznih izpitnih komisij.
13. V načelu bo treba tudi razčistiti, v
domena katere zbornice bo sodilo poklicno
izobraževanje gozdarjev, saj sta na področju izvajanja del v gozdarstvu že danes
prisotna tako podjetništvo kot obrt. S tem
v zvezi bo treba doreči tudi sistem strokovnega izpopolnjevanja in napredovanja gozdarjev, saj se bo treba odločiti med možnostjo mojstrskih ali delovodskih izpitov.
Več utemeljenih razlogov govori v prid ene
zbornice, ki bo pokrivala skupne izobraževalne interese za potrebe gozdarstva v
Sloveniji. Stroka bo v okviru svojega združenja morala oblikovati predlog nove nomenklature poklicev in določiti poklicne profile v gozdarstvu.
14. Pri poklicnem izobraževanju in usposabljanju gozdarjev morajo biti v polni meri
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upoštevana spoznanja strokovnih ved: medicine dela, fiziologije, ergonomije, kineziologije, psihosociologije dela, gozdarske tehnologije in drugih. Izoblikovati moramo
športne sposobnosti bodočega gozdnega
delavca. Gozdnemu delavcu je treba omogočiti družbeno uveljavitev njegovega poklica, utrditi si mora čut poklicne pripadnosti,
svojemu delu mora biti strokovno dorasel,
sposoben ga mora biti opravljati učinkovito,

možnostjo mature in zaključnega izpita. Na
ta način bomo omogočili kadrovanje mladine v bodoči študij strokovnih gozdarskih
in drugih naravoslovnih poklicev in zagotovili bomo potrebne normativna, kadrovske
in kakovostne pogoje na dosedanji gozdarski šoli oziroma na bodočem gozdarskem
šolskem zavodu.
16. Oddelek za gozdarstvo Biotehniške
fakultete Univerze v Ljubljani ima sedanjim

odgovorno, varno zase, za druge in za

· razmeram in potrebam ustrezno izdelan

gozd. Delodajalci naj na izobraževanje in
usposabljanje delavcev gledajo kot na
enega ključnih dejavnikov konkurenčnosti
pri delu in zaposlovanju. Sindikati naj v
poklicnem izobraževanju vidijo zagotovilo
konkurence pri zaposlitvi, pogoj za ustrezno
plačilo dela in pogoj za poklicno napredovanje, sredstvo za zagotavljanje socialne varnosti delavcev. Gozdni delavec mora biti
sposoben ohraniti svojo delazmožnost in
zdravje skozi vso delovno dobo, kar mora
biti tudi interes države. Delavca naj pri delu
stimulirajo tudi možnosti strokovnega izpopolnjevanja in napredovanja.
15. Odprto ostaja vprašanje prihodnosti
gozdarskega tehnika. V okviru reorganiziranega šolstva in potreb po kadrovanju v
gozdarske poklice vidimo, v primeru upravičene opustitve poklica "gozdarski tehnik",
dve možnosti:
- Gozdarskega tehnika lahko nadomesti
gozdarski delovodja, ki bi ga izobraževali
prek sistema napredovanja gozdnega delavca po sistemu 3 leta + 2 leti. S tem bi
odpadla oblika rednega šolanja na dvoletni
stopnji in bi prišlo v poštev le izobraževanje
odraslih v ustreznem seminarskem ciklusu.
Bi pa gozdarska šola na ta način izgubila
status popolne srednje šole in možnosti
izobraževanja za maturo. S tem bi se izpostavilo vprašanje kadrov in kakovosti pouka
na gozdarski šoli.
- Ob navedeni možnosti zagovarjamo in
predlagamo uvedbo štiriletnega naravoslovnega programa tehnične gimnazije, z

celovit sistem študija, ki temelji na načelih
sonaravnega gospodarjenja z gozdovi in
drugimi obnovljivimi viri ter načrtnega ohranjanja naravnega okolja. Z novim zakonom
o visokem šolstvu oddelek ohranja univerzitetni študij z diplomo, preneha pa dosedanje višješolsko izobraževanje. četudi višje
in visoko šolstvo ne sodi v izključno področje univerze, oddelek pripravlja program
visokega strokovnega izobraževanja v trajanju treh let. študij na visoki šoli bo namenjen usposabljanju strokovnjakov za samostojno delo v gozdnem revirju, nanj se bodo
lahko vpisali kandidati z opravljenim zaključnim izpitom srednje šole. Oddelek
ohranja in dopolnjuje programe podiplomskega in pošolskega izobraževanja, vse
več bo poudarka na univerzitetnem interdisciplinarnem študiju varstva okolja. Tako
zasnovan program bo zahteval nove habilitirane učitelje, sodobne laboratorije in lasten terenski učni objekt, s tem v skladu
pa bo treba rešiti vprašanje financiranja
dejavnosti oddelka. Ustvariti bo treba pogoje, da bodo načrti gozdarskega oddelka
lahko uresničeni.
17. Potrebujemo mednarodno promocijo
našega sonaravnega gospodarjenja z gozdovi, zato podpiramo aktivne oblike mednarodnega sodelovanja na področju izobraževanja in znanstvenoraziskovalnega dela
v gozdarstvu.
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Komisija za izobraževanje
pri Zvezi gozdarskih društev Slovenije

GDK: 945.3

Nekatera izhodišča za izobraževanje v gozdarstvu*
Franc FERLIN**

Spoštovane gospe in gospodje, kolegice
in kolegi gozdarji, in še posebej negozdarji,
spoštovani predstavniki lastnikov gozdov,
spoštovani gostje,
dovolite, da vas najprej najlepše pozdravim na tem posvetu o prihodnjem izobraževanju v gozdarstvu. Zaradi pomembnosti
za gozdarsko stroko, lastnike gozdov in
javnost oziroma za oblikovanje gozdarske
politike na tein področju, smo ta posvet še
posebno težko pričakovali. Prepričan pa
sem, da ne samo mi gozdarji - čeprav je
le prvenstveno namenjen nam samim- za
oblikovanje usmeritev in politike izobraževanja in komuniciranja na vseh ravneh
znotraj stroke (in znanosti) ter še pomembneje- zunaj nje (z lastniki gozdov in javnostmi).
Seveda si ne domišljam, da bi v tem
svojem referatu lahko sam podal izhodišča
za izobraževanje v slovenskem gozdarstvu.
Le-ta naj bi dal šele današnji posvet. Želel
pa bi opozoriti na nekatera težišča, načela
in usmeritve, zapisane v Programu razvoja
gozdov v Sloveniji pa tudi v samem zakonu
o gozdovih. Najpomembnejši (temeljni) dolgoročni cilji programa razvoja gozdov so:
o ohranitev in pospeševanje biološke
pestrosti gozdov ter sonaravni in trajnostni
razvoj vseh njihovih ekoloških, socialnih in
proizvodnih funkcij,
o ohranitev naravnega okolja in ekološkega ravnotežja v krajini,
o ohranitev poseljenosti in kultiviranosti
krajine ter izboljševanje kakovosti življenja
na podeželju.
Sistem sonaravnega gospodarjenja z
vsemi gozdovi, ne glede na lastništvo, kar
temelji na tradicionalni specifiki naravnega
in lastniškega stanja naših gozdov, v sode* Pozdravni govor na posvetu Gozdarsko izobraževanje v Ljubljani, 8. decembra 1994.
** Mag. F. F., dipl. inž. gozd., državni sekretar,
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano,
61000 Ljubljana, Parmova 33, SLO

lovanje aktivno vključuje tudi lastnika gozda. Od njega je zato zelo odvisna uspešnost uresničevanja sonaravnega koncepta
gospodarjenja. V konceptu trajnostnega
razvoja gozdov je tako pomembno »vzpostavljanje ravnotežja« v trikotniku: gozd
(gozdna krajina), podeželje (podeželska
krajina) in lastnik gozda Oavnost), ki med
drugim temelji na ozaveščanju in strokovnem izobraževanju ter na uspešnosti sodelovanja med vsemi omenjenimi »sogovorniki«.
Težišča prihodnjega izobraževanja v
gozdarstvu - kot predpogoja uspešnosti
sonaravnega, ekološko in ekonomsko trajnostnega, večnamenskega gospodarjenja
z gozdovi- se morajo zato vse bolj pomikati
))ven<< iz gozda (in klasične gozdarske stroke) v njegovo naravno okolje ter k lastniku
gozda in javnosti(m). Nujno je torej »odpiranje« gozdarske stroke ter interdisciplinarno
sodelovanje in izobraževanje. Za vzdrževanje ravnotežja v omenjenem trikotniku so
med drugim potrebna precejšnja dodatna
znanja in sposobnosti - najprej seveda
tistih, ki lastnike gozdov in javnost ozaveščajo in izobražujejo - pretežno gozdarjev
javne gozdarske službe. Od njihovega znanja, sposobnosti ter pridobljenega zauganja
bo namreč odvisen uspeh pri lastnikih gozdov in javnosti. Gotovo imajo najpomembnejšo vlogo pri tem revirni gozdarji. V Pravilniku o pogojih, k' jih morajo izpolnjevati
delavci javne gozdarske službe, smo zato
zanje (za tiste, ki imajo manj kot 15 Jet
delovnih izkušenj v gozdarstvu) predvideli
obvezno ddiZobraževanje na višji šoli. Prepričan sem, da to svojo vlogo, kot poudarjanje in ne kot zapostavljanje njihovega
stanu, kar je bilo pred časom zapisano v
odgovor na našo odločitev, razumejo tudi
))prizadeti« revirni gozdarji.
Seveda pa bo potrebno znotraj stroke
tudi dodatno izobraževanje (revirnih gozdarjev in drugih) na nekaterih področjih,
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ki naj bi jih javna gozdarska služba prevzemala v prihodnje (razširitev temeljnih znanj,
npr. biologije, za potrebe naravovarstva
(biološka pestrost)), razširitev znanj pri usmerjanju populacij prostoživečih živali,
znanj, potrebnih pri upravljanju zavarovanih
območij - vse skupaj v povezavi z lastniki
in javnostjo, kar je še posebej zahtevno.
Vključevanje lastnikov gozdov oziroma (in)
podeželskega prebivalstva v ohranjanje
biološke pestrosti pa je med drugim zapisano tudi v Konvenciji o biološki pestrosti
(1992), katere podpisnica je tudi Slovenija.
Pričakujem torej, da bo izobraževalni proces (na fakulteti) sledil tem temeljnim usmeritvam, ki predstavljajo dolgoročno (trajnostno) vizijo izobraževanja, ki tako ni odvisna
od t. i. >'trenutne politike<< ali morda >>od
trenutnih domislic tega ali onega posameznika ali organizacije«, kot je bilo pred
kratkim zapisano v informaciji BF-GOZD o
višješolskem študiju gozdarstva. Sanaravno gospodarjenje v razdrobljenih zasebnih gozdovih v Sloveniji namreč je in bo
ostala naša slovenska gozdarska resnič
nost in nujna usmeritev, zato bo vanjo

nujno prenesti težišče strokovnega izobraževanja in raziskovanja.
Ob tem seveda ne moremo biti zadovoljni
z dosedanjimi (fakultetnimi) študijskimi programi, ki so se po letu 1986 zelo malo
spremenili in te usmeritve še mnogo pre-

malo upoštevajo. Potrebno bi jih bilo zato
vsekakor dopolniti. Žal tudi za omenjeno
višješolsko doizobraževanje revirnih gozdarjev to še ni bilo uresničeno. Dosedanji
programi tako ne omogočajo celovito (dajoblikovanje (revirnega) gozdarja za uspešno usmerjanje sonaravnega gospodarjenja v zasebnih gozdovih. Upam, da je tako
zasnovan novi predlog programa triletne
visoke šole.
Zaradi omenjenih slabosti bo vsekakor
potrebno dodatno izobraževanje delavcev
javne gozdarske službe (tudi revirnih gozdarjev) na različnih »robnih« strokovnih
področjih, posebej pa na področju psihologije, komuniciranja ter na andragoškem
področju. V tem smislu že teče oziroma se
končuje izobraževanje gozdarskih inšpektorjev in nekaterih predstavnikov javne gozdarske službe na Andragoškem inštitutu.
Izkušnje bodo vsekakor dragocene za raz-
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širitev izobraževanja tudi za druge delavce
javne gozdarske službe.
Velik motiv slovenske gozdarske stroke
Uavne gozdarske službe) bi torej moral biti
prav razvoj sonaravnega gospodarjenja v
lastniško razdrobljenih (zasebnih) gozdovih, ki bi lahko služil kot enkratni primer
Evropi in svetu. V tem smislu bi lahko bila
zanimiva ideja, da se GŠC in BF-GOZD
dodeli zaprošeni gozdni revir namesto v

državnem (kar načeloma ni vprašljivo) kar
v zasebnih gozdovih. V njem bi šoli na
~_šolski način teoretično in praktično usmerjali in v dogovoru z lastniki tudi (zanje)
izvajali gospodarjenje v zasebnih gozdovih.
Sicer pa je poleg neposrednega izobraževanja lastnikov gozdov ter posrednegav sodelovanju z revirnim gozdarjem v lastnikavern gozdu (pri skupni izbiri dreves za
posek, kar je gotovo najbolj učinkovito)
pomembna tudi splošna »popularizacija<<
sonaravnega gojenja med lastniki gozdov
(npr. v obliki poljubno-strokovnih publikacij).
Le-ta se je z izdajo prve knjižice »Nega in
varstvo mladega gozda« po več desetletjih
že začela. Prišle pa bodo še druge publikacije. Potrebujemo tudi mednarodno promocijo sonaravnega gospodarjenja - z aktivnim mednarodnim sodelovanjem na stro-

kovni, znanstveni in državni ravni (od ZGS,
GIS, BF-GOZD do MKG). Gozdarstvo bi
lahko veliko prispevalo na področju mednarodnega izobraževanja za sonaravne go-

spodarjenje (npr. izmenjava strokovnjakov,
posredovanje ekspertov, teoretično in praktično šolanje za sonaravno delo z gozdom).
Koncept izobraževanja in ozaveščanja v
gozdarstvu, ki torej temelji na filozofiji trajnostnega, sonaravnega razvoja, bo dolgoročno uspešen le, če bomo z njim dovolj
zgodaj seznanjali tudi (naj)mlajši del javnosti. Aktivnosti v zvezi s tem so ena izmed

pomembnih vsakoletnih nalog javne gozdarske službe v sodelovanju z drugimi
(vladnimi) in nevladnimi inštitucijami. Poskrbeti pa bi bilo potrebno, da bi koncept
sonaravnega ravnanja z vsemi obnovljivimi
naravnimi viri čimprej postal tudi sestavni
del tovrstnih šolskih učbenikov. če nihče
drug, bi morala o tem najprej kaj ukreniti
Biotehniška fakulteta. Recimo, začenši s
preimenovanjem v Fakulteto za obnovljive
naravne vire.

Sicer pa se pomembnosti izobraževanja
zaradi uresničevanja javnih funkcij država
vsekakor zaveda. Javna gozdarska služba
je zato v celoti financirana iz prore?-čuna, v
določenem delu je bilo sofinancirano tudi
srednješolsko gozdarsko izobraževanje. V
celoti je bilo (oziroma bo) financirano tudi
doizobraževanje revirnih gozdarjev. Sofinancirano bo tudi izobraževanje lastnikov
gozdov, namenjena pa so tudi proračunska
sredstva za popularizacijo in ozaveščanje

ter podporo nevladnim organizacijam.
Izobraževalni sistem v gozdarstvu mora
vsekakor upoštevati spremenjene razmere
v gozdarstvu. Potrebujemo izobražene kadre na vseh nivojih, ki bodo kos številnim
novim nalogam in ki bodo sposobni sodelovanja z lastniki gozdov. Potrebujemo izobražena in ozaveščene lastnike gozdov, ter
vso, prioritetno pa mlajšo javnost. Izvajanje
gozdnih del rnora biti kakovostno, zato .
potrebujemo dobre, usposobljene izvajalce.

Potrebujemo vrhunske strokovnjake v procesu izobraževanja in raziskovalnega dela.
ln nenazadnje, potrebujemo dovolj strokovno in sposobno inšpekcijsko službo, še
posebno ker je naš cilj celovitost inšpekcijskega nadzora v smislu gozdarstva, lovstva
in naravovarstva hkrati. ln končno, na področju gozdarstva potrebujemo strokovno in
suvereno državno upravo. Slednje je seveda posebno pomembno tudi na meddržavni ravni.
ln na koncu: izhodišča in usmeritve današnjega posveta bodo zelo koristna za
dooblikovanje nekaterih temeljnih vsebin
izobraževanja v Programu razvoja gozdov,
sicer pa bodo lahko podlaga kompleksnejši
študiji- izobraževalnemu programu, ki naj
bi ga v krajšem času za naše skupne
potrebe pripravila interdisciplinarna skupina
strokovnjakov.
Veliko uspeha!

GDK: 945.3

Gozdarsko izobraževanje in Zavod za gozdove
Slovenije*
Primož ILEŠIČ**
Spoštovane dame in gospodje, čast mi
je, da vas lahko pozdravim v imenu Zavoda
za gozdove Slovenije in vam ob tej priliki
zaželim prijeten in uspešen dan.
Na Zavodu za gozdove Slovenije se
dobro zavedamo velikega pomena, ki ga
ima izobraževanje v današnjem času, saj

samo primerno izobražen uslužbenec Zavoda, ki permanentno skrbi za svoje izobraževanje, lahko trajno dosega optimalne delovne rezultate.
Na Zavodu za gozdove pripravljamo celovit sistem internega izobraževanja, ki bo
potekalo v sklopu posameznih strokovnih
oddelkov Zavoda.
Gre za naslednje strokovne oddelke:
* Pozdravni govor na posvetu Gozdarsko izobraževanje v Ljubljani, 8. decembra 1994.
** P. 1., dipl. inž. gozd., Zavod za gozdove

Slovenije, 61000 Ljubljana, Večna pot 2, SLO

- add. 11 - oddelek za načrtovanje razvoja gozdov in gozdnega prostora
- add. 111- oddelek za gojenje in varstvo
gozdov
- add. IV - oddelek za tehnologijo dela
in gozdne prometnice
- add. V - oddelek za usmerjanje razvoja populacij prostoživečih divjih živali
- add. VI - oddelek za računalništvo
- add. VIl - oddelek za finančne in
pravne zadeve
- add. Vlil- oddelek za razvoj podeželja
ter za stike z lastniki gozdov in javnostjo.
Izobraževanje bo sicer neformalno, vendar bomo izdajali potrdila o udeležbi in
zahtevali, da se pridobljeno znanje prenese
v prakso. Gozdarsko izobraževanje bo
usklajeno s Programom razvoja gozdov v
Sloveniji, s programom dela Zavoda in z
razvojem kadrov.
GozdV 53, 1995
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Seminarji, delavnice, posveti, okrogle
mize in druge krajše izobraževalne oblike
so glede na našo dejavnost najbolj primerne. Mnoge vsebine so

namreč

vezane na

krajše roke, kar pomeni, da morajo uslužbenci Zavoda dovolj hitro pridobiti kvalitetno
znanje, ki jim čim hitreje omogoča rešiti
strokovne probleme, prilagoditi delo, uskladiti organiziranost in podobno. Prednost
dajemo izobraževanju, ki je permanentno,

intenzivno, ciljno in problemsko orientirano
na posamezne aktualne teme.

Izobraževanje mora seveda potekati po
posebej dogovorjenem urniku, ki se mora
predvsem ravnati po rezultatih sprotnega
preverjanja vsebine v delovni praksi. S
kombinacijo svetovalnega in izobraževalnega dela dobimo posebno dobre rezultate.
Gozdarski izobraževalni program je potrebno prilagoditi posamezni ciljni skupini.
Ko natančno preučimo temeljni namen izobraževanja, pregledamo značilnost ciljne
skupine in temu primerno prilagodimo program izobraževanja.
Ciljne skupine, ki jim na Zavodu za gozdove Slovenije posvečamo posebno pozornost, so:
1. Uslužbenci Zavoda za gozdove Slovenije, ločeno po profilih (revirni gozdarji,
vodje krajevnih enot, vodje odsekov in oddelkov, vodje območij).
Vsak od naštetih profilov se srečuje s
specifičnimi problemi, zato zahteva tudi
specifičen pristop.
Glavni nosilci: vodje strokovnih oddelkov
Zavoda.
2. Gozdni posestniki. Tu je zelo pomembno vedeti, ali gre za gozdne posestnike, katerim je dohodek od gozda glavni vir
preživljanja ali ne; ali gre za gorsko oziroma
nižinsko kmetijo; ali pa celo za

ki niti
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točno

meščana,

ne ve, kje njegov gozd leži.
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Razumljivo je, da je različne kategorije
gozdnih posestnikov potrebno temu ustrezno tudi diferencirano izobraževati. Na tem
mestu bi želel posebej poudariti izreden
pomen revirnega gozdarja, ki je v neposrednem - lahko rečemo osebnem kontaktu z gozdnim posestnikom. Zato je zelo
pomembno, kako je strokovno izobražen in
usposobljen za komuniciranje on sam, da
bi lahko znanje prenašal naprej. Poudarek
je torej na osebnem kontaktu in svetovanju.
Glavni nosilci: revirni gozdarji Zavoda.
3. Splošna javnost. Gre predvsem za
osveščanje javnosti. Seveda je tudi javnost
strukturirana. Poseben pomen gre tukaj
delu s šolami in vrtci, saj se na ta način že
v zgodnji mladosti privzgoji mladi generaciji
ljubezen do gozda, ki jo potem spremlja
celo življenje. Poleg šol je tu še delo z
raznimi društvi in organizacijami in ne na-

zadnje tudi s poslanci v državnem zboru.
Glavni nosilci: vodja oddelka za stike z
javnostjo in vodje območnih enot Zavoda.
Na področju gozdarskega izobraževanja
želi Zavod za gozdove Slovenije sodelovati
z vsemi, ki imajo podobne interese in cilje,
saj se zavedamo, da bomo z združenimi
močmi lažje kos zahtevnim nalogam, ki so
pred slovenskim gozdarstvom.

Na koncu bi želel posebej poudariti dejstvo, da mora gozdarsko izobraževanje
služiti predvsem sonaravnemu, multifunkcionalnemu in trajnostnemu konceptu gospodarjenja z gozdom in gozdnim prostorom, ki ima v naši deželi dolgoletno tradicijo.
Gozdarsko izobraževanje mora bistveno

prispevati k reševanju vseh problemov, ki
se vsakodnevno pojavljajo v gozdnem prostoru, reševati mora probleme gozdnih posestnikov in biti odprto za sodelovanje širše
javnosti.

GDK: 935.4:972.1

Drugo srečanje v okviru ministrske konference
o varstvu gozdov v Evropi
Antalya,

Turčija,

23. do 24. januarja 1995

Slovenija se je na drugi ministrski konferenci o varstvu gozdov v Evropi junija 1993
v Helsinkih skupaj s 36 evropskimi državami s podpisom štirih resolucij obvezala,
da bo s trajnostnim gospodarjenjem zagotavljala biotsko pestrost gozdov, ohranjala
njihovo življenjsko, regeneracijsko in proizvodno zmožnost ter s tem zdaj in v
prihodnosti omogočala izpolnitev ekoloških,
gospodarskih in družbenih funkcij gozdov.
Prav tako se je obvezala, da bo varovala
prvobitne gozdove, sodelovala z deželami
v prehodu v tržno gospodarstvo na področj4 gozdarstva in sooblikovala strategije
za dolgoročno prilagoditev gozdov na podnebne spremembe.

}
}

Slovenija je doslej dejavno sodelovala
pri spremljanju izvajanja določil vseh resolucij, zlasti pa pri oblikovanju meril in kazalcev za trajnostno gospodarjenje z gozdovi
in za zagotavljanje njihove biotske pestrosti. Izdelana merila in kazalci, ki se bodo v
prihodnje še dopolnjevali, bodo omogočali
spremljanje usklajenosti ravnanja z gozdovi
posameznih držav podpisnic z usmeritvami,
ki so določene v resolucijah. Merila in
kazalce povzemajo tudi druge neevropske
države in nevladne organizacije, ki so kot
opazovalke navzoče na srečanjih evropskih
držav, zato je mogoče upati, da se bo
proces trajnostnega gospodarjenja z gozdovi postopoma razširil po vsem svetu
(tudi v skladu z določili konference Združenih narodov o okolju in razvoju, ki je bila v
Rio de Janeiru v l. 1992).
Srečanja v Antalyji se je udeležila tričlan
ska delegacija iz Slovenije pod vodstvom
državnega sekretarja mag. Franca Ferlina,
ki se je o uresničevanju Helsinških resolucij
pogovarjal tudi z ministrom za gozdarstvo
države gostiteljice, gospodom Hasanom
Ekincijem. Na srečanju je bila sprejeta Antalyjska izjava, s katero so države podpisnice (29 udeleženk), neevropske države

(19), mednarodne organizacije in nevladne
organizacije ugotovile, da so evropske
države dosegle napredek v uresničevanju
obvez konference v Rio de Janeiru. Dose-

žen je bil tudi dogovor, da se mora ta
proces nadaljevati, pri čemer si je treba
prizadevati za širitev povezovanja z drugimi
državami in organizacijami. V izjavi je bilo

ugotovljeno, da lahko izkušnje, ki so si jih
pridobile evropske države pri oblikovanju
meril in kazalcev za trajnostno gospodarjenje z gozdovi, pomenijo velik prispevek k
mednarodnemu soglasju o bistvenih prvinah varstva gozdov. Poudarjeno je tudi
bilo, da je treba pri nadaljnjemu razvijanju
meril in kazalcev zdajšnjim količinam dodati
še nove opisne kazalce in poglobiti znanstveno in tehnično delo na tem področju.
Udeleženci srečanja so se tudi obvezali, da
bodo sodelovali pri pripravi konvencije, ki
bo zajemala vse svetovne gozdove. Pri tem
je zlasti pomembno sodelovanje na bližnjem srečanju FAO/COFO oziroma na srečanju ministrov, pristojnih za gozdarstvo v
Rimu ter na tretjem sestanku komisije Združenih narodov za trajnostni razvoj (CSD),
ki bo v aprilu 1995 v New Yorku.
Slovenska delegacija je v Antalyji predlagala, da bi se moralo delo pri razvijanju
trajnostnega gospodarjenja z gozdovi nadaljevati tudi s praktičnim preučevanjem
sonaravnega dela z gozdovi in pri tem
izrazila svojo pripravljenost za prvo organizacijo takega srečanja. Predlog je bil sprejet, kar je tudi pomembno priznanje našemu
konceptu trajnostnega gospodarjenja z
gozdovi.
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DODATEK 1:
POVZETEK HELSINŠKIH RESOLUCIJ
HI : Splošne usmeritve za trajnostno
gospodarjenje z gozdovi v Evropi
Trajnostno gospodarjenje z gozdovi je
opredeljeno na visoki politični ravni:
Trajnostno gospodarjenje pomeni delo z
gozdovi in njihovo rabo na tak način in po
taki stopnji, da bodo zagotovljene njihova
biotska pestrost, produkcijska sposobnost,
regeneracijska kapaciteta, vitalnost in njihova zmožnost izpolnjevati zdaj in v prihodnosti ustrezne ekološke, ekonomske in socialne funkcije na krajevnih, nacionalnih in
globalnih ravneh.
Trajnostno gospodarjenje bo vključeno v
nacionalno gozdno politiko, praksa gospodarjenja z gozdovi pa bo morala biti usmerjena k vzdrževanju in izboljševanju biotske
pestrosti in produktivnosti gozdnih ekosistemov. Bolj si bo treba prizadevati za zmanjprvič

šanje onesnaževanje zraka vsaj do ravni,

ki ne bo ogrožala gozdnih ekosistemov,
vključno z zmanjšanjem emisij plinov, ki
povzročajo učinek tople grede. Pri gospodarjenju z gozdovi oziroma pri usmerjanju
njihovega razvoja bi se morale izbirati drevesne vrste, ki so dobro prilagojene naravnim razmeram. Države podpisnice si bodo
prizadevale pospeševati recikliranje in rabo
gozdnih dobrin namesto rabe proizvodov iz
neobnovljivih naravnih virov.
H2: Splošne smernice za ohranjanje
biotske pestrosti evropskih gozdov
Ohranjanje in primerno povečevanje biotske pestrosti sta spoznana kot bistveni
prvini trajnostnega gospodarjenja z gozdovi. Biotska pestrost, ki zajema znotrajvrstno, medvrstno in ekosistemsko pestrost, mora biti upoštevana v pripravi gozdne politike, operativnih smernic in zakonodaje. Posebno pozornost je treba pri tem
nameniti ohranitvi prvobitnih in značilnih

gozdov.
H3: Sodelovanje z državami
z gospodarstvi v prehodu na
gozdarstva

področju

Države podpisnice se obvezujejo, da
bodo spodbujale sodelovanje z državami z
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gospodarstvi v prehodu na področju gozdarstva tako, da bodo poudarjene pobude
teh držav. Sodelovanje naj bi potekalo
predvsem z namenom podpore obvarovanju gozdov in trajnostnemu gospodarjenju
z njimi.
H4: Strategije za proces dolgoročnega
prilagajanja gozdov na podnebne
spremembe
Države podpisnice si bodo prizadevale
poglobiti mednarodne in nacionalne raziskave, sodelovanje ter opazovalne metode
s področja oblikovanja strategij za proces
dolgoročnega prilagajanja gozdov na podnebne spremembe. Spoznana je namreč,

da lahko podnebne spremembe vplivajo na
zdajšnje stanje gozdov, obenem pa je tudi
znano, da lahko z gozdnogojitvenimi ukrepi
ublažimo učinke podnebnih sprememb samo, če obenem skrbimo za zdravje gozdov
oziroma če zmanjšamo emisije. Poleg tega
si je treba prizadevati, da bomo z lesom
kot obnovljivim naravnim virom nadomeščati rabo neobnovljivih virov.
DODATEK 2: EVROPSKA MERILA IN
KOLIČINSKI KAZALCI ZA TRAJNOSTNO
GOSPODARJENJE Z GOZDOVI
(sprejeti na prvem srečanju spremljanja
Helsinške konference v ženevi, junija
1994)
1. Vzdrževanje in ustrezno
izboljševanje gozdov ter njihovega
prispevka h globalnemu krogotoku
ogljika

1.1 Površina gozdov in druge gozdnate
površine ter spremembe v površini (po
gozdnih in vegetacijskih tipih, lastninski
strukturi, starostni strukturi ter nastanku
gozda)
1.2 Spremembe v:
a) skupni količini lesne zaloge
b) lesni zalogi na hektar po rastiščnih
kategorijah
c) starostni strukturi ali porazdelitvi po
debelinskih razredih
1.3 Skupna zaloga ogljika in njena sprememba v gozdnih sestojih

1'1
~~
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11
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1
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2. Ohranjanje zdravja in vitalnosti
gozdnih ekosistemov
2.1 Skupna količina in spremembe v depozicijah onesnaženega zraka v, zadnjih
petih letih (ocenjeno na stalnih ploskvah)
2.2 Spremembe v osutosti gozdov v zadnjih petih letih (po UN/ECE in EU klasifikaciji osutosti)
2.3 Škode, ki jih povzročajo žuželke in
bole>;~i v smislu odmiranja ali manjšega
pnrascanJa
b) letna površina gozdnih pogorišč
c) letna površina gozdov, poškodovanih
po podnebnih motnjah
d) delež pomlajevanih površin, poškodovanih po divjadi in drugih pašnih živalih
2.4 Desetletne spremembe uravnoteženosti hranil in kislosti (pH in CEC); stopnja
zasičenosti CEC na ploskvah evropske
mreže ali druge ustrezne nacionalne mreže
3. Ohranjanje in spodbujevanje
proizvodnih funkcij gozdov
3.1 Razmerje med prirastkom in posekom
3.2 Delež gozdne površine, na kateri se
gospodari na podlagi gozdnogospodarskega načrta ali smernic za gospodarjenje
3.3 Spremembe v vrednosti in količini
nelesnih gozdnih dobrin (npr. lov in divjad,
gozdni plodovi, gobe ipd.)

b strogo zavarovanih gozdnih rezervatov
c gozdov, v katerih je določen poseben
režim gospodarjenja
• 42 Spremembe v številu in deležu ogro·
zemh vrst v razmerju do vseh vrst v gozdovih
4.3 Spremembe v deležu sestojev, gospodarjenih za ohranjanje in rabo gozdnih
genetskih virov (genski gozdni rezervati,
semenski sestoji, ipd.); razlikovanje med
naravnimi in vnešenimi vrstami
4.4 Spremembe v deležu mešanih gozdov
4.5 Delež naravno obnovljenih gozdov v
primerjavi s celotno obnovljeno površino
gozdov
5. Ohranjanje in primerno povečevanje
varovalnih funkcij pri gospodarjenju z
gozdovi (predvsem varovanje tal in
vode)
5.1 Delež gozdnih površin, s katerimi se
gospodari predvsem s ciljem varovanja tal
5.1 delež gozdnih površin, s katerimi se
gospodari predvsem s ciljem varovanja
vode
6. Ohranjanje drugih socio-ekonomskih
funkcij in pogojev
6.1 Delež gozdarskega sektorja v bruto
proizvodu
6.2 Zagotovitev rekreacije: površina dostopnih gozdov
6.3 Spremembe v stopnji zaposlenosti v
gozdarstvu, predvsem v ruralnih območjih
domačem

4. Ohranjanje, varovanje in ustrezno
povečevanje biotske pestrosti gozdnih
ekosistemov

4.1 Spremembe v površini:
a naravnih in starih polnaravnih tipov
gozdov

mag. Sašo Golob
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KNJIŽEVNOST
GDK: 377.7+945.39

Tadej Brate:

Gozdne železnice na Slovenskem
Več kot četrt stoletja so trajale raziskave
na terenu in v zaprašenih arhivih, da je
Tadej Brate, inž. strojništva in svetovalec
za tehniške dediščino pri Ministrstvu za
kulturo pripravil za tisk svojo novo knjigo o
zgodovini in razvoju gozdnih železnic na
Slovenskem. Delo pri nas prvič prikazuje
celotno zgodovino in pregled tridesetih gozdnih železnic, ki so bile ukinjene že pred
desetletji ali celo stoletjem. Delo dokazuje,
da smo imelf Slovenci svojo prvo železnico
že leta 1820, in sicer v idrijskih gozdovih.
Bila je to prva gozdna železnica na svetu!
Razvoj gozdnih železnic nam kaže osupljive podatke o tem, da so bili prav gozdarji
tisti, ki so uvajali najsodobnejše načine
vleke in transportnih metod na svojih pro-
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gah, desetletja preden so se uveljavile na
javnih progah. Po gozdnih tirih so ropotali
stroji na parni pogon, prve električne, bencinske, dieselske lokomotive in lokomotive
na sesalni plin. Omrežje vseh prog na
Slovenskem je presegalo 300 km.
Gozdne železnice so bile pomemben
dejavnik gozdnega transporta pri nas. Nastale so tiho, brez proslav in slovesnih
prireditev. Kot so se pojavile so tudi tiho
izginile v zgodovino. Bratetovo delo skuša
iztrgati pozabljenju ta del naše tehniške
zgodovine, ga ovrednotiti in prikazati bralcu
v primerni obliki.
Knjiga naj bi izšla v februarju. Naročila
sprejema av1or na naslov: Tadej Brate,
Langusova 9, Ljubljana.

IN MEMORIAM
GDK: 902.1

Zdenko OTRIN (1933-1994)

programov IGLG in gozdarskega oddelka
BF ter bil ves čas dragocen sodelavec, saj
je v raziskovalno delo vnašal potrebe in
zahteve prakse in veliko prispeval tudi k
prenosu in uporabi raziskovalnih rezultatov
v naše gozdarsko delo.
Strokovno znanje je dopolnjeval tudi na
krajših strokovnih izpopolnjevanjih v tujini,
leta 1975 pa je na gozdarski fakulteti v
Zagrebu končal magistrski študij.
Ves čas je bil tudi vključen v širša strokovna dogajanja v stroki. Na Splošnem
združenju za gozdarstvo Slovenije je vrsto
let vodil komisijo za pridobivanje lesa, nosil
je tudi velik del bremena pri organizacijskih
pnpravah za kongres IUFRO v Ljubljani, še
posebno pa je pomemben njegov prispevek
k razvoju stanovske organizacije Zveze
inženirjev in tehnikov gozdarstva in lesar-

Konec lanskega "leta smo postali siromašnejši za dragoceno življenje našega učite
lja in sodelavca mag. Zdenka Otrina. če
prav smo vedeli, da je težko bolan in da mu
pešajo moči, smo vendarle upali, da se bo
še vrnil med nas.

Zdenko je svoje bogato in ustvarjalno
življenje začel pred 61 leti v Zemunu, kamor
je družino zanesla pot očetovega službovanja. V šolo pa je hodil doma v Sloveniji in
se po končani srednji šoli vpisal na gozdarski oddelek Biotehniške fakultete. Po diplomi leta 1962 je več kot 25 let delal v
ljubljanskem gozdnem gospodarstvu, v
obratih v Kamniku in v Domžalah, nato pa
kot vodja tehnično proizvodnega sektorja.
Posebno pozornost je posvečal modernizaciji gozdne proizvodnje. Organiziral in predaval _je na številnih seminarjih. Za svoje
1novat1vno delo je dvakrat prejel priznanje
gozdarskih sindikatov - inovator leta.
Od vsega začetka se je vključeval tudi v
raziskovalno delo v okviru raziskovalnih

stva Slovenije, v kateri je bil tudi predsednik
in od leta 1984 tudi njen častni član. Do
svoje prerane smrti je bil tudi predsednik
uredniškega sveta revije Gozdarski vestnik.
Kljub načetemu zdravju se je leta 1989
odločil, da bo svoje dragoceno znanje in
izkušnje prenašal tudi študentom in je začel
na višje in visokošolskem študiju predavati
predmet Tehnologija gozdne proizvodnje.
Kljub stopnjujoči se bolezni je svoje pedagoške obveznosti izpolnjeval praktično do
zadnjega dne, zmanjkalo pa mu je moči za
dokončanje začete doktorske disertacije.
. Zdenko je spadal med tiste naše kolege
1n sodelavce, ki ne izstopajo z veliko besedami, nikomur ni vsiljeval svojega mnenja,
bil je skromen in dejaven, priljubljen tako
zaradi strokovnega dela in doseženih rezultatov kot zaradi svoje življenjske vedrine.
Zdenka ne bo več med nami, pogrešali
ga bomo v vseh prihodnjih preizkušnjah,
pogrešali ga bomo njegovi kolegi in sodelavci na fakulteti, v slovenskem gozdarstvu,
še zlasti pa ga bo pogrešala njegova družina. Poslavljamo se z bolečino v srcu, z
globoko zavestjo, da smo ostali brez dobrega tovariša. Njegovo delo in njegova
misel pa ostajajo z nami. Slava mu!
dr. Iztok Winkler
Gozd V 53, 1995
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Prof. dr. Joerg BARNER (1918-1994)
je\ove in bukove provenience. Kar trije sodelavci Gozdarskega inštituta so pri njem
doktorirali: Marjan Zupančič (1964), Janez
Božič (1966) in pokojni Milan Ciglar (1977).
Zadnjikrat se je oglasil v Sloveniji jeseni
1985 v času priprav za svetovni kongres
Mednarodne zveze gozdarskih raziskovalnih ustanov. Ob tej priložnosti je imel tudi
predavanje, v katerem je podal pregled
rezultatov sodelovanja z Gozdarskim inštitutom (glej Zbornik gozdarstva in lesarstva
27, 1986; Gozdarski Vestnik 1986, št. 2).
Udeležbe na kongresu mu slabo zdravje ni
več dopuščaJo.

Starejši sodelavci našega Gozdarskega
instituta se profesorja Barnerja iz Freiburga
v jugozahodni Nemčiji še dobro spominjajo.
Tudi za minuli božič in novo leto je profesor
Barner pisal svojim znancem in prijateljem
v Sloveniji in kot vedno pismu priložil eno
od svojih najnovejših publikacij. Nekaj dni
pred novim letom je v svojem 77. letu
nenadoma umrl.
Z njim je že v petdesetih letih sodeloval
inž. Jože Miklavžič. To je bilo v času, ko
sodelovanje s tujino še zdaleč ni bilo samo
po sebi umevno. Takrat se je evropsko in
tudi naše gozdarstvo veliko ukvarjalo s
topoli. Tako je profesor Bamer leta 1956
prvič obiskal Slovenijo in nam posredoval
svoje bogate topolarske izkušnje. Njegova
usmerjenost v podrobna ekološka raziskovanja ga je kmalu pripeljala na slovenski
Kras, kjer je l. 1959 v bližini Petrinja proučil
ekološke vidike različnih načinov pogozdovanja s črnim borom. Njegova povezanost
s Slovenijo se je kazala tudi ves čas pozneje. Zelo pomembne so bile njegove raziskave o alelopatiji skupaj z inž. Jožetom
Mik\avžičem. V svojih provenienčnih poskusih je prof. Barner uporabljal slovenske
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Tukaj naj se samo na kratko ozrem na
bogato življenjsko pot profesorja Barnerja.
Njegovim najboljšim mladim letom ni prizanes\a druga svetovna vojna, ko je bil prisiljen služiti kot nemški vojak daleč od svoje
domovine. Po vojni je nadaljeval s svojim
izobraževanjem in začel s poklicnim delom
v zelo skromnih razmerah, toda z veliko
vnemo in prizadevnostjo. To ga je kmalu
privedlo na Univerzo v Freiburgu, kjer je
pozneje postal profesor na naravoslovni
fakulteti in njenem gozdarskem oddelku.
Njegova usmerjenost so bili ekološki temelji
gojen ja gozdov, biologija in eko\ologija drevesnih vrst ter krajinska ekologija. Z raziskovalnim delom na področju regeneracijske biologije se je ukvarjal po upokojitvi leta
1983 vse do smrti. Zapustil je veliko število
publikacij, med njimi nekaj obsežnih knjižnih del. V Gozdarski knjižnici najdemo njegovo knjigo o eksperimentalni ekologiji gojenih rastlin (izšlo leta 1965), o raziskovanju
prostora in načrtovanju krajine (1975), o
rekultiviranju opustošenih krajin (1978).
Profesorja Barnerja se bomo še posebej
spominjali zaradi njegovega prispevka za
razvoj gozdarskega raziskovanja pri nas,
zaradi velikih simpatij za našo slovensko
domovino in njeno osamosvojitev.

dr. Marjan Zupančič
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Usposabljanje gozdnih posestnikov
je vzklilo
{'Jave družbene razmere, nov Zakon o gozdovih, novooblikovana
javna gozdarska služba, spremenjena vloga lastnikov gozdov, gozdarska izvajalska podjelja - novosti, ki zahtevajo spremeniti skoraj vsak
korak pri organiziranju del v gozdovih in brez števila prilagoditev vseh, ki delujejo v gozdnem prostoru. Prilagoditve novim načinom dela
in novim razmeram so za ljudi vselej zahtevno ~)opravilo((. Nekateri
so mu kos lažje, drugim povzroča več težav. Lažje so mu kos ljudje,
ki v vsakih razmerah iščejo pot k tistemu, kar jih v sebi globoko
prežema, da je cilj njihovega poklicnega dela. Razmere niso nikoli
tako dobre, da bi ne ponudile razlage, da je to in ono težko izpeljati,
in nikoli tako slabe, da bi ne ponudile vsaj kakšne poti k postavljenim
ciljem. če vidimo cilje, če smo pripravljeni poiskati poti do njih, če
imamo dovolj volje, da se podamo po njih.
Delo z lastniki gozdov je eno od vsebinsko skoraj povsem novih
področij. s katerimi se srečuje novooblikovana javna gozdarska služba.
Gre za izobraževanje, usposabljanje in gozdarsko prosvetljevanje
lastnikov gozdov, ki so v novih razmerah dobili več pravic do svoje
gozdne posesti, pa tudi obveze, ki zahtevajo znanje, če jih želijo
izpolniti kot veleva stroka in predpisi. lzhojenih poti v slovenskem
gozdarstvu za to delo ni. Potrebno jih je še izkrčiti, prilagojene danim
razmeram.
V slovenskem gozdarstvu dobro poznana in priznana gozdarska
strokovnjakinja Tanka Modic, ki vodi krajevno enoto Radlje {območna
enota Slovenj Gradec), je z njej lastno voljo in prežetosljo gozdu, in
kot bi čutila, da mora »gozdna« v Radljah tudi v novih razmerah
delovanja gozdarske službe kazati luči, z izvedbo učnih dni za {mlajše)
posestnike spomladi letošnjega leta storila nadvse koristno delo - v
merilu vsega slovenskega gozdarstva.
Izvedeni učni dnevi z gozdnimi posestniki o vlogi in ravnanju z

gozdom, pri katerih so število dni, po skupnih dogovorih z udeleženci
- zaradi njihovega naraščajočega interesa, potegnili do šestega dne,
njihovo vsebino pa je gospa Tanka tudi sproti prilagajala in zaokrožila
z ogledom pragozda Pečka na Dolenjskem, je brez dvoma uspeh, ki
kaže smer in daje pogum na tistem področju sodelovanja z lastniki
gozdov, ki mu bo moral Zavod za gozdove Slovenije kot javna
gozdarska služba v prihodnje posvečati veliko pozornosti. čestitamo 1
lzkrčena je bila ena od poti, v danih razmerah. V drugačnih razmerah
in v drugih okoljih bo gotovo treba poiskati še drugačne poti poučnega
sodelovanja z lastniki gozdov. Pomembno je, da verjamemo, da poti
so. Primer iz Radelj nam to potrjuje.
Urednik
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Stroški gozdnega dela
Forest Work Costs
Iztok WINKLER*
Izvleček

Synopsis

Winkler, 1., Stroški gozdnega dela. Gozdarski
vestnik št. 2/1995. V slovenš čini s povzetkom v
angleščini, cii. lit. 6.
Na neposredno delo v gozdni proizvodnji odpade povprečno polovico vseh proizvodnih stroškov. Gozdni delavec prejme poleg plačila za
opravljeno delo še nadomestila za plačane nedelovne dneve (prazniki, dopusti, bolniške in podobno) in povrači la za nekatere izdatke v zvezi z
delom (prevoz na delo, regres za dopust, topli
obrok, osebna varovalna sredstva). Poleg tega
mora delodajalec od izplačanih plač plačat i še
tiste prispevke in davke, ki ne bremenijo neposredno bruto plače delavca, ampak so obveznost
delodajalca. Vsa ta nadomestila in povračila
obravnavamo kot splošne stroške dela in jih
izražamo s količnikom na osnovno bruto urno
postavko delavca. Znaša 2,33-2,42 osnovne
bruto urne postavke gozdnega delavca.

Winkler, l. : Forest Work Costs. Gozdarski vestnik No. 2/1995. ln Slovene with a Summary in
English, lit. quot. 6.
Direct work in forest production occupies the
hall of all production costs on the average. A
forest worker gets his payment for the work
performed as well as for the days when it is not
performed (holidays, leave, sick leave and similar). He also gets refunded some expenditures
related to work (fares, vacation allowance, hot
meals, personal safety equipment). Apart from
this, an employer has to deduct those contributions and taxes from wages, which do not directly
charge workers' gross wages but represent employer's liabilities. All the indemnities and refunds
are considered as general work costs and are
expressed by a coefficient as to the basic gross
man-hour. It totals 2.33-2.42 of the basic gross
man-hour.

Ključne

besede: delo v gozdu, strošek, kalku-

Key words : forest work, cost, calculation.

lacija.

UVOD
INTRODUCTION

Spremenjene razmere v slovenskem gozdarstvu terjajo med drugim tudi večjo pozornost poslovnim stroškom, med njimi zlasti stroškom gozdnega dela. Gozdna gospodarstva, ki nadaljujejo z delom kot gozdarska izvajalska podjetja, se zato vse
bolj racionalno organizirajo. Konec leta
1994 je bilo po podatkih Splošnega združenja gozdarstva Slovenije v nekdanjih gozdnih gospodarstvih zaposlenih 2.009 ljudi,
med njimi je bilo 516 strokovnih, finančnih
in administrativnih delavcev ter 1493 delavcev.
Neposredno delo pomeni v gozdni proizvodnji pomembnejši proizvodni strošek,
saj odpade nanj povprečno okoli polovico
vseh neposrednih stroškov, največ pri seč
nji, najmanj pri prevozih.
• dr. l. W., dipl. inž., redni profesor, Oddelek
za gozdarstvo Biotehniške fakultete, 61000 Ljubljana, Več n a pot 83, SLO
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Preglednica 1 : Sestava neposrednih stroškov
gozdne proizvodnje
Table 1: Break dawn of Direct Forest Production
Costs
v%

Materialni stroški
in amortizacija

Sečnja

Spravilo

Prevoz

Cutling

Skidding

Transport

11

68

83

89

32

17

Material costs
and depreciation

Delo
Work

Zaradi pomembnega deleža v neposrednih proizvodnih stroških je treba višini stroškov za neposredno delo posvetiti vso pozornost.
Stroške dela sestavljajo:
- plačilo za dejansko opravljeno delo
oz. čas, prebit na delu,
- nadomestila za plačane nedelovne
dneve,
- povračila nekaterih stroškov v zvezi z
delom, ki nastajajo na delavca in jih ni, če
delavca ni,
- prispevki in davki od plače delavca, ki
bremenijo neposredno delodajalca.

Stroški gozdnega dela

Preglednica 2: Sestava plače in osebnih prejemkov gozdnega delavca

Table 2: Break dawn of Forest Worker's Wage
and Other Receipts
v%
Plačilo za dejansko opravljeno delo

74

55

26

19

Payment for the work performed
Nadomestila za plačane nedelovne
dneve

Re funds for pa id days whi:!n Work is
not performed
Povračila

26

Refunds
i

t

Skupaj plača

100

Totalwage
Skupaj vsi osebni prejemki

100

Total personal income

kovne usposobljenosti delavca in težavnost
dela. Naše gozdne delavce navadno uvrščamo v IV. razred, pri čemer je v kolektivni
pogodbi za gozdarstvo izhodiščna plača
popravljena še zaradi težavnosti dela. V
januarju 1995 so bile izhodiščne plače naslednje:
111.
75.315 Sil/mesečno
IV.
80.276 S IT/mesečno (461 S IT/uro)
V
82.530 Sil/mesečno
VI.
87.040 Sil/mesečno
VIL - 108.237 S IT/mesečno
Vlil.- 128.531 Sil/mesečno
IX. - 154.236.SIT/mesečno
Tako dobimo izhodiščne bruto urne postavke za posamezna delovna mesta. De-

Analiza bruto plače gozdnega delavca
pokaže, da znašajo četrtino plače nadomestila za plačane nedelovne dneve. Če pa

janske plače pa so odvisne od dosežene
produktivnosti dela in poslovnega uspeha
podjetja.

analiziramo vse osebne prejemke delavca,

je razmerje med plačilom za dejansko
opravljeno delo in nadomestili ter povračili
še bolj neugodno.
Nadomestila za plačane nedelovne dneve, povračila in neposredne obveznosti de-

lodajalca v zvezi z delom imenujemo skupaj
splošni stroški delavca (nemško Lohnnebenkosten ali indirekte Arbeitskosten ali
Arbeitsgemeinkosten, ang. cost of labour
fringe benefits).
Na ceno neposrednega dela v gozdni
proizvodnji vplivajo:
- osnovna bruto urna postavka, ki upošteva stopnjo strokovne usposobljenosti in
težavnost dela ter temelji na določilih panožne kolektivne pogodbe;
- nadomestila za plačane nedelovne
dneve;

- povračila, ki jih prejme delavec v zvezi
z delom;
- višina obremenitve plač s prispevki, ki
jih mora neposredno plačati delodajalec.
Vse, ki izvajajo gozdna dela, moramo
obravnavati enakopravno. To pa ne pomeni, da imajo vsi delavci enako bruto urno

postavko. Lastniki gozdov, ki sami opravljajo dela v gozdovih, nimajo nekaterih stroškov v zvezi z delom in imajo zato nekaj

nižjo bruto urno postavko.
Izhodiščne plače so določene s kolektivno pogodbo, ki upošteva stopnjo stro-

IZKORISTEK DELOVNIH DNI
WORKING DAYS UTILIZATION

Na ceno dela pomembno vpliva izkoristek delovnih dni. Delodajalec mora delavcu plačati čas (in učinek), ko je dejansko
na delu pa tudi nadomestila za plačane
nedelovne dneve.

Nedelovnih dni, ki jih je treba plačati je,
kot kažejo podatki v preglednici, veliko.
Zato se upravičeno postavlja vprašanje, ali
lahko izkoristek delovnega časa povečamo
in s tem zmanjšamo število plačanih nede-

lovnih dni.
Odsotnost z dela zaradi bolezni je v
gozdarstvu velika in pretežno bremeni delodajalca. Na njen obseg lahko vplivamo
predvsem dolgoročno s primerno preventivo, z ustvarjanjem ugodnejših in bolj zdravih delovnih razmer, zaščito delavcev pred
vremenskimi vplivi in podobno. Delodajalec
ne more presojati, ali je delavec resnično
bolan, to je stvar zdravnikove ocene, mora

pa se posvetovati s pristojnim zdravnikom,
kaj storiti, da bi bila tovrstna odsotnost čim
manjša. Izjemoma bi lahko veljalo, da delodajalec tudi preverja, ali delavec, ki je v
bolniškem

staležu,

resnično

izvaja od

zdravnika določene ukrepe, ali pa bolniški
stalež izrablja za drugo delo. To je vsekakor
GozdV 53, 1995
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Preglednica 3: Izkoristek delovnih dni v gozdni proizvodnji
Table 3 : The Utilization of Working Days in Forest Production

Skupaj dni v letu
Total days ina year
Sobote in nedelje
Saturdays and Sundays
Možni delovni dnevi
Possible working days
Plačani nedelovni dnevi
Paid days when work is not performed
- prazniki
holidays
- bolniški dopust
sickleave
- prekinitve
interruptions
- redni dopust
regu/ar vacation
- drugi plačani nedelovni dnevi
other pa id days when work is not
performed
Delovni dnevi
Working days

Strokovno-tehnični delavci

Poklicni
delavci
Professional
workers
365

Lastniki
gozdov
Forest
owners
365

v izvajalskih podjetjih
Professional technical staff in
companies performing forest work

104

104

104

261

261

261

84 (71)

61

52

11

11

11

21.

21.

12.

365

23 (10.. )
27

27

2

2

2

177(190)

200

209

Opomba:
• polovica dni plačana polno, polovica pa 80 %
•• plačano 70 %

Note:
• half of the days futty paid, half paid 80%
.. paid 70%

treba storiti, kadar je odsotnost zaradi bolezni nadpovprečno visoka.
Največ izpada delovnega časa odpade
na prekinitve dela, predvsem zaradi slabega vremena, snega in podobnih naravnih
vzrokov. Odnos do plačila izpadlih dni je bil
doslej v naših gozdnogospodarskih organizacijah raz ličen. Kolektivna pogodba gozdarstva Slovenije določa, da se prekinitve
zaradi vremenskih razmer nadomeščajo:
- s prerazporeditvijo delavcev na druga
ustrezna dela, ki jih je mogoče opraviti;
- s prerazporeditvijo delovnega časa v
okviru koledarja dela;
- z delom ob sobotah, in sicer največ 24
sobot na leto, vendar n ajveč 3 na mesec
za vsa delovna mesta, ki so vezana na
teren;
- z izrabo dopusta.
Ukrepi se uporabljajo po navedenem
vrstnem redu. če tudi s temi ukrepi ni

mogoče nadomestiti izpadlih dni, se ti štejejo kot čaka nje na delo in so p l ačani v
višini 70% osnove plače.
Velik del izpada delovnega časa zaradi
vremenskih razlogov je treba pripisati načinu in organiziranosti dela v gozdni proizvodnji, ki je postala vse bolj podobna
industrijski in se premalo prilagaja naravnim
razmeram. Zato bi morali vztrajati, da je
delovni čas v zimskem času krajši kot
poleti, da se delovi šča razporedijo tako, da
bodo za zimski čas n ačrtovana dela tam,
kjer so vplivi slabega vremena ali snega
najmanjši (nižinski predeli, bližina cest, prisojne lege in podobno). Delovni čas za
delavce, ki opravljajo terensko delo, se
lahko prerazporedi v mesecih, ki so za delo
v gozdu bolj ugodni tako, da traja dlje,
vendar ne več kot 1O ur dnevno ali 50 ur
na teden. V zimskem čas u pa tedenska
delovna obveznost ne more biti krajša od
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30 ur tedensko oziroma 6 ur dnevno. Zače~
tek dela pa je treba prilagajati polni dnevni
svetlobi, med 6. in 8. uro.
·
Prekinitve dela zaradi slabega vremena
bi morali izkoristiti tudi za izobraževanje
delavcev. Zato bi morali imeti vnaprej pripravljene take izobraževalne programe, ki
bi jih lahko imeli, kadar delavci zaradi
slabega vremena ne morejo delati.
Na dolžino letnega dopusta lahko vplivamo, v okviru zakonskih predpisov, predvsem pri sklepanju kolektivnih pogodb, ki
vprašanje dolžine letnega dopusta podrobneje urejajo (18-35 delovnih dni). Več pozornosti pa bi morali posvetiti časovni raz~
poreditvi letnega dopusta, in del dopusta
načrtovati tudi v zimskem času, ko je priča~
kovati izpade zaradi neugodnih vremenskih
razmer.
Delavec je lahko z nadomestilom plače
tudi odsoten z dela do 7 dni na leto zaradi
nekaterih osebnih zadev (poroka, smrt v
družini, selitev in podobni razlogi).
IZRAČUN SPLOŠNIH STROŠKOV DELA
A CALCULATION OF GENERAL WORK COSTS
Plačani

nedelovni dnevi

Paid days when work is not performed

Za

izračun

nadomestil upoštevamo plačane nedeJavne dneve v dejanskem obsegu, razen dnevov prekinitev, ki jih je treba
nadomeščati. Določilo Kolektivne pogodbe
o nadomeščaju prekinitev zaradi vremen~
skih razmer ni povsem realno. Težko je
namreč v tekočem letu zagotoviti nadome~
ščanje izpadlih dni v novembru in decembru. Poleg tega ne prihaja do prekinitev
samo zaradi vremenskih razmer, ampak
tudi iz drugih razlogov. Zato bomo pri izračunu nadomestil upoštevali na račun preki~
nitev 10 delovnih dni.
število nedelovnih dni smo povzeli iz
zadnje ankete o mehanizaciji ter iz podatkov v Statističnem letopisu Slovenije.
NedeJavni dnevi so plačani polno, tudi
največji del bolniških dopustov, ki nastaja
zaradi nezgod pri delu in poklicnih bolezni.
Prekinitve zaradi slabega vremena se
nadomeščajo, druge prekinitve so plačane

v višfni 70% plače. Lastnikom gozdov ne
priznavamo prekinitev zaradi vremena, ker
lahko te dneve produktivno izrabijo.
Tako računamo pri poklicnih delavcih s
195 pogojnimi delovnimi dnevi letno oziroma 66 plačanimi nedelovnimi dnevi, pri
lastnikih gozdov pa z 202 pogojnimi delovnimi dnevi oziroma z 59 plačanimi nedelov~
nimi dnevi, pri strokovno-tehničnih delavcih
pa z 210 pogojnimi delovnimi dnevi.

Prevoz na delo
Fares

Pri delavcih v neposredni proizvodnji
upoštevamo prevoz na delo kot prevoz z
lastnim prevoznim sredstvom na povprečni
dnevni razdalji 52 km (obe smeri) po 11
S IT/km, pri lastnikih gozdov 10 km na delovni dan, pri strokovno-tehničnih delavcih
pa 16 km na delovni dan.
Topli obrok
Warm meals

Upoštevamo nadomestilo za topli obrok
v višini 9.470 S IT/mesečno.
Regres za letni dopust
Vacation allowance

Upoštevamo regres v višini 60% povv gospodarstvu, tj. 58.717
S IT/delavca.
prečne plače

Dodatek za delovno dobo
Allowance granted for insurance period

UpoštPvamo povprečno delovno dobo
20 let, dodatek pa 0,5% na leto.

Stroški dodatnega rentnega zavarovanja
delavcev
Costs for workers' supplementary pension
insurance

Poseben problem so dodatni stroški, ki
nastajajo v gozdarskih izvajalskih podjetjih
zaradi invalidnih delavcev. Čeprav stroške
sedanjih invalidnih delavcev v nekdanjih
gozdnogospodarskih organizacijah še priznava Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov
za zdaj kot izjemne stroške oziroma mora
te stroške prevzeti država, pa je treba
vendarle računati, da bo do invalidnosti
GozdV 53, 1995
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Varovalna sredstva
Safety equipment

Upoštevamo naslednja varovalna sredstva:
Vrsta sredstva
Equipment type
-

Zaščitna čelada z

mrežico in glušniki
Safety he/met with a net and earmuffs

Cena/kos
Price/piece
SIT

Trajanje
Duration
let / years

Cena
Price
letno 1per year

5.200

2

2.600

- Gozdarske hlače z mrežico
Forestry trousers with a net
- Švedski pulover
Swedish pul/over

8.912
8.500

2

4.250

- Gozdarska jakna- podlože na
Forestry jacket -lin ed
- Gozdarska jakna- nepod ložena
Forestry jacket - unlined

7.576

2

3 .785

- Podobleka (hlače in bluza)
Underclothing (trousers and a blouse)

8.912

5.104

5.104

5.250

5.250

- Zaščitni čevlji
Protective shoes
- Gozdarski zaščitni škomji
Forestry protective boats

20.000

2

10.000

10.190

2

5.095

- Nogavice NOSKIN-dolge
NOSKIN stockings -long
- Zimska kapa
Winter cap
- Rokavice- antivibracijske
Glaves- anti-vibration

2.959

1/2

5.918

SKUPAJ 1 Total

prihajalo tudi v prihodnje in bodo zaradi
tega nastajali dodatni stroški. Težko bi te
stroške vnaprej kalkulirali, saj ne vemo v
kolikšni meri bodo dejansko nastajali in
kdaj. Problem je rešljiv tako, da predvidimo
obvezno dodatno nezgodno in rentno zavarovanje vseh delavcev, kar po dosedanji
presoji pomeni okoli 8 % bruto plače delavca. Za lastnike gozdov ta postavka ne pride
v poštev.
Prispevek na bruto plačo, ki bremeni
podjetje
Contribution per gross wage, company's liability

Upoštevamo tiste prispevke na bruto plaki bremenijo podjetje, vključno z dodatnim prispevkom za beneficirano delovno
dobo.
Skupaj upoštevamo dodatne prispevke v
višini 22,9% na bruto plačo oziroma
29,15 %, če gre za delavce z beneficirano
čo ,
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600
1.100

3

200
7.700
58.814

delovno dobo. Za lastnike gozdov ta postavka ne pride v poštev.
V izračunu ne upoštevamo jubilejnih nagrad in solidarnostnih pomoči , ki jih določa
kolektivna pogodba. Ker se pojavljajo samo
občasno, jih lahko pri izračunu količ ni ka
splošnih stroškov zanemarimo.
Splošni stroški dela so visoki, večina jih
raste skupaj z rastjo osnovne urne postavke za opravljeno delo. Le slaba tretjina
splošnih stroškov dela je fiksna in torej z
rastjo osnovne urne postavke za opravljeno
delo padajo. Zato se količnik splošnih stroškov dela z rastjo osnovne urne postavke
za opravljeno delo zmanjšuje.
Splošne stroške dela lahko znižamo
predvsem z boljšim izkoristkom delovnega
časa, posredno pa s povečano produktivnostjo dela.
Primerjave našega količnika splošnih
stroškov dela s podobnimi v tujini niso
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Preglednica 4: Elementi za izračun količnika splošnih stroškov
Table 4: The Elements for the Calculation of General Costs' Coefficient
Poklicni delavci
Lastniki gozdov Strokovno-tehnični delavci
Professional workers Forest owners Professional technical staff
Letna plača za opravljeno delo
Annual Wage for the Work
Performed
Dejansko dela letno
Annual Work Performed

700.720SIT

737.600SIT

939.664SIT

8,7meseca

9,2meseca

9,6 meseca

Prevoz na delo
Fares
52 km/dan po 11 SIT
108.680 SIT
km/dayat
1O km/dan po 11 SIT
22.000SIT
16 km/dan po 11 SIT
Regres
58.717 SIT
58.717 SIT
Vacation al/owance
Prehrana 9.470 SIT mesečno
82.389SIT
87.124SIT
Meals month Insurance period
Delovna doba
10%plače
Insurance period
Varovalna sredstva
58.814 SIT
58.814SIT
Protection equipment
Prispevki, ki bremenijo podjetje
Contributions - company's /iabilities
22,9% plače za delavce, ki nimajo beneficirane delovne dobe in
29,15% za delavce, ki imajo beneficirano delovno dobo

povsem ustrezne, saj je sistem plačevanja
nadomestil in povračil v posameznih državah različen. V Nemčiji se npr. gibljejo
količniki splošnih stroškov dela med 2,22
in 2,36 (JACOB 1992) in imajo tendenco
rasti. Naši količniki so torej nekoliko višji,
predvsem zaradi večjih obveznosti, ki jih
imajo delodajalci v zvezi s plačami.

SKLEP
CONCLUSION

Ceno dela dobimo tako, da bruto urno
postavko delavca po kolektivni pogodbi gozdarstva Slovenije pomnožimo s količnikom
splošnih stroškov delavca, ki znaša
- za poklicne delavce 2,33-2,42,
- za lastnike gozdov 1, 73.
Pri izračunu prodajne cene dela pa je
treba pri poklicnih delavcih upoštevati še
splošne stroške podjetja in vkalkulirani dobiček podjetja.

36.784SIT
58.717 SIT
90.912 SIT

POVZETEK
Neposredno delo je v gozdni proizvodnji pomembnejši proizvodni strošek, saj odpade nanj
povprečno okoli polovico vseh neposrednih stroškov, največ pri sečnji, najmanj pri prevozih
(preglednica št. 1 ).
Zaradi pomembnega deleža v neposrednih
proizvodnih stroških je treba višini stroškov za
neposredno delo posvetiti vso pozornost.
Na ceno neposrednega dela v gozdni proizvodnji vplivajo:
- osnovna urna postavka, ki upošteva stopnjo
strokovne usposobljenosti in težavnost dela ter
temelji na določilih panožne kolektivne pogodbe;
- nadomestila za plačane nedelovne dneve;
- povračila, ki jih prejme delavec v zvezi z
delom;
- višina obremenitve plač s prispevki, ki jih
mora plačati neposredno delodajalec.
Analiza bruto plače gozdnega delavca pokaže,
da pomenijo četrtino pla~e nadomestila za plačane nedelovne dneve. Ce pa analiziramo vse
osebne prejemke delavca, je razmerje med plači
lom za dejansko opravljeno delo in nadomestili
ter povračili še bolj neugodno (preglednica št. 2).
Vse, ki izvajajo gozdna dela, moramo obravnavati enakopravno. To pa ne pomeni, da imajo vsi
Gozd V 53, 1995
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Preglednica 5: Količnik splošnih stroškov delavca (dodatek k bruto delovni uri)
Table 5: The Coefficient of Worker's General Costs (an allowance to a gross working hour)
Poklicni delavci
Professional workers
Plačani nedelovni dnevi
Pa id days when work is not performed
Prevoz na delo
Fares
Topli obrok
Warm meals
Regres za dopust
Vacation allowance
Dodatek za delovno dobo
Insurance period allowance
Varovalna sredstva
Safety equipment
Dodatno rentno zavarovanje
Supplementary pension insurance
Prispevek na bruto pl ačo, ki bremeni
podjetje
Gross wage contribution- company's
liability
SKUPAJ splošni stroški delavca
Total worker's general costs
Količnik na bruto plačo za splošne stroške
delavca
A coefficient as to the gross wage for
worker's general costs

0,34

Lastniki gozdov Strokovni delavci
Forest owners
Technical staff
0,29
0,24

0,16

0,03

0 ,04

0,12

0 ,12

0 ,10

0,08

0 ,08

0 ,06

0,13

0 ,13

0 ,12

0,08

0,08

0,08
0,31

0,34-0,43

1,33-1,42

0,73

0 ,87

2,33-2,42

1,73

1,87

Preglednica 6: Spreminjanje stroškov dela z rastjo osnovne urne postavke za opravljeno delo
Table 6: The Dependence of Work Costs on the lncreasing of the Basic Man-Hour for the Work
Performed
Osnovna bruto urna postavka
The basic gross man-hour
- vS lT/inSIT
- indeks 1 index
Količnik splošnih stroškov
A coefficient of general costs
Skupaj stroški dela
Total work costs
- v SIT 1in SIT
- indeks 1 index

430
100
2,45

460
107
2,42

500
116
2,35

600
140
2,32

650
150
2,29

900
208
2,21

1.053
100

1.113
106

1.1 75
11 2

1.392
132

1.488
141

1.989
189

delavci enako bruto urno postavko. Lastniki gozdov, ki sami opravljajo dela v gozdovih, nimajo
nekaterih stroškov v zvezi z delom in imajo zato
nekaj nižjo bruto urno postavko.
Izhodiščne plače so določene s kolektivno pogodbo, ki upošteva stopnjo strokovne usposobljenosti delavca in težavnost dela. Dejanske plače
pa so odvisne seveda od dosežene produktivnosti
dela in poslovnega uspeha podjetja.
Na ceno dela pomembno vpliva izkoristek delovnih dni. Delodajalec mora delavcu plačati čas
(in učinek), ko je dejansko na delu pa tudi
nadomestila za plačane nedelovne dneve. Nedelovnih dni, ki jih je treba plačati, je veliko (preglednica št. 3).
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Delavci imajo pravico tudi do povračila nekaterih stroškov v zvezi z delom, in sicer:
- stroškov prevoza na delo,
- stroškov toplega obroka med delom,
- regresa za letni dopust,
- dodatka na delovno dobo,
- stroškov za osebna varovalna sredstva.
Vsi delavci so tudi dodatno zavarovani za
primer nesreč in invalidnosti.
Delodajalec mora neposredno plačati od izplačanih plač še nekatere prispevke in davke; stopnja tega prispevka je razl ična glede na to, ali
imajo delavci beneficirano delovno dobo ali ne.
Višina vseh povračil je določena s splošno
kolektivno pogodbo gospodarstva ali s posebno
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kolektivno pogodbo za gozdarstvo.
Nadomestila za plačane nedelovne dneve, povračila in neposredne obveznosti delodajalca v
zvezi z delom skupaj imenujemo splošni stroški
delavca. Izrazimo jih s količnikom na osnovno
bruto urno postavko delavca (preglednica 3 in 4).
V letu 1995 znašajo za poklicne gozdne delavce
2,33-2,42, za lastnike gozdov pa 1, 73.
Splošni stroški dela so visoki, večinoma so
variabilni in rastejo proporcionalno z osnovno
urno postavko za opravljeno delo. Le slaba četr
tina splošnih stroškov dela je fiksna in torej z
rastjo osnovne urne postavke za opravljeno delo
padajo (preglednica 6). Splošne stroške dela
lahko znižamo predvsem z boljšim izkoristkom
delovnega časa, posredno pa s povečano produktivnostjo dela.
FOREST WORK COSTS
Summary
Direct work represents an important production
expenditure within forest production, comprising
about a half of all direct costs on the average,
most of them in cutting, the least in transport
(table 1).
Due to the important share in direct production
costs the height of costs for direct work deserve
all the attention.
The price of direct work in forest production
depends on:
- the basic man-hour, taking into consideration
q4alification and effort required to perform work,
and is based on the provisions of the branch
collective agreement;
- compensation for paid days when work is
not performed;
- refunds workers are entitled to due to their
employment;
- the height of contribution charges on wages,
which have to be directly paid by the employer.
An analysis of a worker's gross wage shows
that one fourth of a wage is represented by
compensations for paid days when work is not
performed. When all personal income is the
object of analysis, the ratio between the payment
for the work performed and compensations and
refunds is stili less favourable (table 2).
All performers of forest work have to be equally
treated. Yet this does not mean that all the
workers have the same gross man-hour. Forest
owners who perform forest work for themselves
do not have to carry some costs related to forest
work; consequently their gross man-hour is a little
lower.
lnitial wages are determined by the collective
agreement, which takes into consideration worker's qualification and the effort required for the
performing of the work. Real wages depend on
the productivity achieved and the business success of a company.
Work price highly depends on the utilization

factor of working days. The employer has to pay
the worker the time (and effect) when he is
actually working as well as provide the means for
compensations for the days paid when work is
not performed. These latter days are quite numerous {table 3).
Workers are also entitled to refunds for some
costs related to work such as:
- fare costs,
- costs for warm meal during the work,
- vacation allowance,
- allowance granted on the basis of insurance
period's length,
- costs for personal safety equipment.
All workers are also supplementary insured
against injury and disability.
Based on the wages paid out employers have
to directly pay some contributions and taxes; a
contribution rate varies and depends on the fact
whether workers are granted insurance years
with bonus or not.
The height of these refunds is defined by the
general collective agreement of economy or by a
special collective agreement for forestry.
Compensations for paid days when work is not
performed, refunds and direct liabilities of an
employer in relation to work together are called
general worker's costs. They are expressed by a
coefficient as to the basic gross man-hour (table
3 and 4). ln 1995 they total 2.33-2.42 for professional forest workers and 1.73 for forest owners.
General work costs are high; they are mostly
variable and increase proportionally with the basic
man- ho ur for the work performed. Only less than
one fourth of general work costs are fixed costs
and therefore decrease with the increase of the
basic man-hour for the work performed (table 6).
General work costs can first of all be reduced by
greater utilization of working time and indirectly
by increased work productivity.
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Biološki parametri, primerni za izboljšanje indeksa
nevarnosti pred gozdnimi požari
Biologic Parameters Suitable for lmproving the Forest Fire
Danger Index
Tomislav DIMITROV*

Izvleček

T. D.: Biološki parametri, primerni za izboljšanje
indeksa nevarnosti pred gozdnimi požari. Gozdarski vestnik, št. 2/1995. V slovenščini s povzetkom
v angleščini , cit. lit. 18.
Meritve vnetljivosti in gorljivosti mediteranskih
rastlinskih vrst so bile opravljene na eksperimentalnem območju Dom pri Bormes les Mimosas na
jugovzhodu Francije. Z laboratorijskimi testi na
el ektričnem grelcu (epiradiatorju) smo ugotovili
nekatere parametre živega gozdnega kuriva travnatih, grmovnih in drevesnih vrst. Na osnovi teh
parametrov je izdelana klasifikacija vrst po času
vnetljvosti, ki jo predstavljamo gozdarjem zaradi
ukrepanja pri ohranjanju in zašči ti gozdov pred
požari.
Hkrati, analogno s severnoameriškimi metodami izračunavanja indeksa nevarnosti pred
gozdnimi požari, smo merili sušenje in vlaženje
mrtvih gozdnih gorljivih snovi na dveh lokacijah:
na odprtem in pod sklepom mediteranske makije.
Spremembe smo opazovali glede na spremembe
meteoroloških elementov zaradi izboljšanja prej
omenjenih metod.
Klju čne besede: vnetljivost, gorljivost, mediteranska vegetacija, tveganje požarov.

UVOD
INTRODUCTION

Izpopolnjevanje metod za preprečevanje
in boj proti gozdnim požarom omogoča
bistveno zmanjšanje povprečne opožarjene
površine v gozdovih. Dolga obdobja brez
padavin z visokimi dnevnimi temperaturami
in nizko relativno zračno vlago ob močnem
vetru vplivajo na stanje mrtvih in živih
gozdnih kuriv. Medtem ko so spremembe
na mrtvem kurivu posledica fizičn ega procesa, so živa gozdna kuriva izpostavljena
fiziološkim spremembam.
• T. D., dipl. inž., Državni hidrometeorološki
zavod Republike Hrvatske, Grič 3, 41000 Zagreb,
HRV
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Synopsis
T. D.: Biologic Parameters Suitable for lmproving the Forest Fire Danger Index. Gozdarski
vestnik, No. 2/1995. ln Slovene with a summary
in English, lit. quot. 18.
Flammability and combustibility measurements
for Mediterranean vegetation were made at the
experimental area Dom near Bormes les Mimosas, southern France. Laboratory tests were produced with an electric radiator (epiradiateur) to
achieve certain parameters for living fuel from
grassy, shrubby and treelike kinds. Based on
these parameters a classification was made related to the flammability lag and it is presenting to
forest service for intervening in preserving and
protecting torests against tires.
Simultaneously, by analogy to the North American methods in calculating Forest Fire Danger
Index, the drying and wetting of dead forest fuel
was measured at two locations: in open land and
under Mediterranean shrubbery. These changes
were observed in relation to the changes of
meteorological elements in order to improve the
mentioned methods.
Key words: flammability, combustibility, mediterranean vegetation, fire-risk.

Dobro poznavanje pojavov neposredno
pred izbruhom ognja ter potrebnih pogojev
za začet no širjenje ognja in razširitev v
požare je zelo koristno za usmerjanje in
vodenje preventivnih akcij za preprečeva
nja gozdnih požarov v mediteranskih gozdovih. Uporaba kontroliranega ognja, ki je
eden od uveljavljenih preventivnih ukrepov
pri preprečevanju gozdnih požarov, prav
tako zahteva dobro poznavanje mehanizma
ognja ter znači l nosti gozdnih kuriv, predvsem njihove vnetljivosti in gorljivosti. Cilj
raziskav na področju vnetljivosti in gorljivosti živih in mrtvih kuriv, ki jih že daljši čas
izvajajo na jugu Francije, je analizirati razmerje med vnetljivostjo živih gozdnih kuriv
in pluviometrijskim režimom na eni ter razmerje med vnetljivostjo in vsebino vode v
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mrtvi gorljivi snovi na drugi strani. Prav tako
ugotavljajo njihova nihanja po letnih časov
nih obdobjih (pomlad, sredina poletja, jesen) in po območjih.
Cilji teh raziskav na eksperimentalnem
območju Ruscas (pokrajina VAR) so naslednji:
1. Predstaviti gozdarjem seznam izjemno
vnetljivih vrst, katerih širjenje je potrebno

rozahoda (maestral) je suh in močen, vetrovi z vzhoda-jugovzhoda so vlažni in šibki.
Na eksperimentalnem območju stojita avtomatska meteorološka in klimatološka postaja za zbiranje, obdelavo, shranjevanje in
prenos meteoroloških in klimatoloških podatkov. V laboratorijskem prostoru, kjer se-

omejiti oziroma preprečiti, in seznam slabo

ge.
Avtor tega prispevka je bil sredi leta 1990

vnetljivih vrst, ki jih je potrebno spodbujati
različnimi

z
J

gozdnogojitvenimi

žigajo rastlinske snovi, so instrumenti za
meritev temperature in relativne zračne vla-

ukrepi

na specializaciji v Nacionalnem Institutu za

(vzdrževanje, pogozdovanje, krčitev).
2. Opozoriti protipožarne enote o lokacijah, kjer je verjetnost izbruha ognja največja
glede na podatke s seznama rastlinskih

raziskovanja v agronomiji (INRA), na oddelku za gozdarska raziskovanja, na eksperimentalnem območju Ruscas (Bormes-lesMimosas). Tako se je seznanil z njihovimi

vrst in njihove vnetljivosti.
3. Vnesti v indekse nevarnosti pred goz-

izkušnjami v omenjeni problematiki.

dnimi požari, ki jih izdaja Hidrometeorološka služba in jih uporabljajo protipožarne
enote, specifične vnetljivosti rastlinskih vrst
in s tem izboljšati natančnost teh indeksov
v obdobjih hitrih oscilacij.

ukrepov raziskovali spremembe kazalcev

'
2 PODROČJE MERITEV
2 MEASUREMENT RANGE

Eksperimentalno področje Ruscas leži v
pokrajini VAR v občini Bormes les Mimosas
v gozdu DOM v osrčju masiva Maure na
jugovzhodu Francije. Masiv je zgrajen iz
skrilasto-kristalastih skal, tla so precej globoka in imajo dobro sposobnost vpijanja in
zadrževanja vode. Sestava vegetacije je
naslednja:
- drevesni sloj listavcev in iglavcev:
(Quercus ruber, Quercus fanuginosa, Castanea sativa, Pinus pinaster, Pinus pinea
in dr.)
- sloj makije bogate z eriko: (Erica arborea, Arbutus unedo, Ca/luna vu/garis, Erica
scoparia, Cistus monspefiensis, Cistus sa/viaefo/us idr.) ter
- trate s prevladujočim! družinami trav.
Klima je tipična mediteranska, lokalno
modificirana z nadmorsko višino: topla in
suha poletja, precej mile in vlažne zime,
zelo sončno v vseh obdobjih. Povprečna
poletna temperatura je med 20 in 22 °C,
zimska pa od 4 do 6 °C. Povprečna letna
količina padavin je 1000 mm. Veter z seve-

V tem letu so v okviru akcije proti požarnih
vnetljivosti naslednjih rastlinskih vrst, ki so
jih primerjali s klimatskimi ali meteorološkimi kazalci: Arbutus unedo L., Erica arborea L. in Cistus monspeliensis, ki so zelo
karakteristične

za visoko makije Sredozem-

lja, ter Pinus pinaster.
Raziskovanja, ki so usmerjena na izboljšavo indeksa nevarnosti pred gozdnimi požari, potekajo v naslednjih smereh:
- uvajanje dejavnikov, ki so povezani z
mrtvim gozdnim kurivom, analogno s kanadskimi in ameriškimi sistemi;
- proučevanje obnašanja živega kuriva,

ker je sloj grmovja (makije) v gozdovih
mediteranskih držav zelo važen;
- opazovanje meteoroloških razmer, ki

so pod sklenjenim gozdnim sklepom.

3 INDEKSI NEVARNOSTI PRED
GOZDNIMI POŽARI
3 FOREST FIRE DANGER INDEXES

Indeksi ali sistemi ocene nevarnosti pred
gozdnimi požari, ki so v uporabi v več

državah sveta, temeljijo na različnih podatkih, kot so meteorološki, topografski, biološki idr. Zbirajo se vsak dan v času trajanja
nevarnosti pred požari (od pomladi do jeseni). Izhodiščne informacije se dostavljajo
službam za boj proti gozdnim požarom.
Indeks nevarnosti za pojav gozdnih požarov je torej sredstvo predvidevanja (prevenGozdv 5:3, 1995
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cije), ki omogoča, da so protipožarne službe pripravljene in prilagojene trenutni situaciji.
Teh sistemov je v svetu več . Najbolj znan
je kanadski (CFFDRS), ki je bil osnovan
1925 in dokončno oblikovan leta 1970.
Njegov podsistem FWI (za računalniško
uporabo je bil dopolnjen leta 1984) se
uporablja za stanardni /klasični borov gozd,
uporablja pa ga tudi hidrometeorološka služba Hrvatske. V pripravi je tudi uporaba
drugega podsistema FBP (za računalniško
uporabo je bil dopolnjen leta 1992) ki predvideva obnašanje gozdnega požara pri posameznih tipih kuriv.
Ameriški nacionalni sistem ocene nevarnosti pred gozdnimi požari (NFDRS) je bil
izdelan leta 1972, in izboljšan leta 1988.
Sistem vsebuje poleg meteoroloških podatkov tudi različne modele kuriv, nevarnosti,
ki jih povzročajo ljudje, in relijef.
Klasifikacijo kuriv v NFDRS-ju so postavili Deeming idr. (1978):
a) mrtva kuriva, razporejena po hitrosti,
po kateri vsebina vlage/vlažnosti vsake
vrste kuriva reagira na veter, padavine,
relativno zračno vlago in temperaturo zraka
ter
b) živa kuriva, pri katerih je vsebnost
vode odvisna od vitalnih procesov, razvrščena pa so glede na pripadajoči sloj:
- sloj trav z enoletnimi rastlinami plitvih
korenin, ki ga suša prva napade,
- sloj trajnih grmovnic z globokimi koreninami in
- sloj dreves, katerih veje in listje ogenj
napade nazadnje.
V Evropi obstaja glede različnih klimatskih, vegetacijskih in drugih razlik v primerjavi z severno Ameriko več metod in skoraj
bi lahko rekli, da je vsaka država razvila
svojo metodo za ocenjevanje nevarnosti
pred gozdnimi požari. Ena izmed znanih
metod je WBKZ (Waldbrand- Kennziffern)
iz nekdanje vzhodne Nemčije, ki jo še
danes uporablja hidrometeorološka služba
Slovenije. Poleg meteoroloških podatkov
upošteva omenjena metoda še fenološke
faze rastlin (fenofaze).
V Franciji obstaja več metod, nacionalne
meteorološke službe pa uporabljajo mešan
68
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indeks, ki združuje prednosti metod CARREGA in DROUET. Končni uporabniki pridejo do indeksov ob pomoči Teletela jugovzhodne medregionalne meteorološke direkcije za petnajst oddelkov Entente.
Omenjeni in drugi sistemi ocene nevarnosti pred gozdnimi požari omogočajo
vzpostavitev globalne metode ocenjevanja
nevarnosti določene regije/območja. Z raziskovanjem "bioloških vrednosti, ki so primerne za izboljšanje indeksa nevarnosti
pred gozdnimi požari" želimo primerjati citirane indekse ali sisteme, ki so že v uporabi
v nekaterih mediteranskih državah, s podatki, ki jih po navadi Nacionalna meteorološka
služba ne zbira in/ali jih ne razpošilja, kot
so:
- mikroklimatske razmere (temperature
tal, temperature in vlage zraka pod pokrovom gozda);
- fizične razmere (izmenjava vlage med
zrakom in mrtvega kuriva pod gozdnim
pokrovom);
- biološke razmere (vsebnost vode v
rastlinah in vnetljivost vegetacije za tiste
rastlinske združbe, v katerih se razvijajo
požari).

4 METODE MERITEV IN POTEK
POSKUSA
4 MEASUREMENT METHODS AND TEST
PROCEDURE

4.1 Mikroklimatske meritve mrtvega
kuriva
4.1 Microclimatic Measurements of Nonliving
Fuel

Na dveh lokacijah, na odprtem in pod
sklepom visoke mediteranske makije, smo
razmestili dve plasti iglic primorskega bora
(Pinus pinaster). Vsaka plast je imela površino 4,5 m2 (1 kg iglic/m 2) . Nad plastjo
smo razpeli pocinkano mrežo, da veter ne
bi mogel razsipati iglic. Na nivoju plasti iglic
na sedmih točkah v kotih heksagona, s
stranicami dolžine treh metrov ter v sredini
smo razmestili termoelemente s platinastimi sondami. Na istih točkah smo postavili
termoelemente v višini 50 cm nad plastjo
iglic. Na ta način se opravljajo psihrometrij-
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ske meritve zraka v nivoju plasti iglic ter na
višini petdesetih centimetrov,

ifl sicer na

odprtem ter pod sklepom makije. Podatke,
ki jih zbiramo od začetka julija do konca
septembra, nato računalniško obdelujemo.
Cilj je dnevno spremljanje vsebine vlage
sloja mrtvih borovih iglic na odprtem ter pod
sklepom in določanje njihovega fizičnega
odnosa do meteoroloških vrednosti zraka
nad plastjo iglic vsako uro oziroma vsake
pol ure.
Analiza je pokazala, da je srednja dekadna vrednost vsebnosti vlage v mrtvem

kurivu na odprtem variirala (nihala) od
2,8% v začetku avgusta do 6, 7% proti
koncu septembra (S. Layec). V istem obdobju je srednja vrednost vsebnosti vlage
pod gostim sklepom makije varHrala med
7,5% in 15,1 %. Za napovedovalce gozdnih
požarov, ki uporabljajo metode z meteorološimi vhodnimi vrednostmi, je to dragocena informacija, saj so meteorološki elementi, zbrani v mreži meteoroloških postaj
na odprtem prostoru, medtem ko leži velik
del mrvega gozdnega kuriva pod sklepom
gozda.

Slika 1. Merjenje vnetljivosti rastlinskega vzorca v laboratoriju
Figure 1. A Laboratory Measurement of a Vegetabte Sample Flammability

plamen
flame

rastlinski vzorec
vegetable sample

grelec
electric radiator
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4.2 Uporaba pojma vnetljivosti živega
kuriva
4.2 The Use of the Living Fuel Flammability Term

Vsebnost vode v rastlinah in vnetljivost
vegetacije smo proučevali zaradi možnosti
primerjave s klimatološkimi ali meteorološkimi podatki:
Vnetljivost rastlinskega vzorca označuje :
- odlašanje vžiga, kar je potreben čas
od začetka izpostavljanja toplinskemu izvoru do pojava plamena, in
- trajanje gorenja, kar je čas od pojava
plamena do njegove ugasnitve, oziroma
popolnega izgoretja.
Izkušnje opazovanj požarov kažejo, da
obstajajo znotraj različnega gozdnega kuriva nihanja med vrstami in sestavnimi deli
kuriva (listje, veje, vejice, debla) določene
rastlinske vrste. Vnetljivost niha tudi med
letom v odvisnosti od stanja rastlinske snovi.
Testi ranje vnetljivosti rastlin na poskusnem območju mora biti opravljeno na prevladujočih rastlinskih vrstah, ki sestavljajo
sloje trav, grmovja in dreves. Mogoče je
tudi testiranje vrst, ki jih izberejo gozdarski
genetiki.
Proučevanje nihanj vnetljivosti je usmerjeno na :
- zasledovanje razvoja nevarnosti izbruha požara pri določeni gozdni vrsti, upoštevaje mesto, ki ga ta zavzema v določeni
rastlinski združbi ;
- hierarhijo med posameznimi vrstami ;
- izdelavo kart različnih območij na
osnovi kart vegetacije, ne samo drevesnih
vrst, temveč tudi plasti grmovja in trav;
- izvajanje preventivnih gozdnogojitvenih ukrepov, ki zajemajo prostorsko omejeno izkorenitev najnevarnejših rastlinskih
vrst ter uvajanje manj nevarnih vrst;
- urejanje prostora, upoštevaje večna
menskost mediteranskih gozdov.
4.3 Priprava rastlinskih vzorcev
4.3 The Preparation of Vegetable Samples

Rastlinsko snov preučevane vrste zbiv območjih, kjer je le-ta zelo razši rjena
tn na posameznih rastlinah, ki so reprezentativne za celotno populacijo. Od trenutka
~amo
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jemanja vzorca s poskusnih površin do
opravljanja meritev v laboratoriju vzorce
varujemo v zaprtih plastičnih posodah v
hladilniku. S tem preprečujemo spremembe
značilnosti rastlinske snovi nekaj ur po
jemanju vzorcev, saj želimo, da je vzorec
čimbolj podoben naravnemu stanju.
Ker se želimo izogniti vplivom dodatnih
faktorjev heterogenosti, iglice ali vejice z
listjem razvrščamo po razvojni fazi tkiv:
A: tkivo v času rasti,
B: zrelo tkivo letošnje vegetacije (N)
C: tkivo lanskoletne vegetacije (N-1)
D: tkivo predlanskoletne vegetacije (N2)
Rastline pripravimo za test tako, da snamemo vse cvetove, plodove, suho listje,
prav tako tudi čaše v podnožju bo rovih iglic.
Vnetljivost se v deževnih dnevih ne meri.
V prvem dnevu brez dežja izvajamo testi ranje vnetljivosti preučevane vrste kot po
navadi.
4.4 Potek postopka
4.4 Procedure Course

Meritve opravljamo z epiradiatorjem (laboratorijskim električnim grelcem) z močjo
500 W, ki je sestavljen iz kovinskih spiral ,
vloženih v disk iz čistega silicija s premerom
1OO mm (slika 2). Električni odpor daje infrardeče sevanje od 3~-t (3 · 1O~) ob 7,5 W
(7,5J/s) na cm 2. Energetski pretok- moč,
ki smo jo dobili s povezavo med površino
diska, ki izžareva infrardeče ~evanje, in
paralelna površino plošče za zažiganje
rastlinske~a vzorca na 30 cm razdalje , je
30W cm-.
Da se izognemo padcem napetosti, je
epidiator priključen na mrežno napetost
prek stabilizatorja. Tako je energija, ki
vpliva na rastlinsko snov, nespremenljiva.
Energija, ki jo oddaja disk za zažiganje, se
prenaša na rastlinsko snov predvsem z
žarčenjem in s konvekcijo, samo manjši del
pa s prenašanjem na mestih dotika med
rastlinsko snovjo in diskom za zažiganje.
Plinski gorilnik leži 4 cm nad diskom za
zažiganje v stolpcu konvekcije, kjer omogoča namerno vžiganje hlapljivih plinov, v
nobenem primeru pa ne sodeluje pri toplotnem razkroju rastlinske snovi. Brez tega
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gorilnika hlapljiv! plini v stolpu konvekcije
"pokajo" in ga s tem motjio (stolp konvekcije). Celotna struktura je v zaprti" komori iz
pleksi stekla z manjšo odprtino za manipuliranje. S tem je onemogočen vdor okoliškega zraka, ki bi lahko deformiral stolp
konvekcije, s tem pa tudi proces meritve.
Poskusi se začnejo šele, ko grelec do-

ocena 1 : gorenje zelo slabe intenzitete
ob pojavu zelo majhnega plamena,
ocena 2: gorenje slabe intenzitete ob
pojavu majhnega plamena,
ocena 3: gorenje srednje intenzitete,

seže svoj režim ravnovesja na celotni po-

ob pojavu zelo velikega plamena.

vršini, kar se zgodi približno 15 minut po
vklopu grelca. Po tem času vžgem o gorilnik
nad grelcem.

- Indeks sušnosti IS (Indice de slecite)

4.5 Parametri vnetljivosti
4.5 Flammability Parameters

Gaudet (1989), Layec (1989) in Valette
(1990) so obširno opisali metode meritev
in značilnosti analiz vnetljivosti rastlin. Rimet (1990) je uvedel intenziteto gorenja kot
dodaten parameter vnetljivosti. Če želimo
dobiti reprezentativne srednje vrednosti za
vsak poskus, je potrebno izvesti 50 testiranj. Takšno število testov omogoča statistično in grafično obdelavo dobljenih podat-

ocena 4: gorenje močne intenziteta ob

pojavu velikega plamena,
ocena 5: gorenje zelo močne intenziteta

IS se računa iz sveže teže (PF) in suhe
teže (PS) rastlinskega vzorca:
IS = 200 (PS/PF)- 100
Rezultat je aritmetična sredina štirih izmerjenih vrednosti. V tabeli navajamo primer meritve vsebine vode rastline:

TH = PF - PS · 1 OO
PF
TH = vsebnost vode (vlage)
PF

=

PS

- Frekvenca ali pogostost vnetljivosti
FI (Frequence d'inflammation)

(vlage)

FI je število testov, pri katerih smo opazili
vžig, izraženih v petdesetinkah (od O do
50). Rezultat je negativen, če se ogenj ne
pojavi po 60 sekundah.

PF

- Odlog vžiga Dl (Delai d'inflammation)
Dl je aritmetična sredina odloga vžiga,
merjenega v primerih, ko smo vžig opazili.
Izraža se v desetinkah sekunde.

teža svežega vzorca

= teža suhega vzorca
tA = srednja vrednost vsebnosti

kov. Parametri vnetljivosti so:

rs

PS

TH
IS

vode

= srednja vrednost indeksa sušnosti
1'
8,245
3,345
59,4
-18,8

11
8,153
3,311

59,4
-18,8

111
8,279
3,354
59,5
-19,0

IV

8,352
3,423
59,0
-18,0

TH = 59,3% (24 ur v sUšilni komori)

Is = -18.7
4.6 Meritve vnetljivosti

- Sredina trajanja gorenja DC (Duree
moyenne de combustion)
DC je aritmetična sredina trajanja gorenja, merjenega v primerih, ko smo vžig
opazili. Izraža se v desetinkah sekunde.
- Intenziteta gorenja IC (Jntensite de
Ja combustion)
Kadar pride pri poskusu do vžiga, ocenjujemo kvalitativno gorenje po naslednji lestvici:

4.6 Flammability Measurements

Meritve vnetljivosti in gorljivosti rastlinske
snovi potekajo po naslednjem vrstnem redu:
- Odhod na lokacijo, kjer zberemo ca.
1 kg rastlinske snovi, ki jo shranimo v dobro
zaprte plastične škatle. Nabiramo samo
vršičke rastlin v istem fenološkem stadiju.
Za posamezne rastline (Cistus monspeliensis) vzamemo na teren tudi ročni hladilnik.
- Po vrnitvi odčitamo pred vhodom v
GozdV 53, 1995
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laboratorij vrednosti suhega in mokrega
termo metra.
- V laboratoriju izpolnimo snemalni list,
v katerega z besedami in določenimi šiframi
zabeležimo vse pomembne podatke o rastlinskem vzorcu, meteoroloških razmerah,
času začetka in konca testiranja, o ožji
lokaciji vzorca itn.
- Za prvo serijo meritev odsekamo
vrši č ke rastlin dolžine do 8 cm (premer
grel ca je 1Ocm) , in v 25 plastičnih kozarcev
vložimo rastlinske vzorce teže ca. 1 g 1. V
ognjevaren (pyrex) kozarec vložimo ca. 8 g
vzorca za meritev vsebnosti vode rastlin.
Odvečno snov shranimo v plastični posodi
v hladilniku.
Kozarec z 8-gramskim vzorcem prenesemo takoj v sušilnik s stalno temperaturo
približno 60 °C (v ZDA 65 °C) in začnemo
s serijo meritev 25 vzorcev na električnem
grelcu. Po vsakem poskusu zabeležimo
čas trajanja od trenutka, ko vložimo vzorec
na grelec, do pojava ognja, ter čas trajanja
v sekundah od pojava ognja do njegovega
ugašanja. čas se meri s štoparico, vrednosti pa se takoj vnašajo v računalnik .
Po prvi seriji meritev se na računalniku
izračunajo srednje vrednosti odloga vžiga
in trajanja gorenja.
Za drugo serijo meritev vzamemo iz hladilnika preostalo vegetacijo in ponovimo
postopek tehtanja 25 vzorcev teže ca. 1 g
in enega pyrex kozarca s ca. 8 g vzorca, ki
ga takoj damo v sušilnik. Drugo vegetacijo
vložimo v plastično posodo in shranimo v
hladilnik.
Po drugi seriji meritev natehtamo v dva
pyrex kozarca po ca. 8 g rastlinskega
vzorca (ostanek rastlinske snovi odvržemo
stran) in jih takoj prenesemo v sušilnik. V
sušilniku so tako vse skupaj 4 pyrex kozarci
s po 8 g vzorcev za ugotavljanje vsebnosti
vode (vlage) v testirani rastlini. Ponovimo
postopek izračuna odlašanja vžiga in trajanja gorenja. Z računaln ikom grafično in
stati stično obdelamo dobljene vrednosti
1
Teža vzorca mora biti v mejah od 0,95 do
1,05 grama. Vzorec se meri na preciznih tehtnicah
občutljivosti 0,001 gram . V Republik! Sloveniji je
proizvajalec teh tehtnic TEHTNICA Zelezniki, tip
tehtnice je EB-300 M.
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(standardna deviacija, koeficient korelacije
itn.) in podatke shranimo.
V primeru, da merimo samo eno serijo s
25 vzorci (po navadi del rastline od N-1 ,
N-2 in N-3 leta), damo v sušilnik za ugotavljanje vsebnosti vode v rastlini na začetku
meritev dva kozarca s po ca. 8 g vzorca in
druga dva kozarca na koncu serije. Če
želimo natan čnejše podatke za vsebnost
vode v rastlinskem vzorcu, je postopek
drugačen in meritev traja 4 dni.
4.7 Ocena vnetljivosti
4.7 Flammability Assessment

Po preglednici 1 ocenimo vsako izmed
rastlinskih vrst. Ocena se v razponu 6
nivojev določa na osnovi deleža pozitivnih
testov FI (Frequence d'inflammation) in
srednjega odloga vžiga (Delai d'inflammation).
Dl = povpreč ni odlog vžiga v sekundah
FI = delež pozitivnih testov (O do 50)
Ocene :
O - slabo vnetljiv
1
2 - srednje vnetljiv 3
4 - zelo vnetljiv
5

malo vnetljiv
vnetljiv
skraj nje vnetljiv

Preglednica 1: Tablica ocene vnetljivosti
Table 1: Flammability Assessment Table
,--

Dl

32,5
27,5
22.5
17.5
12.5
FI

o
o
o
o
1
1
<25

o
o
o

o

1
1
1
2
1
2
2
3
25-38 39-41

1
1
2
1
2
2
2
2
3
2
3
3
3
3
4
3
4
5
42-44 45-47 48-50

Ocene O in 1 pomenijo slabo vnetljivost
posamezne rastlinske vrste, 2 in 3 srednjo
ter 4 in 5 močno vnetljivost.
Po vsaki seriji dvotedenskih meritev vnetljivosti v Franciji objavijo informativni bilten
in ga odpošljejo naslednjim institucijam:
- direkciji za ruralni prostor in gozdove
pri ministrstvu za kmetijstvo,
- regionalnemu klimatološkemu uradu,
- medregionalnemu centru za koordinacijo akcij Civilne zaščite ,
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- delegaciji za
gozdov.

zaščito

mediteranskih

suše), so vrednosti vnetljivosti neposredno
odvisne od vsebnosti vode, ta pa je odvisna
od meteoroloških razmer.

5 UPORABA REZULTATOV
5 RES ULTS' USE

študija sloni na opisih razvoja vrednosti,
merjenih v času sezone, ter klimatskih vrednosti, ki so značilne za trenutek meritve ali
za obdobje pred tem. Meritve so bile opravljene na prevladujočih drevesnih vrstah, ki
sestavljajo plasti trav, grmovja in dreves na
poskusnem terenu Apnenaste in Kristalinske Provanee v letih od 1978 do 1990. Prav
tako so izdelane posebne raziskave na
vrstah, ki so jih izbrali gozdarski genetiki.
Zaradi zelo obsežne snovi v tem članku
podajamo samo najbolj značilne rastlinske
vrste zgoraj omenjenih slojev, tako da dobi
bralec pregled nad namenom raziskovanja
bioloških parametrov.
Splošna pravila
General Ru les

Od brsta do zrele faze/zrelosti in odpadanja listja se zaradi strukturalne in fizikalno-kemi čne spremembe tkiva listov
spremenijo čas vnetljivosti. Frekvenca zanetenja je na najnižji vrednosti v času brsta
in ostaja zelo slaba, vse dokler je vsebnost
vode od 150 do 200% glede na suho snov.
Srednji odlog vžiga, če ga je možno izraču
nati, je vedno zelo visok. Ko je srednje
trajanje gorenja zelo majhno, je vnetljivost
izjemno hitra. Enak fenomen opažamo, ko
se po obilnem dežju bistveno poveča vsebnost vode, ali potem ko rastlina razvije
drugi brst. Takoj ko se vsebnost vode zniža
s 150 na 1OO ali 80 %, frekvenca vnetljivosti
hitro narašča, hkrati pa se srednja vrednost
odloga vžiga bistveno zmanjšuje in se sorazmerno povečuje srednje trajanje gorenja.
Toda pri takšni vsebnosti vode v rastlini,
meritve, iz katerih izračunamo srednje vrednosti (posebej posameznih odlašanj), kažejo veliko disperzije.
Po zreli fazi se vsebnost vode stabilizira
po navadi med 120 in 80 %. Pri mrtvih tkivih
listja ali iglic, ki odmirajo v različnih časov
nih obdobjih, v odvisnosti od rastlinske
vrste in doživetega "hidričnega stresa"
(motnje fotosinteze in respiracije v času

Sloj trav
Grass Layer

Brachypodium ramosum L.:
Ta vrsta, ki je zelo pogosta v deg radi ranih
združbah in na tratah, gradi neprekinjene
preproge. Prav tako je tesno prepletena s
Quercus coccifera. Del te trajnice, ki raste
nad zemljo, obdrži pri optimalni rasti tudi
suhe elemente (veje) iz prejšnjih let, tako
da vnetljivost te preproge nikoli ni na najnižji
ravni. Takoj ko pride do.suše, se začne del
rastline, ki raste nad zemljo, sušiti od spodnjega dela proti vrhu. Zaradi tega so območja, kjer raste ta rastlinska vrsta, od
začetka poletja zelo primerna za izbruh
požarov, ki se potem z lahkoto razširijo.
Vendar ti požari niso zelo intenzivni zaradi
majhne fitomase, ki redkokdaj presega 1OO
kg/ha, rastlinje ni nikoli višje od 40 cm in
Slika 2. Meteorološka postaja Ruscas (foto: T.
Dimitrov)
Figure 2. The Ruscas Weather Station
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toplota gorenja ni večja od 1O do 12 kJ/g.
Zaradi prilagojenosti suši, se rastlinska
vrsta uporablja za znanilko prve nevarnosti,
če upoštevamo izgled delov, ki rastejo nad
zemljo.
V nasprotju s tem pa pomeni Aphyliantes
monspe/iensis zelo majhno nevarnost
gozdnih požarov, čeprav njena vnetljivost
nima ocene O. Vzrok je v tem, da ta vrsta
nikoli ne razvije neprekinjene preproge in
ker sredi sušne sezone nad zemljo ni suhega dela.
Preproga trajnih trav, ki je prav tako suha
v zimskem obdobju, pa kaže območja, ki
so zelo ugodna za izbruh požarov. Ti požari
so redkokdaj katastrofalni v tem letnem
obodbju leta, kljub temu pa lahko opustošijo
precejšnje površine.

maja do julija in njihova vnetljivost je zelo
slaba. V začetku obdobja je na najnižji
stopnji zaradi velike vlažnosti tkiv, z zmanjšanjem vsebnosti vode pa vnetljivost postopno narašča. Vnetljivost vejic tipa B je
spremenljiva in ima oceno 1 ali 2, ko je
vsebnost vode med 130 in 150. Ocena 3
se praviloma dodeljuje v času dolgotrajnih
suš, ko vsebnost vode niha okrog 11 O.
Ocena 4 se dodeljuje zelo redko, samo v
primerih izjemno dolgotrajnih suš.
Vnetljivost vejic tipa C je vedno večja od
vnetljivosti vejic tipa B. To dovoljuje uporabo te vrste kot oznako za nevarna obdobja v primeru nastanka gozdnega požara. Ko postane v določenem območju Arbutus unedo skrajno vnetljiv, postane nevarnost gozdnega požara realna. To so pokazali E. Gaudet (1988) in S. Layec (1989).

Grmovni sloj
Shrub Layer

Arbutus unedo:

Vzorce vejic tipa A najdemo od meseca

Erica arborea L.:

Razliko med vejicami tipa A in B na eni
ter vejicami tipa B in C na drugi strani lahko

Slika 3. Merjenje sušenja in vlaženja mrtvega kuriva iglic primorskega bora (foto: T. Dimitrov)
Figure 3. Drying and Wetting Measurement of the Needles ' Nonliving Forest Fuel of the Littoral Pinus
nigra da/matica
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opazimo le na začetku rastnega obodobja.
Vnetljivost vejic tipa Aje slaba do srednja.
V nasprotju s tem je vnetljivost ~ejic tipa B
in C zelo močna, na kar vremenske spreM
membe vplivajo zelo malo. Močna vnetljivost, združena z zelo veliko toploto gorenja
(višjo od 20 kJ/g), je zelo značilna za to
vrsto, ki gradi neprehodno makijo s srednjo
višino poganjkov od 4 do 5 m. To vrsto
imamo za zelo nevarno in spada med
najboljše indikatorje za nastanek gozdnih
požarov. Celo po prenehanju padavin
ostaja vnetljivost te vrste še vedno visoka,
ne glede na zmanjšanje meteorološkega
indeksa nevarnosti pred požari. Precejšnje
zmanjšanje potencialne nevarnosti požara,
ki jo predstavlja ta vrsta, nastopi le med
cvete njem.
Pri Ca/ycotoma spinosa je značilno, da
se v času požara veje, napolnjene z vročim
zrakom in vnetljivim plinom, ločijo od grma
in dvigajoč se visoko znotraj stolpa konvekcije padajo v stanju razbeljene žerjavice
daleč pred fronto požara, kjer odpirajo nova
žarišča. Njeno odstranjevanje ali uničevaM
nje kakor tudi uničevanje Erice scopade, ki
je še bolj vnetljiva od opisane erike, je
stalna zahteva strokovnjakov za boj proti
požarom.
Drevesni sloj
Tree Layer

Pinus halepensis Mil/.:
lglice vejic v času rasti A pomenijo majhno nevarnost, medtem ko so vejice tipa
B, še bolj pa tipa C, zelo vnetljive, neodvisno od meteoroloških razmer, ki na njih
malo vplivajo. Vnetljivost te vrste dodatno
narašča s starimi iglicami, ki ostajajo petnajst dni na drevesu, preden se posušijo in
odpadejo. Odpad, ki ga ustvarjajo suhe
iglice, je zaradi svoje obilnosti, kar je povezano z precejšnjo velikostjo iglic in njihovo
mehkobo, zelo vnetljiv in gorljiv. Ta odpad
je odličen prenosnik požarov, pa tudi dragocen pripomoček pri izvajanju namernih poM
žarov zaradi odstranjevanja mrtve gorljive
snovi pod gozdom.
Kombinacija rastlinskih vrst s Pinus halepensis v drevesnem sloju, Ouercus coccifera v grmovnem sloju in Brachypodium

ramosum v sloju trav je ena izmed najbolj
vnetljivih, ki sploh obstajajo. Problem je v
tem, da drevesni sloj ni nikoli dovolj gost
za zmanjšanje moči rasti grmovja in trav,
ki dosežejo svojo največjo vnetljivost v
istem obdobju. Rizik se povečuje tudi zaradi
tega, ker veje Quercus coccifera zadržujejo
suhe iglice alpskega bora.
Ourcus ifex L. :
V nasprotju z nekaterimi idejami o zamenjavi iglavcev z listavci so poskusi in terenska opazovanja pokazala, da je listje vejic
tipa B in C Qurcus ifex zelo vnetljivo v
poletnem obdobju. Ta močna vnetljivost se
malo zmanjšuje zaradi razvoja novih poganjkov, vendar je glede na njihovo majhno
maso njihov vpliv šibek. Suho listje je zelo
vnetljivo, ampak ne gradi goste in neprekinjene preproge. V čistih in gostih formacijah
Qurcus ilex zmanjšuje moč nižje rastočih
rastlin, na večini lokacij pa omogočajo odprte formacije nižjim slojem razvoj na obrobju pa tudi pod pokrovom posameznih dreves. V sloju pod alpskim barom ta vrsta v
nobenem primeru ne zmanjšuje vnetljivosti
formacije. Skratka, pospeševanje listavcev
pred iglavci zaradi vnetljivosti njihovih iglic
je nesmiselno.
Pinus pinaster:
lglice primorskega bora so v poletnem
obdobju manj vnetljive od iglic alepskega
bora zaradi krajšega zadrževanja na vejah
dreves. lglice tekočega leta (tip A) so gotovo manj vnetljive, ker so mlade in vlažne.
lglice zrelih vejic (tip B), vejic leta n-1 (tip
C) in n-2 (tip D) so srednje vnetljive. Celo
v času namočnejših suš niso dobile ocene
4 ali 5. Opad suhih iglic je vsekakor vnetljiv,
njegova moč gorenja pa je odvisna od
velikosti fitomase. Togost iglic povečuje
kompaktnost tega sloja, s tem pa tudi
gorljivost.

Vrste, ki so jih izbrali gozdarski genetiki
Species Selected by Forestry Genetics Experts

Gozdarski genetiki so izbrali določene
rastlinske vrste, ki so jih po testiranju njihove ustreznosti za zamenjavo vnetljivih
vrst predstavili gozdarskim službam. Take
manj vnetljive vrste so: Abies cepha/onica,
GozdV 53, 1995
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Acacia melanoxylon, Alnus subcordata, Eucalyptus dalrympleana, Eucalyptus MacArthurii in Hakea saligna.

6 KLASIFIKACIJA VRST PO ČASU
ODLAŠANJA (ODLOGA) VŽIGA
6 CLASSIFICATION OF SPECIES BY
FLAMMABILITY LAG
Specifična analiza vnetljivosti kaže, da
le-ta niha v odvisnosti od fenološkega stadija in značilnosti tkiv v posameznem štadiju, kar bistveno spreminja reakcijo vegetativne snovi na toploto. Preglednica 1 prikazuje informacije o vnetljivosti, upoštevaje
srednje fiziološko stanje, v katerem so rastline v poletnem času.
Pri uporabi podatkov iz preglednice 1 je
potrebno upoštevati, da stanje, v katerem
je proučevana rastlinska snov, lahko niha
od enega do drugega poletja in od ene do
druge lokacije. Tako lahko pride do velikih
nihanj celo v istem poletju, ko se vnetljivost
lahko premakne z ravni slaba na raven
močna, kar lahko vidimo na primeru Cistus
monspeliensis.
Vnetljivost od srednje do močne ravni
velikega števila rastlinskih vrst je vzrok za
veliko gorljivost mediteranskih gozdnih
združb. Zaradi zmanjšanja nevarnosti pred
gozdnimi požari so potrebne intervencije
gozdarskih strokovnjakov z izdelovanjem
presek ali uvajanjem kultur manj vnetljivih
nasadov.
Z vzgojo nasadov Cedrus atlantica ali
Abies cephalonica je možno bistveno
zmanjšati nevarnost požarov. Poganjki teh
dveh vrst imajo majhno vnetljivost, odrasli
nasadi pa tvorijo sklenjen sklep, ki v primerjavi s Pinus halepensis ne dopušča razvoja
močnega grmovnega sloja.
Z uvajanjem zimzelenega hrasta (Quercus ilex) na mesto bora ne rešujemo problem zaščite teh združb pred požari, medtem ko je uvajanje vrste Cupressus arizonica, drevesa z vodoravnimi vejami, trajen
ukrep za zmanjšanja nevarnosti pred požari. Pri ohranjaju gozdov pred požari imajo
prednost grmovne vrste z malo ali srednjo
vnetljivostjo, kot je Arbutus unedo, namesto
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nevarnih vrst, kot so Ca/luna vulgaris in
različne vrste erik.
Nevarne vrste je možno odstraniti z lokalno uporabo sistemskih herbicidov triclopyr ali glyphosate, kar se je že pokazalo
za zelo uspešno. Kontrolirana vžiganje ali
paša pri odstranjevanju ali selekciji nevarnih vrst ni učinkovito.

7 ZAKLJUČEK
Raziskovanja, izpeljana na mediteranskih gozdnih vrstah so nas pripeljala do
novih spoznanj:
- vnetljivost določenih listavcev, kot so
Quercus suber, Quercus pubescens in
Quercus ilex je večja kot vnetljivost posameznih iglavcev, kot so Pinus pinaster,
Cedrus atlantica in Abies cephalonica;
- nevarnost pred požari je večja v združbah, bogatih z Erico arborea, kot v zdru žbah s prevladujoča vrsto Arbutus unedo,
tako v obdobjih suš kot v obdobjih minimalnega tveganja.
Raziskave so prav tako pokazale, da so
v celotnem letnem ciklusu spremembe v
vsebnosti vode v tesni korelaciji s parametri
vnetljivosti. Merjenja na eksperimentalnem
območju Ruscas, so omogoči la izdelavo
kart vegetacije, ki služijo kot osnova za
izdelavo kart potencialne nevarnosti pred
požari, kakršne so:
- karte vnetljivosti vegetacijskih združb
in
- karte gorljivosti, ki so izdelane.v merilu
1 :20.000 s kodiranim opisom vsake vegetacijske združbe.
Na osnovi spoznanj o specifični vnetljivosti so analizirali odnose med podatki, ki jih
je oddajal satelit NOAA (temperatura površine, hidrični stres vegetacije, požar vegetacije), in določenimi biološkimi parametri, kot je vnetljivost. Prezgodaj je delati
zaključke , kljub temu pa se ti parametri
razvijajo in načrtujejo nove raziskave na
tem področju.
Opisano metodo bodo uporabili na Hrvaškem pri meritvah vnetljivosti in gorljivosti
submediteranske vegetacije, po vzpostavi-
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tvi eksperimentalnega poligona v Makarski
(Dalmacija). Ta raziskovalna enota bo proučevala gozdne vrste prihodnosti, kar bo
gozdarjem v pomoč pri izbiri vrst, ki so
primerne za uvajanje v gozdove priobalnega dela Jadrana.

CONCLUSION
The research carried out in Mediterranean
kinds led to the following conclusions:
- the f!ammability of some broad-!eaved kinds
like Quercus suber, Quercus pubescens and
Quercus i!ex is higher than that of some coniferous kinds like Pinus pinaster, Cedrus atlantica
and Abies cephalonica;
- fire danger is higher in the associations rich
with the Erica arborea than in those where Arbutus unedo prevails, which equally holds true of
drought seasons and periods of minimal risk.
The research has also proved that throughout
the entire annual cycle the changes in water
quantity are in close correlation with flammability
parameters. Measurements at the experimental
area Ruscas have enabled the elaboration of
vegetation maps, which serve as a basis for the
working out of fire-risk map such as:
- maps of vegetation association flammability
and
- combustibility maps made on a scale of
1 : 20 000 with a code description of each vegetation association.
Based on the results on specific tlammability
the relations between the data received by the
NOAA satellite (surface temperature, vegetation's
hydric stress, vegetation's fire) and specific biolog Ic parameters like flammability were analysed.
It is stili too early to draw conclusions yet the
parameters mentioned are being developed and
new research is being planned in this scientific
field.
The method described is going to be used in
Croatia in flammability and combustibility measurements of the Submediterranean vegetation
ance an experimental range has been founded
in Makarska (Dalmatia). This testing unit is going
to investigate the forest species of the future
times, which will represent a help for foresters in
deciding which species are appropriate to be
introduced into the forests of the littoral part of
the Adriatic Sea.
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1978.
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Phyllonorycter robiniella (Ciemens), še en nov listni
robinije v Sloveniji

zavrtač

Phyllonorycter Robiniella (Ciemens), Another new Lithocolletida of
the Robinia in Slovenia
Gabrijel SELJAK*

Izvleček

Synopsis

Seljak, G.: Phyllonorycter robiniella (Ciemens),
še en nov listni zavrtač robinije v Sloveniji. Gozdarski vestnik, št. 2/ 1995. V slovenščini , s povzetkom v nemščin i, cit. lit. 7.
Pozno spomladi 1994 se je v bližini Nove
Gorice pojavila za Slovenijo nova neevropska
vrsta listnega zavrtača robinije Phyl/onorycter robiniella (Ciemens 1859) (Lepidoptera, Gracillariidae). V prispevku so podrobneje opisani imago
in biologija žuželke ter prikazani podatki o poznavanju zdajšnje razširjenosti v Sloveniji.

Seljak, G.: Phyllonorycter Robiniella (Ciemans), Another new Lithocolletida of the Robinia
in Slovenia. Gozdarski vestnik, No. 2/1995. ln
Slovene with a summary in German, lit. quot. 7.
ln late spring 1994 a noneuropean species of
Lithocolletida, Phyllonorycter robiniella (Ciemens
1859) (Lepidoptera, Gracillariidae), completely
new in Slovenia, emerged in the vicinity of Nova
Gorica. The imago and the biology of the insect
as well as the data on its presen! occurrence in
Slovenia are in detail presented in the article.

Ključne besede: Phyllonorycter Robiniella
(Ciemens), Robinia pseudoacacia.

Key words: Phyllonorycter Robiniella (Ciemans), Robinia pseudoacacia.

UVOD
INTRODUCTION

Robinijo (Robinija pseudoacacia L.). ali
kot ji napačno pravijo tudi akacija, je leta
1601 v Evropo prinesel Francoz Jean Robin. V novem okolju je dobro uspela, med
drugim tudi zato, ker jo niso ogrožali škodljivci, če izvzamemo nekaj malo pomembnih polifagnih vrst.
Leta 1983 je bil na območju nekdanje
Jugoslavije, nedaleč od Zagreba (Igre, Maceljski 1983) na robiniji prvič najden listni
zav rtač n earktičnega porekla Parectopa robiniella Clemens. Leto pozneje je ugotovljen na več mestih v Sloveniji (Maček 1984),
kjer se je najbrž pojavil že nekoliko prej.
Na Primorskem se je od tedaj močno razširil, zlasti v Vipavski dolini, v Goriških Brdih
in v Primorju, postopno pa se širi tudi proti
severu po dolini Soče in Idrijce. V zadnjih
• mag. S. G., dipl. inž. kmetijstva, svetovalec
za varstvo rastlin pri Kmetijsko veterinarskem
zavodu Nova Gorica, Kromberk, 65000 Nova
Gorica, SLO
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letih se njegova števil čnost precej umirja,
kar je najbrž povezano z razširitvijo njegovih naravnih sovražnikov.
Lani (1994) sem na robiniji v Novi Gorici
in okolici že v začetku junija opazil izvrtine,
ki so po obliki povsem drug ačne od tistih,
ki jih dela prej omenjeni robinjev zavrtač .
Te so mehurjaste, ovalne in celorobe in
sprva opazne samo s spodnje strani listov.
Šele pozneje, ko je goseničica že skoraj
povsem odrasla, je obrise izvrtine opaziti
tudi na zgornji strani lista v obliki marmorirane pege. Ta zelo spominja na izvrtine, ki
jih pri jablani dela vrsta Lithocolletis blancardella Fabr.
Po značiln ih izvrtinah in gostitelju ni bilo
težko ugotoviti, da gre za vrsto Phyl/onorycter robiniella (Ciemens 1859) (Lepidoptera, Gracillariidae). Njena domovina je severna Amerika. Do leta 1991 je bila v
Evropi ugotovljena v Italiji (Bolchi & Trematerra 1989), Švici, Franciji in jugozahodni
Nemčiji - Bodensko jezero (Whitebread
1990). V Italiji se bolj množično pojavlja na
širšem območju Milana (Trematerra in Se-

Phyllonoryc1er robiniella (Ciemens), še en nov listni zavrtač roblnije v Sloveniji

rini 1991 ), v letu 1994 pa tudi že v Furlaniji
(lastna opazovanja).

Phyllonorycter robimella (Ciemens 1859)
je majhen metuljček, ki z razprtimi krili meri
6 do 6,5 mm. Glava in pipalke so srebrnkaste, tipalke in oprsje temnorjavo s temnorjavim čopom na glavi. Sprednja krila so nad
osrednjim pregibom zlate barve s svetimi
p rečnimi pasovi, pod pregibom pa temnosiva s posameznimi temnejšimi sencami.
Nad osrednjim krilnim pregibom so štirje
o rečni kostalni pasovi srebrnkasto bele barve ; prva dva potekata izrazito poševno ;
prvi prečni pas je pred sredino kril, na obeh
straneh temno obrobljen ; nasproti, na dorzalni strani, je samo nekoliko svetlejša lisa;
drugi p rečni pas je približno na sredini kril,
prav tako temneje obrobljen in se na osrednjem pregibu skoraj spoji s svetlejšim dorzalnim pasom; približno na 3/4 krila je tretji
svetlejši pas, ki skoraj brez prekinitve prehaja v dorzalnega; čet rti prečn i in temno
obrobljeni svetli pas je le malo pred vrhom

kril. Na koncu prednjih kril je okrogla ali
klinasta črna apikalna pega; apikalni rob je
črnikast; končne rese so srebrnkaste. Zadnja krila so temno siva, z resami enake
barve.
Ko miruje, ima metuljček posebno držo,
ki je značilna bolj ali manj za vse predstavnike družine Gracillariidae. S povsem iztegnjenimi sprednji nogami se opre na podlago, zato je prednji del dvignjen nad raven
preostalega telesa.
Ličinke imajo t. i. hi permetabolični razvoj,
po čemer se tudi ta družina listnih zavrtačev
razlikuje od sorodnih. Goseničice 1. in 2.
stadija so izrazito dorziventralno sploščene ,
z zelo razširjenim oprsjem in glavo in so
brez nog. Te delajo tenek, podolgovat rov
tik pod spodnjo povrhnjico, ki se na koncu
razširi. Hranijo se s celičnimi sokovi (»plazmofagija«). Od 3. stadija dalje so goseničice bolj ali manj valjaste z razvitimi prsnimi
in zadkovimi nogami. Manjka le par na VI.
zadkovem člen u . Te gose ničice se hranijo
z listnim parenhimom (»histofagija<<).
Na spodnji strani lista napravijo ovalno
izvrtino z mehurjasto pridvignjeno spodnjo
povrhnjico. Robovi izvrtine so bolj ali manj
ravni. Zgornja stran lista je na tem mestu
rahlo privzdignjena in bledo zeleno marmorirana. Sorodna vrsta Parectopa robiniella
dela izvrtine nepravilnih oblik, in to na
zgornji strani lista.
Ko gosen i čica odraste, se zabubi v vretenastem, svilnatem zapredku znotraj izvrtine Pogosto najdemo v izvrtini tudi po več
zapredkov, kar je posledica združevanja
večjega števila, sprva ločenih izvrtin.

1 - Phyllonorycter robiniella (Ciemens) - močno
napadeni list1či robinije

2 - Phyllonorycter robiniella (Ciemens) - izgled
izvrtin na zgornji strani lističev.

2 METODE OPAZOVANJA V LETU 1994
2 OBSERVATION METHODS IN 1994

Po prvem odkritju v začetku junija sem
vizualno v tedenskih razmikih spremljal dinamiko zavrtavanja novih listov in pojav
imagov v manjšem sestoju robinije v Novi
Gorici. Pojav imagov sem spremljal z otresanjam vej v lovilna mrežo (kečer).

3 OPIS IN BIOLOGIJA
3 DESCRIPTION AND BIOLOGY
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Phyllonorycter robiniella prezimuje pretežno v stadiju imaga v raznih skrivališčih
(Whitebread 1990). Glede tega, ali lahko
prezimijo tudi goseničice v odpadlem listju
ali skrite v brstih, so mnenja raziskovalcev
še precej deljena (Trematerra in dr. 1991 ).
Prav tako je še precej nejasnosti, koliko
rodov razvije na leto. V originalnem opisu
vrste (Ciemens 1859) je omenjen en sam
rod, ki se pojavi v septembru in oktobru. V
Lombardiji v Italiji so ugotovili kar pet rodov
(Trematerra in Serini 1991 ).
Na območju Nove Gorice sem v letu
1994 naštel štiri rodove (slika 1). Prve
zavrtine sem opazil 13. junija, ko so bile
goseničice prvega rodu večinoma že v 4.
in 5. razvojnem stadiju. Iz tega sklepam,
da so bila jajčeca odložena že nekje sredi
ali proti koncu maja, kar se ujema s stanjem
v Lombardiji. Sveže zavrtine 2. rodu so se
pojavile v prvi dekadi julija. Ulov metuljčkov
z metodo stresanja je bil v tem obdobju (v
začetku julija) še neuspešen, ker je bila
populacija na opazovanem mestu očitno še
zelo maloštevilčna.
Natančno ločevanje prejšnjih rodov je
bilo spričo medsebojnega prekrivanja in
opazovanja v nekontroliranih razmerah,
manj zanesljivo. Bolj množično pojavljanje
svežih zavrtin smo opazili v začetku avgusta, do prave gradacije pa je prišlo v septembru. Posamezne sveže zavrtine sem
našel še v začetku oktobra, pri čemer pa
ni jasno, ali je šlo morda za delni 5. rod ali
pa le za zakasnele primere 4. rodu.
3 - Robinjev listni zavrtač (Parectopa robiniella
Clemens) dela v primerjavi z vrsto Phyllonorycter
robiniella (Ciemens) drugačne izvrtine.
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Obseg pojava in razširjenost v Sloveniji
v letu 1994
The lncidence Range and the Occurrence in
Slovenia in 1994
Preseneča

izjemna namnožitev listneg a
Phyllonorycter robiniella (Ciemens) v eni sami sezoni. Od posameznih
zavrtin v juniju se je poleti in v septembru
tako namnožil, da je bilo na nekaterih
mestih v okolici Nove Gorice (med Grčno
in Panovcem, Kostanjevica, Rožna dolina,
pod Markom v Šempetru) listje robinije
skoraj sto odstotno poškodovano. Do jeseni
se je razširil po vsej Vipavski dolini in
južnem delu Goriških Brd, vendar je bilo
tod listje robinije večinoma še malo prizadeto.
Drugo, ločeno žarišče se je pojavilo v
okolici ankaranskega križišča, od koder se
je zavrtač nato razširil navzgor po Dekanski
dolini in naprej v smeri Kopra in Šmarij.
zavrtača

4 - Phyllonorycter robiniella (Ciemens) - goseničice različnih razvojnih stadijev (levo spodaj - 5.
stadij, desno zgoraj 4. stadij, v izvrtini zgoraj 3.
stadij).

S - Phyllonorycter robiniella (Ciemens) - goseničice se zabubijo v zapredkih v izvrtini (vse slike :
foto avtor).
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Slika 1: Phyllonorycter robiniella (Ciemens) - razvojni krog (N. Gorica 1994)
Figure 1: Phillonorycter robiniella (Ciemens)- deve/opmental circle (N. Gorica 1994)

Slika 2: Phyllonorycter robiniella (Ciemens)- razširjenost v Sloveniji; stanje 1994
Figure 2: Phil/onorycter robiniella {Ciemens)- Occurrence in Slovenia; Situation in 1994
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Konec avgusta sem posamezne zavrtine
našel tudi na okrasnih robinijah ob bencinski črpa l ki na Tržaški cesti v Ljubljani.
Trenutno poznavanje razširjenosti vrste
Phyllonorycter robiniel/a (Ciemens) je prikazana na sliki 2.
Sodeč po začetn i h pojavih, je bila nova
vrsta zanesena k nam najbrž že poleti
1993. Po prvem odkritju v Novi Gorici sem
v naslednjih dneh našel zavrti ne še na štirih
mestih v bližnji okolici, čep rav so bile te še
zelo maloštevilne. Vsa primarna žarišča na
Goriškem so bila skoraj brez izjeme v bližnji
okolici bencinskih črpalk. Iz tega sklepam,
da je bila nova vrsta zavrtača naključno
prinesena iz Italije, njegov vnos pa tesno
povezan s turistično dejavnostjo na tem
območju (nakup bencina, igralništvo). Pravilnost podmene potrjuje tudi množičen pojav zavrtača blizu ankaranskega kri žišča in
na Tržaški cesti v Ljubljani, v obeh primerih
v neposredni okolici bencinskih črpalk .

SKLEPI
CONCLUSIONS

Iz tako eksplozivnega pojava v letu 1994
na širšem območju Nove Gorice in v Dekanski dolini sklepam, da listni zavrtač Phyllonorycter robiniella (Ciemens) vsaj za zdaj
pri nas še nima resnih naravnih sovražnikov. Očitno mu submediteranske klimatske
razmere posebej ustrezajo. Skoraj čisti sestoji robinije, ki jih v okolici Nove Gorice, v
Vipavski dolini in v Slovenski Istri ne manjka, mu omogočajo skoraj neovirano širjenje. Navzočnost v Ljubljani in njegova razširjenost tudi v hladnejših območjih Evrope
kažeta, da je tudi v Sloveniji njegovo nadaljnje širjenje za zdaj omejeno edino z uspevanjem robinije.
Kakšen je njegov vpliv na prirast lesa
robinije, lahko za zdaj le posredno ocenjujemo. Vsaka izvrtina zajame vsaj četrtino
ali pa tudi celo polovico l i stiča, v času
poletne gradacije pa so lahko na vsakem
l ističu tudi tri ali štiri izvrtine. S tem se,
teoretično, vsaj razpolovi tudi fotosintetska
produktivnost listov in kol ič i na akumuliranih
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rezervn ih snovi ter se zmanjša prirast zlasti
poletnega lesa. Glede na njegove gradacijske zmožnosti in obseg prizadetosti listnega tkiva, utegne biti za robinijo precej
bolj škodljiv kot pred leti priseljeni robinijev
listni zavrtač (Parectopa robiniella Clemens). Vendarle se lahko nadejamo, da se
bo tako kot pri robinijevem listnem zavrtaču
s pojavom naravnih sovražnikov tudi populacija vrste Phyllonorycter robiniel/a (Ciemens) kmalu umirila.
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PHYLLONORYCTER ROBINIELLA
(CLEMENS), NOCH ElNE NEUE MINIERMOTTE
DER ROBINIE IN SLOWENIEN
Zusammenfassung
ln der Nahe von Nova Gorica (West-Slowenien)
wurde im SpatfrOhling 1994 eine, fOr Slowenien
neue nearktische Blattminiermotte der Robinie
Phyllonorycter robiniella (Ciemens 1859) (Lepidoptera, Gracillariidae), festgestellt. Im September kam es schon zu einem Massenauftreten um
die Stadte Nova Gorica und šempeter, wo die
Robinienblatter fast hundertprozentig beschadigt
wurden. Ein anderer Fokus bildete sich in der
Umgebung von Koper aus. Die Art wurde, wahrscheinlichst durch die turistische Tatigkeit, aus
ltalien zufallig eingeschleppt. Nach den ersten,
noch provisorischen Beobachtungen konnten in
der Umgebung von Nova Gorica 4 Generationen
verfolgt werden. Die lmago und der Entwicklungsverlauf des lnsektes wird in dem Beitrag genauer
beschrieben und die Kenntnisse Ober die aktuelle
Verbreitungsituation in Slowenien dargestellt.

GDK: 270:929:(497.12.01)

Mestni gozd Kozlov rob
The Kozlov rob Urban Forest
Edo KOZOROG•

Izvleček

Synopsis

Kozorog, E.: Mestni gozd Kozlov rob. Gozdarski vestnik, št. 2/1995. V slovenščini, cit. lit. 14.
Mestni in primestni gozdovi so tisto področje,
kjer se srečujejo različni interesi. Za gozdarja je
to področje, kjer prihaja v stik z javnostjo, zato je
njegovo vključevanje tu zelo pomembno. Članek
obravnava način in potek ureditve mestnega gozda Kozlov rob pri Tolminu; ta je potekala že v
novih razmerah gozdarstva v Sloveniji.

Kozorog, E.: The Kozlov Rob Urban Forest.
Gozdarski vestnik, No. 2/1995. ln Slovene, lit.
quot. 14
Urban and suburban forests are regions where
different interests coincide. For a forester this is
a region where he eames into contact with the
public, therefore his participation is of extreme
importance. The article deals with the method
and course of the regulatlon of the Kozlov rob
urban forest near Tolmin, carried out already
within the changed situation regarding forestry in
Slovenia.

Ključne

besede: mestni gozd, javnost, vloge

gozdov.

Key words: urban forest, public, forest roles.

1 UVOD
INTRODUCTION

Slovensko gozdarstvo je s sprejetjem
novega zakona doživelo velike spremembe. Predvsem je zdaj ločeno strokovno
delo, izvajanje, lastništvo in financiranje
vlaganja v gozdove. To zadnje vodi država.
Vsako odločanje je pod močnim nadzorom
države, lastnikov in javnosti. Zato je pretok
denarja veliko bolj namenski in nadzorovan,
njegova pot nazaj v gozd pa ne več tako
direktna.
V teh razmerah so se znašle med drugim
tudi gozdne učne poti, mnoge od njih so
menjale lastnika, financerja, vzdrževalca in
upravljalca, ki praviloma ni več ista oseba.
V času, ko še vzdrževanje starih poti ni
zagotovljeno, je seveda vsaka želja po
postavitvi nove poti izziv in nova izkušnja
za slovensko gozdarstvo. Zato želim prikazati nastanek projekta Mestnega gozda
Kozlov rob, ki vključuje tudi zgodovinsko
naravoslovno učno pot, in seveda nakazati
aktualno problematiko na tem področju.

* E. K., dipL inž. gozd., Zavod za gozdove
Slovenije, OE Tolmin, Tumov drevored 17,65220
Tolmin, SLO

2 ZAČETEK PROJEKTA IN METODE
DELA
2 PROJECT'S APPROACH AND WORKING
METHOD

Ideja je nastala pred posvetom Mestni in
primestni gozdovi v Sloveniji spomladi
1993. Takrat smo na SGG Tolmin v okviru
strokovne naloge analizirali vse pomembnejše mestne gozdove v območju. Tako je
bilo v povezavi z gimnazijami izvedeno
štetje obiska in anketiranje krajanov in obiskovalcev mestnega gozda posebej ob
Hublju pri Ajdovščini, v Panovcu pri Novi
Gorici in na Kozlovem robu pri Tolminu
(Oblak 1993). V želji, da bi množico podatkov kar najkoristneje uporabili, smo začeli
pripravljati tudi idejni projekt za izvedbo
naravoslovnih učnih poti. V vseh primerih
gre za precej obiskane mestne gozdove, ki
so večinoma v zasebni lasti.
V primeru tolminskega Kozlovega roba,
kjer je izvedba že v zaključni fazi, smo
projekt zastavili nekoliko ambiciozneje kot
ureditev mestnega gozda v celoti. To je
obenem poskus, na kakšen način smo se
v novih razmerah sposobni vsaj enakovredno vključiti v prostorsko načrtovanje in
izvajanje projektov v gozdnem prostoru, ki
niso neposredno predpisani z Zakonom o
gozdovih.
GozdV 53, 1995
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3 PREDSTAVITEV KOZLOVEGA ROBA

Najprej smo se povezali z vsemi soudeleženimi v tem prostoru in jih skušali pridobiti za usklajeno delovanje. Tako smo z
anketo vklju čili tudi lastnike gozdov, ki so
se ugodno odzvali, in občino kot lokalno
skupnost.
Po dokončn i izdelavi projekta smo imeli
javno predstavitev ob lanskem Tednu gozdov, skupaj s predstavitvijo nove organiziranosti gozdarstva. Ureditev smo lahko nadaljevali z vključitvijo sponzorjev in javnimi
deli v okviru občine Tolmin.
Ves čas smo sodelovali z Gimnazijo
Tolmin. Na posameznih segmentih so bile
opravljene štiri maturitetne naloge, pri katerih smo gozdarji uspešno sodelovali kot
somentorji.

3 THE PRESENTATION OF KOZLOV ROB

Kozlov rob je opazen grič nad Tolminom,
porasel z gozdom. Na njegovem 428 m
visokem vrhu so ostanki srednjeveškega
gradu z istim imenom. V zgodovini je imel
za Tolminsko razl ične simbolne vloge. Za
podložnike je bil nekoč simbol fevdalne
oblasti in utrjenosti. Proti koncu srednjega veka je bil grad simbol znamenitega
Tolminskega punta. V Soški fronti je bil
Kozlov rob pomembna opazovalna točka.
Danes je po svoji vlogi Kozlov rob tipičen
mestni gozd za rekreacijo, sprehode in
vsakodnevne stike krajanov z naravo.
Zaradi dominantne lege in zgodovinske
vloge igra pomembno vlogo tudi pri identiteti ožje in širše Tolminske, ki je v današnjem času močno povezana s turizmom.
Analize obiska kažejo, da je Kozlov rob
dnevno zelo obiskan, žal pa je širše premalo predstavljen, da bi pritegnil več turistov.
·

Slika 1. Pieronijeva risba Kozlovega roba iz 17.
stoletja.
Picture 1. The Kozlov Rob Castle above Tolmin,
an 11/ustration by G.B.Pieroni from 11h century

4 UREDITEV MESTNEGA GOZDA
KOZLOV ROB
4 THE ARRANGING OF THE KOZLOV ROB
URBAN FOREST

Doslej je bilo že kar nekaj projektov v
zvezi z Kozlovim robom. Nekateri so bili
Slika 2. Obisk Kozlovega roba ob nedeljah.
Picture 2. Attendance at Kozlov Rob on Weekends
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nerealni, drugi pa so propadli, ker niso
upoštevali zasebne lastnine.
Naš projekt smo zato razdelili v dve fazi.
Prva je realno dosegljiva že v tem trenutku
in se nanaša na površine, na katerih je že
zagotovljena javna vloga, tj. južne obronke
Kozlovega roba (državna lastnina) in poti,
ki so izločene v katastru. Ankete, ki smo
jih izvajali leto prej med obiskovalci, krajani
in lastniki gozdov, so bile že zasnovane
tako, da bomo želje anketirancev karseda
upoštevali. Ta del projekta je vseboval
naslednje elemente, ki smo jih z javnimi
deli in sponzorji skoraj v celoti izvedli:
1. Razmejitev mestnega gozda, postavitev vstopnih tabel s preglednim zemljevidom, ureditev parkirnega prostora ter postavitev ovir za prehod z motorjem ali
kolesom. Ureditev statusa mestnega gozda
in režima obiska z odloki pa je ostala za
novo občino.
2. Ureditev in označitev poti
Obiskovalce želimo usmeriti na tri, po
svoji vlogi različne poti. Zgodovinsko-naravoslovna učna pot poteka po južni,
najbolj obiskani strani na vrh.
Grajska pot je najstarejša pot po severni
strani in je namenjena predvsem tistim, ki
si želijo tišine in miru, saj je pot manj

obiskana in poteka po starejšem bukovem
gozdu.
Trim steza je namenjena rekreaciji in je
speljana okoli griča. Z boljšo označitvijo teh
poti bi bilo manj neurejenega gibanja po
gozdu, saj to moti kar 34 % lastnikov
gozdov, to željo pa je izrazilo tudi velik del
krajanov in obiskovalcev.
3. Z zgodovinsko~naravoslovno učno
potjo smo želeli dati vsebino že dosedaj
najprivlačnejši poti na vrh. Poleg velike
turistično-informativne,
bo imela tudi
vzgojno-izobraževalno vrednost.
Posamezne informacijske točke, ki so
označene večinoma z lesenimi tablami, bi
lahko razdelili v tri skupine:
• Točke, ki so tematsko povezane z
zgodovino Tolminske, so privlačne za večino obiskovalcev. Sem spadajo ruševine
gradu, restavrirani avstrijski bunker iz soške
fronte, kapelica sv. Martina in panj, na
katerem so označeni glavni dogodki tolminske zgodovine.
• S krajinsko-naravoslovnimi točkami
smo skušali predstaviti tolminsko pokrajino
in procese v njej.
• Gozdarsko tematiko smo skušali čim
bolj nevsiljivo vgraditi v čim več točk. Najboljše so tiste točke, kjer se vse tri teme

Slika 3. Potrebe krajanov in obiskovalcev pri ureditvi mestnega gozda.
Picture 3. Public Opinion of the Necessity to Arrange an Urban Forest

" wHh

;-,;~~ to:'_ke
.

opat

;

j

il

;

piknik prost~[=
Picnicspot

1

1

1

1

trim steza
Jogging route
označena pot
Marked route

drugo
Other

1

o

5
%

10

15

JI krajani
Local
pe ople

20

25

30

O obiskovalci
Visitors

GozdV 53, 1995

85

Mestni gozd Kozlov rob

prepletajo (npr. prej omenjeni panj, s katerim smo poleg zgodovine prikazali tudi
časovno dimenzijo rasti drevsa).

promocija ter vklju čitev Kozlovega roba v
podobo Tolminske.

turistično

6 ZAKLJUČKI IN RAZMIŠLJANJA
6 CONCLUSION AND REFLECTIONS

5 PROMOCIJA MESTNEGA GOZDA
5 URBAN FOREST'S PROMOTION

Kozlov rob kot razgled ni grič in zgodovinski simbol Tolminske je že dolgo v podzavesti Tolmincev. Ankete so jasno pokazale,
da postaja pomemben element te navezanosti tudi gozd, ki porašča Kozlov rob, saj
ugodno vpliva na počutje sprehajalcev.
Zato smo uvedli termin mestni gozd; svoje
k še večji popularizaciji tretje, vse pomembnejše dimenzije Kozlovega roba, pa naj bi
prispevala tudi knjižica, ki je obenem vodnik
po zgodovinsko-naravoslovni učni poti. To
je namreč zelo pomembno tudi za celotno
Tolminsko, saj se ta razvija iz pašniške v
gozdnato pokrajino. V skladu s tem se
mora zato počasi spremeniti tudi odnos do
gozda.
Najboljša promocija za vse to je gotovo
urejen mestni gozd. Zato smo na koncu
projekta novi občini predali našo vizijo o
prihodnji vlogi Kozlovega roba in poudarili
naloge, ki bi jih morala na tem področju še
opraviti občina. Te so zlasti ureditev statusa
in lastniških razmer, upravljanje in nadaljna

Projekt Mestni gozd Kozlov rob je nastajal v spremenjenih razmerah gozdarstva.
Pri tem smo spoznali, da bo moral biti
gozdar pri podobnih nalogah družbeno veliko bolj aktiven, kot doslej, saj bo moral
pritegniti tako uporabnike, kot lastnike gozdov (tudi javnih 1), sponzorje, in izvajalce
posameznih del. Sodelovati bo moral s
sorodnimi institucijami in iskati v njih zaveznike za skupni nastop.
Naša zgodovinsko naravoslovna učna
pot se od dosedanjih gozdnih učnih poti
razlikuje po naslednjem:
• Tematika je veliko širša, saj smo posegli celo po zgodovinskih temah. Tako želimo povečati aktualnost in zanimivost poti
in s tem u činek in interes predvsem lokalne
skupnosti za obstoj take poti.
• V primerjavi z večino gozdnih učnih
poti, ki so večinoma v primestnih gozdovih,
smo pot postavili v samem mestnem gozdu
na sprehajalno pot, ki je bila že doslej
močno obiskana. S tem bo vzdrževanje
veliko cenejše,_ vzgojni učinek pa veliko
večji.

Slika 4. Kdo naj bi financiral ureditev? Primerjava odgovorov krajanov in obiskovalcev z dejanskim
financiranjem v deležih.
Picture 4. The Financing of the Kozlov Rob Urban Forest lnquiry Answers and the Actua/ Situation
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Pri tem ugotavljamo naslednje:
1. Sorazmerno lahko smo navezali stike
s sorodnimi institucijami, sponzorji in celo

z zasebnimi lastniki gozdov, saj so vsi
čustveno navezani na ureditveno območje.

MESTNI GOZD KOZLOV ROB

Idejni ureditveni

načrt

1. POBUDA•

Nekoliko teže pa je v podobne projekte
Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov
RS kot upravljalca državnih gozdov. Treba
je najti način, da bi tal<e javne površine
upravljala občina, ki ima praviloma večji

Posvet o mestnih in primestnih gozdovih
v Sloveniji
(DIT Gozdarstva Slovenije, 24. maja
1993)

interes za to, že zaradi pritiska javnosti.

2. ANALIZA STANJA URBANIH GOZDOV
V TOLMINSKEM GG OBMOČJU•

vključiti

2. Glede na to, da so postavljeni objekti
v gozdu, ki je sorazmerno blizu mesta, je
močno prisoten problem vandalizma, ki bo
v prihodnje lahko celo ogrozil vzdrževanje
učne

poti.

3. Pri podobnih projektih, ki bodo v prihodnje vse pogostejši, bo moral Zavod za
gozdove vsaj sodelovati, po svojih močeh
pa biti celo pobudnik ali nosilec. Le tako bo
gozdarska stroka vsaj enakovredno vplivala
na razvoj gozdnega prostora, saj ima pri
tem veliko znanja in izkušenj. Pritegniti bo
moral gozdarska izvajalska podjetja, da
bodo ta pri tem videla tudi svoj interes
(promocijo firme in gozdarstva, izvajanje
posameznih ureditvenih del ipd.) in tudi
druga podjetja in institucije, saj proračun
skega denarja vsekakor ne bo dovolj za te
namene.

4. Celoten projekt smo namenoma zastavili precej šolsko. To pa zato, ker bi nam
lahko služil kot model za podobne, še
zahtevnejše projekte v našem območju.
Tako že nastajala projekta ureditve rekreacijskega območja ob Hublju pri Ajdovščini
in ob Idrijskih Rakah. Še pomembnejša je
regulacija in ureditev obiska v Trnovskem
gozdu in sodelovanje pri nastajanju krajinskega parka Zgornja Idrijca. Veliko podobnih izkušenj pa smo že dobili pri upravljanju
zelo obiskanega Panovca pri Novi Gorici.

Tudi ta bo v prihodnje zahteval še večje
angažiranje gozdarske stroke. Ankete vsekakor kažejo, da gozdarjem pri tovrstnem
delu javnost zaupa!

Panovec pri Gorici

Hubelj pri Ajdovščini
Idrijske Rake
Kozlov rob pri Tolminu
(Soško Gozdno gospodarstvo Tolmin,
Gimnazije, spomladi 1993)

3. VKLJUČITEV VSEH SOUDELEŽENIH
PRI UREDITVI MESTNEGA GOZDA
KOZLOV ROB•
Turistično

društvo Tolmin
Gimnazija Tolmin
Anketiranje obiskovalcev
Anketiranje krajanov
Anketiranje lastnikov gozdov
Občina

in država (posamezna ministrs-

tva)
Strokovne institucije
(Goriški muzej, ZVNKD Nova Gorica,
Gozdarska fakulteta)
(Soško gozdno gospodarstvo Tolmin)

4. IZVEDBA NAČRTA
Določitev

realne širine načrta

Dodelava

načta

Javna razgrnitev
Vključitev

sponzorjev
Iskanje posameznih izvajalcev
Promocija

(SGG Tolmin, Zavod za gozdove Slovenije, Gimnazija Tolmin)

5. UPRAVLJANJE MESTNEGA GOZDA
Zavod za gozdove Slovenije
društvo Tolmin
GorišKi muzej, Tolminska
zbirka
Turistično

muzejska
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Krajevna skupnost Tolmin (bodoča obTolmin)
Gimnazija Tolmin

čina

• Faza trenutno poteka oz. je že

zaključena

MESTNI GOZD KOZLOV ROB
Izvedba

načrta

1. FAZA (realna v tem trenutku)
Ureditev južne strani in javnih poti
Postavitev vstopnih informacijskih tabel
Označitev obstoječih poti

Sanacija neprimernih poti
Ureditev
zgodovinsko-naravoslovne
učne poti
Ureditev vrha Gradu: informacijska tabla,
razgledna točka, knjiga vtisov
Popravilo obstoječe infrastrukture
Ureditev statusa mestnega gozda
Tiskanje vodnika
Promocija mestnega gozda Kozlov rob

2. FAZA (pogojno dosegljiva)
Celotna ureditev mestnega gozda Kozlov
rob
Popravilo Grajske poti

Slika 5. Pregledna shema mestnega gozda Kozlov rob.
Picture 5. The Synoptic Map of the Kozlov Rob Urban Forest
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LEGENDA:
~ Grajska pot
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_Naravoslovna učna
..... Trim steza
·
lE] Pojasnjevalne table
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Slika 6. Delavci javnih del pri urejajanju razgledne točke. (foto: Edo Kozorog)
Picture 6. Public Work Participants Arranging a Beauty Spot
Slika 7. Tolminska pokrajina z gričem Kozlov rob. (foto: Edo Kozorog)
Picture 7. The Tolminsko Landscape with the Kozlov Rob Hill
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Popravilo trase in razširitev Trim steze
(sprehajalne poti)
Opustitev komercialne sečnje v večjem
delu gozda
Delna rekonstrukcija ruševin gradu
Rekonstrukcija razglednega stolpa na
vrhu
Ureditev parkirišč ob vstopu v mestni
gozd
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GDK: 174.7 Abies alba (Mil.) :(497.12.04)

Jelka v Ljubljanskem gozdnogospodarskem

območju

Tomaž KOČAR'

Na Ljubljanskem gozdnogospodarskem
jelovo bukove gozdne
združbe okrog 19.000 ha ali 14% površine
območja. Skoraj izključno gre tu za dinarsko združbo Abieti-Fagetum dinaricum s
svojimi podzdružbami.
Jelka je z večjim deležem navzoča še v
združbah Dryopterido-Abietetum in Bazzanio-Abietetum, ki pa v območju porašča
manjše površine (le 4% površine območja
oz. okrog 5.500 ha). Gozdnogospodarske
enote, v katerih imenovane združbe prevladujejo, so prikazana v preglednici 1.
območju poraščajo

Preglednica 1: Gozdnogospodarske enote v
Ljubljanskem območju z največ jelovih in jelovo-bukovih združb
Gozdnogospodarska
enota
Ravnik
Bistra
Preserje
Borovnica
Rakitna
Ig
Logatec
Mokre-Turjak, predel Mokre
Vrhnika

Delež je-bu,
oz. je združb (%)

100
100
82
71

70
63
56
50

46

Od gospodarskih enot, navedenih v preglednici 1, so bile pred 2. svetovno vojno
veleposestva Windischgratza, Auersperga
in Galeta naslednje: Ravnik, Mokre in Bistra. V drugih GE prevladuje zasebna posest. Del obravnavanega območja - planote Pokojišče, Logaška planota, Rakitna,
nad Vrhniko - so v 13. in 14. stoletju
intenzivno naseljevali. Dokajšen del gozdov
na teh območjih so takrat izkrčili in sekali
brez reda, zato so dinarski jelovo-bukovi
gozdovi tu takšni, kot jih pač danes vidimo.
Gospodarjenje s temi gozdovi, predvsem v
*

T. K., dipl. inž. gozd., 61260 Ljubljana-Polje,

Cesta XU4, SLO

drugi polovici oz. proti koncu 19. stoletja,
je bilo drugačno, bolj načrtno v predelih, ki
so bili v lasti veleposestnikov, glede na
druge predele, ki so bili po odvezi v zasebni
lasti.

O JELKI IN NJENI OBČUTLJIVOSTI

il

Jelka je zelo občutljiva za spremembe v
okolju, posebno za spremembe mikroklime.
Onesnaževanje okolja je gotovo eden od
mnogih vzrokov za njeno hiranje -sušenje.
Sečnjam posameznih dreves v sestojih so
sledile sečnje skupin drevja oziroma poseki
na večjih ali manjših površinah. Pojav sušenja jelke je prisoten pri nas nekako od
konca 2. svetovne vojne, posebno pa po
letu 1960. V tem času se je začel poveče
vati obseg t.i. slučajnih pripadkov (sanitarne
sečnje) na območjih, kjer je predstavljala in
še predstavlja jelka pomembno drevesne
vrsto. Delež jelke se še vedno niža, tudi na
Ljubljanskem gozdnogospodarskem območju (slika 1).
Poleg sušenja jelke je pri tej drevesni
vrsti navzoč tudi problem njenega nezadovoljivega naravnega pomlajevanja. Eden
od negativnih - zaviralnih dejavnikov pri
tem je prav gotovo divjad Uelenjad in
srnjad). Jelenjad se je v Sloveniji po 2.
svetovni vojni hitro razširila in namnožila,
tako v svojih nekdanjih območjih, kot zunaj
teh, oz. v drugih predelih v Sloveniji. Tu ne
bom govoril o vzrokih, zakaj je tako, naj le
omenim, da na

območju

II

Borovnica-Poko-

jišče

(tu je danes gojitvene lovišče LZS z
veliko koncentracijo jelenjadi) o jelenih do
okrog leta 1950 ni bilo govora; prvi osebki
te vrste divjadi so se tu pojavili nekje po
letu 1953 (prvi kos je bil na tem ombočju
uplenjen v letu 1956, v letu 1971 pa je bilo
GozdV 53, 1995
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1

Slika 1. Gibanje deleža iglavcev in jelke skozi zadnja desetletja v nekaterih gozdnogospodarskih
enotah ljubljanskega območja
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1941
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Molcrc (predel)

%

1930

1962

1972

uplenjenih že 12 kosov). Kljub povečevanju
odstrela, se število jelenjadi v Sloveniji še
vedno povečuje. Prehranske možnosti v
gozdovih so v sedanjih časih za tako številno jelenjad in ob tem seveda tudi za
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1962

1002

srnjad, premajhne. Razmerje med številč
nostjo rastlinojedov in prehranitvenimi možnostmi okolja moramo nujno uskladiti.
Morda posvečamo preveč pozornosti samo
jelenjadi, kot glavnemu krivcu pri objedanju

Raki Ina

Preserje

%

1935

19/S

1935

Borovnica ZS

SLP -1

Ig

Vrhnika

1956

Logatec

19:>9

19:.8

1978

1938

1006

1976

1E86

mladja in pri tem zanemarjamo vlogo srnjadi. To potrjujejo tudi raziskave vsebine
želodcev uplenjene jelenjadi in srnjadi, ki
jih je opravil dr. Miha Adamič. Tudi gobec
srnjadi je primerneje oblikovan za hranjenje
z mladjem kot gobec jelenjadi. Iz kontrolnih
ploskev (objedenost mladja od divjadi) je
vsekakor treba še nadalje pridobivati podatke in še naprej izvajati raziskave o
vplivu divjadi na naravno pomlajevanje gozdov. V preglednici 2 povzemamo rezultate
meritev in raziskov, ki jih je opravil Janko
GozdV 53, 1995
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Vidmar, dipl. inž. gozdarstva (v letih 1988
do 1989).
Pregl~dniea ~: _Po~kodovanost gozdnega
mladJa od diVJadi, ugotovljena v letih 19881989

Gozdnogospodarska
enota
Mokre-Turjak, predel Mokre
Rakitna
Ig
Ravnik
Mokre- Turjak, predel Turjak
Vrhnika
Bistra
Preserje
Borovnica

Poškodovanost
(objedenost) mladja v %
iglavci listavci skupaj
6,0
19,4
2,7
7,2
2,0
9,0
10,3
3,9
11 ,4

25,1
26,2
34,4
32,3
36,8
53,4
49,9
45,0
46,7

22,8
26,0
30,1
30,3
32,0
37,5
37,6
40,6
43,5

Od analiziranih gozdnogospodarskih
enot je gozdno mladje v povprečju najmoč
neje objedeno na območju GE Borovnica,
najmanj pa v gozdnem predelu Mokre.
Mladje iglavcev je najmočneje objedeno v
gozdovih GE Rakitna, najmanj pa v predelu
Turjaka (Mokre in Turjak v GE Mokre-Turjak). Mladje listavcev je najmočneje objedene na območj u GE Vrhnika (Ljubljanski
vrh - Gojitvene lovišče LZS!), najmanj pa
na območju GE Mokre. Kritična meja objedenosti naj bi bila nekje med 30 in 35 %.
~bjedenost gozdnega mladja je večja tam,
kjer prevladujejo večji strnjeni gozdni kompleksi (zahodni predel kraških jelovo-bukovih gozdov). Tu so prehranski pogoji za
veliko rastlinojedo divjad najbolj skromni.
Ne glede na jelko in njene probleme v
zvezi z naravno obnovo, lahko gozdarji
morda razmišljamo takole: ob obč utn em
zmanjšanju števila jelenjadi pa verjetno tudi
srnjadi, bomo prišli v gozdovih nekako do
meje, ko bo objedanje mladja od divjadi v
mejah "normalnega" in ne bo bistveno vplivalo na uspeh oz. neuspeh naravne obnove
gozdov.
GIBANJE DELEŽA JELKE
V LESNI ZALOGI GOZDOV
Iz grafikonov na sliki 1, v katerih so
predstavljeni podatki iz gozdnogospodarskih načrtov, je razvidno gibanje deleža
iglavcev oz. jelke glede na skupno lesno
zalogo gozdov.
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Iz grafikonov je razvidno, da delež iglavcev na območjih , kjer prevladujejo jelovobukove, oz. jelove združbe, v letih po 2.
svetovni vojni pada.
Močno vnašanje smreke (umetne obnove) v Bistri že pred 2. svetovno vojno je
precej prispevalo k temu, da s padanjem
deleža jelke ni v ~naki meri padal tudi delež
iglavcev ; podobno velja za Ravnik, v
mnogo manjši meri morda še za predel
Mokre.
V obdobju nekako od leta 1955 do danes
(40 let) se je delež iglavcev na obravnavanem območju v povprečju znižal za okrog
11 % (od 6 do 13% v posameznih gospodarskih enotah).
Relativno se je najbolj znižal delež jelke
glede na skupno lesno zalogo v GE Bistra
(za 32 %), najmanj pa v GE Preserje (za
13 %).
Da z naravnim pomlajevanjem ni problemov znotraj ograjenih površin, ni potrebno
posebej poudarjati. Deloma to pokažejo
tudi posnetki, ki sem jih napravil na Mokrcu
v obdobju od leta 1978 pa do danes.
Na Mokrcu smo zaradi ugotavljanja naSlika 2. Naravno mladje na ograjeni površini, GE
Mokre- Tuqak, odd. 36 (foto: Tomaž Kočar )

Preglednica 3: Spremembe v deležu jelke v lesni
zalogi gozdov
Gozdnogospodarske
enote

Obdobje

Bistra

1962-1993

Znižanje
deleža jelke
, v%

od
44

na
12

66

42

1941:63%,
1963:56%
Ravnik

1960-1990
1951:78%

Rakitna
Borovnica

Logatec
Vrhnika

Ig
Preserje

Mokre (predel)

1960-1990
1955-1986

59/60 33

zasebni
državni

71
73

48
60

1958-1988
1956-1986
1965-1985
1965-1985
1961-1991

46

24

42
51
69
48

36
56
31

22

ravnega pomlajevanja brez vplivov divjadi
"šlmfeljski" gozdarji v letu 1978 ogradili
ploskev površine okrog 1 ha in jelovo-bukov
sestoj na njej večkrat preredčili. Ploskev
leži v oddelku 36, pod vrhom Repičnika.
Ploskev smo ogradili potem, ko smo si
podobne ograjene ploskve ogledali pri sosedih v gozdnem predelu Mačkovec (prav
tako AF din., takrat TOZD Vel. Lašče, KGP
Kočevje).

V začetku junija 1994 sem si ogledal tudi
dve mali ploskvi, ograjeni zaradi istega
namena (veliki sta 8 x 8 m oz. 11 x 11 m)
v GE Preserje na območju Srebotnika (k.o.
Kamnik, odseka 9.b in 24.b; A.-F. din).
Ploskvi sta bili ograjeni v letu 1987 oz.
1988. Pri bežnem ogledu sem za ogrado
videl največ javorjevega pa tudi brestovo
mladje (A. Pseudoplatanus in U. glabra),
višine od 1m pa tudi višje.

ZAKLJUČEK
številčnost divjadi (predvsem jelenjad,
delno srnjad) je treba uskladiti s prehranitvenimi zmožnostmi gozdov. Ob poudarjanju naravnega pomlajevanja, kar je biološko in dolgoročno vsekakor utemeljeno,
čeprav dolgotrajno, je treba torej najprej
uskladiti odnose "gozd-divjad". Kaj se bo
potem dogajalo z jelko, odnosno z njeno
naravno regeneracijo (obnovo), bo prinesel
čas. Z ureditvijo t.eh odnosov se bo gotovo
izboljšalo pomlajevanje po naravni poti,
tako jelke kot drugih drevesnih vrst. Problem sušenja odraslega drevja jelke pa
verjetno ostaja. V primeru zmanjševanja
onesnaževanja (kisli dež in podobno) je
želeti in upati na izboljšanje stanja tudi v
pogledu tega pojava.

VIRI
1. Gozdnogospodarski načrt Ljubljanskega
gozdnogospodarskega območja 1991-2000.
2. Gozdnogospodarski načrti iz obdobja po 2.
svetovni vojni do 1994 za gozdnogospodarske
enote: Bistra, Borovnica, Ig, Mokre-Turjak, Preserje, Rakitna, Ravnik in Vrhnika.
3. Kočar T., 1990. Nekaj o zgodovini samostana
Bistra ter pregled gospodarjenja z gozdovi tega
predela v obdobju od prve svetovne vojne do
danes. Gozd V, 1. s. 43-51.
4. Kočar T., 1990. Gozdni predel Ravnik (Loga-

tec). Gozd V, 6, s. 319-327.
5. Kočar T., 1990. Gozdarstvo Turjaške graščine na prelomu stoletja do 2. svetovne vojne

(tipkopis).
6. Kordiš F., 1993. Dinarski jelovo-bukovi gozdovi v Sloveniji.
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Pogled v gozdove onkraj severne meje in v zgodovino
Obisk slovenskih gozdarjev pri zgodovinarki in gozdni posestnici
Dr. Elisabethi Johann na Avstrijskem Koroškem

Jurij DIACI*
Zbrani iz vseh vetrov in področij slovenskega gozdarstva: Inštituta, Zavoda za gozdove, izvajalskega podjetja in Fakultete torej popolni kot že dolgo ne in pod vodstvom prof. dr. D. Mlinška smo konec oktobra obiskali zgodovinarka dr. Elisabeth Johann na njenem družinskem posestvu v
Selah (Zell) pod Obirjem na Avstrijskem
Koroškem. Namen obiska je bil spoznati
razvoj in vlogo gozdarstva na Koroškem v
luči družbenih sprememb za časa habsburške monarhije ter prve in druge avstrijske
republike. Zgodovina monarhije nam je
skupna, po njenem razpadu smo krenili z
Avstrijci vsak svojo pot. številne možnosti
za primerjavo prehojenih poti so se ponujale kar same.
V dopoldanskem delu nas je dr. Johannova seznanila z zgodovino gozdarstva na
Koroškem od sredine prejšnjega stoletja
naprej in s sedanjim, za manjše veleposestnike ter tudi nekatere kmete precej kočljivim
stanjem.
Gozdarstvo v času
Avstroogrske monarhije

Obsežni goloseki v alpskem svetu za
rudnike, fužine in gradnjo železniške infrastrukture v prvi polovici 18. stoletja so
nevarno ogrozili gozdove. Kot posledica so
se vrstile vodne ujme. V drugi polovici 18.
stoletja je skušala država zaščititi gozdove
z izdajo precej strožjih zakonov, poleg tega
so se v tem času širom monarhije ustanavljala gozdarska društva. Oboje je pripomoglo k uveljavitvi gozdarstva in gozdarske
znanosti nasploh.
• Mag. J. D., dipl. inž. gozd., Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo, 61000 Ljubljana,
Večna pot 83, SLO

96

Gozd V 53, 1995

Iz gozdarskih strokovnih revij lahko razberemo, da se je strokovna polemika sredi
druge polovice 18. stoletja osredotoči la na
področje gojenja gozdov, z osrednjim vprašanjem ponovne ogozditve nastalih velikopovršinskih golosekov. še posebej zanimivo je dejstvo, da so se že takrat pojavljale
polemike o ustreznosti malopovršinskega
(prebiralnega) oziroma golosečnega gospodarjenja. V tistem času je malopovršinskost velikokrat pomenila stihijskost, predvsem v drobnoposestniškem gozdu, zato
se je druga struja še bolj uveljavila. V
naslednjih letih se je težišče razprav premaknilo na bolj tehnična in tudi organizacijska področja, na odpiranje gozdov in mehanizacijo dela v gozdu, kar je bilo omogočeno z razvojem novih tehnologij.
Na prelomu 19. stoletja so se pojavila,
kot odziv na naraščajočo industrializacija in
spreminjanje okolja, tudi razmišljanja na
temo estetika in gozd. Bila so povezana z
idejo, da je mogoče z "dobrim" gospodarjenjem gozda (čiščenjem, gozdnim redom)
pospeševati tudi druge funkcije gozda. Vendar so se zagovorniki lepega odločno postavili po robu monokulturam in goloseč
nemu gospodarjenju z gozdovi.
Vzporedno s spoznavanjem splošnokoristnih funkcij gozda se je na začetku 20.
stoletja uveljavilo spoznanje o ogroženosti
gozdov. Obsežni goloseki so povsem izničili vodozadrževalno delovanje gozdov. Že
takrat so razmišljali tudi o saniranju posledic vpliva emisij na gozdove. Velika nevarnost za gozdove so bili tudi spekulativni
nakupi gozdnih parcel za takojšnji posek
sestojev in prodajo lesa, kar je bilo zaradi
padanja cen zemlje zelo pogosto. Za čas
pred prvo svetovno vojno so značilna tudi
razmišljanja o možnostih nadaljnje predelave lesa, saj je bila monarhija poznana

predvsem po izvozu hlodovine in žaganega
lesa.
Krizni časi za gozdove
med obema vojnama
Popolna preobrazba avstrijske dežele po
prvi svetovni vojni je pomenila, vsled izgube
bližnjih "kolonij" (polj na Madžarskem in
Hrvaškem, težke industrije v Šleziji in na
Češkem), nalaganje novih bremen gozdu.
Gozdarstvo je bilo takrat ena redkih razvitih
in donosnih panog v deželi in gozdovi edini
preostali vir surovin. Postala sta glavna
nosilca ponovne izgradnje in nadaljnjega
razvoja sicer majhne dežele, vendar dežele
z zelo velikimi ambicijami.
Po vojni je socialdemokratski duh delavstva, ki je pometel z monarhijo, zagovarjal
podržavljenje gozdov. Na koncu polemik je
prevladala dosti bolj zanimiva poteza za
državno blagajno, a hkrati porazna za avstrijski gozd. Gozdove so sicer pustili veleposestnikom, vendar so jih maksimalno progresivno obdavčili glede na možen etat.
Davčne stopnje so se oblikovale v prvih

letih konjunkture po vojni, ki je trajala do
sredine dvajsetih let.
Poleg visokih davščin si je avstrijska
država odrezala velik del pogače tudi pri
izvozu lesa. Tako je država v letu 1927 od
povprečnega hektarskega donosa 3 m3 pobrala 2m3 , iz preostalega so se morali
financirati uprava gozdnih obratov in preostali stroški. Sredi dvajsetih let se je konkurenca na srednje in zahodno evropskem
tržišču zaostrila zaradi nesorazmerno nizkih izvoznih cen lesa iz Rusije ter skandinavskih dežel, ki so poleg tega ponujale
tudi enake sortimente kot Avstrija in druge
srednjeevropske dežele.
Naraščajoča gospodarska kriza in konkurenca sta pomenili izgubo za večino gozdnih obratov v Avstriji že v letu 1927. Ta
izguba se je kljub nekaterim poskusom
države, da bi omilila krizo v gozdarstvu, še
dolga leta krila na račun zmanjševanja
gozdne substance zasebnih in državnih
gozdov, opuščanja pogozdovanj golosekov
ter nege kultur in odpuščanja gozdarskih
strokovnjakov.

Slika 1. Nenegovan bukov gozd s precejšnjim deležem macesna je nastal z golosečnim gospodarjenjem
na rastišču jelovo-bukovega gozda. Sestoje zaradi nestabilnosti zelo ogrožajo snegolomi in vetrolom i.
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Slovenska zgodba za časa prve Jugoslavije se ne razlikuje veliko od tiste naših
severnih sosedov. Zaradi okorne in neiznajdljive novonastale države se je vse skupaj odvijalo z nekakšnim zamikom. Konjunktura po prvi svetovni vojni smo ujeli bolj
za rep, prav tako z "zamudo" smo na
začetku tridesetih let zabredli v gospodarsko krizo, zato pa nas je toliko bolj prizadela. Pritisk kapitalizma v Sloveniji je bil zaradi
slabše organiziranosti delavstva ter pretežno kmečkega prebivalstva brezobzirnejši in trši kot pri sosedih.
Drobna kmečka posest in slabši pogoji
pridelave hrane v primerjavi z evropskimi
ali jugoslovanskimi, so prisilile kmeta, da je
prekomerno jemal iz gozda, v končni fazi
je mnogo kmetij prišlo "na boben". Donosnost kmetovanja v kriznih razmerah ni
dosegala cene v konjunkturi najetih posojil.
V tem času je na zadolženih kmetijah živela
približno četrtina prebivalstva Slovenije
(LAZAREVIČ 1994). Trdo življenje slovenskega bajtarja in delavca na Koroškem in
štajerskem, socialne stiske, zadolževanje,
golosečnje ter propadanje kmetij je opisano

tudi v leposlovnih delih, ki obravnavajo čas
med obema vojnama (PREŽIHOV 1956,
HUDALES 1969).
Po drugi svetovni vojni
Novonastala druga avstrijska republika
je ponovno naložila glavno breme obnove
gozdarstvu. Podobno izkoriščanje gozdov
je bilo po vojni zastavljeno tudi v Sloveniji
s planskimi sečnjami. Te so se po nekaj
letih pustošenja in vsled močnega pritiska
javnosti končale. S prepovedjo gol osečenj
kmalu zatem je bila slovenskemu gozdarstvu odprta precej prijaznejša pot.
V Avstriji se je po prvi svetovni vojni
zastavljena ostra davčna politika nad gozdovi ohranila do danes. Kmetje so na
avstrijskem Koroškem navkljub državnim
subvencijam v kmetijstvo spet precej zadolženi. Iz slepe ulice golosečnega gospodarjenja si naprednejši kmetje pomagajo z
združevanjem v gozdarske zadruge, kjer
laže konkurirajo monopolu in diktiranju cen
velikih odjemalcev lesa in hkrati laže uveljavljajo naraščajočo težnjo za sonaravnim

Slika 2. Velike strnjene površine v pomlajevanju zaradi
neugodne strukture prihodnjega odraslega gozda.
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golosečnega

gospodarjenja so zasnova

J

gospodarjenjem z gozdovi proti državni birokraciji (SCHAAR 1992). V zadnjem času
so zaradi močne konkurence na srednjeevropskem tržišču najbolj v precepu gozdna posestva nekoliko večja od zgornje
meje subvencij države za gozdarstvo, kamor spada tudi posestvo Johannovih (ca.
650 ha).
Gozdovi na družinskem posestvu
Johannovih
V popoldanskem delu smo si ogledali
gozdove ene večjih gozdnih parcel družinskega posestva Johannovih nad Hmelišem
(Homlisch) pri Borovniškem pregradnem
jezeru pod zahodnim pobočjem Obirja. V
gozdove smo se zapeljali po ozki, lepo
zgrajeni in dobro vzdrževani gozdni cesti.
Cesta odpira le njihovo parcelo pod Obirjem
in ni najbolje vpeta v problem odpiranja
celotnega pobočja, kar je glede na samofinanciranje izgradnje razumljivo.
Geološko podlago tega dela Obirja in
Karavank sestavljajo apnenec in apnenča
sti konglomerati. Na njih so se razvile

rendzine in bolj ob vznožju rjava tla. V
preteklosti so strma pobočja poraščali jelovo-bukovi gozdovi. Danes so gozdovi zaradi že stoletja trajajočega golosečnega
načina gospodarjenja precej spremenjeni.
Izkoriščanje gozdov se je začelo z uveljavitvijo rudarstva pod Obirjem in razvojem
fužinarstva.
Gozdovi na družinskem posestvu Johannovih imajo bolj naravno drevesno sestavo,
kot smo je vajeni opazovati na tipičnih
avstrijskih alpskih silikatnih rastiščih. Zaradi
gol osečnega načina manjkajo predvsem
jelka kot naravna graditeljica teh gozdov in
druge vrste, vezane na prvoten manj moten
gozdni ekosistem, zelo močno je zastopan
macesen. Gozdni sestoji vsled pomanjkanja sredstev niso bili negovani , kar se
najbolj kaže v njihovi neustrezni stabilnosti
(fotografija 1). Kot posledica je visok delež
slučajnih pripadkov iz vetrolomov in snegolomov.
Strnjene sestoje prekinjajo kar precejšnji
goloseki (fotografija 2). Naravno pomlajevanje na odprtem in ob robu gozda ter celo
v strnjenih sestojih je že kar na prvi pogled,

Slika 3. Bujno naravno pomlajevanje listavcev v doraščajoči kulturi iglavcev priča o prvotnem naravnem
rastišču ter o primernih gostotah populacij rastlinojede divjadi.
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glede na razmere v Sloveniji, neverjetno
bujno (fotografija 3). Na naša vprašanja je
gospa Johannova odgovorila, da je tudi lov
v njeni pristojnosti. Od lova nima posebnih
finančnih ugodnosti, vendar lahko z njim
uravnava gostoto populacij rastlinojede divjadi v korist gozda.
Z velikih površin v pomlajevanju se širi
razgled na pobočje sosednjega Črnega
vrha, kjer opozarjajo vzorci gozda na opustele kmetije, ki jih zarašča gozd. Veliko
kmetij na avstrijskem Koroškem je propadlo
v drugi polovici 19. stoletja, ko se je z ačel a
uveljavljati industrializacija, še več pa v
dvajsetih letih tega stoletja v času svetovne
gospodarske krize. Posestva so pokupili
večinom a bližnji veleposestniki. Verjetno je
ena od teh zaraščajočih kmetij pod Obirjem
tudi K arničnikova , kjer se je še ne tako
davno tega odvijala Vorančeva zgodba o
Hudabivški Meti.
Obisk na avstrijskem Koroškem je združeval pravšnji splet zgodovinskih, kulturnih,
rekreacijskih, strokovnih in prav gotovo tudi
kulinarični h vsebin. Ravno ta uravnoteženost gozdarskega z negozdarskim manjka
mnogim današnjim strokovnim izletom,
Foto: Janez Slavec
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zato v imenu vseh udeležencev za organizacijo, vodenje in gostoljubje iskrena zahvala dr. Johannovi.
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Z obiska strokovne delavnice o načinu sanacije
vetrolomov
Disentis in Schwanden, Švica, 27.-28. junij 1994
Janez ZAFRAN*
Švicarski inštitut FSL (Federal Institute
for Forest, Snow and Landscape Research)
in združenje ICALPE (Center for alpine
environments) sta v času od 27. do 28.
junija 1994 organizirala strokovno posvetovanje o problemih in raziskavah s področja
sanacije vetrolomov. Posvetovanje je pote·
kala v mestu Disentis (kanton Graubunden)
in mestu Schwanden (kanton Glarus), na
raziskovalnih objektih.
Leta 1990 je širši predel Evrope prizadel
hud vihar, ki so ga poimenovali 'Vivian'.
Med močneje prizadetimi predeli sta bila
tudi Disentis in Schwanden. Od 24. do 27.
februarja 1990 je v več močnih sunkih v
okolici Disentisa podrl 150.000 m3 in v okolici Schwandna 300.000 m3 smrekovega lesa, večinoma na strmih in težko dostopnih
pobočjih.

Zaradi ogromnih količin napadle lesne
mase in spravil no težko obvladljivih površin,
so se po vetrolomu pojavile težave pri
sanaciji in pri prodaji smrekovega lesa.
Spravilo so izvedli z žičnicami, traktorji in
helikopterji. Samo v okolici Disentisa je bilo
opravljeno 32% helikopterskega spravila.
Spravilni stroški so bili veliki, v povprečju
so pri vsakem m3 lesa imeli 40 SFR izgube.
Celotna sanacija je bila končana v treh letih.
Ob sanaciji vetroloma je nastalo veliko
nejasnih vprašanj in tudi priložnosti za raziskave na različnih področjih, ki so vezana
na učinkovito in kompleksno reševanje podobnih problemov, ki so v alpskem svetu
dokaj pogosti. Pojavila so se vprašanja, kot

- Ali se bo na tem delu občutno povečalo
število snežnih plazov?
- Kakšni bodo procesi erozije?
- Kako se lahko spremeni vodni režim?
Zaradi perečega problema in številnih
nerešenih vprašanj se je švicarski inštitut
FSL odločil za obsežno raziskavo na poskusnih ploskvah. Raziskave naj bi potekale na različnih področjih in pritegnile kar
največ različnih raziskovalcev. Projekt naj
bi zajemal oziroma obravnaval:
- način naravne regeneracije,
- raziskave naravne vegetacije in tal,
- gibanje populacij žuželk in plazilcev,
- hitrost propadanja lesa,
- obnašanje divjadi, zlasti vpliv na
mladje,
- raziskave s področja mikorize,
- razširjenost in vrstna pestrost lišajev,
- pojavljanje vodne erozije in plazov,
- migracija semen drevesnih vrst iz
ostankov gozda.

Razvil se je projekt z naslovom: Razvoj
poškodovanih od vetra v visokogorskem gozdu, z odstranitvijo in pušča
njem podrtega drevja. Poizkus so zastavili
na štirih ločenih opazovalnih objektih. Na
vsakem objektu so površino sistematično
razdelili, in sicer na:
območij,

- Kako se bodo razvijale populacije lu·
bad arjev in kakšno škodo lahko naredijo?

- površino, kjer je bilo podrto drevje
odstranjeno, izvedena je bila priprava in
sad nja;
- površino, kjer so samo odstranili podrto drevje in niso pogozdi li;
- površino, kjer so pustili nedotaknjeno
stanje.

* J. Z., dipl. inž. gozd., Zavod za gozdove
Slovenije, Območna enota Postojna, 66230 Postojna, Vojkova 9, SLO

Zelo pomembna naloga projekta je spoznati zakonitosti naravne regeneracije gozda na teh ogolelih površinah. V ta namen
so na objektih naključno porazdeljene plos-

so:
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kve, kjer ugotavljajo pojavljanje in razvoj
mladja. Posamezne ploskve so tudi ograjene, da bi izločili vpliv divjadi, ki je tudi v tem
predelu dokaj pereč problem. Ugotavljajo
dokaj ugodno pomlajevanje pionirskih listavcev, pojavljajo pa se tudi posamezni
osebki smreke, ki se širi iz okoliških ostankov gozda. Sočasno tudi spremljajo migracijo semen iz teh ostankov gozda. Na vsaki
površini imajo postavljena dva pravokotna
transekta s posebnimi posodami, v katere
'lovijo' posamezna semena. Ugotovili so,
da na razdalji nekaj sto metrov od gozdnega roba še vedno pade 1-2 % količine
semen, ki je v sosednjem nepoškodovanem
sestoju (smrekovi sestoji). Po številu mladja
je najbolj ugodno pomlajevanje na površini,
kjer je bilo odstranjeno vse podrto drevje,
medtem ko je na površini, puščeni v zateče
nem stanju, osebkov manj, vendar jih divjad
ni poškodovala. Šele daljše spremljanje
pomlajevanja bo pokazalo, na kateri od
obeh površin je naravna regeneracija bolj
ugodna.
Večina rastišč na tem delu je po naravi
smrekovih, vendar naravne oziroma praDel od 500 ha popolnoma
okolici naselja Disentis

..

1
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uničenih

gozdne oblike gozdov ne poznajo. Gozdovi
so smrekovi z minimalnim deležem listavcev in dokaj enomerni. Z ukrepi pogozdovanja skušajo prihodnje sestoje spremeniti v
vrstno bolj pestre in raznodobne, ki bi bili
ekološko in mehansko bolj stabilni. Na delu
objekta, kjet se je izvedla sadnja, so med
sadike smreke v šopih sadili tudi listavce
(zlasti bukev in javor) . V vsakem šopu je
točno določeno število sadik ene drevesne
vrste. Vsaka sadika v šopu je natančn o
določena z azimutom in razdaljo od središča ploskve. Vsako leto izmerijo višinski
prirastek in evidentirajo delež propadlih sadik. Določenih zaključkov o uspešnosti še
ni, saj je raziskava naravnana izrazito dolgoročno.

Ob raziskavi pojavljanja erozije in plazov
ugotavljajo, da je teh najmanj na predelu,
kjer je stanje po vetrolomu nesanirano.
Poškodbe tal, kjer so se pozneje pojavili
procesi erozije, so nastale predvsem pri
spravilu. Po dveh letih spremljanja napredovanja erozijskih procesov, se razmere
umirjajo in naravno sanirajo, čeprav so
nakloni 25-35%. Nad naselji so zaradi

gozdov v
Nesanirani predel na raziskovalnem objektu

potencialne nevarnosti snežnih plazov postavili začasne snežne grablje.
Pri sanaciji vetroloma so imeli veliko
težav z močno povečanimi populacijami
lubadarja. Skoraj ves les je bil napaden že
pred sanacijo. Uporabljali so feromonske
lovne nastave, ki pa niso mogle znižati
števi lčnosti populacij, temveč so služile le
kot kontrola. Proti lubadarju so se borili le
s tem, da so sanacijo izvedli dokaj hitro (tri
leta) in neolupljen les na začasnih skladiščih nenehno škropili z vodo. Da bi se
prepričali, koliko časa se lubadar lahko širi,
so ob robovih in tudi v notranjosti sestojev
puščali žarišča . Po dveh letih spremljanja
razvoja populacija lubadarja še vedno narašča, tako da je velik del območja, kjer so
pustili žarišča, že popolnoma uničen.
Druge raziskave o pojavljanju gliv in propadanju lesa, mikorizi, lišajih in razvoju
žuželk so šele zastavljene in prvi rezultati
bodo verjetno znani šele čez nekaj let.

Listavci bodo nadomestili

Lubadar 'napreduje' v notranjost sestaja približno
eno drevesno višino letno

uničen

sestoj smreke

Začasni

varovalni objekti pred plazovi nad naseljem Disentis (Vse slike- foto: Janez Zafran)
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GDK: 902 (497.12)

Štiridesetletnica zaključka šolanja gozdarjev tehnikov
-druge generacije gozdarskega srednješolskega
kadra
Marjan ZUPAN*

V lanskem oktobru smo se gozdarji, ki
smo zaključili srednje tehniško šolanje leta
1954 zbrali v Radljah ob Dravi.
Med seboj precej povezani smo se sicer
zbirali na vsakih 1O ali pozneje 5 let. Štiridesetletni jubilej pa je za nas pomenil kar
nekaj posebnega, še bolj svečanega, kakor
ostale obletnice.
Večina okoli šestdeset let stari smo se
ob srečanju počutili dokončno dozoreli, da
moremo gledati na preživeto in preteklo
delo s svojimi izkušnjami, kar nekoliko drugače, suverenejše in pokroviteljsko.
Večina smo v preteklih zadnjih letih že
pristali v pokoju in s tem odvrgli vse, kar je
bilo hote ali nehote po naših službah ali
delovnih mestih pristranskega. Zavedati
smo se začeli, da smo lahko do vsega
gozdarskega: strokovnega ali političnega,
neobremenjeni in objektivni.
Ker je iz naših vrst in naše generacije
izšlo nekaj poznanih in eminentnih slovenskih gozdarjev, ki so dosegli najvišji akademski naslov ali pri operativnem delu
vidno posegli v gozdarstvo, smo bili v
razgovorih lahko toliko bolj suvereni.
Naša pot v stroki se je začela, kot je bilo
omenjeno, daljnega 1954. Bilo nas je 49
po številu, bili smo drugi srednješolski kader po vojni.
Kako je bilo takrat, kako je danes.
Vse delo v gozdu se je odvijalo na
klasičen, skoraj »arhaičen« način . Le v
državnih gozdovih so se počasi in z nezaupanjem, poizkusno zače le pojavljati motorne žage. O traktorjih ni bilo ne duha ne
sluha. S konjsko vprego pripeljan les se je
zbiral na velikih skladiščih, ki so bila na-·
• M. Z., 64260 Bled,
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vadno na železniških postajah, le iz državnih gozdov smo les odvažali s kamioni.
Delo gozdarja je bilo zelo naporno. Prehoditi je bilo potrebno kilometre in kilometre, da so bili posli opravljeni. Ni bilo dovolj
8 ali 1O ur, v sezonah je pisarniš ko delo
ostajalo za pozne nočne ure. V primerjavi
s tistim časom smo bili pozneje in so tudi
danes gozdarji pravi gospodje. Danes so
vozila vsakomur na razpolago, celo osebna
vozila za vsakogar posebej.
Tudi gozdni delavec je trpel neprimerno
huje kot danes. 1O-urni delovni čas je bil
obvezen, deževni dnevi se niso priznavali.
Fluktuacija zaposlenih v gozdarstvu je
bila zelo velika. V začetku smo zaposlovali
domačine, ki so dobesedno zrasli v naših
gozdovih in bili najboljši delavci, vendar so
bili v primerjavi z delavci po tovarnah premalo plačani. Zato so začeli zapuščati delo
v gozdu in so odhajali v tovarne. Prišli so
Prekmurci, deloma Primorci (na Gorenjskem), pa tudi njih so sčasoma pritegnila
tovarne. Nato smo uvažali Bosance in Hercegovce, najraje kot sezonsko delovno
moč. Mislili smo, da so to najcenejši delavci,
vendar, ko jim je bilo treba poskrbeti za vse
življenjske pogoje, smo spoznali, da je bila
ta delovna moč zelo draga.
Toda fluktuacija še ni bilo konec. Ostajali
so eni ali drugi in danes imamo v Sloveniji
po narodnostih zelo pester živelj.
Tudi v organizacijskem pogledu je bil
čas, v katerem smo delali zelo raznolik. Od
štiridesetih ali petdesetih let je bilo okoli
šest ali še več reorganizacij. Od Gozdnih
uprav, Lipov, Tozdov, Tokov do zadnje, ki
je trajala kar nekaj let, da se je osvojil novi
Zakon o gozdovih. Vse te reorganizacije so
nas prizadevale psihično ali materialno,

gozdu pa navadno bolj škodile kot koristile.
Menjavanje načina gospodarjenja na vseh
področjih je bila sploh bolezen realsocialističnega obdobja.
Ta zadnja reorganizacija, ki se je ·začela
leta 1990 in nadaljevala do sprejetja novega zakona pa je bila za našo generacijo
pravzaprav najbolj usodna. Kakor v ostalem
slovenskem gospodarstvu v tranziciji, smo
se začeli preštevati. Kdo bo zapustil delo
in odšel. Seveda tisti, ki je najbližje upokojitvi. Začeli so se iskati tudi nehumani nači
ni. Pojavljalo se je nespoštovanje mlajše
generacije do našega preteklega dela, v
stilu tako razširjenega današnjega zavrževanja vsakršnih vrednot in pozitivnih avtoritet. Marsikje so nas odpravljali nespoštljiva
in nasilno.
Vsako upokojevanje je težko, je življenjska prelomnica, nepripravljene, nenadno in
prisiljeno pa je posebno težko. Vsak ki
pošteno dela, ima načrte, misli vnaprej, na
svoj način . Nam pa se je dogodila tako, da
so nam načrti ostali nedokončani in neizpolnjen i. Ali jih bodo generacije za nami izvedle? Lahko boljše, lahko slabše - na tak
način , kakor smo se jih zamislili mi, zagotovo ne.

Ne bi rad omalovaževal vloge gozdnih
gospodarstev, ki so prispevala k splošnemu
napredku v gozdarstvu. Vendar, da so ponekod popuščala politikom tudi zaradi lastnih koristi, da so napolnjevala svoje blagajne, se vdajala nesorazmernim planskim
sečnjam, ki so jih ponekod podjetniško tudi
sama predpisovala, še bolj pa so jih predpisovali republiški in zvezni organi, je bilo
neodpustljivo. To so občutili tudi zadnji
členi pri neposrednem delu v gozdarstvu.
Bili so časi, ko smo bili ne samo tehniško
ampak tudi v biološki smeri vzgojeni in
ozaveščeni gozdarji, primorani biti samo
lesni manipulantje in zbiralci kubikov.
Zato se mi zdi, da je vendarle zadnji
Zakon o gozdovih velik napredek, ki je
prekinil s podjetniškim gospodarjenjem v
gozdu. Končno je evropski; dana je priložnost, da je gozdar res lahko gozdar in samo
gozdar. Podjetniki naj se le izživljajo v
svojih ekonomskih transakcijah, gozdarjenje pa naj pustijo pri miru.
Ne morem mimo vseh odvečnih cest,
nesmotrn ih vlak, ki so dobesedno prepredle
nekatere terene, mimo težke, vsak biotop
uničujoče mehanizacije, ki jo je podjetništvo
prizadejala gozdu. Žalostni so spomini, ko

Za spomin, ob štiridesetletnici zaključka šolanja na srednji gozdarski tehniški šoli
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se je na vsak način, s cesto in vlakami
hotelo prodreti v danes k sreči ohranjeno
in zaščiteno območje , kot je predel pod
Martuljkovo skupino; samo zaradi nekaj sto
••kubikov«. Naravovarstveniki in planinci so
delu brezobzirne operative katastrofalni poseg preprečili.
Tako in še o čem smo razpletali svoje
misli bivši sošolci, pozneje delavci v gozdarstvu, sedaj pa že veterani.
Zavedamo se, da pristajamo v svoji zadnji življenjski dobi, ko že marsikoga ni več
med nami. Načrtov ni več veliko, so večidel
le še spomini in treznejši pogledi na preživeto. Večinoma smo ostali le še opazovalci.
Vsak po svoje pa smo vendarle preživeli
tudi bogata delovna leta in nismo ostali
povsem praznih rok. Naše delo je vtkano
v mnogih oddelkih, kjer se je tudi po naši
zaslugi kaj ohranilo, vtkano je v mnogih
smiselnih posegih, gradnjah, novozaraslih

in lepo vzdrževanih, vtkano je v pravi organizaciji dela in sploh dobrem sonaravnem
gospodarjenju z gozdom.
V naših letih bomo še naprej znali odkrivati vrednote in lepote. Sedaj bomo delali
tisto kar nas najbolj veseli. Sami si bomo
ustvarjali prijetno, udobno in upajmo srečno
starost. Nikakor ne bomo objokovali minulih
let. Rekli si bomo: Dober večer starost,
sprejemamo te kot dar minulih let, iskali
bomo v tebi dobroto in lepoto. Sprejemali
bomo starost in ostajali mladi.
Sošolci iz Dravske doline in okolice Radelj so nam pripravili zelo lepo srečanje.
Pokazali so nam nekaj objektov, sad njihovega dela, popeljali so nas na turistično
kmetijo in poskrbeli za veselo razpoloženje.
Združeni, kot smo še vedno, se bomo v
nekaj letih, upamo polnoštevilno, spet zbrali, tokrat nekje na Gorenjskem.

DRUŠTVENE VESTI
GDK: 945.26 (047.2)

27. Evropsko gozdarsko smučarsko tekmovanje
Skupina sedmih slovenskih gozdarjev se
je v času od 20.-25. februarja 1995 udeležila prireditev v sklopu že 27. srečanja
gozdarjev Evrope, ki je potekalo v znanem
športnem centru Oberhof v nemški deželi
ThOringen. Med sodelujočimi so bili v večini
delavci Zavoda za gozdove Slovenije (A.
Prelesnik, T. Devjak, M. Perušek, S. Smodiš, J. Konečnik) ter T. Rok in M. Rozman,
ki tudi delata v gozdarstvu.
Prva dva dneva sta bila namenjena spoznavanju področja Turingije, njenih kulturnih in turističnih znamenitosti ter še posebej
gozdarstva.
Spoznali smo, da je tudi tukaj »Nemška
šola<< v gozdarstvu pustila trajne posledice
v obliki nepreglednih smrekovih gozdov na
bukovih rastiščih. V teh gozdovih »gospodarijo<< predvsem veter, sneg, jelenjad in
lubadarji. Razne »naravne<< katastrofe
imajo tak obseg, da jih gozdarji komajda
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uspejo sanirati - vendar zopet večinoma s
sadnjo smreke. Le počasi prodira spoznanje, da edinole naravna zgradba lahko
zagotovi stabilnost in trajnost gozdov. Od
spoznanja do uresničitve pa imajo še zelo
dolgo pot.
Za Turingijo ima gozd izreden pomen že
skozi celotno zgodovino. Kar 535.000 ha
površine te nemške dežele pokriva gozd.
Z gozdnatostjo 34% je z gozdom najbogatejša dežela Nemčije. Večina gozdov listavcev je v zahodnem delu in proti vzhodu
prehajajo v monokulture smreke na velikih
površinah. Naravno strukturo (90 % listavcev) je človek s svojimi posegi spremenil
tako, da je sedaj prek 70% iglavcev (smreka, bor) in le 30% listavcev (bukev, hrast,
javor, jesen, lipa).
Težave jim povzroča zelo velik delež
(prek 40 %) smrekovih mlajših sestojev (do
50 let), v katerih ne zmorejo opraviti potreb-

l

l

nih negovalnih in varstvenih del.
Splošni cilj je povečanje deleža listavcev.
To pa jim zelo otežkoča preštevilna divjad,
saj je močno poškodovanega kar 76%
mladja hrasta in 47% bukve.
Prizadevanje za varstvo narave se kaže

tudi v tem, da imajo izločenih kar 50.000 ha
gozdov s poudarjenimi varstvenimi režimi:
2 biosferna rezervata, 4 naravne parke in

82 krajinskih parkov.
Značilnost teh gozdov je tudi izredno
velik obisk turistov, ki hodijo, tečejo, kolesarije in jahajo po brezštevilnih markiranih
poteh v vseh letnih časih.
Najbolj znana taka pot je 168 km dolga
ooRennsteig Wanderweg«, ki naj bi jo vsaj
enkrat v življenju prehodil vsak npravi«
nemški pohodnik. Zanimivo je, da začetki
te poti segajo v davno zgodovino, v 14.
stoletje, ko so prek tega področja tekle
trgovske poti. V današnji obliki je pot uveljavljena od leta 1896, ko je bilo ustanovljeno društvo popotnikov ooRennsteig«.
Na več ekskurzijah so udeleženci pod
strokovnim vodstvom videli gozdove in se
seznanili s problemi tega dela Nemčije, ki
zaradi velike gozdnatosti nosi ime nZeleno
srce

Nemčije«.

Udeleženci prve ekskurzije so spoznali
gospodarjenje s •>prebiralnimi« gozdovi listavcev v zahodni Turingiji. To je 4.600 ha
velik kompleks gozdov z 78% bukve, 4%
hrasta ter še drugimi listavci.
Tema druge ekskurzije je bila sodelovanje gozdarstva pri varstvu narave. To je bilo
predstavljeno na primeru biosfernega rezervata >>Wessertal«, ki je bil eden od 270
objektov izbranih v programu UNESCO že
leta 1970. Površina rezervata je 17.000 ha,
88% je gozda, ter predstavlja značilno sliko
sredogorske pokrajine v Turingiji.
Udeleženci ekskurzije v Suhi so si ogledali znano tovarno lovskega orožja, kjer
dnevno izdelajo 1 0-15 pušk, katerih cene
se gibljejo od 4.000--JO.OOO DEM. v zelo
lepo urejenem orožarskem muzeju je predstavljena zgodovina izdelave orožja od sulice dalje - vseskozi pa je to vezano na
gozd in ruda.
Vse ekskurzije so bile dobro pripravljene
in strokovno izpeljane.
V okviru prireditev in srečanj je bil organiziran tudi poseben večer, na katerem so

nekatere evropske države predstavile svoje
gozdarstvo. Povsod je v ospredju prizadevanje za varstvo narave, ki pridobiva na
pomenu v vseh evropskih regijah. Nekateri
so na zelo izviren in zanimiv način predstavili problematiko. Žal o slovenskem gozdarstvu nimamo primerne brošure ali drugega
materiala za take predstavitve. Ni dovolj
imeti le lepe gozdove in visoko razvito
stroko, pomembno je to znati predstaviti
domači in tuji javnosti.
Tekmovalni del se je pričel s svečano
otvoritvijo in obveznimi govori deželnih in

lokalnih veljakov iz politike in stroke.
Na tekmovanju je nastopilo 880 gozdark
in gozdarjev iz 17 držav Evrope, ki so bili
razdeljeni na 16 različnih starostnih kategorij. Posamezniki so nastopili v teku na
smučeh s streljanjem, štafete pa so potekale brez streljanja.
Najbolj uspešni so bili predstavniki smučarskih velesil-Italijani, Nemci, Norvežani,
Čehi, ki so imeli v svojih ekipah tudi nekaj
nosilcev medalj z olimpijskih iger.
Večina Slovencev je tekmovala v najštevilnejši kategoriji (30-40 let), kjer je bilo
uvrščenih kar 182 tekmovalcev. Naši so se
z razmeroma dobrim tekom in slabim streljanjem razporedili od 42. do 58. mesta.

V tekmi štafet je sodelovalo kar 120 ekip,
od katerih je naša boljša zasedla 23. mesto.
Na sestanku organizacijskega komiteja
je bila izražena želja in možnost, da še v

tem tisočletju (predvidoma leta 1999) prireditev pripravimo v Sloveniji. Kot najprimernejša lokacija pride v poštev Bled (nastanitev) s Pokljuka (enkratna možnost za izvedbo biatlonskih tekem). Pogovori se bodo
seveda nadaljevali na ravni ministrstva z
vključitvijo turizma in smučarske zveze.

Upamo, da se bomo tudi na ta način enkrat
predstavili tujini. Do tega leta pa so prireditelji že znani: 1996 - Lille ham er (Norveška), 1997 Harachov (Češka) in 1998 Tirolska (Avstrija).
Zahvaljujemo se vsem, ki so omogočili
udeležbo in pomagali ekipi: Zavodu za
gozdove Slovenije, GG Kočevje, GG Postojna in Zvezi gozdarskih društev Slovenije.

Janez

Konečnik
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Ekskurzija veteranov Zveze gozdarskih društev
Slovenije
Dne 26. maja 1994 sta nas mag. Janez
in predsednik Zveze gozdarskih
društev Slovenije mag. Franc Perko vodila
po notranjskih gozdovih.
V Postojni nas je direktor Gozdnega
gospodarstva inž. Frenk Kovač s svojimi
sodelavci seznanil z aktualnimi težavami
slovenskega gozdarstva: procesom denacionalizacije, prepovedjo sečnje v nekaterih
gozdovih, celo prizadevanji, da se lastninijo
tudi nekdanji veleposestniški gozdovi. Veterani se še spomnimo, da so veleposestniki
na osnovi podatkov, ki smo jih nekoč poslali
v Beograd, že dobili odškodnino za svoje
gozdove. Človek se zamisli ob spoznanju,
da smo včas i h s težavo pridobivali mlade
ljudi za delo v gozdu, danes pa jih je treba
z dela v gozdu toliko odpustiti. Očitn o ima
vsaka generacija svoje probleme. Verjetno
bi jih lažje premagovali, če bi bili bolj
poučeni , da so krize sestavni del življenja.
Čeprav smo po bitki vsi modrejši, je vendarle res, da ob njihovem reševanju ne bi
smeli trpeti gozdovi.
V Matenji vasi pri Postojni smo videli
model podjetništva na primeru 1O ha velike
gozdne drevesnice, ki lahko proizvede do
1.000.000 sadik letno. V nastali krizi, ko se
v bližnjih gozdovih posadi le tretjina te
ko liči n e, so se v drevesnici intenzivno usmerili tudi v vzgojo okrasnega drevja, grmičevja in cvetlic, čeprav na tem področju
niso imeli tradicije. V ta namen so postavili
tudi automatiziran 14 x 8 m velik rastlinjak
za vzgojo potaknjencev in cvetlic. Gozdno
gospodarstvo je dalo drevesnico v najem
nekdanjemu vodji drevesnice. Delo dobro
poteka in v drevesnici so optimisti.
Prof. Sgerm je omenil, da je imel v
bližnjem Orehku podjetnik Lavrič leta 1870
potujočo žago za hlodovina, kar je bila
redkost.
Ustavili smo se v Pivki, na kmetijsko
gozdarski zadrugi. Kar 95 % dohodkov
ustvarijo s 14.000 m3 odkupljenega lesa in
le 5 % z odkupom slame, sena in živine.
Pogačnik
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Po valovitem planotastem svetu pivške
kotline s prek 520 m nadm. višine, prepreženim s travniki, pašniki, njivami ter manjšimi sestoji in omejki, smo se pripeljali do
Zagorja, kjer izvira reka Pivka, ter se nato
peljali skozi Knežak, kjer je gozdna uprava
za del snežniških gozdov, ter skozi Koritnice do Mašuna, ki leži na 1022 m nadm.
višine na prevalu med Pivško kotlino in
Loško dolino. Tu je znana gozdarska postojanka, ki je cilj mnogih strokovnih ekskurzij,
lovskih in planinskih pohodov, študentom
gozdarstva pa poznana kot pogost kraj
njihovih terenskih vaj.
Veči n a snežniških gozdov je bila nekdaj
v lasti veleposestnikov, med njimi je posebej pomembno ime rodbine SchoenburgWaldenburg, ki so bili zelo skrbni gospodarji
teh gozdov, v njihovi službi pa je za snežniške gozdove dolgo skrbel tudi znani gozdarski strokovnjak in dober kronist Schollmayer. Ni ga, ki ga tod ne bi prevzeli
mogočni jelovo-bukovi gozdovi, v katerih
prevladujejo 130-160 let stare jelke. Prek
60 % lesne zaloge v teh gozdovih odpade
na drevje s premerom nad 50 cm. Žal tudi
v teh gozdovih jel ki in smreki peša vitalnost.
V največjem strnjenem gozdnem kompleksu v Sloveniji, ki od Javornikov prek
snežniških gozdov seže v gozdove Gorskega Katarja in v druge dinarske gozdove,
domujejo tudi številne zveri, kot so rjavi
medved, volk, ris, divja mačka in druge.
Ustavili smo se v ograjenem delu gozda
z ledinsko pomenljivim imenom Zverinjak.
Ko so v snežniških gozdovih po revoluciji
leta 1848 jelene praktično iztrebili, so na
prelomu stoletja sem pripeljali nekaj parov
jelenjadi ter jih leta 1907 izpustili iz obore.
Po strmi, dobro utrjeni gozdni cesti, smo
počasi zapuščali snežniški masiv, ki ga
krasi 1796 m visoki Snežnik, ter se pripeljali
v Kozarišče, do gradu Snežnik, ki leži v
prelepem okolju, skrit ob vznožju snežniških gozdov. Prvič omenjajo pisni viri grad
v letu 1269. Skozi te kraje je nekoč vodila

l

pomembna pot med Istro in Loško dolino.
Grad je dobro ohranjen in kaže vpliv renesanse, baroka in romantike. Ob njem je v
letih 1868-1875 delovala slovenska gozdarska šola. Zdaj je grad muzej z ohranjenim inventarjem zadnjih lastnikov- rodbine
Schoenburg-Waldenburg.
Ob gradu smo si ogledali polharski muzej, ki je menda največji tovrstni muzej v
srednji Evropi, in na izviren način prikazuje
številne načine lova polhov in njihovo uporabo v gospodarske in prehrambene namene. Pravcati izumiteljski dar so imeli polh arji
pri snovanju raznovrstnih pasti. Kožice so
tudi izvažali v evropske dežele in Ameriko.

Na povratku nas je pot vodila prek Loškega polja skozi Stari trg in Lož ter nato
ob Cerkniškem polju, iz katerega napravijo
obilnejša deževja občasno naše največje
jezero. Že leta 1687 je Valvasor strokovno
opisal ta biser narave in zato tudi postal
član angleške kraljeve znanstvene družbe.
Z našo ekskurzijo smo se srečali s Krpanovo deželo in z značilnimi dinarskimi gozdovi, za kar gre zahvala vsem, ki so
organizirali to ekskurzijo, notranjskim gozdarjem pa še posebej za gostoljubje.

Ivo Žnidaršič

NAŠl ZASLUŽNI GOZDARJI
GDK: 945.39

Dr. Vladimir Tregubov
Vladimir Tregubov se je rodil v Petrogradu, SSSR, 7. januarja 1904, umrl pa je v
Ljubljani, 8. 1. 1974.
Osnovno šolo je obiskoval v Švici, realko
pa v Zagrebu. Leta 1931 je diplomiral na
Visoki kmetijski šoli v Wageningenu (Nizozemska), 1934 pa na Visoki gozdarski šoli
v Nancyju, Francija. V letih 1935-1940 je
v gozdovih Bosne zbiral gradivo za doktorsko disertacijo in s tem prvi raziskal to
območje na fitocenološko-ekološki osnovi.
Doktorat znanosti je pridobil 1941 v Montpellieru v Franciji. Med okupacijo je deloval
na Hrvaškem in se 1944 vključil v NOB.
Leta 1947 je postal znanstveni sodelavec
Gozdarskega inštituta Slovenije v Ljubljani,
1949-1952 je bil direktor Zveznega zavoda
za gorske gozdove v Ljubljani. V letih 19521954 je kot znanstveni sodelavec Centra
za raziskovanje Francije v Parizu raziskoval
gozdove vzhodnega Maroka in izločil nove
rastlinske združbe. Hkrati je leta 1952 predaval na univerzah v Montpellieru. Dve leti
je bil ekspert organizacije FAO v Iranu. V
letih 1962 in 1963 je bil znanstveni sodelavec Inštituta za biologijo pri SAZU v Ljubljani, njegov zunanji sodelavec je ostal do
smrti. Od 1963-1970 je deloval v Iranu, kjer

je osnoval in vodil gozdarsko fakulteto ter
bil 1964 imenovan za rednega profesorja.
Za svoje delo v Iranu je prejel več odlikovanj. Po vrnitvi v Slovenijo se je leta 1971
upokojil. V Sloveniji je skupaj z M. Wrabrom
in G. Tomažičem postavil osnove fitocenologiji na področju gozdarstva. Pri proučeva
nju gozdov alpskega in dinarskega sveta je
izločil in opisal nove gozdne združbe. Bil je
aktivni udeleženec mnogih mednarodnih in
domačih zborovanj.
Bibliografija:- nEndemične vrste drveča
u Jugoslaviji<<, Zbornik medunarodnog šumarskog kongresa u Budimpešti, 1936. »Prebiralno gospodarstvo v manjših gozdnih enotah«, lzvestja Gozdarskega inštituta
Slovenije, 1950. - >>Naravni sestoji macesna v Sloveniji in gospodarjenje z njimi<<,
Zbornik IGLG Slovenije, 1962.
Mnogo strokovnih člankov, objavljenih v
domačem in tujem tisku ter mnogo elaboratov v Sloveniji, Maroku in Iranu.
Literatura: l. Puncer, Umrl je prof. dr. inž.
Vlado Tregubov, Gozdarski vestnik 1974,
str. 35-36.

Cvetka Koler
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Dne 11. aprila 1995 je na Oddelku za agronomijo Biotehniške fakultete v Ljubljani
uspešno zagovarjala magistrsko nalogo ·c vetka-Teja KOLER, dipl. inž. gozd. Naslov
naloge je TEZAVER SLOVENSKE GOZDARSKE TERMINOLOGIJE Z DODATKOM
ANGLEŠKE VERZIJE. TEORIJA IN PRIMER S PODROČJA PRIDOBIVANJA GOZDNIH
PROIZVODOV.
V Gozdarski knjižnici in INDOK dejavnosti smo v letu 1985 uvedli, poleg že uveljavljenega
klasificiranja po mednarodno uveljavljeni Gozdarski decimalni klasifikaciji, še indeksiranje
dokumentov, hranjenih v Gozdarski knjižnici. V letu 1989 smo prešli na izgradnjo
računalniško podprtega bibliografskega informacijskega sistema za gozdarstvo na Slovenskem. Zasnovali smo dvojezično podatkovno zbirko GOZD.BIB, ki vključuje bibliografija
raziskovalcev takratnega Inštituta za gozdno in lesno gospodarstvo in Oddelka za
gozdarstvo Biotehniške fakultete ter prispevke strokovnjakov iz slovenske gozdarske
operative. V Gozdarski knjižnici imamo od leta 1992 naročeno svetovno podatkovno
zbirko s področja gozdarstva TREECD, dosegljivo na optično čitljivem disku CD-ROM.
Zasnovana je v angleškem jeziku. Povpraševanje po obeh omenjenih zbirkah je veliko.
Srečujemo se z velikim problemom določanja ključnih besed. Obstoječi viri gozdarske
terminologije niso dovolj učinkovito sredstvo za pomoč raziskovalcem in dokumentalistki
pri indeksiranju dokumentov in še bolj uporabniku pri oblikovanju tematske poizvedbe.
Predvsem slednji potrebujejo sistem, v katerem gesla ne bodo le nanizana po nekem
vrstnem redu, temveč mora sistem voditi in usmerjati uporabnika k izbiri ustreznega gesla,
ki bo zagotovilo učinkovit odziv iz podatkovne zbirke. Pri strokovnjakih dokumenta/istih
je kot učinkovit pripomoček za indeksiranje dokumentov in formuliranje podatkovnih zbirk
uveljavljen tezaver, to je geselnik nekega strokovnega področja, ki nakazuje hierarhične
odnose med pojmi z namenom usmerjati uporabnika k pojmom podrobnejše ali bolj
splošne vsebine znotraj iste tematike.
V nalogi je prikazan razvoj gozdarske terminologije in deskriptorskega klasifikacijskega
sistema v svetu in v Sloveniji. Na primeru je prikazana problematičnost indeksiranja
dokumentov s strani avtorjev zapisov. V nalogi je predstavljena teorija za določanje
ključnih besed in deskriptorjev ter za izgradnjo tezavra. Za področje pridobivanja gozdnih
proizvodov so izdelani ročno in strojno zgrajeni tezavri gozdarske terminologije v
slovenščini in angleščini. Primeri naj služijo kot iztočnice za morebitni projekt izgradnje
tezavra slovenske gozdarske terminologije.
INDOK služba Gozdarske knjižnice
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STROKOVNO IZRAZJE

Tudi v letu i995 skupina za gozdarsko
strokovno izrazje pri Zvezi gozdarskih društev Slovenije ne miruje. Januarja je nadaNemško geslo

i 22 keimen; aullaulen;
aulgehen
i 23 Keimkralt f
i 24 Keimpotenz 1;
Keimlii.higkeit f;
Keimverm6gen

ljevala prevajanje gesel iz veC)ez1cnega
slovarja Lexicon silvestra oziroma izboljšavala dosedanji prevod.

Dosedanji prevod

Spremenjeni ali
dopolnjeni prevod

kaliti

kliti; kaliti

moč lklitja
kaljivost 1

kalivost 1
vitalnost fsemena;
sposobnost 1klitja

poganjek m,
podzemni

priti ika 1
poganjekm,
pritalni
obrad mtežkih

n

i 25 Auslauler m;
Stolon m; Spross m,
unterirdischer
i29 Masti
i 3i Sprengmast 1;
Teilernte 1
i 34 Auslliegen n des
Sam en s
i 35 Mannbarkeitsalter n
i 37 Kernpllanze 1;

obrad m težkih
plodov
obrad m, delni
obrad m, razredčen
izletavanje n semena
· starost 1, semenska
semenovec m

Kernwuchs m

i 39 Kussel 1;
Kollerbusch m;
Sperrwuchs m
i40 Kummerer m;
i43
i 44
i 45

i 46
i 47

KOmmerling m
Protzm;Wollm
aulwachsen, im
Schluss
anwachsen;
anwurzeln;
lestwurzeln sich;
einwurzeln sich: ...
Baumhabitus m;
Baumgestalt f
Peitscher m

i 48 Strauch m;
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i 50 Krurnmung 1;
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Biegung 1
i Si krumrnschaltig:
krummstammig

drevo n, nizko
vejnata;
rast 1, zatrta
drevo n, zakržljavo

košm
vzrasti v sklopu m
prirasti:
zakoreniniti se

izgled m, drevesa
izgled m,

bičast

grm m;
grmovje n
ukrivljenost 1;
krivost 1
krivodebelni

semen

obrad m, delni
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semen npl
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seme nica f;
semenecm
drevo n, nizko košato
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koš m;silak m
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vzrast fdrevesa
drevo n, bičasto;
drevo n, šibasto
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krivost 1

kriv;

krivodebelni
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152 geradschaftig;
geradstammig
153 einschnOrig;
sabelwOchsig
155 Sablewuchs m;
SabelwOchsigkeit f
156 hangen
158 astig; astig;
astreich; verzweigt ;
159 feinastig ; schwachastig mit
schwache n Asten

ravnodebelni ;
raven
sabljastorasel

raven ;
ravnodebelni
sabljast

sabljavost f

rast, sabljasta

viseti ; nagnjen biti
vejnat

nagnjen biti ; viseti
vejnat; vejat

drobnovejnat

tankovejnat;
drobnovejnat

Objavljamo še nekaj ·doslej neobjavfjenih . izboljšanih gesel iz slovenskega prevoda
Lexicon silvestra.

9
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15
16
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30

Nemško geslo

Dosedanji prevod

Spremenjeni ali
dopolnjeni prevod

frostexponiert;
frostgefahrdet
Sickerwasser n;
Senkwasser n;
Gravitationswasser n
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Hangwasser n

mrazu m, izpostavljen
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voda f, odcedna
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Sreu f; Forna f
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voda f,

sloj m, prekoreninjen

sloj m, prekoreninjeni;
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reven (tla) ;
nerodoviten (tla)

reven (tla);
nehranljiv (tla)

pobočna

taina

opad m;stelja f*

* spremenjeno zaporedje gesel pomeni, da je geslo na prvem mestu ustreznejše

M. Lipoglavšek
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Ekskurzija v tropski deževni gozd
V Evropi je malo gozdarjev, ki se na tako majhnem prostoru
kot je Slovenija, srečujejo s tako pestrimi podnebnimi, geografskimi in vegetacijskimi razmerami. Pa vendar svojega gozdnega
prostora (skoraj bi lahko rekli vrtička) ne moremo prav oceniti,
če ne spoznamo še vsaj treh skrajnih podnebnih in gozdnih
območij: borealni gozd, tropski ali deževni gozd in sahelsko-puščavsko vegetacijo. Seveda ne samo in zgolj gozd, ampak tudi
gozdarstvo in življenje ljudi nasploh. Vabim vse, ki mislijo
podobno, da se mi oglasijo. Skupaj bi se dogovorili za tri
potovanja v naslednjih letih, kjer bi lahko potešili največjo
radovednost.
Za začetek predlagam potovanje in spoznavanje tropskega
deževnega gozda, katerega strokovni ogled in predstavitev
skupaj s turističnim programom je na našo pobudo kakovostno
pripravilo francosko javno gozdarsko podjetje (ONF) v gozdovih,
s katerimi gospodari v njihovi koloniji Francoski Gvajani v Južni
Ameriki tik nad ekvatorjem.
Program bo pester tako po strokovni kot tudi turistični plati:
predstavitev gozdarstva v Francoski Gvajani (ONF), ogled arboretuma, plantaže plemenitih listavcev, gojenje naravnih tropskih
gozdov, žaga tropskih listavcev, delovišče v gozdu, poskusne
ploskve in laboratoriji in še mnogo drugega. Ogledali si bomo
tudi vesoljski center za izstrelitve rakete Arianne, nekdanje
francoske čezmorske kaznilnice, s katerih gozdovi za turistične
namene gospodarijo gozdarji ONF, potovali po rekah v notranjost
tropskega gozda, spali tudi v kolibah v gozdu in še mnogo
drugega.
Trajanje: 9 dni (možnost posamičnega podaljšanja)
čas: oktober ali november 1995
Letalski prevoz iz Ljubljana-Pariz-Cayenne-Pariz-Ljubljana.
Cena: okoli 2500 DEM (odvisno od števila udeležencev)
Vse, ki jih zanima podrobnejši program tega potovanja,
ali pa se zanimajo za uresničitev ••trilogije« v naslednjih
letih, vabim, da se oglasijo najkasneje do 16. junija (še
posebej za to potovanje) po telefonu 061 12311 61 dopoldne
ali pismeno na naslov M. š. BF Oddelek za gozdarstvo,
Večna pot 83.
Milan Šinko
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GOZD IN TURIZEM
Ljudje posvečajo rekreaciji in turizmu vse več prostega časa.
Tudi vse več dejavnosti in denarnih vlaganj je povezanih z njima.
Človek si, naveličan vsakdanjega hitrega ritma življenja in
neugodnih vplivov mest, vse pogosteje za kraj oddiha poišče
neokrnjeno naravo. Kdor uspe v taki naravi videti in občutiti še
kaj več, poskušati v njej spoznati kaj novega, jo poskušati bolje
razumeti, tak ima še motiv več, da se na oddih odpravi tja, kamor
človeška civilizacija še ni stopila z veliko nogo.
Gozd kot zadnji ostanek približno naravnega v tehnizirani in
urbaniziran/ krajini postaja tako tudi v našem okolju vse bolj
obremenjen zaradi rekreacije in turizma. Čeprav gozdarjem ti
dejavnosti nista poklic, pa v zvezi z njima ne smemo skrivati
glave v pesek. Ljudje so tu in z njimi njihove želje in potrebe.
Gozdarji najbolje poznamo gozd, najbolj vemo, kje je gozd bolj
in kje manj ranljiv, kje je njegova varovalna vloga še posebej
velika, kaj je v njem tisto, kar je treba v danem okolju še posebej
varovati itn. Zato je naša poklicna dolžnost, da prisluhnemo
utripu časa in v današnjem času turizmu in rekreaciji v primerih,
ko potrkala na vrata gozda in gozdnega prostora, pridemo z
našim znanjem o gozdu naproti- v pomoč ljudem, gozdu in tudi
sebi, saj vemo, da je preventiva vselej lažja in uspešnejša kot
kurati va.
Slovensko gozdarstvo je rekreaciji (in turizmu) že leta 1990
posvetilo strokovni posvet Rekreacijska vloga gozda. V tem
zvezku naše revije objavljamo prispevke, s katerimi so strokovnjaki Zavoda za gozdove Slovenije v mesecu marcu letošnjega
leta sodelovali na strokovnem posvetu Turistično vrednotenje
· krasa in jam. Gozdarji bomo tudi aktivno sodelovali na posvetu
Turizem v gozdnem prostoru, ki bo v jeseni 1995 na pobudo
Turistične zveze Slovenije.
Urednik
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Izvleček

Synopsis

Rebula, E.: Proučevanje dela s procesorjem
KP-40. Gozdarski vestnik, št. 3/1995. V slovenščini s povzetkom v an g leščini , cit. lit. 5.
S časovnimi študijami smo na gozdarstvu Vitanje proučevali delo pri dodelavi sortimentov s
procesorjem na žerjavu KP-40.
Rezultati proučevanja so prikazani z regresijskimi enačbami med časom obdelave in z raznimi
kazalci (prsni premer in dolžina debla, število
žagov, število kosov, povprečen prsni premer v
kupu, velikost kupa ipd.). Prikazani so vplivi
raznih dejavnikov na učinke dela.
Ugotovitve so prikazane ločeno, če je primerjalna koli čina posamezno drevo, in ločeno, če je
primerjalna količina kup.

Rebu la, E.: Work Studies with the KP-40 Processor. Gozdarski vestnik, No. 3/1995. ln Slovene
with a summary in English, lit. quot. 5.
Time studies were used to investigate the work
in assortment finishing process by means of a
processor in the KP-40 crane in the Vitanje forest
unit.
The results are given in the form of regression
equations between the machining time and various indices (breast-height diameter and trunk
length, the number of saw cuts, the number of
pieces, the average breast-height diameter in the
pile, pile size and the like). The influence of
various factors on work effects are also given.
The results are given separately in case the
comparative quantity is an individual tree and
separately if it is a pile.

Ključne besede: Procesor KP-40,
študije, delovni učinki , vplivni dejavniki.

časovne

Key words: KP-40 processor, time studies,
work effects, influential factors.

1 UVOD
INTRODUCTION

V letu 1988 je Gozdno gospodarstvo
Celje nabavilo stroj za obvejevanje in prežagovanje dreves iglavcev (procesor) KP40. Procesor je avstrijskega izvora. LIV iz
Postojne je zgradil nadgradnjo kamiona,
operatersko kabino, dvigalo, stabilizatorje
in potrebne hidravlične napeljave. Vse skupaj so nadgradili na odslužen (že izrabljen)
kamion. Tako smo pri nas dobili prvi procesor na dvigalu (nem. Kranprozessor) v
našo redno proizvodnjo.
Delo s takimi stroji so si lahko naši
strokovnjaki ogledali pred leti v Slovenj
Gradcu, ko so tu organizirali prikaz tega
dela. Še več informacij o učinkih takih
strojev so strokovnjaki dobili iz prikazov v
inozemstvu, zlasti Avstriji (Austroforma) in
literature. Na osnovi tega je potekala ži-
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vah na razprava o primernosti (gospodarnosti, proizvodnosti, organizacijskih težavah,
razpoložljivi količini lesa za tako obdelavo,
ipd.) nabave in uporabe takih strojev v
naših razmerah. Zato je bila razumljiva
radovednost o uspehu dela takega stroja
pri nas. Zaradi tega smo vklju či l i v naše
raziskovalno delo prouč itev delovnih učin
kov in v ko nčni fazi tudi gospodarnosti tega
dela pri nas.
Uvedba procesorja spremeni celotno tehnologijo sečnje in obdelave oblovine, spravila in dodelave sortimentov. Raziskava je
zajela vse te faze in bodo postopoma
obdelane vse. V tej študiji pa bomo prikazali
le izsledke raziskave o delu procesorja pri
obvejevanju, krojenju in prežagovanju ter
sortiranju oblovine iglavcev ob cesti v gozdu.
Vsa snemanja dela smo izvedli na TOZDu Vitanje v revirju Rakovec v maju in juniju
leta 1989. Pri organizaciji snemanja pa tudi
pri samem delu so nam obilno pomagali
strokovnjaki na TOZD-u. Za pomoč vsem
najlepša hvala.
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2 MERJENJE DELOVNIH UČINKOV,
UGOTAVLJANJE KAZALCEV IN
VPLIVNIH DEJAVNIKOV
2 MEASURING OF WORK PERFORMANCES,
THE ESTABLISHING OF INDICES AND
INFLUENTIAL FACTORS

2.1 Snemanje dela
2.1 Working Time Study
Za snemanje dela procesorja pri obdelavi
dreves iglavcev smo izdelali poseben snemalni list. V njem smo beležili vse običajne
reči, ki sodijo tja. Zato bom tu opisal le
posebnosti, s katerimi smo se· srečali pri
snemanju dela procesorja.

2.1.1 Merjenje količin obdelanih
sortimentov
2.1.1 Measuring of Machines Assortments'
Quantities

Drevesa iglavcev (večinoma smreka in
deloma jelka) so bila zložena v različno
velike kupe ob cesti. Prede bela ali predolga
drevesa so zaradi različnih vzrokov (zlasti
poškodbe pri spravilu) že ob pan ju prežagali. Tako so bila v kupih cela drevesa (veči
noma, oziroma 1095 dreves od skupno
1416 kosov) in deli dreves (321 kosov).
Za vsako drevo smo izmerili prsni premer
(z lubjem). Ugotovili smo tudi število iz
drevesa izdelanih kosov, njihove premere
in dolžine. Tako smo dobili podatke o skupnem volumnu debla in njegovi dolžini. Večino premerov so izmerili s premerko.
Druge so okularno ocenili. Dolžine kosov
so ocenjevali. To je bilo olajšano, ker je
operater krojil na standardne dolžine (hlade
4 in 8 m, drogove pa cele m).
Na osnovi te izmere smo za vsako drevo
(deblo) ugotovili:
- prsni premer (X 1 )
- dolžino debla (X2)
- volumen debla (X4 )
Posebej smo označevali, ali je bil obdelan
kos celo drevo (deblo) ali pa le njegov del.

2.1.2 Merjenje časovnih vrednosti
2.1.2 Measuring of Time Values
Vse

časovne

vrednosti smo merili po
kronometrični ničelni metodi s točnostjo
odčitka 0.01 min (1 emin). Da bi lahko po-

zneje ugotavljali razne vplive in dosežene
učinke, smo snemali čase razmeroma poM
drobno.
Produktivni čas delavca smo delili na
glavnega -za glavna opravila, kot so:
y 1 - čista obdelava, ko procesor obdeluje obdelovanca;
y2 - pomožna obdelava, čas, ko s procesorjem opravljajo opravila dvigala; to je
čas, ko s procesorjem seže po naslednje
drevo, dokler to drevo ne začne obdelovati
s procesorjem;
y3 - zastoji; sem smo uvrščali kratke
motnje med obdelavo (npr. s procesorjem
ne doseže obdelovanca, ne more ga izvleči
iz kupa, zastoji med obdelavo zaradi nepravilne oblike drevesa ipd.);
y4 - čas premika procesorja; ločili smo
premike ob kupu, če je bilo to potrebno, in
premike od kupa do kupa;
y 5 - odmori; gre za kratke od more med
delom ko procesor miruje, pogonski motor
pa obratuje;
y 6 - drugo: kratki zastoji med delom, ko
motor obratuje, delavec pa odpravlja vzroke
zastoja.
Vsota y 1 + y2 = y je efeklivni čas stroja.
y 1 + y 2 + y3 = obdelovalni čas ali tudi
glavni produktivni čas
vsota y1 -y4 =produktivno delo strojnika
vsota y 1 -y6 =obratovalni čas stroja
vsota y5 -y10 = neproduktivni čas delavca
Snemali smo še:
y7 - pripravljalno zaključni čas;
y8 - okvare; to je čas, ko delavec odpravlja okvaro in kratka popravila (do 1
ure), če operater pomaga mehanikam pri
popravilu;
y 9 - drugo: čas zastojev, ko stroj miruje
in jih ne moremo uvrstiti v druga opravila
(npr. ni lesa);
y 10 - delavec miruje: vsi odmori, prekinitve dela, ko delavec miruje in stroj stoji.
Sestava

časa

je dana v razpredelnici 3.

2.1.3 Ugotavljanje vplivnih dejavnikov
2.1.3. Establishing of /nfluential Factors

Ugotavljanje dejavnikov, ki vplivajo na
delovne učinke in ugotavljanje načina ter

:
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moči njihovega vpliva, je osrednji problem
raziskave.
Zaradi pomanjkanja izkušenj (ni jih tudi
v literaturi) smo merili vse dejavnike, ki bi
lahko kakorkoli vplivali na delovne učin ke.
Poleg količine obdelanih sortimentov (debel
in kosov) in časovnih vrednosti smo ugotavljali še:
- drevesno vrsto: smreko, jelko;
- loče no snemali in obdelali podatke za
vsak kup, sečnospravilno polje in odsek;
- preostali (neobdelani) del vrha;
- temperaturo in vreme;
- število žagov (rezov) za vsako deblo
(kos);
- število kosov (iz debla).
S primerno statistično obdelavo snemanih podatkov smo ugotavljali vpliv posameznega dejavnika. Dejavnike, ki najmočneje
vplivajo na delovne učinke in jih lahko,
enostavno, izmerimo ter so primerni za
prakso, pa smo uvrstili med kazalce. Z njimi
je doseženi u činek v najtesnejši zvezi (korelaciji). Zato kažejo (ponazarjajo) učinke.

2.1.4 Organizacija snemanja dela
2.1.4 Organization of Working Time Study

Vse meritve pri snemanju dela je izvedla
ekipa dveh snemalcev. Prvi, Rosenstein
Dejan, absolvent gozdarstva, je vodil glavni
snemalni list in meril časovne vrednosti .
Skrbel je za usklajevanje obeh snemalcev,
za to da so h količinam pripisali ustrezne
čase. Drugi snemalec Jese ničnik Ivan, upokojeni manipulant, je meril razl ične količin e
obdelanih sortimentov - dimenzije dreves
in sortimentov. Beležil jih je v poseben
snemalni list. Skupno sta uskladila meritve
in jih vnesla v glavni snemalni list.
2.2

Računalniška

obdelava podatkov

?.2 Computer Data Processing

Z računalniško obdelavo, ki je obsegala
razne statističn e metode, smo v glavnem
ugotavljali medsebojne zveze med časi ,
obdelanimi koli činami in drugimi vplivnimi
dejavniki. Z njo smo poskušali zlasti:
- najti kazalce, vplivne dejavnike, ki najbolje kažejo delovne učinke;
- ugotoviti način in moč delovanja vplivnih činiteljev ;
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-

bolj pojasniti variabilnost delovnih
Poiskati vzroke te variabilnosti.
Vso rač unalni ško obdelavo je na VTOZD
za gozdarstvo speljal mag. Vlado Puhek,
dipl. inž. gozd. Vse tabele in diagrame pa
je izračunal in naredil Igor Potočnik, dipl.
inž. gozd.
Računalniško smo obdelali podatke dvakrat. Prv ič je bila enota obdelave drevo,
drugič pa kup dreves ob cesti.
čim

učin kov.

3 TEHNOLOGIJA, DELAVCI IN
OBJEKTI SNEMANJA
3 TECHNOLOGY, WORKERS AND STUDY'S
OBJECTS

Obdelana drevesa so posekali v sestojih
starosti. Gre pretežno za enodobne sestoje skoraj čiste smreke, na nadmorskih višinah okoli 1000 do 11 OO m. Posekana drevje je napadlo pri redčenjih.
Sekač je drevo podrl v najugodnejšo
smer glede na spravilo. Po potrebi je drevo
prežagal, če je bilo predebelo (nad 30 cm
prsnega premera) ali če bi spravilo celega
drevesa povzroč i lo prevelike poškodbe.
Gre torej za drevesno metodo oziroma
(izjemoma) metodo delov drevesa.
Spravljali so s traktorji IMT 560, LKT 81
in BELT GV-70. Spravljali so pretežno cela
drevesa.
Organizacija sečnje in spravila je. bila
različna. Sekač je ponekod delal sam, drugod pa v skupini s traktoristom. Traktorist
je praviloma imel pomočnika.
Traktorist je spravljena drevesa ob cesti,
na primernem mestu uskladiščil v čim večje
kupe. Povprečno je bilo v kupu 6,22 m3
obdelanih sortimentov oziroma 39 dreves
in delov dreves. Obdelali so 36 kupov. V
največjem kupu (po masi) je bilo 18,87 m3
sortimentov oziroma 55 dreves in delov
dreves. Povprečni volumen debla je bil
0,34 m3 . To je bil tudi kup z najdebelejšim
pov prečen
prsni premer
drevjem
20,51 cm. V najmanjšem kupu je bilo le
0,85 m3 sortimentov oziroma 6 dreves.
Največji kup po številu dreves je vseboval
88 dreves. V tem kupu je bilo 8,57 m3
sortimentov. Povprečno drevo je vsebovalo
0.0974m3 lesa in je imelo prsni premer
različnih

1.: Obdelana oblovina in njene

Razpredelnica

značilnosti

Table 1: MaČhined round wood and its characteristics
Zap.
št.

Odd.

Sečno

spravilno
polje

Cons. Dep.
numb.

1
2
3
4
5
6
7
8
9

>

9
11
16
21
21
25
25
25

Cuttingskidding
area

4
6
1
2
8

Skupaj

število
kupov

število
dreves
in delov

Thenumber
ofpiles

Thenumber
of trees
andpieces

Prsni premer

Dolžina debla

Volumen

Število kosov

Breast-height diameter

Trunk lenght

Vo/ume

The number of piece s

cm

Povpreč.

/o

Theaverage

KV

Vsa dodelana
količina

%

0

24<1
314
129
222
295
51
117
45
1416

5
8
4
5
7
3
3
1
36

m'

m

KV

Povpreč.

Theaverage

x,

31
30
30
42
30
34
35
23
32

19,4

15,5
14,4
20,1

19,6
14,1

16,2

9,4
8,3
10,5
10,3
8,6
8,1
8,8
9,6
9,1

KV

48,75
44,15
28,92
37,68
31,17
10,60

4<1
32
39
43
38
28
36
25
39•

25,91

4,80
231,98

Vsota

število kosov
na deblo

Total

Thenumber
ofpieces
per trunk

372
425
223
347
417
63
151
70
2068

1,55

%

En tire
machined
quantity

x,

18,3
17,1

x,

0,201
0,141
0,224
0,170
0,106
0,208
0,221
0,107
0,164

93
83
77
120
92
84
83
65
95

1,37

1,65
1,57

1,47
1,32

1,31
1,57
1,46

Total

~

o

O>

•
•<
"·•
.-•
•
~

KV= koeficient variacije

variation coefficient

]

Razpredelnica 2: Sestava obdelanega drevja

o
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.
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Table 2: The structure of trees machined

~

Po volumnu (debeljadi)

Podebelini
Prsni
premer

Breast-height
dia meter

cm

"
<
"'
o

N

~

~

~

~
~

__,

do10
10-14
15-19
20-21
22-23
24-25
27-27
28-29
30 in več

Skupaj

"r.

By vo/ume (of trunkwood)

According to diameter

o

število dreves

Obdelani sortimenti

Debeljad

število dreves

Obdelani sortimenti

The numberof trees

Assortments machined

Trunkwood

The number of trees

Assortments machined

Stevi lo
kosov

m'

število

Delež

m

kosov
Thenumber
ofpieces

Share
%

256
317
318
304
104
23
55
2
37
1416

18,1

Thenumber
ofpieces

135
480
399
126
75
78
55
25
43
1416

Delež

Share
%

9,5
33,9
28,2
8,9
5,3
5,5
3,9
1,8
3,0
100,0

m'

Kosov

Thenumberofpieces
Količ.

Delež%

Količ.

Delež%

Quantity

Share

Quantity

Share

4,01
30,60
55,23
27,16
22,38
28,12
23,07
12,65
28,76
231,98

1,7
13,2
23,8

141
570
588
233
144
164
108
52
68
2068

6,8
27,6

11,7

9,6
12,1
9,9
5,5
12,4

100,0

28,4

11 ,3
7,0
7,9
5,2
2,5
3,3
100,0

do0,04
0,04-{),08
0,09-{),15
0,16-0,29
0,3Q-0,39

0,40-0,49
0,50-0,59
0,60-0,69
nad0,70

Skupaj

22,4
22,5
21,5

7,3
1,6
3,9
0,1
2,6
100,0

Kosov

The number of pieces
Količ.

Delež%

Količ.

Delež%

Quantity

Share

Quaniity

Share

7,86
19,77
36,60
63,98
35,69
9,64
28,74
1,20
28,50
231,98

3,4
8,5
15,8
27,6
15,4
4,2
12,4
0,5
12,3
100,0

260
352
447
545
210
51
120
3
80
2068

12,6
17,0

21,6
26,4
10,2
2,5
5,8
0,1
3,9
100,0
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13,9cm. V kupu z najtanjšim drevjem je
bilo 77 dreves. V povprečju je drevo vsebovalo 0.0687 m3 lesa in je imelo prsni premer
12,01 cm (vsa povprečja so aritmetične sredine). V splošnem je bilo v večjih kupih
debelejše drevje.
Ko so spravili drevesa in poravnali v
kupe, so začeli drevesa obdelovati s procesorjem. Procesor so pripeljali h kupu. Po
vrsti je izvlačeval drevesa, jih obdelal in
sortimente nesortirane odlagal v kup.
Sečnjo in spravilo smo snemali pri 1092
drevesih, iz katerih je napadlo 137,59 m3
sortimentov.
Obdelavo s procesorjem smo snemali pri
obdelavi 36 kupov s 1416 drevesi in njihovimi deli, to je 231,98 m3 sortimentov s
2068 kosi. Podrobnejši pregled o obdelani
oblovini je v razpredelnici 1.
V razpredelnici 1 vidimo, da smo snemali
razmeroma velik vzorec 232m 3 sortimentov
z 2068 kosi. Vidimo, da gre za sorazmerno
drobno oblovino, za tipično oblovino iz redčenj. Kljub temu pa je razpon dimenzij
dreves (po debel ini in volumnu) dovolj velik,
ter njihova razporeditev taka, da nam omogoča zanesljivo sklepanje na območje debelin (prsnih premerov) od 9-30 cm oziroma za območje volumna drevesa od
0,04 m3 do 0,40 m3 . To je razvidno iz razpredelnice 2.
Razpredelnica 2 nam daje tudi dobro
sliko razmerja debeline in količine. Vidimo,
da je do debeline 15 cm oziroma do teleDiagram 1 : Dolžina debla v odvisnosti od
prsnega premera.
Diagram 1: Trunk's /ength in relation to breastheight diameter.

Diagram 2: Telesnina debla v odvisnosti od
prsnega premera.
Diagram 2: Trunk vo/ume in re/ation to breastheight diameter.

" .8

o. ?

x,
v m•

.o

'J. -1

.1

Diagram 3: število iz debla izdelanih kosov v
odvisnosti od prsnega premera
Diagram 3: The number of pieces made of trunk
in relation to breast-height diameter

lb

JB

'Ji

..6
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Diagram 4 : število iz debla izdelanih kosov v
odvisnosti od njegove dolžine.
Diagram 4: The number of pieces made of trunk
in relation to its length.

x'
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sni ne drevesa 0.08 m3 prek 40% dreves,
prek 30% kosov in le 12-15% lesne m~se.
Nasprotno je nad 30 cm debeline ozirdma
nad 0.60 m3 telesni ne drevesa le okoli 3%
dreves - pretežno delov drevesa - s približno 4% kosov in okoli 12% lesne mase.
V razpredelnic! 2 tudi vidimo, da iz drobnih drevesc - do debeline 15 cm in telesnine 0,08 m3 - izdelajo le 1 kos, celo
deblo. Nad to debelina, nekako do debeline
30 cm, izdelajo iz drevesa dva kosa. Nad
to debelin o pa morajo drevesa že prež agati.
Tako pride iz dela drevesa v povprečju
nekako 1,5 kosa.
Zvezo med dolžino debla X2 (vsoto dolžin
sortimentov izdelanih iz drevesa) in njegovim prsnim premerom x1 kažemo na diagramu 1, med prsnim premerom in telesni no debla X4 ( debeljadjo) pa na diagramu
2. Na obeh diagramih vidimo, da se dolžina
debel in njihova debeljad precej razlikuje
med posameznimi sečišči.
Diagram 3 nam kaže zvezo med prsnim
premerom debla in številom iz njega izdelanih kosov. Vidimo, da je pri istem premeru
število kosov precej različno na posameznih deloviščih. Vzrok so različne dolžine
debel. To nam potrjuje tudi diagram 4. Tu
je prikazana odvisnost števila iz debla izdelanih kosov (X4 ) od dolžine debla (X2 ).
Vidimo, da do dolžine okoli 14m skoraj ni
razlik. Razlike, ki se kažejo nad to dolžino,
pa so bolj posledica nezanesljivosti regresij
na mejnih območjih (v bistvu ekstrapolacij)
kot pa dejanskih razlik.
4 DELOVNI ČAS
4 WORKING TIME

Pregled o posnetem delovnem času in
njegovi sestavi je dan v razpredelnic! 3. V
prvih treh kolonah je delovni čas tak, kot
smo ga posneli, v drugih treh pa smo izločili
čase selitev, ko so procesor selil! z enega
na drugo delovišče. Upoštevali smo le premike, ki so bili krajši od 5 min.
Sestava delovnega časa kaže, da delavec dve treljini časa dela s strojem in
dvigalom. Čista in pomožna obdelava
(YH 21 sta v bistvu efektivni čas stroja.
Delež tega časa (52%) je razmeroma vi-

sok. Pri »zastojih pri obdelavi« (y3 ) delavec
dela z dvigalom in delno s procesorjem. če
dodamo še premike (y4 ), dobimo produktivni čas delavca. Delež tega časa - okoli
tri četrtine - je razmeroma visok. Delavec
s svojimi odmori, malicami ipd. povzroča,
da delo stoji okoli 8% časa. Stroj je vzrok
za zastoje okoli 7% delovnega časa, zaradi
drugih vzrokov (y9 ) pa delo ne teče 11 ,5%
časa. Obratovalnega časa je skoraj 80%
(79,8%).
Za osnovo pri računanju učinkov, na
katero preračunamo (dodamo) splošne (dodatne) čase, bomo jemali:
1.

čisti

in

pomozm

čas

obdelave

(y 1 + y 2 = y), ko bomo obravnavali učinke,
računane za vsako deblo, kos in del debla
posebej. Dodatnega časa je v tem primeru
617,88 min. in ga moramo dodati čistemu
in pomožnemu času obdelave (y) 793,74
min. Faktor dodatnega časa je tako
F= 1,77858.

2. čas obdelave (TG), ko bomo obravnavali učinke, računane iz podatkov za kupe.
V tem primeru je F = 1,45638.
5 DELOVNI UČINKI KP-40
5 WORK PERFORMANCE VALUES IN THE
KP-40

V tem poglavju bomo prikazali rezultate
raziskave o ugotovljenih delovnih učinkih in
dejavnikih, ki nanje vplivajo. Rezultate
bomo prikazali ločeno za dve primerjalni
količini, kot smo obdelovali podatke snemanj:
1. za posamezno drevo oziroma del drevesa in 2. za kupe.
5.1 Ugotovitve obdelave za posamezno
drevo
1.1 Machining Results for lndividual trees

Z raziskavo smo ugotovili, da na čas
obdelave drevesa ali dela drevesa vplivajo:
- njegov prsni premer,
- dolžina debla,
- debeljad drevesa,
- število iz debla izdelanih kosov,
- število žagov.
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Razpredelnica 3: Delovni čas in njegova sestava
Table 3: Working time and its structure
Zap. Dejavnost
št. Activity
Cons.
num.

Označba

Posneti delovni čas

Delovni čas brez selitev

Ctassification

Working time registered

Working time without the moving

Trajanje

Sestava

Sestava z oz. na
glavni prod. čas

Trajanje

Sestava

Sestava z oz. na
glavni prod. čas

Duration

Structure
%

Structure in relation
to the main prod. time
%

Dur ation

Structu re
%

Structure in relation
to the main prod. time
%

31,11
50,77
18,12
100,00

301,56
492,18
175,60
969,34

17,86

59,69

68,66
4,23

117,86
1,21
6,50
4,44

1029,03
11,73
63,00
43,00

72,89
0,83
4,46
3,05

min.
1
2
3

Čista obdelava 1 Pure machining
Pomožna obdelava 1Auxiliary machining
Zastoji pri obdelavi 1 Delays in machining

y,
Y2
Y3

301 ,56
492,18
175,60

19,78
32,27
11,51

4
5

OBDELAVA / TREATMENT
Premiki 1 Moves

TG

969,34
173,15

63,56
11 ,35

6

PRODUKTIVNO DELO 1
PRODUCT/VE WORK

Te

Odmori 1 Breaks
Drugo 1 Others
Delavec stoji 1A worker is waiting

Ys
Ys
Y10

1142,49
11 ,73
63,00
43,00

74,91
0 ,77
4,13
2,82

7
8
9
10
11
12
13

DODATNI ČAS DELAVCA 1
WORKER'S EXTRA TIME
Pripravljalno zaključni čas 1
Preparation-conclusion time
Okvare 1 Breakdowns
Drugo 1 Others

14

DODATNI ČAS STROJA 1
MACHINE'S EXTRA TIME

15

SKUPAJ DODATNI ČAS /
TOTAL EXTRA TIME
DELOVNI ČAS / WORKING TIME

16

Y4

min.

21 ,36
34,86
12,44

31,11
50,77
18,12
100,00
6,1 6
106,16
1,21
6,50
4,44

"'ac:

(')<

"'<

.
.m.

~-

Q.

"'

'O

g
"'

..

o"'

..::1.

3

;>;

Tool

117,73

7,72

12,45

117,73

8,34

12,15

Y7
Ya
Y9

13,23
89,50
162,24

0,87
5,87
10,63

1,36
9,23
16,74

13,23
89,50
162,24

0,94
6,34
11,49

1,36
9,23
16,74

Ts

264,97

17,37

27,33

264,97

18,77

27,33

Tdoo
T

382,70
1525,19

25,09
100,00

39,48
157,34

382,70
1411 ,73

27,11
100,00

39,48
145,64

'P
...
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Poleg tega se časi obdelave drevesa
razlikujejo med posameznimi
objekti (oddelki, sečišči), kar kaže, da na
čas obdelave vpliva tudi drevo s svojo
vejnatostjo, koničnostjo ipd., ki je svojevrstna na rastišču.
Na čas obdelave vpliva tudi način dela.
Razlikujejo se časi obdelave celega drevesa od časov za obdelavo njegovega dela
enake debeline oziroma telesnine.
Večina naštetih dejavnikov je v tesni
medsebojni zvezi. Zato vsak od njih ponazarja tudi vplive drugih dejavnikov. Končni
učinek te zveze je, da so vsi našteti (5)
dejavniki približno enako dobri kazalci potrebnega časa za obdelavo in je vsak posamezno možen kazalec. Njihova uporabnost
je tako bolj odvisna od možnosti njihovega
merjenja pri delu v praksi.
Regresijska in korelacijska obdelava je
pokazala, da so čisti časi obdelave (y1) v
mnogo tesnejši zvezi z vplivnimi dejavniki
kot pa pomožni časi obdelave. Pri prvih so
korelacijski koeficienti (R) pretežno okoli
0,85 (od 0,77 do O, 87), pri drugih pa okoli
0,30 do 0,40. Nekje v sredi so korelacijski
koeficienti, če računamo korelacije časov
čiste in pomožne obdelave skupaj (yy1 + y2). Tu so korelacijski koeficienti (okoli)
0,55- 0,60. Zato bomo podrobneje obdelali
korelacijske odvisnosti in regresijske zveze
le za čiste čase obdelave (y1 ) in za čiste in
pomožne čase skupaj (y).
značilno

5.1.1 Čisti časi obdelave s procesorjem
KP-40
t

i

1

5.1.1 Pure Machlning Times with the KP-40
Processor

V nadaljevanju prikazujemo regresijske
enačbe

in njihove korelacija med časi čiste
obdelave (y 1 ) in posameznimi kazalci. Navajamo le enačbe za skupno vse snemane
podatke - za vsa sečišča, to je nekako
povprečje, čeprav se regresije za posamezna sečišča med seboj precej razlikujejo.
Razlike bomo obdelali in prikazali pozneje:
Iz pregleda enačb lahko vidimo, da so
čisti časi obdelave v tesni korelaciji s posameznimi merami drevesa. Te so tudi dobri
kazalci. Najboljši je dolžina debla (X 2 ,
enačba 2a). Sama dolžina pojasni 70%

Enačbe

St.
enačbe

ta
2a
3a
4a
Sa
6a
7a

aa
9a
10a
11a

za cela drevesa so:

Korelacijski
Regresijska enačba
koeficient R
2
y1 - 7,395 +0,0374X
0,770
2
0,837
Y1 = 3,198 + 1,3146X2 +0,0307X
2
y1 = 8,642 + 78,2631 X;-52,0808X
0,826
y1 = 1,998 + 11,2181 X5
0,800
y1 =9,977 +3,0365~+ 1,9258X2
0,70
y1=-3,223 +0,5157X 1 + 1,4114X2
0,858
y1=3,888+0,696X1 + 7,3915X5
0,854
0,849
y1 = 7,205 + 38,864 )4 + 3,984 Xs
y1=3,496+21,830)(.; + 1,253X2
0,855
Y1 =-3,909+ 0,698X 1 +5,986X5 + 1,512Xs
0,857
y1 = 2,729 + 21 ,185X4+0,661X 2+2,959X 5+
+1,521X 6
0,874

Znaki pomenijo:
y1 =čisti čas obdelave v emin (1/100 min)
xl= prsni premer drevesa z lubjem v cm
x2 =dolžina debla v m
X;= telesnina debla, debel]ad v rrf
X5 =število iz drevesa izdelanih kosov
Xs =število žagov (prežagovanj) na drevesu.

vse variance obdelovalnih časov. Skoraj
enakovreden kazalec je tudi telesni na debla
(debeljad X4 - enačba 3a). Po točnosti sta
skoraj enakovredna kazalca prsni premer
drevesa (X 1 ) in število iz drevesa izdelanih
kosov (X5 ). Bistveno slabši kazalec je število žagov (X s).
Za praktično rabo pa je najuporabnejši
kazalec prsni premer, ki ga edinega lahko
enostavno zmerimo pred obdelavo. Pri
sami obdelavi pa bi z vgradnjo ustreznih
števcev v kabini operaterja brez težav zbirali podatke tudi o vseh drugih kazalcih.
če v regresije vključimo še drugo, dodatno dimenzijo, zvišamo koeficient korelacija za 2-3 stotinke in tako dodatno pojasnimo delež variance za 3-4%. Največ
pojasnita prsni premer in dolžina debla
(R = 0,858, enačba 6a), enako pa tudi
druge kombinacije. Vidimo tudi, da kombiniranje treh ali več kazalcev, ki so sicer
značilni, nima nobene koristi.
Pri obdelavi podatkov smo računali tudi
z drugimi tipi regresijskih enačb. Z njimi
nismo mogli pojasniti bistveno večjega deleža variance. Zato tu prikazujemo najbolj
preproste, zato pa nazorne in razumljive
zveze.
Na diagramu 5 smo prikazali čiste čase
obdelave za cela drevesa, za dele dreves
in skupno za drevesa in njihove dele. Pri
primerjavi krivulj časa obdelave za drevo
ali del drevesa je potrebno upoštevati raz-

1

i

Ic

tš:
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Diagram 5: Čisti časi (Y1) obdelave debel (D),
delov debel (OD) in skupaj (D+ DD) v odvisnosti od posameznih kazalcev

Diagram 5: Pure times (Y1) of trunk machining
(O), of trunk parts (DO) and total (0+00) in
relation to individual indices
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lične mere in druge značilnosti dreves in
njihovih delov. Prežagali so v glavnem
najdebelejša (nad 30 cm) drevesa. Od tod
izhajajo tudi razlike. Prikazane so v razpredelnici 4.

Razpredelnica 4: Primerjava velikosti in drugih
značilnosti dreves in delov dreves
Table 4: A comparison of the heights and other
characteristics of trees and tree parts

Drevesa

Značilnost

Trees

Characteristic

Deli
Skupaj
drevesa drevesa
in deli
dreves
pal1s

Tree

Trees and
treeparts
together

x,
x,

15,52

19,9+

17,21

9,30

7,72

8,90

Debeljad - m

x.

0,136

0,201

0,159

število kosov

x,

1,47

1,28

1,41

x,

1,34

0,57

1,16

Prsni premer - cm

Breast height diameter - cm
Dolžina-m

Lenght-m

3

Trunkwood - m3
The number of pieces

Število žagov

The number of saw cuts
+ srednji

premer 1 mean diameter

V razpredelnici vidimo, da so deli dreves
znatno debelejši, krajši in da imajo skoraj
še enkrat večjo telesnino (debeljad). Iz dela
drevesa pride manj kosov, 'zlasti pa je manj
žagov. Poleg tega se deli dreves enakih
mer (npr. premera) ločijo od celih dreves
še po vejnatosti, velikosti ipd. Zato so časi
obdelave delov debel bistveno različni od
časov obdelave dreves enakih dimenzij,
kar je razvidno na grafikonih.
Praviloma obdelujjo s procesorjem cela
drevesa. Deli dreves so v manjšem deležu,
kolikor je nujno iz raznih vzrokov. Poleg
tega so časi obdelave delov drevesa v
veliko bolj ohlapni zvezi (nižje korelacija
R = 0,4-0,45) s kazalci kot pri celih drevesih. Zato ne bomo podrobneje obdelovali
odvisnosti obdelovalnih časov delov dreves
in njihovih kazalcev.
Normalno obdelujejo skupaj drevesa in
drevesne dele. Zanje smo ugotovili naslednje odvisnosti oziroma regresijske enačbe.
Pregled regresijskih enačb, zlasti pa še
korelacijskih koeficientov, kaže, da so zveze med časi obdelave in njihovimi kazalci

proceso~em

St.

KP-40

Regresijska enačba

enačbe

1
2
3
4

5
6

7
8

9

10
11

Y1--o,973+ 1,111 X1
Y1"" 1,138+ 1,9125X2
Y1 ::=:8,866+68,941 ~-38,48:<2
Y1 ::=:2,382+ 11,154X!i
Y1 = 13,234+2,636X
Y1 =·4,44+0,586X1+ 1,4058X2
Y1 =·4,97 +0,690X1+ 7,956X 5
Y1 =7,33 +41,15)4 +3,708Xc;
y1=4,001 + 1,0974X2 +27,661 >4
y1=-s, 15 + o,758 x1+ 5,582 Xs +2, 0618 ~
y1=3,784+0,44X2 +29,99X!+2,BOXs+ 1,53~

Z1aki so isti kot v prejšnjih

Korelacijski
koeficient R
0,69
0,74

0,80

0,74
0,59
0,84

0,83

0,84
0,84
0,84
0,86

enačbah.

tu bolj ohlapni kot pri celih drevesih. To
zlasti velja, če obravnavamo le enačbe z
eno neodvisno spremenljivko. Tu je najboljši kazalec debeljad kosa X4 (R = 0,80),
najslabši pa premer X1 (R = 0,69), če ne
upoštevamo števila žagov (X 6).
če pa v enačbo vključimo še drugo
spremenljivko, pa so tudi regresijske
enačbe za čase obdelave dreves in njihovih
delov dovolj zanesljive. Z njimi pojasnimo
okoli 70% vse variabilnosti.
Zaključimo lahko, da je za kazalca čistih
časov obdelave dreves in delov dreves
dovolj zanesljiva le njihova telesni na (debeljad). Boljše je, če za to rabimo dva kazalca.
Skoraj enako točne in zanesljive so vse
kombinacije. Za praktično rabo (brez dodatnih števcev) paje najuporabnejša kombinacija premera (X 1) in števila kosov (X5 ). Z
vgraditvijo primernih števcev so tudi praktično uporabne vse kombinacije.
Na diagramih vidimo, da so čisti časi
obdelave drevesa bistveno različni od istih
časov za obdelavo debla enakih dimenzij.
če je kazalec premer (X 1) ali debeljad (X 4),
so čisti časi obdelave za drevo večji kot za
del drevesa. Pri drugih kazalcih pa je obratno. Ta ugotovitev je logična, saj je drevo
enakega prsnega premera ali debeljadi bistveno daljše od dela drevesa.
Nadalje vidimo na diagramu, da so čisti
časi obdelave drevesa zelo podobni čistim
časom za obdelavo dreves in delov dreves
skupaj. To je zato, ker je v populaciji pretežni del celih dreves (prek 80 %).
Do sedaj smo obravnavali >'povprečne«
regresije za vse snemane podatke, skupno
za vsa sečišča. Na diagramu 6 pa so
·prikazane regresijske krivulje čistih časov
GozdV 53, 1995
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Diagram 6: ~isti časi obdelave debel po sečiš·
čih v odvisnosti od različnih kazalcev

Diagram 6: Pure times of trunk machining by
cutting places in relation to various indices
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obdelave dreves za razne kazalce po sečiš·
čih. Vidimo, da se regresije med seboj
precej razlikujejo. Najmanj se razlikujejo,
če je kazalec dolžina debel. Od povprečne
(skupne) krivulje odstopajo navzdol do 9%
in navzgor do 4 %. Veliko bolj odstopajo,
če je kazalec prsni premer ali debeljad
drevesa oziroma število kosov ali žagov.
Tu odstopajo od povprečja navzdol do
11 %, navzgor pa celo do 18 %.
Podrobnejša analiza kaže, da so čas i
daljši pri vitkejših drevesih, to je pri tistih,
ki so pri enakem prsnem premeru ali enaki
telesnini (debeljadi) daljša. Tudi to potrjuje
že zapisano ugotovitev, da je posamezna
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1.6
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u

2.8

3.2

značilnost drevesa komaj uporaben kazalec za napovedovanje izdelovalnih časov.
Je popolnoma ustrezen (točen, zanesljiv),
če gre za enake sestoje. če pa se sestoji
razlikujejo po višinah, in to je navadno,
moramo pri napovedovanju čistih časov
obdelave uporabiti dva kazalca ali njuno
kombinacijo.
Posebej smo snemali in obdelali podatke
za jelko (25 jelk}. Kaže, da so čisti obdelovalni časi pri jelki najkrajši. Res pa je tudi,
da so bila drevesa jelke najkrajša. Vzorec
jelke je razmeroma majhen. Drevje je bilo
razmeroma drobno. Zato je težko karkoli
zak lj učiti.
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Podrobnejša primejava kaže, da so krivulje, če je kazalec debeljad, prt jelki bolj
strme. To kaže, da so obdeloval ni časi za
drobnejše jelke, do okoli 0,20 m3 debeljadi,
krajši kot pri smreki enakih dimenzij. Pri
debelejših pa nekoliko večji. če primerjamo
čase na osnovi prsnega premera in dolžine
debel, pa ugotovimo, da so pri drobnejšem
drevju časi pri jelki daljši, pri debelejšem
pa enaki.
Vidimo, da razlike niso dosledna in tudi
ne velike. Zato za prakso lahko zaključimo,
da pri procesorski obdelavi med smreko in
jelko ni razlik v časih obdelave.

5.1.2 Pomožni časi obdelave s
procesorjem KP-40
5.1.2 Auyi/iary Times of the Machining by the

KP-40 Processor

Procesor je vgrajen na hidravlično dvigalo. Z njim jemlje pri obdelavi drevesa iz
kupa in jih privleče na mesto obdelave. To
smo šteli za pomožni čas obdelave y2 • V
bistvu deluje dvigalo s procesorjem pri tem
opravilu kot običajni nakladalnik pri prekladanju oblovine.
Tudi te čase smo analizirali enako kot
čiste čase obdelave. Ugotovili smo, da so
tudi pri pomožnih časih zanesljive (značil
ne) zveze časov in kazalcev. Velik del časa
je konstanten (gibanje praznega dvigala po
drevo in prenos drevesa na mesto obdelave). Variira v bistvu le izvlačevanje iz kupa
in prenos drevesa- v odvisnosti od njegove
teže. Zato so korelacija med časi in kazalci
znatno nižje. Korelacijski koeficienti so okoli
R = 0,20 do 0,27. Tako z regresije pojasnimo nepomemben del variance. To velja
tako za posamezen kazalec in tudi za
njihove kombinacije. Zato v nadaljevanju
navajam le regresije s posameznim kazalcem in skupno za debla in dele debel.

,.

St.

Regresijskaenačba

enačbe

12
13
14

y2 24,68+0,495X1
y2 =25,99+0,B10~

Y2=2B,08+44,73~-46,12X2

5.1.3 Čas obdelave s procesorjem KP-40
5.1.3 The Time of Machining by means of the

KP-Processor

Čas obdelave (y) je vsota čistega in
pomožnega časa obdelave. Zanj veljajo
vse ugotovitve, ki sem jih navedel v prejšnjih dveh poglavjih, ko sem obravnaval čisti
in pomožni čas obdelave.
Na diagramu 7 so prikazani časi obdelave za različna sečišča v odvisnosti od
različnih kazalcev. Iz teh diagramov lahko
povzamemo:
1. časi obdelave se precej razlikujejo po
deloviščih. Najmanjše so razlike, če je kazalec dolžina debla. Velike pa, če je kazalec
prsni premer (X 1) ali debeljad (X4) debla.
2. Vrstni red sečišč je enak pri kazalcih,
kjer so kazalci mere dreves (X1 , X2 , X3).
Nekoliko se vrstni red spremeni, če je
kazalec število kosov ali število žagov.
Vrstni red je enak kot na diagramih št. 6.
Obdelava vitkejših dreves je daljša.
3. Vse krivulje se začenjajo precej visoko na ordinati. Regresijske krivulje imajo
sorazmerno velike konstantna člene, kar
sem že obrazložil pri obravnavi pomožnih
časov obdelave.
V nadaljevanju prikazujem regresijske
enačbe časov obdelave in korelacijske koeficienta s posameznimi kazalci.
Prikazane enačbe so povprečje vseh sečišč. Preračunana so na delovni čas. To je
narejeno tako, da smo koeficienta regresijskih krivulj povečali za dodatni čas
(F = 1,7786). Tako nam spodnje enačbe že
dajejo delovni čas za obdelavo drevesa ali
dela drevesa (min/deblo).
Enačba delovnega časa za obdelavo drevesa
in delov drevesa

Št.
16

Korelacijski
koeficient

17
18
19

0,21

20

~23

0,25

V enačbah je y2 pomožni čas obdelave
v emin (1/100min).
Drugi znaki so isti kot v prejšnjih enač
bah.

Enačba

Korelacijski
koeficient

enačbe

21
22
23
24

25
26

27
28

T=0,4537 +0,0298X1
T=0,4649+0,0524X2
T=0,6864 +2,1464~-1,5481 x~
T= 0,4722 +0,3247X~
T=0,7634+0,0864X6
T= 0,3536 + 0,0135X1 + 0,0406X2
T=0,3360+0,Q147X1+0,2536X5
T=0,3582+0,0227X1+0,1752Xo
T=0,5217 +0,6249)4 +0,2264X5
T= 0,6193 + 0,9165X 4+ 0,1526>C,;
T= o,5309 + o,5522)4 + o,0361 x2
T=0,3322+0,0173X1+0,1368X5+
+0,1064:<,
T=0,5492+0,7198)4 + 0,1113Xs+
+0,1024:<,

0,47
0,56
0,54
0,56
0,53
0,58
0,60
0,60
0,60
0,61
0,58
0,61
0,61
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Diagram 7: čas obdelave debla po sečiščih v
odvisnosti od raznih kazalcev
a) od prsnega premera
to the breast-height diameter
166

58

b) od dolžine debla
to the trunk length

Y1
216

y
Clli n

96

Diagram 7: Trunk machining time according to
cutting p/aces in relation to various indices
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Clii n

46
36

76
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povpr.
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.J.B •
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18

188

1

12

y
ca in

96

14

16

18

28

X2 - •

Cli

1

1

1

22

24

26

6+---~~---+--~--+---+-~

s

B

b

9

18

11

12

d) od števila žagov
to the number of saw cuts

c) od debeljadi
to the trunkwood

188

21~216

y

98 Clii n

86

ZSj~·
~~- 11

88

78

78

68

68

56

58 ..

46
38 +-----+-----+-----~--~

6

6. 1

8. 2

8. 3

8. 4

Iz pregleda enačb vidimo, da je najmanj
zanesljiv kazalec prsni premer drevesa ali
premer debla drevesa (X1) . Drugi samostojni kazalci:
x2 = dolžina debla in dela debla,
x4 = debeljad drevesa ali dela drevesa,
X5 =število iz drevesa ali dela drevesa
izdelanih kosov in
X6 = število žagov
v enačbah 17- 20 so približno enako
zanesljivi. Vsak pojasni 28-31% variance
obdelovalnih časov.
Če v regresijo vključimo dva kazalca
(enačbe 21-26), pojasnimo nekoliko več
variance obdelovalnih časov, od 34-31%).
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X6 - štev. žagov
1

1

1.5

z.s

3

3. s

Vključevanje tretjega kazalca praktično
ne prispeva k pojasnitvi variance.
Vidimo, da čas obdelave precej variira
okoli povprečij . Vzrok za to je zlasti v
pomožnih časih obdelave, kar smo že pojasnili. Navedeno velja tako za cela drevesa
kot za dele dreves, saj tudi če obravnavamo
samo cela drevesa, ni korelacija, razen pri
prsnem premeru, nič boljša.
N~ diagrarriu prikazujem primerjavo obdelovalnega časa za drevesa, dele dreves
in skupno za drevesa in dele dreves. Na
diagramu vidimo, da narašča čas obdelave
premosorazmerno z merami drevesa in
številom ·kosov oziroma žagov. Le z debe-
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Diagrama:· Delovni čas
za obdelavo debla
(D), delov debla (.DD) in skupaj (D + DD) v
odvisnosti od različnih kazalcev
L

1.7

T
min

Diagram 8: Working time (Tj for the machining
of a trunk (O), trunk parts (DO) and total (O+ DO)
in relation to various indices

a) od prsnega premera
to the breast height diameter

b) od dolžine debla
to the trunk length

1nin
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''t:::::::""
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c) od debeljadi
to the trunkwood
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d) od števila kosov
to the number of pieces
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B, 5 +----+--+-----+-----l
8.3
8.4
B
8.1
8.2

2

T
~tin

e) od števila žagov
to the number of saw cuts
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2
2. s
3
1
1.5
f) čas za 1 m3 , v odvisnosti od debeljadi
the time for 1 m 3, in relation to trunkwood
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ljadjo narašča degresivno. Nadalje vidimo,
da se čas obdelave dela drevesa enakih
dimenzij bistveno razlikuje od časa za celo
drevo enakih mer (npr. dolžino, debeljad).
Vzrok sem pojasnil pri obravnavi čistih
časov obdelave. Mislim, da je tu isti.
Regresije za čas obdelave dreves se
skoraj ne razlikujejo od skupne regresije za
drevesa in njihove dele, ki sem jih prikazal
v pogledu enačb. Zato ne bom navajal še
enačb za cela drevesa. Pač pa utegnejo
biti zanimive regresije le za dele dreves.
Zato jih tu navajam. Tudi te so že preraču
nana na delovni čas.
Enačbe za delovni čas obdelave dela drevesa

Št.

Enačba

enačbe

16a
17a
IBa

r = o,4426 +o,o2226 x1
r = o,4741 +o,o5399 x2

T = 0,7013 + 0,9t14 X.

Korelacijski
koefiCient
0,40
0,49
0,46

Za praktično rabo je problem kazalcev
pomemben. Kazalci, ki jih lahko ugotavljamo in so zelo uporabni, morajo biti tudi
dovolj natančni. Pred obdelavo praktično
lahko izmerimo le premer. Ta pa je najmanj
natančen. Vse druge količine lahko ugotovimo šele po obdelavi. Večinoma jih lahko
ugotavljamo s primernimi napravami (števci) na stroju in je tako merjenje avtomatično .
Od teh sta najbolj zanesljiva dolžina debla
(X2 - enačba 17) in število iz drevesa
izdelanih kosov (X5 - enačba 19). Dovolj
dobra je tudi debeljad (X4 - enačba 18).
še bolje pa je, če za napovedovanje delovnega časa obdelave uporabimo dva kazalca. Zaradi natančnosti je skoraj vseeno,
katero enačbo uporabimo za to. Iz praktič
nih razlogov pa sta najpriročnejši enačbi 22
in 24.
Na diagramu 8 smo prikazali delovni čas
obdelave za 1 m3 sortimentov v odvisnosti
od debeljadi drevesa. Vidimo, da se poraba
časa hitro zniža z naraščanjem volumna
drevesa. Nasprotno od tega pa zelo hitro
narašča učinek. Izračunamo lahko, da je
dnevni učinek pri debeljadi 0,05 m3 30m3
sortimentov, pri debeljadi 0,4 m3 pa 148m3 .

5.2 Ugotovitve obdelave po kupih
5.2 The Resuts of the Machining by Piles

Podatke za kup smo dobili tako, da smo
sešteli snemanja za vsa drevesa in dele
drevesa v kupu. Obdelavo smo snemali pri
36 kupih. Vsoto posameznega znaka za
kup smo vzeli kot podatek. Te smo statistično obdelali in ugotavljali njihove medsebojne zveze.
Za primerjalno količino smo vzeli:
1. 1 m3 obdelanih sortimentov. Tu smo
iskali korelacija in regresije s povprečji
kupov.
2. Kup (vso količino sortimentov v kupu).
Tu smo iskali regresije in količine z vsotami
posameznih znakov.
Tudi pri kupih smo obdelovali čiste in
pomožne čase obdelave ločeno. Korelacija
med temi časi in kazalci so dokaj tesne
(R = 0,7 -0,85), vendar bistveno slabše kot
z vsotami teh časov, kot so: y - vsota
čistega in pomožnega časa obdelave in
Tg = Yt + Y2 + y3 , ki je čas obdelave skupno
z zastoji pri obdelavi in ki smo ga označili
za glavni čas obdelave. Ko relacije glavnega
časa obdelave z raznimi kazalci so zelo
visoke (0,9Q-0,99). Zato podatkov o regresijah in korelacijah za delne čase tu ne
navajamo, z izjemo časa zastojev y3 .
Zastoji ne nastopajo pri vsakem drevesu.
Zato pri obdelavi časov za vsako drevo
nismo ugotovili regresij in korelacij. Nastajajo pa pri vsakem kupu in so v korelaciji,
čeprav ohlapni toda značilni , z značilnostmi
kupa, ki kažejo velikost kupa. Nismo pa
ugotovili značilne korelacija med časom
zastojev za 1 m3 in za cel kup sortimentov
terpovprečji posameznih kazalcev za kup.
Cas zastojev narašča z velikostjo kupa.
Kažejo ga naslednje regresije.
Regresijske enačbe časa zastojev (y3) za kup

št.

Enačba

29
30
31

y3 = 2,286 + 0,0475 Sd2
Y3 = 0,83+ 0,6405SM
y3 = 2,81 + 0,0405 SM2

enačbe

Korelacijski
koeficient
0,65
0,68
0,69

Znaki pomenijo:

y3 = čas zastojev v min,

Sd = vsota premerov v kupu v m
SM = vsota telesnln (debeljadi) v kupu = kol ičina obdelanih sortimentov v m3
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če iz enačbe 29--31 izračunamo čas
zastojev za 1 m oziroma 1 m3 sortimentov,
dobimo enačbe:
29a
30a
31a

Enačba

30a kaže, da se čas zastojev za
1 m3 sortimentov nekoliko zniža z velikostjo
kupa. Enačbi 29a in 31 a pa kažeta, da se
čas zastojev za 1 enoto sortimentov z
velikostjo kupa najprej znižuje (do velikosti
kupa okoli 8,5 m3 ), nato pa polagoma narašča. To naraščanje paje pri kupih, velikih
10-15 m3 , majhno. Za prakso lahko reče
mo, da so časi zastojev za 1 m3 sortimentov
konstantni in se gibljejo okoli 0,70min/m 3 •
čas obdelave sortimentov (y = y1 + y,) kažejo naslednje regresijske enačbe:
Korelacijski
koeficient

Enačba

enačbe
2

32
33
34
35
35
37
38
39

y/m3=20,68-1,4803d+0,0287d
y/m3 =7,62--0,41771
y/m3 =0,76+0,4354/M
y/m3 =-3,955+ 132,30/d
y=--0,66+3,41 Sd
y=1,02+0,3660SK
y-8,15+2,1574SM
y=1,92+0,0369Sd 2 +0,3153SK

0,96
0,48

0,97
0,96

0,96
0,989
0,76
0,991

V enačbah pomeni:
y/m 3=čas obdelave {čisti in pomožni čas) v min/m3
y= čas obdelave min/kup
d=povprečen premer (prsni) v kupu v cm
1=povprečna dolžina debla v kupu v m
M=povprečna telesnina drevesa (debeljad) v m3
Sd =vsota premerov v kupu v m
SM =vsota teles nin v kupu
SK =število kosov (izdelanih sortimentov) v kupu
Enačbe

32-35 nam dajejo obdelovalni

čas za 1 m3 sortimentov.
Enačbe 36-39 pa obdelovalni čas za
kup.
Za glavni čas obdelave T G = (y 1 + y, + Ya)
so regresijske enačbe naslednje:

Šl

Enačba

enačbe

;

l

i5'

,,

40
41
42

43
44
45
46
47

T 3 12,77-0,450d

T~=8,64-0,4151 2

T~ =1,69+0,451/m
TG!m =-3,20+137,24fd
TG=--0,08 + 4,053Sd
TG=2,49+0,4254SK
TG=9,57 +2,6929SM
TG= 5,22. + 0,111BSd 2 + 0,2616SK

TG=glavni čas obdelave za kup- min.
Tlltn3 =g1avni čas olxlelave za 1m3 - min.

zaključimo:

1. Za vse regresije je značilna zelo visoka korelacija, ki je v nekaterih primerih
(enačbe 34, 37, 39, 47) že skoraj funkcijska

y/m- 0,0475Sd + 2,286/Sd
y/m 3 =0,64+0,83/SM
y/m 3 =0,0405SM+2,81/SM

St.

Iz pregleda enačb za čisti in pomožni čas
obdelave ter glavni čas obdelave lahko

Korelacijski
koeficient

0,67
0,33
0,70
0,69
0.95

0,96
0,79
0,97

zveza.
2. Dolžina debel je najslabši kazalec.
Sama sploh ni uporabna kot kazalec. Tudi
v kombinaciji z drugimi ne prispeva k pojasnitvi variance. To je v popolnem nasprotju
z ugotovitvijo o obravnavi posameznih dreves, kjer je dolžina najboljši kazalec.
3. Najzanesljivejši kazalec za računanje
časa za 1 m3 sortimentov je povprečen
volumen drevesa v kupu. Skoraj enakovreden kazalec je prsni premer drevesa.
4. Za računanje časa za kup pa je najzanesljivejši kazalec število kosov, t.j. število
iz kupa izdelanih kosov raznih sortimentov.
Skoraj enakovreden kazalec je vsota premerov v kupu. Telesnina kupa (debeljad,
količina iz kupa izdelanih sortimentov) v m3
pa je sorazmeroma slab kazalec.
5. Pri računanju časa obdelave za 1 m3
sortimentov so veliko tesnejše korelacije
med čistim in pomožnim časom obdelave
(enačbe 32-JS) ter ustreznimi kazalci kot
pri računanju z glavnimi časi obdelave (enačbe 40-43). Pri računanju časa za kup
pa so korelacije v vseh primerih zelo podobne. Razlike niso velike.
Upoštevaje gornje ugotovitve lahko zaključimo, da so za računanje delovnega
časa za obdelavo 1 m3 sortimentov boljše
regresijske enačbe s čistim in pomožnim
časom. Za računanje delovnega časa za
kup pa je smotrneje uporabiti enačbe za
glavni čas obdelave. če to naredimo, dobimo naslednje enačbe za računanje delovnega časa obdelave s procesorjem KP-40.
Enačbe za računanje delovnega časa za 1 m3
obdelanih sortimentov
Enačba
enačbe

48
49
50
51

Tm3 -36,7&-2,632Bd+0,0510rf
Tm3 =13,55-0,74291
Tm3 =-1,35+0,7744/M
Tm3 =-7,03+235,30/d
V enačbah pomeni:

Tm3=delovni čas za obdelavo 1m3 sortimentov- min/m3
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Diagram 9: Delovni čas za obdelavo 1m3 sortimentov (T) in dnevni učinek (N) v odvisnosti
od različnih kazalcev

Diagram 9: Working time for the making of 1m 3
assortments (T) and daily performance (N) in
relation to various indices

a) od povprečnega prsnega premera
to the average breast-height diameter

b) od povprečne dolžine debla
to the average trunkwood /ength
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6.22

6.28

8.34

8.4

d =povprečni prsni premer drevesa (premer dela drevesa) v kupu

- cm

1=povprečna dolžina debla (dela drevesa) v kupu - m
M=povprečno drevo (debeljad) m3

Tabelirani časovni in količinski normativi,
ki izhajajo iz enačb 48- 51 so prikazani v
prilogi. Grafično pa so prikazani na dia·
gramu 9.
Na diagramu 9 vidimo, da se delovni čas
obdelave za 1 m3 sortimentov zelo hitro
znižuje z naraščanjem katerega koli kazalca. Najmanj vpliva povprečna dolžina kosa.
Tu je tudi korelacija najboljša. Zato je ta
kazalec najmanj primeren.
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Delovni čas za 1 m3 sortimentov se giblje
od 3 min/m 3 pri debelejših kupih do 1215 min/m3 pri drobnejših kupih. Temu ustreza delovni učinek od okoli 3D-35m3 pri
drobnejšem lesu do 15D-170 m3 pri debelejšem lesu.
Zaključimo lahko, da dimenzije obdelavanih dreves zelo vplivajo na učinek dela.
Čim debelejše je drevje, toliko večji je
učinek.

če enačbe 44-47 povečamo za dodatni
čas (pomnožimo s F = 1,4564), dobimo
enačbe za delovni čas kupa. Te so:
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Diagram 10: Delovni čas
za obdelavo kupa
in enote v odvisnosti od velikosti kupa v
različnih kazalcih

Diagram 1o: Working time (T) for pile machining
and the units in relation to a pile's size in various
indices
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Tabelirani časovni normativi so prikazani
v prilogi. Grafično pa so časovne vrednosti
prikazane na diagramu 1O.
Na diagramu vidimo, da delovni časi
naraščajo premosorazmerno z velikostjo
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z
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kupa. Če pa čase preračunamo za 1 enoto
(m premerov, 1 m3 ali 1 kos) izdelanih
sortimentov, pa vidimo, da se delovni čas
za 1 enoto izdelkov znižuje z velikostjo
kupa.
Ta ugotovitev se ne ujema popolnoma z
ugotovitvijo v zvezi med časi zastojev in
velikostjo kupa.
Ugotovitev, da se čas obdelave za 1 m3
sortimentov znižuje z velikostjo kupa, je
sicer logična. V našem primeru pa jo je
treba jemati nekoliko previdno zaradi različ
nih interakcij, ki jih do sedaj nisem opisal.
GozdV 53, 1995
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Gre namreč za to, da so bila v večjih kupih
debelejša drevesa. Zato je pri večjih kupih
skrajševala čas obdelave 1 m3 sortimentov
tudi večja debelina drevja.
5.3 Zastoji pri obdelavi
5.3 Delays in Machining

Pri našem proučevanju smo ugotovili, da
pri obdelavi dreves delavec in stroj porabita
12,4% časa za odpravljanje raznih zastojev
pri delu, ki nastajajo zaradi položaja (v
kupu), oblike ali vejnatosti obdelovanca.
Teh zastojev nismo posebej obdelovali,
vendar bistveno vplivajo na učinek dela.
Najpogostejši vzroki zastojev so naslednji:
1. Položaj drevesa v kupu. Obdelovanec
je predaleč in ga delavec z dvigalom ne
doseže. Drevesa v kupu niso lepo zložena.
Ležijo drugo prek drugega, so prekrižana
in vpeta. Delavec tako ne more drevo
izvleči iz kupa ali pa ga izv leče s preprijemanjem. V takih primerih traja delo z dvigalom veliko dlje - tudi prek 100%.
2. Nepravilna oblika drevesa. Gre za
zakrivljenost, dva vrha ali za svečnike (krivo
izrasel vrh, kjer je bil enkrat odlomljen).
Taki primeri zelo otežijo delo procesorja in
ga primerno podaljšajo.
3. Vejnatost drevesa. Ta se javlja lahko
v obliki predebelih ali pregostih vej. Pregoste veje nastajajo kot posledica gostih vencev (majhne razdalje med venci) ali velikega števila vej v vencih. Zastoje povzročajo veje, debelejše od 3 - 4 cm, ali pa
gosti venci, kjer je razdalja med njimi
manjša od 25 - 30 cm (BERHARD 1982).
Suhe veje so trše in prej zaustavijo stroj.
4. Prelomljena ali nalomljena drevesa.
Nastaja več kosov in žagov. Odvreči mora
tudi poškodovani del.
5. Nastavitev merjenja. Stroj meri dolžine sortimentov od prvega žaga (čelje nja)
naprej.
Zato ga mora izvesti. Zaradi vejnatosti
tega včas ih ne more. Zato mora najprej del
drevesa oklestiti (1 ,5-2 m) in se nato vrniti
na začetek . Ta zastoj podvoji čas obdelave.
Rešitev zastoja je v tem, da sekač prej
oklesti vsako drevo (ali njegov del) na
debelejšem koncu v dolžini 1,5 m - 2m).
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Pogostnost teh zastojev in njihovo trajanje smo snemali. Zabeležili smo 358 zastojev v trajanju od O, 1O min. do prek 4 min.
Zastoj je nastopil pri vsakem četrtem obdelovancu. V primerjavi s čistim časom obdelave je časa zastojev 58 %, oziroma ga je
skoraj 36 % od pomožnega časa obdelave.
V glavnem času obdelave je 18 % zastojev. Zaradi zastojev se čas obdelave poveča za 22 %. Avtorja BERNHARD (1982)
in BERNHARD in WENTER (1984) ugotavljala, da nastopajo zastoji pri delu z dvigalom na okoli 15 % (4- 26 %} obdelovancev,
pri delu procesorja pa 20 - 25 % (12 36 %) obdelovancih.
V naši raziskavi je povprečen čas obdelave na obdelovalcu brez zastojev 0,56
min., zastoj pri obdelovancu, kjer je ta
nastopil, pa 0,49 min. ali 88% čistega in
pomožnega časa obdelave.
Vse gornje številke kažejo pomen zastojev. Z dobro organizacijo dela jih lahko
veliko izločimo. Sem spada pravilno zlaganje in poravnavanje v kupe ob cesti. Avorja
BERNHARD in WENTER (1982 in 1984}
priporočala , naj bi sekač z motorno žago
odžagal debele veje in dvojne vrhove. Vprašanje pa je, kaj narediti s krivinami. Tu
izgubimo pri delu sekača, pri spravilu in pri
delu procesorja, ko mora prijeti dva kosa.
Zna biti, da bi bila ta izguba večja od
zastoja pri obdelavi.
Podrobnejša obdelava zastojev pri delu
presega okvir tega dela. Zato jo bomo
izvedli drugod.
Povzetek
Spomladi leta 1989 smo na Gozdarstvu Vitanje
(Gozdno gospodarstvo Celje) s časovn imi snemanji proučevali delo s strojem za obvejevanje in
krojenje (procesorjem) KP-40. Procesor je montiran na kamionu Magirus 190 z ustrezno nadgradnjo (izdelek UV-a iz Postojne) in na dvigalu
Javornik 9.
Stroj je delal v revirju Rakovec. Obdeloval je
drevje iz redčenj v smrekovih sestojih na nadmorski višini okoli 11 OO m.
Proučevali smo po posebni melodiki. Sestavili
smo ustrezne snemalne liste. Snemala sta dva
snemalca.
S statistično obdelavo podatkov snemanj smo
ugotavljali vplive posameznih dejavnikov, kot so:
dimenzije drevesa, dimenzije sortimentov, značil
nosti drevesa, velikosti kupov ipd. na delovne
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učinke. Ločeno smo obdelali vplive in medsebojnme zveze, če je bila primerjalna količina (enota
mere) posamezno drevo, in ločeno, če je bila
primerjalna količina kup.
Proučevanje nam je omogočilo naslednje najpomembnejše ugotovitve:
1. Delovni čas je sorazmerno ugodno izkoriščen. Če ne štejemo glavnega odmora, je produktivnega časa, ki je tudi obratovalni čas, 75%.
Zastojev zaradi delavca je 8%, zaradi stroja pa
17%. Tu je vštet tudi pripravljalno zaključni čas.
Delež efektivnega časa je 63%. Od tega je 20%
čiste obdelave, ko s procesorjem obvejujejo ali
prežagujejo, 32% je pomožnih opravil, kjer gre v
bistvu za prijemanje dreves, premikanje in odlaganje sortimentov. 11% delovnega časa (ali 18%
glavnega produktivnega časa) so zastoji pri obdelavi.
2. Čisti časi obdelave posameznega drevesa
so v tesni korelacij] z dimenzijami drevesa oziroma s številom iz drevesa izdelanih sortimentov
ali s številom žagov.
Najboljši kazalec čistega časa obdelave je
dolžina debla (R = 84), zelo dober in ustrezen je
tudi prsni premer drevesa (R = 0,77).
3. Pomožni čas obdelave drevesa in delov
drevesa, ki je vsota čistega in pomožnega časa
obdelave, je v dobri korelaciji z dimenzijami dreves oz. delov dreves. Korelacijski koeficienti so
okoli R = 0,55 do R = 0,60. Korelacija je veliko
boljša, če upoštevamo kombinacije kazalcev, in
sicer prsni premer in število kosov oziroma prsni
pr~mer in število žagov.
Cas obdelave se razlikuje po posameznih seči
ščih. Obdelava vitkejših dreves je daljša.
Za praktično rabo kazalca delovnih učinkov
obdelave drevesa so kot samostojni kazalci uporabni: dolžina debel, število iz drevesa izdelanih
kosov oziroma število žagov. Natančnejša je raba
dveh kazalcev. Najprimernejša je kombinacija
prsnega premera in števila iz debla izdelanih
kosov ali volumna debla in števila kosov.
5. čas za obdelavo kupa ali čas za obdelavo
1 m3 sortimentov je v zelo tesni (praktično funkcijski) zvezi z značilnostmi kupa. Na čas obdelave
1 m3 sortimentov najbolj vpliva povprečni prsni
premer v kupu (R = 0,96) oziroma njihova debeljad (R = 0,97). Če pa upoštevamo tudi zastoje
pri obdelavi, so korelacije med povprečji kazalcev
in časom za 1 m3 sortimentov veliko ohlapnejše
(R = 70) kot korelacije med velikostjo kupa (vsoto
premerov, število kosov in volumnom kupa) ter
časom obdelave kupa.
6. Delovni čas obdelave 1 m3 sortimentov se
zelo hitro znižuje z rastjo velikosti drevesa ali
povprečja v kupu. Tako traja obdelava 1m3 sortimentov z »debelih« kupov okoli 3 minute. V kupih
z drobnejši mi drevesci (prsni prmer do 1Ocm) pa
traja obdelava 10-15 minut!m3 . Temu ustrezajo
dnevni učinki 30 -35m 3/dan pri drobnejših drevescih in 150-170 m3 /dan pri debelejšem lesu.
Čas za izdelavo 1 kupa je v veliki meri odvisen
od velikosti kupa.

7. Zastoji pri obdelavi trajajo uro na dan (1/8
delovnega časa). Nastajajo zaradi položaja dreves v kupu - načina zlaganja, nepravilne oblike
debla -lahko se izločijo z ročnim prežagovanjem
dreves, vejnatosti drevesa- predebele ali pregoste veje- in prelomljenih ali nadlomljenih dreves.
Del teh zastojev nastaja zaradi narave dela. Velik
del zastojev pa je s smotrno metodo dela in
primerno disciplino pri delu možno izločiti.
8. Izdelani so bili delovni normativi za delo s
procesorjem KP-40. Na voljo so pri avtorju.

WORK STUDIES WITH THE KP-40
PROCESSOR
Summary

ln the spring 1989 time studies were used in
the investigations regarding the work pertormed
by means of the KP-40 machine for branching
and bucking (processor). The processor is mounted on the Magi rus 190 truck, with the adequate
extra equipment (produced by LIV Postojna) and
on the Javornik 9 crane.
The machine was used in the Rakovec forest
district. It machined the trees from thinnings in
Norway spruce stands at an altitude of about

1100m.
A special methodology was applied and special
work sampling sheets were prepared. The time
study was carried out by two persons.
By means of statistical processing of time
studies' data, the influences of individual factors,
like tree dimensions, assortment dimensions, tree
characteristics, pile sizes and the like on work
pertormance were established. Separate processing was carried out regarding the influences and
correlations if the comparative unit was represented by an individual tree and separately if it was
represented by a pile.
The following main results are the consequence
of the study:
1. The utilization of working time is relatively
good. Without the main break, productive time,
which is also at the same time operation time,
amounts to 75%. Delays due to workers total 8%
and due to machine 17%. This also includes the
preparation and conclusion time. The share of
the effective time is 63%. 20% thereof represent
pure machining, performing branching or transverse cutting with the processor, 32% auxiliary
jobs- grabbing of trees, moving and laying down
of assortments. 11,5% of working time (or 18%
of the main productive time) are represented by
delays in machining.
2. Pure times of the machining of an individual
tree are in close correlation with tree dimensions
or the number of assortments made from a tree
or the number of saw cuts.
The best index of the pure machining time is
the length of a trunk (R = 0,84), while the breastGozd V 53, 1995
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height diameter of a tree (R = 0,77) is very good
and suitable too.
3. Auxiliary times of the machining of trees and
their parts evidence loose correlation between
tree dimensions. Correlation coefficients only
amount to about R = 0,23.
4. The time of the machining of a tree and of
its parts, which is a sum of the pure time and
auxiliary machining time, evidences high correlation with tree dimensions or tree parts. Correlation
coefficients total about R = 0,55 to R = 0,60. Correlation is much higher if index combinations are
!aken into consideration, i.e. breast-height diameter and the number of pieces or the breast-height
diameter and the number of saw cuts.
Machining time differs drom one cutting place
to another. The machining of thinner trees takes
up more time.
ln practical use regarding the index of work
performance in tree machining the following independent indices are applicable: trunk length, the
number of pieces made from a tree or the number
of saw cuts. The application of two indices is more
accurate. A combination of the breast-height and
the number of the pieces made from a trunk or
the volume of a trunk and the number of pieces
is the most appropriate one.
5. The time required for the machining of a pile
or the time for the machining of 1 m3 of assortments is in very close (functional) correlation with
the characteristics of a pile. The machining time
of 1 m3 of assortments is mostly influenced by the
average breast-height diameter in a pile
(R = 0,96) or its trunkwood (R = 0,97). lf the
delays in the machining are !aken into consideration, the correlations between the average values
of indices and the time for 1 m3 of assortments
are much looser (R = 70) than the correlations
between the pile size (diameter sum, the number
of pieces and the volume of a pile) and the time
of the machining of a pile (R = 0,95) are.
6. Machining working time of 1 m3 of assortments quickly decreases with the increase of the
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tree height or the average in a pile. Thus, the
machining of 1 m3 of assortments of "thick" piles
lasts about 3 minutes. ln the piles of thinner trees
(breast-height diameter to 1Ocm) the machining
lasts 10-15 minutes/m3 . This corresponds to a
daily performance of 30-35 m3 /day with Ih in trees
and 150-170m3/day with trees of greater diameter.
The time required for the preparation of 1 pile
highly depends on the size of a pile.
7. Delays in the machining take up one hour
a day (1 /8 of the working time). They occur due
to the position of trees in a pile - the way of
stacking, irregular forms of trunks - they can be
eliminated by means of the manual sawing
through of trees, the branchiness of a tree - too
thick or too thin branches and broken or partly
broken trees. Part of the delays occur due to
work's nature. A great deal of delays, however,
can be eliminated by means of an appropriate
work method and suitable discipline at work.
8. Work norms for working by KP-40 processor
have been made. They are on disposal at author.
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Turizem, rekreacija in gozd na krasu
Tourism, Recreation and Forest in the Karst
Živan VESELIČ, Tone LESNIK*

Izvleček

Synopsis

Veselič, ž., Lesnik, T.: Turizem, rekreacija in
gozd na krasu. Gozdarski vestnik, št. 3/1995. V
slovenščini, cit. nt. 10.
Prispevek govori o turizmu in rekreaciji na
splošno ter o motivih za turizem in rekreacijo v
gozdu. Navedene so temeljne usmeritve za razvoj
obeh dejavnoti v gozdu ter podrobnejše usmeritve
za razvoj turizma in rekreacije v gozdovih slovenskega kraškega sveta.

Veselič, ž., Lesnik, T. Tourism, Recreation and
Forest in the Karst. Gozdarski vestnik, No. 3/
1995. ln Slovene, lit. quot. 10.
The article talks of tourism and recreation in
general as well as of the motives for tourism and
recreation in the forest. Basic guidelines as to the
development of both activities in the forest and
more detailed ones for the development oftourism
and recreation in the forests of the Slovenian
karst area are stated.

Ključne besede: turizem, rekreacija, kras, funkcije gozdov, raba gozdov

UVOD
INTRODUCTION

Zaradi povečevanja produktivnosti dela
ostaja delovnim ljudem vse več časa za
turizem in rekreacijo. Turizem postaja vse
pomembnejša gospodarska dejavnost, ljudje vse več časa posvečajo tudi bolj ali
manj aktivni rekreaciji. Vedno pogosteje
zahajajo tudi v gozdove, kar od gozdarjev
zahteva, da prisluhnejo turističnemu in rekreativnemu utripu in s svojo strokovnostjo
prispevajo k usmerjanju takšne turistične in
rekreativna rabe gozdov, ki bi pomenila
sprejemljiv kompromis med željami ljudi po
obeh dejavnostih ter zagotavljanjem vseh
drugih vlog gozdov in gozdnega prostora.
V prispevku se ukvarjava predvsem z
usmerjanjem različnih rab gozda in gozdnega prostora, med katerimi je tudi raba
obojega v turistične in rekreativna namene.
Samo obliko sodelovanja gozdarjev pri neposrednem izvajanju turističnih in rekreativnih dejavnosti sva pri tem pustila ob strani.
Tako kot doslej bomo gozdarji tudi v prihodnje zainteresirani za sodelovanje pri vseh
dejavnostih v gozdovih, ki jim bo glavni ali
* Mag. ž. V., dipl. inž. gozd., T. L., dipl. inž.
gozd., Zavod za gozdove Slovenije, 61000 Ljubljana, Večna pot 2, SLO

Key words: tourism, recreation, karst, forest
functions, forest utilization.

pa spremljajoč motiv spoznavanje gozda in
življenja v njem ter osveščanje javnosti o
vlogah gozdov ter potrebi po njihovem varovanju. Zaradi kratkega delovanja Zavoda
za gozdove Slovenije (šele od 1. maja
1994) ter velikih organizacijskih sprememb
v slovenskem gozdarstvu v celoti pa bi v
tem trenutku verjetno tudi težko v podrobnosti dorekli vse možne oblike sodelovanja
gozdarjev pri neposrednem izvajanju turistične in rekreativne dejavnosti.

2 O TURIZMU IN REKREACIJI
2 ON TOURISM AND RECREATION

Turizem in rekreacija sta različni dejavnosti, ki na nekoliko različen način pa vendar
podobno obremenjujeta prostor. Z rekreacijo naj bi se človek telesno in duševno
sprostil in okrepil, pri turizmu pa gre za
potovanja in začasno bivanje v tujih krajih
zaradi oddiha ... , kar naj bi po nekaterih
navedbah celo trajalo vsaj 24 ur. V vsakem
primeru gre pri rekreaciji za nabiranje novih
moči bližje domu, pretežno v krajevnih ali
območnih okvirih, pri turizmu pa za potovanja ljudi v bolj oddaljene kraje.
Glede obremenitve prostora se turizem
in rekreacija pomembno razlikujeta v tem,
da je turistični tok ljudi praviloma usmerjen
Gozd V 53, 1995
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k posameznim zanimivejšim točkam ali predelom, pri iskanju primerne (zelo raznol ike)
rekreacije pa se ljudje bolj enakomerno,
čeprav seveda še zdaleč ne enakomerno,
razpršijo po njihovemu domu bližnjih predelih.
V odnosu do okolja je primerno pri obeh
obnoviti nekaj že znanih dejstev.

2.1 Turizem
2.1 Tourism

O odnosu med turizmom in okoljem je v
zadnjih letih po svetu organiziranih zelo
veliko strokovnih srečanj in posvetovanj.
Med njima je ozka zveza - ni turizma brez
primernega okolja, velikokrat so prav naravne zanimivosti cilj turistov. Kako zlasti v
takšnih primerih okolje ohraniti, da ne postane žrtev turizma? To je vprašanje, ki
intenzivno zaposluje turistične in naravovarstvene delavce. Problem je še posebej
pereč, kjer je glavna odlika nekega okolja
v njegovi prvobitni ohranjenosti in naravnosli - tudi ali predvsem zaradi neobljudenosti.
V strokovnih krogih sta se ob obravnavah
te problematike uveljavila dva termina: "trajnostni turizem" in "ekoturizem". V novinarskih zapisih je večkrat zaslediti tudi pojem
"mehki turizem". V zvezi z zagotavljanjem
trajnostnega razvoja turizma v naravnem
okolju govorimo o pojmu "nosilne zmogljivosti" okolja oziroma ekosistema za turistič no
obremenitev. Pojem ekoturizma je ožji od
pojma trajnostnega turizma. Po definiciji
IUCN (Mednarodna zveza za zavarovanje
narave) gre v primeru ekoturizma za "segment turizma, ki v ključuje potovanje v sorazmerno ohranjenem naravnem okolju z namenom opazovanja, študija in uživanja pokrajine in njenega rastlinskega in živalskega sveta kot tudi kulturnih značilnosti
tega okolja" (Čerovsky 1992).
Lahko ugotavljamo veliko podobnost
med konceptoma sodobnega gozdarstva,
ki temelji na sonaravnosti, večname n skosti
in trajnosti vseh vlog gozda, ter trajnostnega turizma.
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2.2 Rekreacija
2.2 Recreation

Pri rekreaciji je še pomembneje kot pri
turizmu dejavnosti deliti glede na to, ali je
gozd sestavni del vsebine neke dejavnosti
oziroma motiv zanjo ali pa samo okolje te
dejavnosti, ki bi jo lahko ljudje načeloma
opravljali tudi zunaj gozda - čeprav seveda
ne gre zanemariti pozitivnega fiziološkega
učinka gozdnega okolja.
Neprimerno pa je k rekreaciji v gozdu
šteti dejavnosti, ki se jim mora gozd šele
umakniti, da se lahko razvijejo, kot je na
primer smučanje (Anko 1990).

3 TURIZEM IN REKREACIJA V GOZDU
3 TOURISM AND RECREATION IN THE
FOREST

Poglejmo odgovore na vprašanje, kateri
motivi vodijo ljudi, da si izberejo za rekreacijo gozdno okolje.
Bernard Stritih (1990) ugotavlja:
- Človek v gozdu lahko še najde okolje,
ki je najbolj podobno okolju, v katerem se
je začel njegov prazgodovinski razvoj.
- V gozdu se človek približa preprostosti
svoje biti.
- Gozd je posebno ugoden ambient ne
le za oddih in sprostitev, ampak tudi za
globlja doživetja.
Pirnat {1990) podrobneje razčlenjuje dejavnike fizičnega in psihičnega ugodja, ki
ga ljudje doživljajo v gozdu. Med dejavniki
f iz ičnega ugodja navaja izravnano mikroklimo, čistejši zrak, manjši hrup ter možnost
telesnega razgibavanja in nabiranja gozdnih sadežev, med dejavniki psihičnega
ugodja pa stik s prvobitnimi prvinami narave, simbolno iskanje virov življenja, zadovoljevanje atavističnih nagonov (lov, nabiralništvo), odsotnost u bijaj očega tempa civilizacije in estetsko ugodje.
Podobno razmišljajo o motivih, ki vodijo
ljudi na rekreacijo v gozd tudi nemški avtorji
{Tavčar 1990), posebej pa poudarjajo obču
tek osebne svobode, saj je po njihovem
mnenju za mnoge ljudi gozd edini kraj, kjer
se lahko počutijo svobodne, nenadzorovane in neopazovane.
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Čeprav je Valvasor menil, da gozd ne
pristoji človeku, in čeprav se večina ljudi v
skrivnostnem in tujem okolju obsežnejših
gozdov počuti nelagodno, si od vsakdanjega nemirnega življenja preobremenjeni
ljudje vse pogosteje prav v gozdu poiščejo
poslednjo oazo miru.
Tako za turizem kot za rekreacijo v gozdu
oziroma gozdnem prostoru (prostoru, ki je
ekološko ali funkcionalno povezan z gozdom) velja, da sta tu, da obstajata in da
bo pritisk ljudi na gozd vse večji, tudi zaradi
novih oblik rekreacij kot posledice novih
tehničnih sredstev (npr. gorska kolesa) ter
izpopolnjenih sredstev za orientacijo v prostoru (karte, tehnična sredstva). V Sloveniji
lahko večji obisk gozda in gozdnega prostora pričakujemo tudi zaradi objektivno
zmanjšanih možnosti za obmorski turizem
v primerjavi s prejšnjimi razmerami.

4 USKLAJEVANJE RAZLIČNIH RAB
GOZDA IN GOZDNEGA PROSTORA
TER TEMELJNE USMERITVE ZA
RAZVOJ TURIZMA IN REKREACIJE V
GOZDU
4 BRINGING INTO LINE VARIOUS FOREST
FUNCTIONS AND FOREST SPACE AND THE
BASIC TENDENCIES REGARDING THE
DEVELOPMENT OF TOURISM AND
RECREATION IN THE FOREST

Gozd pa seveda ni namenjen samo turizmu in rekreaciji, ampak ima še številne
druge vloge. Zakon o gozdovih govori o
ekoloških, socialnih (sem spadata tudi turistična in rekreativna vloga) in proizvodnih
vlogah gozda. Poleg alpskega sveta so na
občutljivem kraškem svetu, kjer brez gozdne vegetacije rastišča hitro degradirajo,
degradira pa tudi vsa krajina, še posebej
pomembne ekološke vloge, predvsem varovanje (gozdnih) zemljišč.
Turistična in rekreacijska vloga gozda
sta pogosto prijazni gozdarjem, ker se gozdarji z njuno pomočjo uspešno zbližamo
z javnostjo, javnost prek njiju spoznava
gozd in njegov pomen, kar je vse v prid
boljšemu ravnanju ljudi z gozdom in vso
naravo, torej gozdarjem v pomoč, življenje
samega gozdnega ekosistema pa turizem

in rekreacija vselej molita in sta neprijazna
tudi do večine drugih vlog gozdov (npr. do
ohranjanja virov pitne vode, zagotavljanja
miru gozdnim živalim, ki so pomembne za
vzdrževanje biološkega ravnotežja tudi zunaj gozda, idr.).
še posebej moteč je, oziroma bi bil, zelo
množičen turizem v predelih, kjer želimo
zaradi živali ohraniti popolno naravnost življenjskih razmer, torej tudi "gozdni" mir.
Nekatere oblike turizma oziroma rekreacije
so za gozd v vsakem primeru neprimerne
(npr. dirke s terenskimi avtomobili in motorji
po gozdnih cestah, vlakah in brezpotjih).
Takšne oblike rekreacije je treba organizirati na posebej pripravljenih poligonih,
lahko delno tudi v gozdnem predelu, če ga
zavestno žrtvujemo tem namenom. V takšnih predelih je gozdno drevje seveda zgolj
kulisa in ne gradnik gozdnega ekosistema.
Zlasti pri takšnih oblikah rekreacije je
treba pomisliti tudi na lastništvo oziroma pri
nas na dejstvo, da je velika večina slovenskih gozdov zasebnih (pred denacionalizacijo 65 %, po njej 75-80 %). Naš Zakon o
gozdovih (Ur. l. RS, št. 30/93) sicer dovoljuje v zasebnem gozdu prost dostop in
gibanje drugim osebam ter v skladu s
predpisi čebelarjenje, lov in rekreativno nabiranje plodov, zelnatih rastlin, gob in prostoživečih živali (5. člen), zato tudi država
prispeva k stroškom gospodarjenja z gozdom in k vzdrževanju gozdnih cest, vendar
bi utegnilo priti do konfliktov, če bi obiskovalci gozdov z neodgovornim ravnanjem
povzročali škodo na sestojih ali rastiščih.
Kdor usmerja ljudi v gozd in gozdni
prostor, mora zato posvetiti ustrezno pozornost tudi njihovemu osveščanju, da jih pouči, kaj je primerno gozdnemu okolju in kaj ni.
Naloga gozdarjev je, da, upoštevajoč
tudi spoznanja drugih strok, čim bolje spoznamo vloge gozdov v posameznih predelih - določimo poudarjenost posameznih
funkcij gozdov v njih - in s poznavanjem
občutljivosti in ranljivosti gozdnih združb in
njihovih rastišč usmerjamo ne le razvoj
gozdov in izkoriščanje njihovih proizvodnih
potencialov, ampak uživanje vseh njihovih
dobrin, torej tudi turizma in rekreacije v
gozdu in gozdnem prostoru.
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V ta namen prostor najceloviteje obravnavamo in razčleni mo ob izdelavi 1O-letnih
gozdnogospodarskih načrtov oziroma ob
izdelavi njihovih prostorskih delov, ki bodo
imeli zn ačaj prostorskoureditvenih aktov in
bodo tudi sprejemani po postopku sprejemanja teh aktov. Ker je Zakon o urejanju
prostora in graditvi (naslov osnutka) še v
sprejemanju, ti postopki pravno formalno
še niso dorečeni.
Pri razmišljanju o pravilni in smotrni rabi
prostora, in to vsega, ne le gozdnega,
moramo razmišljati od velikega k majhnemu, kar v prenesenem pomenu, primernemu vsebinski obravnavi prostora, pomeni: od bistvenega k manj bistvenemu (fakultativnemu) oziroma od ekskluzivnega k
splošnemu.
Drugače povedano: izjemne vrednote v
prostoru, ki edine lahko služijo nekemu
namenu, je treba ohranjati predvsem za ta
namen. Ne gre jih obremenjevati z rabami
oziroma dejavnostmi, ki jih lahko izvajamo
kjerkoli. Z vidika temeljne naloge (sodobnega) človeka - ohranjati biološko pestrost in
vse oblike življenja na našem planetu imajo naravovarstveni cilji oziroma zagotavljanje obojega prednost pred zagotavljanjem materialnih dobrin.
Na mnogih površinah pa je treba z ustrezno mero subtilnosti med seboj usklajevati
več bolj ali manj enakovrednih rab prostora.
Ob n ačrtovanju razvoja turizma in rekreacije v gozdu in gozdnem prostoru moramo
upoštevati tudi dejstvo, da sta z naravo
gozda in vseh njegovih vlog usklajeni dejavnosti lahko tudi pomemben dejavnik v razvoju podeželja.
5 KRAŠKI SVET TER TURIZEM IN
REKREACIJA V GOZDU
5 KARST AREA AND TOURISM AND
RECREATION IN THE FOREST

Kraški svet zavzema v Sloveniji 9.000
km 2, kar je 44 % njene površine (Mihevc
1992- po P. Habi ču 1992). Odlikujejo ga
karbonatne kamnine, iz katerih voda z raztapljanjem skozi tisoč letja oblikuje številne
in zelo značilne oblike kraškega površja in
podzemlja. Velika prepustnost karbonatnih
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kamnin kraškega sveta ima za posledico
odsotnost površinskih vod, neenakomerno
preperevanje apnenca, ki tu zelo prevladuje, pa veliko skalovitost površja. Razvoj tal
poteka zlasti na kompaktnejših apnencih
silno počasi , saj je topljenje izredno poča
sen pedogenetski proces, netopnega
ostanka pa je v teh kamninah praviloma
zelo malo (manj kot 1 %). Vse navedeno
poleg podnebja določa osnovne pogoje za
razvoj rastja in tudi opozarja na občutlji vost
kraškega sveta ter na težko in dolgotrajno
popravilo ran, ki jih tu storimo rastju in vsej
naravi.
Zelo težko je v nekaj stavkih orisati gozdno vegetacijo klimatsko in reliefno zelo
raznolikega kraškega sveta v Sloveniji. V
predgorskem pasu, predvsem v preddinarskem svetu pa tudi v gorskem pasu mu
dajejo z načilen videz obsežni bukovi gozdovi, gorski pas dinarskega krasa in predalpskega sveta prekrivajo obsežni jelovobukovi gozdovi. Altimontanski pas tvorijo v
Alpah mešani gozdovi bukve in smreke s
primesjo macesna, v dinarskih gozdovih pa
ta pas poraščajo (višinski) bukovi gozdovi,
ki tod tudi oblikujejo zgornjo gozdno mejo.
Razen na nizkem krasu, kjer so bili gozdovi v preteklih stoletjih praktično povsem
izkrčen i , zdaj pa se postopno vračajo zaradi uspešne sadnje črnega bora in naravnega zaraščanj a - so gozdovi na kraškem svetu zaradi težje prehodnosti in
pomanjkanja vode ter zato manjše naseljenosti med najbolj ohranjenimi pri nas.
Ko govorimo o turizmu in rekreaciji v
gozdovih slovenskega kraškega sveta, moramo razmišljati po prej predstavljenem
vzorcu - od ekskluzivnega k splošnemu.
Ne glede na nekatere že objavljene bolj
zapletene delitve gozdov po primernosti v
turistične in rekreativna namene (Jeršič ·
1990, Pirnat 1990, žonta 1990), bi lahko
na osnovi takšnega razmišljanja v pogledu
turističn e in rekreativna vloge pregledno
razčlen ili kraške gozdove predvsem v tri
skupine.

5 .1 Obsežni gozdovi visokega krasa
5.1 Vas! Forests of the High Karst

Ti gozdovi so zaradi nenaseljenosti in
ekološke čistosti v slovenskem prostoru
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posebna vrednota, tako v krajinskem in
ekološkem pogledu (ohranjeno rastje in
živalski svet) kot zaradi njihove Vloge pri
zagotavljanju zdrave pitne vode. Tu mislimo
na primer na večji del gozdov Triglavskega
narodnega parka, na gozdove Trnovske
planote, Nanosa in Hrušice, Javornikov in
Snežnika, Kočevskega Roga in druge.
Omenjene ekološke vloge lahko v Sloveniji
opravljajo samo ti gozdovi, na vsem kraškem svetu pa samo ta območja zagotavljajo odtok resnično zdrave vode v kraško
podzemlje. Vse te gozdove moramo, ne
glede na posebno zaščito manjših predelov
znotraj njih zaradi posebnih navarovarstvenih razlogov, čim bolj varovati v celoti, da
ostanejo po sestavi rastja in živalskega
sveta čim bolj naravni, poleg tega pa jih z
vsemi sredstvi varovati pred onesnaževanjem. Razen turizma in rekreacije, ki bi jima
bil motiv tak ohranjen gozd, bi morali v
območju gozdov z navedenimi kvalitetami
in vlogami vse oblike turizma in rekreacije
omejevati. še posebej strogi režimi za obiskovanje bi morali biti v izločenih t. i. mirnih
conah in različnih rezervatih.
V zvezi s temi gozdovi in njihovimi tako
poudarjenimi vlogami ne moremo mimo
vprašanja t. i. lovskega turizma, ki poteka
prek površine vseh gozdov in moti življenje
gozda, ne le z navzočnostjo lovcev, ampak
tudi z neposrednim poseganjem (z odstrelom) v populacije divjih živali. Če uravnavanje populacij divjih živali z odstrelom sledi
strokovno ustrezno določenim usmeritvam,
moramo to poseganje v gospodarskih gozdovih dopustiti, podobno kot strokovno
poseganje v gozdove s sečnjo, navzočnost
lovcev pa zelo malo obremenjuje gozdove,
znatno manj kot jih obremenjujemo z vsemi
gozdnogospodarskimi opravili.
Omenjeni gozdovi imajo tudi zelo pomembno proizvodno vlogo, saj tod prevladujejo za rast gozdnega drevja ugodna
rastišča, vendar gozdnogojitveni ukrepi, ki
na sonaraven način zagotavljajo trajno izpolnjevanje te vloge gozda, v celoti zagotavljajo varovanje virov čiste pitne vode.
Posebna previdnost pa je pri izpolnjevanju
proizvodne vloge teh gozdov seveda potrebna ob uporabi gozdne mehanizacije.

5.2 Primestni gozdovi
5.2 Suburban Forests

Primestne gozdove zaradi bližine naselij
ljudi in jih rekreacija najbolj
obremenjuje. Nekatere od teh gozdov bi
bilo primerno posebej opremiti za posamezne oblike rekreacije, pač skladno z interesi
ljudi in njihovimi potrebami po rekreaciji.
Priporočljivo bi bilo, če bi primestne gozdove, še posebej tiste, ki bi jih bilo treba v
rekreativna namene v večji meri dodatno
opremiti, v primeru, da so v zasebni lasti,
lokalne skupnosti odkupile in se tako izognile morebitnim zapletom z lastniki gozdov.
V to skupino gozdov lahko štejemo tudi
gozdove v neposredni bližini pomembnejših
turističnih točk. V teh primerih gre za poudarjeno turistično vlogo. Kako globoko v
gozd dopustiti povečan vpliv ljudi, ki obiščejo določeno turistično točko, je odvisno
predvsem od narave in vlog gozdov, ki jo
obdajajo. V primeru poudarjena navarovarstvene vloge želimo vpliv ljudi v gozd in
gozdni prostor omejiti, v primeru, ko turistična točka leži v manj občutljivem gozdnem okolju, pa bomo morda z gozdovi v
okolici turistične točke ravnali podobno kot
s primestnimi gozdovi.
obišče največ

5.3 Vsi drugi gozdovi in

gozdiči

5.3 All the other Forests and Groves

Sem sva uvrstila gozdove, ki pri ohranjanju naše naravne dediščine (v širšem smislu) sicer nimajo tolikšnega pomena kot
obsežni strnjeni in nenaseljeni gozdni kompleksi, opravljajo pa v krajini pomembne
vloge, še posebej v tem, da kot zadnji
ostanek naravnejšega sveta pomagajo
vzdrževati ravnotežje vsemu spremenjenemu v krajini - zaradi zazidava, gradnje
infrastrukturnih objektov, kmetijstva in drugih rab. če jih ne onesnažimo z divjimi
odlagališči smeti, in to se resnično ne bi
več smelo dogajati, gotovo veliko prispevajo tudi k čistosti kraških vodnih virov, saj
je vse kraško podzemlje zelo povezano in
zbira vodo od vsepovsod (P. Habič i99i).
Tudi ti gozdovi opravljajo določeno rekreativno vlogo, ki pa ni tako izražena, da
bi zahtevala posebne prilagoditve gospodarjenja z gozdovi. V nasprotju z gozdovi
GozdV 53, 1995
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v osrčju obsežnih gozdov visokega krasa
njihova občasna prevelika obljudenost (npr.
zaradi gobarjenja, nabiranja drugih gozdnih
sadežev) tudi ne moti preveč.
Po Zakonu o gozdovih gozdarji usmerjamo razvoj gozdov in gozdnega prostora,
določamo najvišjo možno stopnjo izkorišča
nja gozdov ter pogoje za usklajeno rabo
gozdov in poseganje v gozdove. Primerno
bi bilo, da bi se oblike množičnejšega
turizma in rekreacije ter oblike obojega, ki
bi utegnile motiti gozdni ekosistem ali funkcije gozdov, določile za poseg v prostor
in bi zanje moral organizator pridobiti soglasje Zavoda za gozdove Slovenije. To bi
poenostavilo prizadevanja za usklajevanje
vseh rab gozdov in gozdnega prostora.
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Turizem v snežniško-javorniških gozdovih
Tourism in the Forest of fhe Snežnik and Javorniki
Elizabeta HABič•
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Slovene.
V prispevku je predstavljeno snežniško-javorni-

ško območje, kjer se razprostira prek 40.000 ha
velik nenaseljen kompleks gozdov ter opisano

današnje stanje izrabe tega

območja

v turistične

in rekreativne namene. Opisane so možnosti za

razvoj obeh dejavnosti na tem območju ter vloga
in naloge gozdarjev pri njunem razvoju.
Ključne besede: turizem, rekreacija, kras, funkcije gozdov, raba gozdov.

E.: Tourism in the Forest of the Snežnik

The topic of the article is the presentation of
the Sneznik-Javorniki region, where there is an

over 40 000 ha large, uninhabited forest area, as
well as of the present state regarding the utilization of the region for touristic and recreation

purposes. The possibilities of the development of
both activities in this reg ion and the role and tasks
of foresters in the development thereot are described.
Key words: tourism, recreation, karst, forest

functions, forest utilization.

Spominjam se dogodka iz študijskih let.
ko nas je profesor popeljal na ekskurzijo v
globino snežniških gozdov. V ranem jutru
smo z avtobusom rinili po ozkih gozdnih
cestah in kar na lepem nam je pripeljal
naproti osebni avto s francosko registracijo,
v njem pa štirje popolnoma izgubljeni in
hudo prestrašeni Francozi. Kdo ve, kako
dolgo so že tavali po labirintu gozdnih cest
pod Snežnikom. Z obrazov jim je bilo brati
olajšanje, da so končno naleteli na ''živo
dušo'; ki jim lahko pokaže pot iz gozdov v
obljudene kraje. Bili so rešeni.
1 PREDSTAVITEV OBMOČJA
THE PRESENTATION OF THE REGION

Osrednji del postojnskega gozdnogospodarskega območja je gorski hrbet Javornikov in Snežnika. Od Postojnskih vrat, najzložnejšega prehoda iz osrednje Slovenije
proti morju, se v dinarski smeri SZ-JV
razpotegne do najvišjega vrha, Snežnika
(1796 m) in naprej, čez hrvaško mejo v
* E. H., dipl. inž. gozd., Zavod za gozdove
Slovenije, OE Postojna, 66230 Postojna, Vojkova
9,SLO

Gorski kotar. Visokokraške planote, porasle
s strnjenimi gozdovi, so brez površinsko
tekočih voda. Te lahko srečamo šele na
obrobju kraških polj ob vznožju masiva, ko
iz številnih kraških izvirov privrejo iz podzemlja. Značilna kraška polja, ki obdajajo
gorski masiv na vzhodnem in zahodnem
obrobju, ter številne kraške pojave povezuje reka sedmerih imen (Trbuhovica,
Obrh, Stržen, Rak, Unica, Pivka in Ljubljanica).
Prostrani snežniška-javorniški gozdovi
so s površino prek 40.000 ha eden največjih
strnjenih, nenaseljenih kompleksov v Evropi. Slabih 60% površine, predvsem v osrednjem, najvišjem predelu, je v državni lasti
(točnega podatka ni mogoče dobiti, ker
denacionalizacija še ni končana). Preostala
površina je razdrobljena na manj kot hektar
velike parcele nekaj tisoč lastnikov.
Večino območja poraščajo rastiščno zelo
pestri jelovo-bukovi dinarski gozdovi, saj se
zaradi razgibanega reliefa, razlik v naravi
apnencev, različne globine tal in drugih
naravnih dejavnikov rastišča mozaične prepletajo. Z višino jelovo-bukovi sestoji prehajajo v visokogorske bukove gozdove, ti pa
v subalpinske bukove gozdove, ki med
1500 in 1600 m nadm. v. dosežejo zgornjo
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gozdno mejo. Nad njo se vzpenja le botan ično izredno zanimiv vrh Snežnika, obdan
z vencem temnozelenega ruševja.
Relativno dobro ohranjeni in strnjeni naravni gozdovi so domovanje številnih živalskih vrst, med katerimi ne manjkajo niti
medved, volk, ris, divja mačka ter druge
vrste divjadi in številne ogrožene in redke
vrste ptic.
Razen nekaj sto hektarov gozdnih rezervatov in varovalnih gozdov na ekstremnih
rastiščih, na katerih ne gospodarimo, imajo
snežniška-javorniški gozdovi izrazit lesnoproizvodni pomen. Pomembni so tudi zaradi zagotavljanja zdrave pitne vode prebivalcem na njihovem obrobju. Druge ekološke (varovalne, biotopska, klimatske) in
socialne funkcije (zaščitna, rekreacijska,
turistična, poučna, raziskovalna, obrambna, estetska, varovanje naravne in kulturne dediščine) so poudarjena le na posameznih mestih, predvsem v okolici naravnih
znamenitosti.

2 TURIZEM V SNEŽNIŠKOJAVORNIŠKIH GOZDOVIH DANES
2 TOURISM IN THE FORESTS OF THE
SNEŽNIK AND THE JAVORNIK! TODA V

Postojna je zaradi Postojnske jame eden

v svetu najbolj znanih slovenskih turističnih
krajev. V njeni bližini pa je na obrobju
snežniška-javorniškega masiva in v njegovem osrednjem delu še cela vrsta naravnih
in kulturnih zanimivosti, privlačnih za turiste
in izletnike. Naj navedem le najpomembnejše:
Kalič - smučarski center, ki "oživi" le,
kadar je narava radodarna s snegom ali
vsaj z daljšimi obdobji mrzlega vremena,
ko je možno delati umeten sneg. Gozdovi
so se umaknili smučiščem in infrastrukturnim objektom.
Planinsko polje s Planinsko jamo in Unico
- kot "idealen" (ker je nebranjen) kraj za
piknike v naravi ga obiskujejo predvsem
izletniki, doživetje popestri obisk Planinske
jame, najštevilnejši pa so tu ribiči , saj je
Unica ena najkvalitetnejših ribolovnih rek v
Sloveniji. Gozd, ki obdaja polje, je le kulisa
kulturne krajine.
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Rakov Škocjan - zbirka enkratnih kraških
pojavov je zanimiva predvsem za skupine
šolarjev iz vse Slovenije in udeležence
drugih ekskurzij. številni so tudi izletniki neredko se zgodi, da v poletnih vikendih
tako rekoč zmanjka primernih(?) prostorov
za piknik. Po dolini je speljana naravoslovna učna pot, ki predstavlja gozdove in
različne kraške pojave. Za obiskovalce
učne poti je gozd, poleg kraških pojavov,
osnovna vsebina in hkrati motiv njihovega
obiska, za ostale pa le prijeten kraj za
posvečanje drugim dejavnostim.
Cerkniško jezero - izjemna naravna znamenitost, privlačna za izletnike in turiste,
ribiče in ornitologe. Gozd se na zahodni
strani spušča tako rekoč v jezero, vendar
zaradi značilne strme obale skorajda ni
obiskan.
Grad Snežnik - kulturni spomenik v lepem naravnem okolju, točka, kjer se ustavijo praktično vsi izletniki in turisti, ki obiščejo ta odmaknjeni predel naše dežele.
Gozd je kulisa, ustvarja prijeten ambient.
Mašun - slikoviti lazi sredi gozdov in
staro lovsko, kasneje tudi delavsko nastanišče. Kraj za izletnike, vse bolj tudi za
domače in tuje turiste (predvsem iz obmorskih krajev), ki iščejo mir, svežino in odmaknjenost od hitečega vsakdana. Gozd je tu
lahko osnovna vsebina in hkrati motiv njihovega obiska, za izletnike pa je predvsem
tvorec prijetnega ambienta.
Sviščaki - naselje počitniških hišic, ki se
je bolj ali manj nenadzorovano razrasle in
se še širi, smučišče in najpogostejše izhodišče za vzpon na Snežnik. Za večino
dejavnosti je gozd tu le velika, slabo branjena površina.
Snežnik - najvišji in najprivlačnejši vrh.
V vseh letnih časih se nanj vzpenjajo planinci in izletniki. Gozd je okolje, skozi katerega pelje pot na vrh.
Na obširnem območju snežniško-javorniških gozdov potekajo tudi številne druge
dejavnosti, ki uporabljajo gozd kot privlačno
okolje, ne pa tudi kot vsebino, npr. pohodništvo, gorsko kolesarjenje, motociklizem
in reli po gozdnih ·cestah ter podobno.
Posledica tega je škoda v naravnem okolju,
ki se izraža na različ ne , bolj ali manj razpo-
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znavne

(poškodovane ceste in poti,
objekti v gozdu in signalizacija,
vnašanje nemira v gozd, številna divja kurišča, odpadki, onesnaženje gozdov ... ).
Zaradi razsežnosti prostora in odsotnosti,
neorganiziranosti in zakonske nemoči "nadzorne" (gozdarske?) službe je te dejavnosti
skorajda nemogoče spremljati, nadzorovati
in preprečevati.
Pri naštevanju turističnih dejavnosti v
naših gozdovih ne smemo pozabiti lovskega turizma. V gojitvenem lovišču Jelen
ima že dolgoletno tradicijo. Uveljavljen je
sistem prodaje lova v paketu. Osnova tega
sistema je en lovski gost v enem revirju, ki
vnaprej odkupi določeno število jelenov in
srnjakov po enotni, dovolj visoki ceni. Plača
tudi spremstvo na lovu z nastanitvijo, zato
pa ima prednostno pravico do vstopa v
lovišče prek cele lovske sezone. Ker visok
stalež rastlinojede divjadi povzroča v gozdovih veliko škodo in močno zavira, če že
ne onemogoča naravno pomlajevanje, si
gozdarji in lovci prizadevamo, da bi rastlinsko in živalsko komponento ekosistema
uravnotežili. To pomeni zniževanje staleža
divjadi, za lovski turizem pa zmanjševanje
dohodka.
načine

uničeni

3 MOŽNOSTI ZA RAZVOJ TURIZMA V
GOZDOVIH SO, VENDAR OMEJENE
3 THERE EXIST POSSIBILITIES AS TO THE
DEVELOPMENT OF TOURISM IN FORESTS
YET THEY ARE LIMITED

Prostrani snežniška-javorniški gozdovi in
njihovo obrobje ponujajo s svojo pestrostjo
in izjemnimi naravnimi danostmi precejšnje
možnosti za razvoj primernih oblik turizma.
Pri tem se moramo zavedati, da bo treba
skrbno izbrati take oblike turistične dejavnosti, ki okolja, v katerem se bodo razvijale,
ne bodo hkrati tudi uničevale. Zato so
neprimerne vse tiste oblike turizma, ki zahtevajo, da se jim gozd umakne, zaradi
katerih bi morali gozd izkrčiti. Neprimerne
so tudi dejavnosti, ki v naravno okolje
vnašajo nemir. Nesprejemljiv je torej vsakršen avtomobilizem, motociklizem ali uporaba drugih vrst hrupnih strojev in naprav.
Prav tako povečuje nemir in s tem posredno

povzroča škodo predvsem številnim živalskim vrstam vsakršna oblika množičnega
turizma.
ln kaj potem sploh ostane?
Izletniški turizem, ki ponuja različne
oblike spoznavanja narave, izjemnih naravnih pojavov ter naravnih in kulturnih znamenitosti, ali pa okolju prijazne oblike rekreacije, kot so pohodništvo, gorsko kolesarjenje, orientacijski tek, jahanje, lokostrelstvo
in podobno. Predvsem pa naj bi v gozdovih
razvijali tiste oblike turizma, ki jim gozd daje
vsebino: lov, fotolov ter strokovni turizem.
Zlasti za razvoj slednjega so visokokraški
dinarski gozdovi, kot naravni laboratoriji,
izjemno zanimivi, saj je paleta odprtih vprašanj pestra, tako da snovi za preučevanje
še zlepa ne bo zmanjkalo.
Poleg omejitev, ki jih narekuje narava
sama, je treba omeniti tudi omejitve, ki
izhajajo iz naše družbe. Začnemo lahko kar
z lastništvom. Res je večji delež snežniškojavorniških gozdov v državni lasti, res pa je
tudi, da so nižji, najlaže dostopni predeli,
ki prav tako dajejo precejšna možnosti za
razvoj turizma v gozdovih, zasebni. To pa
pomeni veliko težav pri uveljavljanju idej in
izpeljavi turističnih, infrastrukturnih in drugih
projektov.
V kratkem pričakujemo sprejem zakonodaje z različnih področij (zakon o naravi,
zakon o lovstvu, zakon o turistični dejavnosti), ki bo prav gotovo odločilno vplivala na
nadaljnji razvoj turizma v gozdovih. Morda
še ni prepozno za morebitne dodatke in
popravke.

4 VLOGA GOZDARSTVA PRI
USMERJANJU IN IZVAJANJU TURIZMA
IN REKREACIJE V GOZDNEM
PROSTORU
4 THE ROLE OF FORESTRY IN THE
DIRECTING AND EXERCISING OF TOURISM
AND RECREATION IN lHE FORST SPACE

1. Zavod za gozdove Slovenije je odgovoren za celovito in strokovno usmerjanje
razvoja vseh slovenskih gozdov.
2. Kakovost turizma v gozdovih ni mogoče razvijati brez tesnega sodelovanja
gozdarstva in turistične dejavnosti.
GozdV 53, 1995
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Iz teh dveh trditev že izhajajo številne
naloge, ki čakajo gozdarje, da bi v gozd
vnesli več reda tudi na tem področju in
kolikor je mogoče omilili škode, ki nastajajo
zaradi neurejenih razmer_
Za začetek bo treba uskladiti merila in
ovrednotiti celoten gozdni prostor v pogledu
turistične vloge_ Izločiti je treba posamezna
območja , namenjena različnim turističnim
dejavnostim, oz_ zavarovana območja, npr.
mirne cone za divjad ali zaradi drugih
vzrokov. To je mogoče narediti le s poglobljenimi študijami in analizami, z upoštevanjem tujih izkušenj in interdisciplinarnim
sodelovanjem.
Na osnovi dobljenih rezultatov bo treba
gozdove primerno opremiti: gozdne prometnice s smerokazi in markacijami, ciljne
točke pa z opremo za obiskovalce.

Primerni smerokazi so lahko gozdu tudi v okras
- delo Janeza Sedeja, dipl. inž. gozd. (foto :
Elizabeta H a bič)
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Turistične programe in pakete bi morali
skupaj pripravljati turistični delavci in gozdarji, saj je pri tem potrebno znanje obojih.
Na ustrezen način bo treba urediti tudi
trženje, kar bo še posebej težavno v zasebnih gozdovih.
Srečujemo se tudi s kadrovskimi in organizacijskimi težavami znotraj gozdarstva
ter seveda s finančnimi problemi, česar pa
na tem mestu ne bomo podrobneje razčle
njevali.

Naši gozdovi so lepi. Zato in zaradi
vsega, kar nosijo in varujejo v sebi, so
vredni, da jih na primeren način predstavimo ljudem. Le če jih bomo poznali, jih
bomo znali spoštovati in varovati in le tako
bodo lahko trajno opravljali vse splošnokoristne naloge, ki jih od njih pričakujemo .

Rakov Škocjan - biser slovenskega kraškega
sveta. Mali naravni most. (foto: Elizabeta Habič)
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The article gives the description of the characteristics of the prese nt tourist activity in the forests
of Kočevje and the presentation of the possibilities
and limitations regarding the development of
tourism in the reg ion mentioned. There are some
concrete suggestions proposed regarding its development as well as the possible participation of
foresters in the development and implementing
of tourist activities in the forests of Kočevje.

V prispevku so opisane značilnosti današnje
turistične dejavnosti v kočevskih gozdovih ter

prikazane možnosti in omejitve za razvoj turizma
v tem prostoru. Navedeni so nekateri konkretni

predlogi za njegov razvoj ter možnosti

vključeva

nja gozdarjev pri razvoju in izvajanju turistične

dejavnosti v gozdovih

Kočevske.

Ključne besede: turizem, rekreacija, funkcije
gozdov, raba gozdov.

Key words: tourism, recreation, forest functions, forest utilization.

SPLOŠNE UGOTOVITVE
GENERALSTATEMENTS
1. Turist se v gozdu ne znajde in največ
krat ne občuti njegove enkratnosti. Izjema
so Je redki ljubitelji, ki se na obisk gozda
pripravijo = vnaprej pouče in zato lahko
gozd proučujejo. Iz te ugotovitve sledi, da
je za predstavitev gozda potreben nekdo,
ki ga pozna. Ali je to poleg gozdarja še
kdo? Široko znanje o naravi gozda ima Je
gozdar, oni drugi se lahko Je nauči razlage
na posameznih točkah turističnega izleta.
Problem je v tem, ker turistično vodenje ni
dejavnost zaposlenih v Zavodu za gozdove
Slovenije.
2. To ugotovitev dokazuje dejstvo, da se
danes zelo malo ljudi - turistov napoti v
gozd, kljub temu da za to ni nobene omejitve. Velika večina Slovencev gozda še ne
mara, ker o njem premalo ve in ga tudi ne
občuti kot ohranjeno naravo. Zelo lepo se
to opazi pri obisku pragozdov- kjer obiskovalci v veliki večini ne začutijo neokrnjene

narave. Tudi med tujci je razlika - Nemci,

* Spec. A. P., dipl. inž. gozd., Zavod za gozdove Slovenije,
OE Kočevje, 61330 Kočevje, Rožna ul. 39, SLO

Avstrici, Švicarji gozd drugače občutijo kot
Francozi. Gre za splošno kulturo narodov
in tukaj Slovenci ne stojimo visoko.
3. Odpiranje gozdov, jam in redkih rastišč
rastlin prinaša s seboj dodatne težave.
Redka favna in flora sta izpostavljeni in
omogočeno

je njeno ropanje. Nevarni so

tako znanstveniki kot zbiralci in na to moramo biti pripravljeni. Vprašanje je, kako
zavarovati naše naravno bogastvo? Samo
z nedorečena zakonodajo, brez ustreznega

nadzora bomo doživeli enak neuspeh, kot
smo ga pri prepovedi nabiranja gob. V naši,
še anarholiberalni družbi, so potrebni trši
prijemi za zavarovanje narave kot v starih

demokracijah. Nekdo je dal takšno primerjavo: v naših razmerah lahko av1o ustavi le
na cesto zavaljena skala - v urejenih razmerah zadošča prometni znak.
4. Množični turizem je v gozdovih možen

le omejeno in na vnaprej dobro pripravljenih
območjih, vendar zanj še nismo zreli. Vča
sih zadošča Je nekajurna vožnja av1obusa
skozi gozd s krajšimi razlagami, kar pa je
zopet povezano z vodenjem. Kakovosten
in gozdu prijazen je lahko le turizem manjših skupin in posameznikov.
5. V občini Kočevje ni turistične agencije
in tudi ne usmerjevalca turizma. Vse, kar
Gozd V 53, 1995,
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se dogaja na tem področju, se dogaja "ad
hoc" - največkrat na škodo ugleda Kočev
ske. Gozdarji nismo poklicani, da bi vodili
turistično politiko občine , pomagamo pa
vedno, kadar nas zaprosijo za pomoč.
Sklep

Naštete probleme lahko rešimo le z ustrezno terensko službo = nadzorom. Na
Kočevskem bi lahko organizirala nadzor in
vodenje le uprava Kočevskega naravnega
parka. Bistveno pa bi bilo sodelovanje s
turističnimi agencijami.

KONKRETNE AKCIJE V GOZDOVIH KOČEVSKE
CONCRETE ACTIONS IN THE FORESTS OF KOČEVJE

Že desetletje in več gozdarji organiziramo propagandne akcije, ki imajo namen približati gozd mladini
in odraslim. Seveda to ni turizem, vendar nam ta
dejavnost omogoča oblikovati izhodišča za turistično
dejavnost v gozdovih Kočevske. Za turizem v drugih
delih Kočevske gozdarji nismo kompetentni dajati
mnenje.
Pri obravnavanju bomo skušali biti čim bolj konkretni, da bi se pokazala morebitna uporabnost naših akcij
za turistično ponudbo Kočevske.
1. Hotel Valentin in motel Jasnica omogočata bivanje okoli 120 gostom. Zasedenost obeh objektov je
skromna, ker ni poskrbljeno za turistično infrastrukturo.
Z manjšim vlaganjem bi lahko pritegnili obiskovalce,
ki bi v bližini in daljni okolici Kočevja - v naravi in
kulturni dedi ščini- našli dovolj zanimivosti. Gozd sega
v neposredno bližino Kočevja , zato ni težko pripraviti
primerno turistično ponudbo.
2. Gozda~i smo že uredili Roško pešpot, ki popotnika tri dni vodi skozi gozdove Roga - vmes je
omogočeno bivanje v gozdnih kočah. Ker ni propagande, je obisk te poti skromen. Načrtujemo še dve
podobni poti in izdajo vodnika po Roški poti. Vprašanje
je, kje dobiti sredstva, ker to pač ni dejavnost, ki jo je
pripravljen financirati Zavod za gozdove Slovenije
oziroma Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov. Vsa
dobra volja se ustavi pri pomanjkanju denarja. Nedvomno je to sedaj najbolj primerna, takoj izvedljiva
in najcenejša vrsta turizma, prijaznega gozdu. Zaradi
fizičnih naporov pa to nikoli ne bo množičen turizem,
ampak bo prihranjen za izbrance.
3. Pri strokovnih ekskurzijah, ki prihajajo na Kočev
sko, gre za neke vrste "strokovni turizem". Tujci
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pridejo k nam na ogled, ki je bolj ali manj strokoven,
tudi prenoče · in naroče hrano. Pogosto je v
program vključen obisk trgovine z suho rabo v Ribnici
in lončarja v Prigorici. če je le možno, goste sprejmemo že kje na obrobju, tako da č im več izvedo o
krajih pred Kočevsko. Marsikdo se po takšni ekskurziji
še vrne na Kočevsko sam, z družino ali s sodelavci.
S turistično ponudbo bi se takšna strokovna ekskurzija
obogatila - sedaj ostaja le v domeni gozdarjev.
4. Letošnja zima je ponovno pokazala, kako neizkoriščena je Kočevska. Sneg na planotah o mogoča
čudovite pohode na smučeh , ki bi lahko bili večdnevni
ali samo enodnevni (bivanje v Kočevj u ?) . Za to
dejavnost so potrebni le organizato~i - sneg in koče
za bivanje so v gozdovih. Edine smučine ostajajo
sedaj za gozdarji, ki se podajajo na zasnežene gozdne
ceste.
5. Turistična ponudba so tudi gozdne učn e poti,
namenjene izobraževanju, ki pa pritegnejo tiste, ki jih
zanima narava. Na njih vodenje ni potrebno, ker nas
vodijo "vodniki" - knjižice. Z dodatno gostinsko ponudbo lahko takšna gozdna u čna pot pomeni koristno
turistično točko zlasti za enodnevne turiste in družinske izlete.
6. Vsako leto sprejmemo in vadimo po gozdovih
več kot 1.500 učencev in dijakov. Ta prva seznanitev
z gozdom pri marsikom pusti sledove, tako da se še
vrne v naravo Kočevske. Torej je to naložba, ki se že
sedaj obrestuje. K nam pripeljejo učence učitelji, ki so
bili kot dijaki v naših gozdovih. Pri tem delu je nujna
kontinuiteta, ki pomeni vsakoletno naraščanje števila
obiskovalcev v naših gozdovih.
7. Zeleni turizem je v naših razmerah malo znan
pojem gozdu prijaznega turizma. Kočevski gozdovi
skrivajo množico večjih in manjših gozdnih koč. Z
manjšimi vlaganji je te koče možno urediti za krajše
bivanje ljudi, ki si žele miru in narave. Sedaj so vse
te koče malo izkoriščene, čeprav jih je velika večina
dana v najem. Lahko bi pomenile svojevrstno turistično
ponudbo za domače in tuje ljubitelje gozda, ki žele
gozd spoznavati prek bivanja v njem.
Za izkoriščenje teh koč je treba:
1. najti lastnika,
·2. poiskati denar za obnovo in nujno opremo,
3. najti turistično agencijo, ki bi bila voljna z njimi
tržiti (idealna bi bila tudi v tem primeru bodoča uprava
Kočevskega naravnega parka).
Namesto da bi koče v kočevskih gozdovih že danes
služile tej za gozd najbolj prijazni obliki turizma, so
razen izjem le neznansko breme, ki ga nihče noče
prevzeti nase.
večkrat
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Kako predstaviti pragozd
How to introduce a Virgin· Forest
Tomaž HARTMAN*
Izvleček

Synopsis

Hartman, T.: Kako predstaviti pragozd. Gozdarski vestnik št. 3/1995. V slovenščini.

Hartman, T.: How to introduce a Virgin Forest.
Gozdarski vestnik No. 3/1995. ln Slovene.
The article presents the method how to make
the public acquainted with the characteristics of
virgin forests and at the same time protect the
precious rests of virgin forests from the disturbing
influence of mass visits. The solution of the
demanding task is offered on the concrete example of the Rajhenavski Rog forest reserve in the
Kočevje region.

V prispevku je prikazan način, kako javnosti

predstaviti značilnosti pragozdov in vendar obvarovati dragocene pragozdne ostanke pred motečim

vplivom množičnega obiskovanja. Rešitev

zahtevne naloge je prikazana na konkretnem
primeru pragozdnega rezervata Rajhenavski Rog
na Kočevskem.
Ključne

besede: turizem, pragozd, javnost.

Key words: tourism, virgin forest, public.

VAROVATI All PREDSTAVITI- ZAKAJ?
TO PROTECT OR TO PRESENT- WHY?
Mogočna gozdna pogorja Kočevske so
še pred stoletjem samevala kot neprehoden
pragozd. Načrtno gozdarjenje nam je ohranilo mogočne sonaravne gozdove in nekaj
"nedotaknjenih" pragozdov, ki pa zaradi
onesnaženega zraka, kislega dežja, preštevilčne divjadi in obiskovalcev po kritični
strokovni definiciji zaslužijo le ime: gozd s
pragozdnim značajem.
In vendar- tako (ne)vajene modernega
okolja nas stik s pradavnin o, notranji mir ali
pa samo nenavadnost mogočnih trhležev

vedno znova očara in prevzame. Prvobit-

nost in drugačnost ter človekov intimni
odnos do življenja, često nedojemljiv, nerazložljiv ... opravičujejo ime: pragozd. Redek
in ogrožen, a prav zato tako dragocen, je
naš pragozd naravni spomenik in dedišči
na, ki jo s spoštovanjem varujemo. Pragozda torej ne obisku jemo!?
Toda - naloženo znanje, oprema rezervata in pripravljenost gozdarjev so vse bolj
odpirali vrata v pragozd. Radovednim raziskovalcem, ki so z barvo in številkami
* T. H., dipl. inž. gozd., Zavod za gozdove
Slovenije, OE Kočevje, 61330 Kočevje, Rožna ul.
39, SLO

"okrasili" kar precej pragozdnih dreves, so
sledili zelo različni obiski: strokovne in šolske ekskurzije, seminarji in pragozdne
okrogle mize, fotografi, časopis in televizija.
Dober glas, ki je segel v deveto vas je
pripeljal tudi prve turiste, saj so ogled pragozdov (kljub opozorilom gozdarjev) ponudile vse novopečene tu(istične agencije na
Kočevskem. Pragozd torej obiskuje mo?!

VAROVATI IN PREDSTAVITI- KAKO?
TO PROTECT AND TO PRESENT- HOW?

Nasprotje med varovati in predstaviti vsekakor ni navidezno. Skušajmo ga preseči
z razčlenitvijo nekaterih vlog in omejitev, ki
jih danes "nalagamo" pragozdu; in ne pozabimo: več glav- več ve.
- Naravna dediščina: zakonsko varovanje z varstvenimi režimi in dovoljenimi izjemami (Zavod za varstvo naravne in kulturne
dediščine ter gozdarstvo). Obisk pragozdnega rezervata je praviloma voden.
- Razis~ovalno delo: obvezno prijavljeno pri BF - gozdarstvo in Zavodu za
gozdove Slovenije; čim manj naj vpliva na
ekosistem.
- Vzgojno-poučna vloga: pragozd je priložnost za našo "zeleno politiko", srečanja
z mladino, strokovno javnostjo, umetniki,
GozdV 53, 1995
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popotniki . . . in tudi z radovedni mi turisti.
Razgledani strokovno-poljudni besedi daje
mogočna naravna scena še posebno moč
in preblisk za snovanje novih idej.
- Strokovne ekskurzije: omejene na delu
pragozda, množičnejše le ob meji rezervata
s stalnim predstavitvenim stojiščem. Ostale
ekskurzije omejene le na predstavitveno
stojišče ob meji pragozda ter opremljen
zaščitni pas.
- Turizem: le za nekaj objektov; omejen
izključno na razširjen, opremljen, "aranžiran" zaščitni pas rezervata. Steze do pragozdnega rezervata niso označene; redke
posameznike, ki sami poiščejo pragozd,
informativna tabla opozori na izjemnost zavarovanega predela in vedenje v rezervatu.
- Posebnosti : se upoštevajo za vsak
pragozd posebej (npr. časovna omejitev
obiska v času gnezdenja redke ptice... ).
Ob vse bolj nujnem varovanju pragozda
smo obiske - z redkimi izjemami - omejili
na obmejni pas; razširili in označili pa smo
varovalni pas, ki postaja "pragozd za obiskovalce".
Drugačna duhovna, estetska razsežnost
mirno večnega pragozda pa je morda v
premislek in poudarek Človeku , majhnemu
in spoštljivemu med stoletnimi orjaki pramatere Narave.
Zato je pravi odgovor: varovati in predstaviti; pa tudi spoštovati, raziskati, razumeti, posnemati, razširiti ... Pragozd ni in je tu
zaradi nas.
RAJHENAVSKI ROG- "NOV" PRAGOZD
THE RAJHENAVSKI ROG-A "NEW" VIRGIN
FOREST

- Pragozd Rajhenavski Rog bo s 150 in
razširjenim zaščitnim pasom del
zaokroženega osrednjega predela na Rogu, ki
je s kulturno-pričevalno-zgodovinsko {Roška žaga), naravno dediščino (pragozd) in ostalo
opremo {dostopi, tabori. .. ) ena osrednjih "akupunkturnih" točk bodočega Kočevskega naravnega parka.
- Pragozd bo kot naravni spomenik, bogastvo živega, šola sožitja in preživetja... predstavljen obiskovalcem le na mini pragozdni učni poti
v razširjenem zaščitnem pasu.
večmetrskim
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- Dostopi ostanejo neoznačeni vse do aktiviranja načrtovane celostne ponudbe na Rogu.
Upoštevamo estetsko vlogo gozda ob cestah,
vlakah, poteh ...
- Pešpot bo pripeljala do vstopa v "novi"
pragozd - razširjen zaščitni pas, kjer bo prva
informativna tabla z imenom pragozd nega rezervata, opozorilom o posebnosti zaščiten ega predela, vedenju v rezervatu, traso pragozd ne učne
poti . .. Tu bo lahko tudi spomin naravovarstvenikom - morda v bele apnenčeve skale s simbolom varovanja {roke in drevesa) vklesana imena:
npr. Leopolda Hufnagla, Antona Šivica, Maksa
Wraberja, Dušana Mlinška . ..
- Pragozdna učna pot, označena s simbolom
pragozdnega rezervata ali kamnitimi možici, se
bo nadaljevala po "narejenem pragozdu" {sušica
za vtis, zakriti panji nekdanjih sečenj ... ).
- Na posameznih predstavitvenih stoj iščih
bodo v npr. aluminijaste plošče s sliko in besedo
vgravirana sporočila "videnega" - od mikro- do
makropogledov, talnega profila, korenin, padlih
dreves in življenja v njih, starosti, pomena,
delovanja .. .
- Ob poti na meji z "gospodarskim" gozdom
bo učni amfiteater.
- Pot se bo v ostrem loku le na enem mestu
dotaknila pravega pragozda, s tablo bomo to
povedali in z l ično leseno ograjo dodatno opomnili na nevstopanje.
- Slikovito opremljen vodnik, plakat . . . bo
olajšal delo "akreditiranim" vodnikom-gozdarjem ; priponka, značka, plakat, zloženka pa bodo
za spomin obiskovalcem.
- Na gozdni jasi, nedaleč od urejenega parkirnega prostora ob gozdni cesti, bodo hrastove
klopi za oddih, malico in zaključek ogleda.
- Raziskovalni tabori, slikarska kolonija, pragozdne okrogle mize ... so možnost za zanimiva
srečanja in predstavitev pragozda.
- Malo pragozd no pot bo povezovala z Roško
žago in Podstenami pohodniška pot po Rogu.
To je priložnost za samotarje in intimnejši stik s
pranaravo.
Noben gozd ni nav(!den gozd, a pragozd
je najbolj nenavaden gozd. Stoletna rastoživost, patinasta večnost, mističnost, radoživost . . . bodo s "strokovno" besedo na
mali pragozdni poti le skromno dopolnjene.
Kar naj ostane odmaknjen in skrivnosten pragozd.

l
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vrednotenje slovenskega Krasa v luči
gozdarstva
Tourfst Evaluation of Slovenian Karst from the Aspect of Foresters
Egon REBEC*

/
Izvleček

Synopsis

Rebec, E.: Turistično vrednotenje slovenskega
Krasa v luči gozdarstva. Gozdarski vestnik št.

Rebec, E.: Tourist evaluation of Slovenian
Karst from the aspect of Foresters. Gozdarski

3/1995. V slovenščini.

vestnik No. 3/1995. ln Slovene.

V prispevku je predstavljeno območje slovenskega Krasa, opisano je današnje stanje izrabe
tega območja v turistične in rekreativna namene,
navedene so možnosti in omejitve pri razvoju
obeh dejavnosti na tem območju ter prikazane
vloga in naloge gozdarjev pri razvoju turizma in
rekreacije v gozdnem prostoru slovenskega Krasa.

The article describes the region of Slovenian
Karst and the present state regarding the utilization of this region for tourist and recreation purposes. The possibilities and limitations in the development of both activities in this region are also
stated and the role and tasks of foresters in the
development of tourism and recreation in the
forest space of Slovenian Karst are pointed out.

Ključne besede: turizem, rekreacija, funkcije
gozdov, raba gozdov.

Key words: tourism, recreation, forest functions, forest utilization

SPLOŠEN OPIS KRASA

trata, reliefa in organizmov. Razločimo
lahko tri glavne skupine tal, med katerimi
se pojavljajo najrazličnejši prehodi - talni
tipi: rdeče rjava tla (terra rossa), pokarbonatna tla (terra fusca) in rendzine.
Splet zelo pestrih ekoloških dejavnikov
pogojuje tudi pestrost kraških rastišč. Prevladuje združba Seslerio autumnalisOstryetum, ki jo zaradi lokalnih ekoloških
razmer kraškega površja lahko podrobneje
razčlenimo na nižje vegetacijske enote oz.
subasociacije:
- Seslerio autumnalis-Ostryetum petraeae s prevladujočim deležem gradna
- Seslerio autumnalis-Ostryetum pubescentis s prevladujočim deležem puhavca
- Seslerio autumnalis-Ostryetum tipicum s prevladujočim deležem črnega gabra
- Seslerio autumnalis-Ostryetum terebinthetosum pa je najtoplejša varianta.
Na terri rossi se pojavlja še edafsko
pogojena združba Querceto·Castanetum
submediterraneum, ki je ohranjena le v
obliki manjših sestojev, vseeno pa so ti
najbolje ohranjeni av1ohtoni kraški gozdovi,
tako po kvaliteti kot po obsegu. Omeniti je
treba še številne nasade črnega bora, ki je
za mnoge postal kar nekak zaščitni znak

A GENERAL DESCRIPTION OF THE KARST

Kras z veliko začetnico je pokrajina med
Tržaškim zalivom, Doberdobsko planoto,
Vipavsko dolino, Vremščico, Brkini in Slavniškim pogorjem. Je valovita planota, ki
meri približno 500 km 2 , med 200 in 600
metri nadmorske višine in je izrazita naravna enota ter v vseh pogledih ena najbolj
samosvojih slovenskih pokrajin.
Matična kamenina je kredni apnenec,
zato je kraški svet brez površinskih voda.
Vode se pretakajo le v podzemlju in na
obrobju.
Prevladujoče oblike površja so suhe doline in obsežne ravnine, ki so razjedene s

kraškimi vrtačami (dolinami), manjšimi uvalami (doli) ter raznoobličnimi kraškimi kotanjami (dolinicami), med njimi pa so ostali
holmi, brda in hribi. Tudi tla na površju so
izredno zapletena, kar je rezultat malopovršinskega spreminjanja osnovnih pedogenetskih dejavnikov: klime, matičnega subs* E. R., dipl. inž. gozd., Zavod za gozdove
Slovenije, OE Sežana, 6621 O Sežana, Partizanska 49, SLO
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Krasa - imamo ga tudi v grbu nekdanje
sežanske občine - in drugih neavtohtonih
drevesnih vrst: macesna, duglazije, rdečega bora, lawsonove paciprese, grške jelke, španske jelke, rdečega hrasta, robinije,
pajesena, velikega jesena, ki so prav tako
posebnost Krasa.
Združbe, bogate s travami, zelišči,
grmovno podrastje, ki na Krasu prevladujejo, velik delež mladih gozdov in površin v
zaraščanju, mozaična prepletenost gozdnih
in kmetijskih zemljišč, dajejo ugodne prehranske razmere za divjad, zlasti za parkljasto divjad in divjega prašiča. V nasprotnem
primeru pa so se z zaraščanjem Krasa
drastično poslabšali pogoji za obstoj male
divjadi. Prepelica je že povsem izginila,
kotorna tudi, jerebico pa najdemo le še
malokje.

GOZDARSTVO IN TURIZEM
FORESTRY AND TOURISM

Po svetu Kras ni znan samo po izrednih
hidrografskih in geomorfoloških pojavih in
oblikah, ki so bili tu prvič opaženi in popisani, prav tako odmeven je bil uspeh načr
tnega pogozdovanja zaradi kmetijske dejavnosti ogolelih kraških površin. Pogozdovanja s črnim borom, v obdobju od konca
prejšnjega stoletja do konca šestdesetih
let, ter nadaljnje naravno zaraščanje kmetijskih površin zaradi spremenjenih družbenoekonomskih dejavnikov so dvignila gozdnatost Krasa od približno 1O % sredi
prejšnjega stoletja do današnjih 50 %. Kras
lahko danes označimo kot gozdnato krajino
in ne več agrarno, se pravi, da gozdarji
odločamo o gospodarjenju na že več kot
polovici Krasa. Dodati moramo še 8 %
zaraščajočih površin oziroma bodočega gozda. Gozd je zdaj torej že prevladujoč
element, zato se gozdarji vprašanju turizma
na Krasu ne moremo več izogniti.
Gozdarji lahko na gospodarjenje z gozdovi oz. gozdnato krajino v zasebni lasti,
ki na Krasu močno prevladuje, vplivamo
predvsem prek gozdnogospodarskih, gozdnogojitvenih in lovskogojitvenih načrtov
ter s svetovanjem. Pri tem upoštevamo tudi
150
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usmeritve za ravnanje z naravno in kulturno
dediščino , ki je ena glavnih osnov turizma.
Najvidnejši del dediščinske, pa tudi turistično-rekreativna funkcije je svetovno znani, znameniti naravni spomenik Škocjanske
jame, uvrščen v seznam svetovne naravne
in kulturne dediščine v okviru UNESCA.
Gozdarji smo 228 ha njegove neposredne
okolice, poraščene z gozdnim, drevjem
predlagali za gozdove s posebnim namenom, kamor se posega le v primeru naravnih nesreč.
Skupaj je na Krasu 971 ha površin s
poudarjeno dediščinsko funkcijo in 240 ha
površin, kjer je poudarjena turistično-re
kreativna funkcija. Te površine so vezane
predvsem na kraške pojave in značilno
kraško krajino in so državnega ter celo
svetovnega pomena. Naj omenim še Lipico,
imenovano tudi "zeleno oazo Krasa", Vilenico, Divaško jamo, pa tudi štanjel - kot
predstavnika kulturne dediščine. V teh površinah še ni zajet predviden Kraški regijski
park, v velikosti 4200 ha, ki ga že pripravljajo.
Lipica s kobilarno, golfom, igralnico, bazenom. teniškimi igrišči je na Krasu edini
pomembnejši turistični kraj, kjer je možen
stacionarni turizem ; drugod je navzoč zgolj
izletniški turizem, pogojen s krajinskimi
(kraško krajino in posebnostmi), arhitektonskimi (kraško arhitekturo), zgodovinskimi
(ostanki 1. in 2. svetovne vojne) itd., markantnejšimi točkami , ki jih navadno obkroža
gozd, kakor tudi v primeru planinske transverzale, ki gre čez del kraških gozdov.
Poleg obiska naravnih in kulturnih spomenikov je glavni motiv izletništva zlasti rekreacija, pa tudi nabiranje gozdnih sadežev :
gob, špargljev, kostanja, malin, borovnic,
itd .. ; skoraj ve<:lno se izlet konča z obiskom
v eni od kraških gostiln.
Izletništvo kot najbolj razvita oblika turizma na Krasu ima osnovo v Trstu , ki mu
je Kras bližnje zaledje. Tržačani radi obiskujejo ta del Slovenije in v času lepega
vremena ob vikendih in praznikih dobesedno preplavijo kraško krajino. Izdali so
celo vodnik za enodnevne izlete po slovenskem Krasu. Kras kot celota je s svojim
mozaikom kmetijskih in gozdnih z e mlji šč,

Tl!riSiično

vrednotenje slovenskega Krasa v

dobro odprtostjo z asfaltnimi cestami, z
naravno in kulturno pestrostjo in tudi s sicer
že okrnjeno svojevrstno identiteto enkraten
prostor za enodnevne izlete zaradi oddiha
in rekreacije. Najbolj priljubljena vrsta krajine je kraška gmajna, prepredena s potmi,
ki daje človeku vtis divjine, je pa še zadostno prehodna, da človek lahko skrene tudi
po brezpotju.
Med najbolj pomembne splošno koristne
funkcije kraškega gozda spada tudi lovno
gospodarstvo, ki je tesno povezano s t. i.
lovskim turizmom, posebno obliko turizma,
ki ga gojijo lovci v lovskih družinah.
Po Zakonu o gozdovih sta dostop in
gibanje v gozdovih javnosti dovoljena. Na
drugi strani pa moramo kot varuhi gozdov,
če želimo naravo ohraniti in nekaj lepot
zapustiti tudi našim potomcem, upoštevati
omejitve, ki jih narekuje sama narava. Nedopustno je na primer v gozdu dirkati z
gorskimi kolesi ali z motorji in džipi, itd., kar
zdaj doživljamo. Pri tem moramo poudariti,
da to v glavnem počnejo tujci. Nedopustno
je tudi, da izletniki nabiralci, ki jih je iz dneva
v dan več, do čistega pospravijo vse gozdne sadeže, celo na mestih, kjer to ni
dovoljeno -v mislih imam gozdne rezervate, posebej Zlato dolino, kjer se kostanjev
gozd zaradi nabiranja kostanja praktično
ne more obnavljati. Nedopustno je tudi
nabiranje zaščitenih gozdnih rastlin, kot
npr. lobodike, žajblja, šmarnic, gob itd.
Gozda ne smemo preobremenjevati s
sicer primernimi oblikami gozdnega turizma
in rekreacije, saj ima pretirana obljudenost

luči
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gozda s turisti in rekreativci za gozd več
negativnih posledic. Negativne posledice
izletnikov so na primer smeti, ki jih puščajo
za seboj, pa tudi marsikateri požar povzročijo. Prav zato gozdov ne kaže preveč
odpirati; naj ostanejo oaza sprostitve, ekskluzivni prostor za turiste, ki znajo ceniti

njihove vrednote.

IN KAKO NAPREJ !?
AND WHAT ARE THE SUGGESTIONS FOR
THE FUTURE?

Kot je omenjeno že na začetku, je moč
gozdarjev predvsem v načrtovanju in svetovanju. Močno pogrešamo sodelovanje lokalnih skupnosti in turističnih društev pri
usmerjanju razvoja turizma in rekreacije.
Skupaj bi lahko na eni strani z našim
poznavanjem gozda in Krasa nasploh našli
nove perspektive turizma na Krasu, na

drugi strani pa z načrtno usmeritvijo turistov
zmanjšali ekološko škodo ki jo povzročajo
izletniki.
Gozdarji moramo gozdove razvrstiti po
kategorijah glede na primernost za posamezne oblike rekreacije oziroma turizma in

s tem seznaniti tudi javnost. Vsekakor se
kraški gozdarji, zaradi občutljive kraške krajine, zavzemamo za t. i. blagi turizem oz.
turizem po meri posameznika z urejenimi

varovanimi stezami, s potmi za popotnike,
kolesarjenje, jezdece, za ljubitelje gozdne
flore in favne, gozdnih skrivnosti in gozdne
tišine.

l

l
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Odprta vprašanja gozdarskega

načrtovanja

Edo KOZOROG*
"Na poti k SPOZNANJU se mora spopasti s štirimi sovražniki:
To, česar se nauči, ni nikdar tisto, kar si
je zamišljal in predstavljal, da bo, zato se
ga poloti STRAH. Ko ga premaga, lahko
sprevidi naslednje korake na poti k učenju,
začuti bistrino duha, ki odganja strah, a
hkrati tudi ZASLEPLUJE. Če se tej zna
upreti, je resnično močen. MOČ pa postane
tvoj sovražnik, če se ji prepustiš, postaneš
okruten, muhav človek. Pride pa čas, ko
človeka začneta zapuščati bistrost duha in
moč, nastopi četrti sovražnik- STAROST,
ki jo mora premagati. "
Dr. Castaneda, G., 1971

1 UVOD
V slovenskih strokovnih krogih že nekaj
let poteka polemika o gozdnogospodarskem načrtovanju , ki pa zaenkrat ni prinesla
skupnih zaključkov. Zato tudi pravilniki o
gozdnogospodarskem in gozdnogojitvenem načrtovanju še niso pripravljeni. Po
drugi strani že deluje Zavod za gozdove
Slovenije, ki opravlja večino nalog, ki so
mu naložene z zakonom, med drugim tudi
načrtuje. Vendar je pri operativnem delu
prisotno veliko dilem, saj je že sam zakon
in sistematizacija v Zavodu za gozdove
prinesla določene spremembe, ki jih je
potrebno pri delu upoštevati.

2 GOZDNOGOSPODARSKO
NAČRTOVANJE V SLOVENIJI

Gozdnogospodarsko nač rtovanje kot
oblika okvirnega načrtovanja, ima v Sloveniji več kot sto letno tradicijo. Kljub temu,
da je bilo v preteklosti že kar nekaj korenitih
• E. K. , dipl. inž. gozd., Zavod za gozdove
Slovenije, OE Tolmin, 65220 Tolmin, Tumov drevored 17, SLO
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sprememb v pogledih na načrtovanje, je
vsa Slovenija enotno pokrita z načrti vsaj
trikrat. Pravkar je minilo deset let, odkar je
ta informacijski sistem podprt z računalni
kom. Skoraj vsaka gozdnogospodarska
enota ima izdelan načrt, v katerem so
podrobno obdelani vsi dejavniki v enoti
(imenoval bi ga temeljni načrt). Zato prav
vsi načrtovalci ugotavljamo, da lahko upravičeno v prihodnje težimo še k večji racionalizaciji, še zlasti zato, ker se vsi dejavniki
v času ne spreminjajo.
Vendar je bila bistvena racionalizacija
dosežena že v prejšnjem desetletju. V tolminski območni enoti smo povprečno porabili za obnovo zadnjih načrtov 48 % manj
časa kot v prejšnjem desetletju (P1 O - graf
1), v zadnjih petih letih pa celo 65 % manj
časa (P5). ln to kljub temu, da so zadnji
načrti veliko podrobnejši (do nivoja razvojne
faze) in poglobljeni (fitocenološko, prostorsko, upoštevanje vseh funkcij gozda). Kako
je bilo to doseženo?
- Z boljšim kartnim gradivom.
- Z uporabo aerofotogramov in drugih ·
pripomočkov pri kartiranju.
- Z vzo rčnimi metodami (Bitterlich, 6drevesna metoda).
- Zaradi računalniške obdelave.
- Z večji m deležem iskušenega inženirskega kadra.
V desetletju, ki prihaja, bi se ob nespremenjenem konceptu načrtovanja tak trend
nadaljeval:
- ker je treba odslej le ažurirati informacije na računalniškem mediju ;
- zaradi boljših (enostavnejših) programskih paketov;
- zaradi uvajanja stalnih vzorčnih ploskev (statističnih metod);
- zaradi selektivnega pristopa in opuščanja nekaterih del v slabših enotah (npr.
barvanja mej, ki povsod ni več potrebno
zaradi odličnih kart z gozdarskimi detajli).
Zato je včasih nerazumljivo, zakaj prav

Odprta vprašanja gozdarskega načrtovanja

Grafikon 1. Poraba časa za obnovo načrtov enot v OE Tolmin
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gozdnogospodarsko načrtovanje doživlja v
zadnjem času toliko kritik in je pri . njem
prisotno toliko različnih želja po hitrem in
korenitem spreminjanju. Največja dilema je
v tem, katere informacije se zbira neracionalno. Graf 2 prikazuje porabo časa po
posameznih delih za načrt v razdrobljeni
zasebni posesti. Tu vzame največ časa
izdelava in ažuriranje indeksa, opisi sestojev predstavljajo komaj 15% celotnega ča
sa.
Vsako racionalizacijo pa moramo gledati
le v povezavi z drugimi nivoji, predvsem
gozdnogojitvenim načrtovanjem .

3 GOZDNOGOJITVENO
NAČTOVANJE

Gozdnogojitveno načrtovanje je izrazito
operativnega značaja, saj je podlaga za
določitev dreves za posek in potrebnih
gozdnogojitvenih del ter sanacijo prizadetih
območij. Zato so bili doslej z njim večinoma
pokriti le tisti gozdovi, kjer se je največ
dogajalo (sekalo). Praviloma se je gozdnogojitveni načrt izdeloval za oddelek ali odsek pred sečnjo obenem s seč nospravi lnim
načrtom . To je bilo razumljivo, saj je bil
načrtovalec in izvajalec v isti osebi.
Nov zakon o gozdovih je na tem področju
pravzaprav prinesel največ sprememb :
- ker predvideva, da mora biti z gozdnogojitvenimi načrti pokrit v nekaj letih celoten
gozdni prostor;
- ker sta ločena načrtovalec in izvajalec
in se mora še zlasti v razdrobljenem zasebnem sektorju delati načrte na zalogo; s tem
pa je operativnost in zato tudi privlačnost
izdelave načrta manjša.
Stanje je v tem trenutku sledeče:
- ažurno načrtovan je le del slovenskih
gozdov;
- podatki se ne obdelujejo enotno na
računalniku in torej niso povsem združljivi;
- na tem nivoju načrtovanja je bilo v
preteklosti manj sistematičnega in enotnega pristopa (uporaba instrumentov in
metod za ocenjevanje sestoj nih parametrov
in za izločanje sestojev);
- nosilce načrtovanja (revirne gozdarje)
v tem trenutku šele izobražujemo, in bodo
v naslednjih petih letih še močno obremenjeni s študijem.
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4 SREČANJE OBEH NIVOJEV
NAČRTOVANJA
Največja hiba v preteklosti je bila slaba
povezava obeh nivojev načrtovanja in pretok informacij med njima. Vsekakor bo morala biti kompatibilnost obeh načrtov veliko
večja. še zlasti v primeru, če bodo nekatere
informacije prehajale direktno iz nižjega
nivoja v višji, kar je po pravilu "iz podrobnejšega v manj podrobno" razumljivo. Vendar
ta prenos trenutno nekateri dejavniki otežujejo:
- v gozdnogojitvenem načrtu najdemo
le manjši del informacij, ki jih sedaj potrebujemo pri gozdnogospodarskem načrtu , velikokrat tudi v opisni obliki (npr. kvaliteten
drogovnjak do debeljak);
- metode izločanja sestojev in ocenjevanja setojnih parametrov mnogokrat niso
prilagojene podrobnemu načrtovanju (v merilu 1 :5000 ali celo 2500); velikokrat se ne
uporabljajo niti instrumenti in metode, kot
pri bolj okvirnem gozdnogospodarskem
načrtovanju (v merilu 1 :10000);
- pred prevzemom informacij na višji
nivo je treba upoštevati dejstvo, da imamo
pri gozdnogojitvenem načrtu štiri stanja:
stanje gozda ob terenskem ogledu, načrto
vano ciljno stanje, stanje po opravljenem
posegu v gozd in stanje ob obnovi gozdnogospodarskega načrta.
Zavedati se tudi moramo, da bomo s
krepitvijo bolj podrobnega gozdnogojitvenega načrtovanja sicer lahko še zracionalizirali že vpeljano gozdnogospodarsko nač
rtovanje, vendar bo celotno načrtovanj e
skupno dražje (zamudnejše).

5 POVZETEK RAZMIŠLJANJA
Pri odpiranju dilem o gozdarskem načrto
vanju je želja vseh operacionalizirati, predvsem pa poceniti celoten sistem gozdarskega načrtovanja, razhajanja so le v načinu in na katerem nivoju to doseči. Zato
bi rad na podlagi trenutnih izkušenj podal
nekaj izhodišč , ki so morda pomembna pri
iskanju bodočega koncepta načrtovanja.
1. Racionalnost je treba gledati kompleksno, ne pa samo posamezne nivoje načrto
vanja. Razmišljanja o racionalizaciji morajo

biti usmerjena predvsem na zbiranje tistih
informacij, ki vzamejo največ časa.
2. Trezno je treba pretehtati vsako hitro
spreminjanje vpeljanega gozdnogo.spodarskega načrtovanja, dokler ne vzpostavimo
celovit in enoten sistem gozdnogojitvenega
načrtovanja. Začnimo torej pri temeljih, šele
potem gradimo naprej hišo.
3. Gozdnogojitveno načrtovanje bi moralo biti veliko manj predpisano, uniformirano. Da je izvedbeni načrt uporaben, mora
biti prilagojen različnim lastniškim, sestojnim in rastiščnim razmeram. Vsekakor bo
morala biti podrobnost in pristop v državnih,
drugačen kot v razdrobljenih zasebnih gozdovih, v gospodarskem drugačen kot v
varovalnem gozdu ali celo v rezervatu.
Presoja o tem mora biti prepuščena načrto
valcu, ki najbolje pozna razmere.
4. Definirati in poenotiti je potrebno informacije, ki so pomembne za oba nivoja in
jih su marno prikazati tudi na koncu gozdnogojitvenega načrta v enotnem tabelarnem
delu, prek katerega bi bila mogoča povezava z GIS-om.
5. Oddelek ali celo odsek je velikokrat
premajhna načrtovalska enota za gozdnogojitvene načrtovanje. Bolj racionalen, preglednejši in zato v praksi bolj uporaben bi
bil načrt za večjo rastiščno homogeno,
geografsko, lastniško ali zgodovinsko zaključeno območje (manjša dolina, pobočje,
planeta, celek ipd .. ).
6. Gozdnogospodarsko načrtovanje je
vsekakor načrtovanje na nivoju gospodarskega razreda in gozdnogojitveno na nivoju
negovalne enote (detajlu). Logično sreča
nje pa je na nivoju razvojne faze, ki bo v
bodočnosti tudi digitalizirana. Naloga gez-

dnogojitvenega načrtovanjanja bo postaviti
natančne meje razvojnih faz, in jih vzporedno digitalizirati. Naloga gozdnogospodarskega načrtovanja pa ob obnovi načrta
le ažurirati spremembe.
7. Čim prej je treba doreči osnovna
izhodišča za načrtovanje, saj je Zavod za
gozdove Slovenije oblikovan že po novih
normativih, načrtujemo pa še več ali manj
po starem. To povzroča veliko težav, celo
nesoglasij pri delu. Sicer bo to lahko povzročilo razpad starega sistema, preden
vzpostavimo novega.
8. Hitrejše odločitve so potrebne pri gozdnogojitvenem načrtovanju, saj je bila v
preteklosti slabša pokritost, trenutno pa se
tu zaradi zakonskih določb načrtuje najintenzivneje.
Upam, da bomo pri tem znali premagati
štiri sovražnike, ki razjedajo tudi slovensko
gozdarstvo.
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GDK: 232.311/.313+174.7 Abies Alba (Mili.)

Pridobivanje semena jelke
Jani BELE*

UVOD

Navadna jelka ima dvoje latinskih imen.
Po prvem, Abies alba Mill.,jo še pri nas
poznajo ponekod kot belo jelko, ki je dobila
ime po belkasti skorji mladega drevja.
Drugo ime, Abies pectinata Lam. et DC.,
ima po iglicah, ki so po veji razvrščene po
obeh straneh kot zobje pri glavniku (lat.
pectinatus). Vrsta je razširjena po vlažnih
območjih srednje in južne Evrope, sega od
1OO do 1700 metrov nadmorske višine,
ustvarja lahko čiste sestoje, še pogosteje
pa jo najdemo v združbi z bukvijo ali smreko. Naravno pomlajevanje se sreča s celim
kupom težav. Do tretjega leta starosti, ko
požene prva vejica, propade velika večina
vzniklih rastlinic. Po izoblikovanju krošnje
je zaradi svoje počasne rasti v višino vrsto
let izpostavljena obžiranju, kajti za rastlinejede živali so njene ig lice prava poslastica.
Kljub sušenju dreves (neustrezno gospodarjenje s sestoji, pogoste suše, onesnaženo ozračje) ostaja jelka še vedno zelo
pomembna gozdna vrsta.

2 OBROD
Zavod za gozdove Slovenije je pri potrebah sadik za pogozdovanje v naslednjih
letih določeno vlogo namenil tudi sadikam
jelke, zato je bila naloga podjetja Semesadike, da zbere dovolj kvalitetnega semena.
Zadnji večji ob rod storžev je bil v letu 1991 ,
v letu 1994 pa je jelka spet bogato obrodila.
Po ogledu obrodov smo se odloči l i za
zbiranje v združbah Abieti-Fagetum in Blechno-Fagetum v Območnih enotah Kočevje,
Celje, Novo mesto in Ljubljana, za komercialne potrebe podjetja pa na področju
Mašuna nad Ilirsko Bistrico.
• J. 8., dipl. inž. gozd., Semesadike Mengeš,
61234 Mengeš, Prešernova 35, SLO
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3 OBIRANJE
Idealen čas za obiranje se določi na
podlagi količine vlage v storžih, in sicer se
mora njena vrednost znižati pod 60 %. Vizuelno je to čas, ko začenjajo storži rumeneti oz. ko začenjajo razpadati storži na
južni strani krošnje. Ker je to zelo kratek
časovni interval konec septembra-začetek
oktobra, se lahko zgodi, da zaradi določe
nih okoliščin (dolgotrajno deževje, visoke
temperature, močen veter) ne moremo
zbrati potrebne količine storžev, zato smo
začeli z obiranjem že 1. septembra. Najprej
smo poslali ekipo na Mašun. Sestavljali so
jo štirje delavci, od teh sta bila dva plezalca,
druga dva pa sta pobirala odtrgane storže
po tleh. Na terenu so bili deset delovnih
dni. Prebivali so v počitniški prikolici. Kot
pripomoček za plezanje sta obiralca uporabljala posebne lestve iz aluminija,ki smo
jih skonstruirali v podjetju Semesadike. En
element je dolg 2,5 metra in težek 4,5
kilograma. Elementi se lahko sklapljajo
eden nad drugega, nakar se jih s pasovi
pričvrsti okoli debla. Vendar je plezanje na
tak način zelo zamudno, zato si obiralci
izberejo v glavnem drevesa, kjer lahko že
z enim elementom pridejo do prvih vej. V
spodnjem delu debla so velika nevarnost
suhe veje, ki jih tudi uporabljajo za vzpenjanje, vendar samo s pravilno obremenitvijo
čim bližje deblu. Pri nobeni drugi vrsti
iglavcev niso storži tako zgoščeno na zgornjih dveh metrih krošnje kot ravno pri jelki.
Zato je potrebno splezati čisto v vrh, kjer
nastopi še ena nevšečnost. To so iglice, ki
rastejo ne le samo po vejah, ampak pokrivajo tudi deblo. Njihov položaj je odvisen
od svetlobe. V srednjem in spodnjem delu
krošnje so iglice bolj ali manj zasenčene,
zato skušajo čim bolj izkoristiti svetlobo s
tem, da se postavijo pravokotno na smer
sončnih žarkov. Na vrhu krošnje so iglice
izpostavljene direktnemu delovanju teh žar-

kov, zato se zakrivijo tako, da so približno
vzporedno z njimi. Ker zaradi tega zelo
bodejo, so obvezna oprema obiralca tudi
usnjene rokavice. Prav tako potrebuje rokavice za samo trganje storžev, še pOsebno
v popoldanskem času, ko se smola na
storžih zaradi višjih temperatur zmehča in
postanejo lepljivi. Pred začetkom trganja
se obiralec priveže okoli debla z vrvjo, ki
jo ima na varnostnem pasu, tako da ima
obe roki prosti za trganje. Za spuščanje z
drevesa so uporabljali isto tehniko kot za
vzpenjanje. Potrgane storže je pomočnik
pobiral po tleh v vrečo in jih prenesel do
začasnega skladišča ob kamionski cesti.
Ker imajo ti storži zelo veliko vlage, bi se
ob nepravilnem skladiščenju lahko kaj hitro
segreti oz. "vneli". Zato jih pakirajo v zračne
mrežaste vreče, ki jih drugo ob drugo zložijo
na senčnem kraju.
Da je začetek oktobra res zadnji čas za
obiranje, smo spoznali ob obiranju storžev
za potrebe Zavoda. Predvsem so bili v
nižjih predelih storži že tako dozoreli, da so
ob dotiku razpadli. Zato je moral imeti
obiralec s seboj vrečo, ki jo je nastavil pod
vejo in vanjo lovil razpadla storže. Zaradi
majhne vlage v teh storžih je tudi donos
semena pri 1OO kilogramih nabranega zelo
velik, kar je lepo vidno v preglednici 1.

4 UČINKI PRI OBIRANJU
Kot je bilo že omenjeno, sta na Mašunu
obirala dva obiralca. Prvi je star 59 let in

ima za seboj že več kot 20 let izkušenj pri
tem delu. Tokrat je obral s 149 dreves 3705
kilogramov storžev, kar znese okoli 350
kilogramov storžev s 14 obran ih dreves na
dan oziroma 25 kilogramov storžev z enega
drevesa. Drugi obiralec je star 32 let in je
do zdaj obiral le priložnostno z nižjih dreves.
S 1OO dreves je obral 2913 kilogramov
storžev.
Da spada obiranje storžev med enega
najtežjih opravil v gozdarstvu, pove podatek, da mlajši obiralec po desetih dneh
zaradi prevelike utrujenosti ni bil več sposoben plezati.
Seveda pa so učinki obi ranja v veliki meri
odvisni tudi od drevesa samega oziroma
njegovih dimenzij. Tako obiralec sploh ni
mogel splezati na nekaj dreves v sestoju v
Črmošnjicah, saj bi tam potreboval posebno opremo.

5 PRIDOBIVANJE SEMENA
če želimo dobiti seme iz storžev, morajo
ti najprej razpasti. To dosežemo z zračnim
sušenjem, in sicer tako, da storže razprostremo v plasti debeline 20 do 30 centimetrov v lesenem skladišču, kjer je omogočena močna cirkulacija zraka. Ker se zaradi
velike vlage v storžih rada pojavi na njih
plesen, jih moramo vsak drug dan z lopata
premešati. Po približno enem mesecu takega sušenja storži razpadajo. Zmes lusk,
vrelen in semena damo v poseben boben,
ki ima na začetku mrežo z odprtinami 1x1

Preglednica 1: Nekaj podatkov pri pridobivanju semena jelk

Nadm.
Vrsta

Kraj zbiranja

Abiesalba

OE Novo mesto

Abiesalba

OE Kočevje
Glažuta
OECelje
Žiče
OE Ljubljana
Rakitna
OE Ljubljana

Abiesa/ba
Abiesa/ba
Abiesalba
Abiesalba
Abies cephalon.
Abies pinsapo
Abies normann.

črmošnjice

Rakitna
Mašun
Volčji grad
Sežana
Komen

višina
(m)

Zbrani
sto rži

Vlaga

Seme

Donos

(kg)

(%)

(kg)

(kg)

700

64

5,80

9,06

820

156

14,00

8,97

420

35

5,50

15,71

BOO

100

12,50

12,50

450
1050
280
350
280

60.
6618
3182
1188
180

11,50
650,00
215,00
74,00
18,00

19,16
9,82
6,75
6,22
10,00

20
45
52
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centimeter, skozi katere pada seme s krilci.
Na drugem delu bobna je mreža 2,5 x 2,5
centimetra, kjer padejo ven ruske, na koncu
pa pade iz bobna še nekaj nerazpadlih
storžev, ki jih potem ponovno sušijo. Sam
postopek razpadanja storžev pospešijo nekateri proizvajalci semena z obdelavo storžev s posebnimi bati ali s hojo po njih,
vendar tak način poškoduje določen odstotek semena.
Naslednja faza je razkriljevanje semena.
Krilca imajo od začetka še nekaj vlage,
zato so elastična in ne odpadejo. Nerazkriljeno seme sušimo nekaj dni v tenkih slojih,
nakar ga "mungamo", kar pomeni, da napolnimo vrečo iz jute do polovice z nerazkriljenim semenom, nakar to z rokami počasi
gnetemo in na tak način lomimo krilca.
Seme drugih iglavcev razkriljujemo s strojem, pri jelki pa moramo ravnati tako previdno zaradi smolnih mešičkov ob strani
semena, v katerih je terpentinovo olje, ki je
pomemben dejavnik pri kalitvi.
Naslednja faza je čiščenje semena v
vetromlinu, kjer ločimo nečistočo (krilca,
prah, smolo, iglice, prazno seme) od polnega semena z zračnimi curki različne
jakosti in z mrežami različnih dimenzij.
Boben za
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semena od lusk

Čistoča tako očiščenega semena je okoli
90 %. Z vetromlinom povišamo tudi odstotek kalivega semena s tem, da odpihnemo
prazno seme. Vendar lahko to naredimo le
z določenim delom takega semena. Preostalo prazno seme ima namreč odebeljeno
lupino, zaradi česar je njegova teža enaka
teži polnega semena. Zato je tudi garantirana kalivost pri prodaji le 45 %. Čeprav je
za ugotavljanje kalivosti v veljavi tetrazol
metoda, nam pri svežem semenu da dober
podatek o njegovi kvaliteti že sam prerez.
Po več poiskusih smo dobili povprečje 65
do 70 odstotkov polnih zrn, kar po izkušnjah
pomeni približno 55% kalivost.

Ker smo nameravali določeno ko ličino
semena shraniti v hladilnici pri temperaturi
+4 C za potrebe v naslednjih letih, smo
morali zmanjšati njegovo vlago na 1O do
12 %. To smo dosegli z dosuševanjem na
soncu. Tako seme smo neprodušno zapakirali v plastične vreče. Vendar so po dveh
mesecih postala nekatera semena kljub
temu plesniva. To so bila v glavnem poškodovan.a ali prazna semena, ki so verjetno
vsebovala večji odstotek vlage. Ker bi se
plesen lahko širila na drugo seme, smo

morali vse skupaj še enkrat sušiti. S tem
je bil proizvodni proces končan.

6 OKRASNE JELKE
Za prodajo, v glavnem na tujem tržišču,
so zanimive tudi druge vrste jelk, ki pa se
uporabljajo bolj v okrasne namene. Ker je
bil tudi obrod teh vrst dober, smo zbrali
nekaj njihovega semena.

6.1 Grška jelka - Abies cephalonica
Loud.

Vrsta je naravno razširjena v planinah
južne Grčije in na njenih otokih. Po enem
od njih (Kefallonia) je dobila tudi svoje
latinsko ime. Ker je bolj odporna proti suši
kot navadna jelka, jo uporabljajo za pogozdovanje v Italiji in južni Franciji, kjer ima
tudi velik ekonomski pomen. Pri nas je bilo
nekaj poskusov pogozditve na Krasu. V
sestoju pri Volčjem gradu se je zelo dobro
obnesla in kar škoda je, da je ostalo le pri
poiskusih.
Storže je v začetku septembra obiral en
obiralec s pomočnikom. Na dan sta nabrala

okoli 700 kilogramov storžev. Tako velik
učinek sta dosegla zaradi lažjega plezanja
na drevesa,ki so nižja kot pri navadni jelki,
nekaj pa je prispeval tudi nekoliko prezgodnji čas obiranja, ko so storži zaradi veliko
vlage težji, kar se na koncu pozna tudi pri
donosu.

6.2 Kavkaška jelka - Abies
nordmanniana Spach.

Vrsta prihaja iz zahodnega Kavkaza in
se uporablja za pogozdovanje na območjih
z majhnimi nadmorskimi višinami. Je odpoma proti suši, in ker požene spomladi
nekoliko pozneje kot navadna jelka, tudi
proti poznim mrazom. Pri nas jo imamo le
v nekaterih parkih. V enem od njih, na
Komnu, smo obrali eno drevo.

6.3 Španska jelka - Abies pinsapo
Boiss

Doma je v južni Španiji, zato ji nekateri
pravijo tudi andaluzijska jelka. Pri nas jo
najdemo v parkih in jo takoj prepoznamo
po togih iglicah, ki štrlijo na vse strani. V
parku v Sežani je en obiralec v dveh dneh
obral 40 dreves.

Bogata " žetev« visoko nad tlemi (obe sliki foto: Jani Bele)
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7 ZAKLJUČEK

Nekaj semena jelke z Mašuna in drugih
okrasnih jelk smo prodali, ostanek skladiščimo za prodajo v naslednjem letu. Seme
jelke za potrebe Zavoda za gozdove Slovenije smo v mesecu maju posejali v drevesnici Mengeš, nekaj pa so ga posejali v
drevesnici Medvednica. Vendar je do dobrih sadik še kar nekaj let vzgoje v drevesnici, kajti za sadnjo v gozdu je primerna
vzgojna oblika 2 + 2, še primernejša pa
2+ 3. Vendar jeseni niso obirali storžev le
zaradi semena. V Logatcu so jih prekuhavali in iz njih pridobivali eterična olja, ki se

uporabljajo v farmaciji in kozmetiki. Za te
potrebe so nabrali okoli 60 ton storžev.
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Janez KOŠIR, dipl. inž. gozd.,
prejemnik Jesenkovega priznanja za leto 1995
konceptov za gospodarjenje z gozdovi v
gozdnogospodarskem območju Bled in njihova uveljavitev v praksi. O Koširjevi nad
tridesetletni bogati strokovni aktivnosti je
treba posebej poudariti naslednje :
Z izdelavo prvih gozdnogospodarkih naza državne gozdove tega območja ob
koncu preteklega stoletja, se je pri gospodarjenju v teh gozdovih, bolj kot kjerkoli v
Sloveniji, usidrala nemška gozdarska šola,
katere posledica je bila radikalna sprememba naravne drevesne sestave teh gozdov in močna destabilizacija sestojnih
zgradb. Danes se to odraža v zelo pogostih
ujmah v teh gozdovih zaradi vetra in snega.
Tak koncept gospodarjenja s temi gozdovi
se je trdovratno ohranjal vse do povojnega
obdobja.
črtov

JANEZ KOŠIR je diplomiral na Oddelku
za gozdarstvo Biotehniške fakultete v Ljubljani leta 1963. Ves čas po diplomi je
zaposlen pri Gozdnem gospodarstvu Bled
oz. ZGS OE Bled na Oddelku za gozdnogospodarsko načrtovanje, nad 20 let kot vodja
tega oddelka. Teži šče njegovega strokovnega delovanja je bilo raZl(ijanje sodobnih
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Dipl. inž. Janez KOŠIR je na podlagi
bogate dokumentacije o skoraj stoletni preteklosti teh gozdov naštudiral njihovo občut
ljivost in v gozdnogospodarskih načrtih
vztrajno in argumentirano zagovarjal sonaravni koncept gospodarjenja. Srečeval se
je z odpori stare miselnosti in dokazoval,
da le vsestransko stabilen in zdrav gozd
lahko zagotavlja trajno uresničevanje številnih funkcij v tem biseru našega alpskega
prostora. Janez KOŠIR velja za zelo vztraj-

j
1

nega zagovornika sonaravnega in mnogonamenskega gospodarjenja z gozdovi v
alpskem svetu Slovenije. Z oblikovanjem
Triglavskega narodnega parka je taka usmeritev postala še posebno dragocena.

Bistveno je prispeval k razvijanju koncepta gospodarjenja z gozdovi v tem območju. Med drugim je vztrajno zagovarjal
zadržanost in zmernost pri poseganju v
naravo gozda. Pravilnost njegovih trditev je
bila pozneje potrjena tudi z rezultati raziskav v teh gozdovih.
Dipl. inž. Janez Košir je vztrajen zagovornik območnega koncepta celostnega pospeševanja razvoja gozdov v območju ne
glede na lastništvo. To predstavlja eno od
kvalitet sodobnega gospodarjenja z gozdovi v Sloveniji in model, ki ga v zadnjem
času razvijajo tudi v drugih evropskih državah.
V času, ko so gozdna gospodarstva poslovala po načelu pridobivanja dohodka, se
je z argumenti uprl zunanjim pritiskom po
obsežnejših sečnjah, kar bi pomenilo tudi

večje

dohodke. S tem je pokazal visoko
stopnjo gozdarske etike. Organizirana skrb
za prihodnost (trajnost donosov in splošno
koristnih funkcij) je pravzaprav etičen odnos
do prihodnosti, ki ni vedno in še zlasti ne
sam po sebi razumljiv.
Dipl. inž. Janez Košir je poznan po
skrbnem uvajanju sodobnih metod in nači
nov dela v gozdnogospodarsko načrtova
nje. Tu je treba posebej omeniti nad dvajsetletno natančno uporabo metode stalnih
kontrolnih ploskev, preverjanje uspešnosti
preteklega gospodarjenja in skrb za kvalitetno spremljavo gospodarjenja z gozdovi.
V Triglavskem gozdnogospodarskem območju velja dipl. inž. Janez KOŠIR za
steber učinkovitega sožitja med šolo, raziskovalnim delom in prakso, kar je v celotnem povojnem obdobju veliko prispevalo k
naglemu razvoju in tudi ugledu slovenskega
gozdarstva.
Univerza v Ljubljani
Biotehniška fakulteta
Oddelek za gozdarstvo

IN MEMORIAM
GDK: 902

Rozki DEBEVEC-LESJAK, dipl. inž. gozd.
Za vedno smo se poslovili od kolegice
Rozke dne 21. aprila 1995 na Pobreškem
pokopališču v Mariboru.
Naša izredna gozdarka izhaja iz kmečke
družine v Begunjah pri Cerknici. Po končani
osnovni šoli v Begunjah in realni gimnaziji
v Ljubljani je leta 1952 diplomirala na Zagrebški gozdarski fakulteti.
že med študijem je bila šibkega zdravja,
vendar je vse težave premagovala s svojo
izredno voljo in vedrino.
Čeprav je bilo njeno zdravje načeto, se
je uveljavila kot uspešna strokovnjakinja v
vseh svojih delih - od pomočnika upravitelja v Lovrencu na Pohorju, prek triletnega
napornega dela taksatorke do referenta za
gojenje gozdov in drevesničarstvo pri Gozdnem gospodarstvu Maribor. To delo je
opravljala do svoje upokojitve leta 1988.
Gozd V 53, 1995
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Poleg svojih rednih zadolžitev je vedno
našla čas za pomoč mlajšim gozdarjem. S
posebno navdušenostjo je delala pri propagiranju gozdov in njihovih vrednot. Predvsem jo je veselilo delo z mladino, ki se
mu je posvečala z vsem žarom. Med mladimi poslušalci je črpala moč za požrtvovalno delo na predavanjih, vodstvih po
učnih poteh in neštetih pohodih v gozdove.
Napisala je mnogo člankov za radio, razna
glasila, sodelovala pri scenarijih poučnih
filmov ter sestavila obširno besedilo za
vodnik po gozdni učni poti Bolfenk-Razglednik na Pohorju. V naše gozdove je
vnesla tusi slovensko pesem pohorskega
pesnika Janka Glazerja. Razne napisne
table o gozdu in pesmi tega pesnika je dala
postaviti na širnem Pohorju. Na ta način je
želela vnesti v današnjo industrializirano in
skomercializirano družbo duha pomiritve in
sprostitve v gozdu, ki je glavni del zdravega
okolja.

Bila je izredna gozdarka, prijateljica, dobra žena, predvsem pa tenkočutna naravoslavka, ki se je zavedala, da je tudi sama
del narave.
Za svoje predano delo je prejela nešteto
pohval in priznanj. Zveza gozdarskih društev Slovenije jo je za posebne zasluge za
slovenski gozd imenovala za zaslužno in
častno članico društva. Na njeni zadnji poti
smo jo pospremili med številnimi znanci,
prijatelji in sodelavci vsi njeni študijski kolegi. Vedno se bomo spominjali njene vedrine, pripravljenosti pomagati v strokovnih ali
človeških zadevah in prijateljskega odnosa.
Za njeno delo in spomin na nepozabno
sodelavka je Društvo gozdarskih inženirjev
in tehnikov Maribor v Svečini dne 19. aprila
1995 sklenilo poimenovati gozdno učno pot
Bolfenk-Razglednik v »Rozkina gozdna
učna pot Bolfenk-Razglednik«.
Franc Cafnik

GDK: 902.1

Miloš MEHORA
(1911-1994)

Miloš Mehora, s srednjo strojnotehnično
osnovno izobrazbo, usposabljan za risanje
na Akademiji upodablj ajočih umetnosti v
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Ljubljani, za fotografiranje, in specializiran
za barvno foto-reprodukcijo, za muzealstva
in spomeniško varstvo s strokovnim izpopolnjevanjem v Pragi, Dusseldorfu, Munchnu, na Dunaju, v Trstu in Milanu, je delal
leta 1947 na Ministrstvu za kmetijstvo in
gozdarstvo LRS kot referent za propagando
v oddelku za gozdarsko prosveto, leta 1948
v Ministrstvu za gozdarstvo in lesno industrijo LRS kot šef biroja za tisk in propagando in od leta 1949 do upokojitve leta
1967 na Inštitutu za gozdno in lesno gospodarstvo Slovenije v Ljubljani kot vodja tehniškega ateljeja.
Postavil je gozdarsko razstavo leta 1947
v Ljubljani in Beogradu, soorganiziral in
postavil gozdarsko razstavo leta 1948 v
Pragi, soorganiziral in postavljal razstave
gozdarstva in lesne industrije v Ljubljani
leta 1948, 1949, 1953 itd. do leta 1988, ko
je zadnjič postavil na ogled zbirko mizarskih
orodij na Lesnem sejmu v Ljubljani.
Od leta 1949 do upokojitve leta 1967 je
kot uslužbenec Inštituta za gozdno in lesno

l

gospodarstvo, ob drugem delu, delal, kot
pravi sam, kot v. d. konservatorja gozdarskega in lesnoindustrijskega dela Tehniškega muzeja Slovenije. Po upokojitvi je
opravljal ta dela, predvsem za lesarski del,
prav v 90. leta.
V gozdarskem in lesarskem oddelku skorajda ni eksponata, o katerem ne bi v
dokumentaciji muzeja našli njegovih zapisov o izvoru, skice ter pogodbo o prevzemu
ali nakupu.
Gozdarski, lesnoindustrijski in lovski muzej je ob otvoritvi obsegal 5 oddelkov, dva
gozdarska (razvoj, gojenje in urejanje z
varstvom gozdov ter izkoriščanje s tehniko),
dva lesnoindustrijska (žagarstvo ter mehanska in kemična predelava lesa) in lovski
oddelek.
Miloš Mehora je od leta 1952 do leta
1988 s 17 članki v reviji LES in 8 članki v
reviji GOZDARSKI VESTNIK seznanjal
strokovno javnost z razvojem muzealske
dejavnosti v stroki in za stroko. Ker pa je
večino konkretnega dela opravljal alifln organiziral on, je s tem posredno poročal tudi
o svojem delu.
Tako je v letu 1955 opisal restavriranje
stare samostanske žage pri gradu Bistra.
Opredeljuje jo kot ŽAGO SAMICO NA VRETENO IN VINTO in kot prvovrstni tehnični
spomenik žagarstva v Sloveniji. Pravi, da
je to učni objekt in turistična znamenitost,
ki je vredna ogleda za vsakogar. To žago
je tudi naslikal v olju na več slikah, ki so v
družinski lasti.
V letu 1957 je z opisom pospremil svojo
postavitev razstave orodij za beljenje, cepljenje, upogibanje, struganje in vrtanje lesa,
predvsem v kolarski in kletarski obrti.
V letu 1960, v članku z naslovom ROČNA
OBDELAVA LESA V SUHO ROBO, je zapisal: .. opazujoč delo marljivih rok ribniških
obrtnikov, sem bolj kot kje drugje spoznal
čudoviti posluh, ki ga imajo ti ljudje za
obdelavo lesa.«

Zgodovina PARNE ŽAGE NA KOČEV
SKEM ROGU ga prevzame leta 1962.
Oskrbi si načrte, da izdelati maketo celotnega kompleksa, zbere podatke o de lova-·
nju žage od začetka gradnje leta 1894 do
ukinitve delovanja leta 1932, ugotovi, da je
fam delalo največ 500 delavcev, da so v
skupni
dobi
delovanja
razžagali

1,150.000m3 »lesne mase«, in da so iz
okoliških gozdov vozili hlodovina po 50 km
zgrajenih gozdnih ozkotirnih železniških
progah ter 30 km zgrajenih cestah - za
konjsko in volovsko vprego.
V letu 1980 ga »prevzame« zgodovina
proizvodnje žaganega furnirja v Sloveniji.
V Podrečju pri Domžalah "odkrije« kompletni obrat za to proizvodnjo, star 1OO let
Pogon je bil vodni s podlivnim kolesom
premera prek 4 metre, žaga venecianka za
pripravo hlodovine je bil v objektu, a na
nadstropju krožni žagalni stroj za žaganje
furnirja, sestavljen iz segmentov in premera
prek 2 metra.
Predlagal je, da Tehniški muzej Slovenije
celotno furnirnico odkupi. S sponzorstvom
Splošnega združenja lesarstva Slovenije je
izvršen ta odkup, kupljen je objekt (zgradba) v Borovnici in vse skupaj je postavljeno
in montiran o v muzeju v Bistri kot samostojen muzejski eksponat. Miloš Mehora je
detajlno skiciral vse dele, jih oštevilčil, vodil
demontažo, popravila in montažo. Vse to
je opisal v reviji LES v letih 1980 in 1984.
V letu 1981 opiše svoje muzealsko delovanje v članku z naslovom PRISPEVEK K
ZGODOVINI MIZARSTVA NA SLOVENSKEM. Med drugim pravi, da je bilo v letih
od 1551 do 1580 v Ljubljani 5 mizarjev, da
so delali trije sodarji in en kolar. Opisuje
mizarske cehe, združenja mizarjev, šentviško-vižmarske in solkanske mizarje.
Njegov zadnji predmet preučevanja in
pripravljanja gradiv za dopolnitev lesarskega oddelka Tehniškega muzeja Slovenije je bila ZGODOVINA LESARSKEGA
ŠOLSTVA NA SLOVENSKEM.
Del tega preučevanja in zbiranja gradiva
je objavil leta 1988 ob proslavljanju 1OO-letnice lesarskega šolstva na Slovenskem z
naslovom: ZAČETEK IN NAJSTAREJŠE
OBDOBJE OD LETA 1766 DO 1888. Pravi,
da so prve oblike in načine lesarskega
rokodelskega znanja prinesli v naše kraje
v dobi antike Rimljani, da so v Evropi (v
Franciji) leta 1648 ustanovili šolo lepih
umetnosti (tudi za mizarje), da je bila leta
1810 v Ljubljani ustanovljena šola "za
umetnost in obrt«, tudi z mizarskim oddelkom (vodil jo je Valentin Vodnik), da je bila
leta 1882 ustanovljena v Kočevju nemška
»Strokovna šola za lesno industrijo« in da
GozdV 53." 1995

163

je bila leta 1888 v Ljubljani ustanovljena
slovenska »strokovna šola za lesno indu- ·
strijo«.
Miloš Mehora je opisoval, zapisoval, risal,
fotografiral in razstavljal pot gozdarstva in

predvsem lesarstva v Sloveniji od nekdaj
do sedaj in s tem obeležil svojo veliko in
koristno delo na delu te poti.
Alojz LEB, Marjan VIDMAR

DRUŠTVENE VESTI

Dejavnost sekcije sodnih izvedencev in cenilcev
gozdarske stroke
Dne 12. 4. 1995 smo imeli člani sekcije
sodnih izvedencev in cenilcev letni zbor, na
katerem smo pregledali naše delo v minulem obdobju. Minilo je namreč dobro leto,
odkar smo se organizirali in začeli delovati
v taki obliki.
V uvodnem delu dnevnega reda nam je
ing. F. Cafnik predstavil svoje vtise z letnega kongresa avstrijske inženirske zbornice, ki je bil sredi januarja letos na Bledu.
Dejavnost zbornice je zelo raznolika. Zbornica skrbi za tekoče seznanjanje članov z
zakonodajo in spremembami predpisov, za
izobraževanje, določa cene storitev, izdaja
pa tudi svoje glasilo. To so prav tiste
dejavnosti, ki bi morale biti navzoče tudi v
naši sekciji. Z informacijo o osnutku zakona
o pooblaščenih inženirjih, ki ga pri nas
pripravlja tudi Zveza inženirjev in tehnikov,
pa smo dobili vsaj grobo predstavo o stanju
in usmeritvah, ki bodo aktualne tudi pri nas
že v bližnji prihodnosti.
V nadaljevanju dnevnega reda smo razpravljali o odškodninah za gozdove, ki se
ugotavljajo pri gradnji avtocest. Ta problematika je prav sedaj zelo aktualna, razprava pa je pokazala, da smo prav tu
delovali nepovezano oz. da nismo pravoča
sno pripravili strokovnih izhodišč za cenitve.
Res pa je, da je gradnja avtocest prehitela
organiziranje naše sekcije in da lahko le za
nazaj ugotavljamo, kje so odprta vprašanja.
Razlike v višini odškodnin, ki se plačujejo
po posameznih sekcijah avtocest, so presenetile celo posamezne navzoče . Poseben
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problem je vrednotenje zemljišč in s tem v
zvezi metodološka navezanost na kmetijstvo, kar je glavni vzrok visokih odškodnin.
Zanimiv je bil zlasti prikaz konkretnega
primera cenitve gozdne parcele na trasi
avtoceste z vsemi parametri, ki vplivajo na
višino odškodnine. Prav tu se je videlo, kje
in kako lahko išče cenilec pot za povečanje
odškodnine ne glede na strokovna izhodišča oziroma da ta ne upošteva v celoti.
Vendar pa zadeve le niso tako enostavne;
vedeti pač moramo, da smo cenilci dostikrat
razpeti med našo stroko, zahteve investitorja in tudi med druge stroke, zlasti že
omenjeno kmetijsko, in da moramo v tem
razponu iskati rešitve.
V zaključnem delu so bili poleg organizacijskih zadev dani tudi predlogi za delo
sekcije. Udeleženci so bili enotni, da brez
ustreznega izobraževanja in koordiniranega dela ni perspektive. Zato bomo organizirali predavanja, v odvisnosti seveda od
naših skromnih finančnih sredstev. Skupina
članov pa bo pripravila ustrezne obrazce,
kar naj bi pripomoglo k enotnejšemu delu
pri samih cenitvah.

Damjan Pavlovec
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Biomasa iz gozda - samo neizkoriščen ali
tudi neizkoristljiv energetski vir
Kljub temu, da živimo v obdobju, ko je energija razmeroma poceni
(prepoceni) ter da zaradi spleta trenutnih okoliščin na trgu tudi ni
posebno velikega povpraševanja po lesni masi, pogostnost razprav o
pridobivanju biomase iz gozda in o različnih lesnih bilancah opozarja
na aktualnost vprašanja biomase, ki jo je možno pridobiti iz gozda.

1

•

'

'

'1

'
1

Po podatkih, ki so bili predstavljeni na slovensko-avstrijskem posvetu
v Jarenini decembra 1994, je v Evropski zvezi v letu 1991 energija iz
biomase in odpadkov predstavljala 2% porabe primarne energije. Po
uradnih podatkih naj bi v letu 1990 v Sloveniji samo iz lesa (vključno
z osta_nki pri dodelavi in predelavi lesa) pridobili približno 4,5% vse
porabljene primarne energije. Ker poraba za lastno porabo in prodaja
brez dokumentacije nista vključeni v podatek, je delež iz lesa pridob. ljene energije pri nas še precej višji. Ocenjujemo, da v Sloveniji trenutno
izkoristimo le okrog 40% izkoristljive energije biomase.
Osebno se ne bom nikoli povsem sprijaznil s kwjenjem lesa, vendar
je, če iracionalnosti pustimo ob strani, očitno, da je poraba lesa v
energetske namene vsaj v srednjeročni prihodnosti tista poraba lesa,
ki lahko razen k čistejšemu okolju prispeva tudi k negi mlajših sestoje v
v gozdu in s tem k vzgoji kvalitetnega drevja. V tem smislu je
spogledovanje energetikov (in ekologov) z biomaso iz gozda sprejemljivo ali pa celo dobrodošlo tudi za gozdarje. Zasledimo lahko tudi
ekstremne apetite po gozdni biomasi, ki pa jih je treba odločno odkloniti.
Problem sprejemljivih ali celo koristnih spogledovanj z biomaso gozda
je seveda v tem, da je izkoristljiva biomasa iz gozda poleg ekološke
in gozdnogojitvene tudi ekonomska kategorija. Razen v lahko dostopnih
in bližnjih gozdovih je sečnja tanjšega drevja v Sloveniji in tudi po vsej
razviti Evropi že dolgo ekonomsko nezanimiva in bo, kot kaže, še dolgo
tako. Brez potrebnih spodbud bodo tanjša drevesa, in s tem les kot
relativno čisto kurivo, še naprej ostajali v gozdu, zaradi odsotnosti nege
pa bo v prihodnje kakovostnega drevja znatno manj, kot bi ga lahko
vzgojili na naših gozdnih rastiščih. Zato bo tudi iz povsem gozdnogojitvenega razloga potrebno temeljito proučiti vse možne mere spodbujanja nege sestojev v zasebnih gozdovih v vseh mlajših razvojnih fazah.
Brez tega ostaja znaten del biomase gozda neizkoristljiv, številke pa
bodo morali ustrezno zmanjšati tudi vsi, ki se ukvarjajo z napovedovanjem lesnih bilanc.
Urednik
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Sonaravnost je kultivirana ekologija
Close to Nature Approach is the Cultivated Ecology
Mitja CIMPERŠEK *
1·

Izvleček

Synopsis

Cimperšek, M.: Sonaravnost je kultivirana ekologija. Gozdarski vestnik, št. 4/1995. V slovenšči
ni, cit. lit. 25.
Sonaravne gozdarstvo je strategija ravnanja z
gozdnimi ekosistemi, ki temelji na posnemanju
naravnih vzorov. Gozd obravnava celostno, v
vsej njegovi medsebojni prepletenosti, ter dosega
zastavljene cilje z upoštevanjem zakonov biološke avtomatizacije.

Cimperšek, M.: Close to Nature Approach is
the Cultivated Ecology. Gozdarski vestnik, No.
4/1995. ln Slovene, lit. quot. 25.
Close to nature forestry is the management
strategy for forest ecosystems managing that
base on imitation of nature. It treats forest integrally, taking into account all its interrelations. By
taking into consideration the principles of biolocigal automation, it thus reaches the goals set.

Ključne besede: sonaravnost, ekosistem, ekologija, gojenje gozdov.

Key words: close to nature approach, ecosystem , ecology, silviculture

UVOD
1 INTRODUCTION

Pred več kot sto leti je munchenski profesor Karel Gayer zapisal, da leži skrivnost
gozdne pridelave v harmoniji naravnih silnic, toda šele danes začenjamo dojemati
smisel izrečenega. Na prelomu tega stoletja
je guru gozdarske miselnosti Morosow učil
o neločljivi povezanosti živega in neživega.
Njegov nauk o gozdnih biocenozah je
neizčrpna zakladnica znanja in nam je danes bližja, kot je bila njegovim sodobnikom.
V dvajsetih letih tega stoletja je A. Moller
predstavil teorijo trajnostnega gozda (nem.:
Dauerwald), ki pa se ni uveljavila v praksi.
Podobne ideje so pozneje še večkrat vznikle, vendar se niso uveljavile. To se je
zgodilo šele v petdesetih letih, ko so nemški
gozdarji osnovali delovno skupino za sanaravno delo z gozdovi (nem.: naturgemass
ali naturnah). Škode zaradi monokulturnega gojenja gozdov, množični pojavi škodljivcev in vetrolomi velikanskih razsežnosti
so apokaliptično opozarjali na napačne
strokovne usmeritve. V Švici je Hans Lei-

• Mag. M. C., dipl. inž., Ulica 14. divizije 17,
63250 Rogaška Slatina, SLO

166

Gozd V 53, 1995

bundgut poglobil Schadelinovo negovalno
teorijo gojenja gozdov in vseskozi učil o
nedeljivosti ekologije in ekonomije. Pri nas
pa je v zgodnjih šestdesetih letih profesor
Dušan Mlinšek začel širiti ideje sprošče
nega gojenja gozdov. Leta 1989 je bila na
njegovo pobudo ustanovljena mednarodna
zveza za sonaravno gospodarjenje, imenovana Pro Silva. Na l. kongresu leta 1993 v
Besan<;:onu v Franciji je okrog 700 gozdarskih strokovnjakov iz 24 držav sprejelo
ideje sonaravnega ravnanja z gozdovi. Profesor teologije Siegwalt iz Strasbourga je
uvodoma podčrtal globok etični pomen gozdov za človeštvo planeta in pozval vse
narode, da zavržejo izkoriščevalski odnos
do narave in sprejmejo edino preživetveno
etiko - partnerstvo - namesto izkoriščanja
narave.

2 FITOEKOLOŠKE OSNOVE
SONARAVNEGA GOSPODARJENJA
2 PHYTOECOLOGIC BASES OF CLOSE TO
NATURE FOREST MANAGEMENT

Gozdarstvo je uporabna biologija, ki korenini v zamotanih in prefinjenih ekoloških
procesih. Osnovne prostorske enote, s katerimi se ukvarjajo gozdarski menedžerji,
so ekosistemi, v katerih je utelešena mi-

Sonaravnost je kultivirana ekOlogija

ljarde let trajajoča evolucija. Za ekosisteme
visokega zelenila velja ena sama stalnica
- nenehno spreminjanje energetskih in
snovnih tokov, življenskih oblik ter funkcijskih povezav. V primerjavi z drugimi kopenskimi ekosistemi potekajo spremembe v
gozdovih izredno silovito (rast dreves in
sestojev). Osnovna ideja sonaravnega gospodarjenja leži v celostnem pristopu, ki
vključuje trajnost, mnogovrstno povezanost
in spremenljivost gozdnih ekosistemov. Z
gozdovi ravna tako, da smotrno povezuje
ekološke zahteve s socialno-ekonomskimi
potrebami družbe.
Sonaravno gospodarjenje izhaja iz štirih
fitoekoloških temeljev:
- rastišče,

- ekološke zahteve drevesnih vrst (autoekologija),
- populacijska ekologija (demekologija)
in
- ekologija življenskih združb (sinekologija)
Rastišče
2.1 Natural Site

2.1

Je neživi del ekosistema, življenjski prostor ali biotop, ki ga naseljujejo živa bitja in
kjer potekajo vsi procesi življenjskih združb
(biocenoz). Med biotopom in živimi bitji so
sestavljene in raznovrstne povezave. Sana-

ravno gojenje gozdov temelji na ekologiji,
zato se oslanja na rastiščne in vegetacijske

vede. Izjemni pomen rastišča je v evropsko
gozdarstvo prodrl po drugi svetovni vojni,
ko smo s fitocenološkimi metodami začeli
razlikovati rastišča. V Sloveniji smo v zgodnjih petdesetih letih začeli kartirati gozdove
in v tipološko podobnih sestojih načrtovali
optimalne možnosti pridelave. Kartografsko
predočena vegetacija je najbolj racionalna
metoda zbiranja podatkov o klimi in tleh,
dveh najpomembnejših dejavnikih rodovitnosti rastišč, in je temeljno izhodišče za
strokovno delo z gozdovi. Fitocenologija je
veliko prispevala k uvedbi ekološke miselnosti v gojenju gozdov. Žal, se veda ni
splošno uveljavila, ker ni znala prepojiti
gozdnih združb z bistvenimi ekološkimi in
proizvodnimi vsebinami. Pozneje se je

vedno bolj izgubljala v nepomembnih po-

drobnostih in kaže danes znake degeneracije (Briiring 1990). S študijem gozdnih
združb pa se je rodila znanstvena ekologija,
ki je svoj vrhunec dosegla v šestdesetih
letih, ko je ameriški ekolog E. Odum začrtal
novo raziskovalno smer - "New Ecology".
Nova ekologija je postala krovna znanost
in nepogrešljiva sestavina vseh bioloških
znanosti ter conditio sine qua non (prvi
pogoj) sonaravnega gozdarjenja.
Gozdne združbe so osnovne topografske
ekološke enote in idealni kazalci ohranjenosti gozdov. Sonaravno gojenje teži k či
stim fitocenološkim odnosom oziroma

stremi k zmanjšanju hemerobije, kot imenujejo geobotaniki odstopanje med potencialno (naravno) in recentno (zatečeno)
vegetacijo. Za grobo oceno lahko te razločke predstavimo s spremenjeno vrstno in
strukturno sestavo ter razvojno zgodovin-

skimi posebnostmi.
vrata
čajo

Računalniki

bio-metričnim

pa so odprli

metodam, ki omogo-

preverjanje bližine narave s statistično

natančnostjo.

Med vsemi proizvodnimi dejavniki so tla
najpomembnejša in nenadomestljiva naravna dobrina, ki omogoča pretvorbo sonenergije v nove organske snovi. O tem

čne

nam zgovorno priča zgodovina nekdaj cvekultur: Egipta, Asirije, antične Grčije
in Kitajskih dinastij, ki so propadla, kakor
hitro so uničile tla. Kras je nastal zaradi
pustošenja gozdov in še po petsto in več
letih kaže gole skale ter je prispodoba
siromaštva. Zato si velja zapomniti: "Kdor
ponavlja napake svojih prednikov, zasluži,
da se z njim ponovi tudi njihova usoda."
Človek lahko izumlja in preoblikuje mrtve
predmete, ne more pa izdelati ničesar žive-

točih

ga, kvečjemu nadležne "računalniške viruse". Tla so živi del narave in zaradi nepo-

novljivosti vsebujejo nekaj svetega, kar bi
morali dosledno spoštovati in ne uničevati.
Vsa velika verstva, od Izide in Demetre do
Kristusa so učila, da je zdravo življenje
človeka odvisno od zdrave zemlje.
2.2 Av1ekologija
2.2 Autecology

Avtekologija proučuje morfološke, anatomske, fiziološke in zgodovinsko-razvojn~
GozdV 53, 1995
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Slika 1 : Prvi korak sonaravnega gozdarjenja je tipološka razvrstitev sestojev po ohranjenosti.
Figure 1: The first step of c/ose to nature management is typological classification of stands by the
level of preservation

1. Primarni pragozd
The primary virgin forest
Gozd v nespremenjeni naravni sestavi, ki nikoli ni bil pod vplivom
človeka.

Forest in its original, unchanged structure, never under the influence
of the man.
Redki ekosistemi neprecenljive vrednosti.
2. Sekularni pragozd
The seculary virgin forest
Človek je posekal samo posamezna, redka drevesa in so sledovi teh
posegov še opazni.
The man has cut only some individual, rare trees, the traces thereof
stil/ being noticeable.

3. Navidezno (psevdo-) naravni gozd, gospodarski- ali kulturni gozd
Apparent (pseudo-) natural forest, economic or cultural forest
Vrstna in strukturna sestava sta bistveno spremenjeni, vendar je še
ohranjen naravni značaj .
The composition as to species and structure is essentially changed,
yet the natural character has stil/ been preserved.
Odstopanje od naravnosti ugotavljamo s hemerobijo.

4. Tehnizirani gozd - umetne kulture
Technological forest - atificial cultures
Prevladujejo rastišču tuje drevesne vrste.
Tree species which are foreign to the site prevail.
Stopnjo spremenjenosti ugotavljamo z deleži gozdni združbi tujih
drevesnih vrst.

Upoštevamo tudi zgodovinski potek (npr. katera generacija smreke,
kako je nastala, idr.).
5. Terciarni gozd
Tertiary forest
Naravne premene ali naravni razvoj v smeri prvotnih gozdov.
Natural conversions or natural development towards original forests.
Razvojne smeri ugotavljamo s fitocenološkimi sosledji.
168
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posebnosti rastlinskih in živalskih vrst. V
ospredju našega zanimanja pa so povezave posameznih vrst z dejavniki bkolja. Za
gojenje gozdov sta pomembni še fenotipska in genotipska spremenljivost.

Z rastišču primernimi drevesnimi
vrstami dolgoročno zagotavljamo ohranitev proizvodnih moči rastišč, pri čemer so
nam v največjo oporo naravne gozdne
združbe in avtohtoni genetski potenciali.
Vrsta je rastišču prilagojena, če na njem
trajno optimalno uspeva, se naravno obnavlja in zagotavlja obstoj tudi drugim čla
nom življenjske skupnosti. Sonaravne gojenje mora dosledno spoštovati ekološke zahteve posameznih drevesnih vrst in njihove
reakcijske norme.
Zaradi globalnih sprememb, ki jih sprošna planetu, nimamo nobenega zagotovila, da bo tisto, kar je danes rastišču
prilagojeno, ostalo tudi v prihodnosti. Zato
moramo pri snovanju gozdov upoštevati
spremembe in pospeševati vrste, ki bodo
laže prenašale toplejše in bolj sušne razmere. če se dejavniki, ki pospešujejo učinke
rastlinjaka ne bodo omilili, lahko na našem
ozemlju pričakujemo širjenje mešanih gozdov hrasta in rdečega bora. Prehitremu
naraščanju temperatur se drevesa tudi ne
bodo mogla prilagoditi. še teže bodo ubežala drugam, kajti gozdovi zmernega klimatskega pasu bodo preživeli le, če bodo
odkorakali v prihodnjih sto letih za najmanj
500 do 1000 kilometrov severneje. Tega pa
nobeno drevo na zemlji ne bo zmožno.
Zato bi veljalo že danes upoštevati dejstvo,
da vrste iz južnejših geografskih širin dobro
uspevajo v severnejših, medtem ko so
obratno uspehi slabši.
čamo

Znano je tudi, da prenesejo pionirske
vrste več obremenitev kot klimaksne, zato
moramo spremeniti naš podcenjevalni odnos do trepetlike, breze, jelš, vrb, termofilnih listavcev, črnega bora, skorša, jerebike
ipd. Marjan Zupančič (1989) jih je imenoval
"drevesa tretjega tisočletja". Pred tem pa
moramo izkoreniniti vnemo do množičnega
uvajanja smreke in upoštevati že pozabljeno izkušnjo: "Kdor namerava uničiti gozd,
naj sadi smreko!"

2.3 Populacijska ekologija
2.3 Population Ecology
Področje demekologije je najmanj raziskane, proučuje razširjenost, proizvodnost
in dinamični razvoj gozdnih ekosistemov.
Populacija je skupina organizmov, ki se
medsebojno razmnožujejo na določenem
prostoru. Naravne kombinacije različnih
vrst populacij se združujejo v gozdne združbe, ki sestavljajo skupno z neživim okoljem ekosisteme. Genetske spremembe in
naravni izbor so poganjalci biološkega razvoja, rezultati evolucije pa so kombinacije
slučaja in nuje. Medtem ko s slučajem
razumemo pojav mutacij, z nujo pojmujemo
zakonitosti naravne izbire. Danes še niso
pojasnjeni razlogi, zakaj se živa bitja samodejno izpopolnjujejo z vedno novimi inventivnimi molekularnimi kombinacijami. Če
vodijo te kombinacije k povečani produktivnosti, organizmi preživijo, sicer morajo odmreti.

Darwin je fenomen naravne selekcije
imenoval "preživetje iznajdljivih" (survival
of the fittest). Nobelovec Konrad Lorenz pa
je prilagoditev organizmov - teleonomijo utemeljeval s kognitivno prilagoditvijo v
realnem svetu pridobljenih in preverjenih
informacij. Informacijski povratni lok je za
živa bitja pomembnejši od energetskih, zato
evolucija ni povsem slučajno izločanje neprimernih genov. Vsa živa bitja se učijo na
uspehih, le človek se uči tudi na napakah.
Upravičeno postavljamo vprašanje ali nismo gozdarji pri negi delovali v nasprotju
z naravnim izborom, kajti med iznajdljivimi
so prevladovali nezaželjeni, največji in najmočnejši borci, te pa smo vseskozi izločali.
Dolgotrajni in enostranski negovalni ukrepi
vsebujejo nevarnost erozije dedne snovi. V
strnjenih in večjih gozdnih površinah je ta
nevarnost majhna, ker poteka sočasno nenehna nasprotna težnja narave - pravimo,
da "narava izravnava". V majhnih, izoliranih
in reliktnih populacijah pa je bojazen Lindquistove hipoteze lahko upravičena. Sonaravnost zahteva od nas, da spremenimo
dosedanja antropocentrična načela izbire
ter se sporazume mo za etično še dopustno
intenzivnost vmešavanja v naravni boj za
GozdV 53. 1995
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obstanek. Zato bo v prihodnosti celostna
povezava ekologije, ekonomije in etike naš
največji izziv.
Velike ovire pri spoznavanju genetskih
posebnosti in drugih lastnosti populacij vnašajo poškodbe gozdov, med katerimi so
najnevarnejše kromosomske. Zaradi strupov v ozračju odmirajo posamezni osebki,
z njimi pa nepovratna izgubljamo njihove
enkratne genetske informacije. Selekcijski
pritisk onesnaženosti zmanšuje odpornost
populacij, sposobnost prilagajanja in s tem
možnost preživetja.
Z naravno obnovo na najboljši možen
način ohranjamo dedno snov - kumulativno
izkušnjo preteklih generacij. Vsako nenadzorovano mešanje dednih snovi, kot jih
uvajamo s pogozdovanji, ima nepredvidljive posledice. Lahko deluje "osvežilno",
lahko pa tudi prekrije dobre lastnosti s
slabšimi. Sonaravnost se zavzema za ohranitev rastiščnih ras, odklanja plantažno
pridobivanje semen in zavrača nevarne
genetske manipulacije.
2.4 Sinekologija
2.4 Synecology

Sinekologija je poseben oddelek vegetacijske vede, ki obravnava vzajemne odnose
življenskih združb (biocenoz) z dejavniki

okolja, medsebojne odnose članov združb,
kakor tudi zakonitosti oblikovanja, življenja,
ohranjanja, evolucije in propadanja. Grška
beseda "syn" pomeni skupen, celoten in je
v nasprotju z "avto", ki zadeva posamezno
vrsto. Ker raziskuje vzroke in posledice
medsebojnih povezav med ekološkimi dejavniki okolja in biocenozami so rastlinske
združbe idealni kazalci rastišč.
Na ravoj gozdov vplivajo konkurenčni
odnosi med drevesnimi vrstami in njihova
različna rastna dinamika. Praktičen pripomoček za odkrivanje medsebojnih konkurenčnih odnosov so Ellenbergovi ekogrami,
ki večdimenzionalno prikazujejo tolerančna
območja posameznih vrst. Za vsako vrsto
značil ni rastni, konkurenčni in reprodukcijski tokovi odločajo o razvojni dinamiki in
njihovem sosledju razvojnih stadijev, zlasti
po ujmah, požarih in poškodbah zaradi
velike rastlinojede divjadi.
V gozdovih potekajo vsi pojavi pod vplivom celokupnega delovanja in tudi skupno
delovanje ni neodvisno od posameznega.
O menjavanju drevesnih vrst ali alternaciji
so pisali že številni avtorji. Franc Gašperš ič
je leta 1974 statistično potrdil stimulativni
u č inek smreke na pomlajevanje jelke, medtem ko pri pomlajevanju smreke in bukve
ni našel pozitivne povezave, temveč prej

Slika 2: Poenostavljen prikaz Lindquistove hipoteze. Trajno in dosledno izločanj e boljših, debelejših
in močnejših fenotipov ima lahko za posledico, da se poveča delež slabših genotipov na račun dobrih.
Figure 2: A simplified presentation of Lindquist's hypothesis. Permanent and consistent elimination
of better, thicker and stronger phenotypes can result in the increase of the share of the genotypes
of poorer quality at the expense of the good ones.

selekcijski pritisk
selection pressure

dobri

good

M
170

GozdV 53, 1995

M

M

Sonaravnost je kultivirana ekologija

Slika 3: Vsaka drevesna vrsta se odlikuje s posebnim arealom razširjenosti, ki je rezultat evolucijskega
razvoja. Ellenbergovi ekogrami prikazujejo prilagoditev drevesnih vrst na hrano in vlago.
Figure 3: Each tree species is distinguished for a special distribution area, which is the result of
evolution development. Ellenberg's ecograms show the adaptation of tree species to nutrition and
moisture.
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Slika 4: Naravna izmenjava drevesnih vrst je skrivnostna prilagoditev fitocenoze, ki jo sonaravne
gozdarstvo prepoznava .
.Figure 4: Natural exchange of tree species is a mysterious adaptation of phytocoenosis, which is
recognized by naturalistic forestry.
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Slika 5: Najve čje prihranke na področju biološke pridelave lesa dosežemo z upoštevanjem strategije
biološke avtomatizacije.
Figure 5: The greatest economy in the field of biologic wood production is achieved by way of
respecting the strategy of biologic automation.
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znamm1 sinergetskimi učinki (SchOlz,
1994). Pri smrekah, ki so rasle z jelkami,
je Graber (1994) ugotovil manjši ·delež debelne trohnobe. Raziskovanja umiranja gozdov so razkrila, kako malo vemo o gozdu,
medtem ko imamo na področju gojenja
mešanih gozdov veliko črno luknjo.

3 PRIMER BIOLOŠKE
AVTOMATIZACIJE
3 PARADIGM OF BIOLOGICAL AUTOMATION

Uspešno podjetništvo in učinkovito varstvo narave je možno samo, če poznamo
naravne procese. Racionalnost gospodarjenja se meri po količini novoustvarjene
energije oziroma po tem, koliko večji je
energetski izložek od seštevka vseh vložkov. So naravno gozdarjenje temelji na ekologiji, termodinamiki in na humanem odnosu do narave. Antientropijska in ekološko
zasnovana holistična paradigma, ki izhaja
iz naravnih procesov in samouravnalnih
tokov, je vsebovana v kodeksu t.i. "biološke
avtomatizacije". Iz navedenega kataloga
spoznamo, da bi gozdovi najlepše uspevali
brez vmešavanja človeka - gozdarja, kajti
že najmanjši posegi motijo energetske,
snovne in informacijske tokove gozdnih
ekosistemov. Toda temu se ne moremo
izogniti, vse dokler bo družba zahtevala
racionalno pridelavo kakovostnega lesa.
Potrebe po lesu pa iz leta v leto naraščajo
in povprečen Evropejec porabi že več kot
1000 kg lesa na leto.
načelo sonaravnega
ravnanja je bližina narave

3.1 Glavno

3.1 The Supreme Principle of Close to Nature
Treatment is Closeness to Nature

Trajno uravnoteženo življenje poteka
samo v naravnih gozdovih, kjer se drevesa
rojevajo in umirajo, gozd pa trajno ostaja.
Naravni gozdovi brezplačno proizvajajo
nove organske snovi, ohranjajo oziroma
izboljšujejo rodovitnost rastišč in vse samoohranitvene procese. Naši gozdovi že
tisoč let niso naravni, temveč so "udomače
ni" in spremenjeni v gospodarske gozdove.
Najbolj nenaravna so t.i. lesne njive in

plantažni nasadi, v katerih smo uporabili
agrotehnične ukrepe, kemična sredstva (cide) ali umetna gnojila.
V končni razvojni lazi - klimaksu · dosežejo gozdovi zrelost, ki se kaže v optimalni
zasedenosti ekoloških niš ter medsebojno
prilagojeni pestrosti vrst, njihovih struktur,
življenskih oblik in biocenoz. Biomasa je
takrat največja, proizvodnost teži k ničli,
medtem ko se vsa novo proizvedena vred·
nost porabi za vzdrževanje nakopičene biomase. Strateški cilj narave je s tem dosežen, toda človek zasleduje drugačne cilje,
predvsem želi visoko proizvodnjo in velik
izkoristek, kar je nasprotno stremljenjem
narave. Zato posega gozdar v razvoj gozdnega ekosistema, ko proizvodnja doseže
vrednostni optimum. Čim močnejši so ti
posegi, tem bolj se oddaljujemo od evolucijsko doseženega klimaksnega stanja in tem
bolj se povečuje neuravnoteženost ter nepovratno kopičenje entropije. Velikopovršinsko golosečno gospodarjenje, nenaravni in monokulturno osnovani sestoji z
rastišču neprimernimi vrstami, neugodni
podnebni pojavi (ponavljajoče suše) in povečan vnos strupov v tla in ozračje, so
prebili vse meje dopustnih obremenitev gozdov.
Trajno vrednostno pridelavo zagotavljajo
vrstno, starostno in strukturno pestri
naravni gozdovi. Vse funkcije optimalno
izpolnjujejo sestoji, v katerih je celoten
rastni prostor zapolnjen z drevesne biomaso. Z gosto vertikalno in horizontalno struk·
turo nad tlemi in v tleh težimo k trolično
uravnovešeni mozaičnosti. Zato lahko
trdimo, da velja Schumacherjevo načelo
"Small is beautiful!" (majhno je lepo) za
trajnostni razvoj gozdov celo bolj kot za
drugo podjetništvo.
Naravnim gozdovom so najbližji prebiralni, vendar ustrezajo biološkim in gospodarskim zahtevam samo v ustrezni zmesi senčnih drevesnih vrst: jelke, bukve in smreke.
Prebiralno gospodarjenje je drevesne gospodarjenje, ki idealno združuje izkorišča
nje, vzgojo in obnovo gozdov. V srednjeevropskih gozdovih se je pojavilo že v prvih
desetletjih tega stoletja, njeni teoretiki pa
so bili Balsiger, Gurnaud, Ammon in Biolley.
Gozd V 53, 1995
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Slika 6: Gospodarski gozdovi so kompromisni ekosistemi, v katerih težimo k optimalni kombinaciji
proizvodnosti in trdnosti.
Figure 6: Managed Forests are ecosystems basing ona compromise, in which tendencies towards
the best combination of production and steadiness can be established.
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S tehniko prebiranja se najbolj približamo
zahtevi, da drevesa izberemo za posek
šele potem, ko smo opravili celostno presojo njihove ekološke pomembnosti, kakovosti in rastnosti. Prebiranje dopušča gozdarju veliko prostosti pri uravnavanju donosov na najmanjših možnih površinah.
Prebiralni gozdovi so najbolj primerni tudi
za druge okoljetvorne in socialne naloge.
Pobiranje bolnih in mrtvih dreves je po-
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dobno prebiranju, vendar tako kot "kmečko
prebiranje", nima veliko skupnega s sonaravnim ravnanjem.
Skupinsko postopno gospodarjenje je
podobno prebiralnemu, toda posegi niso·
enakomerno razpršeni po celotni površini,
temveč so zgoščeni v gnezdih, skupinah in
sestojih. Skupinska tehnika je uspešna
samo tam, kjer je uveljavljeno železno načelo o časovnem in prostorskem redu

Sonaravnost je kultlvirana ekologija

Slika 7: Idealno povezavo multifunkcionalnih ciljev in trajno rentabilne pridelavo dosežemo tako, da
zmanjšamo nihanja biomase po površini in času. To dosežemo tako, da se oddaljujemo od klasičnih
modelov enodobnih gozdov in preko -različnih skupinskih oblik težimo k idealu prebiralnih gozdov.
Figure 7: An ideal link between multiple goa/s and permanent profitable production is achieved by
reducing biomass fluctuations per area and time. This is not performed by classical mode/s of
even-aged forests but through various group forms by striving towards the ideal of selection forests.
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(Bianckmeister 1956}. Ko izgubimo pregled
nad vedno manjšimi proizvodnimi celicami,
preide skupinsko gospodarjenje v skupniska prebiranje. Samo izkušen gozdarski
strokovnjak, ki obvlada ekologijo, prirastoslovje, načrtovanje, gozdarsko tehnologijo
ter je obdarjen s posebnim čutom za naravo
gozda, lahko uspešno usklajuje časovni in
prostorski potek pomlajevanja.
Klasično skupinsko gospodarjenje ali sloviti "Femelschlag" je iz prejšnega stoletja
poznana tehnika. Kot posebno izvedbo zastornega gospodarjenja sta jo opisala G. L.
Hartig in K. Gayer. Ker je toga, jo v praksi
uresničujemo z velikimi težavami ali zgolj
z dodatnimi vložki. Bolj prilagodljivo izpeljavo švicarskega "Femelschlaga" je v naših
gozdovih uveljavil D. Mlinšek z imenom
sproščeno gospodarjenje. V bistvu je to
kombinacija skupinskega prebiranja, zastornega gospodarjenja in golosekov na
majhnih površinah. Zaradi svobode, ki jo
dopušča gozdarju, pa zahteva etično odgovornega in kulturno naravnanega strokovnjaka, sicer se svoboda kaj rada sprevrže
v anarhijo.
V izjemnih primerih (travni gozdovi) lahko
obnavljamo sečnjo na golo- na površinah,
ki ne smejo biti večje od drevesnih višin. V
takih svetlobnih jaških okolno drevje
ugodno vpliva na ekološke dejavnike nastalih vrzeli. Popolna odstranitev nadzemne
lesne biomase spremeni sestav rastlinskih
in živalskih vrst. Več toplote in vlage pospeši procese humifikacije in mineralizacije,
to pa pospešuje kalitev semen in rast mladja. Toda če površine v kratkem času ne
obraste vegetacija, obstaja nevarnost erozije in izpiranja sproščen ih hraniv. Povečan
dotok svetlobe spodbudi nasemenitev svetlobnih vrst, zlasti konkurenčno slabših plemenitih listavcev in hrasta, kar je pomembno na rastiščih, kjer je bukev preveč gospodovalna. Na ta način z goloseki bogatimo vrstno pestrost gozdov.
3.2 Naravna obnova je brezplačni dar
narave
3.2 Natural Regeneration is a Free Gift of
Nature

Gozdovi so odprti termodinamični sistemi, ki se odlikujejo s samoohranitvenimi
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mehanizmi. Nemoten naravni razvoj gozdov se konča z razkrojem sistema. Toda
drevesa ne umirajo zaradi staranja celic,
temveč zaradi razgradnje nosilnega dela
dreves. Poleg porabnikov in razkrojevalcev
so ujme najbolj razdiralne. Biomasa se
postopoma razgrajuje in ponovno vključuje
v snovne krožne tokove. Nadaljni potek
označuje posebna dinamika nastalih vrzeli,
ki so vedno večje in številnejše. Proučeva
nja pragozdov so potrdila, da ravna narava
nasprotno od naših ciljev. Gozdarstvo si
tako energetsko potratnega ravnanja ne
more privoščiti, zato uvede s svojimi ukrepi
predčasni razkroj z najmanjšimi izgubami
in zamenjavo generacij v navidezni odsotnosti faze umiranja.
Naravna obnova je najpomembnejše in
najzahtevnejše gozdarsko opravilo - umetnost, ki jo vseskozi podcenjujemo in napake
drago plačujemo. Pri sonaravnem gojenju
gozdov je obnova končni člen nepretrgane nege in negovalni ukrepi so predpriprava na uspešno naravno pomlajevanje. Za takšno gospodarjenje je značilen
drseči prehod od negovalnih k pomladitvenim postopkom.
Preurejanje gozdnega ekosistema pomeni zamenjavo osebkov, ki postopoma in
v vedno večjem številu nadomeščajo prejšnje. V fazi naravne obnove ali tranzicije
imamo hkrati dve bistveno različni generaciji, zrela drevesa in mladi gozd, ki vznika
na grobovih (panjih) starega. Za preživetje
gozdov je sočasnost obeh sistemov neizbežna. Idealno naravno pomlajevanje
poteka v polsenci odraslih dreves.
Vzgoja pod zastorom zagotavlja mladim
osebkom varstvo pred neugodni mi vremenskimi pojavi. S tem prihranimo stroške za
nego in varovanje ter s prirastkom starega
sestaja zmanjšamo upadanje vrednostne
pridelave. Z gostoto zastara uravnavama
številčno in vrstno sestavo mladja ter preprečujemo nezaželjen pojav pregostega
mladja.
Gozdove začnemo obnavljati, ko ugotovimo, da so drevesa dosegla zaželene tehnične dimenzije in da sestoj ne izkorišča
rastiščnih danosti. če osebki niso več potrebni zaradi semenja, trdnosti, varovanja
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ali estetike, jih lahko posekama, vendar le
v obsegu, ki še zagotavlja ravnotežje med
priraščanjem in pomlajevanjem: Naravna
obnova gozdnih ekosistemov poteka postopoma, od nižje organiziranih ali pionirskih
sosledij, prek vmesnih, do visoko razvitih
ali terminalnih. Obnova je uspešna, če je
prostorsko in časovno načrtovana in priJaM
gojena izbranim ciljem.
3.3 Daljša proizvodna in pomladitvena
obdobja zagotavljajo sonaravnost in
ekonomičnost gospodarjenja
3.3 Longer Production and Regeneration
Periods ensure Close to Nature Principle and
Management Economy

Naravni ekološki sistemi težijo k dinauravnoteženosti ali k vzdrževanju ravnovesja na nespremenjeni ravni, to pa je
stanje zrelosti ali odraslosti. Ko to enkrat
dosežejo, nehajo rasti. Bi om asa je dosegla
mični

nosilno zmogljivost rastišča in se ne more
razvijati. Od tedaj naprej uporablja
snovi in energijo izključno za vzdrževanje
lastnega metabolizma. Pridelava lesa je
možna samo v začasnem ali prehodnem
območju rasti, zato gozdarstvo nenehno
vzdržuje ekosisteme v območju, ki je pred
stanjem uravnovešenosti. Čim dalj se odmikamo od tega območja, tem bolj je sistem
produktiven, a tudi moten in nestabilen. ln
obratno, čim bližje smo uravnoteženemu
stanju, tem manjša je njegova proizvodnost, toda sistem je trden.
Proizvodna doba je v letih izražen čas
od osnovanja sestaja do njegove sečne
zrelosti. Povprečna proizvodna doba je
načrtovalni pripomoček, medtem ko v gozdu intuitivno ugotavljamo proizvodno dobo
za posamezne dele sestaja. Začetek pomlajevanja sovpada s kulminacijo vrednostne pridelave. Daljša proizvodna obdobja
prispevajo k večji ekonomičnosti gozdarveč

Slika 8: Procese naravne ali organske rasti ponazarjamo s sigmoidno ali SMkrivuljo. Njeno obliko in
potek, odvisno od časa, rastišča, sestojne zgradbe in gojitvenih ukrepov idealno ponazarja tim.
Vadnalova funkcija (Zadnik 1986).
Figure 8: The processes of the natural or organic growth are reproduced by the sigmoid or S curve.
lts form and course are, in re/ation to the time, site, stand structure and silviculturaf measures, ideally
presented by the so caf/ed Vadnaf's curve (Zadnik 1986) .
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skega obrata. Višji povprečni premeri zagotavljajo večje prihodke od prodanega lesa
ob hkratno nižjih proizvodnih stroških
(Speidlov zakon kosovnega volumna). Dolžina proizvodne dobe se ravna po dravesnih vrstah, njihovi kakovosti, rodovitnosti
rastišč, gozdnogojitvenih ukrepih in funkcijah gozdov.
Pomladitvena doba je časovno obdobje
od trenutka, ko smo začeli gozd pomlajevati, pa vse do odstranitve zadnjega starševskega drevesa. časovno obdobje pomlajevanja je tudi pomemben načrtovalni pripomoček, saj z njim odločilno vplivamo na
izkoristljivost rastišč in sestojev ter prek
razmerja razvojnih faz odločamo o ekonomičnosti. Tako kot proizvodna doba, mora
biti tudi čas pomlajevanja prilagojen sestojnim, rastiščnim in transportnim razmeram
(preprečevanje prihodnjih škod). Pri obeh
pojmih se srečuje mo z železnim gozdarskim pravilom o prostorskem in časovnem
redu. To pomeni idealen in medsebojno
usklajen potek obnove posameznih delov
gozda, skladno s cilji, z najmanjšimi stroški
in poškodbami ter izgubami v proizvodnosti.
Z opustitvijo modelov, ki so temeljili na
enodobnih gozdovih, starostnih razredih in
obhodnjah, se je podaljšala doba pomlajevanja od 20 do 60 let. Pri tem smo pogosto
pozabili, da moramo začetek pomlajevanja
premakniti v zgodnejše obdobje. Sonaravnost zahteva, da se pri odločanju o začetku
pomlajevanja ne smemo ozirati samo na
donosnost, temveč moramo prvenstveno
upoštevati mehke prehode k naravni regeneraciji gozda. Naravna obnova napreduje
počasi in pogosto grešimo zaradi neu čaka
nosti. Če se takoj ne pojavi pomladek, že
hitimo s spopolnitvami, ki se izkažejo pozneje za odvečne in potratne.

dobnih gozdov - starost in obhodnjo - so v
skupinsko raznodobnih gozdovih nadomestile razvojne faze, ki so tako kot trajnost,
miselni modeli, s katerimi zagotavljamo
načrtovane cilje. Modelno razmerje razvojnih faz pomeni časovne deleže zadrževanja
sestojev v posameznih razvojnih stopnjah
in je najboljši informacijski pomočnik za
lažje obvladovanje naravnih tendenc k stihiji (Cimperšek 1991 ). Brez kakovostne
kartografske predstavitve razvojnih faz ni
uspešnega operativnega dela.
V povojnem obdobju smo enodobne gozdove spreminjali v raznodobne. Spremembe so potekale vzporedno s postopno
zgostitvijo gozdnih prometnic in zvišanjem
povprečne izobrazbene ravni gozdarskih
strokovnjakov. K njihovi hitrejši uveljavitvi
pa je veliko prispevala drobnozrnata posestna struktura zasebnih gozdov. Danes ugotavljamo, da s klasičnimi postopki ne moremo racionalno spremljati nepreglednih in
razpršenih proizvodnih tvorcev, zato bi nam
bili potrebni posebni gozdarski prostorski
informacijski sistemi (GIS), ki pa jih bomo
morali še zgraditi.
Naš cilj je, da se približamo modelnemu
razmerju razvojnih faz posameznih tipov
gozdov oziroma naša prizadevanja morajo
biti usmerjena v prevladovanje zrelejših končnih razvojnih faz, in to ne samo zaradi
večje pridelave, boljše trdnosti in lepšega
videza, temveč tudi zaradi globalnih sprememb okolja. Medtem ko je prevladovanje
optimalne faze gospodarski in ekološki uspeh, je preseže.k mlajših razvojnih faz stroškovno bremenilen. Ne smemo prezreti
vedno večjega povpraševanja po debelem
lesu, ki se stopnjuje od druge polovice
osemdesetih let, ko je usahnil dotok tropskega lesa v Evropo.

3.4 Uravnoteženo razmerje razvojnih
faz

3.5 Spopolnjujemo izjemoma, čim manj
in samo tam, kjer moramo

3.4 A Balanced Proportion of Developmental
Phases

3.5 lnterplanting Practiced only Exceptionally, as
Little as Possible and only there where Necessary

Sonaravne gospodarjenje je opustilo klamodele razdelitve gozdov po starostnih razredih, zato so mehanistična nače la
zagotavljanja trajnosti gozdnih donosov izgubila pomen. Računska pripomočka eno-

Umetno osnujemo gozdove iz več razlogov:
- če ne uspe naravna obnova,
- če je sestoj genetsko neustrezen ali je
rastišču neprimeren (degradiran),

sične
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- če
človek,

je gozdove neodgovorno opustošil
razvrednotil požar, vihar, ipd. ter
- če pogozdujemo opuščena 'kmetijska

zemljišča.

Pogozdujemo z vrstami, ki so blizu naravne sestave. Odločilno vlogo pripisujemo
izboru drevesnih vrst in se ne smemo
ozirati samo na trenutne tržne razmere,
temveč prvenstveno na rastiščne danosti.
Rastišču primerne so samo tiste vrste, ki
dolgoročno ne slabšajo rodovitnosti tal. Naravnemu sosledju se bolj približamo, če
najprej osnujemo predkulturo. Več pozornosti kot doslej moramo nameniti izvoru
sadnega materiala (provenienca). Krajevnim razmeram in rastiščnim rasam so bolj
prilagojene majhne lokalne drevesnice,
zato bi veljalo razmisliti o njihovi ponovni
oživitvi. Izjemoma lahko posežemo po tujih
vrstah (eksotah), vendar samo tedaj, če
ustrezajo naslednjim pogojem:
- da so prilagojene rastišču,
- da prispevajo k izboljšanju rodovitnosti
tal,
- da ne širijo bolezni,
- da so odporne proti boleznim,
- da se družijo z drugimi vrstami,
- da se naravno pomlajujejo in
- da prispevajo k večji pestrosti gozdov.
Vsaka kultura, najsi bo to lesna ali poljedelska, nosi v sebi klice biološke degradacije krajine, zato naj bo površinsko čim
manjša. Monokulture so bogato pogrnjene
mize za številne nepovabljene goste, ki se
v obilju hrane hitro razmnožujejo. Zaradi
sušenja smreke in gradacije podlubnikov
nastaja neprecenljiva gospodarska škoda,
ki je opomin napačnim strokovnim usmeritvam v preteklosti. Zato je premena nenaravnih gozdov v naravne naša prednostna
zadolžitev.
3.6 Z nego najbolj varčno zagotavljamo
večnamensko rabo gozdov
3.6 Tending is the most Economic Ensuring of
Multiple Forest Functions

Nega gozdov ni samo gozdnogojitvena
tehnologija, temveč celokupnost vseh ukrepov, s katerimi usmerjamo naravne procese
k začrtanim ciljem. Negovati gozd pomeni
spremljati njegov razvoj od nastanka do
zrelosti in ga usmerjati tako, da zadostimo

družbenim potrebam in gozdove trajno
ohranjamo.
Neuravnoteženo stanje mladih gozdov
poskuša narava ublažiti s povečano razmnoževalno in rastno dejavnostjo. V mladosti rastejo drevesa pospešeno in tudi izloča
nje osebkov je veliko, pozneje pa se rast
upočasni. Naravno izločanje osebkov uravnavama z nego mladovja, pozneje pa z
redčenji varčno usmerjamo brezplačno
sončno energijo k izbranim nosilcem funkcij. Če ne bomo vsak foton sončne energije prelili v novo surovino ali energetik,
nam bo trda predla. Tudi zamujene nege
ne moremo nikoli več nadoknaditi in doseženi prihranki pri negovalnih stroških se
pozneje večkratno maščujejo v manjvrednih sortimentih.
Nega temelji na izločanju negativnih in
na pospeševanju pozitivnih fenotipskih lastnostih posameznih dreves. V mlajših razvojnih fazah (mladje/gošča) prevladuje negativno izločanje, ker osebki najprej pokažejo svoje ekonomsko manj zanimive lastnosti. V starejših razvojnih fazah (gošča/
letvenjakldrogovnjak) pa izrabi mo možnosti
pozitivne izbire in vzgoje. Z nego uravnavame tudi zastopanost drevesnih vrst in s
tem vplivamo na raznolikost. Gozdarstvo je
izpostavljeno nenehnemu oženju škarij
med prihodki in stroški, zato išče cenejše
metode negovanja gozdov. Razni geometrijski in mehanizirani posegi se niso obnesli, ker so se povsem oddaljili od narave
gozda. Uspešnejši postopki temeljijo na
hitrem prehodu iz negativne v pozitivno
selekcijo in v izbiri dovolj goste mreže
končnega števila kakovostnih osebkov.
Domače raziskave opozarjajo, da v rani
mladosti težko dokončno spoznamo prihodnje nosilce funkcij (Mlinšek 1992). Racionalno negovanje se približuje modelom, pri
katerih bolj posegamo v mlajše razvojne
stopnje, ker takrat dosežemo z manjšimi
vložki večje učinke, medtem ko v drugi
polovici obhodnje prepuščamo sestoje naravnemu razvoju, saj se ne odzivajo več na
naša posredovanja. Tudi dejstvo, da izhaja
80% vrednostnega donosa iz glavnega donosa, govori v prid preusmeritvi sečenj v
zrelostno obdobje. V hrastovju se model
GozdV 53, 1995
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Slika 9: S pravočasno razmejitvijo med negativno ali množično selekcijo (levo) in pozitivno ali
individualno vzgojo (desno) dosežemo zastavljene gospodarske cilje z najmanjšimi vložki.
Figure 9: Timely limitation between the negative or mass selection (to the left) and the positive or
individual improving (to the right) can cause that set economic goa/s are achieved by minimum
investments.

dobro obnese, medtem ko moramo pri
bukvi nenehno redčiti zaradi pojava in širjenja obarvanega srca. Veliko lahko prihranimo, če prilagodimo stopnjo negovalnih
ukrepov proizvodnosti rastišč.
Morfogeneza in gospodarska vrednost
drevesa sta odvisni od genetske kode in
ontogeneze, v največji meri pa od okolja,
v katerem drevo raste. Z gojitvenimi ukrepi
sooblikujemo okolje izbranih osebkov in na
ta način posredno vplivamo na količinsko
in kakovostno pridelavo ter na trdnost sestojev. Naši posegi morajo biti pogosti,
zmerni ter omejeni na nujno potrebne. Radikalni in redki posegi so škodljivi in neracionalni. Za sonaravno nego je značilno, da
vnaša več ekologije in manj ekonomije
oziroma teži k zamenjavi napornega fizič
nega dela z umskim. Prepuščanje razvoja
gozdov naklju čju pa bi pomenilo, da se
odrekamo strokovnosti.
Z negovalnimi ukrepi spreminjamo okolje
in vplivamo na dva konkurenčno najpomembnejša dejavnika : rast v višino in senčnost. Najpogostejši negovalni ukrepi so
potrebni v času pospešene višinske rasti in
sicer zato, da oblikujejo izbrana drevesa
vitke in globoke krošnje (od 1/2 do 2/3
višine drevesa pri iglavcih in od 1/2 do 1/3
pri listavcih). Osebki s slabo razvitimi krošnjami pozneje niso več sposobni prevzeti
prirastka izločenih osebkov. Z meritvami so
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Slika 10: Zaradi mačehovskega odnosa do bukve- krušne matere slovenskih gozdov, še danes
ne poznamo dovolj pojava in širjenja rde čega
srca - največje tehnične napake, ki odloči lno
vpliva na uporabnost in vrednost lesa ter na
začetek in potek pomlajevanja.
Figure 10: Due to bad treatment of the beech
tree - the foster mother of Slovenian forests - the
phenomenon of the red heart and its spreading
- the most acute technical detect, which has
decisive in f/uence on the usefulness and value
of timber, have not been recognized enough.
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dokazali, da lahko sproščeno drevo poveča
količinski prirastek do trikrat, veliko bolj pa
se lahko poveča njegova vrednost. Pregovorno velja: "Če narašča lesna masa z
drugo potenco, potem se njegova vrednost
povečuje s tretjo."
Ako želimo pospeševati dragocene vrste
plemenitih listavcev, hrastov ali svetloljubnih iglavcev, moramo nenehno kaj storiti v
njihovo korist. Naravni proizvodni trendi so

stimo gozdove naravnemu razvoju in da jih

namreč

čim

usmerjeni v enomernost, kar velja

tako za mikrolokacije, kakor tudi za geobotanično

široko razprostranjene bukove go-

zdove, jelševja ali visokogorska smrekovja;
pa tudi v mešanih gozdovih opažamo podobne težnje.
Mladi ekosistemi z majhno biomaso so
nestabilni, pospeševanje kakovosti v njih
ne sme ogrožati njihove stojnosti. Nenegovani sestoji so za zunanje vplive neodporni

in tudi pridelava je slabša. Pospešena rast
v strnjenih, mladih sestojih povzroča neugodno statičnost sestojev, ker se težišče
prestavlja navzgor. Z negovanjem utrjujemo tudi mehansko trdnost, ki jo izražamo
z odnosom med višino in premerom (H/D).
Proti ujmam je gozd tem bolj odporen, čim
nižja je ta vrednost (pod 70-80). V gorskih
gozdovih pa je najboljša obramba pred
porušenjem spoštovanje skupinske dinamike gruč (nem.: Rottenstruktur). Stabilnost
gozdov moramo krepiti tudi zaradi rušilnih
vetrov, ki se pojavljajo vedno bolj pogosto
in z vedno večjo močjo. Zaradi učinka

razstlinjaka se namreč celine hitreje segrevajo kot oceani, večje temperaturne razlike
pa pospešujejo monsumom podobne viharje.

3. 7 Osnovna naloga gozdov je

'
1
1

li
1

i'.

tako velika, da razvita okolja bolj cenijo
stoječa drevesa kot posekana.
Do neizbežnega konflikta med ekologijo
in ekonomijo oziroma med naravovarstvom

in gozdarstvom prihaja zato, ker ni mogoče
slediti dvema različnima ciljema na istih
površinah. Čim bolj se želimo približati
ekologiji, tem manjša je pridelava in obratno. Ekstremni ekologi predlagajo, da prepumanj podrejamo gospodarskim ciljem.
Razrešitev nesoglasij je možna v timskem
in etičnem načinu, kjer se ugotovijo nasprotja ter dogovorijo sporazumne rešitve. če
poznamo samo en del celote, se težko
izognemo nesporazumom (Buda).
V idealnem smislu moramo varovati vse

redko, dragoceno in nenavadno. Cilj varovanja je ohranitev vseh organizmov, živ-

ljenjskih skupnosti celokupna narave,
kakor tudi vseh kulturno-zgodovinskih sestavin gozdnega okolja. Poleg žive biomase
moramo varovati tudi odmrla drevesa (nekromaso), ki so življenjske niše številnih,
ozko specializiranih rastlinskih in živalskih
vrst. Raziskave kažejo, da je v pragozdovih
do 20 % mrtve substance, v sušicah živi
1O % živalskih vrst, v podrticah pa celo 29
% (Mlinšek 1989). Spremeniti moramo
našo miselnost o pretirani gozdni higijeni in
poleg orjakov nad 120 cm debeline, zavestno ohranjati večja, starejša, dolgoživa, nenavadna, manjvredna in poškodovana drevesa. Stari sestoji so svetišča, v katera

zahajajo verujoči in neverujoči, žal pa se
večina slednjih obnaša v njih kot pravi
krivoverci.

Posameznosti najbolj uspešno varujemo
tako, da varujemo celoto. Rezervati so
izločeni gozdovi iz rednega gospodarjenja,

varovanje

kjer proučujemo nemoteno snovanje nara-

3.7 Protection- the Basic Role of Forests

ve. Obseg teh "pragozdov prihodnosti" je
merilo napredka, kulture in tenkočutnosti
do narave. Slovenski gozdarji varujemo
okrog 9000 ha pragozdov in pragozdnih
ostankov, kar predstavlja 0.9 % površine
slovenskih gozdov. V Nemčiji je površina
varovanih gozdov blizu 2 %, medtem ko
imajo Japonci, ki se odlikujejo z izjemnim

že od najstarejših časov je gozd določen
za element varovanja. Življenje na planetu
sloni na organskih snoveh, s katerimi nas
oskrbuje biosfera. Gozdovi so tudi naprave,
ki urejajo podnebje na Zemlji. Poleg okoljetvornih pa stopajo vedno bolj v ospredje
socialne in kulturne funkcije gozdov. Potreba po skladnem življenju z naravo je že

čustvenim in estetskim odnosom do narave, 14 % svojih gozdov zaščitenih. ZavaroGozdV 53, 1995
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Slika 11 : Pojem biološke pestrosti ne zajema samo rastlin, živali in mikroorganizmov, temveč celotne
ekosisteme z njihovimi številnimi povezavami in odnosi.
Figure 11: The notion of biologic variegation includes not only plants, animals and micro organisms
but also entire ecosystems with their numerous links and relations.

1. Kot genetsko pestrost, ki zajema variacijsko
populacij.
2. Kot pestrost vrst, ki obsega vso
Zemlji.

različnost

različnost

znotraj

živih organizmov na

Opisanih je že okrog 1,4 miljonov vrst od domnevnih 5 miljonov. Človeška
civilizacija pa še vedno sloni na nekaj sto rastlinskih in živalskih vrstah.

3. Kot pestrost ekosistemov, ki obsega različnost habitatov, življenskih
skupnosti in ekoloških procesov v biosferi.

vana območja snujemo zaradi raziskovalnih
potreb (živi laboratoriji) , zaščite izjemnih
primerkov naravne in kulturne dediščine ,
ohranitve biološke raznoterosti, genetskega rezervoarja in ljudem v radost, saj
gre za najbolj privlačna poglavja knjige
narave, ki je polna neskončnih modrosti. Z
gosto mrežo teh ekoloških oaz varujemo
rastišču prilagojene populacije. Naravovarstveniki modrega planeta svetujejo, da naj
vsaka dežela ustanovi celovit nacionalni
sistem varovanih območij. Zato je izločanje
redkih biotopov ena izmed pomembnejših
nalog stroke. Helsinška listina (1993) o
varovanju gozdov priporoča osnovanje stalnih vzorčnih ploskev, na katerih bomo
spremljali gozdne ekosisteme po enotni
metodologiji. Ista listina obvezuje gozdarstvo k varovanju genskih virov. Vse države
podpisnice naj bi tudi svoje raziskovalne
programe usmerile v proučevanje gospodarjenja z gozdnimi ekosistemi.

3 .8 Gozd uspeva tam, kjer hodi volk
3.8 Forest thrives there where the Wolf can be
found

Sestavni del sonaravnega gospodarjenja
je skrb za vse samonikle (avtohotne) živali
in še posebej za redke in ogrožene vrste
oziroma njihove habitate, ki so bistveni
sestavni del gozdnih ekosistemov. Intenzivno gospodarjeni gozdovi nudijo vedno
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bolj ugodne prehranske in varovalne pogoje, zato številčnost divjadi nezadržno narašča. Usklajevanje odnosov med razpoložljivo
gozdno biomaso in parklarji je najpomembnejša naloga strpnih gospodarjev in zaščitnikov narave. Dosedanje izkušnje kažejo,
da ni mogoče upravljati s populacijami divjadi, če se dogovarjajo zaslepljeni "ekonomski patrioti" in fanatični častilci boginje
Diane.
Nemoteno kroženje snovi je možno samo
tam, kjer so usklajena razmerja med proizvajalci, porabniki in razkrojevalci. Za slovenske gozdove je, tako kot za evropske,
značilno, da jim manjkajo zveri. Ker lovci
njihovo vlogo slabo opravljajo, so se rastlinojedi Cervidi tako namnožili, da škodujejo
razvoju gozda in marsikje onemogočajo
naravno reprodukcijo gozdov. Gospodarjenje z gozdovi je racionalno samo tam, kjer
je številčnost divjadi usklajena s prehranskimi možnostmi rastišč oziroma je njihova
gostota na meji znosnega. Zato tudi varovanje posameznih delov gozda z ograjami ni
združljivo s strategijo sonaravnosti.
3.9 Gozdni robovi so obvezna
sestavina sonaravnega ravnanja
3.9 Forest Edges are an lndispensable
Component Part of the Close to Nature Method

Zaradi pretirane zagledanosti v ekonomijo gozdnim robovom nismo posveča li dovolj pozornosti, pogosto smo jih denaturirali

Sonaravnost je kultivirana ekologija

Slika 12: Prekomerno objedanje siromaši biološko raznovrstnost in znižuje kakovost preživelih
osebkov. Ne smemo dopustiti, da bi zaradi nekaj kilogramov rogovja drevesa prevzela nenaravne
·
vzgojne oblike "Bonsai".
Hgure 12: Excessive gnawing off makes biologic heterogeneousness smaller and decreases the
quality of those subjects that survive. It is unpermissible that trees would be forced to assume unnatural
educational "Bonsai" forms because of a few ki/os of horns.

in skupno z drugimi koristniki prostora podaljševali brez načrtnega oblikovanja.
Vzdrževanje gozdnih robov ni samo kulturno-zgodovinska, ekološka in rekreativna
naloga, temveč je tudi pomemben prispevek k naravovarstvu, saj imamo opraviti z
biotopi, v katerih živijo redke in dragocene
rastlinske in živalske vrste. Velik pomen
gozdnih robov je v njihovi zaščitni vlogi, ki
se ne prenaša samo v notranjost sestaja,
temveč tudi v odprto krajino (Cimperšek
1994),
4 GOZDARSTVO JE LAHKO SAMO
TRAJNOSTNO; ČE TO NI, GRE ZA
UNIČEVANJE NARAVE
4 FORESTRY MUST BE OF A PERMANENT
CHARACTER; IF NOT, IT IS THE
DESTRUCTING OF NATURE)

Podjetniška logika gozdarstva presega
življensko dobo več generacij, zato usmerja
naravne vire v daljšo časovno vizijo. V
gozdarstvu sta v ospredju predvsem pro-

star in čas, ki se pojavljata v izjemnih
razsežnostih. že Einstein je učil, da sta
prostor in čas kontinuum, za katera človek
nima razvitih čutil. čas med setvijo in žetvijo
je v gozdovih določen z velikim časovnim
zamikom, zato gozdarstvo obvladuje gozdno proizvodnjo z načrtovanjem na več
ravneh (angl.: multilevel planning). Cilj gozdarskega načrtovanja je optimalno uravnavanje odnosov med naravnimi danostmi,
družbenimi potrebami in interesi zasebnega
lastništva. Zaradi proizvodnih specifičnosti
(nepreglednost proizvodnega potenciala in
razpršene proizvodnje na enoto površine)
so se že pred skoraj tristo leti pojavile
metode in modeli, s katerimi so težili k temu
idealu.
Trajnost je že dolgo najvišja maksima
gozdarske etike in kaže prilagoditev gozdarske teorije in prakse kulturni in socioekonomski evoluciji družbe. Ekonomski cilj
trajnosti dosežemo po ekološki poti tako,
da stalno ohranjamo naravi prilagojeno
GozdV 53, 1995
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gozdno rastje. Sonaravno gozdarjenje
stremi k uveljavljanju načela trajnosti na
čim manjši površini. Gozdarsko načrtovanje
dolo ča pota od zatečenega stanja do željenega cilja in nam pove kje? kdaj? kaj? in
kako? ukrepati. Načrtovanje ni samo vez
med sedanjostjo in prihodnostjo, ampak je
tudi eden najpomembnejših vzvodov sonaravnega usmerjanja razvoja gozdov. Naša
deviza je trajnostni razvoj ("sustanable development"), ki je bila sprejeta na svetovnem vrhu v Rio de Janeiro leta 1992 in je
v bistvu svetovna razvojna strategija 21 .
stoletja.
Težišče načrtovanja moramo premakniti
od območnega k detajlnemu, to je od utopij
in dogm h konkretnemu drevesu oziroma
sestoju . Manjše enote laže nadzorujemo
kot velike in nepregledne. Gozdar mora
razpolagati z vsemi podatki, ki so potrebni
za odločanje v konkretnem sestoju, zato
stopa v ospredje podrobno načrtovanje.
Zato mora biti terenski gozdar oborožen s
kakovostnimi podatki o ekološkem in razvojnem stanju sestojev, kajti samo dobro
informiran um lahko sprejema optimalne
odločitve.
Načrtovanje je kontrolni informacijski proces, ki nas opozarja na odstopanja med
načrtovanim in doseženem. H. Biolley je že
pred sto leti opozarjal, da mora biti kontrola
tem bolj kakovostna, čim bolj sproščeno
ravnamo z naravo. Toda osredotočiti se
moramo na doseganje ciljev in ne na pota,
po katerih stopamo do ciljev. Doseganje
ciljev bi moralo biti strogo nadzorovano,
vse drugo je nepotrebna birokratska navlaka.
Med dinamične fenomene gozdnih ekosistemov moramo uvrstiti ujme, ki se jim
gozdovi zaradi dolge življenjske dobe težko
izognejo. Sonaravno gospodarjenje jih mora, tako kot druge naravne pojave, integrirati v dinamiko gozdnih ekosistemov. Ker
nastopajo najpogostejše motnje v enomernih gozdovih, se nam ponuja vtis, da imamo
opraviti s specialisti, npr.: insekti povzročajo največje škode v smrekovih monokulturah, požari najbolj pustošijo nasade
črnega bora, snegolomi pa so redni obiskovalci nenegovanih sestojev.
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5 GOZD BREZ CEST JE KAKOR PTICA
BREZ KRIL
5 FOREST WITHOUT ROADS IS LIKE A BIRD
WITHOUT WINGS

Gozdni prostor lahko rabimo šele takrat,
ko postane dostopen, ko je zgrajena reliefnim razmeram, geologiji tal in funkcijam
gozdov ustrezna mreža cest in vlak. H.
Leibundgut {1978) utemljeno trdi, da se
nega gozda začne z gradnjo cest. Ceste
pa niso namenjene samo za prevoz lesa,
temveč služijo tudi drugim uporabnikom.
Brez zadostne gostote cestne infrastrukture
ni intenzivnega sonaravnega gospodarjenja, zlasti ne v obolelem gozdu, v katerega
se zadnji dve desetletji vedno pogosteje
vračamo, po vedno manjše količine čedalje
manjvrednega lesa. Brez cest tudi ne moremo uspešno varovati gozdove pred požari (Kras!).
Najodgovornejše opravilo gozdnega
gradbeništva je izbor z okoljem usklajene
ničelnice. Pri načrtovanju gozdnih prometnic moramo poleg gospodarnosti pretehtati
prihodnje posledice, ki jih bo povzročil a
gradnja, zato bi bilo pri večjih posegih
umestno opraviti poenostavljeno presojo
vplivov na okolje. Upoštevati bi veljalo tudi
priporočilo evropskih gozdarjev, da naj uporabljena površina za gozdne prometnice ne
presega 7 % gozdnih tal.
Gozdne komunikacije so tujek v naravi,
zmanjšujejo proizvodnost in med drugimi
nevšečnostmi spreminjajo kroženje vode
(poplave!). Poleg ustrezne gostote, kakovostnega načrtovanja in okolju prijazne izvedbene tehnologije, zahtevajo tudi skrbno
vzdrževanje. Mi pa smo nerazumno spregledali dejstvo, da uvršča evropska civi lizacija slabo vzdrževanje cest med nekulturna
dejanja.

6 NAŠ GOZD JE BOLNIK IN ZAHTEVA
TEMU PRIMERNO SKRB
6 THE FOREST OF TODA V IS SICK AND
DEMANDS APPROPRIATE TREAT MENT

Vedno ostrejšim polucijskim in podnebnim stresom se narava ne more več prilagajati, zato nepopravljiva umirajo gozdovi in
izginjajo posamezni organizmi. Pospeše-
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valni sindrom uničujoča posega v evolucijski razvoj in povzroča ekološke katastrofe,
zaradi katerih se razblinjajo naše iluzije o
nadzoru (= načrtovanje). Spremembe potekajo v tako kratkem času, da o prihodnosti
ne moremo povedati drugega kot to, da bo
drugačna od sedanjosti. V tekmi s časom
ekipe znanstvenikov v posebnih genskih
bankah mrzlično zbirajo semena rastlinskih
vrst, ki bodo v prihodnosti morda prizadeta.
Ohranjenost genske raznolikosti bo eno
ključnih vprašanj preživetja biosfere.
V naravi velja načelo majhnosti. Njene
energetske naprave so majhne, toda številne, in taki so tudi posamezni produkcijski
tvorci. Na ta način se narava izogne vsakršnemu tveganju. Toda vplivi majhnih, a
stalno delujočih škodljivih snovi, povzročajo
integralne učinke, ki se jim sonaravno gozdarjenje ne more uspešno upirati. Gozdarstvu ostaja samo upanje, da se bodo obremenitve ublažila in da bomo gozdove obvarovali pred uničenjem. Raziskave o propadanju gozdov kažejo, da moramo z nenehno nego krepiti krošnje in koreninski
sistem izbranih nosilcev. V področjih uniče-

nih gozdov pa se ne bomo mogli izogniti
nenaravnim terapevtskim ukrepom.
7 PO USPE!iNOSTI NA!iEGA
SODELOVANJA Z RASTLINSKIM
SVETOM NAS BODO SODILI ZANAMCI
7 THE PRESENT GENERATION WILL BE
JUDGED BY THE GENERATIONS TO COME
ACCORDING TO SUCCESSFUL
COOPERATION WITH THE WORLD OF
PLANTS

Moderna gozdarska znanost obravnava
gozd kot trajen in samodejen proces, v
katerem usmerjamo naravne moči k izbranim ciljem tako previdno, da varujemo naravo in sočasno zadostimo družbenim potrebam. Gozd je enormno spremenljiv in
zanj nimamo splošno veljavnih shem. Zato
smemo in moramo stalno poizkušati in
rezultate skrbno zasledovati. Sonaravno
usmerjanje razvoja gozdov je eksperimentalno gojenje. Obsega vse ukrepe varovanja, nege in obnove gozdov in dosega
največjo učinkovitost, če vzdržuje sestoje v
bližini uravnoteženega stanja (stady-state).
Sonaravne delo z gozdovi je posne-

Slika 13: Z rastočo stopnjo tehnologije se kmetijska proizvodnja oddaljuje od sonaravnosti, s tem pa
se poglablja prepad med gozdarstvom in kmetijstvom. Naš davni prednik je za eno vloženo kalorijo
pridelal 50 novih, medtem ko sodobno kmetijstvo vlaga že pet kalorij, da bi pridelala eno samo. Pri
tem pa lahkomiselno zapravlja energijo, zastruplja okolje, iztreblja vrste in uničuje življenske temelje
človeka.

Figure 13: With the increasing technofogic level, agricu/tural production becomes more and more
remote from close to nature approaches, the abyss between forestry and agriculture thus becoming
deeper. ln the remote past, 1 calorie was invested to produce 50 new ones, while modern agriculture
consumes 5 calories only to produce one. Thereby it thoughtlessly spends energy, pol/utes
environment, makes species extinguished and destroys the vital foundations of the mankind.
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manje naravnih vzorov in posnemanje
ekonomije narave ni nič drugega kot
ekologija. Edini sistem, ki se je doslej
izkazal za trajnostnega, je biološki. Živi
svet obstaja že štiri miljarde let in pri podjetju, ki v tako dolgem času ni propadlo, se
je vredno učiti (Vester 1991 ). Sonaravne
ravnanje zahteva toliko interdisciplinarnih
znanj, da jih posameznik ne more več
pokrivati. Zato je edini izhod v timskem delu
in inovacijah na biološkem področju.
Slovenski gozd je s svojo heterogenostjo
prilagojen pestrim rastiščnim odtenkom in
daje krajini svojevrsten ekološki izraz. Slovenija se odlikuje tudi po tem, da ima veliko
majhnosti, kar velja še prav posebno za
njeno največje bogastvo - gozdove. Propadanje okolja sicer vpliva na naše odnose
do okolja, toda še vedno smo daleč od
ekološko osveščene družbe. Slovenci smo
do gozdov brezbrižni in se ne moremo
primerjati s kulturno razvitejšimi okolji. Vsa
skrb za njihovo ohranitev je prepuščena
peščici gozdarjev, ki so kot Črni raček,
potisnjeni na obrobje družbenega dogajanja, kjer nemočno opazujejo kako se uničuje zeleno ogrinjalo naše domovine. V
evropskih državah imajo gozdarji najmoč
nejšo oporo v javnosti, kjer pomagajo številne ljubiteljske organizacije varovati naravo. Pri nas pa se sonaravna miselnost
spreminja v zavrženo sestavino gozdarske
strokovne dediščine in namesto, da bi se
širila prek gozdnih robov v preostalo družbeno dogajanje, izgublja svojo domovinsko pravico v gozdu, torej tam, kjer je bila
nekoč že uveljavljena.
Gozdne ekosisteme obvladujejo: ekološka teorija, splošna teorija sistemov, družbena sociologija in ekonomika. Prenova
gozdarske miselnosti je integracija navedenih teorij v celoto odnosov med človekom
in naravo. Sonaravne ravnanje združuje
strokovno znanje in družbeno filozofijo ter
zahteva odgovorno ravnanje, saj gre za
rešitev narave, od česar je odvisno preživetje človeka. Gozdovi niso v krizi samo
zaradi umiranja, temveč zaradi neskladij
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med naravo in družbo. Gozdarska stroka
je našla izhod v sonaravnosti, toda filozofija, ki bi se morala odraziti v politiki, ji ne
sledi. Zaradi pridobitniških interesov, pa
tudi neznanja in nemorale, slovenska gozdarska zakonodaja ni v skladu z naprednimi družbenimi interesi. Napake izvirajo
tudi iz vzgoje č loveka, ki je naučen samo
brezobzirno ropati naravne dobrine. G.
Siegwalt je gozdarje zadolžil z moralno in
etično odgovornostjo do družbe in prihodnjih rodov ter jih obvezal, da si nenehno
prizadevajo za tak pravni red, ki bo zagotavljal trajnostni razvoj .
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Izvleček

Synopsis

čater, M., Kutnar, L.: Biološka pestrost gozdov.
Gozdarski vestnik, št. 4/1995. V slovenščini, cit.

čater, M., Kutnar, L.: Biodiversity in Forests.
Gozdarski vestnik, No. 4/1995. ln Slovene, lit.
quot. 21.
The article deals with different opinions regarding an integral and multiple notion of biodiversity.
Apart from that, it presents some parameters and
indices for the evaluation of ecosystems' diversity
and indicates some of the possibilities how to
preserve and promote biodiversity.

lit. 21.
Prispevek podaja

različne

poglede na vsestran-

ski in večplasten pojem biološke raznolikosti.

Poleg tega prikazuje nekaj parametrov in pokazateljev za vrednotenje pestrosti ekosistemov ter

nakazuje določene možnosti ohranjanja in pospeševanja biološke raznolikosti.
Ključne besede: biološka raznolikost, gospo-

Key words: biodiversity, forest management

darjenje z gozdom

1 UVOD
1 INTRODUCTION

Izraz biodiverznost je tujka in okrajšava za
biološko raznolikost - označuje torej variacija in razlike med posameznimi oblikami
živega, na kar nas usmeri izraz "biološka".
Še pred nekaj leti je pojem označeval
vrstno raznolikost, danes pa z njim označu
jemo polnost in bogastvo življenja na Zemlji, hkrati z vsemi procesi, ki ga le-ti vključu
jejo. Lahko bi rekli, da predstavlja izraz
sinonim za življenje na Zemlji - vključuje
variabilnost med živimi organizmi, njihovo
genetsko raznolikost, variabilnost združb in
ekosistemov, v katerih se pojavljajo hkrati
z vsemi evolucijskimi procesi, ki ga ohranjajo v nenehnem spreminjanju in prilagajanju - gibanju (NOSS, COOPERRIDER
1994).
Širok in vsestranski pojem "biodiverznost" označujejo nekateri av1orji tudi s
pojmi biološka raznolikost in ne povsem
korektno raznovrstnost, kar daje poudarek
predvsem vrstni različnosti, ki pa je le
segment celotnega okvirja. Izrazov, ki
označujejo pojem, je tako več in med vsemi
(biodiverznost, biološka diverznost, biolo* M. Č., dipl. inž. gozd., **L. K., dipl. inž. gozd.,
Gozdarski inštitut Slovenije, 61000 Ljubljana,
Večna pot 2, SLO

ška pestrost, biološka raznolikost...) težko
izberemo najprimernejšega. v nadaljnjem
besedilu uporabljamo izraz biološka raznolikost.

2 SPLOiiNO
2 GENERAL IDEAS

Biološko raznolikost lahko razumemo kot
pestrost sort, vrst in ekosistemov. Spreminjala se je z evolucijskim nastajanjem novih
vrst in izginevanjem drugih zaradi novih
ekoloških razmer. V zadnjem času vpliva
nanjo tudi vsestranska človekova dejavnost, ki pospešuje izumiranje vrst. Tako je
biološka raznolikost danes močno ogrožena, kar je zelo zaskrbljujoče. Trend zmanjševanja biološke raznolikosti je stalno navzoč in vse bolj poudarjen. Vse več habitatov
se namreč zaradi človekovega delovanja
spreminja in s tem usodno vpliva na zmanjšanje številčnosti vrst ali na izgubljanje
njihove genetske pestrosti. Vse več je ekosistemov, ki so spremenjeni do take mere,
da ne opravljajo več svoje primarne vloge
v naravnem okolju. Po razpoložljivih podatkih je v Sloveniji izumrla 28 rastlinskih
taksonov (približno 1% celotne flore). Večina med njimi je izumrla prav zaradi spremembe življenjskega prostora (SKOBERNE 1995).
Gozd V 53, 1995
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Podobno kritično sliko bi verjetno dobili
tudi na področju živalskega sveta.
Pomembnosti in vloge biološke raznolikosti se navadno zavemo šele, ko se le ta
zmanjša ali postane ogrožena; izguba se
odraža na različne načine, skrajno in nepopravljiva pa je izumiranje vrst. Kljub temu,
da pomeni izumiranje v geološkem času
del naravnega evolucijskega procesa, povzroča človek s svojo dejavnostjo višanje
števila izumirajočih vrst v zaskrbljujočem
obsegu, ki daleč presega naravna nihanja.
Vrste, ki jih opazimo, so le del prehranjevalnih verig v množici drugih živalskih in rastlinskih organizmov, zato pomeni izumiranje
ene ali več vrst grožnjo za celoten sistem.
Z biološko raznolikostjo se je ukvarjala
konferenca o okolju in razvoju v Riu de
Janeiru leta 1992. O pomembnosti tematike
pričajo številni mednarodni dokumenti in
zakonodaja Evropske skupnosti. Ministrska
konferenca o varstvu gozdov v Evropi, ki
je potekala v Helsinkih Uunij 1993), je v
zvezi s tem sprejela resolucijo z naslovom
"Splošne smernice za ohranjanje biološke
pestrosti evropskih gozdov".
V skladu s Helsinško resolucijo (Resolution H2) je definicija naslednja: "Biološka
pestrost je različnost med živimi organizmi
iz vseh virov, vključujoč suhozemne, morske in druge vodne ekosisteme in ekološke
komplekse, katerih del so; to vklj učuje raznolikost znotraj bioloških vrst, med vrstami
in tudi med ekosistemi."
Drugo srečanje v okviru ministrske konference o varstvu gozdov v Evropi, ki je bilo
v Antalyji (Turčija) januarja letos, je naredilo
še korak naprej. Srečanje poudarja, da
mora biti biološka raznolikost upoštevana
v pripravi gozdne politike, operativnih smernic in zakonodaje. Pri tem je potrebno
posebno pozornost nameniti ohranitvi pNebitnih in značilnih gozdov (GOLOB 1995).
Ohranjanje pestrosti živega sveta zahteva merila in kvantitativne ocene, s katerimi lahko preverjamo in opisujemo določena stanja. Namesto določanja biološke
raznolikosti zato raje določimo kazalce, ki
jih je mogoče opazovati in spremljati na
različnih nivojih.
Pojem biološke raznolikosti obsega več
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aspektov. Glede na osnovne nivoje hierarhije biološke organizacije lahko namreč
razčlenimo genetsko, vrstno in ekosistemska raznolikost. (GLOBAL BIODIVERSITY
1992).
Genetska raznolikost označuje osnovo
variabilnosti življenja in hkrati izhodišče za
nastanek novih vrst. Nakazuje jo število
preživetja zmožnih variacij znotraj ene
vrste, ki jih določa genetski kod štirih osnovnih aminokislin. Gre torej za diverznost na
ce l ičnem nivoju organizacije in kromosomske strukture, katere število možnih kombinacij presega število atomov v vesolju.
Genetsko pestre vrste so prilagodljivejše in
uspešnejše; verjetnost, da take vrste izumrejo, je manjša.
Vrstno raznolikost velikokrat napačno
enačimo s pojmom biološke raznolikosti.
Sedanja ocena raznolikosti števila vrst niha
med 5 in 1OO milijoni vrst vseh živih organizmov, katerih glavni delež so žuželke, glive,
bakterije in drugi mikroorganizmi . Po Wilsonu (1988) je od te ogromne množice
opisano le okoli 1,4 milijona vrst in od tega
pripada rastlinskemu svetu le skromnih
18% (INNES, KRUCHI 1995). Kljub temu
je za Slovenijo značilna relativno velika
floristična pestrost na sorazmerno majhni
površini (0, 15 vrste na kvadratni kilometer),
kar je posledica stikanja različnih fitogeografskih območij (SKOBERNE 1995).
številčnost nakazuje torej le del biološke
raznolikosti; velja, da prispevajo taksonomsko bolj oddaljene vrste več k skupni diverznosti, kot pa med seboj sorodne vrste. V
ekosistemih igrajo pomembno vlogo predvsem ključne vrste, od katerih je odvisen
večji del združbe. Pomembnost takih predstavnikov je navadno v obratnem sorazmerju z njihovo pogostnostjo; ni torej nujno, da so takšne vrste tudi najbolj opazne.
Ker pa je identifikacija ključnih vrst težavna
in včasih celo nemogoča, je naša pozornost
usmerjena na vse vrste, brez izjem (NOSS,
COOPERRIDER 1994).
V globalnem merilu je ohranjanje vrstne
raznolikosti poglavitni cilj in zahteva čim
nižjo stopnjo izumiranja vrst. V merilu, ki je
manjše od nivoja biosfere, postane namesto količine pomembnejša kvaliteta in nas
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zato bolj kot številčnost vrst zanimata njihova vloga in pomen (NOSS, COOPERRIDER 1994).
.

3 PARAMETRI ZA DOLOČANJE
BIOLO~KE RAZNOVRSTNOSTI
GOZDOV

Zaradi človekove aktivnosti lahko raznolikost zelo hitro preide v enoličnost, homogenizacije, katere glavni vzrok so eksote in
neavtohtone vrste. Povečajo sicer raznolikost na lokalni ali celo regionalni ravni, k
celoviti raznolikosti pa ne prispevajo niče
sar. Delujejo kot tujki, ki motijo in rušijo
celost naravne flore, ter s tem spreminjajo
delovanje celotnega ekosistema; posledica
je splošno osiromašenje, degradacija. Zato
je poudarek na naravni in ne splošni biološki raznolikosti (NOSS, COOPERRIDER
1994).

3 PARAMETERS REGARDING THE
DEFINITION OF BIODIVERSITY IN FORESTS

Ekosistemsko raznolikost je zelo težko
saj v nasprotju z genetsko in vrstno
zanjo ni meril, ki bi veljala na splošno.
Ocene so lahko veljavne zaradi posebnosti
vsakega ekosistema le na lokalni ali regionalni ravni (klima, tla).
določiti,

Navadno se zrcali ekosistemska pestrost
v relativni navzočnosti vrst in njihovi razširjenosti. Bolj kot so različne vrste v prostoru
razporejene enakomerno, bolj je habitat
pestro naseljen. Seveda moramo upoštevati hierarhijo različnih prehranjevalnih in
taksonomskih nivojev. Kljub poskusom ni
nekega enotnega merila, saj so habitati
med seboj skoraj ali povsem nep ri merljivi;
procesi, ki so odločilni za normalno delovanje, se ločijo od ekosistema do ekosistema.
Nekateri avtorji označujejo variabilnost
vrst znotraj razmeroma homogenega habitata tudi alfa ali habitatno raznolikost, ki je
glavni kazalec biološke pestrosti na ekosistemski ravni. Z večanjem obsega opazovanja naletimo na variacije istih vrst zaradi
spremembe pogojev v okolju (npr. tip tal,
nagib ... ), kar označujemo kot beta diverznost ali raznolikost med habitati. O gama
diverznosti pa govorimo, ko gre za največji
obseg - spremembe znotraj areala vrste
(NOSS, COOPERRIDER 1994).
Poleg omenjenih lahko omenimo še socialno- kulturno raznolikost, ki daje z različ
nimi načini gospodarjenja odločilen pečat
vsemu živemu.

Zaradi vse večje ogroženosti naravne biološke raznolikosti in različnih vzrokov, kot so
na primer spremembe podnebja ali posledice človekovih vplivov (degradacije habitatov, antropocentrično izkoriščanje rastlin in
živali, vnos okolju tujih vrst, deljenje že
obstoječih habitatov) pomeni gozd eno najpomembnejših rezerv pestrosti živega
sveta v okviru naravnih ekosistemov (INNES, KRUCHI 1995). Kjer želimo pri gospodarjenju z gozdom ohraniti pregled nad
določenimi združbami, lahko za opazovanje
in spremljanje stanja določimo indekse uje,
manja ali odstopanja, glede na navzočnost
in pokrovnost opazovanih rastlinskih vrst.
Razvitih je bilo več. kazalcev diverznosti,
med katerimi je pogosto zastopan Shannon-Weaverjev indeks (H):

H = - i~s Pi 1n Pi• '
1

(1)

kjer je:
H - indeks diverznosti
p1 - delež i-te vrste
:!: - vsota izračunov za vse navzoče (S)
vrste.
Naslednji je Simpsonov indeks (D), ki
je določen za končne populacije:

s
D = _:!:(n;(n;-1))/(N(N-1)),

(2)

1=1

1
Če na primer v vzorčnem kvadratu pokrovnost vrstA, Bin C znaša 100% in so zastopane
v razmerju 45%, 35% in 20%, znaša indeks
·
diverznosti H:

H = (-0,45 ln 0,45) + (-0,35 ln 0,35)
+ (-0,20 ln 0,20)
H = 1,05

+

Indeks diverznosti se močno zmanjša, če se
delež vrste A poveča na račun deleža drugih vrst,
npr. 90%, 5% in 5 %; z večanjem števila vrst se
viša tudi vrednost indeksa:

H = (-0,90 ln 0,90) + (-0,05 ln 0,05) +
+ (-0,05 ln 0,05)
H- 0,39.
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kjer je:
n; - število osebkov iste vrste
N - število vseh osebkov.
Pogosto se uporablja tudi njegova recivrednost 1/D.
Razmeroma enostaven je Berger-Parkerjev indeks (d), ki kaže sorazmerno
pomembnost najpomembnejših vrst:
prečna

(3}
d = Nmax/N,
kjer je:
Nmax - število osebkov najpogostejše
vrste in
N - število vseh osebkov.
Omenjeni kazalci (indeksi) določajo le
vrstno raznolikost, ne pa tudi celotne naravne biološke raznolikosti, ki jo je v gozdu
zaradi množice povezav nemogoče zajeti
in določiti - gre za fr~g!llentarni splet bolj
ali manj zaključenih ce!ot, ki lahko delujejo
glede na svoj ekol6ško - biološki ustroj
povsem specifično. ·
Gozda torej ne moremo pojmovati kot
enotnega ekosistema, saj se znotraj njega
lahko pojavljajo različna grmišča (prodiščna
grmišča, zastorna vegetacija na robu, ...),
vlažna in mokra travišča (trstičevje, visoko
šašje, vlažna travišča), barja in močvirja
(visoka in nizka barja) in posebni biotopi,
kot so mrazišča, kraške jame itd.
Znotraj gozda se tako lahko pojavljajo
različna vodna telesa (studenci, potoki, luže, jezera), z drevjem ali grmovjem neporaščene površine (travniki, pašniki, jase,
skalne pečine, brezna) ali površine v zaraščanju (prodišča, skalovja).
Biološko pestrost v razgibani gozdnati
krajini, kot je naša, lahko obravnavamo na
različnih nivojih. Na nivoju gozdnega sestoja nas v terri pogledu zanima vrstna
pestrost, oblika in zgradba krošenj, "mrtev"
les (dupla in podrtice), "odprti" prostori (svetlobna okna in jaški), starostna struktura
sestoja itd.
Če gledamo gozd kot celoto, nas zanima
pestrost strukturnih gradnikov (sestojev) in
njihova prostorska razporeditev, neporasla
mesta z drevjem Uase), obrežne zone in
podobno.
Ko pa obravnavamo celotno gozdnato
krajino, nas zanimajo posamezne formacije
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gozda in vmesne negozdne površine, navzočnost živih bitij in njihova vrstna pestrost.
Za presojo biološke raznolikosti znotraj
fragmentarna grajenega gozdnega ekosistema lahko uporabimo naslednje parametre:
- genetsko pestrost posamezne ploskovne enote ali gozdnega tipa;
- vrstno pestrost na določenem objektu,
v sestoju ali združbi;
- obstoječo biološko pestrost v primerjavi s potencialno v ustrezno ohranjenem
naravnem gozdnem ekosistemu;
- strukturne sestavine ekosistema in njihovo~raznovrstnost ;

- spreminjanje in izginevanje habitatov
posameznih vrst;
- regeneracijsko sposobnost ekosistemov;
- pestrost v ekološkem in krajinskem
smislu;
- opaznost selitvenih in drugih koridorjev
prostoživečih živali;
- prostorsko razdrobljenost gozdnate
krajine;
- obseg in napredovanje prostorske čle
nitve gozdnate krajine;
- intenziteto in pogostnost dogodkov, ki
povečujejo ali vzdržujejo biološko pestrost.
Čeprav s poenostavljenimi metodami
ni mogoče zajeti tako širokega pojma, lahko
določimo kazalce, ki nakazujejo stopnjo
biološke raznolikosti v gozdu na razmeroma enostaven način. Neposredni kazalci
večje ali manjše biološke pestrosti gozda
so lahko:
- vertikalna razgibanost rastlinske komponente gozda;
- številčna raznolikost rastlinskih vrst na
opazovani površini (transektu) ;
- družljivost in prostorska (horizontalna)
razporeditev rastlinskih vrst;
- navzočnost plemenitih listavcev;
- navzočnost značilnega plodonosnega
grmičevja in polgrmičevja (malinovja, robidovja, šipek, bezeg, borovnice ...) ;
- navzočnost izjemno debelih dreves in
prihranjencev;
- pojavljanje skriven čenih in košatih dreves;
- navzočnost dupel, podrtic in stopnja
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Slika 1. Stopnje v razkroju mrtvih drevesnih ostankov (RATCLIFFE 1993 po HUNTER 1990).
Figure 1. Stages of the decay of necrotic tree remainders (RA TCLIFFE 1993 po HUNTER 1990)
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njihovega razpadanja (slika 1).
Omenjeni kazalci posegajo v področje rastlinskega sveta in ga poskušajo vsaj delno
določiti v pogledu raznolikosti. Veliko teže
je vrednotenje živalske komponente gozda,
ker je sistem bolj dinamičen in zato tudi
teže "obvladljiv". Zato je laže določiti potencialne pogoje, ki prispevajo k ohranjanju
živalske komponente - na takšen način
lahko razumemo tudi vse prej omenjene
kazalce, saj je pestrost rastlinskega sveta
pogoj za obstoj in ohranjanje raznolikosti
živalskega sveta. Ocenjujemo lahko seveda tudi dejavnike, ki v določeni meri
nakazujejo raznolikost favne:
- pojavljanje večjih gnezdišč in posameznih gnezd;
- navzočnost mravljišč in drugih bivališč
žuželk (osirji);
- navzočnost živalskih bivališč (brlogi);

'

1
'

1

'

- opazni sledovi živali ob različnih vodnih telesih v gozdu (sledovi, iztrebki);
- obžrtost mladih drevesc;
- zaznavnost selitvenih in drugih živalskih koridorjev.
Vsi ti parametri še vedno ne določajo
pojma biološke raznolikosti v zadovoljivi
meri, saj dajemo z njimi poudarek le določenim gradnikom gozda, izpuščamo pa
mnoge, sicer manj opazne, vendar ekološko pomembne organizme (žuželke, glive,
bakterije in druge mikroorganizme ... ).
Prav tako je vprašljivo ocenjevanje pestrosti dinamičnih skupin živalstva (ptice,
glodalci, kopitarji ... ), katerih navzočnost
lahko največkrat le slutimo.
Pri vsem tem se zavedajmo pomembnosti vseh sestavnih delov živega sveta. Relativno večja navzočnost določenih organizmov na osnovi biomase, kot kaže tabela
1, ne pomeni tudi večje pomembnosti v
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Preglednica 1: Biomasa v gozdu doba in belega gabra (INNES, J. L., KRUCHI, N. 1995 po
HOFMEISTER 1990)
Table 1: Biomass in Quercus robur and Carpinus belu/us forests (INNES, J. L., KRUCHI, N. 1995
po HOFME/STER 1990)
SKUPINE ŽIVIH BITIJ All NJIHOVI DELl
Groups of living creatures or parts of them
ZELENE RASTLINE (PROIZVAJALCI)
Green plants (producers)
listi dreves 1 tree lea ves
veje dreves 1 tree branches
debla dreves 1 tree trunks
zelišča 1 herbs
korenine 1 roots
ŽIVALI- nadzemski del (PORABNIKI)
Animats - the part above ground (consumers)
ptiči 1 birds
veliki sesalci 1great mammals
mali sesalci 1 small mammals
insekti 1 insects
TALNEŽIVALIIN RASTLINE (RAZKROJEVALCI)
Ground animals and plants (decomposers)
deževniki 1 earthworm
druga taina favna 1 other soil animals
taina flora 1 soil flora

ekološko-funkcionalnem smislu. Za nemoteno funkcioniranje naravnih sistemov so
potrebne vse te skupine živih organizmov
v enaki meri. Torej ne' moremo tehtati
njihove pomembnosti in s tem favorizirati
ene od teh.
4 GOSPODARJENJE Z GOZDOM IN
OHRANJANJE NARAVNE
RAZNOLIKOSTI
4 FOREST MANAGEMENT AND THE
PRESERVING OF NATURAL DIVERSITY

Osnovno vodilo gospodarjenja z gozdom s
ciljem ohranjati naravno raznolikost naj bo
naraven, v največji možni meri nespremenjen gozd glede na konkretne danosti. Le
naraven, nespremenjen gozd omogoča in
J?.Ospešuje strukturno in genetsko pestrost.
Zal tudi tu naletimo na težavo, saj praktično
ne moremo definirati pojma "naraven" gozd.
Že na majhni razdalji se spreminjajo
rastiščne danosti, razvojna dinamika sestoja in njegove tendence in s tem tudi
konkretni ukrepi, ki naj upoštevajo naravne
procese in s tem pospešujejo rodovitnost
rastišča v največji možni meri. To pomeni,
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BIOMASA
Biomass

DELEŽ CELOTNE BIOMASE
Share of the entire biomass

Uha

%

313

ca. 98.6

4

1.3

30
240
1
38

10.0
75.0
0.3
12.0

0.038

< 0.1

0.007
0.006
0.025
?
1.11

1.4

0.5
0.3
0.3

0.64
0.38
0.38

da gozdar opazuje gozd z "odprtimi" očmi
in se pri tem zaveda večplastnosti in dinamičnosti sistema, ter niza stanja v časovni
film razvojne dinamike - ne zadošča zgolj
ugotavljanje trenutnega stanja. Izkoriščanje
naravnih danosti je najcenejši in najprimernejši način gospodarjenja z gozdom.
Gospodarjenje za čimvečjo biološko raznolikost pa se začne, ko začenjamo razmišljati o uvajanju debeljakov v obnovo.
Ukrepi za ohranjanje pestrosti v najširšem
ekološkem pogledu naj bodo postopni, z
veliko mero posluha za gozd. Kakor so
znali ceniti vrednost debelih, "prihranjenih"
dreves že naši predniki, kljub temu da niso
poznali ali se zavedali njihovega poslanstva
v smislu splošno-koristnih funkcij gozda
(KUTNAR 1992, s. 417), naj bi tudi danes
oblikovali posamezne skupine dreves ali
pa vsaj posamezna drevesa, ki bi jih obdržali vse do njihovega naravnega razpada,
ko bi njihovo vlogo prevzemale druge, za
to primerne skupine dreves.
Oblikujemo lahko čimveč gozdnih rezervatov, kjer bo nemoteno potekal sukcesijski
razvoj gozda, saj so pomemben učni pripomoček za opazovanje naravnih procesov,
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ki jih gozdar spozna za pravilno izvajanje
konceptov sonaravnega gospodarjenja v
praksi. So tudi "banka" naravne pestrosti,
kjer so navzoče vse vrste organizmov in so
podlaga za avtohtono pestrost na določe
nem rastišču.
Z izborom vrst pri pomlajevanju lahko že
v veliki meri prispevamo k pestrosti v zrelejših razvojnih fazah. Tudi pri morebitni
umetni obnovi lahko bolj kot doslej gledamo
na primernost saditvenega materiala. Sajenje "rastišču tujih" vrst sicer prispeva k
biološki raznovrstnosti, vendar največkrat
le na videz1 saj nova vrsta in nanjo vezani
organizmi izpodrinejo veliko "domačih", avtohtonih organizmov. Skrajni primer neprimernega ravnanja so seveda monukulture
z značilno osiromašeno biološko pestrostjo.
Gozdar ima tako do neke mere olajšano
vlogo, saj bo v obdobju gradacije smrekovih
podlubnikov in tudi nizke cene smrekovega
lesa veliko lažje utemeljeval primernejši
izbor drevesnih vrst.
Varovalno vodilo v duhu ohranjanja in
pospeševanja biološke pestrosti naj bi bilo
upoštevano tako pri negi v mlajših razvojnih
fazah, kot tudi pri redčenjih v zrelejših
razvojnih fazah.
Posebno pazljivi moramo biti pri posegih
v gozd; škodljive vplive poskušajmo omiliti
s primarnim izborom tehnologij. Največ previdnosti je potrebno pri gradnji gozdnih
prometnic - res, da cesta ali vlaka prispevata k biološki raznolikosti, saj se s takim
poseganjem v gozd močno spremenijo ekološki pogoji (toplota, svetloba, vlaga, struktura tal, ... ) in v skladu s tem prihaja do
pojavljanja vrst, ki niso značilne za strnjen
gozd. Vendar takšno povečanje biološke
raznolikosti gozda ni naš cilj.
Osnovni cilj gospodarjenja z gozdom
je izključno naravna, izvirna biološka
pestrost, ki temelji na avtohtonih vrstah
ln njihovih nespremenjenih habitatih.
Zato moramo tovrstne posege v gozd izvajati z največjo možno mero znanja in občut
ka.
Gozdar naj ne ostane "zaprt" v gozdu,
aktivno naj sodeluje pri oblikovanju celotne
kulturne krajine, kot eden izmed nosilcev
gospodarjenja za čimvečjo biološko pe-

strast v najširšem pomenu besede. Njegovo delo s samim gozdom mora zajeti tudi
gozdni rob, ki je stičišče med gozdom in
neporaslimi površinami) zaradi česar ima
gozdni rob izreden krajinski in ekološki
pomen. Njegova stopničasta, razgibana
zgradba s poudarjeno biološko raznolikostjo je vsestranska popestritev v kulturni
krajini. Ohranjanje stopničasto grajenega
gozdnega roba s slikovit/mi "svetloljubnimi"
grmovnimi in zeliščnimi vrstami zahteva
izvajanje ustreznih redčenj, sicer lahko te
vrste prav hitro '1onejo v senco" drevesnih
vrst.
Gozdar naj naredi še korak dalje. Vsaj v
svetovnem smislu naj sodeluje pri ohranjanju posameznih dreves ali skupin dreves,
omejkov in podobnih sistemov ter celotnih
nespremenjenih ekosistemov v kulturni krajini, ki so zatočišče mnogih rastlinskih in
živalskih vrst in bistveno prispevajo k povečanju biološke pestrosti sredi enotno urejenih kmetijskih površin.
5 ZAKLJUČEK
5 CONCLUSION

Vzdrževanje biološke pestrosti lahko razumemo kot kompleksno strategijo ohranjanja celotnega spektra živih bitij in njihovih
habitatov z zavedanjem, da je konkretno
načrtovanje takih strategij v praksi zelo
zahtevno ali celo nemogoče. Biološka raznolikost je namreč nekaj, kar z veliko
težavo in močno omejeno komaj lahko
analitično definiramo, kaj šele da bi jo
kontrolirali ali celo načrtovali. (KASPER

1995)
V današnjem času si lahko za cilj gospodarjenja postavljamo največ vzdrževanje
biološke raznolikosti, kar po drugi strani
pomeni ohranjanje naravnega, prvobitnega
stanja. To pa nas ponovno pripelje do
pogosto omenjenega sonaravnega gospodarjenja, ki v največji možni meri upošteva
vsa naravna dejstva in jih tudi dejansko
vkomponira v svoje bistvo.
Naši cilji gospodarjenja naj bodo zasnovani v smislu trajnega, spoštljivega, potrpežljivega dialoga z naravo in izvajan! na
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osnovi majhnih korakov, ki bodo sledili in
se prilagajali dinamiki naravnega razvoja.
Ohranjanje biološke pestrosti ne more
biti samostojen cilj gospodarjenja, saj mora
biti integriran v splošni nacionalni politiki in
v konceptu gospodarjenja z gozdom. Program mora imeti podporo v prostorskem
planiranju in pri varovanju celotne narave.
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Strokovne podlage za prostorski del pri
gozdnogospodarske enote - 1. del

načrtu

Professional Foundations for the Spatial Part of a Forest
Management Unit - Part 1
Janez POGAČNIK*
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Izvleček

Synopsis

Pogačnik, J.: Strokovne podlage za prostorski
del načrta gozdnogospodarske enote - 1. deL
Gozdarski vestnik, št. 4/1995. V slovenščini, cit.

Pogačnik, J.: Professional Foundations for the
Spatial Part of a Forest Management Unit MPart
1. Gozdarski vestnik, No. 4/1995. ln Slovene, lit.
quot. 11.
The concepts regarding the evaluation of forest
functions are dealt with in the article. The stanM
dards for the evaluation of ecologic functions
{forest areea and stand protection function, hydroM
logic, biotopic and climatic function) and reflecM
tions as to the urgent and possible directions and
measures for coherent forest management, bri nM
ging it into line with other interests within the
forest space, where ecological functions are exM
tremely emphasized, are given.

lit. 11.
Avtor obravnava

izhodišča za delo pri ovrednotenju funkcij gozdov. Podaja merila za ovrednotenje ekoloških funkcij {funkcija varovanja gozdnih
zemljišč in sestojev, hidrološka, biotopska in klimatska) in razmišlja o nujnih in možnih usmeritvah ter ukrepih za usklajeno gozdno gospodarjenje in usklajevanje z drugimi interesi v gozdnem

prostoru, kjer so izjemno poudarjena ekološke

funkcije.
Ključne besede: Gozdne funkcije, ovrednotenje funkcij, ekološke funkcije

UVOD
INTRODUCTION

Celovtt prostorski razvoj uravnavamo s
prostorskim planiranjem ter planiranjem
razvoja in urejanjem krajine. Zakon o gozdovih določa gospodarjenje z gozdnim
prostorom ter s posamičnim gozdnim drevjem in skupinami gozdnega drevja zunaj
ureditvenih območij naselij. S tem je dana
zakonska osnova in obveznost gozdarski
stroki, da se v sistemu gozdnogospodarskega načrtovanja z ustreznimi strokovnimi
podlagami aktivno vključi v urejanje prostora na vseh ravneh, in to neposredno pri
izdelavi gozdnogospodarskih načrtov ali
posredno s krajinsko-ureditvenimi načrti.
Po prehodnih določilih Zakona o gozdovih
morajo gozdnogospodarski načrti vključe
vati tudi prostorski del, zato je treba čimprej
pripraviti nujno potrebna podrobnejša navo* Mag.

J. P., dipl. inž. gozd., 64000 Kranj,

Kebetova 25, SLO

Key words: forest functions, function evaluation, ecological functions

dila za to raven. Osnovni okvir že dajejo
območni načrti in veljavna zakonska določi
la. S prostorskim delom načrta gozdnogospodarske enote moramo neposredno uveljaviti večnamensko rabo gozdov in gozdnega prostora na ekosistemskih osnovah,
hkrati pa zagotoviti razmejitev javnega in
zasebnega interesa pri gozdnem gospodarjenju. Zahtevne in obsežne naloge je treba
rešiti z organiziranim in doslednim skupinskim delom. Gozdarji s pridobljenimi novimi
znanji in izkušnjami kot nosilci, usmerjevalci
in usklajevalci nalog, morajo vključiti vrsto
drugih strokovnjakov, ki jih zahteva to interdisciplinarno delo.
V prispevku želimo opozoriti na nekatere
zahteve za učinkovito delo, dati izhodišča
za delo in začeti z delom na prioritetnih
nalogah. Ocenjujemo, da moramo najprej
ovrednotiti funkcije gozdov (ekološke, socialne in proizvodne) na podlagi objektivno
sprejemljivih in razumljivih meril in zanje
usklajeno določiti obvezujoče usmeritve in
ukrepe, ki bi zagotovili ohranitev in razvoj
Gozd V 53, 1995
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gozdov ter omogočili pripravo strokovnih
podlag za izločitev določenih prostorskoureditvenih enot. V prostorsko-ureditvenih
enotah, kjer bo mogoče v fazi sprejemanja
prostorskega načrta doseči uskladitev prostorsko-ureditvenih pogojev (npr. : območja
varovalnih gozdov ali gozdov s posebnim
namenom, območja pomembna za ohranitev prosto živečih živalskih vrst, območja
negozdnih zemljišč, ekološko oziroma funkcionalno vezana na gozd,... ). Razmejiti pa
je treba tudi ožja območja navzočih nasprotij, ki zahtevajo podrobnejšo krajinsko analizo in prostorsko-ureditveno dokumentacijo
(npr. : rekreacijska območja, ožja območja
večjih posegov v gozd, sanacijska območ
ja, ...). Za vsa nova dela bo treba prilagoditi
metode zbiranja podatkov in pripraviti pregled vsebine in oblike prostorskega dela
načrta (pisane določbe, numeričen obseg
v obliki tabel, grafikonov in kart).
Prispevek naj bi pospešil razmišljanje o
nujnosti razreševanja odprtih vprašanj urejanja prostora in aktivnega varstva okolja v
vsem gozdnatem prostoru. To je velik izziv
stroki in ne bi smel ostati odrinjen ob rob
gozdarske dejavnosti. Zdi se, da že zgubljamo komparativne prednosti pred drugimi
dejavnostmi, ki tudi usmerjajo, usklajujejo
in gospodarijo z naravnimi viri.

načrtu

gozdnogospodarske enote - 1. del

vanja krajinskih zasnov in pri izdelavi posebnih prostorsko-ureditvenih pogojev, pri
izdelavi krajinskih in krajinsko-ureditvenih
načrtov ;

2 IZHODIŠČA ZA DELO

- strokovna gradiva o pripravi nove zakonodaje s področja urejanja prostora in
gradiva s posvetovanj s tega področja ali
s področja varstva narave in okolja;
- določbe, ki jih vsebuje Zakon o gozdovih (UL RS, št. 30/93);
- ustrezno organizirano timsko delo.
Pričakujemo lahko, da bomo uveljavili na
teh izhodiščih celovito načrtovanje v goznogospodarski enoti le - v povezavi z ustaljenim pa tudi s prenovljenim zakonsko določenim sistemom gozdnogospodarskega
načrtovanja na vseh ravneh -, če zagotovimo organizirano timsko delo v gozdnogospodarskem območju. V ta tim morajo biti
vključeni, poleg usposobljenih gozdarskih
strokovnjakov, tudi strokovnjaki vseh tistih
dejavnosti, ki v tem prostoru upravljajo ali
gospodarijo z naravnimi viri (npr.: kmetijstvo, vodno gospodarstvo, lovstvo, naravovarstvo, rekreacija in turizem ter rudarstvo
in seveda tudi lastniki gozdov). Načrtovalec
v gozdnogospodarski enoti mora organizirati hkrati delo v vseh segmentih mrežnega
plana takole:
- proučiti sektorske načrte, strokovna
gradiva in veljavne ali pripravljene prostorske akte vseh dejavnosti sočasne rabe
gozdnatega prostora v načrtovanem ob-

2 WORK CONCEPTS

močju;

Strokovna izhodišča za pripravo podrobnejše opredelitve strokovnih podlag za urejanje prostora v načrtu gozdnogospodarske
enote so:
- dosedanje delo in razmišljanje o vključevanju prostorskega (krajinskega) vidika v
območno gozdnogospodarsko načrtovanje
(GV št. 3/90 ) ;
- ocena opravljenega ovrednotenja funkcij gozdov in pomena gozdov v prostoru
v območnih gozdnogospodarskih načrtih
za obdobje veljavnosti 1991-2000;
- dosedanje delo s področja vrednotenja
funkcij gozdov in opravljene krajinske analize gozdnatega prostora za potrebe urbanističnega načrtovanja, prostorskega načrta-

- izbrati primeren način zbiranja informacij (poleg predpisanega opisnega lista!),
ki bodo omogočile opraviti ustr-ezno ovrednotenje funkcij v prostoru.
- preveriti (presoditi) mora, ali so ustrezno usklajene sočasne rabe v gozdnatem
prostoru, oz. prostorsko je treba določiti
nasprotja, če le-ta obstajajo;
- pripravljene strokovne podlage za urejanje prostora, ki morajo omogočiti ustrezno
uskladitev, in to:
* v prvi fazi med dejavnostmi sočasne
rabe goznatega prostora,
* v drugi fazi (na osnovi pripravljenega
koncepta prostorskega dela načrta, ki bi
imel ustrezno pripravljene strokovne podlage za variantna možno razreševanje nas-
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protij v prostoru), to je v javni obravnavi
načrta, mora zagotoviti ustrezno uskladitev
z drugimi dejavnostmi, ki načrtujejo posege
v gozdnati prostor, razmejiti gozdni prostor,
kakor tudi dokončno uskladiti in potrditi
določene
prostorsko-ureditvene pogoje
(omejitve, dopustnosti, pogoje, usmeritve
in ukrepe za usklajeno sočasno rabo gozdnatega prostora in opredelitve kje je mogoč ter pod kakšnimi pogoji poseg v gozd
ali gozdnati prostor, da ne bodo bistveno
prizadete funkcije gozdov).

3 OVREDNOTENJE FUNKCIJ
3 FUNCTION EVALUATION

3.1 Opis stanja
3.1 Oescription of the situation

Pri zbiranju podatkov za ugotavljanje stanja pomembnosti ali namembnosti določene funkcije bomo skušali posebej izpostaviti:
a) objektivne osnove (merila) za inventarizacijo in valorizacija funkcij gozdov;
b) opredelitev ogroženosti in obremenitev gozdov, ki so že izjemno poudarjene;
c) opredelitev, usmeritev in pripravo
predloga (kataloga) za določitev potrebnih
(nujnih) ali možnih ukrepov za varovanje,
vzdrževanje in krepitev predvsem izjemno
poudarjenih funkcij gozdov ter sanacijo poškodb ali obremenitev gozdov in gozdnatega prostora; v načrtu naj bi imeli določeni
vsaj dve prioriteti, in to:
- to kar moremo Ue nujno) opraviti za
varstvo in vzdrževanje gozdnih funkcij v
prostoru;
- to kar moramo Ue možno) napraviti
za krepitev in sanacijo gozdnih funkcij ter
razvoj gozdnatega prostora;
d) osnove za razmejevanje tistih območij
v gozdnatem prostoru, ki zahtevajo posebne usmeritve in prostorsko~ureditvene
pogoje.
3.2 Izhodišča za inventarizacijo
izraženih ali strokovno utemeljenih
potreb po funkcijah gozdov (opomnik!)
3.2 Concepts for the inventory of the put forward
or professionally founded forest functions

a) Iz pisanih virov je treba proučiti in
ugotoviti:
- v območnih načrtih: kako temeljito je
bilo obdelano to področje (glej: P.J.: Funkcije gozdov in gozdovi v prostoru v območ
nih gozdnogospodarskih načrtih, sektorsko
poročilo za MKG, tipkopis, 23 str., 4 preglednice, Lj., 1991. ; MKG: Zapisnik in
odločba o potrditvi območnega načrta; P.
J.: Poročilo za dopolnitev območnega nač
rta za področje funkcij gozdov v gozdnem
prostoru, lj., 1992.).
- v prostorskih dokumentih občine: določbe in ureditvene pogoje, ki so določene
za gozdnati prostor in katere določbe vplivajo nanj in na funkcije gozdov;
- strokovna gradiva za obravnavano območje s pod ročij: kmetijstva, lovstva, vodnega gospodarstva, naravovarstva, rekrea~
cije in turizma ter rudarstva;
- gozdnogospodarsko evidenco g.g.
enote s kroniko in oceno izvajalcev načrta.
b) Zbiranje neposrednih informacij:
- ankete posebej prirejene za eno ali
več funkcij oz. o potrebnih podatkih (npr.:
o socioekonomski strukturi lastnikov gozdov in njihovi potrebi po rabi gozdnega
prostora, ... );
- organizirana občasna ali sistematična
opazovanja za določene funkcje (npr.: za
rekreacijsko funkcijo ali evidentiranje potreb
prosto živečih živali, ... );
- posredno prognoziranje (npr.: statistka, dosedanji trendi, ... );
- terensko dopolnjevanje gozdarskih
kart v obliki nemetričnih podatkov (npr.:
evidentiranje poškodb ali obremenitev, izjemna drevesa ali skupine, redka drevesa,
izraziti gozdni robovi, določena znamenja
v krajini, ostanki gozdne vegetacije v negozdnem prostoru, ... ).
Pri pripravi programa (mrežnega plana)
za obnovo načrta gozdnogospodarske
enote je seveda treba vse metode prilagoditi značilnostim enote oz. nujnosti in učin
kovitosti razreševanja najpomembnejših
nasprotij v prostoru. Vse pa je vezano na
določene organizacijske, kadrovske in materialne pogoje, ki jih zahteva učinkovito
timsko delo (program dela!).
Gozd V 53, 1995
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3.3 Osnove za ovrednotenje funkcij
gozdov
3.3 Foundations for the evaluation of forest
functions

V Zakonu o gozdovih (UL RS, št. 30/93)
so določene ekološke, socialne in proizvodne funkcije gozdov. Med ekološke funkcije gozdov spadajo: funkcija varovanja
gozdnih zemljišč in sestojev, hidrološka,
biotopska in klimatska; socialne so: zaščitna funkcija - varovanje objektov, rekreacijska, turistična, poučna, raziskovalna, higiensko-zdravstvena funkcija, funkcija varovanja naravne in kulturne dediščine in
drugih vrednot okolja, obrambna ter estetska funkcija; proizvodne so: lesnoproizvodna funkcija, pridobivanje drugih gozdnih
dobrin in lovnogospodarska funkcija. Uvodoma moramo omeniti, da je zakon na
novo definiral nekatere gozdne funkcije
(npr.: biotopsko, lovnogospodarsko ) ali jih
dosledneje opisal (npr.: trajno varovalna,
začasno varovalna, ...). Osnove za ovrednotenje funkcij dajemo v zaporedju spredaj
navedenih funkcij. Pri vsaki je omenjeno, v
koliki meri so lahko za obravnavano funkcijo okvir podatki opravljene začasne (okvirne) inventarizacije in valorizacije funkcij
v potrjenih območnih gozdnogospodarskih
načrtih.

Osnove za ovrednotenje funkcij so praviloma opisane s štirimi stopnjami pomembnosti, in to:
- izjemno poudarjena funkcija 1. stopnje, to je funkcija, ki v osnovi določa način
(sistem) gozdnega gospodarjenja, ki je podrejen poudarjenosti te funkcije ;
- izjemno poudarjena funkcija 2. stopnje, to je funkcja, ki vpliva na gozdno
gospodarjenje in se moramo temu prilagoditi pri delu z gozdom ;
- pomembna funkcija;
- delno pomembna funkcja.
Po potrebi bi lahko določili tudi vmesne
stopnje pomembnosti funkcij, zlasti med
zadnjimi tremi stopnjami, ko bi želeli ugotavljati še podrobnejše razlike v ranljivosti
gozdnega prostora.
Pri izdelavi načrta za gozdnogospodarsko enoto bo treba ugotoviti: kako so dosedaj opredeljeni varovalni gozdovi in gozdovi
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s posebnim namenom, kaj zanje pomeni
opravljena valorizacija funkcij v skladu z
novimi zakonskimi določili. Zaradi določe
nega postopka sprejemanja prostorskega
dela načrta (po določbah predpisov o urejanju prostora) , je treba ločeno prikazati
(prevzeti) območja , ki so z zakonom razglašena za varovalne gozdove oziroma za
gozdove s posebnim namenom. Zato bodo
vsi novi predlogi na osnovi valorizacije
funkcij gozdov v postopku sprejemanja načrta omogočali spremembo ali dopolnitev
razglasitve območ ij varovalnih gozdov in
gozdov s posebnim namenom.
- delno pomembna funkcija (praviloma
jo je mogoče določiti le izjemoma, npr.:
ruševje je nepomembno za lesnoproizvodno funkcijo).
3.4 Namen ovrednotenja funkcij gozdov
3.4 The purpose of the evaluation of forest
functions

Osnovni namen ovrednotenja funkcij je,
da bi dobili strokovne podlage za:
- neposredno določ itev intezivnosti in
ciljev gospodarjenja z gozdom in z gozdnim
prostorom ;
- dosledejšo razmejitev med javnim in
zasebnim interesom v prostoru pri določa
nju usmeritev in nujnih ukrepov za doseganje realnih gozdnogospodarskih ciljev;
- preverjanje ali dopolnitve že razglašenih varovalnih gozdov ali gozdov s posebnim namenom (Op.: Večina takšnih površin, ki jih vsebujejo gozdnogospodarski
načrti, ni razglašenih. Po novem Zakonu o
gozdovih moramo obe kategoriji gozdov
uskladiti z njim najkasneje v treh letih po
uveljavitvi zakona. Do uskladitve aktov so
zavarovano naravno bogatstvo gozdovi, ki
so kot gozdovi z izjemno pudarjeno katero
koli ekološko funkcijo ali raziskovalno, higiensko-zdravstveno funkcijo ali funkcijo
varovanja naravne in kulturne dediščine
določeni v gozdnogospodarskih načrtih območij z veljavnostjo od 1. 1. 1991 do 31.
12. 2000.);
- določitev območij gozdov s posebnim
namenom, za katere je izjemna poudarjenost funkcij gozdov v interesu lokalne skupnosti;
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- določitev območij, ki so pomembna za
ohranitev prosto živečih živali;
- ustrezno pripravo strokovnih predlogov za novo razglašanje varovalnih gozdov
in gozdov s posebnim namenom v skladu
z veljavnim zakonom;
- pomoč pri določanju ranljivosti gozdnega prostora ali napovedovanju vplivov
pri posegih v gozd;
- pomoč pri ustreznem usklajevanju sočasne rabe gozdov, ...

4 EKOLOŠKE FUNKCIJE
4 ECOLOGICAL FUNCTIONS

4.1 Izjemno poudarjna funkcija
varovanja gozdnih

zemljišč

in sestojev

4.1 Extremely stressed function of the protection
of forest areas and stands

Izjemno poudarjeno funkcijo varovanja
gozdnih zemljišč in sestojev smo pred sprejemom Zakona o gozdovih obravnavali kot
varovalno funkcijo in jo z njo vsebinsko
enačimo (npr.: opis delovanja varovalne
funkcije - dr. Anke).

4.1.1 Izjemno poudarjena funkcija 1.
stopnje
4.1.1 Extremely stressed function of the 1st
degree

Merila
Izjemno poudarjeno funkcijo varovanja
gozdnih zemljišč in sestoj ev je treba določiti
z enim nasljednih meril:
a) z vrsto gozdne združbe, kot sledi:
- vse gozdne združbe ekstremnih rastišč 1. kategorije po dr. ž. Koširju iz območ

'

.1
1
'1

1

nega seznama asociacij;
- dodati je treba vse tiste subasociacije,
ki se po kriterijih dr. Koširja razvrščajo v
podoben razpon ekstremnosti rastišč gozdnih združb po kompleksih dejavnikov kot
trajno varovalni gozdovi (v sodelovanju s
fitocenologom na republiški ravni, to je
skupna naloga: SAZU, BF, GIS ).
Če za gospodarsko enoto še ni izdelana
fitocenološka karta v merilu 1 :10.000, je
razmejitev gozdnih združb treba opraviti na
terenu ob pomoči dobrih poznavalcev tito-

cenologije v gozdnogospodarskem območ
ju. To je tudi osnova za oblikovanje gospodarskih razredov v enoti.
b) treba je razmejiti in vključiti površine
ruševja;
c) izločiti je treba tudi minimalni pas
gozda ob znižani gozdni meji (naravno
praviloma to že določajo ekstremne gozdne
združbe);
d) izločiti je treba ogrožena območja zaradi hudournikov, erozije in stalnih snežnih
plazov.
Za enotnejše vključevanje ruševja v območje varovalnih gozdov predlagamo, da·
nad mejo strnjenega gozda izločimo (samo
na karti - z aerofotointerpretacijo) naslednje ekološke enote kot delne površine oz.
trajne odseke v primerno zaokrožen! površini:
1. ruševje s skupinami drevja in posameznimi drevesi;
2. strnjeno ruševje (nad 90%);
3. ruševje (50-90 %) se prepleta s planinskimi travišči in le do 1o% z nerodovitnim svetom;
4. ruševje (30-50 %) med nerodovitnim
svetom in le manjša travišča (do 10%);
5. ruševje (1Q--30%) med nerodovitnim
svetom;
6. nerodovitni svet, travišča ali ruševje
sta le v sledovih v manjših skupinah (5
arov), in to v skupni površini do 10%;
7. planinska travišča (50-90 %), ki so le
malo zarasla z ruševjem ali je med njimi le
malo nerodovitnega sveta.
Navedena kategorizacija in razmejitev, z
vključevanjem nerodovitnega sveta in travišč v posebne ekološke enote, ima namen:
da razmeji mo ves prostor nad gozdno mejo,
da dosledneje razmejimo območje gozdov
in območje, ki je ekološko ali funkcionalno
vezano na gozd in da na osnovi izločenih
kategorij za vsako izmed njih določimo
prostorsko-ureditvene pogoje. Dilema: mogoče bi kazalo posebej obravnavati melišča
- obrasla in neobrasla - vsaj na območjih,
kjer je načrtovan določen razvoj v prostoru.
lzločene enote morajo biti pregledne in
zaokrožene na terenu ter praviloma večje
od 5,0 ha.
Ob zgornji gozdni meji vključimo pas
GozdV 53, 1995
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gozda s 1. stopnjo pomembnosti funkcije
varovanja gozdnih zemljišč in sestojev. Ta
pas je pri ohranjenem visokogorskem pasu
naravne gozdne vegetacije mogoče določiti
z merili gozdnih združb, predvsem pa po
že vidnih znakih (npr.: erozijski jarki, znaki
erozije tal, sabljasto ukrivljeno drevje, .. .).
V teh območjih naj bi bil izločen pas gozda
toliko širok, da ni več opisanih znakov. Pri
znižani gozdni meji opisani znaki niso tako
izraziti, meja pa je znižana zaradi preteklega gospodarjenja (visokogorski ali gorski
pašniki). Robni gozdovi imajo izjemen pomen za varovanje gozdnih zemljišč in sestojev, če hočemo ohraniti in vzdrževati
dosedanjo rabo prostora, zato naj bo pas
iz ločen ega gozda širok najmanj 1OOm.
Posebej je treba določiti vplivna območja
nevarnih hudournikov zunaj ekstremnih
rastišč, večjih erozijskih žarišč, plazišč in
trajnih snežnih plazišč. K tem površinam
naj bo ob vidnih znakih na tleh in drevju
dodan vsaj 50 m širok gozdni pas, v katerem moramo zagotoviti stabilnost obrasle
površine.
Ogroženost gozdov in obremenitve
Na površinah, kjer je izjemno poudarjena
funkcija varovanja zemlj išč in sestojev, moramo za aktivno varstvo in razvoj teh površin še posebej dobro poznati obremenitve
prostora in ogroženost gozdov. V ta namen
je treba posebej evidentirati stanje poškodovanosti v skladu z dosedanjim ključem
(šifrantom) in metodami. Pozorno in dosledno je zlasti treba ugotoviti vse obremenitve, ki so nastale zaradi preteklih posegov
v ta prostor (npr.: ceste, pota steze, smuči š
ča, žičnice, ...), in morebitne nesprejemljive
posledice, zaradi katerih je ogrožena varovalnost gozdov. Tako naj bi zbrali vse tiste
podatke o poškodbah, ki regresivno vplivajo
na vegetacijo ali živalski svet (npr.: dolžino
narušenih bregov vodotoka, usade, plazišča, nakazana površinska žarišča erozije,
poškodbe na cestah, poškodbe v gozdovih,
obremenitve prostora zaradi neustreznih
posegov v gozdni prostor, ... , to je vse tisto,
kar bi morali varovati ali vzdrževati, da se
ne bi slabšalo stanje). Vse navedeno lahko
zberemo tako, da označimo pojave na delovni karti.
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Predlog (možnih) usmeritev in ukrepov
Tako so možne usmeritve za 1. stopnjo
pomembnosti funkcije:
- prepovedati posege, ki bi zahtevali
preoblikovanje reliefa in uničenje talnega
profila;
- prepovedati sečnjo drevja in grmovja;
na površini 5 arov so dovoljene sečnje le
zaradi krepitve varovalne funkcije (regeneracija!);
- prepovedati posege v planinska travišča ali ostanke grmovne in drevesne
vegetacije, razen izjemoma pri obnovi ali
gradnji stez, pri kateri pa naklon steze ne
bi smel presegati 25%, oz. širina steze
0,6m;
- morebitne sečnje drevja morajo biti
opravljene tako, da je deblo odžagano vsaj
0,5 m nad poškodbo (zaradi kamenja, snega, .. ).
- pri izjemni sečnji (sanitarni sečnji ali
pri pospravljanju s lučajnih pripadkov) in
spravilu ne smemo poškodovati gozdnega
zemljišča ali sestoja, praviloma pa naj
ostaja les v gozdu;
- ohraniti in krepiti moramo drevesne
vrste, ki so v ohranjenih gozdnih združbah;
- ni dovoljeno načrtovati posege v te
površine, če nista hkrati napravljeni krajinska analiza in krajinsko-ureditveni načrt;
- ukrepi za socialne funkcije, lovnogospodarsko funkcijo in pridobivanje gozdnih
dobrin se morajo podrediti funkciji varovanja gozdnih zemljišč in sestojev;
- pri izjemnih sečnjah (ni določenega
etata !) mora biti opravljen strog gozdni red;

Za uveljavitev navedenih usmeritev je
možna vrsta ukrepov. Za pomoč pri izbiri
navajamo:
- ustaljeni ukrepi obnove, nege in varstva gozdov;
- vzdrževanje obstoječih cest in vlak;
- zaustavitev površinske erozije v gozdu;
- ureditev nevarnega hudournika (km);
- ureditev in zatravitev brežin cest, poti,
smučišč, travišč, .. (ha);
- ureditev površinskega odtoka vode na
cestah, vlakah (km);
- sečnje zaradi nestabilnih zem ljišč (m3 ),
npr.: robovi usadov, drsenje zem ljišča, .. ;
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- sanitarne sečnje (rn 3 );
- sečnje zaradi vzdrževanja ~egeneracije gozdov (m 3 );
- obnova ali gradnja stez;
- obnova ali namestitev določene opreme za usmeritev ali poučevanje obiskovalcev (število);
- ukrepi za sanacijo ali krepitev stabilnosti sestoj ev v močno poškodovanih ali spremenjenih sestojih (ha).
Vse navedene ukrepe razen tistih, ki so
navedeni v zadnjih treh alineah, moramo
določiti z načrti kot nujna dela. Druge navedene ukrepe ali usmeritve je treba razčleniti
ob pripravi in obravnavi načrta, da preverimo, če je mogoče zagotoviti realne pogoje
za izvedbo del.

4.1.2 Izjemno poudarjena funkcija 2.
stopnje
4. 1.2 Extremely stressed function of the 2nd
degree
Merila
Za izjemno poudarjeno funkcijo varovanja gozdnih zemjišč in sestojev 2. stopnje
predlagamo:
a) vrste gozdnih združb:
- vse asociacije ekstremnih rastišč 11.
kategorije po dr. Koširju, ki imajo vsestransko poudarjeno varovalno vlogo;
- obvodne asociacije, to je 111. kategorija
gozdov po varovalnem pomenu (dr. Košir,
1975);
- vse ekstremne subasociacije drugih
kategorij gozdov, ki imajo podoben razpon
ekstremnosti rastišč gozdnih združb po
kompleksih dejavnikov kot 11. kategorija gozdov po varovalnem pomenu;
b) vse obrasle gozdne površine, kjer je
nagib terena nad 45%, ne glede na gozdno
združbo.
Strokovna podlaga za ovrednotenje funkcije varovanja gozdnih zamljišč in sestojev
je fitocenološka karta v podrobnosti merila
1:10.000. Če v enoti nimamo ustrezne
strokovne podlage, to kategorizacija opravimo ob pomoči specialistov, kot smo že
spredaj navedli. V hribovitem in gorskem
svetu je, poleg nagiba, zlasti pomembna
geološka podlaga. Ocenjujem, da z znanjem načrtovalcev lahko z navedenimi me-

načrtu
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rili objektivno razmejimo gozdne površine,
kjer je vsestransko poudarjena varovalna
vloga gozdov. Zavedati pa se moramo, da
je to zelo odgovorno in zahtevno timsko
delo. Prav določena varovalna funkcija 2.
stopnje z okvirnim ovrednotenjem funkcij v
območnih načrtih 1991-2000 po območjih
najbolj variira. S podrobnejšo valorizacija
po opisanih merilih bomo šele imeli bolj
objektivno določeno stanje funkcije varovanja gozdnih zemljišč in sestojev. To je treba
opraviti temeljito (ima dolgoročni značaj oveljavljanje javnega interesa) zaradi ustrezne razglasitve varovalnih gozdov.
Obremenitve
Podobno kot pri funkciji 1. stopnje, moramo upoštevati vse obremenitve in poškodbe gozdnih zemljišč in sestojev, ki
zahtevajo določene usmeritve in ukrepe za
ohranitev in razvoj te funkcije.
Usmeritve in predlogi možnih ukrepov
Med usmeritvami navajamo predvsem
tiste, ki jih je predvsem zaradi stopnje
poudarjenosti funkcije, treba uveljavljati, in
sicer:
- uveljaviti je treba načrtovane malopovršinske sečnje z nizko intenziteto (Op.:
vsaj v 30 letih je treba doseči optimalne
lesne zaloge, previsoke lesne zaloge v
starih sestojih pa je treba zelo postopno
razgrajevati - v času, ki presega polovico
proizvodnega obdobja, če nista sestoj ali
zemljišče
ogrožena), podaljšano proizvodno dobo (okoli 20 let glede na lesnoproizvodno funkcijo) in daljšo splošno pomladitveno dobo (40 let in več);
- pri določanju gozdnogojitvenih ciljev je
treba dati prednost: vitalnosti drevja, naravnemu razmerju drevesnih vrst in stabilnosti
sestojev;
- dovoljena je gradnja le minimalne gostote gozdnih cest, ki je prilagojena žič
nemu spravilu lesa;
- pri gradnji cest je treba uporabljati
samo tehnologijo, ki lahko zadosti varovanju okolja;
- prepovedati je treba novogradnjo gozdnih vlak, graditi jih je izjemoma dopustno
le na krajših odsekih in v manjših nagibih,
ki so v optimalnem območju traktorskega
Gozd V 53, 1995
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spravila in kjer je hkrati mogoče preprečiti
pomembne erozijske procese;
- uveljavljati je treba spravilo lesa z
žičnicami;

- zbiranje lesa (spravilo!) je treba dovoliti samo v vremenskih razmerah in času,
ko najmanj prizadenemo mladje ali gozdna
tla;
- posegi v gozdove zaradi spremembe
namembnosti gozdnih zemljišč niso dovoljeni, izjema je lahko gradnja povezovalne
ceste v primerih:
• če je ta kategorija gozdov v območju,
kjer je predviden določen razvoj po izdelanem krajinsko-ureditvenem načrtu ,
• če je utemeljena ustrezna povezava v
prostoru zaradi racionalne izgradnje mreže
gozdnih cest ali odpiranje goznatega prostora zaradi drugih sočasni h rab prostora.
Med pogostejše nujne ukrepe uvrščamo:
- vsa redna dela pri obnovi, negi in
varstvu gozdov po ustaljenem šifrantu;
- vzdrževanje ali obnovo obstoječih gozdnih komunikacij zaradi preprečevanja erozijskih procesov (%);
- sanacijo erozijskih žarišč ali hudournikov, kjer je porušeno naravno ravnotežje
(ha ali km);
- posebni ukrepi varstva gozdov, če je
hkrati na isti površini poudarjena še katera
od funkcij;
- za krepitev in razvoj gozdov je treba
prioritetno usmerjati sanacijo močno poškodovanih gozdov in renaturalizacijo gozdov
z močno spremenjeno drevesno sestavo.

4.1 .3 Pomembna in delno pomembna
funkcija varovanja gozdnih
sestoje v

zemljišč

in

4.1.3 lmportant and partly important function of
forest areas' and stands' protection

To področje je treba še obdelati po dolomerilih (na osnovi fitocenologije). Za
opis stanja ne bi zbirali dodatnih informacij,
saj predpostavljamo, da ne kaže iskati drugih objektivnejših meril, kot je gozdna združba. Za iskanje podrobnejše členitve ranljivosti gozdnega prostora (npr.: ob pripravi
izvedbenih prostorskih aktov), bi kazalo
razdelati oz. preveriti ekološko vrednotenje
fitocenoz (dr. ž. Košir, 1992). To naj bi
čenih
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veljalo zlasti za ožja območja, kjer bo treba
iskati zaradi posega v gozd alternativne
rešitve. Za izdelavo načrta gozdnogospodarske enote je uporabna valorizacija gozdov po varovalnem pomenu (dr. Košir,
1975). Pri tem skušamo še ne proučene
gozdne združbe v načrtovanem območju
timsko razvrstiti v določeno kategorijo gozdov po varovalnem pomenu. Predlagamo,
da med pomembne funkcije varovanja gozdnih zemljišč in sestojev vključimo IV. in V.
kategorijo gozdov po varovalnem pomenu
in med delno pomembno funkcijo VI. in VIL
kategorijo gozdov.
Ugotavljanje ogroženosti, obremenitev,
usmeritev in ukrepov je sestavni del osnovnega urejanja gozdov.

4.2 Hidrološka funkcija
4.2 Hydrological function

Na osnovi zbranih strokovnih gradiv
(predpisi, vodnogospodarske osnove, veljavni ali pripravljeni prostorski dokumenti)
je treba evidentirati vse vodne vire in izvire
(npr.: pitne, mineralne ali zdravilne vode,
jezera, močvirja, mlake, poplavna območja,
podtalnice, ... ), kakor tudi vsa vodna telesa
oz. vodna zajetja in vodno gospodarske
objekte, ki omejujejo gozdno gospodarjenje
ali nanj vplivajo. Treba je povzeti, preveriti
ali nanovo določiti varstvene pasove in
varstvena območja. Znano je, da na velikost varstvenih območij ali širino varstvenega pasu vpliva vrsta dejavnikov, in to:
- geološke razmere (organska površinska plast humusa, neprepustna ali prepustna krovna plast in različna sestava krovne
plasti);
- hidrološke razmere (globina gladine
podtalnice, smer toka, padec in hitrost strujanja);
- tehnične razmere (globina filterske cevi, intezivnost črpanja, velikost depresijskega jarka in položaj zajetja izvira).
Zato predlagamo, da po timski presoji
določimo merila za izjemno poudarjeno hidrološke funkcijo 1. in 2. stopnje, ki je
objektivneje določljiva v vsej Sloveniji, kar
ni bilo izpeljano pri okvirni valorizaciji. Že
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izločeni

varstveni pasovi so lahko, zaradi
vplivov (npr.: neenakovredno izdelane vodnogospodarske osnove·ali prostorski dokumenti), kakor tudi zaradi velikosti
oz. pomena izvira (lokani, mestni, regionalni), zelo različnih širin in je zanje tudi
določen neprimerljiv varstveni režim. V vsakem primeru moramo drugače obravnavati
že varovana ali zaščitena območja, že
znane izvire ali vire podtalnic in obstoječih
vodnih akumulacij, kakor tudi načrtovana
črpališča in vodna zajetja. V karti (in tudi
sicer pri izdelavi načrta) moramo nesporno
razmejiti med že varovanimi območji ali
objekti in nevarovanimi.
V sodelovanju z vod arji, če ugotovimo za
potrebno, je treba opraviti morebitne popravke varstvenih območij oz. pasov, kakor
tudi redefinicijo varstvenega režima. Kolikor
so prostorski dokumenti veljavni, moramo
stanje povzeti, vse nujne spremembe pa
posebej označiti. Tudi v primeru, ko sta v
dosedaj zbrani dokumentaciji označena le
zaščitni pas in vplivno območje, je praviloma ta razmejitev veljavna tudi za razmejitev med obema stopnjama pomembnosti
hidrološke funkcije. Če za vse znane potencialne vire in izvire še ni izločenih varstvenih
pasov, naj bi to skušali opraviti s sodelovanjem vodarjev (oz. njih zaprosili za to razmejitev).
različnih

4.2.1 Izjemno poudarjena hidrološka
funkcija 1. stopnje
4.2.1 Extremely stressed hydrological function of
the 1st degree

Merila
V 1. stopnjo izjemne poudarjenosti hidrološke funkcije predlagamo, da vključujemo:
- najožji varstveni pas, to je 1a in 1b (1 a
= 10-50m; 1b = 100-500m)zavsevodne
vire;
- ožji varstveni pas 2 (200-1 000 m) za
vodne vire mestnega ali regionalnega pomena.
Obremenitve
Vse obremenitve, ki ogrožajo kakovost
in količino vodnega vira ali izvira, je treba
ugotoviti in predvideti nujne ukrepe, da
preprečimo posledice (odlagališča smeti,
motorni promet, intenzivna kmetijska raba,
... ).

načrtu
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Usmeritve in predlogi za nujne ukrepe
Treba je:
- upoštevati določen varstveni režim, če
je že predpisan, ga povzeti, ali pa predvideti
dopolnitev le-tega, če je to potrebno;
- omejiti motorni promet ali ga pogojno
izločiti;

- navesti omejitve za vse morebitne
rabe prostora, kot npr.:
• prepovedati posek ali krčenje gozda,
• prepovedati uporabo škodljivih škropiv
in gnojenje z mineralnimi gnojili,
• prepovedati vse posege v gozd ali tla,
ki bi škodovali vodnemu režimu,
• preprečiti izgradnjo novih gradenj ali
gradnjo gozdne infrasrukture,
• preprečiti šport, rekreacijo, peskokope,
glinokopa, ...
- dovoliti prilagojene ukrepe za vodarne
javnih vodovodov;
- dovoliti le sanitarne sečnje, obnovo,
varstvo in nego gozdov;
- ograditi najožji pas in ga opremiti z
opozorilnimi tablami;
- izvesti takojšnjo sanacijo emisijsko prizadetih gozdov;
- izvesti sanacijo erozijskih žarišč;
- uporabljati bioolja pri delu z mehanizacijo.
4.2.2 Izjemno poudarjena hidrološke
funkcija 2. stopnje
4.2.2 Extremely stressed hydrological function of
the 2nd degree

Merila
Predlagamo, da v 2. stopnjo izjemne
poudarjenosti hidrološke funkcije vključuje
mo:
- ožji (2.) varstveni pas pri virih lokalnega pomena;
- širše (3. pas) varstveno območje pri
virih regionalnega in mestnega pomena;
- vplivno varstveno območje (4. pas) pri
virih regionalnega in mestnega pomena;
- vse izvire (točkovno) in stoječe vode
z obrob no vegetacijo v gozdu (površinsko).
Usmeritve in predlog nujnih ukrepov
- dosledni sonaravni koncept gospodarjenja na gozdnih površinah s podaljšano
GozdV 53, 1995
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proizvodno dobo in brez neobrasle površine;
- skrbno izbrana spravilna sredstva, ki
ne vnašajo motnje v vodni režim;
- sanacija vseh virov škodljivih emisij v
tem območju;
- prilagojena gradnja in vzdrževanje
gozdnih komunikacij;
- za krepitev in razvoj hidrološke funkcije je treba začeti s sanacijo močno
poškodovanih sestojev in uveljavljati
ukrepe za to funkcijo (izdelati poseben
sanacijski načrt) ;
- ne smemo dovoliti gradnje nečiste industrije in obratov ter deponij nevarnih
odpadkov, termoelektrarn na pogon z lahko
tekočimi naftnimi derivati, skladišč ali cevovodov naftnih derivatov ter odpiranje neurejenih gramoznic in kamnolomov.
Za vsa območja izjemno poudarjena hidrološke funkcije 1. in 2. stopnje je treba
uveljaviti v procesu sprejemanja prostorskega dela načrta pravno formalno razglasitev.

načrtu
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rali upoštevati vlogo gozda pri varovanju:
naselij, rekreacijskih površin in obdelovalnih kmetijskih površin oz. kulturne krajine
zaradi uravnavanje klimatskih ekstremov.
Prav zaradi slednjega imajo vsi gozdovi
pomembno klimatsko funkcjo. Izjemno pomembno funkcijo pa imajo gozdne površine, kjer z njirni preprečimo škodljive klimatske vplive (npr.: nevaren veter), ali z njirni
skušamo vplivati na željene učinke klirne
(kroženje zraka ali odlaganje snega, ... ). Pri
določanju izjemno poudarjena klimatske
funkcije v prostoru je potrebno (zaželeno)
sodelovanje rnetereologa.

4.3.1 Izjemno poudarjena klimatska
funkcija 1. stopnje
4.3.1 Extremely important cli matic function of the
1st degree

4.2.3 Pomembna in delno pomembna

Merila
Izjemno poudarjeno klimatsko funkcijo
!.stopnje naj bi določili povsod tam, kjer
gozd lokalno odločilno preprečuje nezaželen veter ali z njim nenadomestljivo blagodejno vplivamo na lokalno klimo. Tako bi
kot merilo lahko služilo, da v to kategorijo

hidrološka funkcija

vključimo:

4.2.3 lmportant and partly important hydrological
function

Predlagamo, da vso obraslo gozdno površino, ki ni določena kot izjemno pomembna zaradi hidrološke funkcije gozdov,
ovrednotimo kot pomembno za hidrološke
funkcijo gozdov. Izjemoma lahko v območje
delno pomembne hidrološke funkcije vključimo močno onesnaženo gozdno zemljišče,
ki ni potencialno območje za vodne vire ali
izvire.

4.3 Klimatska funkcija
4.3 Cimatic function

Vsesplošno je poznan vpliv gozda na
klimo. Pri okvirnem ovrednotenju funkcij
gozdov v območnih načrtih je klimatska
funkcija skromno obdelana in ni niti omenjena v vseh območjih. Vzrok je verjetno
treba iskati tudi v tem, da imamo veliko
gozdnatost in da izjemen pomen gozda ni
toliko očiten v lokalnem ali regionalnem
pomenu. Pri gospodarjenju z gozdom in
urejanju gozdnatega prostora pa bi le mo-
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- do 1OO m ali več (glede na reliefne
razmere) robnega gozda, ki je pod vplivom
stalnih močnih vetrov;
- do 200 m ali več (glede na reliefne
razmere) pas gozda ob klimatskih zdraviliščih.

Usmeritve in predlogi za ukrepe
Izvedejo se lahko le taki ukrepi, ki ohranjajo ali pospešujejo stabilnost gozda proti
delovanju vetra in ohranjajo lokalno klimo.
Ni dovoljeno izvajati rednih sečenj ali dovoliti posega v gozd zaradi drugih dejavnosti.
Zato izvajamo zlasti naslednje nujne ali
možne ukrepe:
- redno in dosledno varstvo pred škodljivci in boleznimi;
- takojšno sanacijo zaradi vetra ali
snega prizadetega dela sestaja;
- popolnitev praznin s proti vetru odpornimi avtohtonimi drevesnimi vrstami;
- razširitev (ogozditev) varovalnega
pasu gozda;
- utrjevanje gozdnega roba (po potrebi
rahljanje ali prirezovanje vej in vrhov, ... );
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- pospeševanje vrste in oblike sestojev,
ki blagodejno vplivajo na lokalno klimo.

4.3.2 Izjemno poudarjena klimatska
funkcija 2. stopnje
4.3.2 Extremely important climatic function of the
2nd degree

Na regionalno klimo vpliva predvsem razporeditev gozda v prostoru. Zato je pomembno, da zadržimo določen % gozdnatosti
oz. tudi določene površine gozda v prostoru, ki blagodejno uravnavajo klimo. Tem
površinam označimo v prostoru izjemno
poudarjeno klimatsko funkcijo 2. stopnje.
Merila
Predlagamo, da izjemno klimatsko funkcijo 2. stopnje določimo:
- okoli večjih naselij (nad 2000 prebivalci) v pasu širine premera naselja;
- okoli turistično-rekreacijskih centrov
vsaj 1OO m ali več (glede na teren) od
zunanjega objekta.
Usmeritve in predlogi za ukrepe
Uveljaviti moramo dosleden koncept sonaravnega gospodarjenja. Prednost imajo
ukrepi, ki prispevajo k stabilnosti gozda in
ohranjajo ter krepijo klimatsko vlogo gozda.
Neposredne ukrepe lahko načrtujemo le na
osnovi krajinsko-ureditvenega načrta pri
urejanju naselij ali rekreacijsko-turističnih
centrov. Posebej bi tako poudarili ukrepe:
- uravnavanje razmerja drevesnih vrst
glede na skupinske zmesi;
- ohranjanje odprtin in nezaraslih površin, ki so pomembne za blagodejne klimatske učinke;
- izsek koridorja v gozdu za hitrejše
odvajanje hlad nega zraka;
- nove ogozditve.

4.3.3 Pomembna klimatska funkcija
4.3.3 Stressed climatic function

Pomembno klimatsko funkcijo ima
druga gozdna površina, kjer nismo določili
izjemno poudarjena klimatske funkcije.
4.4 Biotopska funkcija
4.4 Biotopic function

V Zakon o gozdovih je na novo vključena
biotopska funkcija. Pri okvirni valorizaciji

načrtu

gozdnogospodarske enote - 1. del

funkcij smo izločli, sicer dokaj različno, tako
imenovano zoocenotsko ali prehrambeno
funkcijo. Pri pregledu območnih gozdnogospodarskih načrtov in uporabljenih merilih
za okvirno ovrednotenje omenjenih funkcij
ugotavljamo, da smo bili pozorni le bolj do
divjadi, ne pa do vseh biotopskih dejavnikov. Ekosistemski sistem gozdnega gospodarjenja zahteva, da obravnavamo živali in
rastline, ki vplivajo ena na drugo in s svojim
okoljem predstavljajo zaključeno ekološko
enoto. Vse rastline in živali so se prilagodile
na svoje okolje, vendar so močno soodvisne od različnih klimatskih, edafskih in
biotopskih dejavnikov. Biotopska funkcija
gozda opredeljuje stopnjo pomembnosti
biotopskih dejavnikov rastlinskih vrst in določenih habitatov ali ekoloških niš, ki so
pomembni za eno ali več živih bitij.
4.4.1 Izjemno poudarjena biotopska
funkcija 1. stopnje
4.4.1 Extremely important biotopic function of
the 1st degree

Vse površine, ki so izrednega pomena
za varovanje in vzdrževanje habitatov, ekoloških niš ali biotopov redkih in zavarovanih
živalskih ter rastlinskih vrst, moramo v prostoru razmejiti in jih določiti kot površine,
kjer je izjemno poudarjena biotopska funkcija. Strokovna gradiva za ves gozdni
prostor so zagotovo še zelo pomanjkljiva.
Zato bomo v prvi fazi morali združiti znanje
vseh zainteresiranih. Pri navajanju meril in
tudi usmeritev bomo skušali podati le način
razmišljanja, ki naj bi vodil k željenemu cilju
in hkrati izzval podrobnejšo strokovno raziskovalno proučitev biotopske funkcije.
Merila
V območje z izjemno poudarjeno biotopska funkcijo 1. stopnje vključimo:
- zavarovane habitate in rastišča avtohtonih redkih ali ogroženih živalskih in rastlinskih vrst (napraviti seznam in omejitev
v prostoru!);
- ožje območje okrog (npr.: min. 50 m)
medvedjih brlogov, rastišča divjega petelina
ali ekološke niše oziroma rastišča redkih ali
ogroženih živalskih in rastlinskih vrst;
- osrednjo cono zimovališča divjadi.
GozdV 53, 1995

205

Strokovne podlage za prostorski del pri

Usmeritve in predlogi za ukrepe

Upoštevati moramo sprejete predpise oz.
določbe o zavarovanju določenih habitatov
ali živalskih in rastlinskih vrst. Pri tem moramo upoštevati že sprejete in tudi še ne

sprejete obveznosti s področja varstva narave in okolja, ki pa se že uveljavljajo v
evropskem prostoru. Preprečiti moramo posege ali motnje vseh dejavnosti v ta prostor.
Tudi za gozdno gospodarjenje se morajo
uveljaviti omejitve, ne samo na izločenih

površinah, pač pa tudi v določenem sezonskem obdobju (gnezdenje ptic, poleganje
mladičev, ... )v širšem okolju nasploh zaradi
pomembnosti biotopske funkcije.
Za izjemno pomembno biotopsko funkcijo 1. stopnje navajamo nekatere možne
nujne ukrpe:
- namestiti opozorilne table;
- prepovedati vsak poseg, ki bi spreminjal biotop;
- zagotoviti prepovedi in sanacijske
ukrepe za vse škodljive vplive;
- zagotoviti redno nadzorno službo, ki bi
preprečevala motnje.

4.4.2 Izjemno poudarjena biotopska
funkcija 2. stopnje
4.4.2 Extremely important biotopic function of
the 2nd degree

V to kategorijo poudarjenosti funkcije bi
zajeli tudi večje površine, ki so izjemno
pomembne za vzdrževanje in uravnotežen

razvoj gozdnih ekosistemov. V ta namen
navajamo nekatera merila z vsemi že spreM
daj navedenimi pridržki in n~ bi navajali
orientacijskega obsega izločenih površin,
saj se mora ta prilagoditi glede na usmeritev
v določenem območju.
Merila

Navajamo nekatere možnosti oz. že doM
sedaj izražene zahteve:
- izločiti ugoden habitat za ohranitev ali
razvoj živalskega sveta (mirne cone, negozdne enklave, neobrasla gozdna zemljišča, ... );

- izločiti habitate oziroma rastišča redkih
ali ogroženih živalskih in rastlinskih vrst, ki
niso zajeti pod 1. stopnjo pomembnosti
··
biotopske funkcije;

206

GozdV 53, 1995

načrtu

gozdnogospodarske enote - 1. del

- določiti zimovališča avtohtone divjadi;
- določiti obrobne cone zimovališč;
- izločiti vse prednostne površine za gojenje divjadi, ki so zajete v veljavno sprejete
prostorske dokumente;
- izločiti ograjena zimovališča za jele-

njad v goratem svetu.
Usmeritve in predlog možnih ukrepov
V usmeritve in možne ukrepe naj bi

predvsem zajeli le tiste, ki naj bi bili kot
obvezna strokovna podlaga za pripravo
lovnogojitvenih načrtov. Potrebno je načr
tno snovanje mirnih con za živalski svet in
jih upoštevati pri gradnji in vzdrževanju
gozdne infrastrukture. Pri izvajanju del v
gozdu se je treba prilagodili življenskemu
ritmu živali. Pripraviti je treba strokovni
predlog vseh tistih habitatov in ogroženih
ali redkih živalskih in rastlinskih vrst, ki jih
je treba posebej zavarovati. Vse ukrepe pri
varovanju in gojenju gozdov je treba prilagoditi biotopski funkciji. Navajamo nekatere:
- puščati posamezna drevesa ali skupine dreves zaradi semenenja dve proi-

zvodni dobi;
- omejiti dela v obdobju gnezdenja ptic
ali kotenja mladičev;
- oblikovati moramo jedra gostejših gošč
ali mladja, pravočasno in močneje moramo
redčiti letveinjake in drogovnjake, debeljake
pa gojiti v rahlem ali pretrgan em sklepu;
- vnašati plodonosno drevje;
- ohranjati in krepiti pestro mešanost
vseh rastlinskih vrst;
- puščati nekatera odmirajoča drevesa
(vsaj dve na 1 ha ) ;
- ohranjati ali obnavljati gozdne jase,
manjše vodne ali z grmovjem obrasle površine.

4.4.3 Pomembna biotopska funkcija
4.4.3 lmportant biotopic function

Pomembna je biotopska funkcija na vseh
gozdnih površinah, kjer ni izjemno poudarjena. Le delno pomembna je biotopska
funkcija lahko na trajno močno onesnaženih območjih.
Opomba : Pri ovrednotenju ekoloških
funkcij gozda moramo upoštevati končni

j
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namen ovrednotenja. V skladu z zakonskimi določili razglasimo gozdove s katero
koli izjemno poudarjeno ekološko funkcijo
za varovalne gozdove. V gozdnogospodarski enoti naj bi zaradi zasledovanja različnih
gozdnogojitvenih ciljev in neposrednih usmeritev ter ukrepov praviloma varovalne

gozdove razvrstili v več kategorij ("gospodarskih razredov"). Predlog za razglasitev
bo moral utemeljiti in razmejiti javni in

zasebni interes ter zagotovti pogoje za
uresničevanje

predvidenih omejitev ter us-

meritev za ohranjanje in razvoj ekoloških
funkcij. Za utemeljitev bomo morali imeti na
razpolago naslednje podatke:
- lokacijo in orografski položaj gozda;
- gozdno združbo in njeno razvojno težnjo;

- dosedanje gospodarjenje in stanje sestoja;
- ogroženost (poškodovanost) gozda;
- neposredne ekološke funkcije gozda
in morebitno prekrivanje izjemno poudarjanih funkcij;
- naravovarstvene in gozdnogospodar-

ske cilje;
- predlog

omejitev in

usmeritev za

vzdrževanje in razvoj gozdov;
- obseg in vrsto ukrepov ter višino stro-

škov, ki jih je treba zagotoviti zaradi razglasitve varovalnih gozdov.

načrtu
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zne vsebine, ki naj bi služila kot strokovna
osnova za dopolnitev oz. pripravo Republiškega prostorskega plana za področje gozdarstva oziroma gozdnogospodarske politike na področju urejanja prostora. Izdelane
načrte je Ministrstvo za kmetijstvo in gozdarstvo predstavilo (tedanjemu) Ministrstvu
za varstvo okolja in urejanje prostora, ki se
je strinjalo o primerni predstavitvi tega področja v načrtih. Pri vsebinskih izhodiščih
območnih načtov so tudi določene zakonske obveznosti za gozdnogospodarsko
načrtovanje - prostorski del.
Svoja razmišljanja sem že okvirno predstavil na posvetovanju o tej temi v letu
1994. Ocenjujem, da ne smemo zavlačevati
z razvojem in pripravo strokovnih osnov, ki

bi omogočile opravljati zahtevno delo, če
tudi še ni sprejeta nova zakonodaja o
urejanju prostora. Za gozdni prostor bodo
potrebni določeni prostorski akti (plani, ureditveni načrti, sanacijski načrti in projekti),
odvisno pa je od stroke, ali je pripravljena
na tem področju (in v kolikem obsegu)
prevzeti nosilno vlogo. Vse navedeno me
je vodilo, da sem v delnem segmentu po
prioriteti razmišljal o neposrednem delu, ki
ga že zahtevajo določbe Zakona o gozdovih in se je treba do njih strokovno opredeliti. Dela je še veliko, časa pa ni na pretek,
zato pričakujem, da bo to novo področje z
vso zavzetostjo dobilo ustrezno mesto in
težo pri strokovno razvojnem delu.

5 ZAKLJUČEK
5 CONCLUSION

VIRI

Na osnovi izhodišč za delo podajamo
razmišljana, kako nadaljevati začeto delo
pri ovrednotenju funkcij in vključevanju v
urejanje prostora, ki smo ga sistemsko že
vključili v območne gozdnogospodarske
načrte. Pri potrjevanju načrtov so bile funkcije in vloga gozdov posebej obdelane. V
obravnavi pri procesu potrjevanja načrtov
so sodelovali strokovnjaki zunaj gozdarstva, ki jih obravnavana tematika neposredno prizadeva. Sprejete so bile usmeritve za minimalno uskladitev potrebne obve-

1. P. J.: Razmišljanje o vključevanju prostorskega (krajinskega) vidika v območno gozdnogospodarsko načrtovanje GV, 1990, s. 113-123;
2. P. J.: Funkcije gozdov in gozdovi v prostoru
v območnih gozdnogospodarskih načrtih GV,

1992, s. 294-303;
3. P. J.: Gozdnogospodarsko

načrtovanje prostorski del, Zb. Strokovna izhodišča za pripravo pravilnika ... , ZGD, s. 61-71, LJ. 1994
4. Arbeitsgruppe Landespflege: Leitfaden zur
Kartierung der Schutz- und Erholungsfunkcionen
des Waldes, MUnchen, 1974
5. : Zakon o gozdovih, UL RS št. 30/93;
6. : Zakon o urejanju prostora in graditvi, del.

grad. 11. 1995.
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študijsko potovanje v Waiblingen- tovarna STIHL
Jure MARENČE*

V mesecu aprilu je bilo v organizaciji
tovarne STIHL in Unicommerca iz Ljubljane
organizirano študijsko potovanje v Waiblingen, Nemčija, k trenutno največjemu proizvajalcu motornih žag na svetu. V prispevku dajem nekaj vtisov in informacij s
tega potovanja.
Tovarna ima 5500 zaposlenih in pokriva
kar 30 % svetovnega trga (za primerjavo
navajam, da ima drugi največji proizvajalec
motornih žag 15% delež). Zanimiv je tudi
podatek, da ima STIHL v Skandinaviji trenutno kar 25% tržni delež. Pri tem je potrebno posebej poudariti, da so ravno skandinavske dežele tiste, v katerih je tovrstna
industrija izredno močno razvita in ima že
dolgoletno tradicijo.
Trenutno so glavni proizvodi tovarne
STIHL motorne žage in krožne žage za
nego (za slednje včasih uporabljajo tudi
izraz motorne kose). V letu 1994 so na
svetovnem trgu prodali približno 1 milijon
kosov motornih žag in prav toliko kosov
krožnih žag za nego.
Organizacijska shema tovarne
Podjetje je v družinski lasti Hansa Petra
Stihla in Eve Mayr - Stihl, ustanovljeno leta
1926. Uprava je v Waiblingnu v bližini
Stuttgarta. Organizacijsko je podjetje razdeljeno na več enot (Werk 1 - 7), ki so
prostorsko ločene med seboj, vse pa so v
okolici Stuttgarta. V vsaki od teh enot se
odvija del proizvodnega programa. Poleg
teh enot sestavljajo firmo STIHL še tovarne,
ki so drugod po svetu in ki dopolnjujejo
osnovno proizvodnjo v Nemčiji; te so v Sao
Leopolda - Brazilija, Virginia Beach - USA,
Knoxfield - Avstralija in Wil - Švica. V
slednji izdelujejo verige za motorne žage.
• J. M., dipl. gozd., Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo, 61000 Ljubljana, Večna pot
83, SLO
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V ta sklop spada tudi avstrijska firma VIKING, ki jo je v preteklem letu v celoti kupila
firma STIHL.
Od vseh zaposlenih delavcev v matični
tovarni je trenutno 76% domačinov in 24%
tujcev, med katerimi prevladujejo Grki,
Turki in Italijani. 61 % jih dela v neposredni
proizvodnji. Delo je skoraj v celoti avtomatizirano, precej delovnih faz opravijo roboti.
Račnemu delu je v montaži namenjena le
ena linija - gre za pripravo posebnih naročil
oziroma montažo zelo majhnih serij.
Posebno poglavje je skladišče rezervnih
delov in gotovih izdelkov v Ludwigsburgu
(Werk 5,7). Ogromni skladiščni prostori so
napolnjeni s sistemom regalov, ki so obvladljivi s transporterji in se pomikajo v tem
sistemu. Vsak rezervni del ima s kodo
Lasten muzej - razvoj od začetkov do
danes
V upravni stavbi v Waiblingnu imajo od
lanskega leta tudi lasten muzej, ki prikazuje
razvoj celotne tovarne, ustanovljene leta
1926. Sprva so v majhni delavnici izdelovali
motorne žage, ki so bile v obliki loka in brez
meča, ali pa v izvedbi, ki so bile namenjene
dvema delavcema - posamezne so tehtale
tudi prek 50 kilogramov. V muzeju je prikazan razvoj izdelave motornih žag in drugih
proizvodov vse do oblik in tipov, ki jih
poznamo danes. Prikazan je tudi traktor
STIHL, namenjen gozdni proizvodnji - marsikdo ne ve, da so v tej tovarni v letih
1949-62 izdelali tudi nekaj traktorjev, če
prav serijske proizvodnje nikoli ni bilo. Proizvodnja se je kmalu povsem preusmerila v
izdelavo žag, po katerih to tovarno tudi
najbolj poznamo. V zadnjem času pa več
kot polovico vse proizvodnje izpolnjuje izdelava krožnih žag za nego, raznih strojev za
č iščenje, sesalcev, strojev za pranje in
malih ku ltivatorjev.

Upravna stavba
Andreas Stihl, Waiblingen
Werk 1, Waiblingen
Poganske gredi, deli iz umetnih

Andreas Stihl Moto-Serras Uda.
Sao Leopolda, Brazilija

materialov, dodatni program

Werk 2, Waiblingen
Meči,

montaža

Stihl lncorporated
Virginia Beach, USA
Motorne žage, drugi stroji

Werk 3, Wiecs a. Randen
Električne žage, nosilni ročaji,
naprave za brušenje

STIHL & Co.
Wil, Švica

Werk 4, Prum-Weinseim
Livarna

Werk 5, Lidwigsburg
Skladišče rezervnih delov

STIHL PTY. LTD.
Knoyfield, Avstralija
Montaža motornih žag

Werk 6, Waiblingen
1

Razvoj, izobraževanje

Werk 7, Ludwigsburg
Skladišče gotovih izdelkov

VIKING-Umwelttechnik
Ges. m. b. H.
Kufstein, Avstrija
Vrtna oprema

1

Slika 1: Motorna žaga leta 2000 - več kot samo vizija
Figure 1: The motor saw of the year 2000 - more than a vision
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Kaj se od vsega naštetega dobi trenutno
na našem trgu ?

Predvsem so to motorne žage od najmanjše (tip 021) do največje (tip 066) in
krožne žage, namenjene različnim uporabam - za košnjo, razna gojitvena dela. V
programu sta še dva tipa električnih žag hobby program ter škropilnica; rezalec,
škarje in vrtalnik pa so tudi del trenutne
ponudbe na našem trgu, ki pa niso namenjeni le gozdni proizvodnji.
Poleg kvalitete in primernosti uporabe
nas vedno zanima tudi cena. Gozdarji vemo, da so proizvodi te tovarne na trgu med

dražjimi, kar marsikaterega potencialnega
kupca odvrne od nakupa. Proizvajalec odgovarja, da se tega sicer zaveda, vendar
vztraja pri visoki kvaliteti svojih proizvodov
in razvoju, na kar kaže tudi veliko število
inovacij in tehničnih izboljšav na motornih
žagah in drugih izdelkih.
O teh inovacijah in tehničnih izboljšavah
v zadnjem času pri motornih žagah STIHL
pa v naslednji številki.
določeno svoje mesto v tem sistemu. Tako
je tudi vsako posamezno naročilo sprva
spisek kataloških številk, te pa so spremenjene v kode. S temi se vsako naročilo
kompletira in odpremi naročniku.

GDK: 383.8

BAUMA 1995
Bavarska prestolnica je bila v času od 3.
do 9. aprila prizorišče mednarodnega
sejma gradbene mehanizacije in materialov
ter opreme za gradbeništvo. Prek 1500
razstavljalcev iz več kot tridesetih držav je
dober teden razkazovale »mišice« na prek
400.000 m2 razstavnega prostora v središču Munchna in tako znova potrdilo, da
je BAUMA največji in najpomembnejši tovrstni sejem na svetu. Čeprav v gradbeništvu
zahodne Evrope recesija še ne pojenjuje
(lansko leto so v Nemčiji zabeležili 1 ,6 %
padec investicij v gradbeništvu (Bauma
news 1995)), se je tudi tokrat sejem >>zgodil« zelo uspešno. Obiskalo ga je več kot
350.000 obiskovalcev in zaradi bližine
Munchna z državami v tranziciji ni dvoma,
da je bilo sklenjenih mnogo pogodb. Prav
gradbeni zagon nekdanjih socialističnih
držav je motor, ki trenutno drži strojno
industrijo zahodne in srednje Evrope pri
življenju. Med slovenskimi proizvajalci sta
na sejmu dokaj uspešno nastopala kranjska
Sava in ljubljanski SCT in na ta način
promovirala Slovenijo. Seveda je bilo med
obiskovalci slišati tudi slovensko govorico,
nekaj celo gozdarjev.
21 O
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Sejma sva se udeležila tudi dva predstavnika Gozdarskega inštituta Slovenije, z namenom, da ugotoviva, kam plove razvoj
mehanizacije, primerne tudi za gradnjo in
vzdrževanje. gozdnih prometnic. Čeprav
smo bili gozdarji vselej bolj skromni porabniki kovinskih mamutov, pa nam do nedavnega tovrstna oprema ni predstavljala popolne neznanke. Očitno je, da je z neslavnim razdruževanjem izvajalcev in načrtoval
cev v gozdarstvu trenutno najkrajši konec
potegnilo ravno gozdno gradbeništvo, ki
danes, milo rečeno, stagnira, v resnici pa
zamira.
čemu torej ogled BAUME? Nisva kupovala bagrov za okolju prijazno gradnjo gozdnih cest, pa strojev za vzdrževanje cest
in kamionov za prevoz lesa. Bolj se je bližal
večer, hitreje sva drvela skozi številne razstavne paviljone, kjer so posamezni razstavljalci pripravili neštete prezentacije, malodane pretekla sva ogromen zunanji razstavni prostor med mogočno gradbeno mehanizacijo, vendar je bilo očitno , da bova
bitko s sejmom izgubila. Ko sva v večernem
mraku zapustila labirint prometnih obvoznic
okrog Munchna in se končno dokopala do

zasluženega piva, pa so se začele misli

motenj preteklih tehnologij. ln tako se lahko

urejati. Ko je popustila še bolečina ožuljenih
nog, sva bila oba pripravljena priznati, da
je bil obisk sejma koristen vsaj iz .treh
razlogov.
Včasih je potrebno, da se na lastne oči
prepričaš, da recesija v neki dejavnosti še
ne pomeni njenega zamiranja. Gozdarja
pač ni težko prepričati, da eksponentna
rast ni vedno mogoča in dobra. Čeprav
gradbena industrija ne živi v zlati dobi, gre
razvoj tudi tu naprej. Firme neutrudna proizvajajo vedno bolj specializirane stroje in
se odzivajo na potrebe iz okolja. Na voljo
je nič koliko inačic uličnih bagerjev, rovokopačev in nakladalnikov, ki niso mnogo večji
od dobrih otroških igrač. Na drugi strani te
palete so orjaki z dnevnih kopov, ki se zdijo
primernejši za delo na Luni kot pa za krhke
zemeljske ekosisteme. Hidrostatski pogani,
računalniško krmiljenje in vrhunsko ergonomsko urejena delovna kabina postaja
standard v vseh velikostnih razredih. Gospodarnost pri izdelavi take mehanizacije

sprehajamo po ,,zelenih halah«, kjer nam

se očitno dosega na račun združevanja

velikih in že uveljavljenih firm (Caterpillar,
Volvo, Poclain, O&K, KOMATSU, ...) in v
intenzivnem vključevanju neskončne ar-

made kooperantov v proizvodni proces.
Vsak izdelovalec tesnil in zatičev si išče
svojo tržno nišo, vsej recesiji navkljub. Njim
je bilo namenjeno kar nekaj razstavnih
paviljonov. Ne, strojev za potrebe gozdnega gradbeništva ni težko najti. To velja
tem bolj, dokler ne začnemo razmišljati o
denarju.
Drugi razlog za ogled BAUME je priložnost, da si gozdar pogleda, kako se razviti
svet odziva na probleme, povezane z var-

stvom okolja. Ne glede na skromno dejstvo,
da je tehnologija vir številnih motenj v
okolju, se je znanost besno zagnala v
razvoj novih tehnologij za zmanjševanje

prikazujejo naprave za reciklaža in predelavo odpadkov, razvoj novih materialov in
»čistejših« tehnologij. Ekologija mora biti
biznis, ali pa ni vredna svojega imena, in
pri tem ni nič narobe, če entropija veselo
narašča. Ob pogledu na tako ekologijo se
zdijo naši gradbeni posegi v naravno okolje
pravi mačji kašelj. Da pa bo temu tudi čim
večkrat tako, bo potrebno primerno mehanizacijo za delo v gozdu v prihodnje še bolj
skrbno izbirati.
Tretji razlog, ki gozdarja dokončno prepriča o umestnosti ogleda takega sejma,
pa je dejstvo, da razvoj tehnologij in mehanizacije vse bolj spremljajo standardi kakovosti in pripadajoča merilna tehnika. Uvajanje standarda ISO 9000 v gradbeništvo je
dejstvo, ki bo z logičnim časovnim zamikom
pljusknilo tudi na področje gradbenih posegov v gozdnem prostoru. Pri tem narašča
vloga kontrole kakovosti izvedbe del tako
s tehničnega kot z ekološkega vidika, pri
čemer bomo metode za preverjanje tehnič
nih vidikov lahko povzemali po gradbeništvu, medtem ko bodo metode za kontrolo
ekoloških vidikov izvedbe gradbenih posegov v gozdnem prostoru morale ostati domena gozdarjev.
BAUMA ostaja pomemben presek stanja
v gradbeništvu, na katerem je mogoče
videti marsikaj zanimivega tudi z zornega
kota gozdnega gradbeništva. Za vse resne

obiskovalce pa še koristen nasvet. ))Kolikor

nimate veliko časa za ogled, se ne sprehajajte po sejmu, ampak si izberite ključna
gesla ter na informacijah poiščite natančne
naslove vaših sogovornikov. Verjemite, deluje!((

mag. Robert Robek
Borut Bitenc
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STROKOVNA SREČANJA
GDK: 3:945.4

Gozdna tehnika se predstavlja

V četrtek, 4. 5. 1995 je oddelek za
gozdno tehniko in ekonomiko Gozdarskega
inštituta Slovenije v prostorih inštituta predstavil svoje raziskovalno delo, cilje in program dela v prihodnje. Kot je že v uvodnem
nagovoru omenil direktor inštituta dr. Milan
Hočevar, pozneje pa tudi vodja oddelka za
gozdno tehniko dr. Boštjan Košir, gre za
nadaljevanje pred leti ustaljenega načina
predstavitve raziskovalnih dosežkov, predvsem pa za zbiranje kritičnih mnenj posameznih uporabnikov tovrstnih storitev. Da
gre kljub krizi, ki jo trenutno preživlja gozdarstvo, za zelo zanimivo področje, priča

število navzočih poslušalcev, saj se jih je
na naše povabilo odzvalo kar 43, med njimi
tudi državni sekretar za kmetijstvo in gozdarstvo mag. Franc Ferlin.
Z reorganizacijo gozdarstva, ki še ni
zaključena, ter z začetkom delovanja javne
gozdarske službe, se je izoblikovala temeljna družbeno ekonomska skupina subjektov, ki bci v prihodnje vplivala na razvoj
gozdarske stroke. Ob ureditvi statusa inštituta kot znanstveno-raziskovalne organizacije slovenskega gozdarstva, ki naj hkrati
opravlja tudi pomembnejše naloge s področja javne gozdarske službe, je bil v
lanskem letu na inštitutu ustanovljen oddelek za gozdno tehniko in ekonomiko.
Osnovna dejavnost oddelka je predvsem
organizacija gozdarstva in študij dela, gospodarjenje z zasebnimi gozdovi, gozdne
prometnice ter področje biomase.
Tokratni referenti so ob pomoči sodobne
računalniške tehnike in drugih vizualnih
pripomočkov na kratko predstavili naslednje važnejše teme:

- Spremembe lastniške strukture gozdov zaradi denacionalizacije; mag.M. Medved
- Merjenje in ocenjevanje negativnih
vplivov gozdnih prometnic na gozd;
mag.R.Robek
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- Možnosti napovedovanja potencialnih
tehnologij z računalnikom; J. Krč
- Računalniški program projekta žič
nega žerjava; l. Sirk
- Gozdna lesna biomasa neizkoriščen
vir energije; B. Bitenc
- Merila za izbor izvajalcev gozdnih del;
dr. B. Košir
Gre torej za temeljne in aplikativne raziskave, ki so še kako pomembne za nadaljni
razvoj gozdarstva. Razprava je pokazala,
da je reševanje nakazanih problemov, začenši s spremembami lastninske strukture
in njenim vplivom na prihodnje gospodarjenje z gozdovi (kar 75% vseh gozdov bo v
zasebni lasti), pa do neodgovornih posegov
v gozdni prostor pri gradnji gozdnih prometnic, ki s seboj prinašajo vrsto neslutenih
M

posledic, v današnjem času nujno, če že-

limo ohraniti številne naloge, ki jih pripisujemo gozdnemu ekosistemu. Dela v gozdu
morajo biti zato zaupana le za to usposobljenim izvajalcem gozdnih del. V energetski
bilanci Slovenije dobiva vse vidnejše mesto
tudi gozdna lesna biomasa.
Skupna misel in želja vseh prisotnih je
bila, da odgovorni čim hitreje zaključijo
zastavljeno preoblikovanje celotnega sistema gozdarstva, s skupnimi močmi pa
mu ponovno priborimo mesto, kot ga je
imelo pred leti.
Tokratna predstavitev raziskovalnega
dela oddelka za gozdno tehniko in ekonomiko ni prva, pa tudi zadnja ne, zato se
naslednjič dobimo v še večjem številu.
Borut Bitenc

GDK: 156: 907.13

Gozd in živalski svet
Nekaj misli k posvetovanju v Nazarjih

Savinjsko gozdarsko društvo Nazarje je
ob letošnjem evropskem letu varstva narave pripravilo posvetovanje o živalskem
svetu v gozdu. Na posvetovanju smo govorili o področju, ki me osebno ljubiteljsko in
poklicno najbolj privlači, zato sem s pričako
vanji in z veseljem sledil referatom in pogovoru. Hvaležen sem organizatorjem, da so
me povabili.
Pri vožnji domov sem razmišljal o vsebini
posvetovanja, o mnenjih in stališčih razpravljalcev, ter prišel do nekaterih spoznanj. Morda bodo zanimala še koga, zato
jih tu zapisujem.

drevja. Pri tem se je zavzel za njeno popolno varstvo. V pogovoru o tem vprašanju
nismo več govorili, kar nekako smo nanj

pozabili. Pridružujem se Gregorijevemu
mnejenju, čeprav osebno menim, da šoja
sploh ni "nedolžna": pospravi marsikatero
leglo in zalega ptic pevk. Spet smo pri
spoznanju, da v naravi ni samo koristnih
oz. samo škodljivih vrst.
3. Kaj je naravovarstvo in kdo je
naravovarstvenik

Tega vprašanja na posvetovanju nismo
neposredno obravnavali, je pa zanimivo,

1. Ptice in gozd
Biolog in priznani slovenski ornitolog Janez Gregori, ki je imel uvodno besedo o
pticah v gozdu, je na vprašanje o smiselnosti nameščanja gnezdnic v gozdu odgovoril
pritrdilno. K njegovemu odgovoru želim dodati naslednje: nameščanje gnezdnic je
vsekakor upravičeno in zaželeno, vendar
ne kot potuha neodgovornemu gospodarjenju, ki v gozdu "sterilna čisti", ampak kot
dodaten, zlasti pa začasen ukrep v sestojih,
ki trenutno za duplarje nimajo ustreznih
gnezdilnih možnosti zaradi različnih vzrokov: izsekano staro trhla drevje, pomlajenci
in podobno. Naj ponovim, kar sem zapisal
v junijski številki GV leta 1988: nameščanje
gnezdnic naj bo predvsem dopolnitev ne
pa nadomestitev naravnih dupel. Določeno
število gnezdnic bo vedno potrebnih. Poleg
čiste biološke vrednosti, ki je zmanjšana
zaradi človekovega delovanja, pomenijo
najbolj neposredno vez med ptico in člove
kom. Omogočajo pa tudi bolj vsestransko
opazovanje in proučevanje ptičjega sveta.
2. Šoja v gozdu
Janez Gregori je v svojem uvodnem
razmišljanju omenil tudi pomen šoje za
razmnoževanje nekaterih vrst gozdnega

da se je pletlo kot nevidna nit pogovora.
Odkar sem že kar nekaj let poklicni udeleženec naravovarstva, sem na osnovi stališč
in razmišljanj sodelavcev in kolegov prišel
do spoznanj, ki se mi ne zdijo najbolj
spodbudna. V Sloveniji imamo poklicno
naravovarstveno službo, združeno v zavodih za varstvo naravne dediščine oz. v
upravi za varstvo narave, vključno z upravami nekaterih zavarovanih območij. Ali je
to poklicno naravovarstvo stroka? Lahko
pritrdimo ob dejstvu, da smo poklicni naravovarstveniki ljudje iz različnih naravoslovnih strok. Svoje strokovno znanje pa poklicni naravovarstveniki "podrejamo" idejam
varstva narave, ki so posledica spoznanj o
ogroženosti narave zaradi človeka. Do sem
so stvari "čiste". Zaplete pa se pri trditvi,
da je varovanje narave absoluten, etično
čist pojem; da je naravovarstvenik tisti, ki
rezervatno varuje in se ne dotika (izkorišča)
živalskih vrst. S takim pojmom konzervacije
pa se ne strinjam. Moje prepričanje je bilo
in ostaja, da je naravovarstvenik vsak, ki
pri svojem vsakodnevnem delu in ravnanju
upošteva etična in dogovorjena načela znotraj vsake stroke in dejavnosti pod pogojem,
da po dogovoru priznava pravico do življenja vsem rastlinskim in živalskim vrstam s
primerno ohranjenostjo njihovih življenskih
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prostorov, torej, da se vsaka človekova
dejavnost odvija uokvirjena v ohranjanju in
negovanju in da je sestavni del tega tudi
zmerno izkoriščanje naravnih dobrin. Omejiti naravovarstvo in naravovarstvenika
samo na izbrance poklicnega in ljubiteljskega naravovarstva pomeni medvedjo uslugo samemu naravovarstvu. Morda bo kdo
ugovarjal, češ da gre npr. pri lovu za
ubijanje živali z glagolom "hoteti", pri povoženi živali na cesti pa za ubijanje z glagolom
"ne hoteti". Sprašujem se, kakšna je razlika
za ubita žival? Razlika je le v pojmu, ki si
ga je izmislil človek. Na tem mestu bi zašli
predaleč, če bi razpletali še naprej v smeri:
človek kot biološki del narave, njegove
življenske potrebe plenilca na vrhu prehranjevalnih spletov itd. Naravovarstvo ni in ne
more biti samemu sebi namen. Naravovarstveniki niso izbranci. Naravovarstvo je sok,
ki naj prepoji vse človekove dejavnosti in
ravnanja vseh ljudi, še zlasti intenzivno
tistih neposredno povezanih z naravo in

okoljem. Naravovarstvenik je prenašalec
teh idej.
4. Še vedno "prednostno" gledanje
Posvetovanje je pokazalo vso širino
obravnavane tematike. Organizatorji so s
svojimi prispevki uspeli preseči osredotoče
nost na lovski del živalskega sveta. Verjetno se ne motim v spoznanju, da današnjo
gozdarsko organiziranost na področju živalskega sveta zaposljuje predvsem varstvo
in upravljanje s prostoživečimi živalmi oz.
lovskogospodarsko načrtovanje. To je premalo. To je le del naše gozdarske odgovornosti za živalski svet v gozdu. Prav je
opozoril mag. Janez černač, namreč na

nevarnost, da nam "nezasedena nišo" zasedejo drugi. Tu je izziv za novo organiziranost gozdarstva v Sloveniji, in prav je reči,
da so zagovorniki in snovalci nove organi-
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ziranosti v gozdarstvu dolžni in odgovorni
zagotoviti celostni namen pri varstvu in

gospodarjenju z gozdom oz. z vsemi njegovimi sestavinami. Novi sistem organiziranosti se mora na ta način šele potrditi. Pri tem
gre tudi za vprašanje zaposlovanja, za
prispevek k socialni varnosti ljudi. Kje pa
naj državljani Slovenije najdemo vsak svoj
kos kruha, če ne v dejavnostih, ki so nam
naravno, prostorsko dane. Pristajanje na
"omejene" kadre v gozdarstvu, kar se je z
novo organiziranostjo zgodilo, je nedopustna napaka. V gozdarstvu so velike možnosti za delo, od raziskovalnega in vzgojnoizobraževalnega, do operativnega. Vsem
mlajšim kolegom gozdarjem priporočam,
da ne podležejo skušnjavi lotiti se česa na
revolucionarni način, ker je ta v gozdarstvu
povsem nepotreben, celo škodljiv. Verjetno
je primer nazarskih gozdarjev za celostno
stvar pri varstvu in skrbi za ves živalski svet
v gozdu bolj izjema kot pravilo. Pa še pri
njih je takšno stanje rezultat "navdušenja
in žrtvovanja". Razmislimo o tem.
5. Na posvetovanju sem pogrešal marsikaterega gozdarja, za katerega vem, da
ga to področje še posebej privlači. V
gozdarstvu kot znanosti in stroki ne dopustimo ograjevanja na interesna področja.
To je škodljivo in nas bo še veliko stalo.
6. Priporočam prihodnjim organizatorjem podobnih posvetovanj, da omogočijo tudi koreferate. Menim, da je to ča
sovno in drugače izvedljivo. S tem bomo
posvetovanja vsebinsko obogatili in dali
priložnost mlajšim in "skritim". Koreferati
naj bodo sestavni del strokovnega gradiva
posvetovanja.
Hvala nazarskim gozdarjem. Lepo pozdravljeni in vztrajajte!
Miha Marenče
Triglavski narodni park

GDK: 971:181.45

11. redno letno srečanje predstavnikov držav,
ki sodelujejo v programu UN/ECE ICP Forests
Srečanl.e je bilo 28. 5. - 31. 5. 1995 v
Pragi na Ceškem. Večino izmed 32 sodelujočih držav sta predstavljala po dva predstavnika - eden s pristojnega ministrstva in
eden iz strokovne inštitucije, ki se ukvarja
s problematiko zdravstvenega stanja gozdov.
Rezultati osnovnega programa dela (level 1) obsegajo popis osutosti gozdnega
drevja, analizo vsebnosti žvepla in nekaterih hranil v iglicah smreke in črnega bora
ter ugotavljanje pH in vsebnosti nekaterih
ionov v gozdnih tleh. Rezultati se v obliki
datotek originalnih podatkov zberejo v posameznih centrih (Hamburg, Gent, Dunaj),
ki so za sumarno obdelavo in prikaz podatkov posebej financirani. Podatki o osutosti
gozdnega drevja so bili tokrat prvič analizirani ob pomoči geografskega informacijskega sistema Glavnega kmetijskega direktorata v Bruslju. Na kartah je prikazano
stanje od leta 1987 dalje in spremembe
med posameznimi leti, pri čemer so podatki
za Slovenijo podani od leta 1993 dalje.
Gradivo je dostopno v knjižnjici Gozdarskega inštituta.
Nekatere bistvene pomanjkljivosti programa kljub desetletju dela še vedno niso
odpravljene, npr. izenačitev kriterijev ocenjevanja osutosti med državami. V letnih
poročilih o stanju gozdov v Evropi v obliki
tabel in kart so zato še vedno opozorila na
previdno interpretacijo rezultatov. Poročilo
o stanju gozda obsega transnacionalno
poročilo in nacionalna poročila. Pomen
transnacionalnega poročila narašča, v njem
pa je stanje prikazano za vse sodelujoče
države, vendar je vedno dodana tudi ločena
informacija o stanju za ES. Namenjeno je
delovni skupini za učinke (WGE), ki jo je
letos predstavljal njen predsednik g. Keith
Bull iz britanskega ITE (Institute for Terrestrial Ecology). Kljub naklonjenosti kontinuiteti vseevropske inventure je vendarle očit
no, da rezultatov osnovnega programa ni
mogoče uporabiti za potrditev neposred-

nega učinka onesnaženega zraka na gozdove, ki mu je program namenjen. Zato
se aktivnost držav ES širi na nova področja.
Nastajajo skupni kriteriji za prihodnje raziskave sprememb talne vegetacije, kriteriji
za opazovanje meteoroloških spremenljivk
ter za analizo prirastka in depozitov na
izbranih ploskvah. Nove raziskave naj bi
potekale na delu ploskev obstoječe mreže
popisa osutosti ali pa na novih subjektivno ·
izbranih ploskvah, ki so reprezentativne za
posamezne tipe gozdov v posamezni deželi. 349 ploskev za intenzivne raziskave
vpliva onesnaženega zraka na gozdove
(level 11) je v Evropi že vzpostavljenih,
načrtovanih pa je skupno 555 ploskev.
Poleg popisa osutosti naj bi se na teh
ploskvah kemijsko analiziralo tla, foliarni
vzorci ter ugotovilo prirastek in depozite. Le
1O% teh ploskev je vzpostavljenih v državah zunaj evropske skupnosti. Najnovejši
in tudi najintenzivnejši program raziskav na
posamičnih ploskvah v okviru ICP-ja (level
111) pa je že prehitel podoben program ES
(Integrirani monitoring).
ICP je spričo velikega števila članic za
konkretne odločitve, npr. o širitvi programa
ali možnih interpretacijah rezultatov, relativno okoren birokratski sistem, zaradi če
sar je bila oblikovana t.i. znanstveno svetovalna skupina (Scientific Advisory Group).
ln kaj je bilo na sestanku pomembno za
našo državo?
Nemara predvsem ugotovitev, da kljub
postopnemu zaostajanju za aktivnostmi vodilne države (Nemčije) in držav ES nobena
izmed sodelujočih niti ne razmišlja o oddaljevanju od skupine, temveč vsaj o vzdrževanju stikov z njo. Breme stroškov za raziskave, ki omogočajo sodelovanje tudi na
nivoju intenzivnih raziskav ali celo v integriranem monitoringu, prevzemajo države zunaj ES same, hkrati pa skrbijo za kompatibilnost z zahtevami ES. Konkretne informacije se nanašajo na seminarje, srečanja in
roke za oddajo gradiv:
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Prostovoljni prispevki za financiranje ICP Forests (v USD)
1990

1991

Avstrija

1992

1993

1994

2,385

2,370

2,367

1995

1990-95
7, 122

Belorusija
1,681

1,681

Belgija

178

Belgija-Bruselj
Belgija-Wallone

1,618

3,362
178

1,618

3,362

Bosna in Hercegovina
Bolgarija

525

525

Kanada
Hrvats ka

300

300

3,645

Ciper

Češkoslovaška

Češka
Danska

2,310

985

565

1,540

1,540

3,295

2,070

2,070

2,070

2,070

1,605

1,605

8,280

Estonija
1,605

1,595

1,605

Francija

17,094

16,949

Nemčija

23,595

27,705

27,705

27,705

1,500

1,366

1,985

1,982

6,833

675

675

675

675

2,700

750

750

1,500

30

30

30

90

Luksemburg

150

150

150

Nizozemska

4,920

Finska

G rčija

Madžarska

8,015
34,043
27,705

134,415

Island
Irska
Italija
Latvija
Liechenstein
Litva

1,695

Norveška
Poljska

2,130

1,667

1,695

2,130

2,130

8,520

450

450

450

1,785

530

555

1,680

2,130
435

Portugalska

450
4,920
1,695

8,432

Moldovia
Romunija

1,085

Ruska federacija
Slovaška

770

770

Slovenija
Španija

5,310

5,295

5,295

5,295

21,195

Švedska

3,990

3,975

3,990

3,990

15,945

Švica

3,390

7,254

10,644

Tu rčija

Ukrajina
Velika Britanija

5,000

5,000

Združene države
Evropska unija
Skuoa·
Vir: Air Pollution Section 11/5/95
(ICPFOR1.FIN)
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3735

4,995

4,995

4,995

4,995

4,995

24,975

81409

75522

59821

66504

34395

321 366

- do oktobra 1995 je potrebno oddati
podatke o izbranih ploskvah za intenzivni
monitoring;
- do konca letošnjega leta je potrebno
oddati rezultate analiz tal za osnovni nivo
(level 1);
- do 15. decembra naj bo oddano poročilo in datoteka podatkov o osutosti gozdnega drevja na 16 km mreži (lahko tudi s
4 km, ki pa bo do nadaljnjega le arhivi rana);
- seminar za laboratorijske analize tal
na zahtevnejšem raziskovalnem nivoju bo
v Gentu oktobra;
- v novembru bo v Hamburgu delavnica

s temo opazovanje stanja krošnje;
- novembra bo tudi redno srečanje WGE
(delovne skupine za učinke);
- srečanje ekspertne skupine za tla pa
bo februarja naslednje leto;
- redno letno srečanje bo kot vedno ob
koncu maja naslednje leto.
Bolj načelnega pomena je vprašanje prostovoljnega prispevka naše države v skupni
proračun, iz katerega so plačane naše
udeležbe na sestankih in seminarjih in v
katerega doslej država še ni prispevala.
Nevenka Bogataj

DRUŠTVENE VESTI
GDK: 946.1

Ekskurzija veteranov Zveze gozdarskih društev
Slovenije
V okviru programa tedna gozdov je
Zveza gozdarskih društev Slovenije tudi
letos organizirala tradicionalno ekskurzijo
veteranov (dne 30. maja 1995). Tokrat nas
je pot vodila na Novomeško gozdnogospodarsko območje, kjer so skupno pripravili
program: Gozdno gospodarstvo Novo mesto, Zavod za gozdove Slovenije- območna
enota in Gozdarsko društvo Novo mesto.
Organizatorji so pripravili prijetno dobrodošlico na zbirnem mestu Gozdnega obrata
v Straži. Osveženi smo se napotili na teren-~
ski ogled v gozdnogospodarsko enoto Brezova reber, ki tvori zao'krožen gozdni revir.
Strokovno vodstvo ekskurzije so prevzeli:
Piškur Jernej, delavec GG Novo mesto,
Žunič Stane - vodja Odseka za gojenje in
varstvo gozdov in Pira Stane - revirni gozdar, oba delavca ZGS- OE Novo mesto.
S programom smo začeli v nižinskih
gozdovih jelke. Gospod Stane Žunič je
udeležence ekskurzije pozdravil v imenu
Gozdarskega društva Novo mesto in dal
osnovne informacije o Novomeškem gozdnogospodarskem območju. Poudaril je,
da se je zaradi denacionalizacije delno
menjala lastninska struktura. Delež javnih
gozdov se bo končno znižal za okoli 6%,

kar pomeni, da bo v prihodnje v območju
okoli 25% javnih gozdov. To pa ne bo
bistveno vplivalo na zelo neugodno, lastniško močno razdrobljene zasebne gozdove.
V spremenjenih pogojih gospodarjenja se
pojavljajo podobni problemi kot drugod po
Sloveniji. Povedano je bilo, da v javnih
gozdovih uspejo gospodariti v skladu z
gozdnogospodarskimi načrti tudi na področju bioloških vlaganj, kritične so pa razmere v zasebnih gozdovih. Povečane neurejene sečnje v zasebnih gozdovih so se
sicer umirile, se pa že kaže večletno močno
zaostajanje pri vzdževanju in vlaganju v
gozdove.
Gospod Piškur in gospod Pira sta predstavila nižinsko jelovo rastišče, ki ga zarašča raznodoben jelovo-smrekov gozd s
posamezno primešanimi listavci. V gozdu
se je desetletja intenzivno gospodarilo po
gozdno gojitvenih načrtih, ki so jih spremljali
s prirastnimi raziskavami. Obstoječa lesna
zalogaje 389m3 /ha, prirastek pa 12m3 /ha,
vendar se slika v oddelku sestojno močno
spreminja, tako so na poskusnih ploskvah
v različnih razvojnih lazah ugotavljali tekoči
prirastek od 18-36 m3/ha in lesno zalogo
pred sečnjo 1200 m3 /ha, kar je presenetilo
GozdV 53,1995
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celo prof. Sgerma, ki je pogosto preučeval
sestoje z visokimi prirastki. Jelka je vitalna
in zelo dobro prirašča in tudi naključni
pripadki v zadnjem obdobju v povprečju ne
presegajo 7 %. Izredno ugodno je tudi
naravno pomlajanje in ga ne moti divjad.
Zaradi izjemno dobrega rastišča je osnovna
gozdarjeva skrb, da so vsi ukrepi nege
usmerjeni v trajno optimalno koriščenje rastišča. V ta namen posvečajo posebno skrb
zadrževanju obnove in vključevanju posameznih listavcev v mladje. Na objektu je
zelo heterogena zgradba sestojev; ponekod stopničasta do prebiralna, drugod so
večje enodobne skupine in je pri izbiri
drevja za posek možno upoštevati načela
intezivnega prebiralnega gospodarjenja. V
večjih enodobnih skupinah, kjer prevladuje
smreka, jo skrbno negujejo z vključevanjem
drugih drevesnih vrst, zlasti listavcev.
Učinek redčenj smo si ogledali v bukovih
drogovnjakih, ki so nastali z oplodnimi seč
njami na večjih površinah po letu 1920 in
po drugi svetovni vojni. Razvoj bukovih
sestojev in učinek različnih jakosti redčenj
redno spremljajo zadnjih 25 let. V tem

Udeleženci ekskurzije '95
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obdobju so v enoti redči li na okoli 1000 ha
· površine bukovih gozdov. V enoti so prevladovale mlajše razvojne faze. V letu 1956
je bilo 56 % mladja in le malo starejših
sestojev. V letu 1994 je razmerje razvojnih
faz zamenjano in je le 14% mladja in 56 %
drogovnjakov. Spremljevalci ekskurzije so
udeležencem predstavili značilno primerjavo stanja in razvoja gozdov na dveh
raziskovalnih ploskvah v odseku 17c, in to:
a) ploskev, kjer so redno izvajali najbolj
intenzivna redčenja;
b) ploskev, kjer niso izvajali nobenih
sečenj - gozd so prepustili naravnemu razvoju.
Iz pregleda je razvidno, da z redčenjem
preusmerimo večji del prirastka na izbrana
drevesa, saj se je volumen srednjega izbranega drevesa pri redčenju povečal kar za
66 %. Tako se je tudi vrednost izbranih
dreves bistveno menjala. Pri izračunu vrednosti ocenjene sortimentacije na obeh ploskvah so ugotovili, da je vrednost sortimentov na redčeni ploskvi za okoli 4-krat večja
kot na ne redčeni ploskvi. Gozdarji so
prikazali bogato gradivo o rezultatih, poleg

Preglednica: Primerjava stanja 1970 na obeh ploskvah s stanjem v letu 1990
Stanje 1970
»b« ploskev

"a" ploskev

Stanje 1990
»b« ploskev
»a« ploskev

1. Lesna zaloga

359m3 /ha

306m 3/ha

457m 3/ha

472m 3 /ha

2. Izbrano drevo

0,28 m3

0,16 m3

1,37 m3

0,63m3

delom nadaljevati. Ocenujejo, da bi morali
v prihodnje zagotoviti tudi večjo razgibanost
(raznodobnost) sestojev. V živahni razpravi

hodnje lahko dosegli določeno sestojno
heterogenost (splošna pomladitvena doba
med 30-40 let v gospodarskem razredu),
ne da bi poslabšali kvalitetno zasnovo novih

so bila načeta različna vprašanja in tudi

sestojev

dileme. Vsa razprava pa je le vodila k

Izjemno kvalitetnemu terenskem programu je sledilo družabno srečanje pri lov-

navedenih, in izpostavili vprašanje: kako z

skupnemu

prepričanju

in oceni: za

gospo~

darno gospodarjenje z bukovimi gozdovi so
potrebna intenzivna redčenja. Prepričljivi
rezultati, ki so jih z njimi dosegli novomeški
gozdarji z vztrajnim in poglobljenim strokovnim delom in tekočim preverjanjem rezulta~
tav, zaslužijo vse priznanje in iskrene čestit

ke, saj jasno kažejo pot vnaprej. Optimalno
je treba izkoristiti vrednostni prirastek na
izbranih drevesih pri najbolje strukturiranih
sestojih ali po delih sestojev, hkrati pa že
začeti

s postopno in tudi predčasno obnovo

v delu sestojev, kjer je slabša rastnost ali
kjer pride do naravnih motenj oziroma nenačrtovanih

izpadov. Na ta

način

bi v

'

ski koči. Bogato obložene mize so oživile
razmišljnja in primerjave s preživetimi slu~

žbenimi leti. Pogovori so stekli neobremenjeno in kar težko smo, že v poznih popoldanskih urah, zapustili prijetno okolje in
gostoljubne Dolenjce.
V imenu vseh udeležencev se iskreno

zahvaljujemo vsem, ki so karkoli pripomogli
k pripravi in izvedbi programa ekskurzije in
še zlasti izvajalskemu podjetju GG Novo
mesto, ki je dokazalo že tradicionalno gozdarsko gostoljubje.

pri~

mag. Janez

Pogačnik

STROKOVNO IZRAZJE
Objavljamo nadaljnjih 20 prevodov gesel iz večjezičnega slovarja Lexicon Silvestre.
Terminološka komisija se je sestala 1. marca 1995 in dosegla geslo številka 200, zdaj
pa se začasno lotila prevajanja novih 500 gesel iz druge tisočine gesel, ki so jih pripravili
gozdarji v Eberswaldu.
Nemško geslo

161 Wasserreis n;
Wasserschoss m;
Klebastm;
Stammreis n
162 Gabelbaum m;
Zwieselm;
Stamm m,
gezwieselter
163 Schaftreinigung f;
Astreinigung f,
natUrliche;
Stammreinigung f
164 bekront, gut;
bewipfelt, gut

Dosedanji prevod

Spremenjeni ali
dopolnjeni prevod

poganjek m, vodni

poganjek m, drugotni
poganjek m, sekundarni

drevo n, dvojno;
drevo n, rogovilasto

drevo n, rogovilasto;
razsoha f

čiščenje

čiščenje nod vej,
naravno;
odpadanje n spodnjih
vej
s pravilno krošnjo f;
lepokrošnjat

naravno

krošnjat

nvej,

1 1
; 1

;1
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168 Freistand m;
Einzelstand m

drevo n,

169 Wuchsbezirk m

okoliš m, rastni;

173 vergrasen;

zatr.aviti (se)

zatraviti se

pokrovnost f;
sestoj m

porast f z drevjem;
sestoj m

obloga f iz lišajev;
plast f lišajev

obloga f iz lišajev

sloj m, nadstojni
drevesni

sloj m, gornji
drevesni

sloj m, podstojni

sloj m, spodnji;
podrast

prostostoječe

nahajališče

174
179
180

181
182
184
185
186
188
195

benarben, sich;
beg rasen, sich
Bestockung f;
Baumbewuchs m;
Bestand m
Flechtenbehang m;
Frechtendecke f;
Flechtenschicht f
Bestand m,
herrschender;
Oberschicht f;
Ober(be)stand m;
Hauptbestand m
Unterwuchs m;
Unterholz n
Kraut n
Bodenvegetation f;
Bodendecke f;
Bodenflora f; . . .
Unterstand m
Dickungsstadium n
Dickungsalter n
GestrOpp n;
GebOsch n, dichtes;
Gestrauch n, dichtes
Waldbaulehre f;
Waldbaum

196 Behandlung f
waldbauliche
198 Betriebsart f;
Betriebsweise f;
Betriebssystem n;

n

zeliščanp/

zeliščen

podrast f;
pokrov m, talni

rastlinje n, pritalno

sestoj m, spodnji
stadij mgošče

del m sestoja, spodnji
stopnja fgošče
stadij mgošče
goščavje n;
grmovje n, gosto

grmovje n

gojenje n gozdov

ravnanje n
gozdnogojitveno
sistem m,
gozdnogojitveni

nauk mo gojenju
gozdov
gojenje n gozdov
ukrepanje n
gozdnogojitveno
oblika!,
gozdnogojitvena;
načinm,

gozd m, negovan

199 Forstm;

položaj m (drevesa),
prost;
rasti lo n, prosto
okoliš m, rastni

Forstung f;
Kulturwald m;
Kunstwa!d m; ...

gozdnogojitveni
gozd m, vzgajan;
gozd m, gojen

Pri objavi izboljšav večjezičnega slovarja v Gozdarskem vestniku št. 7-8/1994 je prišlo
do nekaj tisl<ovnih napak in zato tista gesla znova objavljamo.
Nemško geslo

58 Raupenspiegel m
70 Wuchsbestockung f;

Dosedanji prevod

Spremenjeni ali
dopolnjeni prevod

skupina fgosenic
prekinitev f rasti

gosenice f pi na leglu
zastoj m rasti

poganjekm,
terminal ni

poganjekm,
terminalni;
poganjek m; vršni

Zuwachsstockung f

79

H čihentrieb

m;

Terminaltrieb m

dr. Marjan Lipoglavšek
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Na vaji Požar-95 smo uspešno sodelovali
tudi gozdarji
Zaradi različnih dejavnosti človeka nastane danes v naravi mnogo več požara~
kot bi jih nastalo v neokrnjenem naravnem okolju. Tudi v gozdovih povzročajo
gozdni požari veliko škode. Po podatkih iz Poročila o delu Zavoda za gozdove
Slovenije v letu 1994 je bilo v preteklem letu v Sloveniji zabeleženih 68 gozdnih požarov, ki so skupaj prizadeli 913,4 ha gozda.
Čeprav Zavod za gozdove Slovenije po veljavni zakonodaji ni nosilec organiziranja preventivnih varstvenih ukrepov v borbi proti požarom v naravnem
okolju (to so lokalne skupnosti), fe sodeluje pri protipožarnih opazovanjih, in
tudi nima konkretnih zadolžitev in odgovornosti pri gašenju požarov (za to so
odgovorni gasilci), je v letu in pol svojega delovanja že izvedel celo vrsto aktivnosti, da bi gozdarstvo po svoji moči tudi v novih razmerah uspešno sodelovalo pri preprečevanju in gašenju požarov v gozdu in vsej naravi, saj je očitno,
da je naše poznavanje gozdnih razmer in terena pri tem nepogrešljivo.

Tako je v dogovoru z Upravo RS za zaščito in reševanje Zavod izdelal predlog
sistema preventivnega varstva gozdov pred požari in načina vključevanja Zavoda za gozdove Slovenije v preventivne dejavnosti in v gašenje požarov,
aktivno je sodeloval na okrogli mizi Kako preprečevati požare na Krasu - v
decembru 1994, izdelal je elaborat o površinah požarno ogroženih gozdov in
stopnji njihove ogroženosti po katastrskih občinah - za potrebe organiziranosti gasilstva na Slovenskem, v septembru in oktobru 1995 pa je uspešno
sodeloval pri obsežni vaji gašenja gozdnega požara, organizirani na državni
ravni.

Vaja je bila organizirana na Koroškem, v okviru meseca varstva pred požari.
Potrebno je bilo pogasiti gozdni požar v težko prehodnih in zaradi emisij prizadetih gozdovih med Mušenikom in Žerjavom, ki se je po predpostavki vaje
razširil na površini skoraj 1OO ha.
Gozdarske vrste sta pri vodenju vaje zastopala diplomirana inženirja Jošt Jakša
in Gorazd Mlinšek iz Zavoda za gozdove Slovenije, ki sta sodelovala tudi pri
izvedbi več predavanj na temo varstva pred požari v mesecu septembru.
Obema kolegoma pa tudi drugim gozdarjem, ki so sodelovali pri vaji, gre
priznanje in zahvala za uspešno opravljeno delo na poti k večji varnosti naših
gozdov pred požari.
Naj priložnost, ko teče beseda o gozdnih požarih, izkoristim tudi za to, da
izrečem priznanje in zahvalo vsem kolegom, še posebno na Krasu, ki se že
leta, včasih tudi dneve in noči skupaj, borijo proti ognjenim zubljem, pa so
neupravičeno njihovi napori pogosto prezrti. Pač, zajeti so v ohranjenih številnih gozdovih in gozdičih, ki bi jih sicer uničil rdeči pete/in, in v spoznanju, da
brez gozdarjev ni uspešnega preprečevanja in gašenja gozdnih požarov.
Urednik

Gozd V 53, 1995

221

GDK: 915:263:(497.12*05 Planinsko polje)

Gospodarjenje z drevnino ob reki Unici na Planinskem
polju
Timber Management Along the Unica River on the Planinsko Polje
Franc I VANČ I Č*

Izvleček

Ivančič,

F.: Gospodarjenje z drevnino ob reki
Unici na Planinskem polju. Gozdarski vestnik, št.
5-6/1995. V slovenščini s povzetkom v angleščini,
cit.lit. 19.
Planinsko polje je najbolj severozahodno v vrsti
kraških polj v sistemu Ljubljanice. Po tem polju
se vije reka Unica, obraščena z drevnino po bregovih. Drevnino predstavlja grmovje in drevje, rastoče ob reki. Raziskovalna naloga obravnava
vlogo, pomen in gospodarjenje z drevnino ob reki
Unici. Prikazane so razvojne zakonitosti in podane osnovne smernice za gospodarjenje z drevnino ob reki Unici
Ključne besede: obvod na drevnina, Planinsko
polje, Unica

Synopsis
Iva nčič, F.: Timber Management Along the Unica River in the Planinsko polje. Gozdarski vestnik
No. 5-6/1995. ln Slovene with a summary in English, lit. quot. 19.
The Planinsko polje is of all the karst poljes of
the Ljubljanica river system situated most to Northwest. The river Unica meanders along it, its banks
being overgrown with timber. The timber is represented by shrubs and trees growing along the
river. The research thesis deals with the role,
significance and economy of the timber along the
Unica river. Developmental principles are presented and the basic guidelines for timber economy along the Unica river are given.

Key words: waterside timber, the Planinsko
Polje, the Unica River

PREDGOVOR

1 UVOD

PRE FACE

1 INTRODUCTION

Drevje in grmovje, rastoče ob vodi, ima
svojevrstno rast. V najrazličnejših oblikah
se sklanja nad vodo, hkrati pa se iz vode
leskečejo v razl ičnih barvah in odtenkih
slike dreves in grmov. Ko človek opazuje
te slike dreves in grmov v vodi, vidi vso
spokojnost mirnega rečnega življenja. Kljub
temu, da reka teče svojo pot, podobe drevnine v vodi ostajajo. Če primerjamo obraslo
in neobraslo reko, vidimo, kako prazno je
tam, kjer breg ni obrasel. Ni drevja, ni slik,
ni ničesar, je le bežanje vode po strugi,
brez podob življenja dreves. Šele tedaj vidi
človek, kaj drevnina pomeni reki, pri čemer
je .tudi mrtvo drevo lahko pomemben člen
v verigi obrečnega življenja.

Varovati samorasle prvine naravnih lepot
in kulturnih dosežkov, ohraniti značilnost
živega sveta, pomeni negovati, bogatiti in
žlahtniti izredno mikavne posebnosti naše
dežele.
Med te lepote prav gotovo spada tudi
Planinsko polje, ki se uvršča med najpomembnejšo naravno dediščino v Sloveniji
in katerega del , ki leži v postojnski občini,
je zavarovan z obči nskim odlokom (Uradne
objave št, 29/84). Že dolgo velja za šolski
primer kraškega polja. Leži v kotlini med
Planino in Grčarevcem , v smeri od jugovzhoda proti severozahodu, ob stari cesti
Postojna - Ljubljana. Njegova značilnost je
popolnoma zaprta kotanja, katere ravno
dno leži nekaj pod nadmorsko višino 450 m
in ima površino 11 km2. Po Planinskem
polju, dolgem 5 km in širokem 2 km, se
vije v številnih zavojih ca. 18 km dolga
reka Unica. Njena struga je obrasla s pa-

• P.l., inž. gozd., Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Postojna, 66230
Postojna, Vojkova 9, SLO
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som drevnine (grmovje in gozdno drevje),
ki je mestoma prekinjen.
Pas drevnine daje tej krajini svojevrsten
pečat. Za Planinsko polje so značilne tudi
občasne

poplave. Ob večji množini padavin

v širšem zaledju Planinskega polja nastane
Planinsko jezero, katerega globina je odvisna od količine vode. Unica je tipična

Zakon o vodah bi moral biti

v tem seg-

mentu usklajen z zakonoma o gozdovih in

lovu. Zakon o gozdovih (Ur. list RS 30,
10.6.1993) omenja obvod no drevnino v 3.
alinei 2. člena in prostorastoči drevnini (čl.
1, 2, 11, 20). Pogrešam člen v Zakonu o
gozdovih, ki bi preciziral vlogo obrečne drevnine. Stari Zakon o gozdovih ob rečne drev-

kraška reka in v svojem okolju pomeni edin-

nine ni omenjal niti ni predpisoval gozdar-

stven biotop.

jem, da bi gospodarili z njo. Ker zakon
tega ni predpisoval, gozdar ob Unici v preteklosti za to drevnino ni skrbel. Kmetje so
z drevnino gospodarili vsak po svoje. Tudi

Ljudje, ki živijo ob Planinskem polju, so
neposredno in stalno povezani s poljem in
reko. Tudi meni, ki živim in delam kot re-

virni gozdar ob Planinskem polju, ni vseeno, kaj se dogaja v tem prostoru. Že dalj
časa opažam stihijski razvoj in stihijsko
gospodarjenje na njem.
V nalogi so predstavljeni predvsem problemi, povezani z gospodarjenjem z drevnino ob Unici. Problemi, ki se pojavljajo, so
naslednji:
- nespoštovanje predpisa, da je del polja
zavarovan v občini Postojna kot kra-

jinski park;
• nespoštovanje gozdarskega zakona (za
posek drevja ali grmovja ob Unici se
kmetje z gozdarjem ne posvetujejo);
• opuščanje ročne košnje;
• razraščanje grmovja ob Unici in v no-

tranjost travnikov;
• brezbrižnost, zaradi katere voda nemoteno spodjeda z drevnino nezavarovane zunanje bregove ob Unici;
• skromno naravno pomlajevanje gozd-

nega drevja ob Unici itd.
Za tukajšnjega kmeta je osrednja pozornost usmerjena v kmetijsko dejavnost

(košnja krme za živino), ukvarjati se z obvodno drevnino je zanj postranskega pomena.

Kot je že omenjeno, je del Planinskega
polja v občini Postojna zavarovan kot krajinski park. Tega odloka ne spoštuje nihče.
V pripravi je zavarovanje Planinskega polja
v okviru Notranjskega regijskega parka. V
Zakonu o vodah (Ur. list SRS 38, 25. 12.
1981) obvodna drevnina ni nikjer omenjena. Zelo na splošno se poudarja pomen
ohranjanja naravnih vodotokov za človeka
in naravno okolje (predvsem v 3., 35. in

54. členu), medtem ko se v vsebino okrog
vodotokov ne spušča (obvodna drevnina,
druga obrečna vegetacija, !avna itd.). Novi

danes opažam, da novega Zakona o goz-

dovih kmetje na Planinskem polju ne upoštevajo.

Namen naloge je kratek prikaz dosedanjega gospodarjenja z drevnino ob reki Unici na Planinskem polju, analiza trenutnega
stanja drevnine ob Unici na določenem od-

seku ter predstavitev

določenih

predlogov

in smernic za nadaljnje gospodarjenje z

drevnino ob Unici. Opravil sem tudi anketo
med lastniki in najemniki travnikov ob Unici

ter pridobil veliko informacij, ki so mi bile v
pomoč pri nalogi.
Posebno pozornost sem posvetil gospo-

darjenju s pasom drevnine (in njegovo okolico) ob reki Unici, ki je sestavni del širše
kulturne krajine, poskusil pa sem najti tudi
odgovor na vprašanje, kako s tem pasom

drevnine gospodariti v prihodnje.

2 POGLED V PRETEKLOST PLANINSKEGA POLJA
2 A SHORT HISTORY OF THE PLANINSKO
POLJE

Tudi Planinsko polje ima svojo zgodovino. Po pripovedovanju starejših ljudi so
pas drevnine ob reki Unici včasih dokaj
skrbno negovali in obnavljali. Zunanje bregove so zasajali z vrbo in hrasti ter s tem
ustvarili naraVni koreninski pletež, ki je moč

no upočasnil spodjedanje zunanjih bregov.
Tega danes ne dela nihče več, zato je
breg prepuščen v nemilost vodnim tokovom. Včasih (pred približno 30 leti) so kmetje Planinsko polje kosili ročno. Košnja na
Planinskem polju je bila za takratnega kmeta nekaj posebnega, natančno opravljeno
delo pa je preprečevalo, da bi se polje zaGozd V 53, 1995
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raščalo z grmovjem. Pasovi drevnine ob
reki so bili lepo obkošeni. Večja drevesa
so pogosto služila za senco ljudem in živalim. Danes se stihijsko zaraščanje brega
Unice z grmovjem širi v notranjost travnikov. Po pripovedovanju nekaterih lastnikov je bilo pred petdesetimi in več leti ob
reki Unici več drevja, kot ga je danes. Če
se danes sprehodimo ob reki Unici , še
vedno najdemo v tleh stare, strohnele panje, ki to trditev potrjujejo. Ljudsko i z roč il o
pravi, da je bilo Planinsko polje nekoč poraščeno s hrastovim gozdom. Ko so kopali
po Planinskem polju odvodne jarke, so našli v tleh več strohnelih hrastovih korenin .
Ker reka Unica brusi in spodkopava zunanje bregove, se površina parcel na zunanjem bregu zmanjšuje, na notranjem pa
veča. Kmet Rajko Modic iz Ivanjega sela
št. 46 mi je potrdil ljudsko izročilo nekaterih
domačinov, da so njegovi predniki s pravdanjem dosegli (verjetno še za časa stare
Avstrije - uradnih zapisov ni), da so kmetiji
namesto parcele, ki je na zunanjem bregu
ni bilo več, odmerili novo nastalo parcelo

Popolnost rečnega življenja
Poplavni log
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na notranjem bregu Unice (pare. št. 646,
K.O. Dol. Planina). Unica se na tem delu
Planinskega polja že zažira v sk~lovje.

3 DREVNINA OB REKI UNICI KOT RAZISKOVALNI OBJEKT
3 THE TIMBER ALONG THE UNICA RIVER AS
THE OBJECT OF THE INVESTIGATION AND
ITS SIGNIFICANCE FROM THE ECOSYSTEM'S
POINT OF VIEW

3.1 Ekosistemski pomen drevnine ob
reki Unici
3. 1 Ecosystem role of timber a/ong Unica river

Obravnavana drevnina ob Unici je nastala po naravni poti. Od izvira Unice v
Planinski jami, pa vse do ponorov Pod
Stenami na severnem delu Planinskega
polja, sta oba bregova reke porasla z več
krat prekinjeno drevnino. Izmenjujejo se
skupine dreves in grmovja, med katerimi
najpogosteje najdemo: dolgopecljati brest
ali vez, hrast dob, črni topol in belo vrbo

(drevesa) ter črni trn, navadni glog, belo
robido in rdeči dren (grmi).
Sirina pasu drevnine ob reki je zelo neenakomerna. Giblje se v mejah od manj kot
1 m (manjši grm), pa vse do ca. 30 m (širši
z drevnino zaraščeni pas ob reki). Tudi vertikalna struktura drevnine je zelo pestra,
ponekod so večje skupine grmovja, drugje
pa najdemo skupine dreves z grmovjem v
spodnjem sloju. Raziskovalni objekt sem
izbral na južnem delu Planinskega polja,
približno 600 m nizvodno od Grajskega mostu pri Hasbergu.
Pas drevnine je pomemben del ekosistema na Planinskem polju. Obvodna drevnina ima pomemben vpliv na število živalskih vrst iz različnih sistematskih skupin in
na gostoto naseljenosti ob reki in v njej. Po
Hesseju (TARMAN 1992) je vrstna diverziteta in gostota naseljenosti potoka glede
na zaraščenost obrežja naslednja:
• gozdni potok (500 vrst - 12000 osebkov/m2)
• naravni potok z jelševjem (300 vrst 5000 osebkov/ m2)
vr~o.

Spodjeden rečni breg
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• naravni potok brez obrežnih dreves (150
vrst - 1000 osebkov/m2)
• reguliran potok (50 vrst - 1000 osebkov/m2)
Izhajajoč iz teh podatkov ima obvodna
drevnina zelo pomembno vlogo pri ohranitvi številnih živalskih vrst. Ekosistemski
pomen obvodne drevnine se kaže v naslednjem:
• je življenjski prostor, pa tudi zavetje za
male živali (zajec, jež, vidra) in tu živeče
ptice (divja raca, vodomec, siva čaplja , kosec ... );
• zavetje (varovanje) za ribe;
• z drevnine, ki visi nad vodo, padajo
različne žuželke, ki so ribam hrana;
• sadeži, zrasli na drevju in grmovju, so
del prehrane predvsem pticam;
• pas drevnine ob reki ima podobno vlogo kot gozdni rob;
• gost pletež korenin močno upočasnjuje
spodjedanje rečnih bregov. Kaj koreninski
pletež pomeni za breg, lepo prikazuje spodnja fotografija.
Drevnina ob reki ima tudi klimatsko vlogo. Poleti, ko je vroče , drevnina hladi neposredno okolico. Senca dreves in grmov
pride prav tako čl oveku kakor tudi živalim .
Pozimi, ko je na prostranem Planinskem
polju hladno, pa drevnina nudi "toplo" zavetje pticam in nekaterim drugim živalim.
Drevnina ob reki pa ima tudi vlogo protiveternega ščita. Predvsem v zimskem ča
su, ko zapiha burja, je sprehod po Planinskem polju mogoč le ob rečni drevnini.

Poleti, ko kmetje sušijo seno, pa drevnina
preprečuje vetru, da bi seno raznašala na
vse strani. Sožitje grmovja, drevja in vode
ustvarja svojevrsten ambient skozi vse leto.

4 OBJEKT IN METODA DELA
4 INVESTIGATION OBJECT AND WORK
METHOD

4.1 Izbor odseka obdelave in določitev
ploskev
4.1 Object's selection and determination of
research plots

Za strokovno obdelavo sem si izbral odsek Unice Dolenčeva senožet - Vodonusje
(nizvodno).
Začetek odseka je od Planinskega mosta
oddaljen približno 600 m. Prva 25 m dolga
ploskev leži na desnem bregu Unice (nizvodno), delno na pare. št. 848/ 14, delno
pa na pare. št. 848/13, zadnja ploskev (št.
23) pa je na pare. št. 837/1 (vse K. O. Gor.
Planina).
Raziskan odsek predstavlja 23 raziskovalnih ploskev x 25 m + 23 praznih prehodov x 100m= 2875 m
Celotna dolžina odseka znaša 2875 m.
Izboru odseka je sledila določitev raziskovalnih ploskev. Izbral sem metodo sistematičnih vzorčnih ploskev. Ploskve dolžine 25
m sem zakoličil na vsakih 1OO m in tako
dobil 23 ploskev za natančnejši popis. Neposredno ob vodi se razdalj ni dalo meriti,
zato sem jih meril na strani travnikov.

Preglednica 1: Lastništvo parcel in brega ob desnem bregu Unice (Dolenčeva senožet- Vodonusje)
Table 1: Ownership of the estates along the right river bank of the Unica River; the section between
Dolenčeva senožet- Vodonusje
Sektor
lastništva
Ownership

št. parcel
Number of parcels
N
%

št. lastnikov
Number of owne rs
N

Lastništvo brega
Bank's ownership
%
m

Zasebno
Private

18

72

17

1525

53

Družbeno
State

7

28

1

1350

47

Skupaj
Total

25

100

18

2875

100
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Vse ploskve so bile izločene le na desnem bregu Unice (nizvodno). Ta breg sem
analiziral predvsem zato, ker je večina parcel (po številu) v zasebni lasti· (72%) in
sem hotel priti do čimbolj podrobnih rezultatov gospodarjenja z obvodno drevnino
na tem odseku Unice ter ugotoviti, v koliki
meri lastnina travnikov vpliva na gospodarjenje z obvodno drevnino.
Lastništvo travnikov na izbranem odseku
je prikazano v preglednici 1.
Iz preglednice je razvidno, da je od 25
parcel družbenih 7, kar 18 pa je zasebnih.
Od 2875 m dolgega desnega brega reke
Unice ga je 1525 m zasebnega in 1350 m
družbenega. Vse družbene parcele na tem
odseku so dane v najem zasebnikom, ki
so hkrati tudi lastniki sosednjih parcel. Pričakovati pa je, da bo po denacionalizaciji
tudi katera od teh državnih parcel ob Unici
prišla v zasebno lastništvo. To bo pomenilo
povečanje števila zasebnih lastnikov, s tem
pa tudi povečanje različnosti pogledov na
gospodarjenje z obvodno drevnino ob Unici. Menim, da bi moralo biti gospodarjenje
s pasom drevnine ob reki enotno, ne glede
na lastništvo.

1. položno
2. strmo
3. zelo strmo
Pri popisu drevja in grmovja sem določil
tudi mesto rasti, in sicer ali raste:
1. na spodnjem robu brega
2. na bregu
3. na zgornjem robu brega
4. na ravnini (travniku)
4. Kategorija zarasli brega. Obrežno
vegetacijo sem razvrstil v 4 kategorije glede na sestavo drevnine:
1. drevesna zarast brega
2. grmovna zarast brega
3. mešana zarast brega (skupaj raste drevje in grmovje)
4. prazno (raste samo trava)
5. Širina pasu drevnine. Tu sem meril
naslednje razdalje:
1. oddaljenost koreninskega vratu od vode
2. širino krošnje od koreninskega vratu v
smeri proti reki in nasprotno, nad vodo
6. Mesto rasti dreves in grmovja. Pri
razvrščanju, kje posamezno drevo ali grm
raste, sem upošteval obliko brežine (3 oblike) in del brega ob reki (ravni, zunanji,
notranji).

4.2 Meritve na terenu
4.2 Field measurements

7. Drevesna vrsta. Popisal sem vse dejansko navzoče drevesne vrste in s premerka izmeril premer dreves v prsni višini
(na 1.3 m).

Za spoznanje, kaj pas drevnine vsebuje,
kako raste in se razvija v različnih pogojih
rasti, sem napravil celoten popis grmovja
in drevja kakor tudi drugih parametrov, ki
vplivajo na rast te vegetacije. Popis sem
opravil na vseh 23 ploskvah, dolgih 25 m.
Začetek in konec vsake ploskve sem na
terenu označil z rumenim trakom. Pri popisu sem ugotavljal naslednje:
1. Azimut rečnega brega. Na vsaki ploskvi sem izmeril azimut rečnega brega nizvodno v stopinjah in tako določil njegovo
lego.
2. Del brega ob reki. Pri popisu vegetacije sem upošteval vijuganje reke na določenem odseku. Breg reke sem razdelil na:
1. ravni breg
2. zunanji breg
3. notranji breg
3. Oblika brežine. Pri klasifikaciji brežine
sem upošteval prehod brežine proti vodi.
Brežino sem razvrstil na:

8. Poreklo nastanka drevesa. Za vsako
drevo sem ugotovil, ali je zraslo iz:
1. semena
2. panja
3. korenin
9. Kvaliteta debla. Pri kvaliteti sem ocenjeval zdravost, vejnatost (grče) in ravnost
debla. Glede na te ocene sem drevo ločil
na naslednje razrede:
1. deblo je ravno (1)
2. deblo je krivo (2)
3. deblo je razraščeno, poškodovano (3)
Les tretje kvalitete je uporaben le za
kemično predelavo ali drva ..
10. Vitalnost dreves. Glede zdravstvenega stanja, rastne zmogljivosti ter drugih
znakov, ki izražajo življenjsko zmožnost,
sem po IUFRO - drevesni klasifikaciji drevesa razvrstil v tri razredne zvrsti:
1. drevo odlične vitalnosti (bujno razvita
drevesa)
Gozd V 53, 1995
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2. drevo srednje vitalnosti (normalno razvita drevesa)
3. drevo slabe vitalnosti (slabo razvita drevesa)
11. Socialni položaj dreves (IUFRO drevesna klasifikacija (prilagojeno): zračni
prostor, ki zaseda drevo v drevnini, je razdeljen na tri sloje. Posamezno drevo je
uvrščeno v enega izmed treh višinskih
razredov.
12. Polna premerba drevja. Izmeril sem
prsni premer pri vsem drevju od 3. debel!nske stopnje dalje na desnem bregu
Umce - na celotnem odseku Dolen čeva
senožet- Vodonusje.
13. Prirastek v zadnjih 10 letih sem
ugotavljal z vrtanjem v prsni višini dreves.
Dolžino izvrtka sem meril na terenu na
mm natančno.
14. Višine dreves sem meril z višinomerom.
15. Navzočnost mladostne faze drevja. Popisal sem vse mlade osebke po drevesnih vrstah in po višini v naslednjih stopnjah (mladostnih fazah) :
Bele vrbe se sklanjajo nad vodo
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

višina do 0,5 m
višina od 0,5 do 1,O m
višina od 1,O do 1,5 m
višina od 1,5 do 2,0 m
višina od 2,0 do 2,5 m
višina od 2,5 do 3,0 m
višina od 3,0 m do 5,0 m
16. Grmovna vrsta. Popisal sem vse
dejans_ko tu rastoče vrste grmovnic.
17. Sirina nepokošenega dela travnika
ob reki. Mišljen je tisti del travnika ob re ki,
ki ga kmetje ne pokosijo in se počasi zarašča . Izmeril sem minimalno in maximalno
širino nepokošenega pasu ob vodi (na bregu) ali ob že zaraščeni površini na vsaki
ploskvi.

5 REZULTATI
5 RESULTS

5.1 O brežini
5.1 On the bank
Azimut
Značilnost

reke Unice je, da vijuga po

Gospodarjenje z drevnino ob reki Unici na Planinskem polju

Planinskem polju v številnih okljukih . Azimut rečnih odsekov se neprestano spreminja. Na proučevan ih odsekih so bile ugotovljene vrednosti, kot jih prikazuje roža
azimutov.
Slika 1: Roža azimutov za proučevane odseke
rečnega brega (23 odsekov po 25 m)
Figure 1: Azimuths' circle for the studied sections
of the river bank (23 sections of 25m)

Azimut re čnega brega pove, kako razl ične
so lege posameznih ploskev. V primeru
dolgororčnega proučevanja teh ploskev (obrežne vzorčne ploskve) bi se po določenem
času verjetno pokazale razlike pri legi proučevanih ploskev. Videli bi, ali se azimut
re čnega brega spreminja, oziroma za koliko se spreminja v določenem času zaradi
premikanja brega reke.
Lega brega glede na tok vode

s

Lega ploskev je bila naslednja:
- ravni breg (1 O ploskev)
-zunanji breg (9 ploskev)
-notranji breg (4 ploskve)

SV

z
v

JZ

Oblika brežine
Ekstremi so na zunanjih in notranjih bregovih reke Unice. Na notranjih bregovih je
brežina položna, medtem ko je na zunanjih
pretežno strma do zelo strma (zaradi spodjedanja).Vzdolž ravnih bregov reke se izmenjujejo vse tri oblike brežine.

Obrežno drevje utrjuje brežine
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Preglednica 2: Oblika brežine v odvisnosti od rečnega brega
Table 2: Bank's form in relation to river bank's position
Oblika
brežine
Bank's form

Ravni / Flat
dolžina
(%)
(m)

REČNI BREG 1 River bank
Zunanji 1 Outer
Notranji 1 Inner
dolžina
(%)
dolžina
(%)
(m)
(m)

SKUPAJ
Total
dolžina
(%)
(m)

Položna
gently
sloping

100

40

25

12

100

100

225

39

Strma
steep

50

20

100

44

.

.

150

26

Zelo strma
verysteep

100

40

100

44

.

.

200

35

Skupaj
Total

250

100

225

100

100

100

575

100

5.2 Sestava drevnine

rečnega

brega

5.2 River bank' s timber structure

Drevnino rečnega brega sestavljajo razdrevesne in grmovne vrste. Drevje in
grmovje se medsebojno prepletata in dopolnjujeta. Drevesne in grmovne vrste, ki v
pasu drevnine rastejo, so naslednje:
lične

a) drevesne vrste:
- dolgopecljati brest ali vez (Uimus laevis Pallas)
- dob (Quercus robur L.)
- maklen (Acer campestre L.)
- črni topol (Populus nigra L.)
- veliki jesen (Fraxinus excelsior L.)
- beli gaber (Carpinus betulus L.)
- črna jelša (Ainus glutinosa Gaertn.)
- lipa (Tilia platyphyllos Scop.)
- bela vrba (Salix alba- tudi grm L.)
- navadni glog (Crataegus oxyacantha tudi grm L.)
- čistilna krhlika (Rhamnus cathartica tudi grm L.)
b) grmovne vrste:
- črni trn (Prunus spinosa L.)
- rdeči dren (Cornus sanguinea L.)
- pepelnato siva vrba (Salix cinerea L.)
- bela vrba (Salix alba- tudi drevo L.)
- navadna trdoleska (Evonymus europaea L.)
- navadni glog (Crataegus oxyacantha tudi drevo L.)
- navadna krhlika (Rhamnus frangula L.)
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tudi
-

čisti l na

krhlika (Rhamnus cathartica drevo L.)
šipek (Rosa canina L.)
robida (Rubus fruticosus L.)
kal ina (Ligustrum vulgare L.)
brogovita (Viburnum opulus L.)

5.3 Analiza zaraščenosti rečnega brega
5.3 The analysis of the river bank's overgrowth stage
5.3.1 Pojavljanje drevesnih vrst glede na
odsek rečnih vijug
5.3. 1 The occurrence of tree species as to river
bank's location

Pogostost pojavljanja posameznih drevesnih in grmovnih vrst je zelo raz li čna.
Na to vpliva več dejavnikov, kot so breg
reke (ravni, zunanji, notranji), oblika brežine in mesto rasti drevesa ali grmovja. Zaraščenost rečnega brega z drevjem v odvisnosti od tega, ali gre za ravni, zunanji
ali notranji breg, prikazuje preglednica 3.
V prikazani preglednici so lepo vidne razlike v zaraščenosti med ravnim, zunanjim
in notranjim bregom. Glede na del rečnega
brega raste:
• na zunanjem bregu 2,9 dreves/ploskev
ali 1 drevo/8,62 m
• na ravnem bregu 2,1 dreves/ploskev
ali 1 drevo/11 ,90 m
• na notranjem bregu 1,8 dreves/ploskev
ali 1 drevo/13,89 m

Preglednica 3: Zaraščenost rečnih bregov z različnimi drevesnimi vrstami
Table 3: River banks' overgrowth stage with different tree species
REČNI
BREG
River
bank

DREVESNA VRSTA
število dreves na ploskev- L =25m)
Tree species
(the average number of trees per plot- plot's length =25m)
(povprečno

Vez
Ulmus
/aevis

V. jesen
Fraxinus
excelsior

Dob
Ouercus
rob ur

Maklen
Acer
campestre

B.gaber
Carpinus
betulus

Č.lopol

Č.jelša

Popu/us
nigra

Ain us
glutinosa

B. vrba
Safix alba

N.glog
Crataegus
oxyacantha

č. krhlika

Skupaj
Total

Rhamnus
cathartica

N

%

N

%

N

%

N

%

N

%

N

%

N

%

N

%

N

%

N

%

N

%

Ravni
Flat

0,2

9

-

-

0,4

19

O, 1

5

-

-

0,1

5

0,2

9

0,4

19

0,4

19

0,3

15

2,1

100

~"

Zunanji
Outer

0,7

25

0,1

3

1 '1

39

0,1

3

0,3

10

o, 1

3

-

-

0,2

7

O, 1

3

0,2

7

2,9

100

...•

Notranji
Inner

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1,8

100

-

-

-

-

1,8

100

--

-

~·

REČNI
BREG
River
bank

Er
o

~

•"'

c

GRMOVNA VRSTA
(povprečno število grmov na ploskev- L =25m)
Shrub species
(the average number of shrubs per plot- plot's length =25m)

Rd8či

Kalina
dren
Ugustrum
Prunus
vu/ga re
spinosa
N %
N
%

Navadna
trdoleska
Evonymus
europaea
N
%

Črni trn
Prunus
spinosa

Brogovita
Robida
N. glog
Viburnum
Rubus
Crataegus
opu/us
fruticosus oxyacantha

N

%

14

6,3

27

N

0,8

3

%

N

%

N

2,9

12

1,3

B. vrba
Salix
alba

§:

,

,•.
Pep.
Čistilna
Na v.
Šipek
siva
krhlika
krhlika
Rosa
vrba
Rhamnus Rhamnus canina
S.ciner. cathartica frangula
%
N
N %
N % N
%

6

N %
2,9 12 1,5

6

2,5

11

%

2,1

9

-

<

Ravni
Flat

-

-~
;;

Zunanji 2,7
Outer

11

O, 1

1

2,1

9

7,0

29

0,7

3

3,7

16

2,8

12

1,8 8

0,8

3

1,0

4

0,6

2

0,4

Notranj" 0,8
Inner

13

-

-

0,7

12

-

-

-

-

0,5

8

-

-

4,0 67

-

-

-

-

-

-

-

~
~

~

N
~

~

-

Preglednica 4: Zaraščenost rečnega brega z grmovjem
Table 4: River bank's shrub overgrowth stage

~"

8.

3,2

-

-

-

-

Skupaj
Total

3

"2'

N

%

23,5 100

2 23,7 100

-

•

]

6,0 100

Gospodarjenje z drevnino ob reki Unici na Planinskem polju

S stališča gospodarjenja je povsem razumljivo, da raste na zunanjem bregu več
dreves kot na ravnini ali na notranjem bregu reke. Ljudje puščajo tu drevje predvsem
zato, da zavarujejo zunanji breg pred spodjedanjem zemlje.
Skoraj iste drevesne vrste dobimo na
ravnini in zunanjem bregu. Odstopanja so
le v deležih. Drevesni vrsti, ki se na ravnem
bregu najpogosteje pojavljata, sta hrast dob
(19%) in bela vrba (19%) . V drevesni obliki
se pojavljata tudi navadni glog (19%) in
čistilna krhlika (15%). Na zunanjem bregu
pa prevladujeta hrast dob (39%) in vez
(25%). Edina drevesna vrsta, ki se pojavlja
na notranjem bregu, je bela vrba (1,8 dreves/ploskev). To si lahko razložimo s spreminjajočimi se rastiščnimi razmerami (naplavine).

Tudi pri mladostni fazi je število osebkov
drevesnih vrst največje na zunanjih bregovih rečnih okljukov. Na ravnem
bregu je zastopano mladje treh , na zunanjem pa štirih drevesnih vrst. Tako kot
pri starejšem drevju je tudi pri mladju izbor
drevesnih vrst na notranjem bregu omejen
le na belo vrbo. Da je mladja res malo,
pove podatek, da pride na 25 m dolgo
ploskev 2,26 dreves starejše razvojne faze
in le 1,63 dreves mladja. To dejstvo bo
potrebno v prihodnje upoštevati pri gospodarjenju z drevnino.
Stremeti bo treba k temu, da bo posek
dreves ob Unici kontroliran (navzočnost
gozdarja), vzgoja in ohranjanje mladja gozdnih dreves ob Unici pa prioritetna naloga
lastnika pri gospodarjenju z obvodno drevnino.

5.3.2 številčnost mladja gozdnih dreves
5.3.2 The number of youngwood and thicket of
forest trees

5.3.3 The occurrence of shrub species

Mladja drevesnih vrst na bregovih Unice
zelo primanjkuje.

različnih

5.3.3 Pojavljanje grmovnih vrst
Zaraščenost rečnega brega z različnimi
vrstami grmovnic se ob reki neprestano
spreminja in je v največji meri odvisno od

Po obilnem deževju Planinsko polje zalije voda (marec 1995)
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tega, ali grmovje raste na ravnem , zunanjem ali notranjem bregu, kot to prikazuje
preglednica 4.
Tako kot gozdno drevje tudi grmovje najpogosteje raste na zunanjih in ravnih bregovih ob reki. Najštevilčnejši so grmi črne
ga trna (ravni breg 27% in zunanji breg
29%). Zaraščenost notranjega brega z grmi

je skoraj 4x manjša kot pri ravnem in zunanjem bregu. Manjši je tudi izbor grmovnih vrst. Največ grmov sestavlja bela vrba
(67%), druge vrste pa so še: rdeči dren
(13%), navadna trdoleska (12%) in pletež
robide (8%).
Mešane skupine grmovja se pojavljajo
na ravnih in zunanjih rečnih bregovih, kjer

Preglednica 5: Vertikalna zaraščenost rečnega brega z odraslim gozdnim drevjem
Table 5: Vertical overgrowth stage of a river bank with adult forest trees
Rečni

breg
River bank

Ravni
Flat

MESTO RASTI GOZDNIH DREVES
(število dreves na ploskev- dolžina ploskve je 25 t.m.)
Forest trees' growth location
(the average number of trees per plot- plot's length =25m)
Spodnji rob
Breg
Zgornji rob
Ravnina
upperedge
flat surface
river bank
/oweredge
dreves
dreves
dreves
dreves
%
%
%
%
0,3
14
0,5
24
0,5
24
0,8
38

Skupaj
total
dreves
%
2 ,1
100

Zunanji
Outer

0,3

10

1 '1

38

1,4

48

0,1

4

2,9

100

Notranji
Inner

-

-

-

-

1 ,O

56

0,8

44

1,8

100

Zima pogosto odene "jezero" v ledeni oklep
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je breg višji kot na notranjih. Bela vrba je
le poredkoma primešana drugim grmovnicam. Najraje raste sama zase in tvori
čiste skupine vrbovij. Včasih ustvarja bela
vrba skupaj s pepelnato sivo vrbo prave
male kolonije. Druge grmovnice (n. trdoleska, r. dren) so le tu in tam posamično
primešane. Od grmovnih vrst sem v drevesni obliki našel poleg bele vrbe še navadni glog in čisti ln o krhliko. Obe vrsti se
pojavljata le na ravnih in zunanjih rečnih
bregovih. Ti dve grmovni vrsti v drevesni
obliki uspešno nadomeščata manjkajoče
drevesne vrste. S primerno nego bolje zasnovanih grmov navadnega gloga in čis
tilne krhlike, bi se jih dalo vzgojiti v lepa
drevesa. Poudaril bi, da so grmovne vrste
v drevesni obliki le delna rešitev. Potrebne
so predvsem prave drevesne vrste, ki bodo
dosegale primerne dimenzije (višino, debelino, maso krošnje).
5.3.4 Položaj drevnine na rečnem bregu
5.3.4 The Position of timber on the river bank

Ugotavljal sem tudi vertikalno zarašče
nost rečnega brega z grmovjem in drevjem. Zanimalo me je, kaj in koliko raste
obojega na spodnjem robu brega, na
samem bregu , na zgornjem robu brega in
na ravnini (proti travniku).
· Iz preglednice 5 je razvidno, da je najbolj
zaraščen zunanji breg, in sicer na zgornjem robu in bregu. To dejstvo si razlagam

kot posledico neprestanega spodjedanja
zunanjih bregov reke Unice. Drevje, ki sedaj raste na rečnem bregu, je svoj čas
raslo na ravnini. Ker pa voda neprestano
spodjeda zunanji breg okljuka, se drevo s
travnika počasi "seli" najprej na zgornji rob,
nato na breg pa na spodnji rob, kjer se
oprijema brega le z nekaj koreninami, dokler ga končno vodni tok ne odtrga od prsti
in odnese po reki.
Iz preglednice 6 je razvidno, da je na
ravnih in notranjih bregovih reke zelo malo
mladja gozdnih dreves. Nič manj neugodno
pa je to, da raste na zunanjih rečnih bregovih kar 88% vsega mladja na bregu. To
pomeni, da bo zelo malo mladja zraslo v
odrasla drevesa (zaradi brušenja zunanjega brega).
Tudi zaraščenost rečnega brega z grmovnicami je odvisna od tega ali gre za ravni,
zunanji ali notranji breg reke.
Pri ravnem bregu je zaraščenost z grmovjem največja na ravnini (73% zaraščenost),
ravno tako pri notranjem bregu (54% zaraščenost). Zunanji rečni breg je najgosteje
za raščen na sredini brežine (44% zaraščenost), najmanj pa na spodnjem robu (2%
zaraščenost). Vzroke, zakaj je srednji del
brežine pri zunanjem rečnem bregu reke
najgosteje zaraščen z grmovjem, je iskati
podobno kot pri zaraščenosti z drevjem v
dejstvu, da voda brusi zunanje bregove,
jih spodjeda in na ta nač in "seli" grmovje z
ravnine na breg. Vloga grmovja in drevja,

Preglednica 6: Vertikalna zaraščenost rečnega brega z mladjem gozdnih dreves
Table 6: Vertical overgrowth stage of a river bank with forest youngwood
Rečni

breg
River
bank

Ravni
Flat

MESTO RASTI MLADJA GOZDNIH DREVES
(število mladja na ploskev- dolžina ploskve je 25 t.m.)
Forest trees' youngwood growth location
(the average number of youngwood per plot- plot's length =25m)
Ravnina
Skupaj
Spodnji rob
Breg
Zgornji rob
flat surface
total
loweredge
river bank
upperedge
dreves
dreves
dreves
%
dreves
%
dreves
%
%
%
0,3
0,5
0,2
40
60
100

Zunanji
Outer

-

-

3,5

88

0,2

5

0,3

7

4,0

100

Notranji
Inner

-

-

-

-

0,2

40

0,3

60

0,5

100
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rastočega na rečnem bregu, je odločilnega
rečni bregovi). Ko voda v strugi naraste za
pomena za upočasnitev spodjedanja reč
1 m in več, najprej prestopi notranji breg in
nega brega. Opazovanja na terenu so poto površino poplavi. Košnja tu ni več možkazala, da se na mestih, kjer je ·koreninski
~a. To se v času košnje velikokrat zgodi.
pletež preredek, pojavljajo manjše "sveže
Ce nekaj let zaporedoma teh površin ne
rane" v bregu (posipanje brežine). Pri gospokosijo, se zarastejo z belo vrbo. Da bi te
tem koreninskem pletežu je videti brežina
površine ohranili pred zaraščanjem, bi jih
lepo zglajena in "spolzka" za vodo.
·bilo potrebno redno kositi.
Na oddaljenost drevnine od vode bistveno vpliva mesto njene rasti (ravni, zunanji,
5.4 Zaraščanje ob reki Unici
notranji breg). Na zunanjih bregovih je pov5.4 Overgrowing of the Unica River' s banks
prečna razdalja med vodo in drevnino najmanjša. Voda na svoji poti na zunanjih
Prekomerno zaraščanje travnikov vzdolž
bregovih spodjeda bregove, odnaša prst
Unice (na Planinskem polju) je posledica
in jo pušča na notranjih rečnih bregovih.
površne košnje. Včasih je bilo okrog vsaNa zunanjem bregu postaja razdalja med
kega grma lepo pokošeno. Danes kmetje
drevnino in vodo vse manjša. Struga reke
tega ne delajo več, saj pokosijo samo tisto
se tako spreminja po položaju, obliki, širini
površino, ki jo obvladajo s stroji, zaradi
in ne nazadnje tudi po dolžini. Razdalja
česar se obrežje prekomerno zarašča. Travdrevnine ~d vode je na notranjih bregovih
niki ob rečnem bregu se zaraščajo v dveh
največja. Ze prej sem napisal, da je glavni
smereh:
vzrok za tako stanje na notranjih rečnih
a) proti notranjosti travnikov
bregovih nizek, položen breg, ki je večkrat
b) vzdolž rečnega brega.
poplavljen in zato gospodarsko manj zaZaraščanje rečnega brega ni napačno,
nimiv. Grmovje (predvsem vrba) se na teh
predvsem to velja za zaraščanje zunanjih
mestih zelo hitro širi v notranjost travnikov,
bregov ob reki. Omejiti ga je potrebno preds tem pa veča oddaljenost od brega. V
vsem proti notranjosti travnikov.
času, ko voda zalije bregove, nastanejo tu
Pomembna je tudi širina pasu drevnine
lepi poplavni logi.
ob reki, oziroma optimalna zaraslost, ki je
Ko pa pride do popolnega zalitja Plapomembna:
ninskega polja, nastane tu jezero. Iz vode
• za zadrževanje brega (preprečevanje
štrlijo drevesa, ki predstavljajo sled toka
odnašanja brega),
reke Unice, so pa tudi drugi dom tu živečim
·za živali,
pticam, ki se ob poplavi s tal preselijo na
• za lepši videz.
drevesa. Ob odtekanju vode v požiralnike
Na določenih mestih je potrebno ohraniti
deluje drevnina kot filter in zadrži razno
dostop do reke za ljudi (razgled, ribolov ... ).
navlako, ki bi sicer mašila požiralnike in
To pomeni neposred.en stik človeka s teonemogočala normalen odtok vode. Nekočo vodo oziroma doživljanje ambienta v
posredno po poplavi je na grmovju in drevtem prostoru.
ju opaziti razne proizvode "visoko razvite
Iz preglednice 7 je razvidno, da ostaja
civilizacije". Ti so zelo dobro opazni prednajveč nepokošenega sveta na ravnih in
vsem takrat, ko sta grmovje in drevje brez
notranjih rečnih bregovih. Večina notranjih,
listov.
mestoma pa tudi nekaj ravnih bregov reke,
ima nižje bregove kot zunanji breg (zunanji
Krošnje dreves in grmovja segajo na eni
bregovi so tudi do 2 m višji kot notranji
strani na travnik, na nasprotni pa nad vodo.

Preglednica 7: Povprečna širina nepokošenega dela travnika na ploskvi
Table 7: The ave rage width of the unmown part of a meadow on the plot
Rečni

breg 1 River bank

Nepokošeni del- širina (m)
unmown part - width (m)

Ravni 1 Flat

Zunanji 1 Outer

Notranji 1 Inner

4,0

2,3

3,6
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Širina krošnje, ki sega od korenin drevnine
proti travniku (3,23 m), je v povprečju krajša od tiste, ki se razprostira nad vodo
(4,32 m).
5.5 Socialni položaj, poreklo vitalnost
in kvaliteta dreves
5.5 Trees' social position, origin, vitality and quality

5.5.1 Razvrstitev dreves po višinskih razredih
5.5. 1 Classification of trees by height classes

Vsi trije določevani višinski razredi so po
številu dreves dokaj izenačeni (vsakega je
približno ena tretjina). Glede na drevesne
vrsto pa je največkrat v prvem višinskem
razredu zaslediti dob, belo vrbo, pa tudi
vez in črni topol.
Drevje raste ob reki pretežno v šopih in
posamično. V šopastih oblikah najdemo
največkrat v zgornjem sloju vez, dob in
belo vrbo. Vrste, kot so beli gaber, veliki
jesen, maklen ter grmovnici navadni glog
in čistilna krhlika (obe v drevesnih oblikah),
pa so najčešče polnilni sloj. Črni topol in

bela vrba največkrat rasteta samostojno.
Predvsem bela vrba raste često šopasto
ali posamično na notranjih bregovih.
5.5.2 Vitalnost drevja po višinskih razredih
5.5.2 Vitality of trees by height classes

Gledano splošno je vitalnost dreves zadovoljiva. Pešanje vitalnosti je opaziti predvsem pri starejšem drevju, pri drevju v spodnjem višinskem razredu ter pri drevju, ki
raste na spodnjem robu brega ali na bregu
in se le še z delom korenin oprijema tal.
5.5.3 Kvaliteta dreves
5.5. 3 Quality of trees

Analiza kvalitete drevesnih debel je pokazala, da je skoraj 60% vseh analiziranih
dreves slabe kvalitete. Les teh dreves je
uporaben le za celuloze in drva. Predvsem
njihova debla so nagnila, polomljena, poškodovana od strele ali pa so zelo g rčava.
Pod nekaterimi drevesi ljudje stalno kurijo,
zaradi česar so debla poškodovana. Z ustrez-

ldilična Unica je med ribiči ena najbolj priljubljenih rek v Sloveniji (vse slike- foto: Špela Habič)
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Preglednica 8: Oddaljenost mesta rasti drevnine od vode in širina krošnje drevnine (Upoštevan
je srednji vodostaj reke Unice)
Table 8: The distance between timber growth /ocation and the river and the width of tree crowns {the
mean water level of the Unica River ts taken into consideration)
Rečni

Povprečna razdalja
the average distance
voda ~ koreninski
vrat (m)
water~ trunk (m)

Ravni
Flat

4,1

2,5

4,8

Zunanji
Outer

2,8

3,7

4,6

Notranji
Inner

8,3

2,0

2,5

4,33

3,23

4,32

breg
River bank

Ponderirane
razdalje
Pondered distances

no nego in ukrepi (pospeševanje kvalitetnih
dreves, obžagovanje) bi se dalo vsaj pri
polovici dreves 3. razreda izboljšati kvaliteto debla. Delež kvalitetnih dreves je premajhen, če upoštevamo zelo ugodne ra~
stiščne pogoje (tla, vlaga). V prvi kvalitetni
razred je bilo uvrščeno le drevje velikega
jesena, doba in bele vrbe. V drugem kvalitetnem razredu pa najdemo še vez in
črno jelšo. Izbor drevesnih vrst, iz katerih
bi lahko pridobivali kvalitetne sortimente,
je naslednji: vez, veliki jesen, dob, črni
topol, bela vrba in črna jelša. Višja kvaliteta
drevesnih debel pa je dosegljiva le z bolj·
šim gospodarjenjem na tem prostoru, če~
mur bi bilo potrebno posvetiti večjo pozornost. Vendar pa so pri drevesih, rastočih
ob reki, prioritetne druge vloge (varovalna,
ekološka, estetska) in šele nato proizvodna.
5.5.4 Poreklo nastanka dreves
5.5.4 Origin of trees
Z analizo sem ugotovil, da je večina dre~
ves (69%) ob Unici zraslo iz semena. Panja·
stega izvora je 24% dreves, medtem ko jih
je le 7% zraslo neposredno iz korenin starejših dreves.
Drevesa hrasta doba, velikega jesena in
maklena so zrasla iz semena. Druge dre-

Povprečna širina krošnje
The average width of a tree crown
od koreninskega vratu od koreninskega vratu
na travnik (m)
nad vodo (m)
from the trunk
from the trunk over
over a meadow (m)
water (m)

vesne vrste pa izhajajo iz vseh treh možnih
oblik.
5.6 Lesna zaloga, višina in prirastek drevja
5.6 Growing stock, increment and tree heights

Lesno zalogo sem ugotavljal za celotni
desni odsek reke Unice na relaciji Dolen·
čeva senožet - Vodonusje. Izvedel sem
polno premerbo vsega drevja, ločeno po
drevesnih vrstah in debelinskih stopnjah nad meritvenim pragom (od tretje debe·
linske stopnje dalje). Izmeril sem tudi dre·
vesne višine in prirastek po drevesnih vrstah in debelinskih stopnjah. Zaradi lažje
določitve tarife sem drevje uvrstil v pet
skupin. _Posa~~zno skupino tvorijo drevesne
vrste, ki imajo sorodne kvalitetne lastnosti
in pri njih ni večjih razlik pri rasti v višino.
1. dob 37 dreves · 22,90 m' (11 %)
2. plemeniti listavci (vez, veliki jesen) 64
dreves · 60,52 m' (28%)
3. drugi trdi listavci (beli gaber, maklen)
28 dreves • 6,55 m' (3%)
4. mehki listavci (črni topol, bela vrba,
črna jelša, lipa) 168 dreves· 121,57 m'
(56%)
5. grmovne vrste (n.glog in č. krhlika)
78 dreves • 3,57 m' (2%)
GozdV 53, 1995
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Skupaj: 375 dreves- 215,11 m3 (100%)
Tudi višino drevja in prirastek sem določal po skupinah dreves.
Meje drevesnih višin in debelin po razdrevesnih skupinah so naslednje:
- hrast (3. deb. st. - 7 m, 13. deb. st. 16m)
- plemeniti listavci (3. deb. st. - 8 m, 16.
deb. st. - 20 m)
- drugi trdi listavci (3. deb. st. - 7 m, 8.
deb. st. -13,5 m)
-mehki listavci (3. deb. st. - 8,5 m, 16.
deb. st. - 22 m)
- grmovne vrste (drevesa) (3. deb. st. 6,5 m, 5. deb. st. - 8 m)
Izmerjena je bila celotna lesna zaloga
na desnem bregu reke Unice med Dolenčevo senožetjo in Vodonusjem (prouče
vani 2875 m dolgi odsek reke) . lnventura
lesne zaloge na tem odseku je ugotovila
devet različnih drevesnih vrst in dve grmovni vrsti, prerasli v drevesne obliko (navadni
glog in čistilna krhlika). Prikazana je razporeditev števila drevja in lesnih mas po
debelinskih stopnjah za vsako drevesne
vrsto posebej. Večino lesne mase tvorijo naslednje drevesne vrste: bela vrba (41 ,3%),
vez (27%), dob (10,6%). Po številu drevja pa
je zastopanost naslednja: bela vrba (31 ,2%),
vez (13,5%) in dob (9,9%). Drevje od 8.
do vklj u čno 12. debelinske stopnje, ki
predstavlja 20% vsega števila dreves ob
reki, tvori 52,6% celotne lesne mase. Menim, da je v strukturi števila dreves in lesne
zaloge premalo velikega jesena, črne jelše
in črnega topola. Gotovo tudi doba ni dovolj
glede na rastišča ob Unici. Iz estetskega
stališča pa dob gotovo popestri obrečno
drevnino. Ima malo temnejše liste in mogočno, razbohoteno krošnjo. Je plodonosno drevo. Želod je pomembna prehrana
za tu živeče živali.
ličnih

Pri gospodarjenju z drevjem ob reki gre
za posebno obliko gospodarjenja, ki lahko
spominja na prebiranje v prebiralnih gozdovih. Krivulja je tako podobna Liocourtovi,
ki velja za prebiralne gozdove.
Povprečna širina zaraslega brega z drevnino med vodo in travnikom znaša na
2875 m dolgem bregu 7,55 m.

Na proučevanem zaraslem bregu reke
Unice ·je letni prirastek na drevju 2,89 m3/ha.
238
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5.7

Sečnja

dreves ob reki Unici

Preglednica 11: Prikaz starosti in premera
dreves, ugotovljenih na panjih
Table 11: Presentation of tree's age and diameter
established on the stumps

5. 7 Tree cutting along the Unica River

Veliko dreves so ljudje posekali ob Unici
takoj po koncu 11. svetovne vojne. Ker me
je zanimalo, koliko let rabi kako drevo, da
doseže določeno dimenzijo, sem na nekaterih starih panjih ob Unici in njeni okolici
ugotovil starost nekaterih posekanih dreves ter izmeril povprečni premer panja ca.
1O cm nad tlemi. Starost in povprečni premer panja sem ugotavljal pri naslednjih
drevesih:
Iz podatkov v preglednici 11 je razvidno,
da ima drevje ob Unici dobro rast. Drevesa,
ki na teh rastiščih rastejo, imajo vse pogoje
za ugodno rast (mineralno bogata tla, vlago v tleh in dovolj svetlobe).
Tudi število posekanih dreves je bilo ugotovljeno na 2875 m dolgem odseku desnega brega Unice med Dolenčevo senožetjo

Zap. št.

Drevesna vrsta

Starost (let)

Ser. No.

Tree species

Age (years)

Premer panja (cm)
Stump diameter (cm)

1.

Črni topol

48

60

2.

Črni topol

46

59

3.

Črni topol

48

62

4.

črni topol

48

50

5.

Lipa

50

58

6.

Lipa

52

60

7.

Vez

58

60

8.

Hrast dob

58

61

9.

Hrast dob

69

64

10.

Hrast dob

52

36

11.

Hrast dob

54

52

1
Preglednica 1O: Polna premerba drevja ob reki Unici (L=2875m)
Deb.
st.
Diam. st.

1

Število dreves!Number of trees

Vez Dob Mak!en
Ulmu s Quer· Acer
Ja evis cus
cam·
robur pestre

V. jesen
Fraxinus
exce/sior

Beli
Crna
Črni
Bela
gaber
jelša
topol
vrba
Carpinus Ain us Popu/us Sa/ix
belu/us glulinosa nigra
alba

Lipa Enovr.glog Cisti!. Skupaj
Tilia
Ctrata·
krhlika dreves
plati·
egu s
Rhamnus Total
phyl/os monogyna cathartica

3

5

3

3

4

6

4

1

27

41

16

111

4

9

7

1

4

5

5

4

16

9

6

66

5

7

5

2

3

1

7

4

14

4

2

6

4

3

3

1

2

4

3

1

1

2

4

10

30

1

1

4

9

22

1

2

6

18

15

1

1

1
1

49
33

7

3

6

8

3

4

9

5

4

10

4

1

3

8

16

11

3

2

2

5

12

12

3

1

3

7

iii

1

1

2

!f

b
F

13
14

2

15

2

16

1

Skupaj

51

1

4

1

2
2
37

12

13

16

24

25

117

3
2

54

24

375

Total
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Grafikon 1: Struktura drevja po debelinskih stopnjah (skupna)
Graph 1: Tree structure by diameter stages (total)
število dreves (skupaj)
Number of trees (total)

Grafikon 2: Struktura posekanih dreves po
debelinskih stopnjah ob desnem bregu Unice

Graph 2: The structure of the trees cut
along the right bank of the Unica River by
diameter stages
število posekanih dreves
The number of trees cut

120
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o ~~~~~~~~~~~~~
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Debelinska stopnja
Diameter stage

in Vodonusjem. Pri tem smo upoštevali
vse še sveže panje in tudi starejše, že
razpadajoče panje (gre za približno 20 letno obdobje). Struktura posekanih dreves
je ponazorjena tudi na grafikonu 2.
Na travnikih, ki so v državni lasti, so bila
ob Unici v preteklosti posekana drevesa
na pare. št.: 848/1, 848/2, 850 in 851 ,
medtem ko na drugih treh državnih travnikih ni zaznati posekanih dreves (starih
panjev). Na parceli št. 851 so bila ob vodi
posekana vsa drevesa. Iz panjev sedaj
rastejo novi poganjki. Na drugih treh državnih parcelah so bila posekana le posamična drevesa (predvsem hrast in vez).
Ker ni bilo ustreznega nadzora nad najemniki teh državnih travnikov, so le-ti svobodno (nenadzorovano) sekali drevje ob
Unici. Te parcele je v najem dajala KZ
Postojna.
Na državnih parcelah je bilo posekana
okrog 60% dreves, drugih 40% dreves pa
je bilo posekana na zasebnih parcelah.
Naknadno sem se pri nekaterih kmetih,
ki imajo travnike ob Unici, pozanimal, zakaj
sekajo drevje, rastoče ob Unici, oziroma
zakaj ga ne sekajo. Pri vseh kmetih sem
dobil zelo podobne odgovore. Večina jih
meni, da jim drevje ob Unici ne pomeni
posebno veliko, ker ga je ko ličinsko zelo
malo, je malo vredno in tudi za kurjavo
skoraj neuporabno. Edina vrsta, ki jim po240
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meni vec Je dob, tega pa je vse manj.
Skoraj vsi kmetje, ki so v preteklosti posekali kakšno drevo ob Unici, so ga zato,
ker so menili, da je v škodo njihovemu
travniku, ki jim je s svojim pridelkom (krma
za živino) pomenil vir eksistence. Danes
so razmere drugačne. Namensko je bil le
redkokdaj posekan kakšen dob za stopnice
ali pa je bilo drevo že toliko spodjedeno,
da je obstajala možnost, da ga voda odplavi.
Po položaju panjev sklepam, da je bilo več
kot polovica dreves odstranjenih brez tehtnega gojitvenega razloga, kar priča o stihijskem gospodarjenju. To velja predvsem
za drevesa na zunanjih bregovih reke Unice.
5.8 Prepletanje drevja in grmovja vzdolž
reke Unice
5. 8 Simultaneous occurrence of trees and shrubs
along the Unica River

5.8.1 Terenski popis

vzorčnih

ploskev

5.8. 1 Field description of sample plats

S 23 vzorci (dolžina enega vzorca = 25
m) sem dobil na dolžini 2875 m naslednjo
sestavo zaraslega brega.

Gospodarjenje z drevnino ob reki Unici na Planinskem polju

Preglednica 12: Vzorčni prikaz zaraslosti brega
Table 12: The form s of the bank' s overgrowth
Kategorija zaraslega brega
Bank's overgrowth form
drevje 1 Trees

Dolžina (mJ Delež v%
Length (m) Share (m)
6,6
38

mešano 1 Mixed

83

14,4

grmovje 1 Shrubs

244

42,4

travnik (prazno) 1 Meadow (empty)
Skupaj 1 Total

210
575

36,6
100

5.8.2 Primerjava stanja drevnine med letoma 1957 in 1992 po aeroposnetkih
5.8.2 A comparison of timber situation between
the years 1957 and 1992 by means otaerial pho~
tographs

Kategorijo (tip) obrečne vegetacije sem
na podlagi fotointerpretacije aero·
posnetkov iz leta 1957 (M = 1:32500) in
1992 (M = 1:17500). Uporabil sem aero·
posnetke cikličnega aerosnemanja Slove~
nije. Pri fotointerpretaciji sem si pomagal z
namiznim zrcalnim stereoskopom s šestkratne povečavo. Zaradi merila aeroposnetkov je bilo nemogoče določiti širino obrob·
ne vegetacije, zato sem se omejil le na
kategorijo (tip) zaraščenosti na posamez·
nem bregu (drevje, grmovje, neporaščeno
• travnik). Glavni kriterij za razločevanje
. grmovja in drevja sta bili oblika krošnje in
višina vegetacije. Kategorije mešane zarasti brega iz aerofotoposnetkov ni bilo mogoče razločno odčitati, zato sem jo pridružil
kategoriji drevja. Kartiranje! oziroma predoločal

nos fotointerpretirane vsebine na karto je
bil izveden z fotoprerisovalnikom. Analiziral
sem stanje zaraslosti levega in desnega
brega reke Unice (proučevani odsek) v letu
1957 in 1992 ter napravil primerjavo zaraslosti obeh bregov med tema dvema le·
toma. Karto z izločenimi kategorijami zarasti rečnega brega za leto 1992 sem pre·
veril in dopolnil na terenu. Podatki, pri·
dobljeni z aerofotoposnetki, so naslednji:
Če najprej primerjamo stanje zaraslosti
levega brega leta 1957 z letom 1992, vidi·
mo, da se je močno povečal delež drevesne in mešane zarasti (iz 21% v letu
1957 na 45% v letu 1992). Po vsej verjel·
nosti je šlo za prehod iz grmovne in mešane kategorije zarasti v drevesno, kajti
do leta 1992 se je delež grmovja močno
zmanjšal (iz 45% na 23% zaraslosti z grmovjem). Delež travnikov (praznega brega) je
leta 1992 v primerjavi z letom 1957 manjši
za 2%.
Primerjava zaraščanosti desnega brega
med leti 1957 in 1992 pa pokaže, da v
kategoriji drevja in mešane zarasti med
tema dvema letoma ni razlik (obakrat 35%),
delež travnikov ob bregu pa se je tudi tu
zmanjšal za 2%.
Eden glavnih vzrokov zaraščanja bregov
reke Unice je opuščanje ročne košnje ob
bregu in grmovju, zaraslem ob njem.
Iz estetsko-krajinskega vidika je pomemb·
no dopolnjevanje drevnine na obeh bregovih Unice.
Primerjal sem tudi, kako je potekalo zaraščanje na državnih oziroma zasebnih travnikih ob Unici. Pri analizi vpliva lastništva

Preglednica 13: Primerjava v zaraslosti brega med letoma 1957 in 1992
Table 13: A comparison ofovergrown banks between 1957 and 1992

Kategorija zaraslega
brega
Bank's overgrowth's form

1. drevje in mešano

Leto aerofotosnemanja /the year of aerial photographs
1957
1992
Levi breg
Desni breg
Levi breg
Desni breg
Left bank

Right bank

Left bank

Right bank

(m)(%)
600 21

(m)(%)
1005 35

(m)(%)
1275 45

(m)(%)
1020 35

Trees and mixed plants

2. grmovje Shrubs

1290 45

920 32

67023

98034

3. prazno (travnik)

985 34

95033

93032

875 31

2875100

2875100

2875100

2875100

Mea dow (empty)

Skupaj /Total
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na spremembo kategorije zarasli med letoma 1957 in 1992 sem se omejil le na
desni breg Unice med Dolenčevo senožetje in Vodonusjem (nizvodno).
Nekdanje družbene (danes državne) parcele se razprostirajo ob Unici v dolžini 1350m,
zasebne pa v dolžini 1525 m. Na sedmih
družbenih parcelah se je takoj na začetku
menjalo več najemnikov. Sedanji najemniki
imajo te parcele v najemu že več kot 1O let
in v obvodno drevnino ne posegajo drugače kot le z obsekovanjem grmovja, ki se
razrašča proti travnikom.
Če primerjamo razliko v zaraščanju desnega rečnega brega Unice med letoma
1957 in 1992 glede na lastništvo (državno
-zasebno), se je delež drevja in mešanega
rastja na travnikih v državni lasti povečal iz
41% na 45%, medtem ko se je na zasebnih
travnikih ta delež zmanjšal iz 30% na 27%.
Razlog, da se je delež drevja in mešanega
rastja na državnih travnikih povečal, je v
tem, da najemniki v zadnjih letih niso posekali nobenega drevesa, sečnje pa so
bile v preteklosti koncentrirane na dva reč
na odseka v skupni dolžini ca. 400 m.
Najemnike teh travnikov zanima samo krma za živino. Nekoliko drugače pa je na
zasebnih parcelah ob Unici. Kmetje na teh
parcelah stalno sekajo drevje na različnih
koncih ob Unici. Povprečna dolžina državne parcele ob Unici znaša 193 m, zasebne
pa 85 m. Pri tem dejstvu pa je treba nujno
omeniti, da dva lastnika ne gospodarila enako. Zato so spremembe v zarasli brega na
krajših parcelah bolj pogoste in očitnejše
kot pri dolgih. Pri takih parcelah je veliko
več praznih prehodov do vode (skoraj vsak
lastnik travnika hoče imeti "razgledno okno"
proti Unici). Pri zasebnih parcelah se je
povečal predvsem delež grmovja (delno
zaradi seče nj), manj pa je praznih (travnatih) površih, ki so se zarasle predvsem
z grmovjem v zadnjih 35 letih.
Trenutno stanje je v pogledu zarašče
nosti rečnega brega boljše na državnih parcelah kot na zasebnih, predvsem zaradi
večjega deleža drevja, ki ima zelo pomembno vlogo pri stabiliziranju rečnega brega. V
splošnem lahko zaklju čim, da tudi lastništvo vpliva na gospodarjenje z obvodno drevnino ob Unici.
Analiziral sem tudi dinamičnost drevnine,
242
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oziroma prehode med raz ličnimi kategorijami drevnine med letoma 1957 in 1992
na obeh bregovih proučevanega odseka
reke Unice.
Analiza je pokazala, da se je stanje drevnine v 35 letih znatno spremenilo, da je
torej obrečna drevnina živa, dinamična naravna tvorba, pri kateri gre za neprestane
prehode iz ene kategorije zarasli drevnine
v drugo.
Pri obrečni drevnini ni enolič nosti, ampak
se pri njej neprestano nekaj dogaja in videti
je, kot da drevnina neprestano "utripa". Na
te spremembe imata največji vpliv voda
(vodni tok) in človek (lastnik travnika ob
vodi), ki s svojim početjem pri gospodarjenju z drevnino posredno ali pa neposredno vpliva na vodni režim (odstranjevanje
drevnine na zunanjih bregovih). V času,
ko sem pripravljal to nalogo, sem se o
tem, kaj pomeni posekati drevo na zunanjem bregu, prepriča l tudi sam (voda je
odtrgala korenine še pred leti rastočega
hrasta z delom brega vred ter načela tudi
neposredno okolico). Na tem mestu se je
tako naenkrat drevesna kategorija zarasli
drevnine spremenila v prazno (travnate)
kategorijo zarasli. Zaradi vedno novih sprememb v kategoriji zarasli obrečne drevnine
se ob Unici spreminja tudi videz krajine.

6 GLAVNI PROBLEMI PRI GOSPODARJENJU Z DREVNINO IN PROSTOROM
6 MAIN PROBLEMS IN TIMBER MANAGAMENT
AND ENVIRONMENTAL MANAGEMENT ALONG
THE UNICA RIVER

Zaradi mačehovskega odnosa kmetov
do obvodne drevnine in vse večje obremenjenosti okolice reke Unice s turisti, prihaja do številnih problemov. Problematika
se kaže v naslednjem:
1. Zaradi stihijskega (nestrokovnega) gospodarjenja z drevnino je porušeno razmerje med kategorijami zarasli brega. Delež kategorije zarasli z grmovjem (levi breg
24%, desni breg 34%) je prevelik. Grmovje
se razrašča ob bregu po dolžini in v notranjost travnikov (tudi prek 1O m in več).
Veliko grmovja je zaraslo travnike v zadnjih
20 letih, ko so skoraj povsem opustili ročno
košnjo ob bregu Unice.
2. Na posameznih odsekih Unice je opa-
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ziti premalo razgibano (izmenjane) razmerje med posameznimi kategorijami zarasti

na enem bregu, kakor tudi dopolnjevanje
zaraščenosti
(če na enem

enega brega proti "drugemu
bregu raste samo trava, naj
bi bil nasprotni breg zaraščen z grmovjem,
mešano z grmovjem in drevjem ali pa samo

z drevjem). Kjer je breg Unice z obeh strani
neporasel z drevnino, oziroma raste samo

trava, voda pospešeno spodkopava breg,
hkrati pa je osiromašen tudi estetski videz
krajine.
3. Porušeno je razmerje med razvojnimi

fazami drevja, ki raste ob Unici. Premajhen
je delež drevja v optimalni fazi, najmanj za
50%. Močno primanjkuje mladja. Razvojne
faze mladja (doba, veza, velikega jesena,
črnega topola, črne jelše, belega gabra in
maklena) v ustreznih razmerjih je vsaj 1O krat premalo. Mladja primanjkuje na celem,
2875m dolgem, proučevanem odseku Unice.
4. Premalo je puščenega debelega, izjemno starega drevja.
5. Po nepotrebnem so posekana drevesa na zunanjih bregovih.

6. Na notranjih bregovih raste premalo
drevja.
7. Neprimerna je drevesna zasnova v

vseh razvojnih fazah in skoraj pri vseh drevesnih vrstah. To velja predvsem za tista
drevesa, ki bi jim lahko s pravočasno in

ustrezno nego pomagali do boljše kvalitete.
8. Na zunanjih bregovih ima veliko dreves različnih dimenzij in drevesnih vrst moč~

no spodjedene korenine. To drevje je skoraj v celoti nagnjeno proti vodi. Takih dreves je več kot 60% in veliko teh bo v nekaj
letih voda povsem spodjedla.
9. Lastniki sekajo drevje ob Unici brez
vednosti gozdarjev.

1O.

Parkirišča

so pod drevjem, nepo-

sredno ob Unici.

11. Turisti kurijo pod drevjem,

rastočem

na bregu Unice.
12. Lastniki sekajo drevesa z namenom,

da turisti ne bi parkirali av1omobilov pod
njimi.
13. Domačini in turisti odlagajo različni
odpadni material v strugo Unice.
14. Turisti perejo av1omobile ob Unici.
15. Zakon o gozdovih v svojem 1., 11. in
20. členu predpisuje Zavodu za gozdove
skrb za prostorastočo drevnino. Osebno

menim, da so ti trije členi gozdarskega
zakona preohlapni in drevja ob rekah ne
zavarujejo dovolj.
Zanimiva je ideja Slovaškega gozdarskega zakona iz leta 1980, ki z razglasom
določa

podrobnosti za zaščito drevja, ki

raste zunaj gozda, in postopke ob izjemoma dovoljenih posekih in načinih izrabe
tega drevja. Slovaki so prostorastoče drevje razdelili v dve kategoriji, kar bi bilo sprejemljivo tudi za naše razmere. Druga za~
nimivost, ki jo slovaški zakon vsebuje, je

prošnja za sečnjo prostorastočega drevja.
Gozdar tako ve, katero drevo bi kmet rad
posekal.
16. Velike probleme ustvarjajo s svojo
navzočnostjo ob reki Unici ribiči. Obnašajo
se kot glavni akterji tega prostora.
17. Povsem neusklajeno je gospodarjenje z divjadjo.
Po navedbah lovca Andreja Milavca iz
Planine naj bi bila zadnja vidra ob Unici
ustreljena pred približno 25 leti.
18. Trenutno ni nobene institucije, ki bi

celovito gospodarila in bdela nad dogajanji
na Planinskem polju.

7 NAČRT GOSPODARJENJA Z DREVNINO IN OKOLICO BREGOV OB REKI
UNICI
7 A PLAN OF T/MBER MANAGAMENT ANO
THE MANAG/NG OF THE SURROUNOINGS OF
THE UN/CA RIVER'S BANKS

7.1 Cilji gojenja drevnine in nega prostora ob reki Unici

7.3 The goa/s of timber growing and tending of the rest areas a/ong the Unica
River
V osnovi ima drevnina:

ekološki pomen,
• varovalni pomen,

• estetski pomen,
· proizvodni pomen.

Iz prej navedenih vlog pa so določeni
posamezni cilji gojenja in nege obvodne
drevnine, kot so:
1. Drevnina naj v prvi vrsti zaščiti breg

reke Unice pred spodjedanjem vode in premikanjem rečne struge (varovalni pomen).
2. Pestrost favne in flore (ekološki pomen).
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3. Planinsko polje je kraški fenomen, ki
mu reka Unica, obraščena z drevnino, daje
značilen videz (estetska funkcija).
4. Drevnina naj bo prijeten ambient za
obiskovalce.
5. Ob reki Unici je treba ohraniti okolje iz
etičnih, estetskih, znanstvenih, družbenih
in kulturno-zgodovinskih razlogov ter zavarovati vse, kar je vredno varstva {staro
debelo drevo, redka drevesna ali grmovna
vrsta itd.).
6. Valorizirati je potrebno vse, kar je od
narave danega in privlačnega za učno vzgojni in študijsko-demonstracijski pomen.
7. Lesno proizvodna funkcija.
8. Ustrezna drevesna struktura {po drevesnih vrstah in debelinskih stopnjah).

blemov, ki se tičejo skrbi in gospodarjenja
s Planinskim poljem. Nakopičenih problemov na Planinskem polju ni malo. Stevilni
obiskovalci kakor tudi lastniki travnikov ne
vedo veliko o biologiji drevnine ob reki Unici, zato pogosto slabo vplivajo na stabilnost
te občutljive krajine.
Neurejenost pri gospodarjenju z drevnino, problemi lastnikov travnikov ob Unici
in ugotovitve raziskave so me spodbudili,
da napravim osnutek gojitvenega načrta
za gospodarjenje z drevnino ob reki Unici .
V tem načrtu sem upošteval tudi pripombe
lastnikov travnikov ob Unici. Le-te sem si
beležil , ko sem jih anketiral.

7.2 Osnovna načela načrtovanja gospodarjenja z drevnino ob reki Unici

7.2 The role of the owner in timber shaping

7.3 Vloga lastnika pri obdelovanju drevnine

7.1 Basic princip les regarding the planning of timber management along the Unica River

Osnova za uspešno gospodarjenje tako
z obvodno drevnino kakor tudi s posami čn im drevjem in grmovjem je poseben
krajinski načrt. Napravljen mora biti po ekosistemskih in estetskih kriterijih , ki veljajo
za določeno območj e. Ker ima drevnina
ob rekah širši pomen , je potrebno pri izdelavi načrtov za gospodarjenje z drevnino
upoštevati vse navzoče dejavnike {ekološki
pomen, lov, kmetijstvo, ribištvo, turizem,
rekreacijo itd.).
Smernice za gospodarjenje z drevnino
ob reki Unici bi morale biti zapisane v prostorskem delu gozdnogospodarskega nač rta za Postojnsko gozdnogospodarsko obmo čje. Lokalne znač i lnosti in ..smernice za
gospodarjenje z drevnino pa naj bodo urejene z nač rtom posamezne gospodarske
enote.
Namen načrtn e ureditve je doseči varstvo, ohranitev in razvoj naravne dediščine
ter kulturne krajine. Spremenjen način obdelave tega prostora (prej ročna košnja,
sedaj strojna), narašč ajoče število obiskovalcev { ribiče v, lovcev, turi stov in drugih)
ter spremenjene družbenopolitične in gospodarske razmere, vse to naj bi delovalo
kot poziv gozdarjem, kmetijcem, lovcem,
ribičem, vodarjem, fitocenologom , turistič
nim delavcem in drugim za reševanje pro244
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Razl ič ni nekontrolirani posegi v drevnino
ob Unici so v največji meri odsev odnosa
lastnikov travnikov ob Unici do obvodne
, drevnine.
Zato je pomembno vprašanje, kako pritegniti lastnike, da bodo z obvodno drevnino čim kvalitetneje gospodarili in pri tem
sodelovali z gozdarji. S tem, ko Zakon o
gozdovih predpisuje, naj bi pri gospodarjenju z obvodno drevnino sodeloval tudi
gozdar, za kmeta, lastnika travnikov ob
Unici, ni še nič rešenega. Kmet pričakuje
od tega predvsem finančno korist, ker živi
od kmetijske dejavnosti.
Trenutno obstaja za normalno gospodarjenje z drevnino ob Unici več ovir. Ena
izmed ovir je miselnost lastnikov, da skrb
za drevnino koristi le ribičem . Mnogo lastnikov razmišlja le o svojih kratkoročnih koristih {posek debelejših dreves). Ovira je
tudi dejstvo, da država ne nudi nobenih
finančn ih stimulacij {plačilo ročne košnje,
sadnje listavcev, obžagavanja), zato lastniki nimajo motivacije za strokovno delo z
drevnino. Zelo velika ovira za normalno
delo z drevnino je neskladje med gozdarskim zakonom, lovskim zakonom in zakonom o vodah, ki drevnine sploh ne obravnava. Prav na tem segmentu bi se morali dopolnjevati gozdarski in lovski zakon
ter zakon o vodah.
Večina kmetov trdi, da bi morali imeti za
parcele ob Unici določene davčne olajšave

Gospodarjenje z drevnino ob reki Unici na Planinskem polju

zaradi povzročene škode najrazličnejših obiskovalcev.

da so vse funkcije podrejene varovalni. Vsi
predlogi in smernice morajo težiti h kva-

Sodelovanje med gozdarji in lastniki travnikov, ki gospodarijo tudi z drevnino ob
Unici, je nujnost za uspeh na tem področju.
Upoštevati je treba dejstvo, da gre za izrazito mnogonamenskost tega prostora. Lastniki bi morali gospodariti z drevnino ob
Unici po navodilih gojitvenega načrta in v

litetnemu popravljanju stanja ob reki Unici
in na Planinskem polju kot celoti.

sodelovanju z revirnim gozdarjem.

7.4 Krepitev varovalne funkcije in parkovnega oblikovnja drevnine
7.4 The increasing importance of the protection
function and park-like character of timber

Nego drevnine ob reki Unici moramo naslanjati na ponujajočo se naravno sestavo

drevja, v okviru katere je potrebno najti
tudi gospodarsko zanimive drevesne vrste.

Na obrobjih livad in travnikov ter na bregovih reke Unice, kjer je poudarjena estetska in rekreativno-turistična funkcija, je
treba nego drevnine opraviti v smislu po-

speševanja izbranih osebkov, ki imajo parkovni habitus, ne oziraje se na gospodar-

sko vrednost. To velja za vse predele ob
reki Unici s poudarjeno

rekreativno-turistič

no funkcijo. Takšni osebki naj dočakajo
čimvečjo starost. Za rekreacijo bi morale
biti izločena določene površine (ne vse-

vprek!).
Pri gospodarjenju z drevnino je treba upoštevati prepletanje varovalne, gospodarske
in socialne funkcije.
Pri dre\ ,ti nas slaba rastna moč in njegova razvojna težnja, fizična starost ter
izostanek pomlajevanja silijo, da začnemo
saditi primerne drevesne vrste na bregu
reke Unice in na ta način krepimo sta-

bilnost drevnine in brega. Samo drevnina,
ki raste na pravem mestu ter je ustrezno
oblikovana in pomešana z rastišču primernimi grmovnicami in drevesni mi vrstami, ki

so v polni življenjski moči, bo brezhibno
. opravljala varovalno funkcijo.
7.5 Predlogi in smernice za gospodarjenje
7.5 Suggesstions and guide/ines regarding managing
Izhodišča za gospodarjenje z drevnino
ob Unici morajo sloneti na predpostavki,

Primerno sestavo drevnine po drevesnih

in grmovnih vrstah bo potrebno prilagoditi
rastiščnim razmeram (notranji odsek, kjer
raste predvsem bela vrba kot grm in kot
drevo; ravni in zunanji odsek, kjer rastejo

dob, vez, veliki jesen, črni topol, črna jelša,
beli gaber, maklen in grmovnice, kot so:
črni trn, navadni glog, navadna trdoleska,
rdeči dren itd.). Videz drevnine s strani
čimbolj valovit, oba bregova reke
naj se izmenično prekrivata z drevnino.

bo

naj

pa
Za

uspešno nadaljnje delo bi bilo potrebno
sestaviti program obnavljanja drevja, ki
bi bil sestavni del gojitvenega načrta. Zelo
pomemben je pravi čas, ko naj drevo dane
drevesne vrste prepusti mesto mlajšim oseb-

kom. Na 1O dreves bi morali 1 drevo pustiti
propasti zaradi možnosti oblikovanja dupel.
Na rečnih bregovih, kjer brežine niso ogrožene s spodjedanjem, bi bila drevesa lahko
bistveno starejša (predvsem iz estetskega
vidika). Predvsem pri hrastu dobu in velikemu jesenu bi se tako povečala tudi kakovost sortimentov.

Povsod ob reki naj bo prebiralna (razgibana) zgradba drevja, da se zagotovi
trajnost vseh vlog (varovalne, ekološke,
estetske in proizvodne). Vsak zunanji breg
mora biti obvezno zarasel z drevnino (va-

rovalna vloga). Ravni bregovi naj bodo sistematično

odprti na eni ali drugi strani

(zaradi razgleda).
Lastnike parcel ob reki Unici bi bilo potrebno finančno stimulirati za ročno košnjo

bregov Unice, nego in pomoč obstoječemu
naravnemu mladju gozdnih dreves (obžetev in svetlobni jaški), za nego in oblikovanje drevnine ter za sad njo listavcev. V

akcijah bi morali dati lastnikom vsakih nekaj let (ali vsako) nekaj visokih (1 ,5-2 m)
sadik ciljnih drevesnih vrst (pri tako visokih
sadikah ni obžetve). Za opravljena gojitvena in druga dela v drevnini ob Unici bi
moral dobiti izvajalec del (lastnik travnika,
najemnik, drugi) plačilo. Večino finančnih
sredstev bi za vzdrževanje obrečne drevnine morala nameniti država iz proračuna,

del sredstev pa bi se zbralo od različnih
dejavnosti (lov, ribolov, čolnar-

turističnih
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z drevnino ob reki Unici na Planinskem polju

jenje po Unici in poplavljenem Planinskem
polju, konjeniški šport, jamarstvo itd.). Zaradi ohranjanja stabilnosti, varovalne funkcije drevnine in pokrajinskega videza je
treba nujno vnašati mladje različnih listavcev. Sadnja listavcev mora biti temeljito
načrtovana in vnesena na nevsiljiv način
na razpršenih majhnih površinah, prilagodljivih okolju. Za sadnjo ob reki Unici pridejo
v poštev tiste drevesne vrste, ki so sestavni
del tega naravnega okolja, vendar se slabo
naravno pomlajujejo. Primerne drevesne
vrste so: dob, veliki jesen, črni topol, črna
jelša, beli gaber, maklen in bela vrba. Za
sadnjo pridejo v poštev 1,5-2 m visoke
sadike. Tako visokih sadik rastlinojeda divjad ne more obžirati, pa tudi marsikatero
negovalno opravilo bi odpadlo. Te sadike
bi se dalo lastnikom, ki bi jih sadili po načrtu.
Zaradi ohranjanja čimbolj naravnih razmer bi morali v prihodnje reševati vse navzoče naravno gozdno mladje listavcev
ob Unici. Ker je tega trenutno premalo, je
sadnja listavcev za dosego željenega cilja
v danih razmerah nujna. Med posajenimi
drevesi bi bilo treba kositi ročno .
Slovenski gozdarski zakon bi moral zakonsko predpisati varovalno vlogo drevnine
ob rekah, oziroma povsem konkretizirati
. režim gospodarjenja ter določiti pogoje za
posek drevja (ukvarjanje z vsakim drevesom posebej).
Ribiči bi morali svoje interese usklajevati
z drugimi uporabniki tega prostora (ne morejo prevladovati na tem prostoru).

Obvezno bi morali uvesti nadzorno službo, ki bi spremljala dogajanja na Planinskem polju (v sklopu turističnega društva
ali Notranjskega regijskega parka).
Prepovedati bi bilo treba dostop osebnim
avtomobilom in drugim prevoznim motornim sredstvom na travnike in v neposredno
bližino reke Unice (razen od lastnikov travnikov in sosednjih parcel, ki pa bi morali
imeti ustrezne dovolilnice za traktorje, s
katerimi bi kosili na Planinskem polju) .
Anketa, ki sem jo v okviru raziskave opravil z lastniki zem ljišč ob reki Unici, je pokazala, da so kmetje pripravljeni sodelovati
pri boljšem in učinkovitejše m gospodarjenju s pasom drevnine ob reki Unici na
Planinskem polju.
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Kvalitetno in strokovno so kmetje pripravljeni gospodariti z drevnino ob določenih finan čni h spodbudah (nižji ali celo
oproš čeni davki ali pa ob državnih stimulacijah za opravljeno delo).
Zavedati se moramo, da imajo parcele
na Planinskem polju lastnike, ki jih je potrebno vprašati za mnenje in le-tega upoštevati pri izdelavi najrazličnejš i h projektov
- tudi takih, kot je Notranjski regijski park.
Predočiti jim je potrebno strokovno utemeljene rešitve.
Le s sodelovanjem med lastniki in strokovnjaki s posameznih področij bo gospodarjenje na Planinskem polju dovolj kvalitetno. Kmetje se zavedajo pomena gozdarske stroke, saj je veči na anketiranih
mnenja, da bi jim bil gozdar v pomoč pri
gospodarjenju s pasom drevnine ob reki
Unici na Planinskem polju.

GOSPODARJENJE Z DREVNINO OB REKI
UNICI NA PLANINSKEM POLJU
Povzetek
Opis raziskave

Planinsko polje velja kot šolski primer kraškega
polja. Leži v kotli ni med Planino in Grčarevcem, v
smeri od jugovzhoda proti severozahodu, ob stari
cesti Ljubljana - Postojna. Po Planinskem polju,
dolgem 5 km in širokem 2 km, se vije v številnih
zavojih ca. 18 km dolga reka Unica, ki jo na obeh
bregovih porašča mestoma prekinjen pas drevnine, ki ima pomembno ekološko vrednost, krajini
Planinskega polja pa daje tudi znači l no krajinsko
podobo. Ob večjih deževjih reka Unica, ki na polje
p rileče iz Planinske jame na skrajnem severozahodu Planinskega polja, za več tednov Planinsko polje spremeni v jezero, ki je globoko do
nekaj metrov in na katerem obreč na drevnina
kaže tok reke Unice.
Namen raziskave je bil proučiti dosedanje gospodarjenje z drevnino ob reki Unici, ugotoviti
današnje stanje drevnine ob njej ter izdelati predloge in smernice za nadaljnje gospodarjenje z
drevnino ob reki. Opravljena je bila tudi anketa
med lastniki in najemniki travnikov ob Unici, ki je
pokazala njihov odnos do drevnine ob reki in pripravljenost za sodelovanje pri strokovnem usmerjanju njenega razvoja.
Raziskava je zajela drevnino desnega brega
Unice na 2875 m dolgem odseku, raziskovalni
objekti pa so se začeli 600 m nizvodno od grajskega mostu pri ostankih gradu Hasberg.

Gospodarjenje z drevnino ob reki Unici na Planinskem polju

Drevnina je bila podrobno analizirana na 23
ploskvah (odsekih pasu drevnine desnega brega)
dolžine 25m, med katerimi so bili presledki dolžine

po aeroposnetkih iz let 1957 in 1992 je pokazala
veliko dinamičnost ob rečne vegetacije.

100m.

Glavni problemi pri gospodarjenju z drev~
nino in prostorom ob reki Unici ter predlogi in
usmeritve za gospodarjenje z obrečno drev~
nino

.

Ugotavljani so bili naslednji znaki: azimut reč
nega brega, lega brega glede na obliko rečnega
toka (zunanji breg, notranji breg, ravni breg), oblika
brežine (položna, strma, zelo strma), oblika zarasti
brega (drevesna, grmovna, mešana, prazno- travnik), širina pasu drevnine, za vsak grm in drevo:
drevesna vrsta in lega rasti na bregu (spodnji rob,
breg, zgornji rob, na ravnem), za vsa drevesa še:
drevesna vrsta, poreklo drevesa (iz semena, iz
panja, iz korenine), vitalnost, socialni položaj ter
kakovost debla. Na vsem 2875 m dolgem odseku
desnega brega je bila ugotovljena lesna zaloga
dreves s polno premerbo dreves, vzorčno je bila
ugotavljana višina drevja, ugotovljen 1O-letni prirastek po drevesnih vrstah, analizirane je bilo
stanje drevja po razvojnih fazah ter merjena širina
pasu nekošenega travnika ob reki.
53 % dolžine analiziranega brega Unice je v
zasebni, 47% pa v državni lasti.
Obravnavana drevnina je naravnega izvora, od
drevesnih in grmovnih vrst pa najpogosteje najdemo dolgopecljati brest ali vez (Uimus laevis
Pallas), dob (Quecus rob ur L.), črni topol (Populus
nigra L.), belo vrbo (Salix alba L.), črni trn (Prunus
spinosa L.), navadni glog (Crataegus oxyacantha
L.), robido Rubus fruticosus L.) in rdeči dren
(Cqrnus sanguinea L.).
Sirina pasu drevnine ob reki je zelo neenakomerna. Ponekod drevnine ni, drugod pa je pas
drevnine širok tudi do 30m.
Zunanji bregovi so z drevjem bogatejši, ker
ljudje na teh bregovih puščajo drevje, da jih zavarujejo pred erozijskim spodjedanjem reke.
Mladja gozdnega drevja je na vseh brežinah
premalo, kar je tudi eden temeljnih problemov
gospodarjenja z ob rečno drevnino.
Bregovi se prekomerno zaraščajo, tudi v globino
travnikov - zaradi opuščanja ročne košnje, ki je
segla bližje bregu in drevnin i.
Na zunanjih bregovih je razdalja med vodo in
drevnino v povprečju najmanjša, ker voda tu spodjeda bregove, odnešeni material pa odlaga na
notranjih bregovih reke, zato je na teh bregovih
razdalja med vodo in drevnino v povprečju največja.

Razen starih dreves in dreves, ki jim je voda
s podjed la korenine, je drevje v povprečju vitalno,
njegova kakovost pa je v povprečju slaba, saj je
kar 60% dreves slabe kakovosti.
Lesna zaloga 1 ha zaraslega brega znaša 99,30
ms, večino lesne mase pa tvorijo naslednje drevesne vrste: bela vrba (41 ,3 %), vez (27 5), dob
(1 0,6 %). Letni prirastek lesne mase zaraslega
brega znaša 2,89 ms.
Sečnja drevja ob Unici je doslej potekala stihijsko, brez upoštevanja strokovnih načel nege obrečne drevnine, analizirani pan ji pa so pokazali dobro
rast drevja in dosežene precejšnje dimenzije.
Primerjalna analiza stanja ob rečne vegetacije

Zaradi nestrokovnega ravnanja lastnikov in najemnikov z ob rečno drevnino ter vse večje obremenjenosti okolice reke Unice s turisti prihaja do
številnih problemov. Najpomembnejši so naslednji:
- Pretirano je zaraščanje brežin, tudi v globino
travnikov, na drugi strani pa so zaradi prešibkega
pomlajevanja drevja in njegove prezgodnje seč nje
mestoma premalo ob rasle zunanje brežine, ki jih
zato voda erodira.
- Na posameznih odsekih Unice je opaziti premalo razgibano (izmen jano) razmerje med oblikami
zarasti obeh bregov, kar ni primerno tako v ekološkem kot estetskem pogledu. (Če na enem bregu
raste samo trava, naj bi bil nasprotni breg zaraščen
z grmovjem, mešano z grmovjem in drevjem ali
pa samo z drevjem.)
- Premalo je puščenega debelega, izjemno starega drevja.
-Turisti (ribiči) parkirajo vozila neposredno pod
drevjem ob reki in tudi kurijo pod tem drevjem.
- Domačini in turisti odlagajo različni odpadni
material v strugo Unice.
-Turisti avtomobile perejo ob Unici.
-Zakon o gozdovih v svojem 1., 11. in 20.
členu predpisuje Zavodu za gozdove skrb za prosto rastočo drevnino, vendar so določbe zakona
preohlapne in drevja ob rekah ne zavarujejo dovolj.
- Neusklajeno je gospodarjenje z divjadjo ob
reki. Rastlinojeda divjad ovira obnavljanje drevnine, po ustni informaciji pa naj bi bila zadnja vid ra
ob Unici ustreljena že pred 251eti.
- Ni ustreznega strokovnega nadzora nad dogajanji na Planinskem polju.
Izhodišča za gospodarjenje z drevnino ob Unici
morajo sloneti na predpostavki, da so vse funkcije
podrejene varovalni. Vsi predlogi in smernice morajo težiti h kvalitetnemu popravljanju stanja ob
reki Unici in na vsem Planinskem polju.
Primerno sestavo drevnine po drevesnih in grmovnih vrstah bo treba prilagoditi rastišč nim razmeram
(notranji breg, ravni in zunanji breg), izdelati je
treba gojitveni načrt za ob rečno drevnino.
Lastnike parcel ob reki Unici bi bilo treba finančno stimulirati za ročno košnjo bregov Unice,
za nego in pomoč obstoječemu naravnemu mladju
gozdnih dreves (obžetev in svetlobni jaški), nego
in oblikovanje drevnine ter za sad njo listavcev.
Zakonsko bi bilo treba predpisati varovalno vlogo drevnine ob rekah, predpisati režim gospodarjenja ter določiti pogoje za posek drevja.
Uskladiti in urediti bi bilo treba turistično rabo
Unice in Planinskega polja.
Uvesti bi bilo treba nadzorno službo, ki bi spremljala dogajanja na Planinskem polju (v sklopu turističnega društva ali Notranjskega regijskega parka).
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Vse ukrepe z drevnino na Planinskem polju je
treba nač rtovati v sodelovanju z lastniki z emlj išč,
saj lahko le sodelovanje med lastniki in strokovnjaki s posameznih področij zagotovi kakovostno
gospodarjenje z drevnino ob Unici in tudi ustrezen
razvoj vseh dejavnosti na Planinskem polju.
TIMBER MANAGEMENT ALONG THE UNICA
RIVER ON THE PLANINSKO POLJE
Summary
lnvestigation's description and its results
The Planinsko polje is known as atest case of
a karst polje. It is situated in a basin between
Planina and Grčarevec in southeast-northwest direction, by the old Ljubljana - Postojna road. Along
the Planinsko polje, which is 5km long and 2 km
wide, the ca. 18 km-long Unica River meanders.
lts both banks are overgrown by a sometimes
interrupted timber zone, which is of high eco logical value and gives a characteristic image to the
Planinsko polje landscape. At the occasion of
heavy rain, the Unica River, entering the Planinsko
polje from the Planina cave at the utmost northwestern part of the Planinsko polje, turns the Planinsko polje into a lake for severa! weeks, which
is up to some meters deep and where the riverside timber shows the flow of the Unica River.
The purpose of the investigation was to establish timber managament along the Unica River
practiced up tili now, the presen! situation of
timber along the river and work out suggesstions
and guidelines for future timber management there.
An inquiry was also performed with owners and
tenants of the meadows along the Unica River,
showing their attitude towards the timber along
the river and their readiness for cooperation in
professional guidance regarding its development.
The investigation included the timber from the
right bank of the Unica River, in a 2875 m -long
section; the research objects started 600m from
the castle's bridge at the ruins of the Hasberg
castle.
The timber was analysed in detail on 23 plats
(sections of the timber zone of the right bank) of
25m, with intervals of 1OOm.
The following indices we re established: the azimuth of the river bank, the position of the bank as
to the form of river' s flow (outer bank, inner bank,
flat bank) , bank's form (gentle, steep, very steep),
the form of bank' s overgrowth (trees, shrubs, mixed, empty - a meadow), timber zone' s width, for
each shrub and tree: tree species and growth's
position on the bank (lower edge, bank, upper
edge , on flat surface), for all trees al so: tree species , tree origin (from a seed, from a stump, from
a root), vitality, social position and trunk's quality.
ln the entire 2875m-long section of the right bank,
the timber supply of trees by tull tree measuring
was established, tree height was established by
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sampling, a ten-year increment was established
by tree species, the state of trees according to
developmental stages was analysed and the width
of a zone of the unmown meadow along the river
was measured.
53% of the length of the analysed bank of the
Unica River is a private property, 47% is a state
property.
The timber dealt with is of natural origin; the
following tree and shrub speci es most frequently
occur: Ulmus laevis Pallas, Quercus robur L.,
Populus nigra L. , Sai ix alba L., Prunus spinosa L. ,
Crataegus oxyacantha L. , Rubus fruticosus L.
and Cornus sanguinea L. ).
Timber zone width along the river is extremely
irregular. There is no timber zone in some places,
in other places it is up to 30m wide.
Outer banks are more rich with trees because
people leave trees on these banks in order to
protect them from river' s erosion influences.
Forest youngwood is too scarce on all the banks,
which also represents one of the major problems
regarding the managing of the riverside timber.
Banks are being excesively overg rown, also
deep into meadows. This is due to the abandoning of manual mowing which, being close to the
bank and timber, used to be more effective .
On outer banks , the distance between water
and timber is the smalle_st on the average, because water undermines the banks and deposits
the transported material on the inner river banks.
Consequently, the distance between water and
timber is the longest on these banks on the average.
Apart from old trees and the trees whose roots
have been undermined by water, trees are vital on
the ave rage yet the ir quality is poor on the average, with 60% of trees of bad quality.
The timber supply of 1 ha of an overgrown bank
amounts to 99.30m3 and the majority of timber
mass consists of the following tree species: Sali x
alba L. (41.3%), Ulmus laevis Pallas (27.5%),
Quercus robur (10.6%). Annual increment of timbar mass of the overgrown bank total s 2.89m3.
Tree cutting along the Unica River has been
performed unpremeditatedly so far, ignoring professional principles regarding the tending of riverside timber. T he stumps analysed have evidenced
good growing of trees and great dimensions achieved.
A comparative analysis of the situation of the
riverside vegetation on the basis of aerial photographs from 1957 and 1992 has prooved high
dynamics of the riverside vegetation.
The Major Problems in Timber Management
and the Managing of the Environment along
the Unica River as well as the Suggesstions
and Directions regarding Riverside Timber Management
Due to unprofessional measures of owne rs and
tenants regarding riverside timber and the increas-
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ing burden of the surroundings of the Unica River
through tourism, many problems arise. The most
important are:
- Excessive overgrowing of river b?-nks, also
de ep into meadows; on the other side, the outer
banks are too little overgrown in some spots due
to weak regeneration of trees and premature cut~
ting thereof, because of which banks are being
eroded by water.
- ln some sections of the Unica River insuHi~
ciently agitated (exchanged) ratio between the
forms of the overgrowth of both banks can be
established, which is inappropriate from ecologic
as well as aesthetic point of view. (lf there is only
grass on one river bank, the opposite bank should
be overgrown by shrubs, combined ~ by shrubs
and trees or only trees.)
- There have been too few thick, extremely old
trees left.
- Tourists (fishermen) park teir cars directly
under trees along the river and also light fires
there.
- Local people and tourists discard various was~
te into the bed of the river Unica.
- Tourists wash the ir cars by the Unica River.
- Forestry Act prescribes in Article 1, 11 and
20 that Slovenian forest service is responsible for
free growing timber yet the regulations are too
loose to protect the trees along river sides.
-The managing of the game along the river is
incoherent as well. Herbivorous game inhibit the
regeneration of timber. According to oral information, the last otter was shot by the Unica 25 years
ago.
-There is no professional control over the occurrences in the Planinsko polje.
The concepts regarding the managing with tim~
ber alon'g the Unica River should be based on the
supposition that all the functions are subordinate
to the protection function. All the suggestions and
guidelines should contribute to qualitative improv~
ing of the situation along the Unica River and in
the entire Planinsko polje.
Adaquate structure oftimber by tree and shrub
species should be adapted to site conditions (inner bank, flat and outer bank), a program and
silvicultural plan for riverside timber should be
worked out.
The owners of the plats along the Unica should
be financially stimulated as to manual mowing of
the banks of the Unica, the tending and assistance to the present natural forest youngwood (mowing undertrees and illumination shafts),.the tend~
ing and shaping of timber and planting Of deciduous trees.
The protection role of timber along rivers should
be statutorily regulated, the way of managing
should be prescribed and the terms regarding the
cutting of trees should be defined.
The use of the Unica River and the Planinsko
polje for tourist purposes should be regulated as
well.
Supervisory service should be introduced, the

task of which would be the monitoring of the occurrences in the Planinsko polje (with in the Tourist Association or the Notranjsko regional park).
All the measures regarding timber and the Pla~
ninsko polje should be planned in cooperation
with plot owners; only cooperation between owne rs and professionals in individual spheres can
assure qualitative timber management by the Unica as well as appropriate development of all activ~
ities on the Planinsko polje.
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Professional Bases for the Spatial Part in the Forest Management
Unit Plan- Part 2
Janez POGAČNIK .

Synopsis

Izvleček

Pogačnik,

J .: Strokovne podlage za prostorski

del pri načrt u gozdogospodarske enote- 11. del.
Gozdarski vestnik št. 5-6/1995. V slovenšči ni, s
povzetkom v angleščini, cit. lit. 11 .
Avtor nadaljuje razmišljanje o potrebnih strokovnih osnovah za prostorski del načrta gozdnogospodarske enote na že opisanih izhodiščih in
namenu kot v prvem delu, z obravnavanjem podrobnejšega ovrednotenja funkcij in o možnih usmeritvah in ukrepih za prilagojeno gozdno gospodarjenje ter vključevanje gozdarske stroke v urejanje
gozdnega prostora, oz. opredelitev prostorskoureditvenih pogojev. V prispevek so zajete socialne
funkcije gozdov (zaščitna funkcija - varovanje objektov, rekreacijska, turistična, poučna, raziskovalna, higiensko - zdravstvena funkcija, funkcija
naravne in ku lturne d ediščine in drugih vrednot
okolja, obrambna in estetska funkcija) in proizvodne funkcije (lesnoproizvodna funkcija, pridobivanje drugih gozdnih dobrin ter lovnogospodarska
funkcija).
Ključne

besede: funkcije gozda, gozdno gos-

podarjenje

1

uvop

1 INTRODUCTION

V prispevku "Strokpvne osnove za prostorski del pri n ačrtu gozdnogospodarske
enote - 1 del" (GozdV 4/95) smo uvodoma
nakazali nekaj, ugotovitev in opredelili namen prispevka, ki smo ga zaradi obsežnosti
in postopne priprave razdelili v dva dela, ki
si sledita v z9,porednih številkah gozdarskega glasila. V 11. delu nadaljujemo delo
na že opisanih izhod i ščih. Po vrsti obravnavamq osnov in merila za ovrednotenje
socialnih in proizvodnih funkcij gozdov, za
katere navajamo tudi nekaj usmeritev za
prilagojeno gospodarjenje, v primeru, ko

mag. J. P., dipl. inž. gozd., 64000 f<ranj ,
Kebetova 25, SLO
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Pogačn i k , J.: Professional Bases for the Spatia! Part in the Forest Management Unit Plan- Part
11. Gozdarski vestnik No. 5-6/ 1995. ln Slovene,
with a summary in English, lit.quot. 11.
This is a continuation of reflections regarding
the necessary professional bases for the spati al
part in the forest unit plan based on the already
described concepts and the purpose, similarly as
in part 1, through a detailed evaluation of functions
as well as regarding the possible directions and
measures for adapted forest managing and including of forestry into the arranging of forest
space, i.e the definition of spatial-arrangement
conditions. The article includes social forest functions (protective function - protection of different
objects, recreational, tourist, educational, research , hygienic-health protecting function, the
function of natural and cultur.al heritage,and other
environmental values, defensive and aesthetic function) and production functions (timber production
function, the acq uiring of other forest goods and
hunting-managing function).

Key WOJds: forest functions; forest managing

so te funkcije izjemno poudarjene. Ocenjujemo, da je tematika s področj a načrto
vanja prostora zelo aktualna, ni je pa mogoče v kratkem čas u temeljiteje obdelati. S
č lank o m želimo le delno prispevati k hitrejšemu razreševanju že dokaj nujnih strokovno razvoj nih vprašanj načrtovanja gozdnega prostora, da bi tako laže oblikovali
vso potrebno vseb ino za aktivno vključe
vanje gozdarstva v urejanje prostora v gozdnem prostoru. Zakonodaja na področju urejanja prostora zamuja. Vse ve č strateških
vprašanj se z novimi osnutki zelo skopo in
načelno opredeljuje in prep u šča podzakonski ureditvi in v pristojnost resornemu ministru. Predlagani prostorski plani, načrti in
projekti ne dajo zadosti transparentne povezave s sprejeto gozdarsko zakonodajo.
Zato je prav v tem času nujno potrebno, da
gozdarska stroka:
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-najprej sama pripravi trden strokoven
koncept, ki bi upošteval že večkrat opredeljene cilje o nujnosti aktivnega vključe
vanja gozdarske stroke v urejanje prostora
- v skladu z gozdarsko zakonodajo;
- nato pripravi nekaj vzorčnih primerov
po usmeritvah območnih načrtov za načrte
gospodarskih enot;
-končno predstavi ureditvena območja
in vsebinsko zasnovo za krajinsko uredit~
vene načrte v gozdnem prostoru ter vse~
binsko zasnovo za sodelovanje pri prostorskih pianih vseh ravni in sodelovanje
pri urbanističnih ali krajinskih načrtih zunaj
gozdnega prostora. (Ocenjujemo, da bi se
prav pri tej točki morali uskladiti glede razmejitve, kje in zakaj naj bi se gozdarstvo
vključevalo v prostorsko ureditvene dokumente, oziroma, kje naj bi bila po uskladitvi
obeh zakonodaj nosilec za pripravo strokovnih dokumentov za urejanje prostora
gozdarska stroka).
Prepričani smo, da bi lahko opravičeno
utemeljili naše razmišljanje in prizadevanje
za racionalno, strokovno celovito urejanje
prostora, če bi pripravili neposreden predlog, po naši oceni, za tri namensko in vse~
binsko različna ureditvena območja v gozd~
nem prostoru:
1. Minimum prostorsko ureditvenih pogojev (n. pr. imenovan "gozdni red", ki bi
nadomeščal nekdanje prostorske rede ozi~
roma posebne ureditvene pogoje) bi naj
zajel vsak prostorski del ureditvenega območja gozdnogospodarske enote in bi pomenil za lokalno skupnost edini prostorski
akt na površinah, kjer ni pomembnejših
prostorskih problemov in razvojnih teženj
(manj kot 50 % gozdnega prostora);
2. Krajinsko ureditveni načrt kot prostorski dokument, predpisan z zakonom o
urejanju prostora za vse površine, kjer prevladujejo izjemno poudarjena funkcije gozdov, obstojajo določena nasprotja in je treba
uskladiti predvsem sočasno rabo, ki jo zahtevajo: rekreacija, blagi turizem, lovstvo,
vodno gospodarstvo in naravovarstvo (40
- 50 % gozdnega prostora);
3. Različni prostorsko ureditveni načrti, ki jih zahtevajo večji posegi v gozdni
prostor pri načrtovanju razvoja na regionalni
in državni ravni (od širjenja večjih naselij v
gozd, razvoja infrastrukture ali centrov do-

načrtu
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ločenih

dejavnosti z vplivnim območjem do
15% gozdnega prostora), kjer so gozdarji
vključeni le kot enakovredni sodelavci.
Ureditvena območja pod 1. in 2. točko je
treba določiti v postopku sprejemanja prostorskih planskih dokumentov lokalnih skupnosti, medtem ko so ureditvena območja
pod 3. točko predmet državnih ali regionalnih prostorskih planskih aktov.

2 SOCIALNE FUNKCIJE GOZDOV
2 SOCIAL FOREST FUNCTIONS

Med socialne funkcije gozdov Zakon o
gozdovih uvršča: zaščitno funkcijo - varovanje objektov, rekreacijsko, turistično,
poučno, raziskovalno, higiensko - zdravstveno funkcijo, funkcijo varovanja naravne
in kulturne dediščine in drugih vrednot okolja, obrambno in estetsko funkcijo. Na vse
te funkcije vplivajo naravni dejavniki in prvine, ki jih z razvojem civilizacije človek prinaša v prostor, ter različne človekove potrebe. Zaradi subjektivne obravnave in različno izraženih zahtev v prostoru, se odnos
do teh funkcij v času in prostoru hitro spreminja. Zato je potrebno, da jih bolje spoznamo in priznamo pri načrtovanju gozdnega gospodarjenja in pri gospodarjenju s
prostorom. Spoznati moramo vpliv naravnih
dejavnikov (ki funkcije največkrat omejujejo,
čeprav so hkrati tudi osnovni pogoj za njihovo navzočnost), ki določajo njihovo potencialno vrednost, kakor tudi vse izražene
in strokovno utemeljene človekove potrebe
v prostoru, za katerega izdelujemo prostorski del gozdnogospodarskega načrta.
Za to skupino funkcij je treba, poleg uporabe
in preveritve pisanih virov v zvezi z inven~
tarizacijo izraženih in strokovno utemeljenih
potreb po teh funkcijah, dati večji poudarek
zbiranju neposrednih aktualnih informacij
za naravne in socioekonomske dejavnike.
Prav tako moramo iskati objektivna, razumljiva, sprejemljiva in uporabna merila
za izločanje teh funkcij v prostoru že aktiviran ih funkcij in odkrivati naravne poten~
ciale za pomembnejše funkcije, za katere
močno naraščajo potrebe, da ohranimo njihovo vrednost. V prispevku bi se nekoliko
obširneje zadržali pri zbiranju podatkov (o
naravnih dejavnikih in po človeku vnesenih
dejavnikov v kulturno krajino) o skupnih
GozdV 53, 1995
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značilnostih, ki so vrednote v krajini in vplivajo zlasti na določanje stopnje pomembnosti prostora za rekreacijske, turistične,
estetske funkcije in funkcije varovanje
naravne in kulturne dediščine in ostalih
vrednot okolja, medtem ko bi izvajanje pri
ostalih socialnih funkcijah omejili le na posebnosti, ki so pomembne pri opredeljevanju meril ali posebnih smernic in ukrepov. Obravnavati moramo vso krajino, ne
samo gozd, saj izjemno pomembnost socialnih funkcij pogojuje določena civilizacijska
razvojna stopnja družbe. Trdimo, da so te
funkcije kulturno pogojene, saj s temi funkcijami izražene potrebe v resnici odsevajo
duhovno, materialno in empirično stanje
kulture neke družbe ali njenega kulturnega
odnosa do gozda (Anka 1982). Zato socialnih funkcij ne moremo vezati samo na
sam gozd, ker so za njihovo aktivno delovanje pomembni tudi ostali krajinski dejavniki . Krajina pa je struktura z zapletenim
vzorcem naravni h in antropogenih pojavov,
je produkt medsebojno delujočih sil, ki se
približujejo ravnotežju, še pogosteje pa so
v fazi sprememb in razvoja. V tem je tudi
ena od bistvenih razlik med socialnimi in
ostalimi gozdnimi funkcijami, katerih pomen
je najbolj odvisen od naravnih dejavnikov,
močno pa vplivajo na širše okolje. Le izjemoma ocenjujemo, da ima lahko n. pr. pri
klimatski funkciji večji pomen tudi neobrasla
površina, kot smo razmišljali pri opredeljevanju meril za njo.

3 OVREDNOTENJE SOCIALNIH FUNKCIJ GOZDOV
3 ASSESSMENT OF FOREST SOCIAL FUNCTIONS

Ocene o pomenu socialnih funkcij se spreminjajo najhitreje. Čeprav najhitreje narašča
tudi število koristnikov teh funkcij, so neposredne koristi prakti čno še neopredeljive.
Na ta dejstva moramo biti pozorni, ko razmišljamo o ovrednotenju teh funkcij. Razlike
po območjih pri okvirni valorizaciji socialnih
funkcij v območnih načrtih so velike in razlike bodo upravičene tudi v prihodnje, četudi
bomo upoštevali nekatere skupne osnove
in merila pri podrobnejšem ovrednotenju
funkcij . Samo utemeljena in družbeno priznana stopnja pomembnosti določene funk252
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cije za državno ali lokalno raven bo omogočila zagotoviti pogoje za vzdrževanje ali
razvoj dol očene funkcije. Dosedanje znanje
o vlogi in pomenu socialnih funkcij omogoča
širši izbor možnih ukrepov za njihovo aktiviranje in razvoj, težje pa je za vse socialne
funkcije opredeliti najprimernejša merila zanje in se bo pri nekaterih treba zadovoljiti z
izraženimi in strokovno utemeljenimi potrebami ter na osnovi njih posredno do l očiti
4 stopnje pomembnosti , kot smo jih opisali
v prvem prispevku (izjemno poudarjena funkcija 1. in 2. stopnje ter pomembna in delno
pomembna funkcija).
Za objektivnejšo ovrednotenje socialnih
funkcij bomo opredelili nekatere skupne
osnove in razmišljali o posebnostih, ki naj
bi jih upoštevali pri razmejevanju stopenj
pomembnosti posamezne funkcije ter o nujnih ali možnih ukrepih za njihovo vzdrževanje in razvoj. Nekateri od teh dejavnikov
bodo hkrati omogoč ili tudi povezano in enotnejše opredeljevanje ekoloških funkcij. V
ta namen moramo na terenu zbrati zlasti
sl edeče podatke o:
1. naravni in kulturni strukturi krajine;
2. vrsti, obsegu in kvaliteti komunikacij,
ki dajejo pomembnost do ločeni funkciji (uporabno, vizualno,... vrednost);
3. motečih obremenitvah v prostoru;
4. potrebnih ukrepih za vzdrževanje funkcij in o možnih ukrepih za razvoj teh funkcij;
5. omejitvah, prepovedih in pogojih, ki bi
jih morali uveljaviti pri že izjemno poudarjenih aktiviranih funkcijah in zaradi ohranitve
njihovega naravnega potenciala še ne aktiviranih (spečih) funkcij;
6. potrebah po funkcijah.
Struktura krajine

Naravno in kulturno "opremljenost" krajine
lahko podrobneje opredelimo s podatki, ki
služijo za ovrednotenje obravnavanih funkcij. Vsi ti podatki so že označeni na topografski karti ali pa bi jih na njej na novo
označili . Tako bi do l oči li :
-stopnjo naravne ohranjenosti gozda in
negozdnih površin, ki so ekološko ali funkcionalno vezane na gozd (n. pr: za gozd
stopnja spremenjenosti, ki jo že do sedaj
dol očam o, za negozdne površine intenziv-
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nost njihove rabe - intenziven ali ekstenziven pašnik, travnik, njiva, ... )
-dolžino izrazitega gozdnega roba; to je
gozdni rob, ki močneje izstopa v krajini
zaradi jasne razmejitve med ploskovno 1n
prostorsko oblikovano prvino v krajini (n.
pr.: gozd - negozd, zlasti če ta gozdni rob
poteka na prelomu terena, po plastnicah
ali padnicah, ob določeni komunikaciji, ... );
- razgledišča, to je vrhove, razgledne toč
ke, panoramske robove, vozlišča ali zbirališča v krajini, znamenja ali dominante,
izjemne poglede;
-izjemna drevesa večjih debelin, posebnega habitusa ali rasti in redkosti (že varovana naravna znamenitost ali novi predlogi
-ločeno označiti!), skupine ali gnezda naravno ohranjena vegetacije v večjih območjih spremenjenih ali izmenjanih gozdov
(biocelice);
-obvod ne Joge s tipično oblikovano vegetacijo pri naravni rabi prostora;
-zunaj gozda: izjemna drevesa ali skupine dreves in žive meje (večkrat kot značilnost določenega prostora ali razmejitev
posesti) rastišču avtohtone vrste ali pa tudi
umetno posajene žive meje pri razmejevanju posesti ali rabe prostora;
-območja javnega zelenja;
- ekstenzivne pašnike, ki so lahko: ohranjeni (vzdrževana pašna površina z le posameznimi drevesi ali skupinami dreves, z
do 30% reducirane površine), pašniki v
zaraščanju (30- 60% zaraščeni z gozdom),
močno zarasli pašniki (nad 60% zaraščeni
z gozdom);
-vrsto, velikost in kvaliteto vodnih elementov v krajini (rabimo tudi za ovrednotenje
hidrološke funkcije!). Pozorneje naj bi dopolnili karto n. pr. z:
* vodnimi izViri (pomembna ločitev na:
zajetje, potencialno zajetje, studenec pitne
vode, napajališče),
• izjemno privlačnimi potoki (dostopni,
estetsko ali ekološko pomembni),
* izjemno privlačnimi pristopnimi robovi
rek,
* stoječimi vodnimi površinami (n. pr.:
mlakami, ribniki, zajetji, jezeri, ... ),
* pomembnejšimi močvirji;
-predloge za varovana in zavarovana
območja redkih rastlinskih in živalskih vrst
in kritično preverili že zajeta v inventarju

načrtu
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naravovarstvenikov, lovcev ln ostalih interesentov v tem prostoru;
-vrednote kulturne krajine, od katerih so
najpomembnejše praviloma naravni in kulturni spomeniki, objekti turizma, gostinstva,
planinstva, pašništva, lovstva, ... Naravne
in kulturne spomenike preverimo in dopolnimo z inventarjem naravne in kulturne dediščine, ki je izdelan na ravni občin. Priporočamo, da se poleg kategorije spomenika
ugotovi tudi, kako je vsak objekt vzdrževan.
Posebej naj bi evidentirali objekte gostinstva
in turizma (preusmerjene kmetije, gostilne,
bifeje, hotele, planinske postojanke, opremo
za rekreacijo, turistično rekreacijske centre, območja počitniških hiš, p'osamezn8
lovske ali gozdarske koče odprte za javnost ... ).
Komunikacije
Vrsta, obseg in kvaliteta komunikacij najbolj vpliva na rekreacijski potencial in na
razvoj rekreacije in turizma pa tudi na aktiviranje ostalih socialnih funkcij. Njihova izgradnja in vključitev v krajino vpliva na kvaliteto pogledov s komunikacije in obratno.
Pogled na komunikacijo (zlasti cesto) vpliva
na vrednost krajine. Zato moramo za ovrednotenje funkcije (n.pr.: turistične, rekreacijske, obrambne, ... ) dobro poznati stanje
posamezne komunikacije in kaj te-ta povezuje. Predlagamo, da pri gozdnih cestah
poleg razdalje, stanje evidentiramo takole:
a) *magistralne,
*regionalne,
*lokalne,

b) *javne,
*gozdne,

c)

~asfaltne,

* makadamske
*neutrjene

Posebej vključimo v (dopolnimo) karto
stalne gozdne vlake, pota in steze (tudi
planinske). Za vsako kategorijo komunikacij
vključimo tudi stopnjo vzdrževan osti (slabo,
dobro) in oceno, koliki del je potreben obnove (n.pr.: pretežno samo tiste, ki so slabo
vzdrževane in ocenimo delež njihovih dolžin, ki jih je treba obnoviti ali na njih celo
izvesti rekonstrukcijo).
Obremenitve
V gozdnati krajini je vrsta motečih obremenitev, ki vplivajo na podobo krajine, predstavljajo nevarnost za ljudi ali škodljivo vplivajo na okolje oziroma na usklajenost rabe
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gozdnatega prostora. Tako predlagamo,
da podrobneje evidentiramo:
- emitente in njihova ožja vplivna območja (vidne ~oškodbe gozdnega drevja);
-gramoznice, glinokope, peskokope in
kamnolome ( l očeno na legalna in nelegalno
odprta, moteča ali nemoteča) ;
-smetišča in odlagališča odpadkov (legalna in nelegalna, moteča ali nemoteča) ;
-avtoceste, elektrovode in plinovode;
- nenačrtovane (divje) gradnje;
-neustrezne ogozditve (n.pr.: pogozdeni
iglavci ob izrazitem naravnem gozdnem
robu, privlačne gozdne jase, zlasti ob komunikacijah, ali izolirane pogozditve, ki so
vidno izpostavljene in so v nasprotju z rastišče m in sestojem v okolici);
- moteče zaraščanje kmetijskih površin
v kulturni krajini;
-mo čno narušen gozdni rob pri posegih
v gozd;
-ostalo (n.pr.: neustrezno, moteče grajena gozdna in lovska infrastruktura, druge
naprave ali objekti za rekreacijo ali turizem,
planinstvo, pašništvo, ... );
Vse objekte obremenitev bi označi li v
karti, evidentirali stanje (število, površino
ali dolžino) in ugotovili nujne ukrepe za
vzdrževanje ali sanacijo in ukrepe za možen
razvoj.

Nujni in možni ukrepi
Za vse socialne funkcije moramo ločeno
ugotoviti:
a) nujno potrebne ukrepe za vzd rževanje
socialnih funkcij,
b) možne ukrepe za krepitev ali razvoj
socialnih funkcij.
V ospredju so nujno potrebni ukrepi za
vzdrževanje naravnosti krajine, vzdrževanje
gozdnih komunikacij ter vzdrževanje opreme za obveščanje in osveščanje javnosti.
Sledijo ukrepi za vzdrževanje naravne dediščine in ostalih vrednot okolja, nato še
ostalo, n. pr.: opreme za rekreacijo in turizem. Glede na strokovno izražene potrebe
ali zahteve pa so možni tudi dodatni ukrepi,
ki bi zagotovili krepitev in razvoj določene
socialne funkcije. To bo v največjem obsegu
treba zagotoviti zlasti pri območjih z izjemno
poudarjeno rekreacijsko ali turistično funkcijo. V nadaljevanju n;:ivajamo nekatera nuj254
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no potrebna in možna dela v obliki smernic
in ukrepov:
ad a) nujno potrebne smernice in ukrepi:
-ohraniti naravno mešanost drevesnih
vrst in zagotoviti zviševanje lesne zaloge
na izhodiščih sonaravnega gozdnega gospodarjenja;
-ohraniti pestrost živalskih vrst;
-pri izvajanju del v gozdovih je treba
zagotoviti, da redno saniramo vse poškodbe ali ovire na gozdnih tleh, sestojih in
gozdni infrastrukturi;
-zagotoviti je treba pravočas no in redno
izvajanje vseh del (pri varstvu, gojenju tudi
pri vzdrževanju gozdne infrastrukture);
-usmerjati obiskovalce v gozdu;
-ohraniti izrazite gozdne robove;
-ohraniti redka ali izjemno oblikovana
drevesa oziroma skupine;
-pripraviti je treba seznam varovanih dreves in ga dopolniti z novim predlogom za
zavarovanje izjemnih dreves in skupin v
gozdu in zunaj gozda;
-sanirati motnje oziroma poškodbe povsod tam, kjer je ena od socialnih funkcij
izjemno poudarjena;

ad b) možne smernice in ukrepi:
1. Na vseh izločenih območjih rekreacije
in turizma, kjer so že izražene potrebe ali
zahteve, da je rekreacijska ali turističn a
funkcija izjemno pomembna s 1.stopnjo
poudarjenosti in skupaj z drugo stopnjo
poudarjenosti evidentirana že na eni tretjini
površine obravnavanega območj a , je treba
napraviti podrobnejši načrt za razvoj rekreacije ali turizma (n.pr.: na vsem območju
Triglavskega narodnega parka, v zelenem
pasu mesta Ljubljane ali Maribora oziroma
povsod, kjer naj bi pripravili strokovni predlog za razglasitev gozdov s posebnim namenom). V te načrte se lahko ali mora
vključiti tudi obstoječe ali potencialno vplivno
območje za določen predel, čeprav ni še
zajet v goznogospodarski enoti, ki jo urejamo. Podrobnejši načrt pa ni sestavni del
rednega urejanja gozdov, pač pa se obveznost in pogoji izdelave določijo v postopku potrjevanja prostorskega dela načrta
po predpisih o urejanju prostora. Gozdarska
javna služba naj bi se enakopravno vključevala pri obvezni izdelavi posebnih prostorskih načrtov ali projektov.
2. Opraviti je treba oceno nekaterih mož-
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nih ukrepov za večjo aktiviranje socialnih

gozdov. Zato moramo pri vseh socialnih

funkcij. Ce bo v procesu sprejemanja prostorskega dela načrta jasno izražena zah-

funkcijah upoštevati:

teva in bodo tudi zagotovljeni vsi p'ogoji za
izvedbo načrtovanih del, je zaželeno, da
pripravimo variantne re~itve.

3. Pri opredeljevanju prilagojenih ukrepov
za vzdrževanje in razvoj socialnih funkcij
moramo upoštevati vse prepovedi in ome-

jitve, ki so pomembne za določeno stopnjo
pomembnosti vseh ekoloških funkcij in tudi
nekatere omejitve pri proizvodnih funkcijah

-vse omejitve in prepovedi (oz. določeni
varstveni režim), ki jih določimo za prostor

z izjemno poudarjenimi ekološkimi funkcijami in potrebne omejitve, ki so nujne za
usklajevanje tudi s proizvodnimi funkcijami;
-vse nujne potrebne smernice in ukrepe
za vzdrževanje izjemno poudarjenih eko-

loških funkcij, saj jih z ukrepi za vzdrževanje
in razvoj socialnih funkcij ne smemo
pač

izničiti,

pa še bolj uskladiti in zagotoviti do-

ter zagotoviti ustrezno uskladitev ter harmonično izvajane vseh potrebnih ukrepov.

sledno izvajanje;
-kot naravno bogastvo izločena površine
z izjemno poudarjeno raziskovalno, higien-

V nadaljevanju navajamo nekatere od
možnih ukrepov:

sko-zdravstveno funkcijo ali funkcijo va-

-utrditev narušenh' gozdnih robov (sadnja, podsadnja);
-preusmeritev rekreacijskih in planinskih
poti na manj ranljiva območja;
-priprava ali dopolnitev podrobnejših var-

ostalih vrednot okolja;

stvenih režimov na območjih naravne in

kulturne

dediščine

in ostalih kvalitet okolja;

-obnova all postavitev nove opreme za
obveščanje i!l osveščanje obiskovalcev gozda;
-obnova, ali ureditev nove opreme za
rekreacijo, turizem, poučno in raziskovalno
funkcijo ali tudi za funkcijo varovanja narav-

ne in kulturne dediščine in ostalih vrednot
okolja;
-zboljšanje kakovosti večnamenskih gozdnih cest, vlak, poti in steza;
-novogradnje cest, poti in steza, predvsem za namene socialnih funkcij;

-ureditev gozdnih jas, odpiranje razgledov ... ;
- sanacija močneje poškodovanih ali rastiščno izmenjanih sestojev;
-sanacija različnih obremenitev v prostoru, ki so večja motnja za aktivnejšo vlogo
določene

funkcije

Omejitve in prepovedi
Za obravnavano skupino funkcij so omejitve skupne in še specifične glede na pomembnost izraženih potreb ali zahtev po

teh funkcijah, ki so državnega ali regionalnega pomena ali so zaprte v krog lokalnih
potreb ali ožjih interesnih skupin. Skupina
socialnih funkcij je pogosto v nasprotju z
ekološkimi ali tudi proizvodnimi funkcijami

rovanja naravne in kulturne dediščine ter
-območja, ki so razglašena za naravne
znamenitosti po predpisih o varstvu naravne
dediščine;

-dosledno vse pogoje varstva okolja pri
gradnji cest in gozdnih vlak, pri spravilu
lesa, posegih v gozd in usmerjanju obiska
v gozdu;
-organizirano
vajsko službo.

uveljaviti

varstveno-ču

Potrebe po funkcijah
Za realno opredelitev stopnje pomembnosti socialnih funkcij v času in prostoru je
nujno treba ne samo zbrati in proučiti vsa.
gradiva, ki omogočajo ugotoviti težo izraženih potreb ali jih strokovno vsestransko

utemeljiti,

pač

pa moramo v enotah, (kjer

so že okvirno opredeljene izjemne potrebe

po teh funkcijah več kot na eni tretjini površine enote), po znanih metodah zbrati'
dodatne podatke o iskalcih izraženih potreb.
To je potrebno zlasti za rekreacijsko in
turistično funkcijo.
3.1

Zaščitna

funkcija- varovanje objektov

3.1·Protection function- protection of objects
Zaščitno funkcijo - varovanje objektov je
novi Zakon o gozdovih preimenoval (omejil)
in prerazporedi! iz skupine ekoloških funkcij
(začasno

varovalna v starem zakonu) v

skupino socialnih funkcij.
Predlagamo, da to funkcijo definiramo
takole: gozd s to funkcijo ima nalogo, da
Gozd V 53, 1995
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prepreči ali omili moteče poglede na objekte
v krajini, jih varuje in služi kot zaščita močno
obremenjenim cestam in železnicam (avto·ceste, pomembnejše mednarodne ali regionalne povezave) in varuje obcestni prostor.
Gozd prispeva k varnosti prometa z vrsto
blažilnih vplivov klime in preprečuj e ali blaži
škodljive emisije zaradi prometa v širše
okolje, hkrati uravnava voznikom poglede
s ceste, ki prispevajo k lažji vožnji v gričevnem in hribovitem svetu, kjer je več
krivin in daje večje ugodje pri vožnji, če se
menja gozd in odprti prostor. Tako ima
gozd pri zaščiti cest v bistvu vlogo varovanja
tal in lokalne klimatske funkcije ter higiensko-zdravstvene funkcije, saj preprečuje
padanje kamenja, proženje zemeljskih in
snežnih plazov, utrjuje cestno telo, omili
bočen veter in blaži škodljive emisije prometa.

3.1 .1 Izjemno poudarjena zaščitna funkcija
- varovanje objektov 1. stopnje
3. 1.1 Extremely stressed protection function - the
protection of the objects of the first degree

Po opisani definiciji zaščitne funkcije varovanje objektov, predlagamo, da to kategorijo funkcije opredelimo povsod tam, kjer
gozd nepogrešljivo prispeva k varovanju
objekta, k varnosti prometa oziroma k ohranitvi in vzdrževanju pomembnih mednarodnih cestnih in železniških povezav.

Merila
V to kategorijo gozdov naj bi

vključili :

- varovan pas gozda (min. 50 m) ob moobjektu v krajini;
- pas gozda vzdolžno ob avtocesti ali
železnici {50- 1OOm in več glede na teren),
kjer je ena ali več izjemno poudarjen ih funkcij: funkcija varovanja zemljišč in sestojev
1. in 2. stopnje, klimatska in higienskozdravstvena funkcija 1.stopnje;
- 50-1 OO m široki pas gozda, ki varuje
magistralne in regionalne ceste pred po~
gostimi rnočnimi bočnimi vetrovi oziroma
prikriva moteč pogled z močno obiskanih
teče m

razgledišč;

- nove zasaditve ali varovane površine
pri načrtovanju in urejanju obcestnega prostora avtocest.
256
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Usmeritve in predlog možnih ukrepov
K skupnim splošnim usmeritvam navajamo še:
-dosledno in pravočasno izvajanje vseh
potrebnih in možnih ukrepov in prepovedi,
ki so potrebni izjemno poudarjeni funkciji
varovanja zem lj išč in sestojev;
-vzdrževanje in krepitev sklenjene vertikalne ~gradbe gozda;
-ohranjanje in vnašanje drevesnih in grmovnih vrst, ki so odpornejše proti imisijam
in naravnim ujmam;

3.1.2 Izjemno poudarjena zašč itna funkcija
- varovanje objektov 2. stopnje
3.1 .2 Extremely stressed protection function -the
protection of the objects of the second degree

V to kategorijo gozdov vklju čuj emo ves
pas spremljajočega gozda, ki zaradi svoje
narave vpliva na varnost prometa in ščiti
pomembne prometne objekte, nismo pa jih
opred.elili za 1. stopnjo pomembnosti.
Merila
V prostoru opredelimo za gozdove z izjemno pomembno zaščitn o funkcijo - varovanje
objektov 2. stopnje sledeče površine:

- vse gozdne površine ob straneh· avtocest v minimalnem pasu širine 50 m ali več
(odvisno od pričakovanega nesprejemljivega škodljivega vpliva, ki ga s cesto vnašamo v prostor), za katere ni opredeljena
izjemna poudarjenost 1. stopnje te funkcije;
-pas gozda širine 50 m ob tisti strani
železniške proge, kjer je pomembna fu nkcija varovanja zemlji šč in sestojev;
-vsi ožji pasovi gozdnih površin, vsa
gnezda, skupine ali posamezna drevesa,
ki so ob cestnem telesu ali v vidnem koridorju pomembne ceste (avtocesta, regionalne in meddržavne ceste z visoko frekvenco prometa) do 1OO m ali tudi več od
cestnega telesa;
-pas gozda ob pomembnih meddržavnih
ali regionalnih cestah (50 - 1OO m ali več),
kjer je izjemno poudarjena vsaj ena od
naslednjih fu nkcij: funkcija varovanja zemljišč in sestojev 1. in 2. stopnje, zdravstvenohigienska funkcija 1.stopnje in klimatska
funkcija 1. stopnje
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Usmeritve in predlogi za možne ukrepe
Smiselno je treba upoštevati vse navedene usmeritve za vso skupino socialnih
funkcij in navedene specifičnosti za zaščitno

funkcijo · varovanje objektov 1. stopnje
izjemne poudarjenosti.
3.1.3 Pomembna

novni omejitveni dejavnik, to je, da za namene gozdne rekreacije praviloma ni po-

trebno izvajati

krčitev

gozda,

pač

infrastrukturo. Res je tudi, da z

zaščitna

funkcija - varo-

vanje objektov
3.1.31mportant protection function- the protection
of objects
Pomembno zaščitno funkcijo- varovanje

pa le

usmerjeno uporabiti že obstoječe negozdne površine, ki so funkcionalno vezane na
gozd in ostalo večnamensko ali namensko
načrto

valskega vidika ne bo vedno mogoče strogo
razmejiti med rekreacijsko in turistično funkcijo in njenimi stopnjami pomembnosti in
tudi ne med nekaterimi socialnimi funkcijami, ki se navezujejo tako na rekreacijsko

kot turistično funkcijo. Zato pa so pomembni
bolj jasni in usklajeni ukrepi, ki jih je

čim

večnamensko

objektov ima robni pas gozda (30 • 50 m)
ob grajenih objektih v krajini povsod tam,
kjer:

potrebno uveljaviti za trajno

-so izjemno poudarjena funkcije: varovanje zemljišč in sestojev, higiensko- zdrav-

planiranje gozdne rekreacije " (Pogačnik
1989) smo že obširneje obravnavali vred-

stvena in klimatska funkcija, niso pa te
površine opredeljene kot površine z izjemno
poudarjeno zaščitno funkcijo - varovanje

notenje prostora za potrebe rekreacije in
tudi opredelili, po naši oceni, ustrezna merila za ocenitev rekreacijskega potenciala.

objektov;
-gre za ožji pas gozda okoli vseh grajenih
objektov v prostoru (30 · 50 m).
Vse preostale gozdne površine so le del·

Ocenjujemo, da bi opisani postopek ali delno prilagojeni (upoštevati bi morali različne
teže pri uporabljanju meril glede na pre·
vladujoče deleže zahtev najbolj zastopanih

no pomembne za zaščitno funkcijo - varovanje objektov.

3.2 Rekreacijska funkcija gozdov
3.2 Recreational function of forests

Zakon o gozdovih iz leta 1985 je opredelil
funkcijo. V skladu z
navodili je tako tudi v veljavnih območnih

turistično-rekreativno

načrtih

opravljena okvirna valorizacija sku-

paj za obe funkciji. Za Slovenijo je bilp
ugotovljeno, da je na 0,7% gozdne površine
izjemno poudarjena 1. stopnje in na 7,6 %:

površine izjemno poudarjena 2. stopnje.
Na seminarju "Rekreacijska vloga gozda"·
je bilo predlagano, da se dotedanjo turistično-rekreativno funkcijo argumentirano razdeli na rekreativno in turistično. Novi zakon

(1993) jo imenuje

ločeno

kot "rekreacijsko

funkcijo". Za boljše razumevanje in racionalnejši razvoj rekreacije v gozdu naj bi

rekreacijska funkcija gozda predstavljala
vse vloge gozda, ki jih ima gozd kot rekrea·
cijski vir za dnevno in delno še izletniško
rekreacijo domačega prebivalstva, s čimer

trajno prispeva h kakovosti življenja teh
ljudi (Anko 1990). K temu bi dodali še os·

gospodarjenje z gozdnim prostorom.
V posebnem prispevku "Načrtovanje in

aktivnosti v določenem rekreacijskem pros-

toru) moral služiti, da te potenciale ugo·
tovimo za ves ureditveni gozdni prostor,
saj so pomembni za vzdrževanje ali pospeševanje večine socialnih funkcij. Za že

aktivirana funkcije pa bomo uporabili še
nekatera izmed meril za strokovno ute-

meljene ali ugotovljene potrebe koristnikov
teh funkcij. Na ta način bi razumljivo za·
časno

rangirali pomembnost posamezne

funkcije v

času

in prostoru. Pri tem naj bi

obvezno upoštevali omejevalne in razmejevalne kriterije poleg naravne primernosti
in že izražene potrebe. Tako nikakor ni
mogoče vključiti v rekreacijske površine tis-

te, kjer škodljivi vplivi okolja ogrožajo zdravje
in varnost ljudi ali površine, ki niso dostopne
peš ali z avtom v sorazmerno kratkem času

(n. pr. 30 minut). Za posamezne stopnje
pomembnosti v nadaljevanju predlagamo
merila za kartiranje funkcije v prostoru.

3.2.1 Izjemno poudarjena rekreacijska
funkcija 1. stopnje
3.2.1 Extremely stressed recreational function
of the first degree

Na osnovi opisanega predlagamo, da v
GozdV 53, 1995
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izjemno poudarjeno rekreacijsko funkcijo 1
stopnje vključimo :
-vse površine, ki so razglašene kot gozdovi s posebnim namenom predvsem zaradi rekreacijske funkcije gozdov;
- vse površine v bližini večjih naselij (nad
5.000 prebivalcev), ki so dosegljiva v 30
minutah s peš hojo (okoli 3 km) in je obisk
že dosegel 2 obiskovalca na 1 ha gozda;
-območja izletniške rekreacije ob koncu
tedna (ali tudi obm očja, ki so ·med "tednom
dosegljiva z avtom v 30 minutah) in gostota
obiskov (na območju, kjer prevladuje zelo
primeren in primeren naraven -rekreacijski
potencial), več dni v tednu na dan presega
2 obiskovalca na 1 ha gozdnega prostora;
Poleg navedenih usmeritev je· treba še
posebej izpostaviti :
-da z ovrednoten jem prostora za rekreacijsko funkcijo v tem času ocenimo,
kje, kako, kdaj in katere podatke o obiskovalcih je treba zbirati in analizirati;
-pozornost oblikovanju pestrosti ambienta s spreminjanjem oblike in vrste zgradbe
gozdov, ki vključuje igro svetlobe in senc,
barve, habitus posameznega drevesa ali
skupine, m oč enotnosti ponavlj ajočih vertikal, odpira zanimive razglede iz gozda in
podobne zahteve;
-da se vsa gozdna opravila organizirajo
in strokovno izvedejo v času , ko je pričakovan najmanjši obisk;
- analizo možnosti trženja tudi za turistično rekreacijske namene, zanje določiti
omejitve in pogoje, pod katerimi se lahko
ta zvrst rekreacije izjemoma uveljavlja v
določenih rekreacijskih območjih;
3.2.2 Izjemno poudarjena
rekreacijska funkcija 2. stopnje
3.2.2 Extremely stressed recreational function
of the second degree

Pri izjemno poudarjeni rekreacijski funkciji
2. stopnje predlagamo, da služi za izhodi šče
v okviru opravljenega vrednotenja rekreacijskega potenciala za razmejitev v prostoru
naslednje:
-ožji pas gozda okoli manjših naselij že
mestnega značaja (od 2.000 - 5.000 prebivalcev), ki je dosegljiv v 30 minutah peš
hoje od roba naselja;
-zunanji širši pas gozda pri večjih mestih
258
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(nad 30.000 prebivalcev) do oddaljenosti,
ko je obisk dnevno že presegel gostoto
nad enega obiskovalca na 1 ha gozda (n.
pr. do oddaljenosti od roba mesta 5 - 6 km;
-vso preostalo rekreacijsko območje za
izletniško rekreacijo, kjer še ni mogoče izdvojiti 1. stopnje pomembnosti te funkcije;
-ožji pas (30 m) ob dobro obiskanih
planinskih poteh;
-izjemoma ožji pas gozda okoli naselja
počitn i ških hišic (do 1 km od roba naselja),
če je vsaj 50 objektov načrtno zgrajenih za
lastne potrebe oziroma potrebe dom ač ih
prebivalcev (ne za namene turizma).
Usmeritve so že navedene v poglavju
3.2.1, le da imajo možni ukrepi manjšo
težo, manjši obseg in intenzivnost, izvajati
pa je treba prej navedene nujne ukrepe.
3.2.3 Pomembna rekreacijska funkcija
3.2.3 lmportant recreational function

Pomembno rekreacijsko funkcijo imajo
vse površine, za katere smo z ovrednotenjem vsega prostora za rekreacijo ugotovili, da je njihova potencialna rekreacijska
vrednost pomembna in zelo pomembna.
Za te površine veljajo skupne usmeritve in
nujni ukrepi pri strokovnem gozdnem gospodarjenju, ne da bi posebej ugotavljali
dodatne pogoje.
3.2.4 Nepomembna rekreacijska funkcija
3.2.4 Unimportant re9reational function

Nepomembno rekreacijsko fun kcijo im?jo vse ostale površine, ki jih nismo vklju či li
v prve tri kategorije. To so površine, kjer
sta ogrožena človekova varnost ali zdravje.

3.3 Turistična funkcija gozdov
3.3 Tourist forest function

V zadnjem času je znanje o funkcijah le
toliko napredovalo, da je tudi novi Zakon o
gozdovih (1993) l očeno dol oč il turistično
funkcijo. Turistična funkcija bi naj bila nekak
podaljšek rekreacijske funkcije , ki ji hkrati
tudi razširja vrste in oblike aktivnosti kot
specializirana nadgradnja rekreacije. Zajema vse vidike rabe gozdnega prostora
za turistično rekreacijo - od blagodejnega
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vpliva gozda v prostoru za psihično in fizično
sprostitev, do tega, da se bo moral gozd
umakniti za potrebe turističnih aktivnosti
(Anka 1990). Zato je in bo za vzdrževanje
in razvoj turistične funkcije potrebna celovita
analiza prostora. V tej fazi bi verjetno zadoščal predlagan postopek za načrtovanje
gozdne rekreacije (Pogačnik 1989), s prilagojenim točkovanjem uporabljenih meriL
Rezultate pa bi kazalo še uskladiti z dodatnim poudarkom segmentov klime (koeficient klime) pri ugotavljanju primernosti
za različne zvrsti turizma (n. pr. ločeno za
zimski in poletni turizem). Tudi skupne usmeritve za socialne funkcije in posebej navedene za rekreacijsko funkcijo je treba
dosledno upoštevati na površinah, ki jih
opredelimo kot izjemno pomembne za to
funkcijo. Seveda je še enkrat treba poudariti, da je za turistična območja treba
izdelati poseben krajinsko-ureditveni načrt.
Zanj naj bi veljala že obrazložena usmeritev
za izjemno poudarjeno rekreacijsko funkcijo
in še določene lokalne specifične potrebe
ali zahteve ter opozorila, ki ji navajamo še
dodatno pri posamezni stopnji pomembnosti. Vsa opravljena dela za vzdrževanje
in razvoj te funkcije naj bi se v čim večji
meri neposredno zagotovila s financiranjem
koristnikov te funkcije.
Za opredelitev te funkcije predlagamo,
da začasno uporabimo skupno dogovorjeno
izhodišče: opravljeno celovito valorizacija
prostora za rekreacijo v gozdnem prostoru
kot pripomoček za razmejitev v prostoru, ki
se časovno dinamično prilagaja glede na
obstoječe ali načrtovane turistične in rekreacijsko-turistične centre in ožja območja
razpršenih objektov v prostoru, ki so namenjena za turizem.

3.3. 1 Izjemno pomembna turistična funkcija
1. stopnje
3.3.1 Extremely stressed tourist function of the
first degree
Predlagamo, da v gozdnem prostoru razmejimo izjemno pomembno turistično funkcijo 1. stopnje v naslednjih primerih:
-okoli zimskih turističnih centrov - za
pas gozda 1OO in več m (odvisno od reliefa
in velikosti centra) od zadnjega objekta oz.
urej·me infrastrukture;

-okoli večjih turističnih naSelij (n. pr.: s
1.000 turističnimi'ležlšči in ve'č) minimalno
200m pas gozda oziroma urejeno območje
za namene turizma (n. pr.: zeleni pas Bleda,
Rogaške Slatine itd.);
,
-500 ITI zeleni pas ob morski obali;
Kot posebno opozorilo naj se uveljavi
zahteva, da se za ta območja, vključno z
njihovim funkcionalnim in vplivnim območ
jem v enem letu izdela krajinsko-ureditveni
načrt iri ·razglasijo gozdovi kot gozdovi s
posebnim namenom. Zlasti so potrebna
redna. v~drž€\/alna dela in povSčan strokovni nadzbr. Na osnovi krajinske analize
in strokovno utemeljenih zahtev za določene aktivnosti turizma (tudi strokovno-ekonomsko zagotovljeni cilji) lahko v teh območjih z alternativnimi predlogi za usmeritev
razvoja turizma v funkcionalnem območju
gozdov načrtujemo največ do 15% gozdnih
površin za krčitev, in to na mestih, kjer so
najmanj ranljivi in je mogoče pričakovane
škodljive vplive krčitev in objektov znižati
na sprejemljivo stopnjo. Možni ukrepi morajo biti opredeljeni po obsegu v prostoru v
krajinsko ureditvenem načrtu.

3.3.2 Izjemno pomembna turistična funkcija
2. stopnje
3.3.2 Extremely stressed tourist function of the
second degree
V to stopnjo pomembnosti uvrstimo naslednje površine:
-širši pas gozda (minimalno za 30 minut
peš hoje oz. 3 km časovne razdalje) okoli
vseh turističnih območij, kjer smo strokovno
utemeljili izjemno poudarjeno turistično
funkcijo;
-ožji pas okoli manjših turističnih naselij
(med 200 - 1.000 ležišč, obstoječih ali že
načrtovanih) širine 1 OO - 200 m - glede na
relief in velikost naselja;
-ožji pas gozda (50 m) okoli posameznih
večjih objektov ali ureditev za namene turizma v gozdnem prostoru (n. pr.: turistični
tabori, kampi, okolica turistično urejenih
gradov in podobno).
-ožji pas (20 - 30 m) ob poteh za popotništvo (E6, E7) in ob zelo obiskanih
planinskih poteh (več kot 30% med obiskovalci je turistov), pri katerih se namesto
Gozd V 53, 1995
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rekreacijske funkcije kartira turistična
funkcija;
Potrebno je skrbno redno vzdrževanje
gozdov in njihov strokovni nadzor, da čim
prej odpravimo morebitne motnje, ki jih povzročajo turisti.

3.3.3 Pomembna

turistična

fun kcija

3.3.3 lmportant tourist function

Pomembno turistično funkcijo gozdov bi
praviloma lahko opredelili povsod tam, kjer
se razvija kmečki turizem, oziroma so manjši posamezni turistični objekti - da bi imeli
osnovo za pozornejši nadzor. Vse ostale
površine so le delno pomembne za turizem.
Vendar bomo naravne potenciale varovali
na osnovi ovrednotenja naravnega potenciala za razvoj rekreacije. Ker turizem vnaša
v gozd vrsto škodljivih vplivov, usmerja se
pa v območja največjih krajinskih vrednot,
bomo prav s skrbnim načrtovanjem varovali
te površine kot oaze miru in uveljavljali le
"blagi turizem" visokih vrednosti.

3 .4

Poučna

funkcija gozdov

3.4 Educational forest function ·

Gozdovi s poučno funkcijo so namenjeni
seznanjanju javnosti z vlogo in pomenom
gozdov in gozdnega gospodarjenja. Gozd
postaja vse bolj zanimiva šola življenja, saj
so zaradi vse številnejših funkcij, ki jih prevzema z razvojem družbe, tudi vse večje
potrebe, da oblikujemo kulturnejši odnos
naroda do varovanja naravnih prvobitnosti
in z delom ustvarjene kulturne krajine. Poznana je vrsta metod za komuniciranje z
Javnostjo, ki pa rabijo različne pripomočke
(objekte) v gozdu za učinkovitej še delo. V
preteklem obdobju so se že oblikovale nekatere aktivnosti, zato so v tej smeri gozdnogospodarske organizacije obravnavale
poučno funkcijo v območnih načrtih sorazmerno enotno. Tako bi zadoščala v tem
času po naši oceni, da aktivirano poučno
funkcijo obravnavamo po skupnih ugotovitvah iz že izdelanih načrtov (Pogačnik
1991 ), medtem ko z novimi načrti določimo
tudi območja , ki bodo za te namene še
aktivirana v načrtovanem obdobju.
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3.4.1 Izjemno poudarjena
1. in 2. stopnje

poučna

fun kcija

3.4.1 Extremely stressed educational function of
the first and second degree

V območja s to stopnjo poudarjenosti
funkcij bi vključevali ožja funkcionalna območja (1. stopnja poudarjenosti) in vidno
ali vplivno območje (2. stopnja poudarjenosti). Ožje območje naj bi zajelo le ozek
pas gozda ob objektu (n. pr.: do 1O m) ,
medtem ko vidno ali vplivno območje okoli
50 m od objekta oz. označenega ožjega
območj a, odvisno od reliefnih razmer.
Pri kartiranju izjemno poudarjene poučne
funkcije 1. in 2. stopnje predlagamo, da
vključimo ožja območj a okoli:
-opremljenih goznih učnih poti;
-gozdnih učilen ali opremljenih objektov
za namene poučne funkcije.
Vse primerne površine, ki jih lahko z
ureditvijo takoj vključimo v poučne namene,
lahko določimo kot pomembne površine,
druge gozdne površine so delno pomembne
za poučno funkcijo.
Vsa redna vzdrževalna dela za objekte,
kakor tudi potrebna dela za razvoj te funkcije (n. pr.: nove gozdne učne poti, načrtovanje dodatnih pripomočkov za ustreznejši stik z javnostjo, ob zgrajeni rekreacijski
opremi v gozdu in podobno) je treba vključ iti
kot nujno potrebne stroške pri propagandni
dejavnosti. Za načrtovan razvoj poučne funkcije mora biti za vsak tak objekt napravljen
načrt, ki poleg tehničnih rešitev zagotavlja
tudi materialne in kadrovske pogoje.

3.5 Raziskovalna funkcija gozdov
3.5 Research forest function

O opredeljevanju in tudi rangiranju raziskovalne funkcije do sedaj ni bilo večjih
dilem, zato bi po naši oceni za načrtovanje
v gospodarski enoti zadoščale te izkušnje.
Tako bi dosledno vklju čevali:
1. med površine z izjemno poudarjeno
raziskovalno funkcijo 1. stopnje vse razglašene gozdne rezervate in pragozdove,
ki služijo tudi v te namene;
2. med površine z izjemno poudarjeno
raziskovalno funkcijo 2. stopnje:
-varstvene pasove okoli objektov s 1.
stopnjo poudarjenosti;
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-raZlične raziskovalne ploskve;

-ploskve za spremljanje odnosov gozddivjad;
-točkovno stalne bioindikacijske· točke.
Usmeritve za vzdrževanje teh objektov
je treba povzeti po smernicah, ki jih določijo
nosilci raziskav oziroma izdani pravni akti.
Vse predlagane površie za raziskovalno
funkcijo je že treba obravnavati kot površine
s pomembno raziskovalno funkcijo.

3.6 Higiensko-zdravstvena funkcija gozdov
3.6 Hygienic-health preserving function

Higiensko - zdravstveno funkcijo gozdov
je šele novi Zakon o gozdovih (1993) razporedil med socialne funkcije in s tem dosledneje razmejil od klimatske funkcije glede
na težišče vsebine delovanje gozda za določeno funkcijo. Ocenjujemo, da v tem času
nismo napredovali pri opredeljevanju neposrednih meril za to funkcijo. Pomemben
pa je namen ovrednotenja te funkcije za
neposredno usmerjanje gozdnega gospo-

darjenja in v postopku planiranja in urejanja
prostora, kar nam nalaga, da enotneje za

vse površine ovrednotim o gozdove po stopnjah pomembnosti te funkcije. Iz raziskav
so znani le nekateri podatki, v koliki meri

gozd zmanjšuje škodljive ali moteče vplive
emisij, zlasti hrupa, prahu, aerosolov, plinov
ali žarčenja. Ti vplivi imajo lahko regionalni
(daljinski transport emisij) ali lokalni značaj.
V obeh primerih pa lahko govorimo o preobremenjenih in obremenjenih conah, ko
je samoohranjevalni mehanizem gozda načet in se pojavljajo vidne ali nevidne poškodbe. Predlagamo, da zadržimo dosedanja
nekoliko dopolnjena merila za opredeljevanje površin, kjer je izjemno poudarjena
higiensko - zdravstvena funkcija gozdov.
Tako bi naj še nadalje upoštevali območja
vidnih in nevidnih poškodb, ki jih opredelimo
z ustrezno metodo, hkrati pa je treba zahtevati, da ugotovimo ali prevzamemo mednarodne standarde ter uzakoni mo ustrezne
normativne imisijske vrednosti za preobremenjena ali obremenjena območja in mejne
vrednosti emisij, ki jih določen emitent ne
sme presegati, da ne bi ogrožal zdravja
gozdov. Šele tako bo mogoče učinkoviteje

načrtu
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načrtovati prilagojeno gozdno gospodarjenje in uravnavati ustrezen prostorski razvoj.

3.6.1 Izjemno poudarjena higiensko- zdravstvena funkcija gozdov
1. in 2. stopnje
3.6.1
Extremely stressed hygienic- health
preserving function of the first and second degree

Predlagamo, da za ovrednotenje izjemno
poudarjene higiensko- zdravstvene funkcije
gozdov upoštevamo naslednja izhodišča
za razmejitev funkcije v prostoru:
1. stopnjo pomembnosti funkcije določimo
vsem območjem vidnih poškodb, ločeno
glede na regionalno in lokalno raven (prekomerno obremenjena območja);
2. stopnjo pomembnosti funkcije določimo
območjem nevidnih poškodb. Opredelimo jo:
-z ustrezno metodo ob območju vidnih
poškodb ali
-z orientacijskimi varnostnimi razdaljami,
ki jih uporabljajo v Nemčiji (WFK 1974).
Razdalje, ki veljajo za oddaljenost določenih
emitentov od bivališč in upoštevajo toksične
imisije kot tudi hrup in smrad, so zajete v
metodi začasne valorizacije funkcij gozdov
(Anka 1978). Predlagamo, da v varnostno
razdaljo 500 m vključimo tudi avtoceste
(od naselij, rekreacijskih območij).
Zaokrožena območja, kjer prevladuje (prek
50% gozdne površine ?} izjemno poudarjena higiensko - zdravstvena funkcija gozdov, je treba načrtovati tako nujna kot možna dela za sanacijo. Med nujna dela bi
morali zlasti vključiti:
-pripravo programa sanacije ogroženi~
gozdov (na državni ravni} in izdelavo prioritetnih načrtov (v okviru gozdnogospodarskih območij oz. lokalnih skupnosti) za sanacijo gozdov v propadanju ali gozdov, ki
so močno ogroženi;
- redno in dosledno izvajanje vseh varstvenih del;
-vzpostavitev raziskovalne mreže za ugotavljanje stopnje imisije zaradi določenih
emitentov- v sodelovanju z zainteresiranimi
institucijami zunaj gozdarstva;
-pospešeno pripravo ocen posledic zaradi škodljivih imisij in pripraviti strokovne
utemeljitve za povračilo škode lastnikom
gozdov;
-dosledno snovanje mešanih in vitalnih
GozdV 53, 1995
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gozdov s poudarkom na negi mlajših razvojnih faz.
Zlasti bi morali varovati in pospešeno
zboljšati stanje gozdov povsod tam, kjer so
ogrožene ekološke funkcije gozdov ali funkcija varovanja naravne ali kulturne dediščine
in drugih vrednot okolja.
Pomembno higiensko- zdravstveno funkcijo imajo vsi gozdovi, zato je nakazane
ovrednotenje le pripomoček za načrtno gospodarjenje in usmerjanje razvoja v prostoru.
Prav izjemno poudarjena funkcija 1. stopnje
kaže najbolj prizadete gozdove, kjer je zaradi preteklega neustreznega prostorskega
in gospodarskega razvoja tudi ta osnovna
vloga gozdov okrnjena. Območja ovrednotene higiensko - zdravstvene funkcije
predstavljajo območja obremenitve prostora
in gozdov. Nova spoznanja o nosilni kapaciteti in puferski sposobnosti gozdov oz.
mejnih dopustnih vrednosti različn ih imisij
bodo strokovna podlaga za ohranitev in
razvoj te funkcije gozdov v prostoru in tudi
za njeno ustreznejše ovrednotenje.

3.7 Funkcija varovanja naravne in kulturne dediščine in ostalih vrednot okolja
3.7 The function of protecting the natural and
cultural heritage and other environmental values

Za to funkcijo so bila predlagana merila
za okvirno vključevanje naravne in kulturne
dediščine v območne gozdnogospodarske
načrte na osnovi zakonodaje o naravni in
kulturni dediščini . Predlog za ovrednotenje
izjemno poudarjene funkcije, ki sta ga loče
no pripravila Pogačnik in Svetličič (1990) je
bil praktično usklajen in določen za izdelavo
okvirne valorizacije dediščinsko-varstvene
funkcije. Ta dosledno usklajeni in dopolnjeni
predlog naj bi tudi začasno služil za podrobnejše ovrednotenje na novo definirane
funkcije, ki vključuje , poleg varov<l:nja naravne in kulturne dediščine, tudi vArovanje
ostalih vrednot okolja. Ostale vrednGte"'okol_ja še nismo upoštevali in še ni~o . zado'sti
definirane, problematika pa je zahtevna in
obsežna in presega okvir našega_prispevka. Menimo, da lahka navedemo· [e· nekaj raz-·
mišljanj, zagotovo pa ta funkcija zahteva
samostojno širšo obravnavo ~ v sodelovanju z javno službo za varovanje naravne
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in kulturne dediščine. Izdelati je treba podrobnejšo metodologijo, ki bo oin9goči la ovrednotiti funkcijo varovanja naravne in ku lturne
dediščine in ostalih vrednot okolja, hkrati
pa bi morala pokazati za obe .panogi (gozdarstvo in naravovarstvo) strokovne pogoje
in smernice, ki bi omogočile zadovoljivo
doseganje spomeniškovarstveni,h in gozdnogospodarskih koristi gozdov (usklajene režime varovanja) .
Iz dosedanjih razmišljanj in obstoječih
gradiv o naravni in kulturni dediščin i je mogoče začasno ovrednotiti izjemno poudarjeno funkcijo varovanja naravne in kulturne
dediščine in ostalih vrednot okolja na osnovi
sledečih izhodišč:

1. Izjemno poudarjeno funkcijo 1. stopnje
imajo površine, ki so zavarovane kot:
-naravni rezervati,
- območja spomeniške celote,
- naravni spomeniki in ožja območja (SOm) .
kulturnih spomenikov in spomenikov oblikovane narave,
- arheološka in spominska območj a 1.
varstvenega režima,
-pragozdovi,
- posebej izločena ožja območja narodnega parka,
- debelejša drevesa nad 120 cm prsnega
premera,
-nekatere vrednote okolja, ki jih je treba
še posebej (tudi zakonsko) varovati - prostorsko, ploskovno, linijsko ali točkovno (n.
pr.: izjemne naravne strukture, ki so osnova
estetski funkciji gozda, izjemni pogledi, razgledišča itd.).
1. Izjemno poudarjeno funkcijo 2. stopnje
imajo površine, ki so varovane ali zavarovane kot:
-območja naravnega parka, razen posebej izločenih območij varovanj, ki so navedena kot območja 1. stopnje poudarjenosti funkcije,
-območja regijskih parkov,
-območja krajinskih parkov,
-varovana ali zaščitena območja ogroženega biotopa živalske ali rastlinske vrste,
- arheološka in spominska območja 2.
varstvenega režima,
-semenski objekti;
-naravne ali kulturne znamenitosti iz inventarja naravne in kulturne dediščine, ki
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zahtevajo določen režim varovanja, ki vpliva
na gozdno gospodarjenje.
Gozdne površine, ki imajo izjemno po~
membno ali pomembno ekološko· funkcijo
in niso izločene kot izjemno pomembne za
funkcijo varovanja naravne in kulturne dediščine in ostalih vrednot okolja, je treba
obravnavati, da so za to funkcijo opredeljene s pomembno stopnjo. Preostale
površine so le delno pomembne.
V sodelovanju s službo za varstvo naravne in kulturne dediščine je treba tudi
pripraviti strokovne predloge za zavarovanje
območij (v kolikor pa so že zavarovana,
predlagati potrebne spremembe varstvenega režima), razmejene glede na državno
ali lokalno raven.

gozdu, ki vzbujajo občutek lepega (Anka
1988). Teoretična razglabljanja o lepoti in
esteti ki gozda so pokazala zapletenost, subjektivnost in težavnost opredeljevanja meril
za to funkcijo. Estetska občutja in merila
zanje se uresničujejo opazovalcem krajinskega prizorišča. Tako bi lahko upoštevali
temeljna merila, ki lahko veljajo za likovne
kakovosti (kompleksnost in urejenost), stabilnost in harmonijo socialnih in naravnih
funkcij, oblikovno in funkcionalno raven ter
ekološko skladnost in ustrezno ekološko
rabo (Marušič 1988). Poznavanje in razumevanje gozda pomaga pri zaznavanju

in dojemanju njegove lepote (n. pr.: sestave
in zgradbe gozdov v pogledu prostorske,
funkcionalne, časovne in ekosistemske pestrosti). Upoštevati moramo človekov odziv
na okolje in zagotoviti vrednote, ki so in

3.8 Obrambna funkcija gozdov
3.8 Defensive forest function

Pri okvirnem ovrednotenju funkcij v obta funkcija ni obravnavana.
Ocenjujemo, da so vsi gozdovi pomembni
za to funkcijo. Za potrebe prostorskega
urejanja pa imajo izjemen pomen vse tiste
površine, ki jih stalno ali občasno uporabljajo
delavci za obrambo in notranjo varnost države. Zato bi kazajo posebej obravnavati
te površine. Izjemno poudarjeno obrambno
funkcijo 1. stopnje imajo tiste površine, ki
stalno služijo za omenjene namene in zanje
velja vrsta omejitev ali tudi prepovedi, medtem ko naj bi z 2, ,stopnjo. pomembnosti
opredelili površine, na katerih ta funkcija le
občasno vpliva na gozdno gospodarjenje.
Za vse te površine naj bi se sprejela posebna zakonska določila. Predlagamo, da
se ne bi izloča le iz območja gozdov.
močnih načrtih

3.9 Estetska funkcija gozdov
3.9 Aesthetic forest function

Estetski funkciji gozdov je dal izjemno
pozornost v ta namen organiziran seminar
v letu 1988. Neposreden povod za poglobljeno obravnavanje te funkcije je dal zapis
estetske funkcije v Zakon o gozdovih (1985).
Predlagano je bilo, da estetsko funkcijo
gozda opredelimo kot nauk o vseh vidikih
lepega v zvezi z gozdom, estetsko funkcijo
gozda pa kot zbir vseh stanj in dogajanj v

utegnejo postati še bolj pomembne pri člo
vekovih odnosih.
S tem, ko smo o estetskih funkcijah gozda
navedli le nekaj misli, je razumljivo, da s
prispevkom lahko le vzpodbudimo in ponovno opozorimo, da moramo za racionalno
delo vključevati estetsko funkcijo v gozdnogospodarske načrte in izdelati teoretična
izhodišča za vrednotenje te funkcije. K temu
dajemo le skromen prispevek, ko navajamo
nekaj ugotovitev in predlogov, kot rezultat
neposredne analize estetske funkcije gozdov v veljavnih območnih načrtih. Tako
ugotavljamo:
-v Sloveniji smo evidentirali 47.718 ha
ali 4,4% gozdnih površin, ki imajo izjemno
poudarje,lo estetsko funkcijo (od tega le
1.443 ha s 1. stopnjo poudarjenosti; .
-kako subjektivna in težka je ocena te
funkcije, kaže podatek, da 4 gozdnogospodars'<a območja (Kranj,, Ljubljana, Novo
mesto in Brežice) niso evidentirale estetske
funkcije gozdov, 1. stopnjo, poudarjenosti
ima evidentirana le pet obmOčij.
Iz uporabljenih meril in usmeritev pa povzemamo tiste, ki so po naši oceni primerna
in jih predlagamo, da jih s kritično presojo
skušamo vnašati pri načrtovanju, dokler ne
dobimo ustreznejše metode. Praviloma vključimo tako točkovne, linijske in ploskovne
elemente naravne strukture, ki nam služijo
za ovrednotenje naravnega potenciala za
rekreacijsko funkcijo, njihove teže pa pre~
puščama individualni presoji, ki upošteva
GozdV 53, 1995
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tudi specifične odnose v določeni skupnosti
in na ta način razmejitev med 1. in 2.
stopnjo pomembnosti.
3.9.1 Izjemno poudarjena estetska funkcija
gozdov·1. in 2. stopnje
3.9.1 Extremely stress~d aesthetic forest function
of the first and second degree

Med izjemno poudarjeno estetsko funkcijo vključimo :
- utrjene gozdne robove (bolj ali manj
izrazite);
-posamezna drevesa ali skupine dreves
visoke estetske vrednosti ;
-pester naraven gozd (v večj ih ali manjših kompleksih);
-ohranjeno kulturno krajino do ločenega
ožjega gravitacijskega območja ;
-območja javnega zelenja ali oblikovane
krajine;
-območja razgledišč in vozlišč v krajini
ter panoramske robove.
Za ovrednotenje estetske funkcije v dobi morali napraviti krajinsko analizo z vseh spredaj navedenih
vidikov, če ocenjujemo, da imajo vse gozdne površine vsaj pomembno estetsko funkcijo.
ločenih območjih

Upoštevati bi morali tudi naslednje usmeritve in smernice:
-varovati moramo ostanke gozdne vegetacije v kulturni agrarni krajini;
-ohraniti privlačne , estetsko zanimive naravne ambiente;
-varovati izrazite gozdne robove in utrjevati narušene, labilne gozdne robove;
-ustrezno oblikovati opremo in infrastrukturo v gozdu;
- odpravljati estetske motnje in obveščati
javnost o nujnih gozdnogospodarskih ukrepih, ki povzročajo estetske motnje;
-študij prostorsko likovnega oblikovanja
gozda naj postane tudi del izobrazbe gozdarjev.

4 PROIZVODNE FUNKCIJE GOZDOV
4 PRODUCTION FOREST FUNCTIONS

Med proizvodne funkcije gozdov zakon
lesnoproizvodno, pridobivanje gozdnih dobrin in lovnogospodarsko. Za njih
uvršča:
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imamo vrsto količinskih in kakovostnih kazalcev, ki bi om ogoč ili pripraviti enotna izhodišča za objektivnejše vrednotenje teh funkcij za namene urejanja prostora. Pri okvirni
valorizaciji funkcij gozdov za območne načrte za te funkcije praviloma nismo posebej
opravili vrednotenja v prostorskem delu načrta.
4.1 Lesnoproizvodna funkcija gozdov
4.1 Timber production function

Lesno proizvodna funkcija je ovrednotena
le v dveh območjih (Ljubljansko in Kočevsko
-ribniško). Ustrezno pomoč in nadomestilo
za republiško . iQ "'območno raven so sorazmerno ustrezno·oblikovani gospodarski
razredi , na podlagi katerih lahko primerno
i zl gč(mo v prostoru. vs Cilj štiri kategorije glede
na . lesnoproizvcidl;li :pomen gozdov (zelo
pomembni, pomembni, delno pomembni in
neP'omembni) . Členitev gozdnega prostora
po proizvodnem pomenu in metodologija
vrednotenja gozdov po lesnoproizvodnem
pomenu je bila že predstavljena v zvezi z
določitvami zasnove uporabe prostora (Košir 1976)'. Osem kategorij z združitvijo po
dve kategorije dajo po naši oceni pregledno
in sprejemljivo osnovo za strateško usmerjanje razvoja gozdov v prostoru. Gozdna
združba s svojim rastiščnir'n potencialom
ima nedvomno največjo težo in pomen pri
podrobnejši valorizacij i gozdov. Upoštevati
pa moramo tudi stanje sestojev (n.pr.: degradiranost oz. stadialne oblike gozdnih
združb, rastnost sestojev, stopnja spremenjenosti~ in tudi druge goznogospodarske
zahteve (velikost površine določene gozdne
združbe, lastniško strukturo in dostopnost).
Do sedaj so avtorji za vrednotenje lesnoproizvodne funkcije največkrat uporabili že
omenjeno valorizacija po lesnoproizvodnem
pomenu (Košir), ali so tej kategorizacij i z
različno težo dodali merilo rastnosti v obliki
produkta lesne zaloge in prirastka na 1 ha
(Žonta) ali tud i več meril kot so: gozdna
združba, stanje sestojev, dostopnost in velikost površin (Pogačnik) . Podrobnejše vrednotenje bo pomembno še posebej pri izdelavi krajinsko-ureditvenih n ačrtov za gozdni
prostor, kjer pričakujemo ali načrtuj emo več
je posege v gozd (napovedovanje vplivov
na naravne sisteme) . Za strateško usmerjanje pa je pomembno , da bi z objektiv-
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nejšimi merili opredelili prednostno območje

za sodobno gozdarstvo, ki lahko aktivno
varuje naravno bogastvo z vsemi pqtrebnimi

omejitvami in da ne bi dopustili ekstenzivnega razvoja drugih dejavnosti v osrčje
najpomembnejših gozdnih kompleksov (kot
se je to zgodilo na primer s Sviščaki Snežnik ali delno tudi s Pohorjem). Zato je
potrebno opredeliti izhodišča in usmeritve
za vrednotenje lesnoproizvodne funkcije pri

urejanju prostora za različne ravni.

4.2 Funkcija pridobivanja drugih gozdnih
dobrin
4.2 The function of other forest goods'
production

Za številne gozdne dobrine z zadnjimi
nismo zbrali ustreznih
podatkov o izraženih potrebah oziroma jih
območnimi načrti

podkrepili s sistematično zbranimi količinami
različnih dobrin. V načrtih zasledimo le nekatere ugotovitve v posameznih območjih,
redko pa so pokazane vse vrste dobrin,
čeprav so opredeljena nekatera območja,
ki so izjemno pomembna (nabiranje gob,
borovnic in podobno). Po naši oceni je
sprejemljivo obdelana ta funkcija le v Slovenjgraškem območju. Vsekakor pa bi morali
v vseh območjih analizirati in oceniti razširjenost pridobivanja dobrin, ugotoviti pridobljene količine in prognozirati težnje ali
možnosti za trajnejše izrabljanje le teh. Obširno zbrano gradivo seminarja "Bogastvo
gozdov" (BF, 1990) nam narekuje, da to
funkcijo enakovredno obravnavamo. To zahtevajo tudi že nekatere zakonske omejitve
in usmeritve, ki pa bodo lahko realno izvedljive, če bomo objektivnejše ovrednoteli tudi
to funkcJjo v okviru gozdnega ekosistema,
razmejene med rekreacijo in trženjem. Pri
razmišljanju o izhodiščih za vrednotenje te
funkcije ocenjujemo, da bi izjemno poudarjena funkcija pridobivanja gozdnih dobrin
1. stopnje lahko zajela le tiste površine,
kjer lastnik ali upravljalec gozda vlaga za
vzdrževanje in razvoj te funkcije (n. pr:
kostanj maroni, borovnice), medtem ko bi
primerne dobro obiskane površine za pridobivanje teh dobrin evidentirali kot izjemno
pomembne 2. stopnje, da bi lahko ustrezno
usmerjali obiskovalce gozda in za njih tudi
predpisali ustrezne omejitve ali prepovedi.

4.3 Lovnogospodarska funkcija gozdov
4.3 Hunting~managing forest function

Lovnogospodarsko funkcijo je novi Zakon
o gozdovih prvič ločeno navedel. Do sedaj
jo je gozdarska stroka v vsebinskem pogledu vključevala kot relativno pomembnost
lova v gozdnogospodarskem cilju. Ugotavljamo, da stroka še nima zadosti vplivnih in
usklajenih stališč zaradi ločenega upravljanja, načrtovanja in izvajanja dejavnosti
gozdarstva in lovstva ter stalnega in že
desetletja trajajočega stanja neusklajenosti
med gozdom in divjadjo. Ocenjujemo, da
je prav ustrezno definiranje lovnogospodarske in biotopske funkcije ter usmeritve
za prilagojeno gospodarjenje eden od bistvenih problemov, ki zahteva temeljito timsko
delo in pogoj za ustrezno opravljanje nalog
zakonsko predpisane javne gozdarske službe. Zahtevnost problematike in potreba za
urejanjem gozdnega prostora za to funkcijo
uvršča to funkcijo v prvo prioritetno skupino
- skupaj z biotopsko funkcijo, čeprav jo v
prispevku obravnavamo kot zadnjo in smo
le skromno omenili problematiko v zvezi z
njo.

5 ZAKLJUČEK
S tem prispevkom zaključujemo obravnavanje problematike, ki smo jo uvodoma
nakazali v prvem delu prispevka z enakim
naslovom in istim namenom. Upamo, da
smo uspeli prikazati nekatera aktualna vprašanja v zvezi s pripravo prostorskega dela
načrta za gozdnogospodarsko enoto. Neposredne opredelitve smo podali predvsem
kot pomoč za podrobnejše vrednotenje
funkcij gozdov in usmeritev za prilagojeno
gozdno gospodarjenje, vendar še to ne
enakovredno za vse funkcije, pač glede na
znanje in izkušnje pri delu na področju urejanja prostora. Ostala je vrsta odprtih vprašanj, ki pa jih bo nujno treba čimprej rešiti,
če želimo pripraviti ustrezen sistem urejanja
gozdov za potrebe prostorskega urejanja.
Nekatere nakazane naloge je mogoče reševati v okviru strokovnega gozdnogospodarskega načrtovanja. Pomembnejše nove
naloge pa zahtevajo širši krajinsko ureditveni pristop, o katerem smo svoja stališča
že predstavili.
Gozd V 53, 1995
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Sistematično je treba začeti razreševati
uvodoma nakazana diferencirano nač rto
vanje za namene urejanja gozdnega prostora. Na osnovi opisanega ovrednotenja
funkcij in nakazanih usmeritev z ustrezno
sintezo že lahko pripravimo določena izhodišča in osnove za izl oča nje zakonsko predpisanih območij v gozdnem prostoru glede
na pomembnost funkcij in za določitev
ustreznih prostorsko-ureditvenih pogojev za
ta območja. Zahtevno pa je še vse drugo
'delo za pripravo vseh strokovnih osnov za
.preverjanje vplivov, ranljivosti prostora in
za celovite krajinske analize ali krajinsko
ureditvene načrte, če bomo želeli zadostiti
že sprejetim določilom gozdarske zakonodaje in aktivno sooblikovati novo prostorsko
zakonodajo, po kateri naj bi gozdarska stroka postala tudi aktivni oblikovalec in izvajalec pri urejanju gozdnega prostora. Prispevek bo dosegel svoj namen , če bodo
odgovorni delavci na področju gozdarstva
zbrali toliko volje in moči, da bodo pospešili
organizirano delo pri razreševanju nakazane problematike.

5 CONCLUSION
This part rounds off the dealing with the topic
indicated in the first part of the article with the
same titl e and purpose. Hopefully, a corresponding presentation of some of the relevant questions
regarding the preparation of the spatial part of a
forest unit plan has been made. lndirect definitions have first of all been given as a help for a
more detailed evaluation of forest functions and
the direction s for adapted forest managing. However, this has been performed unevenly regarding
all the functions, depending on the know-how and
experiences at work in the field of spatial arrangement. A series of questions have not been given
an answer. Yet they dem and an urgent solution if
a corresponding system of forest arrangement
for the needs of spatial arranging is to be prepared. Some tasks indicated could be solved with in
the framework of professional forest arranging.
More important new tasks, howe_ver, demand a
broader landscape arrangement approach. The
points of view relating thereto have already been
presented.
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Systematic approaches in the solving of differentiated planning for the purpose of forest space
arranging indicated in the introduction have to be
found. Based on the described evaluation of functions and indicated direction s some concepts and
bases for the excluding of statutorily prescribed
areas in the forest space as to the importance of
functions and for the determining of corresponding spatial-arrangement conditions for these regions can already be prepared with a corresponding synthesis. A demanding piece of work is also
represented by the preparation of all professional
bases serving for the testing of the influences,
space vulnerability and for integrallandscape analyses or landscape arranging plans; it is a precondition for the meeting of the already passed provisions in forestry legislation and of active participation in the setting of new spatiallegislation according to w hich forestry profession should also
become an active creator and implementor in forest space arranging. The purpose of the article
will be achieved if those responsible in the field of
forestry have enough will and strength to prornote
organised work in the providing of solutions regarding the topic presented.
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GDK: 181.1 (Gagea spathacea (Hayne) Salisb., Pseudoste/laria europaea
Schaeftlein :(497.12.07)

Nožnična pasja čebula ( Gagea spathacea (Hayne)
Salisb.) in evropska gomoljčica (Pseudostellaria

europaea Schaeftlein) tudi v Beli krajini
Gagea Spathacea (Hayne) Salisb. and Pseudostellaria Europaea
Schaeftlein also in Bela krajina (SE Slovenia)
Marko

ACCEno·

Izvleček

Synopsis

Accetto, M.: Nožnična pasja čebula (Gagea
spathacea (Hayne) Salisb.) in evropska gomoljčica (Pseudostellaria europaea Schaeftlein) tudi
v Beli krajini. Gozdarski vestnik, št. 5-6/1995. V
slovenščini s povzetkom v angleščini, cit. lit. 12.
Pri proučevanju vlažnih nižinskih gozdov doba
in belega gabra v jugovzhodni Sloveniji je bilo
odkrito novo nahajališče vrst Gagea spathacea
(Hayn) Salisb. in Pseudostellaria europaea
Schaeftlein. To je doslej najjužnejše nahajališče
omenjenih vrst v Sloveniji. Obe vrsti in združbe,
v katerih se pojavljata, kažejo, da spada vzhodni,
nižinski del Bele krajine k subpanonskemu oziroma prehodnemu preddinarsko-subpanonskemu
fitogeografskemu območju. Zaradi osuševalnih
del v okolici najdišč in njihove pičle številčnosti
sta rastli ni tod ogroženi. Razširjenost vrste Gagea
spathacea v Sloveniji je prikazana na karti.
Ključne besede: Gagea spathacea, Pseudostellaria europaea, Slovenija

Accetto, M.: Gagea spathacea (Hayne) Salisb.
and Pseudostellaria europaea Schaeftlein also in
Bela krajina (SE Slovenia). Gozdarski vestnik,
No. 5-6/1995. ln Slovene with a summary in
English, lit. quot. 12.
Within the studies of the lowland damp forests
of Quercus robur L. and Carpinus betulus L. in
southeastern Slovenia a new site of Gagea spathacea (Hayne) Salisb. and Pseudostellaria europaea Schaeftlein was found. This is so far the
most southern site of the mentioned species in
Slovenia. Both speci es and associations in which
they appear indicate that the eastern lowland part
of the Bela krajina is a part of the subpannonian
or transitional predinaric-subpannonian phytogeographical region. Due to draining projects in
the vicinity of the sites and a low number of the
latter, the plants are considered as endangered
. in this area. The occurrence of the Gagea spathacea species in Slovenia is shown in the map.
Key words: Gagea spathacea, Pseudostellaria
europaea, Slovenia

1 UVOD
1 INTRODUCTION
Nožnična

pasja čebula in evropska gomoljsta zanimivi rastlinski "sopotnici". Obe
sta značilni vrsti naših dobovo-gabrovih
gozdov.
V več kot dvajsetletnem postopnem odkrivanju nahajališč nožnične pasje čebule
(slika 1) v Sloveniji je bilo ugotovljeno
(Accetto 1973, 1986, 1988, 1990), da je
doma v našem subpanonskem svetu - v
Krakovskem gozdu, Dobravi pri Brežicah,
Slovenski Bistrici, Pesniški dolini, ob :'!>čavčica

* Dr. M. A., dipl. inž. gozd., 61301 Krka,
vje 26, SLO

Hoče

nici, v Prekmurju (Dolinsko, Ravensko),
severno od Središča ob Dravi in lloristično
povezuje vsa naša vlažna nižinska gabrovja na evtrično-amliglejnih tleh z razvitim
lermentacijskim horizontom. Na podobnih
glej-hipoglejnih tleh z debelejšim humusnim
horizontom (Prus 1992), ki prevladujejo v
dobravah vzdolž reke Mure, je ni, oziroma
je zelo redka.
Evropska gomoljčica (slika 2) je v primerjavi s prej omenjeno vrsto bolj raztreseno
razširjena in lloristično povezuje podobne
gozdove v osrednji (Ljubljansko barje, Moravška dolina), vzhodni (Slovenska Bistrica), jugovzhodni Sloveniji (Krakovski gozd
s širšo okolico, Dobrava pri Brežicah) in
tudi na Primorskem (Panovec pri Novi Gorici).
Gozd V 53, 1995
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Nožnična

pasja

čebu l a

in evropska

2 NOVA NAJDIŠČA

gornoljčica

tudi v Beli krajini

m3 /ha lesne zaloge; od tega je 68% doba,
23% č rne jelše in 9% belega gabra in
drugih listavcev. Gozd, ki ima obliko dolge
in zelo ozke površine, ki se le v sredini
nekoliko razširi, leži osamljen in obdan s
travniki in polji na nedavno meliorirani ravnici (slika 3). Kot del naravne dediščine
prihodnjega krajinskega parka Bela krajina
bi ga morali uvrstiti med gozdne rezervate.
Štirinajst dni pozneje sem v istem gozdu
našel še vrsto Pseudostellaria europaea
(0357/4, leg. & det. M. Accetto, 28. 4.
1995). Celoten floristični inventar in obe
novo najdeni značilnici kažeta, da pripada
večji del tega gozda asociaciji Pseudostellario-Carpinetum Accetto 1973, na manjših,
bolj vlažnih površinah ; dobimo še združbo
Pseudostellario-Quercetum
caricetosum
brizoidis Accetto 1974, PseudostellarioQuercetum /eucojetosum aestivi Accetto
1992, in črno jelševje.
Area! vrst Gagea spathacea in Pseudostellaria europaea se je s tem razširil še
bolj proti jugu Slovenije, to je na belokranj-

2 NEW HABITATS

Ko je že kazalo, da se je z zadnjimi od kritimi
vrste Gagea spathacea v severovzhodni in jugovzhodni Sloveniji [pri zaselku Mostje na madžarsko-slovenski meji,
9364/4, leg. & det. M. Accetto, 31. 3. 1994;
Polana pri černelavcih, 9362/2, leg. & det.
M. Accetto, 8. 4. 1994; Pristava, Kalce-Naklo in Veliko Mraševo, 0152/2, leg. & det.
M. Accetto, 1. 4. 1994; Spodnji Velovlek,
9561 /2, leg. & det. M. Accetto, 23. 3. 1994;
zahodno od Markišavcev (ob Puconskem
potoku), 9362/2, leg. & det. M. Accetto, 12.
4. 1995] več ali manj izoblikoval njen areal,
sem jo našel še v Beli krajini.
Novo· najdišče je v edinem preživelem
nižinskem gozdu doba in belega gabra v
Logu pri Metliki (0358/3, 0357/4, n. v. 138
m, leg. & det. M. Accetto, 24. 3. 1995) to
je v oddelku 65 s površino 5.39 ha (del
parcele št. 2303), ki pripada Gozdnogospodarski enoti Metlika. V njem je po oceni 121
nahajališči

,,

Razširjenost vrste Gagea spathacea v Sloveniji
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Poznana najdišča
Known loc.alities
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Nožnična pasja čebul i ca (Gagea spathacea (Hayne) Salisb.) in evropska gomoljčica (Pseudostellaria europaea Schaettlein) tudi
v Beli krajini

ski distrikt preddinarskega fitogeografskega
et al. 1987). Tokratni
novi najdišči obeh vrst v Beli krajini sta za
sedaj najjužnejši najdišči v Sloveniji in naravni floristi čni povezavi s podobnimi gozdovi severno (Krakovski gozd) in južno od
njih (pri Karlovcu).

subpanonski vpliv in bi ga zato morali
uvrstiti v subpanonsko fitogeografsko ali
vsaj v do loče no preddinarsko-subpanonsko
prehodno območje. Del ozemlja Bele krajine bi bil po obeh razdelitvah, fitoklimatski
(Košir 1979) in fitogeografski (Zupančič et
al. 1987) opredeljen enako.

3 RAZPRAVA

Slika 2. Evropska gomoljčica (Pseudostel/aria
europaea Schaeftlein) - znači lnica vlažnih dobovo-gabrovih gozdov srednje, vzhodne in jugovzhodne Slovenije
Figure 2. Pseudostellaria europaea Schaeftlein
- a characteristic species of damp Quercus robur
-Carpinus betulus forests of Central, Eastern and
Southeastern Slovenia

območja (Zupančič

. 3 DISCUSSION

Novi najdbi obeh znač ilni c dobrav, ki sta
bili v preteklosti tod zagotovo številčnejši ,
ne pomenita veliko. Zbujata pa nam določe n e pomisleke o sedanji fitogeografski
čl enitvi preddinarskega sveta oziroma celosti njegovega belokranjskega distrikta (Zupančič et al. 1987). Že dolgo vemo, da sta
si nižinski območji vzhodnega dela Bele
krajine in Krške kotline, kjer se uveljavlja
subpanonski podnebni režim, po podatkih
klimatskih postaj Adlešiči (sred. let. temp.
10°C, sred. let. količina padavin 1227 mm),
črnomelj (1 O°C, 1232 mm) in Kostanjevica
na Krki (10 °C, 1103 mm), dokaj podobni.
Sedaj sta si obe primerjani območj i do
določene mere še floristično podobni. Vse
to napeljuje na sklep, da se tudi v vzhodnem nižinskem delu Bele kraj ine uveljavlja
Slika 1. Nož nična pasja čebula (Gagea spathacea (Hayne) Salisb.) - značilnica vlažnih dobovo
- gabrovih gozdov celotne vzhodne Slovenije
Figure 1. Gagea spathacea (Hayne) Salisb. - a
characteristic species of damp Quercus robur Carpinus betulus forests of the entire eastern
Slovenia

Slika 3. Nahajališče novo odkritih vrst je v
edinem ostanku gozda doba in belega gabra v
Logu pri Metliki (foto: M. Accetto)
Figure 3. The site of the newly discovered species
can be found in the only remainder of the Quercus
robur L. and Carpinus betulus L. forest in Log
near Metlika (foto: M. Accetto)
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4 ZAKLJUČEK
4 CONCLUSION

Obe novo odkriti vrsti Gagea spathacea in
Pseudostellaria europaea skupaj z združbama
Pseudostellario-Carpinetum
in
Pseudostellario-Quercetum kažeta, da se
tudi na skrajnem jugovzhodnem delu Slovenije uveljavlja subpanonski vpliv. Tega pri
sedanji fitogeografski razdelitvi Slovenije
(Zupančič et al. 1987) še niso upoštevali.
Zaradi obsežnih osuševalnih del v širši
okolici edinega ostanka dobovo-gabrovega
in dobovega gozda v Beli krajini, so združbe
z obema značilnima rastlinama vred v njem
močno ogrožene. Maloštevilnima populacijama vrst Gagea spathacea in Pseudostellaria europaea, ki jih dobimo le še na nekaj
najbolj vlažnih mestih, grozi tudi genetska
nestabilnost, kar se že kaže v nekaterih
morfoloških znakih pri vrsti Gagea spathacea.
Celoten area! vrste Gagea spathacea v
Sloveniji je skupaj z novima najdiščema
razviden iz spodnje karte s kvadranti srednjeevropskega kartiranja flore.

SUMMARY

The Gagea spathacea and Pseudostellaria europaea species, which are characteristic of damp
Iowi and forests of Quercus robur L. and Garpinus
betulus L., have also been found in the Bela
krajina in the forest of Quercus robur L. and
Garpinus betulus L. (Pseudostellario-Garpinetum)
and Quercus robur L. (Pseudostellario-Quercetum) in Log near Metlika. So far this is their most
southern site in Slovenia. The emergence of both
species and forest associations in which they
appear as well as climatic data indicate that the
broader site area of the trees in question has
much in common with the areas which have been
classified into subpannonian phytogeographical
region. Consequently, the eastern, lowland part
of the Bela krajina, which is a part of the Bela
krajina district of the predinaric phytogeographical
region (Zupančič et al. 1987), should be excluded
from the latter; it should be considered either as
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a part of the subpannonian or predinaric-subpannonian transitional area.
Due to the past extensive draining projects in
the broader area of the Gagea spathacea and
Pseudostellaria europaea site and their scarce
number, the species are considered as endangered.
The entire areal of the Gagea spathacea in
Slovenia, including the new sites, is shown in the
map.
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GDK: 362.7 STIHL

Motorne žage STIHL- inovacije in

tehnične

izboljšave

Jure MARENČE*
in zdravju škodljivih sestavin izpušnih plinov

Prispevek je nadaljevanje zapisa o obisku
tovarne STIHL, ki sem mu namenil krajši
sestavek v prejšnji številki Gozdarskega
vestnika. V tem članku predstavljam naj-

za 70-80%. Nujna je uporaba neosvinče

nega bencina in predpisanega olja, saj reakcija poteka pri temperaturi preko 1ooooc.

pomembnejše tehnične novosti motornih
žag te tovarne.

Električno

Kot vodilni svetovni proizvajalec tovrstne
gozdarske opreme, mora tovarna STIHL
predvsem pri delu v razvojnem oddelku
držati korak s konkurenco. Po njihovih
podatkih so v preteklem letu prijavili več
patentov in izboljšav kot katerikoli njihov
konkurent na svetovnem trgu. To dejstvo
zagotavlja, da trdno držijo vodilni položaj
med svetovnimi proizvajalci motornih žag.
V nadaljevanju navajam nekaj inovacij
in tehničnih izboljšav, ki so pripomogle,
da je delo s temi stroji človeku bolj prijazno,
varno, bolj gospodarno in nenazadnje okolju
bolj primerno in manj škodljivo.
Tehnične podatke sem povzel po vsakoletnem katalogu proizvodov tovarne.STIHL
in tehničnih informacijah, ki jih ob vsaki
noviteti izda njihov razvojni oddelek.

ogrevanje

Ogrevanje na ta način

uplinjača
omogoča

normalno

obratovanje motorne žage tudi v izjemno

neugodnih klimatskih razmerah (npr. zimski
delovni pogoji v severnih deželah kot sta
Kanada in Finska). Problematičnih je samo
prvih nekaj minut obratovanja, ko lahko
prihaja do motenj pri delovanju motorja. Ta
inovacija zagotavlja lažji vžig hl~dnega motorja in normalno delo, saj dodatno gretje
uplinjača preprečuje zmrzovanje.
Kompenzator (izravnalec)
Del spada k

uplinjaču

in skrbi za ohra-

njanje pravilnega razmerja goriv~ in ~raka,
ne glede na stopnjo umazanosti zracnega
filtra. Pri umazanem zračner:n filtru zaradi

prahu dobiva uplinjač manj zraka ·~ol sicer:
Vsebnost goriva v zmesi se poveea, obrati
se znižajo, moč motorja pade. Pri tem se v
izpušnih plinih poveča tudi vsebnost škodljivih zmesi. Omenjeni kompenzator zmanj-

Katalizator za dvotaktne motorje

Po nekajletnih intenzivnih raziskavah je
STIHL leta 1988 poslal na trg katalizator
za visoko zmoglj"1ve dvotaktne motorje. Ta
je bil sprva vgrajen le v profesionalni žagi
STIHL 044, zdaj pa ga serijsko vgrajujejo v
žago STIHL 026, ki je predstavnik srednjega
razreda profesionalnih žag. Sama notranjost
katalizatorja je sestavljena iz tankih kovinskih folij, ki so na poseben način zvite v
okroglem kovinskem ohišju. Po svojem vo-

šuje te spremembe, ohranja pravilno raz-

merje med gorivom in zrakom in

preprečuje

izgube moči zaradi nečistoč na zračnem

filtru. Obratovanje motorja je bolj enakomerno, delo bolj učinkovito, zračni filter je
potrebno čistiti manj pogosto. Kompenzator
je vgrajen v tipih: STIHL 044, 066, 084.

lumnu je katalizator sorazmerno majhen,

po skupni površini elementov (folij), ki ga
sestavljajo, pa ogromen (po tovarniških podatkih blizu 700m2). Na tej površini poteka

STIHL - Ematic sistem (slika 1)
Ta sistem sestavljajo naslednje tri komponente:

kemična reakcija, ki zniža vsebnost okolju

•
" J. M., dipl. inž. gozd., Biotehniška fakulteta,

Oddelek za gozdarstvo, 61000 Ljubljana,
pot 83, SLO

meč,

• veriga Oilomatic,
• oljna črpalka z nastavitvijo
dušena oljna črpalka.

Večna

f

količine
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1

i~sltop11a izvrtina za olje
,;_,,f--~,,,,,,9 klančina

Meča

Ematic

Veriga Oilomatic
Slika 1: Sistem STIHL Ematic

Skladno delovanje teh komponent ustvar,
ja pogoj za zmanjšanje porabe olja, ne da
bi prihajalo do povečane obrabe verige ali
meča. Nov sistem mazanja verige zmanjša
porabo olja do 50%, Manj olja za verigo
pomeni manjšo obremenitev okolja in, kar
je prav tako razveseljivo, zmanjšanje stroš~
kov dela. Za boljše razumevanje tukaj le
nekaj kratkih pojasnil.
Meč

Obstajata izvedbi: Rollomatic E z zvezdo
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in polni meč Duromatic E. Za razliko od
prejšnjih imajo ti meči vedno le po eno
enostransko izvrtano izstopno odprtino za
olje (1 - sl.1) v uto ru meča. Na poti do
utora meča se tako ne more izgubiti niti
najmanjša količina olja za mazanje verige.
Tlak črpalke skrbi za to, da se ta odprtina
ne more zamašiti. Na prvi pogled ni vidna
"klančina" (2 - sl.1 ), povišan vložek v zadnjem delu uto ra meča. Le-ta zagotavlja, da
gonilni člen verige posname vse olje in ga
prenese preko utora Oilomatic do členov
verige in drsnih površin. Omenjena klančina

torej skrbi za to, da utor Oilomatic na gonilnem členu polno zajema olje in da olje
ne teče nazaj v smeri proti zobniku.
Veriga Oilomatic
Njen oljni utor (3 - sl.1) omogoča optimalno mazanje. Na poti gonilnega člena
proti konici meča zdaj stalno in namensko
prihaja olje do členov verige in drsnih površin utora na meču.
Dušena oljna

črpalka

Obsežni posku<'i so pokazali, da porabijo
Ematic do dolžine 40 cm tudi do 50%
manj mazalnega olja za verigo. STIH L-ove
žage, ki nimajo daljših mečev, so zato že
tovarniško opremljene z dušeno oljno črpal
ko. Za preprečitev pomanjkljivega mazanja
je treba zato pri teh strojih uporabljati samo
meče Ematic.
meči

Oljna črpalka z nastavitvijo količine čr
panja mazalnega olja

ali dolžine meča. Oznaka "E" na dozirnem
vijaku za olje zagotavlja v vsakem primeru
zadostno količino olja; izkušen profesionalec pa bo doziral nekoliko natančneje.
Ob tem naj omenim tudi STIHL-Bioplus
olje za mazanje verig, ki je izdelano na
rastlinski osnovi in se ga v 21 dneh razgradi
94 %. Proizvajalec zagotavlja, da se po
mazalnih in ostalih lastnostih ne razlikuje
od olj, ki smo jih uporabljali do zdaj.
Večnamensko stikalo (vžig,

ugašanje mo-

torja) (slika 2)
Stikalo je dosegljivo s palcem desne roke,
ob tem pa je roka na vodilnem ročaju. Po
potrebi lahko izbiramo med zaganjanjem
hladnega ali že ogretega motorja žage. Po
uspešnem vžigu motorja stikala ni potrebno
vračati v položaj za normalno obratovanje,
ampak se to ob do danem plinu in sproščeni
zapori za plin opravi avtomatsko. Stikalo
prevzema tudi "funkcijo čaka". Vžig in ugašanje žage se opravi lažje, hitreje in pravilneje.

Najdemo jo v strojih, ki običajno delajo z
daljšimi rezal nimi garniturami. Omogoča natančno, od potreb odvisno količino črpanja
mazalnega olja. Pri STIHL-ovih profesionalnih žagah brez oznake "E" na dozirnem
vijaku za olje, ustreza "srednji" položaj tega
vijaka približno položaju "E". Kako daleč v
smeri "zmanjševanja pretoka olja" smemo
opraviti nastavitev, je odvisno od več dejavnikov - na primer od lastnosti lesa, vrste

sila, ki se zaradi kompresije prenaša na

Slika 2: ~ečnamensko stikalo

Slika 3: Zagonska ročica STIHL Elasto-START

Zagonska
(slika 3)

ročica

STIHL Elasto-START

Ročica zagotavlja enakomerne, manj obremenjujoče gibe pri vžigu motorja. Gumijast
element v ročaju prestreže večino "zagonskih tresljajev", ki jih povzroča premagovanje
kompresije motorja. Ali povedano drugače:
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zagonsko ročico, se zaradi vgrajenega gumijastega elementa bolj enakomerno porazdeli. Pri zaganjanju, ki traja približno 0.3
sekunde (en poteg), se odpor zaradi kompresije približno pet- do sedemkrat prenese
na vrvico oziroma roke sekača. Gumijast
element "shranjuje in oddaja" energijo, s
tem pa poskrbi, da so obremenitve na rokah
pri zaganjanju motorja bolj enakomerne,
ne da bi pri tem izgubljali potrebno energijo
za vžig motorja.

Avtomatska zavora verige STIHL Quickstop

Pri vsem naštevanju izboljšav na motornih žagah nikakor ne smemo pozabiti
na zavoro verige. Njen princip delovanja in
izvedba sta nam splošno znana, zato menim , da njen podroben opis ni potreben.
Želim pa omeniti izvedbo nove zavore ve. rige, ki je trenutno še v razvoju. Veriga se
po novem sistemu ne bi ustavila samo pri
izrazitem. povratnem udaru (kick back), ampak že pri umiku roke z vodilnega ročaja.
To je zlasti pomembno po končanem prežagovanju, ko se veriga še vedno vrti, žago
pa dostikrat že prenašamo samo z roko, s
katero držimo za nosilni ročaj. Če v tem
trenutku z mečem zadanemo ob predmet,
lahko pride do poškodbe. Nov sistem naj bi
preprečil ali vsaj zmanjšal število tako povzročenih poškodb.
Slika 4: Motorna žaga s sistemom za hitro napenjanje verige
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Mazanje ležaja vodilnega povratnega kolesa.na meču

Pri dosedanjih izvedbah mečev je bilo
treba ležaj mazati z mastjo vsak dan. V
nezaščitene odprtino na koncu meča, ki
služi mazan ju ležaja, tako ni prihajalo samo
sredstvo za mazanje, ampak tudi razni tujki
(lesni deli, droben pesek, ... ). Ob mazanju
smo te tujke skupaj z mastjo porinili v notranjost ležaja, kjer so povzročili obrabe in
poškodbe. Da bi se temu izognili, so v
STIHL-u izdelali nov ležaj, ki je s strani
zaprt in ga ni več potrebno mazati z mastjo.
Zaradi načina izvedbe ležaja lahko ležaj
mažemo z oljem za mazanje verige. Proizvajalec ugotavlja, da ta ukrep povečuje
življenjsko dobo ležaja.
Hitro napenjanje verige (sl. 4)

Pri dosedanjem načinu napenjanja verige
smo potrebovali izvijač in kombiniran ključ.
Pri novejši izvedbi pa za hitro nastavitev
pravilne napetosti verige ter pritrditev meča
ne potrebujemo orodja. Z vrtenjem napenjalnega kolesa se vrti tudi napenjalna plošča,
ki spreminja krožno gibanje napenjalnega
kolesa v premočrtno gibanje meča (pri starejšem načinu je to funkcijo opravljal napenjalni vijak). V odvisnosti od smeri vrten ja
se meč premika naprej ali nazaj, glede na
to pa tudi napenjamo ali popuš_čamo verigo.
Vse opravimo brez orodja. Zage iz serij

r

l

1

021, 023 in 025, ki so že v uporabi, je
mogoče opremiti s kompletom za hitro napenjanje verige, serija 023C pa ima to izvedbo že vgrajeno.
V novejših generacijah motornih žag je
uporabljena tehnika, ki jo vsak od proizvajalcev usmerja tako, da je delo vedno
lažje in obenem varnejše. Ergonomska zaM
snova stroja in razmerje teže in moči sta
pri tem pomembna dejavnika. Pogoj za
lažje in učinkovito delo pa ni le skladje
ergonomije ter teže in moči stroja. Je tudi
seštevek vseh tehničnih lastnosti in izboljšav. V prispevku omenjam samo nekatere

od njih, ki jih v zadnjem času lahko zasledimo na tem področju. Tokrat so bile to
"Stih l-ove". Za opisane menim, da jih je pri
našem delu v gozdu koristno poznati.
Različni razredi moči, ki jih proizvajalci
nudijo v razredu univerzalnih žag, omogočajo natančno izbiro glede na potrebno
moč in debeline, ki jih nameravamo žagati.
Uporabnik naj glede na pogoje svojega
dela skrbno razmisli, kakšno motorno žago
bo uporabil pri delu v gozdu. Odločitev za
močnejšo žago, kot bi jo potreboval, ni
smiselna, ker je močnejša motorna žaga
tudi ~ežja in dražja.

GDK: 156

Prostoživeče divje živali so državna lastnina, zato lovišča
ne morejo biti zasebna
Janez ČERNAČ*
V eni od inačic osnutka zakona o divjadi
in lovstvu (marec 1995) je med drugim
določeno, da ima lastnik zemljišča nad določeno najmanjšo površino pravico do lastnega - zasebnega lovišča. Take določbe
so se izoblikovale menda pod pritiski lastnikov, ki so po denacionalizaciji ponovno
pridobili večje površine zemljišč, predvsem
gozdov, ter seveda lobijev takih združb in
političnih strank, ki so objektivno zavezniške
do večjih in velikih posestnikov. Odraz tega,
in seveda vseh pričakovanj ob pripravah na
novo ali obnovljeno zakonodajo s področja
lovstva, so seveda tudi mnenja med lovci.
Zato je nujno strokovno predstaviti nekatera
pravna načela in zakonitosti s področja
varstva narave in prostoživečih divjih živali
v odnosu do lastnine kmetijskih zemljišč in
gozdov, če je za to sploh še dovolj časa.
Napačno zastavljen zakon bi lahko napravil
veliko škode predvsem prostoživečim divjim
živalim, torej tudi divjadi, s tem pa tudi
naravi v celoti. Seveda se v demokratičnih
družbah take napake popravijo, vendar šele
potem, ko razmere že nasedejo na dno.

*Mag. J. č., dipl.inž.gozd., 61332 Stara Cerkev
pri Kočevju, Gorenje 42, SLO

Šele tedaj jih javno mnenje dvigne iz globin.
Zato naj bi ta prispevek, ki je zgolj skica,
vzpodbudil še druge k aktivnostim, ki naj
preprečijo napačne odločitve.

Pravica do divjadi iri do lova ni v ničemer
in nikoli vezana na lastništvo zemljišča.
Zato ni mogoče v zakonu o divjadi in lovstvu
določati pravico do lova in pravico do lastnega-zasebnega lovišča na podlagi lastnine zemljišča.

PROSTOŽIVEČE DIVJE ŽIVALI SO LAST
DRŽAVE, ZATO JE VSA DIVJAD LAST
DRŽAVE
V Zakonu o varstvu okolja (Ur. l. RS; št.
321 93- 17. člen) je določeno, da so prostoživeče divje živali lastnina države Slovenije.
To določilo je jasno in nedvoumno in torej
velja za vse živali, ki živijo proste in v
naravi, od mušice do orla, od amebe do
sulca, in od polha do medveda.
Vrste prostoživečih divjih živali, ki po Zakonu o varstvu, gojitvi in lovu ter o upravljanju lovišč spadajo med divjad, so torej
tudi lastnina Republike Slovenije. Ne glede
na to, katere prostoživeče divje živali bo
novi zakon o divjadi in lovstvu še uvrščal
med divjad, bo ta državna last.

1
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Divjad je pravni izraz za tiste prostoživeče
divje živali, ki so bile, ki so, ali tiste vrste, ki
bodo lahko !ovne vrste. š tevilo !ovnih vrst
prostoživečih živali se je močno znižalo
zaradi ogroženosti , oziroma zaradi ocene
organizacij državne uprave s področja varstva narave, ki so v skladu s svojimi pooblastili pripravile zavarovanje. Lovske organizacije pri tem prv ič niso bile konzultirane.
To lahko ocenimo tud i za novo obdobje v
razmerah, ki so jih evropske lovske organizacije preživljale v preteklem desetletju.
Javnost je bila izrazito usmerjena proti lovstvu. S časovnim zamikom očitno to prihaja
k nam, žal tudi po zaslugi strokovnih krogov
s področja naravovarstva. Čeprav so lovske
organizacije na to dokaj nepripravljene, to
ne bi bilo posebej hudo, če ne bi bilo to tudi
obdobje nastajanja nove zakonodaje s področja lovstva. Zato je verjetno upravičena
bojazen, da bo nov zakon nastajal pod
negativnim javnim mnenjem do lovstva.
Javno mnenje pa usmerja politiko.
Dokaj obetaven je program Lovske zveze
Slovenije za delo z javnostmi, s ciljem, da
se javno mnenje uravnoteži, kar bi končno
koristilo prostoživečim divjim živalim in tudi
lovstvu v celoti. Žal pa bodo glavni učinki
tega dela šele v čas u , ko bo nastajal naslednji zakon, ne pa sedanji, torej čez leta,
desetletje. Ali pa šele čez dve desetletji, če
bo trajal tako dolgo, kot ta, ki je še veljaven
in ga zdaj spreminjamo. Dolgo smo bili
brezobzirni do javnega mnenja in kar preveč
zaverovani v svoj prav, preveč stiskaški ob
vsakokratnem sprejemanju proračuna za
področje dela z javnostmi, da bi se lahko
zdaj vse dobro končalo. ln še vedno je
podobno. Za to se pač plačuje davek.
Dejstvo je, da se razmere v naravnem
okolju samo še zaostrujejo, ne pa zbo ljšujejo. To bo določala tudi varstvo prostoživečih divjih živali, kar pomeni, da bo vedno
manj !ovnih vrst živali, vedno več pa bo
trajno zavarovanih vrst. Tudi to je argument, da je država lastnik vseh prostoživečih divjih živali. Država mora n am reč
skrbeti za javne interese. Varstvo ogroženih
živalskih vrst pa je gotovo javni interes.
Naša nova zakonodaja je na tem področju
napredna tudi v tem smislu, da varstva
živalskega sveta ne gradi zgolj na pasivnem
varstvu, kar je prepoved lova, prepoved
uničevanja in prometa, pač pa varstvo gradi
276
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tudi ali predvsem na aktivnem varstvu narave in s tem tudi habitatov.
V 67. členu Ustave je določen o , da mora
način pridobivanja in uživanja lastnine na
podlagi zakona zagotavljati ob gospodarskih in socialnih tudi ekološke pogoje.
V zakonu o varstvu okolja (Ur. l. RS; št.
32/93) je v 17. členu določeno:
(1) Voda, mineralne surovine, prostoživeče divje živali, ribe in druge prostoživeče
oziroma prostorastoč e vodne živali in rastline v odprtih vodah in v ribolovnem morju
so lastnina republike.
(2) Pridobivanje in uživanje lastnine na
zemljiščih in gozdovih ne smeta ogrožati
njihove ekološke funkcije.
(3) Vrste naravnih virov, naravni viri, ki
se štejejo za naravno bogastvo, varstvo in
pogoji gospodarskega izkoriščanja naravnih
virov se določijo z zakonom.
(4) Pri določanju pogojev iz prejšnjega
odstavka, pod katerimi se sme z gospodarskim izkoriščanjem kakovostno ali količinsko posegati v substanco naravnih virov,
morajo biti upoštevane njihova redkost, ogroženost in stopnja obnovljivosti.
V komentarju tega čle na lahko med drugim rečemo , da je najpomembnejši poudarek na opredelitvi, da je država lastnik
naravnih vi rov . Tendence glede lastninskopravnih razmerij v zvezi z lastnino naravnih
virov v kontinentalnem delu zahodne Evrope in okoljevarstveni razlogi so bili tisti poglavitni razlogi, zaradi katerih je država
določena za njihovega lastnika.
Posamezni naravni vi ri so ali bodo obdelani v posameznih zakonih, kot je zakon o
vodah, zakon o divjadi in lovstvu, zakon o
sladkovodnem in posebej o morskem ribištvu ... V teh zakonih so ali pa bodo podrobneje razv ršče ni posamezni naravni viri,
določe no bo njihovo varstvo pred pretiranim
ali napačnim i zkori ščanje m ter opredeljeni
pogoji, pod kate rimi jih je možno i zkoriščati.
Pri tem je potrebna posebna pozornost ob
redkosti posameznega naravnega vi ra, njegovi morebitni ogroženosti, predvsem pa
je treba posvetiti pozornost vprašanju ali
gre za obnovljiv ali za neobnovljiv vir.

KAJ JE LOVIŠČE?
Zmote pri tolmačenju pravic do divjadi in
do lova, ki bi izvirale iz lastništva nad ze-

mljiščem, pogosto izvirajo iz napačne ali
površne definicije pravnih vidikov lovišča.
Lovci zelo pogosto uporabljajo izraz lov išče , pa je med njimi le malo takih, ki so
se že vprašali, kaj to sploh je. Grem v
lovišče ... , lovišče je tako ... , imamo lovišče ... , srnjad je v tem lovišču v upadanju ... ,
upravljamo lovišče ...
Lovišče je v pravnem pogledu le prostorski okvir za vse odnose človeka do divjadi
- v pogledu varstva, gojitve in lova divjadi
ter upravljanja z divjadjo v točno določenem
prostoru.
Lovišče v biološkem ali v ekološkem smislu pa je splet neživega dela narave ter
rastlinskih združb ali fitocenoz in živalskih
združb ali zoocenoz. Ves živi in neživi svet
pa je med seboj tesno prepleten in soodvisen. Vsi ti nešteti osebki ter njihovi
spleti vplivajo med seboj in na neživi del
narave, ustvarjajo in spreminjajo pogoje za
življenje svoje vrste in vseh drugih vrst.
Najkrajše rečeno, to je narava in njene
zakonitosti. Divjad je v tem pogledu zelo
ozek del živalskega sveta, ki prosto živi.
Tako na primer živi v Sloveniji približno
50.000 vrst prostoživečih divjih živali (vir:
Strategija varstva narave v Sloveniji, inačica
2.1; september 1994).

Divjad pa je, tako kot vse druge in neprimerno številčnejše vrste, sestavni in neločljivi del narave in življenja v celoti .
Zmotne razlage in zadrege nastajajo takrat, kadar se pomešajo površni pravni vidiki
in plitvo razumevanje ekologije. če se to
kar počez dogaja v času, ko nastaja zakon
s tega področja , pa je lahko usodno za
varstvo in gojitev divjadi v naslednjem obdobju.
V naravi so zadeve vedno prepletene, v
pravnem pogledu pa seveda zadeve ne
morejo biti prepletene in zato nejasne. To
seveda velja, in je v našem primeru aktualno, pri definiciji lovišča, lastnine zemljišč,
divjadi ter lastninske pravice do divjadi in
navsezadnje tudi pravice do lova.
Navedimo temeljne ugotovitve glede lastnine nad posameznimi »deli« lovišč.
1. Naj ponovno poudarimo, da so vse
prosto živeče divje živali in s tem tudi vse
vrste divjadi, državna lastnina, torej last
Republike Slovenije.
2. Kmetijska zemljišča so lahko v zasebni
lasti, kamor lahko štejemo tudi zadružne
lastnino, ali pa so v državni lasti in služijo
za pridelavo hrane.
3. Gozdovi so lahko zasebni ali državni.
Zasebniku in državi služijo za pridelavo
lesa, vendar so gozdovi pomembnejši za-

Foto: mag. Janez Černač
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radi javnih funkcij (njihov vpliv na vodni
režim, vpliv na klimo, humus, živali. .. ) kot
pa zaradi lesa. Zato naj bi država skrbela
za gozdove in za njihovo trajnostno rabo
ter omejevala pravice lastnikov gozdov. Lastnik ima v gozdu le pravico do lesa, pa še
pri tem je omejen s sečnjami do višine
prirastka.
Tako je torej opredeljena lastnina v naravnem prostoru, kamor spada tudi l ovišče.
Lastninska pravica nad kmetijskimi površinami ali gozdom - zemljišči torej ne daje
pravice do prostoživečih divjih živali, ki so
vse v lasti Republike Slovenije. Lastnina
zem lj i šča je l očena od lastnine prostoživeči h
divjih živali in nista v ničemer med seboj
povezani.
Ne samo, da divjad lastninsko ni vezana
na lastnino zem lj išča, še več, lastnik kmetijskega zem ljišča ali gozda pri pridelavi
hrane ali lesa ne sme početi česarkol i , pač
pa so postavljene določene omejitve pri
gospodarjenju, tako da so ob gospodarskih
zagotovljeni tudi ekološki pogoji. Tako velja
na primer po Zakonu o gozdovih (Ur. l. RS,
št. 30/93), da so gozdovi v zasebni ali v
državni lasti, vendar pa je njihovo uživanje
omejeno tako, da niso v gozdovih ekološke
funkcije tega za življenje in naravno ravnovesje izredno pomembnega ekosistema kakorkoli prizadete ali ogrožene. Namen omejitev je preprečevati uničevalne učinke pri
uveljavljanju zgolj kratkoročnega gospodarskega interesa. Gozdovi so namreč ogroženi že na globalni ravni, kar vpliva na
spremembo klime in ima do lgoročno težke
in morda !)eobvladljive posledice za življenje
planeta. Zivalski svet in s tem tudi divjad je
le del ogroženega življenja.
Sreča v največji nesreči je v tem, da je s
tem ogrožen tudi človek. Skrbi ga predvsem
zase, šele potem za vse drugo. Predvsem
v skrbi za svoje zdravje so se začela prizadevanja za zdravo hrano, kar pa pomeni
predvsem manj strupov po poljih. Standardi
za uporabo kemičn i h sredstev pri predelavi
hrane se dokaj hitro zaostrujejo, saj je kmetijstvo postalo kot dejavnost največji uničevalec narave. V skrbi za zdravo hrano
se bodo zboljševale razmere v habitatih za
poljsko divjad.
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DRŽAVNALASTNINAZAGOTAVLJAVARSTVO NARAVE
Znana in preverjena je ugotovitev, da je
naravo mogoče najzanesljiveje varovati, če
je v državni lasti . Država mora namreč
skrbeti za javne interese, jih usmerjati in
zavarovati.
Varstvo narave v vseh svojih razsežnostih
pa je največji javni interes. Zasebni interesi
so praviloma v nasprotju z javnimi interesi,
saj gre pri njih običajno za kratkoročne
interese, ki se izražajo v dobičku. Dobiček
pa se običajno iztrži na račun narave, kar
nazadnje p l ačujemo vsi, v težjih primerih
pa bodo škodo v naravi pl ačevali še zanamci.
Zato je bilo zelo modro opredeliti prostoživeče živali za državno lastnino in bo imelo
to velike pozitivne posledice za varstvo
narave pri nas.
Ob tem pa bo še vedno treba odgovarjati
na vprašanje, zakaj nimajo tega tako urejeno tudi povsod drugod po svetu , seveda
s pogledom na zahod. V strokovnih krogih
evropskih držav so stališča jasna in podpirajo ločitev prostoživečih divjih živali, v
pravnem pomenu seveda, od lastništva zemljišč in gozdov, vendar do zdaj tega niso
uspeli uveljaviti, ker je lastniški lobi večjih
in velikih posesti še vedno premočan v
razmerju do naravovarstvenih organizacij
in do drugih strokovnih organizacij. Opozarjajo, da bi bila huda napaka, če bi se pri
nas vrnili na tem področju v čase pred
drugo svetovno vojno, ko je bila pravica do
lastnega lovišča pogojena z zemljiško posestjo nad določeno minimalno površino.
Vse drugo spremenimo prej, tega nikoli,
saj je ravno ve likost sedanjih lovišč porok
za nadaljno strokovno delo in za razvoj. V
zahodnoevropskih državah pa bo očitno
kmalu prevladala naravovarstvena miselnost nad drobno lastniško.
Na tem področju ne more biti kompromisov. Pri posameznikih so se pojavljala
namreč stališča, da bi lastnik z najmanj
200 ha površine lahko zahteval delež odstrela divjadi iz lovišča, lastnik z najmanj
1.000 ha ali večje strnjene zemljiške posesti
pa bi lahko zahteval ustanovitev lastnega
lovišča. Tu ni mogoče barantati ali se sklicevati na zgodovino. Zakone imamo namreč svoje in nove.

l

STROKOVNA SREČANJA
GDK: 302+927.2(1UFRO)

Ergonomija na IUFRO kongresu vTampereju
Dvajseti, lahko bi rekli jubilejni, IUFRO
kongres je bil doslej največji in zgledno
organiziran gozdarski kongres. Na njem je
bilo 2158 delegatov iz 103 držav, s spremljajočimi osebami, novinarji in organizatorji
pa preko 3000 udeležencev (17 iz Slovenije). Geslo kongresa: »Skrb za gozd:
raziskovanje v spreminjajočem se svetU<<
je bilo čutiti vsepovsod. Slavnostni in ključni
govorniki pa tudi referenti so poudarjali, da
družbene spremembe na Zemlji spreminjajo
potrebe in zahteve njenih prebivalcev do
gozda. Raziskovanje se mora posvetiti novim področjem, da bi našlo načine, kako

zadovoljiti vse potrebe ljudi, tudi tiste po
gozdnih proizvodih, in hkrati ohranjati gozd
oziroma zmanjšati škodljive človekove vplive nanj. Problemi so na raznih koncih sveta
zelo različni, od pomanjkanja kuriva za kuhanje do onesnaževanja ozračja zaradi pretirane porabe fosilnih goriv.
Zasedanje projektne skupine P.3.03 Ergonomija se je odvijalo pod motom: )•Ergonomija v spreminjajočem se svetu«. Posamezni sestanki, ki so se odvijali vse dni
kongresa, so obravnavali pretežno nasled-

njo tematiko:
-sposobnosti, zmogljivosti, šolanje in skrb
za delavce;
-oblikovanje strojev, ropot, tresenje;
-težavnost in učinkovitost dela v tropskem gozdu;
-preprečevanje nezgod in stroški nezgod
pri delu.
Ergonomsko problematiko so obravnavali
še referati v nekaterih drugih delovnih skupinah 3. skupine IUFRO. Organiziran je bil
tudi sestanek raziskovalcev s finskimi proizvajalci gozdarske mehanizacije in delavnica o bodočem oblikovanju strojev za gozd.
Tudi med posterji 3. skupine so bili mnogi z
ergonomsko vsebino. Večino so avtorji predstavili tudi na sestankih skupine kot kratke
referate.
V referatih in razpravi skupine Ergonomija
se je pokazalo, da so tudi ergonomski problemi, ki jih je treba raziskati, po svetu tako
različni, da raziskovalci že težko razumejo

eden drugega. Za najrazvitejše države fizikalni vplivi delovnega okolja kot so ropot,
tresenje, izpušni plini, niso več problem,
saj 80% sečnje in spravila opravijo veliki
stroji (harvesterji in forwarderji). Rešujejo
le še psihično preobremenjenost strojnikov,
in sicer tako, da čim več odločitev in povelj
grenesejo v program računalnika na stroju.
Svedi so oblikovali tudi raziskovalno skupino, ki bo izdelala novo ergonomsko vprašalno polo glede delovnih strojev, seveda z
ergonomskimi zahtevami, določenimi na povsem nov način. Nasprotno pa so v deželah
v razvoju ergonomski problemi v tem, kako
delavcem zagotoviti zadostno prehrano za
opravljanje fizično zelo zahtevnega gozdnega dela ali osebna varovalna sredstva
za vlažno vroče podnebje, ki jih nihče na
svetu še ni razvil.
Sestanek z izdelovalci strojev je pokazal,
da ti pri konstruiranju in izdelavi najprej in
predvsem upoštevajo zahteve uporabnikov.
Posvetovanje z raziskovalci je sicer koristno, vendar so optimalne, tudi ergonomske rešitve za kupca predrage. Ne pozna
namreč njihovega dolgoročnega vpliva na
stroške dela. Zato bo ena od nalog
ergonomije v bodoče dokazati, da so ergonomske rešitve tudi gospodarne. Razvijajo
se sicer nove tehnologije (pokazali so nam
stroj za sečnjo, ki hodi po gozdu - v šali je
nekdo rekel, naj ga za Skandinavija naučijo
smučanja, da bo hitrejši) vendar bo pozornost razvoja delovnih strojev v prihodnje
posvečena ločeno gnanim in vodenim kolesom in stalnim ergonomskim izboljšavam.
Raziskovalci in proizvajalci bi se morali bolj
posvetiti standardom zahtev za ergonomsko prilagojenost strojev: dopustnim mejam
škodljivosti. Na delavnici o prihodnjem oblikovanju strojev so se vsi strinjali, da morajo
biti delovna sredstva učinkovita (produktivna, gospodama) in hkrati prijazna okolju in
človeku.

Od slovenskih udeležencev - nekateri
so bili na kongresu samo kot opazovalci,
večina pa je imela referate - delo skupine
ergonomija ni nikogar zanimalo, razen avtorGozdV 53, 1995

279

ja tega članka. Ker je hkrati zasedalo tudi
do 37 delovnih skupin, seveda ni bilo mogoče slediti vsem zanimivim predavanjem.
Nekateri menijo, da tako velik kongres in
sestankovanje po skupinah nima več pravega smisla in da naj bi to bil zadnji tak
kongres. Predlagano je več interdisciplinarnosti tako pri prihodnjih raziskavah kot
tudi pri prihodnjih zasedanjih delovnih skupin, zunaj ali na kongresu.
Skupina za ergonomijo je sprejela tudi
program svojega delovanja za naslednjih 5
let - do leta 2000. Program vsebuje tri
vrste dejavnosti:
-proučevanj e delovne sile in njenih značilnosti po vsem svetu,
-izdelavo priročnika o metodah ergonomskih raziskav,
-organizacijo znanstvenih srečanj, predvsem z drugimi IUFRO skupinami.
V programu je predvidenih 3 do 5 znanstvenih srečanj letno. Delo naj bi potekalo
v petih delovnih podskupinah. Poleg dosedanjih štirih je bila ustanovljena še peta
P.3.03.05 »Ergonomsko ocenjevanje mehanizacije«, ki naj bi povezovala delovanje
dosedanjih specializiranih skupin in skrbela
tudi za interdisciplinarnost znotraj IUFRO.
Kot običajno je kong res na koncu sprejel
tudi deklaracijo, v kateri poudarja najnujnejša področja raziskav in ukrepe za doseganje boljših rezultatov, zlasti pri izobraževanju, izmenjavi informacij in interdisciplinarnosti raziskav.

Vabljeni referati iz ergonomije,
predstavljeni na kongresu
po časovnem zaporedju :
STAUDT , F. J.: Ergonomic research ina changing world
JUNTUNEN, M. L.: Professional harvester operator: basic knowledge and skills from trainingoperating ski lis from working life?
POLLINI, C.; BATTISTEL, G. A.; MERSEBURGER, A.: Survey into the use of PPE in the ltalian
Alp s
LIPOGLAVŠEK, M.: Proposal for evaluation of
noise- and vibration-load of foresty workers
GOG UA, V.: Parameters influencing the vib ration-level of the motor chain saws
GELLERSTEDT, S.: Revision of the ergonomic
checklist for foresty machinery
DE SOUZA, A. P.; MINETTE , L. J.; FIEDLER,
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N. C.: Analysis of ergonomics factors ln timber
cutting operations using chain saws
KIRK, P.; SU LLMANN, M.: Ergonomic developments with in the New Zealand forestry sector
GRAMMEL, R. H.: Harvesting in tropical rain
forests - Physical stress under tropical working
conditions (S 3.05)
TEUTENBERG-RAUPACH, A.: Selected aspects of job satisfaction in german forest enterprises (S 3.04)
G ELLERSTEDT, S.: Mechanised stand treatment in young stands - stress and strain on the
mach ine operator (S 3.02.02)
HAGEN, K. 8.; FJELD, D.: A comparison of
motor-manual cleaning methods, same moments
regarding ergonomics and time consumption (S
3.02.02)
MEDVED, M.: Accidents in small-scale private
forests and their economical aspect (P 3.04)

Drugi referati in (ali) posterji:
GARLAND, J. J.: Accreditation, certification and
licensing of the forestry workforce
STAUDT, F. J.: Participation in ergonomics and
safety
YAMADA, Y.: The physical lumbar burden of
japanese forestry workers- in mannual planting,
weeding and pruning works
DE HOOP, C. F.: Cost of major injuries to
loggers in Louisiana, USA
WIPPERMANN. H. J.: Ergonomics in the timber industry- ergonomics and work design
TODOROVIC, P.: Noise in wood industryworks
and urban environments (S 5.04-13)
PETIT, H.: Supply of new technologies to imprave driving conditions on forestry machinery
MIKKONEN, K.; LE INONEN, T .: Expert system for safety inspection in logging
KANNINEN, K.: Haw we can explain and prevent the reasons for accidents in logging operations
CASTREN, M.: Measuring physical stress at
forestry work- Experiences from some ambulatory apparatuses
IMATOMI , Y.: Physiological work load of choker man in the yarding operation with a mobil tower
yarder
KANNIN EN, K.: Finland's forest machine constractors in a changing forest economy

dr. Marjan Lipoglavšek

l

GDK: 945.2

Smrečice gospoda F.

ž.

Ali poznate pot, ki vodi ob potoku v hrib
proti Tivolskem vrhu, za gradbiščem bogate
vile v bližini Marije Vere? Ce ste se v zadnjih
treh letih sprehajali po njej, ste se morda
čudili mnogim do 60 cm visokim smrečicam,
ki rastejo na mokrih tleh pod košati mi javo rji
in jeseni ali pa med bogatim mladjem nekje
javorja, drugje kostanja in hrasta.
Mnogi Ljubljančani, redni obiskovalci Rožnika, so si v duhu prisvojili svojo najljubšo
potka, stezo. Po njej hodijo vsak dan, opazijo vse spremembe, vedo za V,?ak grm,
drevo, gnezdo ... Tudi gospod F. Z. se najraje sprehaja ravno po tej potki. Je upokojenec Kartonažne tovarne Ljubljana, kjer
je bil dolga leta vodja odpreme. Stanuje v
bloku na drugi strani Ljubljane. Do Rožne
doline se pripelje z avtobusom, nato pešači.
Ko se je v februarju 1992 sprehajal po
Rožniku, je našel že izpuljen šop smrečic.
Zasmilile so se mu, pa jih je pobral in jih
posadil na vlažno rastišče ob njegovi najljubši potki, ker se mu je zdelo, da bodo
tam dobro uspevala in ker po njegovem
tam prej ni raslo nič pametnega. Kjer je
bilo premo kro, je izkopal jarek in po njegovih
besedah nosušil močvirje«. To je bil začetek.
Gospod F. ž. ne pozna javorja, ne jesena,
ne jelše, niti pravega kostanja, kaj šele
mladje teh vrst. Pozna le smreke. Sadil jih
je najprej s pomočjo kola, kasneje si je v
vrtnariji izposodil lopatko! Ceni, da je tako
na Rožniku posadil približno 800 smrečic.
Populi! jih je tam, kjer se mu je zdelo, da
rastejo pregosto. Ko sem se v juliju

letoš~

njega leta sprehajala z njim po njegovi poti,
mi je za vsako smrečica vedel povedati,
koliko je zrasla in ali domneva, da bo lepa,
ko bo velika. Hodil je z dolgo palico v roki in
mahal z njo okoli smrečic. Nekje je namreč
že slišal za obžetev, vedel je, da je treba
odstraniti praprot in tako dati sadikam več
prostora. Pravil je, kako je nekoč v svoji
pisarni v lončke sadil »tisto seme od hrasta«
in še o drugih svojih )ovrstnih aktivnostih.
Pa naj zgodbo F. Z. tukaj končamo. Mogoče ste se ob njej nasmehnili. Upam le,
da niste ostali ravnodušni.
Gospod F.

Gospod F.

ž. med smrečicami (foto:

M. Tavčar)

verjetno vsak dan še veliko ljudi, ki imajo
dovolj časa, da opazujejo in po svoie dojemajo gozd. Mogoče kot gospod F. Z. tudi
kaj po svoje ukrenejo, ne da bi se prej
posvetovali s strokovnjakom.
Pol ure sva se sprehajala med njegovimi
drevesci. Preprosto in prijazno sem mu
razložila moj gozdarski pogled na njegovo
delo, o tem, kaj o tem pravi Zakon o gozdovih, pa sem bila raje tiho. Že tako je bil
vidno razočaran. Svetovala sem mu še,
naj odpre kakšno knjigo o drevesih v gozdu,
naj poišče stik z ljudmi, ki so mu podobni v
tem, da imajo radi naravo, npr. v Prirodoslovnem društvu Slovenije, predvsem pa
naj ne sadi več smrečic ob potokih Rožnika!
V premislek.

ž. je verjetno res izjemen,

vendar hodi po Rožniku in drugih gozdovih

Marijana

Tavčar
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KNJIŽEVNOST

J

GDK: 228.81 (234.42 Karpati)(049.3)

š. Korpel,:
Pragozdovi zahodnih Karpatov
Korpel, š.: Die Urwalder der Westkarpater
16 barvnih fotografij, 39 preglednic. Gusta
New York, 1995
Dolgo pričakovana nemška izdaja knjige
o pragozdovih avtorja prof. dr. Štefana Korpla, profesorja za gojenje gozdov na gozdarskem oddelku Tehnične fakultete v Zvolnu
na Slovaškem, je temeljno delo o pragozdovih celotnih zahodnih Karpatov. V tem
delu Evrope, med Slovaško, Češko, Poljsko
in Madžarsko se je namreč ohranila največja in najgostejša mreža pragozdnih se-

slojev na stari celini. Knjiga je nastala na
podlagi štirih desetletij intenzivnih raziskovanj ter je prenovljena in obogatena izdaja
na Slovenskem sicer dobro poznanega slovaškega izvirnika >>Pralesy Slovenska<( iz
leta 1989. Za svoje življenjsko delo na področju raziskovanja pragozdov je avtor prejel
častni doktorat ETH v Zurichu. Nemška
izdaja priča o oživljanju zanimanja za pra-

gozdne raziskave v Evropi in se

odlično

dopolnjuje z Leibundgutovo knjigo o evropskih gorskih pragozdovih.
V prvem delu nas avtor seznani z naj-

novejšimi spoznanji o zgradbi in razvoju
pragozda. Dotakne se obstojnosti vrstne
sestave, ras, starosti, mrtve biomase, hu-

musa, tal, regeneracije, razvojnih ciklov,
tekstu re, vpliva divjadi, splošnega onesnaženja ... Ob tem razmišlja tudi o spremenjenosti pragozdov in predlaga temu ustrezno
vrednotenje in poimenovanje. V nadaljevanju izpostavi tudi pomen zookomponente
pragozda, ki je glede na izsledke raziskav,
dovzetnejša za motnje od rastlinskega dela

pragozdnega ekosistema. Ves

čas

avtor

svoje ugotovitve in razmišljanja povezuje s
spoznanji drugih raziskovalcev pragozdov.
V tem delu je predvsem zanimiva nekoliko
drugačna opredelitev razlikovanja pragozdnih razvojnih zgradb, kot smo je vajeni pri
drugih evropskih raziskovalcih. Avtor namreč loči le tri razvojne stadije (stadij doraščanja, optimalni stadij in stadij razgradnje),
v okviru njih pa več razvojnih stopenj. V
naslednjem poglavju je na kratko osvetljena
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metodologija, uporabljena pri raziskavi slovaških pragozdov.
Osrednji del knjige zavzema predstavitev
posameznih pragozdnih objektov, ki si sledijo po sedmih vegetacijskih stopnjah; začen
ši z najnižjo hrastovo stopnjo, prek hrastovo-bukove, bukovo-hrastove, bukove, jelovo-bukove, smrekovo-bukovo-jelove do
najvišje smrekove vegetacijske stopnje. Za
vsak pragozdni objekt so temeljito obravnavani: splošne ekološke karakteristike rastišč, zgradba in razvoj sestojev, rast in
rastnost ter procesi pomlajevanja.
Analizi konkretnih pragozdnih objektov
sledijo povzetki po vegetacijskih stopnjah.
Iz sklepnega razmišljanja na koncu knjige
je vredno poudariti naslednje izvirne ugotovitve:
-površinski deleži posameznih razvojnih
stadijev niso izpostavljeni večjim nihanjem
v času, močno pa se spreminja tekstura
razvojnih stadijev,
-tudi izrazite svetloljubne vrste, kot sta
npr. bor in macesen, nakazujejo veliko prilagodljivost ter sposobnost normalnega razvoja tudi po 1OO letih zastrtosti, medtem
ko sencozdržne vrste ohranijo to sposobnost pretežno več kot 200 let,
-delež mrtve biosubstance večinoma ne
presega 2D-30% lesne zaloge živih dreves,
-tekstu ra gozda je pestrejša in bolj malopovršinska pri pragozdnih sestojih nižjih
vegetacijskih stopenj z izjemo prve ter na
skrajnostnih rastiščih, na drugi strani pa
nakazujejo pragozdni sestoji s prevladujočimi iglavci (z izjemo najvišje vegetacijske
stopnje) večjepovršinsko in enomernejšo
teksturo.
Za slovenskega strokovnjaka so še posebej zanimivi pragozdni objekti v prvi vegetacijski stopnji, ki so tudi pri nas zelo redki.
Pri interpretaciji je potrebno upoštevati nekoliko drugačne ekološke razmere (količina

1

in porazdelitev padavin, prevladujoča silikalna geološka podlaga ... ).
Knjiga je na zavidljivem strokovnem nivoju
ter hkrati dovolj členjena, da lahko tudi laik
v bolj pregledno in poljudno pisanih poglavjih najde kakšno resnico zase. Pisano
besedo, poleg številnih preglednic in foto-

grafij, dopolnjujejo nazorno izrisani profili
sestojev. Brez dvoma spada omenjena knjiga v osnovni knjižni fond vsake gozdarske
strokovne knjižnice.
mag. Jurij Diaci

GDK: 166/17(497.12)(049.3)

Darinka Trpin in Branko Vreš:

Register flore Slovenije
Praprotnice in cvetnice. Zbirka ZRC 7,
Znanstvenoraziskovalni center SAZU, Ljubljana, 1995
V zbirki Znanstvenoraziskovalnega cen-

tri začetne črke rodovnega in štiri začetne

tra SAZU je kot sedmi zvezek letos maja
izšel Register flore Slovenije. Izid tega dela
ni pornemben dogodek le za slovensko
botaniko, ternveč tudi za stroke, ki botaniko
tako ali drugače uporabljajo pri svojem delu.
Njegova avtorja, raziskovalca Biološkega
inštituta ZRC SAZU dr. Darinka Trpin in
rnag. Branko Vreš sta se nehvaležnega
dela lotila že pred leti. Da sta mu bila kos,
ni zadostovalo le njuno bogato botanično
znanje, pregled nad literaturo, natančnost
in sisternatičnost, potrebno je bilo tudi veliko
potrpežljivosti in vztrajnosti.
Povod je bila zarnisel, da bi pri delu z
računalniki s karticami poenostavili pisanje
latinskih imen rastlin. Iz te zarnisli je začel
postopno nastajati Register, to je slovarsko

črke vrstnega imena), latinsko ime z avtorjem ali avtorji, pri nekaterih taksonih tudi

urejen seznam doslej znanih praprotnic in
cvetnic, ki rastejo na ozemlju Slovenije.

Vanj sta avtorja uvrstila tako samonikle kot
adventivne (priseljene in že bolj ali rnanj
udomačene) vrste ter nekatere kultivirane

in kulturne rastline. Osnova za pripravo
seznama je bila druga izdaja Male flore
Slovenije (A. Martinčič in F. Sušnik 1984).
Upoštevala sta še v novejšem času najdene
samonikle in adventivne taksone in iz različnih vzrokov v Mali flori izpuščene ali prezrle taksone, ki pa so jih starejši floristični
pregledi (Angela Piskernik 1951, E. Mayer
1952) vsebovali. Skupno je novih oziroma
prezrtih vrst 216.
V latinsko-slovenskem seznamu je po
abecednem redu naštetih 3216 taksonov
(vrst, podvrst in form ter nekateri križanci).
Pri vsakem je za zaporedno številko napisana kratica (praviloma iz sedrnih črk -

najpogostejši sinonimi in slovensko ime.
Sinonimi so potrebni, ker se znanstvena

imena rastlin pogosto spreminjajo. Avtorja
sta pri njihovern izboru upoštevala številna
novejša mednarodno priznana dela.

Sledi slovensko-latinski seznam, kjer so
vrste urejene po abecednem redu sloven-

skih irnen.
Register praprotnic in cvetnic Slovenije

je shranjen tudi na računalniški disketi, ki
je priložena knjigi. To njegovo uporabnost
zelo poveča, saj omogoča različne obdelave

in tudi dopolnila in popravke. V slikovni
prilogi na koncu knjige je 96 barvnih posnetkov rastlin, ki so v Sloveniji znamenite

ali redke. Posebno vrednost dajejo prilogi
posnetki v zadnjem času novo odkritih vrst
slovenske flore.
Prepričan sem, da bodo to knjigo in računalniško disketo s pridorn uporabljali tudi
gozdarji. Dobrodošli bosta dijakorn in študentom gozdarstva (predvsem pri predmetih botanika, dendrologija in fitocenologija) kot tudi že izšolan im gozdarjern, tako
na Zavodu za gozdove in v gozdarskih
izvajalskih podjetjih kot na univerzi in v
inštitutih. Upajrno, da bo Register flore Slovenije botanikom v pomoč in spodbudo pri
pripravi še dveh temeljnih del, nove izdaje
Male flore (to študentje gozdarstva že nekaj
časa zelo pogrešajo) in Atlasa slovenske
flore. Oboje borno tako kot Register, gozdarji z veseljem pozdravili.
dr. Igor Dakskobler
GozdV 53, 1995
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Dejavnost sekcije sodnih izvedencev in cenilcev
gozdarske stroke

Dne 12. 4. 1995 smo imeli člani sekcije
sodnih izvedencev in cenilcev letni zbor, na
katerem smo pregledali naše delo v minulem obdobju. Minilo je namreč dobro leto,
odkar smo se organizirali in začeli delovati
v taki obliki.
. V uvodnem delu dnevnega reda nam je
1ng. F. Cafnik predstavil svoje vtise z letnega kongresa avstrijske inženirske zbornice, ki je bil sredi januarja letos na Bledu.
Dejavnost zbornice je zelo raznolika. Zbornica skrbi za tekoče seznanjanje čl anov z
zakonodajo in spremembami predpisov, za
izobraževanje, določa cene storitev, izdaja
pa tudi svoje glasilo. To so prav tiste
dejavnosti, ki bi morale biti navzoče tudi v
naši sekciji. Z informacijo o osnutku zakona
o pooblaščenih inženirjih, ki ga pri nas
pripravlja tudi Zveza inženirjev in tehnikov,
pa smo dobili vsaj grobo predstavo o stanju
in usmeritvah, ki bodo aktualne tudi pri nas
že v bližnji prihodnosti.
V nadaljevanju dnevnega reda smo razpravljali o odškodninah za gozdove, ki se
ugotavljajo pri gradnji avtocest. Ta problematika je prav sedaj zelo aktualna, razprava pa je pokazala, da smo prav tu
delovali nepovezano oz. da nismo pravoča
sno pripravili strokovnih izhodišč za cenitve.
Res pa je, da je gradnja avtocest prehitela
organiziranje naše sekcije in da lahko le za
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nazaj ugotavljamo, kje so odprta vprašanja.
Razlike v višini odškodnin, ki se plačujejo
po posameznih sekcijah avtocest, so presenetile celo posamezne navzoče. Poseben
problem je vrednotenje zem lj išč in s tem v
zvezi metodološka navezanost na kmetijstvo, kar je glavni vzrok visokih odškodnin.
Zanimiv je bil zlasti prikaz konkretnega
pnmera cen1tve gozdne parcele na trasi
avtoceste z vsemi parametri, ki vplivajo na
~i šino odškodnine. Prav tu se je videlo, kje
m kako lahko išče cenilec pot za povečanje
odškodnine ne glede na strokovna izhodišča oziroma da ta ne upošteva v celoti.
Vendar pa zadeve le niso tako enostavne·
vedeti pač moramo, da smo ceni lci dostikrat
razpeti med našo stroko, zahteve investitorja in tudi med druge stroke, zlasti že
omenjeno kmetijsko, in da moramo v tem
razponu iskati rešitve.

.Y

~aključnem delu so bili poleg organizaCIJSkih zadev dani tudi predlogi za delo
sekcije. Udeleženci so bili enotni, da brez
ustreznega izobraževanja in koordiniran~~a ?ela ni perspektive. Zato bomo organiZirali predavanja, v odvisnosti seveda od
~aših skromnih finančnih sredstev. Skupina
elanov pa bo pripravila ustrezne obrazce
kar naj bi pripomoglo k enotnejšemu del~
pri samih cenitvah.

Damjan Pavlovec

.
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Gozdne prometnice potrebujejo strateški
razmislek
Velike spremembe v slovenskem gozdarstvu v zadnjih nekaj letih
so njegovo organizacijo v globalnem, organizacijo izvedbe
posameznih gozdnih del in financiranje gozdarstva povsem spremenile - prilagodile pač spremenjenim smerem razvoja vse
družbe.
V široki paleti gozdarskih dejavnosti je mogoče razpravljati o
sprememb na posamezne od njih. To je v resnici tudi zelo
pogosta tema vsakodnevnih razgovorov gozdarjev in ljudi, ki so
tako ali drugače ožje povezani z gozdom in gozdarstvom. Ocene
so subjektivne, za objektivnejšo analizo je potrebno daljše ča
sovno obdobje.
učinkih

Vprašanje gozdnih prometnic je pri tem nekako izjemno. Ocene
so si v zvezi z njimi dokaj podobne. Novi časi gozdnim prometnicam niso naklonjeni. Gradnja gozdnih cest in v težavnejših razmerah tudi vlak se je v zasebnih gozdovih povsem ustavila, z
vzdrževanjem gozdnih cest v teh gozdovih pa tudi ne gre, kot bi
si želeli. Zakonske določbe v zvezi s financiranjem gozdnih cest
niso posrečene, z Odredbo o financiranju in sofinanciranju vlaganj v gozdove iz proračuna RS določen delež sofinanciranja je,
glede na velik javni pomen gozdnih cest -vsaj v času, ko gozdne
ceste s pretežno javnim značajem še niso prenešene na lokalne
skupnosti- premajhen, način zbiranja denarja od lastnikov gozdov za vzdrževanje gozdnih cest s pristojbinami gozdarjem in
. gozdarstvu ni prijazen, zaradi časovnega zamika nakazanih pristojbin tak način zbiranja sredstev otežkoča porabo že tako pičlega
denarja, ki je za vzdrževanje cest namenjen v državnem proračunu, z oblikovanjem skoraj 150 občin iz prejšnjih 63 pa je organizacija vzdrževalnih del na gozdnih cestah zapletena do skrajnosti.
Zdi se, da drobni popravki vseh veljavnih rešitev v zvezi z
vzdrževanjem gozdnih cest ne bodo zadostovali. Tudi z gradnjo
gozdnih prometnic v zasebnih gozdovih se samo ne bo premaknilo, pa bi bilo v nekaterih predelih Slovenije tudi iz širših vidikov
koristno, da bi se. Potreben je strateški razmislek!
Urednik
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Vplivi na obremenitev sekačev s tresenjem
Factors lnfluencing the Vibration-load of Lumbermen
Marjan LIPOGLAVŠEK .

Izvleček

Lipoglavšek, M.: Vpliv obremenitev sekačev s
tresenjem. Gozdarski vestnik, št. 7-8/1995. V slovenščini s povzetkom v angleščini, cit. lit. 6.
V nač rtovanem poskusu je bila z enim sekačem
ugotovljena obremenitev s tresenjem na vodilnem
ročaju pri sečnji iglavcev in pri sečnji bukovine z
rabljeno in novejšo motorno žago Husqvarna 266.
Rezultati so primerjani s tresenjem na nosilnem
roč~ju in z o.~reme~itvami sekačev na sečiščih po
vsej Sloveniji (11 dm). Ugotovljene povprečne obremenitve na vodilnem ročaju med produktivnim ča
som (6,2- 12,3 ms·2) ne presegajo dopustne meje
za _ več kot dvakrat. Pri delu z motorno žago, ki
traja 1~ 2-4 ure na dan s prekinitvami, ni ogroženo
zdravje sekačev . Obremenitve sekačev s tresenjem so večje , kadar delajo s starejšo, rabljeno
motorno žago, kadar sekajo bukovino in kadar je
med delom manj ročnega dela.
Ključne besede: tresenje, obremenitev sekačev , motorna žaga, delovne razmere

1 UVOD
INTRODUCTION

Potem ko smo v letu 1993 opravili prvo
pilotsko raziskavo o tresenju motornih žag
in o obremenitvah sekačev (LIPOGLAVŠEK
1994), smo v letu 1994 zastavili raziskavo
oziroma poskus, da bi ugotovili, kaj lahko
vpliva na višino obremenitev sekačev s
tresenjem. En sekač je s starejšo in novejšo
motorno žago sekal (6 dni) v različnih delovnih razmerah, v sečiščih listavcev in iglavcev. Jakost tresenja smo ugotavljali predvsem na vodilnem, pa tudi na nosilnem
ročaju motorne žage Husqvarna 266. V
raziskavo smo vključili še sečišča iz pilotske
raziskave (6 dni) in sečišča, kjer smo v letu
·Prof. dr. M. L., dipl. inž. gozd., Biotehniška
fakulteta, Oddelek za gozdarstvo, Večna pot 83
'
Ljubljana, SLO
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Synopsis
Lipoglavšek, M.: Factors lnfluencing the Vibration-load of Lumbermen. Gozdarski vestnik, No.
7-8/1995. ln Slovene with a summary in English,
lit. quot. 6.
ln a planed experiment with one lumberman the
vibration-load from the rear handle during felling
of conifer and beech trees by new and older Husqvarna 266 motorsaws was investigated. The results were com pared to the vibrations on the front
handle and the vibration loads in other cutting
places in Slovenia. The ave rage vibration-load of
lumbermen on the rear handle during productive
time (6,2 - 12,3 ms·2) has not exceeded the double limit permitted for a working day. lf the work
with a motorsaw doesn 't last more then 2-4 hours
daily and is Interrupted, the vibrations are not
detrimental to lumbermen's health. The vibrationload is higher, when lumbermen use an older
used motorsaw, when they cut beech-trees and
when there is less manual work.
Keywords: vibrations, lumbermen's load, motorsaw, working condition

1994 izvajali meritve med študentskim terenskim poukom (5 dni) .
Raziskavo obremenitev sekačev s tresenjem smo opravili na Gozdarskem oddelku BF v Ljubljani v okviru raziskovalnega
projekta "Razvoj tehnologije pridobivanja
gozdnih lesnih pr9izvodov" (financiranje MZT
in MKGP). Raziskavo je vodil prof. dr. M.
Lipoglavšek, pri njej je sodeloval tehnični
sodelavec Jure Pokorn. Planirani poskus
smo izvedli na gozdnem obratu Bukovje,
GG Postojna. Meritve je potrpežljivo prenašal sekač B.S., pri organizaciji merjenja
pa je sodelovalo tehnično osebje obrata,
zlasti vodja ing. J. Zadnik. Druga snemanja
so nam omogočila gozdna gospodarstva
Kočevje, Slovenj Gradec, Nazarje, Novo
mesto in Postojna. Vsem sodelujočim, zlasti
pa sekačem najlepša hvala, da so pripomogli k izvedbi raziskave.
Ceprav sodobne motorne žage povzročajo mnogo manjše tresenje kot nekdanje,

Vplivi na obremenitev

lahko zaradi daljše izpostavljenosti še vedno
pride do obremenitev, ki povzročijo zdravstvene okvare. Zagotovo pa tresenje še
vedno zmanjšuje delovno sposobnost in

sekačev

s lresenjem

Tudi pritrditev akcelerometra je bila v skladu
s standardi, vendar je bila stalna samo
vertikalna Z os: vzporedno z vzdolžno osjo

roke. Zaradi pogostega snemanja in vno-

udobje delavca, kar pomeni zmanjšanje

vičnega pritrjevanja akcelerometra se je

delovnega učinka. Torej je še vedno z varstvenimi ukrepi potrebno zmanjševati obre-

spreminjal položaj drugih dveh smeri (X in
Y). To pa za rezultat obremenitve ni po-

menitve sekačev. Da bi to lahko uspešno
storili, je treba poznati tiste dejavnike, ki

membno, saj so roke za vse smeri tresenja

vplivajo na obremenitve. Namen naše razi-

skave pa je spoznati nekatere med njimi:
drevesna vrsta, starost motorke, način dela,

delovne operacije.

enako občutljive. Kadar sekač odloži motorka, pritrdi akcelerometer na prsi in s
tresenjem ni obremenjen. Merilnik pa tudi
beleži nihanja zaradi njegovega gibanja,
vendar so vrednosti tako majhne, da na

ugotovljene obremenitve s tresenjem praktično ne vplivajo. Na vodilnem ročaju je bil

2 METODE RAZISKAVE
2 INVESTIGATION METHODS

Ker testi motornih žag ugotavljajo na vo-

dilnem ročaju bistveno večjo jakost trese nja,
smo tudi obremenitve ugotavljali pretežno
z merjenjem jakosti tresenja na vodilnem
ročaju. Kot je že bilo podrobno opisano
(LIPOGLAVSEK 1994), smo na ročaj motorne žage prek kovinske plošč"rce z magnatom pritrdili triosni akcelerometer BrOel

et Kjaer 4321 in ga s tremi kabli povezali z
merilnikom B et K 2231 z dodatkom za
merjenje vibracij B et K 2522. Merilnik, ki
ga je sekač nosil na hrbtu, smo programirali
tako, da je vsakih 30 sekund beležil za

akcelerometer pritrjen ob mezincu leve roke

na ravnem delu

ročaja.

Z os je bila obakrat

samo približno vzporedna z vertikalno smer-

jo na motorki (valj).
Med meritvami obremenitev s tresenjem
smo dejavnost sekača, operacije in gibe

spremljali z video kamero SONY CCD TR
305E z vgrajeno uro s sekundami. Čas v
merilniku vibracij (pomnilniku) in v kameri
je moral biti točno usklajen. S poznejšim
spremljanjem video posnetka smo za vsak
časovni interval (30 sekund) posnetih podatkov o vibracijah ugotovili prevladujoči
element dela. Pri nadaljnji obdelavi so tako
izpadla prav kratka časovna obdobja posamezn.lh operacij ali celo operacije v celoti,

kvadratično sredino pospeškov. Ker lahko
zabeleži le 99 intervalov, smo vsak dan
snemali dvakrat po okrog 48 minut. Vmes,
med dvemi snemanji, smo odčitali podatke

če vedno trajajo manj kot 15 sekund (npr.
krojenje) oziroma jih nismo mogli ločeno
obdelati. Spremljanje dela z video kamero
bi lahko odkrilo tudi vzroke za spreminjanje
obremenitev s tresenjem, npr. tehnika dela
z naslanjanjem motorke na deblo, vendar

na poseben snemalni list, oziroma zadnji
dan meritev prenesli na prenosni računalnik.

jakosti tresenja pri terenskem pouku s štu-

vsako komponento vektorja minimalno in
maksimalno raven pospeškov, konice in

se teh analiz še nismo lotili. Med meritvami
deloviščih,

Meritve jakosti trese nja zunaj planiranega
poskusa pri študentskem terenskem pouku
so trajale le eno časovno obdobje okrog 48
minut z intervali po 30 sekund. Pilotska

časovno spremljali po kontinuirani metodi
z ročno uro na 1O sekund natančno in to

snemanja v Glažuti pa smo naredili še z
intervali, ki so trajali po eno minuto in je

že za druge raziskave (težavnost dela, obre-

bilo tako trajanje meritev spet daljše. Merilnik je bil naravnan tako, da je tresenje v
posamezni smeri stehtal z občutljivostjo
človekovih rok (HA:WT) in izračunal tudi
vektorsko velikost pospeškov ali tehtano
vsoto tresenja ahw (ms-2). Obremenitev sekača smo izrazili z an.v tako, kot predvi-

devata standarda ISO 5349 in ISO 7505.

denti (na vseh
črtovanem

razen pri na-

poskusu), pa smo potek dela

beležili na snemalni list, ki smo ga izdelali
menitve z ropotom). Spremljali smo tudi
učinek dela sekača z merjenjem izdelanih
sortimentov med merjenjem jakosti ropota.

Podatke o drevesu in sortimentih smo spet
beležili na poseben snemalni list. Za povezavo z meritvami tresenja smo zapisovali
dela pri posameznem
drevesu.

točen čas začetka
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Pri obdelavi zbranih podatkov smo vse
zbrane podatke o jakosti tresenja za posamezne smeri in tehtano vsoto pospeškov
(vektorske velikosti) ter čas in prevladujoči
element dela (operacija, ob pomoči dvoštevilskih kod) vnesli v računalnik s programom Microsoft Excel 5.0.
Najprej smo izrisali časovni potek jakosti
tresenja v posameznih obdobjih snemanja:
dvakrat po okrog 48 minut na dan. Za vse
podatke smo za ta obdobja izračunali tudi
srednje vrednosti - kvadratične sredine za
posamezne elemente dela, za produktivni ,
za neproduktivni in za ves posneti čas.
Med seboj smo jih primerjali tabelarično in
z grafičnimi prikazi. Srednje vrednosti obremenitev smo izračunali tudi za posamezne
dneve snemanja oziroma posamezna sečišča. Razlike med njimi smo ali za vsa
sečišča ali pa za delovne operacije z motorno žago, predvsem kleščenje v posameznih sečiščih, testirali z neparametričnimi
metodami: Kruskai-Wallisovim testom.

3 REZULTATI RAZISKAVE
3 INVESTIGATION RESULTS

3.1 Delovne razmere med snemanjem
tresenja
3.1 Working conditions
Jakosti tresenja smo snemali na 11 sepo Sloveniji v skupno 17 delovnih
dneh. V načrtovanem poskusu na GG Postojna smo od tega 6 dni snemali na 3
sečiščih. ·Na GG Kočevje smo snemali 7
čiščih

dni na 4 sečiščih, sicer pa po en dan na
gozdnih gospodarstvih Slovenj Gradec, Nazarje in Novo mesto. Razen dveh dni v
poskusu, smo ves čas merili jakost tresenja
na vodilnem ročaju motorne žage. Prevladovala je sečnj a iglavcev razen na enem
sečišču v poskusu. Ponekod je bilo pri sečnji
v mešanih sestojih posekanih tudi nekaj
drobnejših bukovih dreves. V posameznem
delovnem dnevu so snemanja trajala od 39
(Grčarice) do 99 minut (Giažuta). Sestoji
dreves so bili različni , zato tudi delovni
učinki. V posnetem času je bilo posekana
in izdelano po sečiščih od 1 do največ 7
dreves in izdelano od 2,53 do 7,97 m3
sortimentov (merjeno z lubjem). Učinki so
bili tako raznoliki, ker so bili načini izdelave
288
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(tehnologija) zelo razl ični. Predvsem je bilo
izvajanje gozdnega reda zelo različno. Tudi
prizadevnost sekačev je bila različna. Podatki o sečiščih, trajanju snemanja in delovnih učinkih so zbrani v preglednici 1.
Večina sečnje je bila na dinarskem območju v združbah jelovega bukovja in v
mešanih sestojih, v debeljakih , ki so bili
ponekod že pomlajeni. Posamezni smrekovi
sestoji so bili tudi na bukovih, jalovih ali
hrastovih rastiščih. Teren v sečiščih je bil
le malo nagnjen: največ do 20% ali pa je bil
v rtačast. Prehodnost smo ocenili kot lahko
ali pa srednje dobro. Načrtovani poskus
smo izvedli v treh sečiščih v pomlajenih
debeljakih jelke in smreke (Hrušica, Sončna
cesta) in v pomlajenem debeljaku bukve in
javorja (Nanos). Vejnatost drevja smo ocenili večinoma kot srednjo vejnatost. Gostota
odkazila je bila zelo različna , saj smo razdaljo med odkazanimi drevesi ocenili od 5
do 30 m. Snemanja so potekala večinoma
pri ugodnih vremenskih razmerah. Le enkrat je še ležal sneg (Mislinja), temperaturo
zraka smo ocenili od ooc do 25°C. Podrobnejši podatki o sečiščih so zbrani v preglednici 2.
Sekač, ki je sodeloval pri našem načrtovanem poskusu je bil šolan za sekača
v GŠC, star je bil 34 let in je imel 18 let
delovnega staža kot sekač. Čeprav torej
izkušeni sekač pa njegova tehnika dela ni
bila povsem popolna. Motorko je namreč
po naši oceni precej časa držal v rokah,
čeprav bi jo lahko pogosto naslonil na deblo
ali na svoje telo. Tudi če lade pri delu ni
uporabljal. Sekira, ki jo je uporabljal za
naganjanje, je bila slabo nasajena. Drugi
sekači, ki smo jih snemali, večinoma niso
bili šolani, ampak le priučeni na tečajih.
Njihova tehnika dela je imela pogosto še
več nepravilnosti, tudi opremljenost ni bila
vedno popolna. Velikost in teža sekačev je
bila nadpovprečna. To lahko pomeni več
težav pri pripogibanju k predmetu dela in
zato manj naslanjanja motorne žage. Vsi
so bili starejši in izkušeni - z daljšim delovnim stažem. Podatki o sekačih so zbrani
v preglednici 3. Njihovo prizadevnost med
delom smo ocenili večinoma kot dobro do
odlično. Na visoko stopnjo prizadevnosti
kažejo deloma tudi njihovi delovni učinki
(preglednica 1, do 13 m3 v produktivni uri).

~'"--

Preglednica 1: Trajanje snemanj in delovni učinki
Table 1: Work sampling duration and work periormance
GOZDNO
GOSPODARSTVO

SEČIŠČE
CUTT/NG
AREA

DATUM
DATE

ŠTEVILO 1 NUMBER

FOREST
ENTERPR!SE

KOČEVJE

SLOV. GRADEC
NAZARJE

UČINKI
PERFORMANCE VALUES

TRAJANJE SNEMANJ
SAMPLING DURA T!ON

TA AJ.

ŠT.

TA AJ.

INTERVALA
fNTERVAL'S
DURATION

INTERVALA
INTERVAL'$
NUMBER

MINUT
DURATION
IN
MINUTES

30 o
1 min
1 min
1 min
30o
30 o

89

99

44,5
99

94
47
96
96

94
47
48
48

GLAŽUTA
GLAŽUTA
GLAŽUTA
GLAŽUTA
MISLINJA
GORNJI
GRAD

8.9.93
15.9.93
23.9.93
30.9.93
9,12.93
4.2.94

GRČARICE

18.3.94
12.5.94
15.6.94

30 o
30 o
30 o

78
94

23.6.94

KOČEVJE
NOVO MESTO

BREZ. REB.

KOČEVJE

DEBELI

DREV.
VRSTA
TREE
SPECI-

m'
m'

prod.
uro/rod.
ho urs

8
5

4,40
4,90

8,00
4,08

2

6

7
1

18

7,50
3,11
3,10

12,86
3,39
4,89

DREVES
OF TREES

SORT IM.
ASSORTM.

ES
je, bu
je
je, bu
je, bu
om
je

3

2

8

3

9
9
9

2,53
3,41
6,70

5,06
4,60
12,18

je, bu

2

5

7,81

13,02

5

3,85

7,22

12

19
11

7,16
6,73
7,97
6,86
7,65

5,11
4,75
5,69
4,70
5,40

3

5,36

6,92

98

39
47
49

om
om
je, bu

30 o

92

46

3

2

VRH
JELENOV

ŽLEB

"[
<

j:l

~

"'
CX>
<O

POSTOJNA

RAKOV
ŠKOCJAN

12.7.94

30 o

90

45

sm, je

2

POSTOJNA
(Bukovje)

HRUŠICA
NANOS
NANOS
NANOS
SONČNA
CESTA

31.8.94
7.9.94
13.10.94
18.10.94
17.11.94

30 o
30 o
30o
30o
30s

192
195
193
193
195

96

97,5
96,5
96,5
98

je
bu, je

je

3
7
6
4
4

SONČNA
CESTA

13.12.94

30 s

98

49

sm

1

bu
bu

18
17

cii:;;:
,
•o
cr

"~

w
~
~·

•
N
•

~·
3

Vplivi na obremenitev sekačev s lresenjem

Preglednica 2: Sečišča med snemanji tresenja
Table 2: Cutting areas du ring vibration samplings
SEČIŠČE
CUTTING
AREA

Rastlinska
združba
Plant
association

Od d.
Dep.
Ods.
Div.

Brez. Reber
Debeli vrh
Jelenov žleb

Pr eva

A.F. typicum
Fagetum
Galio·Abiel.
A.F.
O.·Carpin.
A.F.
A.F. lestuc.

Rakov Skoc.
Hrušica
Nanos
Sončna ces.

5f
3d
6b
2

A.F. clemal.
A.F. omphal.
A.F. festuc.
A.F.

Glažuta
Mislinja
Gor. Grad

92
5316
730

Grčarice

9e

št. dni
snem.
Number
of
sampling
days
4
1
1
1
1
1
1
1
1
3
2

Nagib
terena
Terrain
slope

Sestoj
Forest
stand

o/o
vnače

10
0·5
15
5
20
10
10
15·20
vrtače

je·bu db
sm·bu db
je·sm db
sm(bu) db
sm db
ie·bu db
je·bu db
je·bu db
je-sm db
bu·ja db
e·sm db

Razdalja
odkaz.
dreves
Distance of
marked
trees
20
30
50
20
5
14
10
10
5
30

Način

dela
Working
method

dolg les
sortim.
sortim.
debelni
dolg les
dolg les
dolg les
dolg les
dolg les
dolg les
dolo les

Posebnost
Special
characteristi
es

sneg
popolni g.r.
sneg o lom

velika vejn.
popolni g.r.
delnig.r.
popolni Q.r.

Preglednica 3: Sekači med snemanjem tresenja
Table 3: Lumbermen during vibration sampling
Sekač

Lumber·
man

1.8.
B.R.

J.T.

Datum
snemanj
Date of sampling

8.9.93. 15.9.93
15.6.94. 23.6.94
23.9.93. 30.9.93

9.12.93

Prizadevnost
Assiduiry

T. v.
m

T. l.
kg

Starost
leta
Age
years

Staž
leta
Working
period
years

leta
Lumberman
years

priučen

dobra
good

170

72

47

24

24

odlična

1BO

BO

35

15

11

1B3

90

40

22

22

1BB

103

46

29

14

1B6

95

52

22

22

175

BO

40

23

23

1BO

B4

33

14

114

1B5

80

34

18

18

semi·skitled
poklic. šola
vocational
school
sek ač

lumberman

F.G.

4.2.94

priučen

semi·skitled

1B.3.94

priučen

J.F.

12.5.94

semi·skitled
gozdar
forester

M.B.

12.7.94

sekač

7.9 . . 31 .12.94

lumberman
gozdar
forest er

J.O.

B.S.

excellent

dobra good
very good
zelo dobra
very good
zadovoljiva

sumcient
dobra
good
srednja
medium
zelo dobra
very good

Motorne žage, ki smo jim merili jakost
vibracij, so bile skoraj izključno tipa Husqvarna 266, razen v Gornjem Gradu, kjer
je sekač delal z modelom Husqvarna 254
in v Rakovem Škocjanu, kjer je delal z
novo motorko Jonsereds 670. V načrto 
vanem poskusu smo uporabili eno starejšo
motorno žago in eno novejšo. Starejša motorka je bila stara 6 let, vendar ni delala
več kot 3 leta, novejša pa je bila stara 3
leta, vendar je delala le leto in pol in z njo ni
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Sekač

Izobrazba
Education

bilo izdelanih več kot 3000 m3 sortimentov.
Obe sta bili redno vzdrževani in tudi antivibracijski čepi so bili redno zamenjani. Na
drugih deloviščih so bile motorke stare od
1 do 6 let. Njihovo vzdrževanost smo ocenili
kot dobro. Večinoma so bile opremljene z
verigami Oregon, tudi pri vzdrževanju žagalnih delov in brušenju nismo opazili nepravilnosti. Podatke o motornih žagah v raziskavi navajamo v preglednici 4.

Vplivi na obremenitev sekačev s tresenjem

Preglednica 4: Motorne žage med snemanjem tresenja
Table 4: Motor saws during vibration sampling
Sekač

Lumberman

I.B.
B.R.
J.T.
F.G.
J.D.
J.F.

M.B.
B.S.
B.S.

Datum
snemanj
Date of samplings

8.9.93, 1S.9.93
1S.6.94, 23.6.94
23.9.93, 30.9.93
9.12.93
4.2.94
18.3.94
12.S.94
12.7.94
31.8.- 7.9.94
13.10.-13.12.94

Proizvajalec in tip
motorke
Manufacturer and motor
sawmake
Husqvarna 266 SE

Serijska
številka
Serial number

Husqvarna 266
Husqvarna 266
Husqvarna 254
Husqvarna 266 SE
Husqvarna 266
Jonsereds 670
Husqvarna 266
Husqvarna 266 SE

29068S
93402S4
24S0489
3062218
4632241
3260072
4SS097
191962

3.2 Potek obremenitev s tresenjem
3.2 Vibration load curve

Obremenitve sekača s tresenjem se ča
sovno zelo pestro spreminjajo, tako kot se
izmenjujejo delovne operacije z motorno
žago z drugimi elementi dela. Jakosti tresenja na ročajih tudi znotraj posameznih
delovnih operacij z motorno žago močno
nihajo. Instrumenti so zabeležili za posamezno smer tresenja vsakih 30 sekund
srednjo frekvenčno tehtano kvadratično sredino jakosti tresenja, pa tudi maksimalno
in minimalno raven pospeškov (v trajanju 1
sekunde). Na sečišču Nanos pri sečnji bukovine s staro rabljeno motorno žago v
prvem obdobju snemanja (tu smo v poskusu ugotovili največje jakosti) so te tri
vrednosti na vodilnem ročaju prikazane za
vertikalno smer na grafikonu 1. Vidimo zelo
močna nihanja srednje vrednosti (AEQ)
med 1 in 13 ms·2, zlasti pa velika nihanja
maximalne ravni (MAX_L) med 2 in 25 ms·2.
Medtem, ko sekundne jakosti nihajo med
narisanimi vrednostmi (MIN_L in MAX_L),
pa so posamezni kratkotrajni (2 msek) sunki
še mnogo večji - posamezni segajo tudi
prek 1OO ms·'· Pri tolikšnih nihanjih so izračunana povprečja za daljša obdobja zgolj
ocena obremenitve. Iz srednjih vrednosti
za tri smeri so bile izračunane tehtane vektorske velikosti, ki so merilo za obremenitev
človeka. Prikazujemo najmanjšo v poskusu
ugotovljeno obremenitev za 48 minut dela:
grafikon 2 - na nosilnem ročaju pri sečnji

Starost let
Age
years

s
6
2
1
1
3
0,2S
1 ,S
3

smreke s staro motorno žago in največjo
ugotovljeno obremenitev: grafikon 3 - na
vodilnem ročaju pri sečnji bukve prav tako
s staro motorno žago. Vse druge obremenitve v poskusu pa tudi večinoma pri
drugih snemanjih so med tema dvema skrajnostima. Med delom z motorko največkrat
leže med 1O in 15 ms·2, posamezni sunki
pa so prek 20 ms·'· Za večino posnetih
obdobij dela so značilne daljše prekinitve
obremenitev s tresenjem, zlasti med vzdrževanjem popolnega gozdnega reda, pa
tudi zaradi vzdrževanja motorke, odmorov
ali drugih delovnih operacij brez motorne
žage. Instrumenti tedaj tudi zabeležijo nihanja akcelerometra, ki je obešen na delavca, vendar ti pospeški bistveno ne povečujejo izračunane skupne obremenitve, ker
so bistveno nižji. Lahko pa pride pri delu,
odvisno od načina dela, tudi do daljših obdobij neprekinjenih, vendar še vedno močno
nihajočih obremenitev. Za sečišče v Gornjem Gradu je potek obremenitev pri sečnji
jelke z motorno žago Husqvarna 254 na
vodilnem ročaju prikazan na grafikonu 4 ali
podobno za sečišče v Grčaricah pri sečnji
smreke na vodilnem ročaju Husqvarna 266
na grafikonu 5. Vidimo, da so obremenitve
tedaj trajale neprekinjeno 30-40 minut, vendar je tak potek dela prej izjema kot pravilo.
Opazimo lahko, da je bila v poskusu pri
drugem obdobju snemanja obremenitev v
istem delovnem dnevu pogosto ugotovljena
jakost tresenja nekaj manjša kot v prvem
snemanju. To smo ugotovili za en dan sneGozdV 53, 1995
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Grafikon 1: Tresenje na vodilnem roč aju v vertikalni smeri pri sečnj i bukovine z rabljeno
motorno žago Husqvarna 266
(sečišče Nanos, n ajvečja , srednja in najmanjša raven)
Graph 1: Vibrations on the rear handle in the vertical direction in beech tree cutting with a used
Husqvarna 266 motor saw
(the Nanos cutting area, the highest, medium and lowest level)
~

ms-2

25

15

10

5

0 ~~~+-~~~~~~--~+-~~~~~~~
9:12:00

9 :19:12

9:26:24

9:33:38

9:40:48

9 :48:00

9:55:12

Grafikon 2: Tresenje na nosil nem ročaju pri sečnji smreke z rabljeno motorno žago (seči šče
cesta, tri smeri in vektorska vsota)
Graph 2: Vibrations on the front handle in spruce tree cutting with a used motor saw (the Sončna
cesta cutting area, three directions and a vector sum)
Sončna

15

ms-2

12

9

6

3

o +-------~~----+-------+-------~------~------~---9:17:00

9:24:12

9:31 :24

9:38:38

manja na sečišču Hrušica tudi s testiranjem
razlik. Z nepa ram et ričn i m testom smo testirali razlike v višini obremenitev med produktivnim časom (podat ki za 30 sekundne
inteNale) in ugotovili s tveganjem a=0,01,
da so razlike med pNim in drugim snemanjem znač i l n o različn e [n=77+89=166;
Hk=9,572; x2o.o1=6,635 za m=1; KruskaiWallisov test] . Vzrok tega je lahko dejstvo,
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9:45:48

9:53:00

10:00:12

da je proti koncu delavnika več produktivnih
operacij brez uporabe motorke ali pa da je
med delom več kratkih oddihov, ki jih ne
zabeležimo (30 sekundni inteNa li) oziroma
da je tempo dela zaradi utrujenosti počas n ejši. Ko smo poskušali ugotoviti razlike
v obremenitvah s tresenjem med obema
snemanjima samo za delovne operacije z
motorno žago (podiranje, k l eščenje in pre-
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Grafikon 3: Tresenje na vodilnem ročaju pri
Nanos, tri smeri in vektorska vsota)

sekačev

sečnji

s tresenjem

bukovine z rabljeno motorno žago

(sečišče

Graph 3: Vibrations on the re ar hand/e in beech tree cutting with a used motor saw {the Nanos cutting
area, three directions and a vector sum)

2J)

ms·2

15
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5

o~

9:12:00

1

1

1

1

9:19:12

9:33:36

9:40:48

9:48:00

9:55:12

Grafikon 4: Tresenje na vodilnem ročaju pri sečnji jelovine s Husqvarna 254 brez prekinitev
Gornji Grad, tri smeri in vektorska vsota)

(sečišče

Graph 4: Vibrations on the rear handle in tir tree cutting with a Husqvarna 254 without interruptions
(the Gornji Grad cutting area, three directions and a vector sum)

25

ms-2

2J)

..

.~
5

'1
.::

• 1

f/'-._::

U'irt"~N/\1'1

~-..:.'

10:25:12

10:32:24

10:39:36

žagovanje), pa nismo mogli dokazati za
isto sečišče značilnih razlik [n~121, H~7,359;
X 2 0 , 05 ~11,070 za m~SJ. Zato je verjetnejši
prvi navedeni vzrok: več produktivnega časa
brez obremenitev.
Iz prikazanih in drugih grafikonov vidimo,
da večinoma vertikalna Z smer največ prispeva k izračunu vektorske velikosti ali obremenitve sekača. Jakost tresenja v drugih

10:46:48

10:54:00

11:01:12

dveh bolj ali manj horizontalnih med seboj
pravokotnih smereh je večinoma manjša.
Enkrat je večja v eni, enkrat v drugi smeri,
saj se akcelerometer med snemanjem tudi
obrača okrog vertikalne osi. Povprečna jakost tresenja med vsem produktivnim ča
som je bila na vseh sečiščih z izjemo enega
največja v vertikalni Z smeri (preglednica
5). Podobno velja tudi za delovne operacije
Gozd V 53, 1995
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Grafikon 5: Tresenje na vodilnem ročaju pri sečnji smrekovine brez prekinitev in z velikimi
razlikami med smermi (sečišče Grčarice- tri smeri in vektorska vsota)
Graph 5: Vibrations on the rear handle in spruce tree cutting without interruptions and with great
differences between directions (the Grčarice cutting area - three directions and a vector sum)
20

m s -2

16
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9:35:00

9:49:24

9:56:36

10:03:46

10:11:00

Preglednica 5: Jakost tresenja v posameznih smereh - komponente vektorja v vsem produktivnem času
Table 5: Vibration level in individual directions - vector's components during the en tire productive time
Sečišče

Cutting area

GLAŽUTA
MISLINJA
GOR.GRAD
GRČARICE

BREZ.REBER
DEBELI VRH
JELEN. ŽLEB
R. ŠKOCJAN
HRUŠICA
NANOS
SONČNAC.

Datum
Date

Ročaj

Handle

Drev.vrsta
Tree
species

Povprečna

jakost tresenja med produk1ivnim časom (ms')

The average vibration level during productive time (ms·')

X smer

Y smer

Z smer

Vek1or

direction X

direction Y

direction Z

Vector

23.9.93
30.9.93
9.1 2.93
4.2.94
18.3.94
12.5.94
15.6.94
23.6.94
12.7.94

vod.
vod.
vod.
vod.
vod.
vod.
vod.
vod.
vod.

je, bu,
je, bu,
sm
je
sm
sm
je, bu,
je, sm ,
sm, je,

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

5,2
5,6
4,5
6, 1
6,2
4,6
4,8
4,7
5,5

9,7
9,0
5,4
7,8
9,0
6,0
7,2
5,9
6,9

12,3
11 ,9
8,0
10,6
12,1
8,8
9,8
8,6
10,4

31.8.94
7.9.94
13.10.94
18.10.94
17.11.94
13.12.94

vod.
vod.
vod.
nos.
vod.
nos.

je
bu, ja,
bu
bu
je
sm

3,2
3,6
5,4
2,3
5,9
3,0

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

4,1
5,1
6,3
3,3
5,3
3,2

6,2
7,3
10,0
6,9
9,5
5,3

10 dni
2 dni
2 dni
1 dan

vod.
vod.
nos.
vod.

igl.
bu
je bu,
sm, je,

4,7
4,5
2,7
5,5

5,0
4,7
3,1
5,5

6,9
5,7
3,3
6,9

9,8
8,7
6,1
10,4

POVPREČNO

MEAN
VALUES
HUSQVARNA
HUSQVARNA
HUSQVARNA
JONSEREDS

z motorno žago po posameznih sečišč ih in
za povprečja, ki so prikazana v preglednici
6. Kruskai-Wallisov test razlik med povprečji
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za 15 sečišč je pokazal, da so razlike med
tremi smermi z načil ne s tveganjem a=0,01;
[n=4~ , K=11 ,37; 2 0,01 =9,21 za m=2] . Ver-

x
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Preglednica 6: Povprečna jakost tresenja v posameznih smereh med delovnimi operacijami z
motorno žago
Table 6: The mean vibration level in individual directions during work operations with a motor saw

x
HUSQVARNA 10 dni
vodilni - iglavci
the rear- conifers
HUSQVARNA 2 dni
vodilni: bu
the rear- beech tree
HUSQVARNA 2 dni
nosilni: je, bu
the front: fir tree, beech tree
JONSEREOS 1dan
vodilni: srn, je
the rear: soruce tree, fir tree

5,1

Podiranje (ms·~)
Fefling (ms"2)
y

5,6

z

L

x

7,7

10,9

4,9

z

5,1

6,9

Prežagovanje (ms"')
Cross cutting (ms"2)
y

L

x

z

10,

4,9

5,3

7,7

10,
6

L

5,3

5,6

7,6

10,9

5,2

5,4

6,3

9,8

5,2

5,1

5,7

9,3

3,8

4,5

4,4

7,4

3,4

3,9

4,5

6,9

3,7

4,3

4,3

7,2

5,1

4,8

6,0

9,4

5,7

5,7

7,2

10,
9

4,8

4,8

6,2

9,3

3.3 Obremenitve med delovnimi operacijami
3.3 Loads during work operations
sekača

(ms·')
Branching (ms.2)
y

o

tikalna Z smer je vzporedna z vzdolžno
osjo roke oziroma podlakti in vibracije v tej
smeri vstopajo v telo približno pravokotna
na dlan, ko sekač drži ročaje. Ta smer je
tudi približno vzporedna z gibanjem valja
motorke in domnevamo, da je zaradi tega
jakost tresenja v tej smeri skoraj vedno
največja. Tudi nihanja okrog povprečja so
v tej smeri največja (grafikon 1).

Obremenitve

Kleščenje

s tresenjem so zelo

različne med posameznimi elementi dela.
Največje so seveda med delom z motorno

žago: med podiranjem, kleščenjem in prežagovanjem. Med drugimi elementi dela:
med prehodom, zlaganjem vej, obračanjem
in med neproduktivnim časom (zastoji, odmori) so bistveno manjše. Ugotovljene pa
so bile tudi med temi elementi dela zato,
ker del trajanja teh elementov dela motorka
teče npr. med sproščanjem, ko jo stisne v
rezu in ko sekač med zlaganjem vej razžaguje posamezne veje. To se je zgodilo
tudi zato, ker so bile operacije ugotovljene
z napako, saj so bili 30 sekundni intervali
uvrščeni v posamezni element dela po prevladujočem elementu dela, in tako lahko
npr. en del odmora (pod 15 sekund) motorka tudi obratuje. Povprečne obremenitve
sekača (kvadratične sredine iz 30 sekund-

nih obdobij) po elementih dela so prikazane
v preglednici 7. Na obremenitev v posnetem
času seveda mnogo bolj vplivajo obremenitve v produktivnem času tudi zato, ker
smo pogosto posneli relativno malo neproduktivnega časa, saj med snemanjem skoraj ni bilo dališih oddihov in odmorov (nad
30 sekund). Stevilo posnetih intervalov po
elementih dela kaže na približno časovno
sestavo posnetega časa (preglednica 8).
Od nje je zelo odvisna skupna ali dnevna
obremenitev sekača s tresenjem.
Med podiranjem so bile na vodilnem ročaju obremenitve sekačev od 7,4 do 13,7
ms·2, med kleščen jem od 6, 7 do 13,1 ms-2
in med prežagovanjem od 7,5 do 13,0 ms-2.
Na nosilnem ročaju so obremenitve med
delovnimi operacijami znatno nižje (od 6,1
do 8,6 ms·2). Med poskusom z istim sekačem (6 dni) pa tudi na nekaterih drugih
deloviščih so bile med kleščenjem obremenitve nekoliko manjše kot med podiranjem in prežagovanjem. Vendar pa testi
razlik med povprečji za te tri operacije za
16 sečišč ni pokazal, da bi bile razlike
značilne[n~48, H~0,94;x2 0 , 05 ~5,991 za m~2].
Prav tako test razlik med posameznimi
podatki za sečišče Hrušica kaže, da so
razlike med njimi neznačilne [n~65, H~1 ,48;
X 2 0 , 05 ~5,991 za m~2J za prvo in tudi za obe
snemanji [n~121, H,~7,787; x2 0 05 ~1 1,07 za
m~5J.
'
Med kleščenjem so obremenitve morda
nekaj manjše, ker lahko sekač motorko
Gozd V 53, 1995
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Preglednica 7: Obremenitve s tresenjem po delovnih operacijah
Table 7: Vibration loads by work opera tions
Obremenitve med del . časom
Loads during working time

Elementi dela - vektorska velikost· ms·2
Work elements - vector 's size
Seči šče

Curtingarea

Datum
Date

prehod

tran-

podira nje
fe/Jing

sition

GLAŽUTA

MISLINJA
GOR.GRAD
GRČARICE
BREZ REBER
DEBELI VRH
JELEN. ŽLEB
R. ŠKOCJAN
HRUŠICA
NANOS
(nosilni)
SONČNAC.
(nosilni)

8.9.93
15.9.93
23.9.93
30.9.93
9. 12.93
4.2.94
18.3.94
12.5.94
15.6.94
23.6.94
12.7.94
3 1.8.94
7.9.94
13.10.94
18.10.94
17.11 .94
13.12.94

9,7
5,7
3,1
4.3
14,5
3,7
5,4
1,7

2,9
2,2
2.8
2.3

10,3
13,2
12.3
9,9
11,6
13,7
9,0
10,3
9,6
9,4
7.4
9,0
12,7
8, 6
12,2
6.2

gozdni
red / lore st
regulations

12,2
4,1

1,8
1,9
2,2
2.4
2,6
2.4

kle ščenje

branching

10.8
13.1
12,5
8,1
9,2
11,7
9.3
9,7
8.5
10.9
6,7
8,3
11 ,2
7.6
10.9
6.1

prežagovanje

obra-

spro-

Produkt.

Neprodukt.

Posneti

čanje

ščanje

čas

čas

čas

cross

can -

cutting

ting

re·
leasing

Pro duetive
time

Unproductive
time

Ob served

8.7
10,7
12,3
11,9
8,0
10,6
12,1
8,8
9,8
8,6
10,4
6,2
7.3
10,0
6.9
9,5
5.4

1,8
4,5
5,6
5,5
3,7
3,0
3,2
2,3
1,2
2,3
6,6
5,4
3,5
5,5
4,7
4,8
4,0

7,5
9,4
11, 1
10,6
8,0

11,0
11,1
12,1
6,9
10,5
13,0
11 ,8
11 ,8
9.4
9.3
8.4
7.5
11 ,1
8.1
11 ,4
6.3

1.9

6,3

13.4

3 ure neprod.
/3 hours of
unproductive time
časa

3 ure brez.
obremenitev/3
hours without a load

~

:0

Il>

o

time

9.6
10,7
8.6
8,1
7.7
9,5
6.1
6.8
9,6
6,7
8,8
5,3

<

'O

CT

7,0
8,9
10,3
10,0

6,9
8,5
9,7
9,4

6.7
8.6
9,8
7,1
7,8
6.9
9 ,2
5,9
6,2
8,6
6,2
8,1
4,9

6.3
8,4
9 ,6
7,0
7,7
6,8
8,2
4,9
5,8
7,9
5,5
7,5
4,3
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3

CD

2.

~
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Preglednica 8: Časovna sestava delovnih operacij med snemanjem tresenja
Table 8: Time structure of work operations during vibration studies
Elementi dela- vektorska velikost- ms·•
Work elements - vector's size
Sečišče

Cutting area

Datum

prehod

Date

transition

podiranje

gozdni

k leš-

"d

čenje

prežagovanje

felling

forest
regulations

branching

Cross
cutting

o bra-

sproš-

Produkt

čanje

čas/Pro-

Nep rodukt. čas

Posneti

čanje

canting

releasing

ductive
time

Unproductive time

Observed
time

čas

število
intervalov
The number
of intervals

GLAŽUTA

8.9.93
15.9.93

6

23.9.93

10

30.9.93
MISLINJA

9.12.93

GOR.GRAD

4.2.94

GRČARICE

18.3.94

2

BREZ. REBER

12.5.94

DEBELI VRH

100

35

135

89

38

138

99

66

10

100

24

51

15

100

31

131

94

9

23

57

11

100

34

134

47

8

18

65

3

100

1

101

96

66

16

100

26

126

96

10

81

7

100

30

130

78

4

24

45

6

100

6

106

94

15.6.94

8

24

57

11

100

48

148

98

JELEN. ŽLEB

23.6.94

8

28

46

18

100

28

128

92

R. ŠKOCJAN

12.7.94

28

69

3

100

41

141

90

HRUŠICA

31.8.94

19

28

39

14

100

14

114

192

NANOS

7.9.94

15

20

51

9

100

15

115

195

18

.

;i
'
1

s:

•fi

o

"[
<

-~
~

~

....~

(nosilni)
SONČNA C.

(nosilni)

17

5

1

17

2

4

4

13.10.94

8

24

18

43

7

100

15

115

193

18.10.94

5

21

23

40

11

100

10

110

193

17.11.94

13

17

19

42

9

100

15

115

196

17

28

46

9

100

5

105

98

13.12.94

3
o

~~

i

~
~

~

~-
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Vplivi na obremenitev

naslanja na deblo ali na svoje telo. Vepa so po naši oceni sekači držali
motorko preveč v rokah. Med podiranjem
in prežagovanjem sekač motorko teže kam
nasloni, vendar pa ti dve operaciji prekinjajo
tudi krajša obdobja (nezabeležena) brez
tresenja, npr. med naganjanjem drevesa
ali med krojenjem sortimentov. Zato je razumljivo, da so razlike med srednjimi vrednostmi za merilne intervale in za celotno
trajanje operacij neznačilne. Kleščenje pa
traja od 40-80% produktivnega časa (med
našimi snemanji) in zato največ prispeva k
skupni obremenitvi sekača s tresenjem.
činoma

Razlike med vsemi elementi dela so še
primerjamo poleg povprečn ih
tudi ekstremne jakosti tresenja. Na grafikonu 6 je taka primerjava narejena za
vertikalno smer na vodilnem ročaju med
sečnjo iglavcev v sečišču Hrušica.
očitnejše , če

sekačev

s tresenjem

Primerjava treh osi in vektorske velikosti
za isto sečišče na grafikonu 7 kaže zlasti
velike obremenitve v vertikalni smeri med
podiranjem in prežagovanjem. Obremenitev
med produktivnim časom je po velikosti
najbliže obremenitvi med kleščenjem. Med
poskusom smo ugotovili najmanjše obremenitve sekača s tresenjem na nosilnem
ročaju med sečnjo iglavcev (Sončna cesta,
13.12. 94, grafikon 8) in največje na vodilnem ročaju med sečnjo bukovine z dalj
časa rabljeno motorno žago (Nanos, 13.1 O.
94, grafikon 9). Obremenitve pri drugih snemanjih med poskusom z istim sekačem so
med tema dvema ekstremoma. Na nekaterih deloviščih pa so bile ugotovljene še
višje obremenitve, predvsem zato, ker sekači niso izvajali gozdnega reda in je bilo
zato manj ročnega dela (grafikon 10).

Grafikon 6: Obremenitev s tresenjem na vodilnem ročaju v vertikalni smeri med delovnimi
operacijami (sečišče Hrušica, je lovina, novejša Husqvarna 266)
Graph 6: Vibration load on the rear handle in a vertical direction during work operations (the Hrušica
cutting area, tir wood, the Husqvarna 266- recent make)
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Grafikon 7: Obremenitev s tresenjem na vodilnem ročaju med delovnimi operacijami (sečišče
Hrušica, jelovina, novejša Husqvarna 266, tri smeri)
Graph 7: Vibration load on the rear handle during work operations (the Hrušica cutting area, tir wood,
the Husqvarna 266- recent type, three directions)
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d1rect10nx
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3.4 Dnevne obremenitve

sekačev

3.4 Daily loads of lumbermen

časom sekač ni obremenjen s tresenjem,
so izračunane obremenitve v delovnem ča

su za 1,1 do 2,6 ms-2 nižje od onih med
Obremenitve sekača s tresenjem na voročaju so med vsem produktivnim
znašale od 6,2 do 12,3 ms-2 (preglednica 7). Če dodamo še obremenitve
med neproduktivnim časom (1 ,2-6,6 ms-2),

dilnem
časom

ki pa je imel zelo različne časovne deleže,
dobimo med posnetim časom obremenitve

od 6,1 do 11,1 ms-2. Ker je bila sestava
časa

med posnetimi dnevi zelo

različna

(preglednica 8), lahko bolje primerjamo sečišča med seboj, če upoštevamo za vsa
enotno sestavo časa: 5 ur produktivnega
in 3 ure neproduktivnega časa ali 60%

produktivnim časom.

Kolikšno obremenitev pa te številke pomenijo? Dopustna meja izpostavljenosti za
dnevni delovni čas še ni mednarodno standardizirana. Če dopustne meje, ki jih po
frekvenčnih pasovih za posamezno smer

predpisuje ISO 5349, po obrazcu, ki ga
standard navaja za meritve (glej LIPOGLAVŠEK 1994), preračunamo v eno samo vrednost, dobimo za frekvenčno območje od
6,3 do 1250 Hz dopustno mejo izpostavljenosti za posamezno smer 3,919 ms-2.
Ker so roke enako občutljive za vse tri

izračunom

komponente (smeri) tresenja, je tudi vek-

tehtane sredine obremenitve v delovnem
času (8 ur) od 5,9 do 10,3 ms-2. Če pa

torska velikost oziroma tehtana vsota pos-

dodatnega časa. Tako dobimo z

predpostavljamo, da med neproduktivnim

peškov: 6, 788 ms-2 lahko dopustna meja
obremenjenosti pri 4-8 urni izpostavljenosti.
Gozd V 53, 1995
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Grafikon 8: Obremenitev s tresenjem na nosil nem ročaju med delovnimi operacijami
Sončna cesta, smrekovina, rabljena Husqvarna 266)

(sečišče

Graph 8: Vibration load on the front handle during work operations (the Sončna cesta cutting area,
spruce wood, a used Husqvarna 266)

Standard ISO 5349 že predvideva, da trajanje izpostavljenosti v 8 urah ni nikdar
daljše od 4 ur. Nekateri nacionalni standardi
(npr. nekdanji češkoslovaški) pa dopuščajo
pri izpostavljenosti, ki je še krajša in s prekinitvami, ko se roke lahko spočijejo, tudi
do 5- krat večjo dopustno obremenjenost
(jakost tresenja), kot velja za vseh osem
ur. Ker je delo z motorko v sedanjih razmerah takšno, da izpostavljenost večinoma
ne traja več kot 2-4 ure na dan s prekinitvami, bi lahko ugotovljene obremenitve
primerjali tudi z dvakratno vektorsko velikostjo: 2 x 6, 788 = 13,576 ms-2. S to
dopustno mejo pa smemo primerjati le obre-

jem. Med našim poskusom z enim delav-

menitve ali jakosti tresenja med delovnimi
operacijami z motorno žago.
Med vsemi snemanji obremenitev s tresenjem so te le izjemoma med delom z

manj ne presegajo dopustne meje (Mislinja,
Hrušica, Nanos 7.9. 94). Izračun z upoštevanjem 3 ur neproduktivnega časa povsem

motorno žago presegale 13,576 rns-2: se-

treh sečiščih da vrednost pod dopustno
mejo. Preglednica 9 kaže stopnjo prese-

čišče Grčarice med prehodom in podiran-
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cem so največ dosegle 12, 7ms·2 (preglednica 7) na vodilnem ročaju med podiranjem
bukovine z rabljeno motorno žago (Nanos
13.10. 94). Med vsem produktivnim časom
pa so obremenitve sekačev s tresenjem na

vodilnem

ročaju

vedno presegle dopustno

mejo 6, 788 ms·2, razen izjemnega

sečišča

Hrušica, kjer je bilo veliko ročnega dela pri
vzpostavljanju gozdnega reda (28% produktivnega časa). Enako velja tudi za ves
posneti čas. Če računamo obremenitve za
ves delovni čas, upoštevaje 3 ure neproduktivnega časa z izmerjenimi obremenitvami, na treh sečiščih od vseh 15 dni sne-

brez obremenitve pa tudi samo na istih

Vplivi na obremenitev

sekačev

s tresenjem

Grafikon 9: Obremenitev s tresenjem na vodilnem ročaju med delovnimi operacijami (sečišče
Nanos, bukovina, rabljena Husqvarna 266)
Graph 9: Vibration load on the rear handle,during work operations (the Nanos cutting area, beech wood,
a used Husqvarna 266}
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vector
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ganja dopustnih mej po posameznih sečiščih. Ugotovimo torej lahko, da so sekači
s tresenjem na vodilnem ročaju motorne
žage na velik'l večini sečišč preobremenjeni,
če ugotovljene obremenitve primerjamo z

mednarodno dopustno mejo z neprekinjeno
izpostavljenostjo 8 ur. Ker pa je pri sečnji
izpostavljenost krajša in ima prekinitve, sekači

niso preobremenjeni s tresenjem,

če

ne delajo dnevno z motorno žago (obratovalni čas) več kot 2-4 ure. Pri uporabi
sodobnih profesionalnih motornih žag z antivibracijskimi ročaji, sekači praviloma niso
izpostavljeni tresenju, ki bi povzročalo zdrav-

stvene okvare. Lahko pa vpliva na njihovo
delovno sposobnost in zato zmanjšuje delovne učinke. Ob podaljševanju delovnega ča
sa (npr. usluge), ob slabem vzdrževanju
motorne žage (menjavanje antivibracijskih
čepov, brušenje, žagalni deli), pri nepravilni
tehniki dela brez naslanjanja motorke ali

pri neuporabi rokavic lahko pri ugotovljenih
jakostih tresenja tudi še pride do zdravstvenih okvar oziroma do bolezni belih prstov.
Obremenitve s tresenjem na nosilnem
ročaju za oceno obremenjenosti sekača
niso odločilne, saj so vedno manjše kot na
vodilnem ročaju in ne presegajo dopustnih
mej za delovni čas. Seveda pa dodatno

zmanjšujejo delovno sposobnost in udobje
sekača. Prijem za nosilni ročaj je bolj trden,
saj nosi maso motorke in zato je prenos

vibracij na roke večji. Doslej pa so bile
vendar posledice tresenja najprej in hujše
ugotovljene na desni roki sekača.
3.5 Vpliv na obremenitve s tresenjem
3.5 THE INFLUENCE ON VIBRATION LOADS

Pri načrtovanem poskusu ugotavljanja obremenitev s tresenjem Husqvarna 266 smo
GozdV 53, 1995
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Grafikon 1O: Obremenitev s tresenjem na vodilnem
Glažuta, iglavci, rabljena Husqvarna 266)

s tresenjem

ročaju

med delovnimi operacijami

(sečišče

Graph 10: V1bratfon load on the rear handle during work operations (the Glažuta cutting area, conifers,
a used Husqvarna 266}
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pri delu istega delavca merili tresenje na
vodilnem in nosilnem ročaju motorne žage,
pri delu z dvema delavcema manj in dalj
časa rabljeno motorno žago v sečiščih iglavcev in v bukovem debeljaku. Pregled povprečnih obremenitev med kleščenjem in v
vsem produktivnem času daje preglednica
10.
Očitno je, da so obremenitve sekača s
tresenjem večje pri delu s starejšo, že dalj
časa rabljeno motorno žago, čeprav je bila
dobro vzdrževana. Prav tako so obremenitve večje pri sečnji bukve in bistveno
večje na vodilnem kot na nosilnem ročaju.
To nam potrjujejo tudi posamezna testiranja
razlik s Kruskai-Wallisovim testom. Za seč
njo iglavcev smo primerjali podatke o tresenju med kleščenjem (Hrušica 31.8. 94:
Sončna cesta 17.11. 94) in ugotovili visoko
značilne razlike med starejšo in novejšo
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motorno žago [n=137, H=83,78;x"o.o01 =10,828
za m=1].
Tudi izračunana regresijska prem ica sicer
ohlapne odvisnosti jakosti trese nja med kleščen jem od starosti motorne žage Husqvarna (y=7,31"""+0,729"x; r".=0,70; grafikon 11)
ima značilne koeficienta. Odvisnost za 12
sečišč iglavcev in bukve je ohlapna, kar
kaže, da vplivajo poleg starosti motark še
drugi dejavniki na velikost obremenitev s
tresenjem.
Za motorne žage Husqvarna 254 in Jonsreds 670 smo ugotovili, da so obremenitve
sekača s tresenjem približno enake kot pri
delu s Husqvarna 266, čeprav so bile na
testiranju motark ugotovljene različne jakosti tresenja med prežagovanjem (Husqvarna 266- 12 ms·2, Husqvarna 254- 15
ms·2, Jonsereds 670, super 11 - 7,9 rns·2:
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Preglednica 9: Stopnja preseganja do pustnih mej
Table 9: The degree of exceeding the limits permitted
Sečišče

Cuttlng place

GLAŽUTA

MISLINJA
GOR.GRAD
GRČARICE
BREZ.REBER
DEBELI VRH
JELEN. ŽLEB
R. ŠKOCJAN
HRUŠICA
NANOS
(nosilni)

SO~~NA
~
nos1ln11

Datum
Date

8.9.93
15.9.93
23.9.93
30.9.93
9.12.93
4.2.94
18.3.94
12.5.94
15.6.94
23.6.94
12.7.94
31.8.94
7.9.94
13.10.94
18.10.94
17.11.94
13.12.94

Podi ran je
Fe/ling

Kleš~

Prew
žagov.
Cross
cutting

Prow
dukt.

Delovni
(brez)
BranObserčas
Working
ching
Productive
ved
time
time
(without)
time
2
Primerjava izmerjenih vsot z dopustno mejo 6,788 ms·
A comparison of the sums recorded
with the oermitted limit of 6, 788 ms·•
1,28
1,02
1 '11
1 ,51
1,59
1,62
1,57
1,38
1,25
1,94
1,94
1,64
1,81
1,64
1,43
1,80
1,75
1,84
1,78
1,56
1,38
1,46
1,20
1,02
Q.ill
1 '18
1 '18
1,36
1,54
1,24
1 ,71
1,57
1,41
1,73
1,92
1,58
1,41
~
.LZ!l
1,32
1,37
1,74
1,29
1,26
1,03
1,42
1,74
1,52
1 ,45
1,13
1 '19
1,41
1,25
1,38
1,00
1,27
1 '14
1,38
1,60
1,37
1,54
1 ,40
1,21
1,24
Q.l2.
0,90
1 '1 o
~
~
1,33
1,22
1 ,oo
1,08
QJl2
1 '1 o
1,87
1,65
1,63
1 ,47
1 ,41
1 '16
1,27
0,98
0,81
1 ,01
1 '13
1 '19
1,80
1 ,61
1,68
1,39
1,30
1 '1 o
0,91
0,89
0,93
0,79
0,63
0,79
čenje

Posneti
čas

čas

Preglednica 1O: Povprečne obremenitve s tresenjem pri različnih delovnih razmerah
Table 10: The average vibration loads in different working conditions
Motorna žaga
Motor saw

Husqvarna 266, starejša
o/der make
Husqvarna 266,
novejša
recent make
Husqvarna 266, starejša
o/der make

ročaj

Kleščenje (ms-

handle

Branchina

vodilni
rear
vodilni
re ar

2

)

ims'i

2

Produktivni čas(ms" )
Productive time fms·•j
bukev
iglavci
conlfers
beech tree

iglavci
conifers

bukev
beech tree

10,9

11 ,2

9,5

10,0

6,7

8,3

6,2

7,3

6,1

7,6

5,4

6,9

nosilni front

KWF 1992). Kaj več zaradi malo podatkov
ni mogoče ugotoviti.
Iz preglednice 1O je očitno, da je tresenje
na nosilnem ročaju bistveno manjše kot na
vodilnem. Na sečišču Nanos pri sečnji buw
kovine z rabljeno motorko smo testirali tudi
razlike podatkov o tresenju med kleščen jem
(13. 1O. 94 in 18.1 O. 94) in ugotovili visoko
značilne razlike med obema ročajema [n=140,

H=72,68; x20 ,001 =10,828 za m=1]. Čeprav
je bilo tudi pri sečnji bukovine relativno
veliko ročnega dela (zlaganje vej) brez obremenitev s tresenjem, so obremenitve sew
kača med kleščenjem in v vsem produktivnem času vedno večje pri sečnji bukve
kot pri sečnji iglavcev. To lahko pojasnimo
z daljšimi obdobji žaganja med kleščenjem
(debelejše veje), manjšimi učinki žaganja
GozdV 53, 1995
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Grafikon 11: Odvisnost tresenja na vodilnem ro č aju med kleščen jem od starosti motork Husqvarna
Graph 11: The dependence of vibrations on the rear handle d uring branching on the age of Husqvarna
motorsaws
ms-2

14

x
x

L2

LO

8

x

6
4

starost motorke
motor saw' s age

2

o
o

1

2

pri tršem lesu in zato dolgotrajnejšem delu
z motorno žago ter krajšim časom vzdrževanja gozdnega reda. Tudi primerjava jakosti tresenja samo med klešče nj e m iglavcev in bukve na sečišči h Hrušica in Nanos
(31.8. 94 in 7.9. 94) z novejšo motorno
žago je pokazala visoko z nači l n e razlike
[n=152, H=32,21; x20 ,001=10,828 za m=1] .
Obremenitve sekačev s tresenjem so seveda večj e tam, kjer je malo ročne g a dela
oziroma kjer sekači niso vzpostavljali gozdnega reda. Če povzamemo naše ugotovitve
o vplivih na obremenitev sekačev s tresenjem, lahko torej pričakuj e m o večj e obremenitve pri uporabi starejših rabljenih motork in pri sečnji listavcev.

3.6 Varstveni ukrepi
3.6 Safety precautions

Ugotavljanje obremenitev delavcev v delovnem okolju je smoterno le, če na njegovi
podlagi lahko določamo varstvene ukrepe.
Čeprav menimo, da tresenje sodobnih profesionalnih motornih žag pri normalnem
delu v gozdu ob sedanji tehnologiji ne povz roča zdravstvenih okvar, pa so varstveni
ukrepi še vedno potrebni. Tresenje je na
posameznih sečiščih tik pod dopustno ja304
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kostjo in vedno zmanJSUJe delovno sposobnost se kačev .
Med varstvenimi ukrepi je najprej treba
pravilno izbrati motorno žago. To naj bo
motorka, ki na testu v raziskovalnih institutih
ni imela na nobenem ročaju jakosti trese nja
nad 12 ms-2. Ker so posledice tresenja za
tople roke manjše kot za hladne, naj ima
motorka ogrevan ročaj . Gretje mora biti
takšno, da ga poleti lahko iz klju č im o . Ker
povzročaj o rabljene motorke večje obremenitve s tresenjem, je redno in dobro
vzdrževanje motorke pomemben varstveni
ukrep. Pri tem je pomembna redna zamenjava antivibracijskih če pov , ker po dol o če nem čas u uporabe (npr. 300 obratovalnih urah) izgubijo svoje dušilne sposobnosti, predvsem pri nizkih frekvencah, kjer
so roke najbolj obč ut ljive. Tudi pravilno brušenje verige in vzdrževanje vseh žagalnih
delov motorke je pomembno za jakost tresenja oziroma trajanja izpostavljenosti sekača . Pri slabi u činkov itosti motorke (npr.
manjša m o č motorja, slaba nastavitev vplinjača) je lahko trajanje izpostavljenosti in s
tem obremenitev s tresenjem večj a.
Redna in obvezna uporaba osebnega
varovalnega sredstva: suhih rokavic, pri pomore k temu, da roke ostajajo tople in so
posledice trese nja manjše. Jakosti tresenja,
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ki se prenaša na roke pa rokavice ne morejo

bistveno zmanjšati. Tudi topli obrok med
delom, zlasti pozimi, in izogibanje pitju alka'
holnih pijač lahko zmanjšujeta škodljivost
tresenja. Zaradi zelo različnih občutljivosti
posameznikov na tresenje, so redni zdrav-

niški pregledi, ki vključujejo pregled prekrvavljenosti rok, kljub sedaj zmanjšani nevar-

nosti, še vedno potrebni. Morda bi bil najučinkovitejši vzgojni varstveni ukrep uče

nje prave tehnike dela. Tehnika dela, ko
sekač, kadar je le mogoče (kleščenje), naslanja motorko na deblo ali na svoje telo,
močno zmanjšuje obremenitve rok s tresenjem. Tudi naslanjanje komolcev rok na

kolena ali bedra pri tehniki dela z vzravnano hrbtenico, ko čepenje in klečanje za-

menjata pripognjene položaje telesa, je lahko učinkovito.

Povzetek
Za ugotovitev vplivov na obremenjenost sekača
s tresenjem smo načrtovali poskus. enim delavcem smo v treh rednih sečiščih na GG Postojna,
v Bukovju 4 dni merili na vodilnem ročaju motorne
žage Husqvarna 266 jakost tresenja. V enem dnevu smo merili tresenje z že dalj časa rabljeno
motorko, v drugem pa tresenje z manj izrabljene
motorno žago pri sečnji iglavcev in pri sečnji bukve.
Dva dni smo merili tudi tresenje na nosilnem ročaju.
Pri obdelavi podatkov smo deloma upoštevali še
11 dni snemanj na sečiščih po vsej Sloveniji v
različnih delovnih razmerah (preglednice 2-4).
Snemanja z instrumenti Bn1el et Kjaer so trajala v
poskusu vsak dan 2-krat po okoli 48 minut, sicer
pa po enkrat od 39 do 49 minut (preglednica 1).
Za večinoma 30 sekund ne intervale smo zabeležili
minimalno, srednjo in maksimalno raven tresenja
v posamezni smeri (komponenti), srednjo vektorsko tehtano vsoto, pa še prevladujoča delovno
operacijo in delovne učinke.
Tehnologija dela in delovne razmere so bile
raznolike, zato tudi zelo različni učinki dela. Prevladovala je sečnja dolgega lesa (mnogokratnikov), s krojen jem lesa med kleščen jem in z vzdrževanjem gozdnega reda (preglednica 2).
Ugotovljena so bila zelo velika nihanja jakosti
tresenja med delom. Srednje vrednosti jakosti v
posamezni smeri nihajo med 1 in 13 ms·2, maksimalne ravni pa med 2 in 25 ms·2 (grafikon 1). Na
posameznih sečišč ih so te jakosti lahko še večje,
večinoma pa so nižje (grafikona 2 in 3). Obremenitve s tresenjem so večinoma prekinjene z
obdobji ročnega dela brez trese nja (grafikon 1-3)
ali pa na posameznih sečiščih lahko neprekinjeno
trajajo tudi 30 do 40 minut (grafikon 4 in 5), vendar
še vedno močno nihajo. Na večini sečišč največ

z

prispeva k skupnim obremenitvam sekača (vektorska vsota) vertikalna Z smer (grafikoni 3 do 5,
preglednici 5 in 6).
Obremenitve sekača s tresenjem na vodilnem
roča ju so seveda največje med delom z motorno
žago, in sicer so med podiranjem srednje vrednosti po sečiščih med 7,4 in 13,7 ms·2, med kleščenjem od 6, 7 do 13,1 ms·2 in med prežagovanjem
od 7,5 do 13 ms·2 (preglednica 7). K obremenitvam
med produktivnim in tudi med delovnim časom
največ prispeva kleščenje, ker dolgo traja (preglednica 8). Obremenitve v vsem produktivnem
času so znašale povprečno 6,2 do 12,3 ms·2.
Preračunane na delovni čas ob predpostavki, da
v treh urah neproduktivnega časa dnevno ni obremenitev, so za 1,1 do 2,6 ms·2 manjše. Obremenitve sekačev med delom z motorno žago sicer
presegajo dopustno mejo, vendar ne za več kot 2
krat (preglednica 9). To pomeni, da tedaj ko delo z
motorno žago ne traja dnevno več kot 2-4 ure in
ima številne prekinitve brez trese nja, sekači niso
preobremenjeni s tresenjem. Tresenje torej ne
ogroža zdravja, vendar še vedno zmanjšuje njihovo delovno sposobnost in učinke. Ob neupoštevanju trajanja izpostavljenosti tresenju in drugih
varstvenih ukrepov pa tudi tresenje sodobnih motornih žag še lahko pripelje do bolezni belih prstov.
Obremenitve s tresenjem na nosilnem ročaju so
bistveno manjše in niso odločilne za oceno obremenitev seka ča s tresenjem (preglednica 10).
Testiranje razlik in regresijska odvisnost dokazujeta, da so obremenitve sekača s trese njem
večje pri delu s starejšo, že dalj časa rabljeno
motorno žago (grafikon 11, preglednica 10). Obremenitve tako med delom z motorno žago kot v
vsem produktivnem času (preglednica 1O) so značilno večje pri sečnji bukovine kot pri sečnji iglavcev. Večji delež elementov brez tresenja: ročno
delo, gozdni red, zmanjšuje obremenitve sekačev.
Izbira motornih žag, ki imajo na testu med prežagovanjem jakost tresenja pod 12 ms·2 in ogrevane ročaje, redno zamenjevanje antivibracijskih
čepov in vzdrževanje žagalnih delov prispeva k
manjšim obremenitvam s tresenjem. Omejeno trajanje dela z motoma žago, redna uporaba rokavic
in obdobni zdravstveni pregledi, zmanjšujejo škodljivost tresenja. Največ pa lahko k varnemu delu z
manj tresenja prispeva pravilna tehnika dela s
pogostim naslanjanjem motorke.
FACTO RS INFLUENCING THE VIBRATION-LOAD OF LUMBERMEN

Summary
An experiment was planned in order to establish the influences on the lumberman's load. With
one lumberman included in the experiment, vibration level was measured on the rear handle of a
Husqvarna 266 motor saw in three regu lar cutting
areas of the Postojna forest enterprise in Bukovje
for 4 days. ln the first day vibrations caused by a
GozdV 53, 1995
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motor saw which had been in use for quite a long
time were measured in the cutting of conifers and
beech tree, while in the second day those caused
by a motor saw which had been less in use.
Vibration values on the front handle were taken
during two days. ln data processing, 11 days of
sam pling in cutting places all over Slovenia in
different working cond itions were also partly taken into consideration (tables 2-4). Experimental
work studies performed by means of the Bruel et
Kjaer instruments lasted each day 2 times 48
m inutes or once from 39 to 49 minutes (table 1) .
Mostly for 30 second-intervals the minimum, mean
and maxim um vibration level in an individual
direction (component) was recorded and the mean
vector weighed sum as well as the prevail ing
work operation and work performance were established.
Work technology and working conditions highly
differed. Consequently, work performance was
different as wel l. The cutting of stem timber (mu Itip les) with the bucking of timber during branching
and maintaining of forest regulations (table 2) prevailed.
High oscillations in vibration level during work
were established. The mean values in an individual direction fluctuate between 1 and 13 ms-2, the
maximum levels between 2 and 25 ms-2 (graph 1).
ln individual cutting places these values can even
be higher, yet mostly they are lower (graphs 2 and
3) . Vibration loads are normally interrupted by the
periods of manual work without vibrations (graphs
1-3) or in individual cutting areas they can uninterruptedly last up to 30 or 40 minutes (graphs 4 and
5), with high oscillations established though. The
greatest contribution as to the total load of a lumberman (vector sum) is represented by the vertical Z direction in most of the cutting areas (graphs
3 to 5, tables 5 and 6).
The highest vibration load of a lumberman on
the rear handle can be established du ring the
work with a motor saw - during felling the mean
values in cutting areas are between 7.4 and 13.7
ms-2, du ring branching from 6. 7 to 13.1 ms-2 and
du ring cross cutting from 7.5 to 13 ms-2 (table 7).
The highest load during the productive time and
also working time is ca used by branch ing due to
its long duration (table 8). The load during the
enti re product ive time totalled 6.2 to 12.3 ms-2 on
the average. Converted to working time, under
the supposition that there is no load in three hours
of unproductive time d aily, they are by 1. 1 to 2.6
ms-2 lower. Lumbermen's loads during the ir work
with a motor saw !hough exceed the level perm itted yet not more than by two times (table 9). T his
means that when the work performed by a motor
saw does not last more than 2-4 hours daily and
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has a lot of interruptions without vibrations, lumbermen are not exposed to too high loads through
vibrations. Thus vibrations do not affect their health
yet they diminish their working ability and performance. lf the time of exposure to vibrations
and other safety measures are disregarded, the
vibrations of modern motor saws may also cause
the disease called white fingers. Vibration loads
on the front hand le are essentially lower and are
not decisive as to the assessment of lumberman's
vibration load (table 10).
T he testing of differences and regression dependence prove that vibration load of a lumberman
is higher if work is performed with an ol der motor
saw, which has been in use for quite some time
(graph 11 , table 10). The loads during the work
with a motor saw as well as during the entire
prod uctive time (table 19) are characteristically
higher in the cutting of beech trees than coniferous trees. A greater share of the elements without
vibrations: manual work, the observing of forest
regulations diminishes lumbermen's load.
The selection of the motor saws, for which the
tests have proved !hat the ir vibration level in cross
cutting was under 12 ms-2, and which have warmed
up handles, the regular exchanging of antivibration
protectors and the maintenance of sawing parts
contribute to lower vibration loads. Limited time of
work performed with a motor saw, regular use of
gloves and periodic medical checkups decrease
the harmful effect of vibrations. Yet the appropriate work technique, with frequent propping of a
motor saw, can mostly contribute to safe work
with less vibrations.
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Floristic Surprises in Rock Faces above the Kolpa River and Other
Floristically lnteresting Data from the Kočevsko Area (SE Slovenia)
Marko ACCETTO •

Izvleček

Accetto, M.: Floristična presenečenja v stenah
nad Kolpo in druge floristične zanimivosti s Kočevske. Gozdarski vestnik, št. 7-8/1995. V slovenščini s povzetkom v angleščini, cit. lit. 32.
Avtor opisuje nova nahajališča 16 rastlinskih
taksonov na Kočevskem. Med njimi je Si/ene pusi/la ssp. ma/yi novost v slovenski flori; Asp/enium
seelosii in Iris il/yrica sta prvič najdeni na Kočevskem, najdišče vrste Scabiosa si/enifolia je
bilo potrjeno 151 let po prvi navedbi. Pri drugih
vrstah, kot so Carex sempervirens, G. brachystachys, G. mucronata, Si/ene hayekiana, Rhamnus pumilus, Daphne alpina, Campanula justiniana,
Geranium macrorrhizum, Cotoneaster tomentosus, Betonica alopecuros, Peltigera /eucophlebia
in Rhinanthus alectorolophus, gre za nova najdišča
v že ugotovljenih in novih kvadrantih srednjeevropskega karti ranja flore.
Ključne besede: flora, Kočevska, Slovenija,

1 UVOD
INTRODUCTION

Od prvih Wulfenovih zapisov o flori
(1762-1763- dr. V. Petkovšek,
1960, in ustno sporočilo dr. N. Praprotnik)
je minilo dvestotriintrideset let. Od tedaj
pa do danes menda na Slovenskem ni bilo
botanika, ki ga pot ne bi zanesla vanjo, in
da iz nje ni odšel "praznih rok". Zato spada
danes Kočevska med floristično dobro
poznane, pestre in bogate pokrajine.
Manj raziskana so ostala le njena težje
prehodna območja, to so ostenja, ki jih na
Kočevskem ne manjka. Najvišja in najobsežnejša, prepadna in previsna ostenja
Kočevske

·Dr. M. A. dipl. ing. gozd., 61301 Krka,

26,SLO

Hočevje

Synopsis
Accetto, M.: Floristic Surprises in Rock Faces
above the Kolpa River and Other Floristically lnteresting Data from the Kočevsko Area (SE Slovenia). Gozdarski vestnik, No. 7-8/1995. ln Slovene with a summary in English, lit. quot. 32.
New habitats of 16 plant taxons in the Kočevje
area are being described by the author. Among
them, Si/ene pusil/a ssp. ma/yi is a novelty in
Slovenian flora, Asplenium seelosiiand Iris illyrica
were located in the Kočevsko area for the first
time, the habitat of the Scabiosa silenifolia was
confirmed 151 years after the first quotation. With
other species like Carex sempervirens, G. brachystachys, C.mucronata, Si/ene hayekiana, Rhamnuspumilus, Daphnealpina, Campanulajustiniana,
Geranium macrorrhizum, Cotoneaster tomentosus, Betonica alopecuros, Peltigera leucophlebia
and Rhinanthus a/ectorolophus it is the case of
new habitats in the already established and new
quadrants of the Central European flora mapping.
Key words: flora, Kočevsko, Slovenia

so v Kolpski dolini, ki ji dajejo svojevrstno,
enkratno in nepopisno lepo1o. Vidimo jih
nad Kolpo na več mestih od njenega izvira
pa tja do konca gričevnata in prijazne Bele
Krajine. Najbolj poznana ostenja v dolini
zgornje Kolpe so na slovenski strani Strma
reber, stene pod Možem, Loška stena,
stene pod Krokarjem, Kuželjska stena,
Planinska stena in druge, ki se spuščajo
izpod najvišjih vrhov Borovške gore. Od
tod naprej proti vzhodu skladno z zniževanjem gora ob naši mejni reki postajajo
nižja, manj obsežna in manj izrazita (Mala
stena, Velika stena, Baba, Kavernova
stena). Med obema skupinama astenij so
Kozice nad Dolom pri Predgradu, Peklenska stena in Pajtlerica zadnja obsežnejša ostenja.
Predmet prispevka je flora manj raziGozdV 53, 1995
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skanih kočevskih ostenij. V ta vsesplošno
orografsko in ekološko ekstremni svet sem
se odpravil z enim samim namenom, da.
ugotovim:
.
.
- katere rastline uspevaJO v tem okolju.
Poudariti moram, da pri tem ne gre za
sistematičen prikaz rastlinstva kočevskih
ostenij, temveč zgolj za ~ezu~at občas.~ih
rastlinoslovskih potepanJ v easu prezlvljanja počitnic v Kolpski dolini in med
drugimi prostimi dnevi.
.
.
.
Ostenja, ki so posebno pntegmla moJo
pozornost, so na strmih, z več strani proti
Kolpi se spuščajočih pobočjih južnega dela
Spodnjeloške gore, to je v Kozicah, nad
zaselkom Kuželj ter nad Gotenico.

Slika 1: Kozice v Spodnjeloški gori
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2 KRATEK ORIS OBISKANEGA OBMOČJA
2 SHORT DESCRIPTION OF VISITED AREA

2.1 Kozice
Na jugovzhodnem delu ~podnjelošk~
gore se v Kozicah vleče s1stem osteniJ
(slika 1). To je v osnovi v jugovzhodni ~men
potekajoča globoka strma grapa. VanJO se
z obeh strani poševno ali pravokotna, v
obliki klina zajedajo kar mogočna, prepadna in ponekod previsna ostenja. Visok~
so okoli 1OO do 150 metrov, izjemoma tud1
več. Odprta so zdaj proti jugu, zdaj proti
severu in drugim nebesnim stranem. -~g?
raj, kjer je grapa razdeljena v d~-~ krajsa ~n
široka kraka, je nadmorska v1s1na Koz1c
716 m. Približno na nadmorski višini 390
m zapira dno grape naravna, okoli 4 m do
5 m visoka kamnita stena, podobna hudo-
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urniški pregradi. Čeznjo padajo ob večjih
deževjih hudourne vode na ravno skalnato
podslapje ter pod naravnim skaJnatim
mostom nadaljujejo pot po ozki, strmi, v
skalo vdolbeni strugi. Ko vode pritečejo na
apneno podlago, izginejo pod površje in
se ponovno pojavijo v podvodnih izvirih
reke Kolpe.
Širšo okolico ostenij in grapo, ki jih
gradijo jurski dolomiti (Bukovac et al.
1983), pretežno poraščajo toploljubni gozdovi bukve, črnega gabra in topokrpega
javorja (Ostryo-Fagetum var. geogr. Acer
obtusatum). Na grebenih se v ekstremnih
ekoloških razmerah pojavlja asociacija
hrastov in črnega gabra ( Querco-Ostryetum). Zelo pogosto in na velikih površinah
dobimo tod številne razvojne stopnje vegetacije obeh navedenih združb.
V samih stenah oziroma razpokah v njih

floristične

zanimivosti s

Kočevske

je splošno razširjena geografska varianta ·
združbe predalpskega petoprstnika z Justinovo zvončico ( Potentilletum caulescentis
var. geogr. Campanula justiniana). Mesta,
kjer iz razpok v stenah ali njihovih vznožjih
polzi ali te če voda, naseljuje skoraj povsod
asociacija mahu Eucladium verticillatum in
alpske mastnice (Eucladio verticillati-Pinguiculetum alpinae).
Na južnem in jugozahodnem koncu Spodnjeloške gore je še več manjših ostenij, ki
jih pretežno gradi jurski apnenec. Le največji steni, Peklenska stena in Pajtlerica
sta iz enakih kamnin, kot jih dobimo v
Kozicah.
2.2 Kuželjske stene
V vsej Kolpski dolini je Kuželjska stena
zagotovo najbolj samostojna in zaključena

Slika 2: Kuželjska stena
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enota, ki ima obliko lomljenega mogočnega
kamnitega zidu (slika 2). Tak videz ji daje
plastnost kamninskega gradiva, ki ga sestavljajo triasni dolomiti, jurski dolomiti z
lečami apnenca in jurski apnenci (Savič,
Dozet 1985). Zahodni del ostenja poteka v
smeri severozahod, vzhodni del pa skoraj
v vzhodni smeri. Pod približno enakim
kotom poteka tudi struga reke Kolpe južno
od zaselka Kuželj.
Najvišja točka ostenja je v njegovem
zahodnem delu v nadmorski višini 874 m,
vznožje sten pa je približno 700 m nad
morjem. Tod so stene visoke okoli 150 m
do 175 m in se proti zahodu in vzhodu
polagoma znižujejo. Meje med že od daleč
vidnimi plastmi kamninskega gradiva so
ponekod kar široke, bolj ali manj prehodne,
poševne police. Zanimivost v zahodnem
delu ostenja je poznano "okno".
V ostenju in okolici se pojavljajo iste
združbe kot v Kozicah, le razgiban plato
nad stenami, imenovan Stružnica, porašča
gozd jelke in bukve (Abieti-Fagetum dinaricum). Tod je bil kmalu po koncu druge
vojne posekan pragozd z enakim imenom.
2.3 Ostenja zahodno od Golenice (Kameni zid, Goteniška planina) - so bila že
opisana (Accetto 1993).
3 NOVA NAHAJALIŠČA'
3 NEW LOCALITIES'

3.1 Malyjeva lepnica (Si/ene pusil/a
Walds. & Kit. subsp. ma/yi (H. Neumayer) Greuter & Burdet) = S. qi.Jadridentata subsp. ma/yiNeumayer in Osterr.
Bot. Zeitschr. 72: 282, 1923 (basion.).
Na imenovani takson sem prvič naletel v
poznem poletju leta 1993. Rastli na je takrat
že odcvetela. Do tedaj nepoznane lepnice
zato nisem mogel določiti. Počakal sem
na naslednje leto, ko sem jo dobil v polnem
cvetenju (slika 3). Pot do njene določitve
pa ni bila lahka. Spada namreč v agregat
S. pusil/a, ki že dolgo dela preglavice tudi
najboljšim poznavalcem le-tega. Zato so
mi priskočili na pomoč kolegi botaniki" z
Biološkega inštituta SAZU s svojimi her-
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barijskimi primerki lepnic in botanično
literaturo, ter prof. dr. T. Wraber" z
nasveti. Slednji se je ob pogledu na prinešene primerke in mojem opisu njihovih
cvetnih podrobnosti spomnil podobnih lepnic iz Bosne in nakazal možnost na najdbo
Malyjeve lepnice.
Ob nadaljnih primerjavah nabranih primerkov z opisi lepnic H. Neumayerja (1923:
282), ki je prvi opisal imenovano podvrsto,
s primerki te podvrste iz herbarija SARA
(Zemaljski muzej, Sarajevo), ki jih je določil
prav Neumayer, z raziskavami naših takR
sonov iz agregata S. pusil/a (Kofol-Seliger
& T. Wraber 1979, Kofol1980), s slikovnim
gradivom v delu /conographia (Javorka &
Csapody 1991) in s herbarijskimi primerki
iz Bosne (T. Wraber 1962) sem ugotovil,
da gre za Malyjevo lepnico. Ta v seznamu
slovenske flore doslej še ni bila omenjena.
Upošteval sem tudi novejšo revizijo
agregata S. pusil/a iz Avstrije (Melzheimer,
Polatschek 1992), v katero pa niso bili
vključeni taksoni iz južnejših flornih območij.

Novo odkrit takson imajo povečini za
podvrsto (H. Neumayer 1923: 288, Degen
1937: 88, So6 1974: 451, Greuter et al.
1984:271, Chater & Walters 1964: 173).
Vsa dosedanja nahajališča obravnavane
podvrste so v subalpinskem pasu (n. v.
1200 m do 1700 m) osrednjih in zahodnih
predelov Balkanskega polotoka: Velebit
(Malovan), Bosna (Osječenica pri Petrovcu, Klekovača, Šator), Dinara (Vršine,
Lišan, Troglav) cit. po Degnu (1937: 8889).
Novo nahajališče S. pusil/a subsp. ma/yi
(Kozice, SW, 610 m, 0556/1, leg. 23. 7.
1993, det. 30. 5. 1994) je za zdaj najzahodnejše in hkrati po nadmorski višini
najnižje najdišče te podvrste. Tu raste v
skalnih razpokah spodnjega dela previsne
stene, ki jo zasenčujejo tako krošnje v grapi
rastočega bukovja kot tudi slabih sto met• Nova nahajališča obravnavanih vrst so priR
kazana na arealnih kartah na koncu prispevka.
Vsi najdeni osebki so bili oddani v herbarij Univerze
v Ljubljani (LJU). (The new localities of the speR
cies discussed are shown in areal maps in the
end of the article).
•• Vsem se za

pomoč

najlepše zahvaljujem.
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rov oddaljeno navpično ostenje na zahodni
strani. Razširjena je tudi na dolomitni, z
zemljo pomešani pržini (droben grušč). Na
mestu, kjer sem jo našel prvič, sem napravil naslednji fitocenološki popis:
Nadmorska višina: 61 O m, lega: (SW),
geološka podlaga: jurski dolomit, velikost
popisana površine stene: okoli 30 m2,
pokrovnost 3 %

Z:

Si/ene pusi/la ssp. ma/yi 3
Mafinia arundinacea 3
Primula auricu/a 2

Patenti/la cau/escens 2
Carex mucronata 2

Campanula justiniana 1
Pinguicula alpina 1
(Pri oceni pokrovnosti vrst pomeni: 1 = 1
osebek; 2 = 2 - 4 os.; 3 = 5 - 50 os.; 4 = >
50 os.; 5 =5-1 1%; 6 = 12- 24%; 7 = 2549%; 8 =50- 74%; 9 = 75- 100%).

lloristične

zanimivosti s

Kočevske

(slika 5) in bohinjska perunika (Iris cengialti
Ambrosi f. vochinensis Paulin). Prva je
razširjena na našem Krasu in kraškoistrskih gorah (Mayer 1952 in dr.), druga
pretežno v Julijskih Alpah (Mayer 1952, T.
Wraber 1964, 1985, Poldini 1975, Dakskobler 1994). V preddinarskem svetu je
verjetno to vrsto oziroma njeno sorodnica
(1. croatica? - po ustnem sporočilu T.
Wraberja) našel M. Wraber (Straža, 0156/
3, 21. 10. 1970).
Na Kočevskem, kjer doslej ta vrsta še ni
bila omenjena, sem nanjo najprej naletel v
Peklenski steni (0456/3, n. v. 510 m, W.
Leg. & det. 12. 8. 1993), nato še v Kozicah
(0556/1, n. v. 570 m, SE,. Leg. & det. 29.
5. 1994) in Kuželjskih stenah (0554/2, n.
v. 740 m, SW. Leg. & det. 24. 6. 1994). V
vseh naštetih najdiščih raste na težko
dostopnih mestih.

3.2 Seelosov sršaj (Asplenium see/osii
ssp. seelosii Leybold)

3.4 Lepničevolistni grintavec ( Scabiosa
si/enifo/ia W. & K.)

Tudi najdbo Seelosovega sršaja v stenah
Kozic lahko imamo za presenečenje. To je
doslej najjužnejše nahajališče tega jugo-.
vzhodnoalpsko-evropskega endemita (Reichstein, ln: Hegi 1984) in hkrati prvo najdišče
na Kočevskem in v našem preddinarskem
svetu. Ta sršaj sem našel na stropih treh
manjših spodmolov (slika 4) v razmeroma
težko dostopnih stenah.

Po odkritju te vrste na Notranjskem
Snežniku (Tomassini, Biasoletto 1843 cit.
po T. Wraber 1990) in Goteniški planini
(Fleischmann 1844), je bilo doslej potrjeno
le nahajališče na Snežniku (Lovka 1972,
LJU 32919). Zato je bil lepničevolistni
grintavec (slika 6) v Rdečem seznamu
ogroženih praprotnic in semenk Slovenije
uvrščen med redke vrste (T. Wraber,
Skoberne 1989). Najdišče na "Goteniški
planini" je bilo potrjeno 151 let po prvi
Fleischmannovi navedbi. Vrsto sem našel
za robom najvišje ležečega ostenja zahodno od Golenice (Goteniška planina,
0354/3, n. v. 1000 m, SE. Leg. & det. 26.
6. 1994). To je že druga potrditev Fleischmannove navedbe rastlinske vrste (o prvi
sem pisal v Proteusu, 1993,56,3) v območju, ki ga imenovani botanik označuje z
danes pozabljenim imenom Goteniška
planina. Vsekakor zanimiv primer, kako
smo lahko na osnovi florističnih najdišč z
večjo gotovostjo locirali Goteniško planino.
To ime si je to območje prislužila predvsem
po razmeroma obsežnih traviščih, ki jih
ustvarja naslednja, peta, obravnavana
vrsta.

0556/1: Kozice, n. v. 570 m, SE. Leg. &
det. 2. 6. 1994
Čeprav se Seelosov sršaj pojavlja tudi
na apnencu, velja v splošnem za značilnost
dolomitne podlage (Reichstein in Hegi
1984, Oberdorfer 1979). Uvrščajo ga med
značilnice zveze Patenti/lian caulescentis
(ibid.).

3.3 Ilirska perunica (Iris il/yrica Tommasini)
Iz kompleksa Iris pal/ida s. lat. se na
našem ozemlju pojavljata ilirska perunika
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3.5 Vednozeleni šaš ( Carex sempervirens Vili.)
Zelo strme južne in jugovzhodne lege na
Goteniški planini porašča nadomestna
združba alpinskih trav i šč, ki sem jo na
osnovi vegetacijske tabele z osmimi popisi
označil kot travišče vednozelenega šaša
in kalniške vilovine (Seslerio kalnikensisCaricetum sempervirentis). To je travišče,
v katerem zaradi nižjih nadmorskih višin
(560 m do 1050 m) manjkajo številni
alpinski elementi. Predstavljam ga z naslednjim popisom, ki je nomenklaturni tip
(Nomenclationis typus) asociacije:
Slovenija, Kočevska, Goteniška planina,
n. v. (Aititude) 1050 m eksp. (Exposition)
SE, nagib (lnclination) 35, skalnatost (Stonines) 2%, pokrovnost (Cover value) 95%;
Datum (Date): 21. 5. 1995.

E2: Erica carnea 2, Fagus sylvatica +,
Ostrya carpinifolia +
E1 : Carex sempervirens 3, Sesleria
kalnikensis 3, Aposeris foetida 2, Betonica
alopecuros 2, Carex flacca 2, Car/ina
acaulis 2, Cyclamen purpurascens 2, Euphorbia amygdaloides 2, Gentiana lutea
ssp. symphyandra 2, Helleborus niger 2,
H. dumetorum 2, Phyteuma orbicu/are 2,
Pteridium aqui/inum 2, Salvia pratensis 2 ,
Si/ene nutans 2, Allium ochroleucum 1,
Aquilegia vulgaris 1, Calamagrostis varia
1, Carex tomentosa 1 (det. A. Seliškar),
Dacty/is polygama 1, Ga/ium mollugo 1,

Slika 3: Malyjeva lepnica (Si/ene pusilla ssp. malyii)
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Gymnadenia conopsea 1, Lotus corniculatus 1 , Leontodon incanus 1, Luzu/a
sy/vatica ssp. sylvatica 1, Me/ica nutans 1 ,
Molinia arundinacea 1 , Orehis signifera 1 ,
Primula acaulis 1, Ran uncu/us acer 1,
Scabiosa lucida 1, Senecio ovirensis 1 ,
Si/ene nutans 1 , Trifolium montanum 1 ,
Vincetoxicum hirundinaria 1, Fragaria vesca +, Gentiana asc/epiadea +, Lilium
martagon +, Ompha/odes verna +, Plantago media +, Polygala chamaebuxus +,
Patenti/la erecta +, Peucedanum austriacum +, Verbascum sp. +, Thymus sp. +
EO: Torte/la tortuosa +, Brachythecium
velutinum +
Vednozeleni šaš, ki v tej združbi doseže
precejšno pokrovno vrednost, je na Kočevskem najden tretjič (Goteniška planina,
0354/3, n. v. 700- 1030 m, SE-E. Leg. &
det. 26. 6. 1994}. Doslej poznani nahajališči te vrste na Kočevskem sta na
Krempi (Martinči č 1958) in v dolini Belice
(Štimec 1982).

3.6 Tanki šaš (Carex brachystachys
Schrank et Moll.)
Ta alpska vrsta, ki raste predvsem po
vlažnem skalovju in gruščnatih tratah v
alpskem svetu, to je v združbah zveze
Cystopteridion, je bila najdena tudi v dinarskem in preddinarskem fitogeografskem območju. Po podatkih herbarija LJU

Slika 4: Seelosov sršaj (Asplenium seelosii)

1

'

Floristična presenečenja

v stenah nad Kolpo in druge

in domači h botaničnih virov so najdbe v
obeh zadnje imenovanih območjih poveči ni
iz novejšega časa .
Na Kočevskem je bil obravnavani šaš
doslej najden na Veliki gori (Črni vrh, g.e.
Grčarice, 0354/1 , M. Wraber, 1964; Velika
Bela stena, 0354/1, Piskernik, 1967) in v
Gotenici (0354/3, Accetto, 1993).
številna nova nahajališča te vrste v
novem in v že ugotovljenih kvadrantih na
Kočevskem kažejo, da je tod dokaj pogost.
Najbolj pogosto ga dobimo v asociaciji
Euc/adio verticil/ati-Pinguiculetum alpinae
in v vlažnejši subasociaciji združbe Neckero-Campanuletum justinianae caricetosum
brachystachyos.

0556/1 : Spodnje loška gora, Kozice, n.
v. 470 m do 650 m, N, E, (W).
Leg. & det. 2. 6. 1994. Novo
najdišče v novem kvadrantu.
0354/3: Goteniška gora, Sovja stena, n.
v. 1080 m, NNE. Leg. & det. 5.
7. 1994;
0354/1: Mala Bela stena, n. v. 1000 m,
W. Leg. & det. 5. 7. 1994;
Velika gora, odd. 66, g. e. Velika gora, n. v. 11 OO m E. Leg.
& det. 1. 7. 1994;
Velika gora, Zadoljske stene, n.
v. 1070 m, NE. Leg . & det. 1. 7.
1994;
Velika gora, ostenja nad Zadoljskimi stenami, n. v. 1050 m,

Slika 5: Ilirska perunika (Iris illyrica)
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E. Leg. & det. 1. 7. 1994;
Velika gora, odd. 37 g. e. Grča rice , n. v. 920 m, E. Leg. &
det 1. 7. 1994;

3.7 Ostnati šaš (Carex mucronata All.)
Imenovani šaš, ki ga v splošnem uvršmed predstavnike alpske flore in med
znači lnice zveze Potentillion caulescentis,
je pri nas pretežno razširjen v alpskem
svetu. Tu ga najpogosteje dobimo v združbi predalpskega petoprstnika (Potenti1/etum caulescentis). Najden je bil tudi v
dinarskem in preddinarskem svetu. Na
Kočevskem so bila omenjena le tri najdišča: v kvadrantu 0454/4 na Krokarju in
Krempi (Martin čič 1956, 1961 ) in v kvadrantu 0454/1 v dolini Belice (Štimec 1982).
Z novimi najdi šč i se je njegov arel na
Kočevskem precej p oveča l. Ugotovljen je
bil še v štirih novih kvadrantih :
čajo

0354/3: Goteniška planina, n. v. 700 m
do 1000 m, vse lege. Leg. &
det. 18. 6. 1994;
0556/1: Kozice, n. v. 500 m do 700 m,
vse lege . Leg. & det. 15. 5 .
1994;
0456/3: Pajtlerica, n. v. 700 m, SW. Leg.
& det. 12. 8. 1993;
0554/2: Kuželjska stena, n. v. 780 m,
SW. Leg. & det.. 24. 6. 1994.

Slika 6: Lepn ič evolistni grintavec (Scabiosa silenifolia)
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se najpogosteje pojavlja

v asociaciji Potentilletum cau/escentis var.

geogr. Campanula justin/ana. Kot spremljevalna vrsta raste tudi v združbi Euc/adio
verticil/ati-Pinguiculetum a/pinae.
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avtorjev popis. Novo
v novem kvadrantu.

O razširjenosti te vrste v Sloveniji dobimo

v Mali flori (T. Wraber 1984: 376) podatek,
da raste predvsem v alpskem, pa tudi v
predalpskem in dinarskem prostoru. Najdišča

v preddinarskem svetu tod še niso

bila upoštevana, četudi jih že dolgo poznamo (Zalokar 1937). Upoštevali pa so
jih v zadnji izdaji Hegija (1979,3,2: 11 08).
Na Kočevskem ta vrsta ni bila velikokrat
omenjena. Doslej so znana le štiri najdišča.

Eno najdišče na Veliki gori (0354/1, Velika
Bela stena, M. Planina, 1958) in tri v
kvadrantu 0454/4 na Krokarju (Martinčič
1961) ter Krem pi in v Loški steni (Strgar
1963).
V letih 1993 in 1994 sem Hayekovo
lepnico našel na številnih mestih v treh že

ugotovljenih in štirih novih kvadrantih:
0354/1: Velika gora, Mala Bela stena,
n.. v. 1040 m, W. Leg. & det. 5.
7. 1994. Novo nahajališče v že
ugotovljenem kvadrantu.
0454/4: Med Firstovim repom in Krokarjem, stene, n. v. 980 m,
SSW. Leg. & det. 22. 7. 1992;
Novo nahajališče v že ugotovljenem kvadrantu.
0454/1: Zurgovske stene, Taborska stena, n. v. 900 m, SW. Leg. &
det. 29. 7. 1992; avtorjev popis.
Novo nahajališče v že ugotov-

ljenem kvadrantu.
0556/1: Kozice, stene, n. v. 650 m SE.
Leg. & det. 17. 8. 1994; avtorjev
popis. Novo nahajališče v novem kvadrantu.

0456/3: Pajtlerica, stene, n. v. 710 m,
W. Leg. & det. 12. 8. 1993;
avtorjev popis. Novo nahajališče
v novem kvadrantu.

0554/2: Kuželjska stena, n. v. 750 m,
SW. Leg. & det. 24. 6. 1994;
314
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nahajališče

0354/3: Goteniška planina, stene, n. v.
850 m, NE. Leg. & det. 26. 6.
1994; avtorjev popis. Novo nahajališče

3.8 Hayekova lepnica (Si/ene hayekiana
Handei-Mazzetli et Janchen)

Kočevske

v novem kvadrantu.

Na osnovi znanih in novih

najdišč

lahko

sklepamo, da spada Hayekova lepnica
med redne spremljevalce kočevskih astenij. Skupaj z značilnico Asplenium fissum
in drugimi vrstami ustvarja na sosednjem

hrvaškem ozemlju asociacija AsplenioSi/enetum hayekianae Horvat 1962, ki na
Kočevskem še ni bila ugotovljena.

3.9 Nizka kozja
mi/us Turra)

češnja

(Rhamnus pu-

To vrsto na Kočevskem najbolj pogosto
dobimo v združbi predalpskega petoprstnika (Patenti/let um cau/escentis var. geogr.
Campanu/a justin/ana). Tod je bilo že
dozdaj poznanih več nahajališč (0354/1,
Velika gora, M. Planina, 1_985; 0454/4
Krokar, Martinčič, 1961, Stimec 1982;
Krempa, Strgar 1963; 0454/1, Ta~orska
stena, Štimec 1982; 0454/3, Ribjek, Stimec
1982).
Zato tudi nova nahajališča v štirih novih
kvadrantih ne presenečajo.

0554/2: Kuželjska stena, n. v. 780 m,
SW. Leg. & det. 24. 6. 1994.
0456/3: Pajtlerica, stene, n. v. 720 m,
SW, Leg. & det. 12. 8. 1993;
0556/1: Kozice, stene, n. v. 657 m, NE,
Leg. & det. 2. 6. 1994;
0354/3: Goteniška planina, stene, n. v.
950 m, NE, Leg. & det. 15. 5.
1994.

3.1 o Alpski

volčin

(Daphne alpina L.)

Na obravnavanem območju sta bili doslej
poznani le dve najdišči alpskega volčina. V
Loški steni (0454/4, Peterlin 1961) in
nedaleč proč v stenah med Krokarjem in
Firstovim repom (0454/4, Accetto, 30. 5.
1993).
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Novo nahajališče je v Kuželjski steni,
0554/2, n. v. 750 m, SW. Leg. & det. 24.
6. 1994.

3.11 Justinova
justin/ana Wil.)

zvončica

(Campanu/a

Justinovo zvončico smo na Kočevsko
ribniškem območju pred letom 1992 še
lahko prištevali med redke vrste, saj je bila
znana le s treh najdišč (Kadice, M. Planina
1962, Krokar in dolina Belice, Štimec
1982). Številna novo odkrita nahajališča
po letu 1992 (Accetto 1994) so to mnenje
močno spremenila. Ta naša endemična
vrsta je bila najdena v vseh pogorjih
zahodnega dela Kočevsko-ribniškega območja, razen v Stojni. Ko je že kazalo, da
je tod ni, sem jo našel v enem izmed najbolj
obiskanih predelov Stojne, to je v stenah
pod razvalinami gradu Fridrihštajn. Kmalu
zatem še v drugih ostenjih južno od Fridrihštajna, nato še v stenah pod Livoldskim
vrhom in zahodnem skalnatem pobočju
Srnjaka. Vsa omenjena nahajališča so v
novem kvadrantu srednjeevropskega kartiranja flore.

0355/3: Stojna, Fridrihštajn, stene, n. v.
970 m, E,W,S. Leg. & det. 12.
8. 1994; avtorjev popis. Novo
nahajališče v novem kvadrantu.
-Stojna, odd. 82 a, g. e. Stojna,
ostenja, n. v. 960 m, E. Leg. &
det. 12. 8. 1994; avtorjev popis.
Novo nahajališče.
- Pod Livoldskim vrhom, stene,
n. v. 970 m, N, W. Leg. & det.
12. 8. 1994; avtorjev popis.
Novo nahajališče.
- Stojna, Srnjak, zelo skalnato
pobočje, n. v. 950 m, NW. Leg.
& det. 12. 8. 1994; avtorjev
popis. Novo nahajališče.

Raste v združbi Neckero-Campanuletum
justinianae. Pri florističnem popisovanju
omenjene združbe sem našel tudi naslednjo, dvanajsto omenjeno vrsto.

3.12 Korenikasta krvomočnica (Geranium macrorrhizum L.)
Po sedanjem poznavanju razširjenosti te
vrste v Sloveniji povzemam, da ni prav
pogosta vrsta. Ta ugotovitev velja tem bolj
za Kočevsko. Tod jo je prvi omenil Fleischmann (1843), vendar z zelo netočno navedbo nahajališča. Njeno nahajališče je
potrdil Strgar (1963), ko jo je našel na
Suhem in Mestnem vrhu (0355/3).
Novo nahajališče je v istem kvadrantu:
0355/3: pod Livoldskim vrhom, n. v.
970m, W, Leg. & det. 12. 8.
1994.

3.13 Dlakava panešplja (Cotoneaster
tomentosus (Ait.) Lindi.)
Med vsemi doslej omenjenimi rastlinami
je dlakava panešplja na Kočevske!!' največkrat omenjena (Peterlin 1962, Stimec
1982, Martinčič 1961). To grmovnico dobimo v najbolj toplih območjih Kočevske. V
podobnih ekoloških razmerah sem jo našel
tudi v novem kvadrantu.
0354/3: Gotenica, Kameni zid, n. v.
900 m, S. Leg. & det. 23. 7.
1993.

3.14 Jacquinov
pecuros L.)

čistec

(Betonica a/o-

Ta vrsta je bila doslej znana na Kole s Krokarja (Martinčič 1961),
Bosljive Loke in iz doline Belice (Štimec
1982). Bolj pogosta je v alpskem svetu,
zlasti na traviščih vednozelenega šaša in
pisane vilovine (Seslerio a/bicantis-Caricetum sempervirentis), je pa tudi v našem
predalpskem svetu.
Pri florističnem popisovanju črnega borovja sem jo našel pod Možem (1113 m) v
že ugotovljenem kvadrantu, pri florističnem
popisovanju travišč vednozelenega šaša
in kalniške vilovine pa v novem kvadrantu
srednjeevropskega kartiranja flore na Goteniški planini..
čevskem
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0454/3: Pod Možem, n. v. 1020 m, SW.
Leg. 22. 7. 1992, det. 12. 12.
1994.
0354/3: Goteniška planina, n. v. 1140
m, E. Leg. & det. 18. 6. 1995.
3.15 Peltigera /eucophlebia (Nyl.) Gyelnik
To je zanimiva lišajska vrsta, ki je bila na
doslej najdena le v mraziščnih
smrečjih v koliševkah (Asplenio-Piceetum
var. geogr. Ompha/odes verna). V splošnem jo pri nas dobimo v subalpinskem
pasu (Batič et al. 1985), našel pa sem jo
tudi v mraziščnih smrečjih (Lonicero caeru/eae-Piceetum) na območju Notranjskega Snežnika, kjer je bila povsod zamenjana z njeno sorodnica P. aphtosa, ki
po mnenju Batiča (ustno sporočilo) pri nas
še ni bila najdena. Obravnavana vrsta je
pomembna s fitocenološkega gledišča, saj
floristično povezuje vsa naša mraziščna
Kočevskem

smrečja.

Tokratni novi najdišči sta v Zadoljskih
stenah (na rastišču združbe, ki je dokaj
podobna asociaciji Ribe so alpini-Piceetum)
in na Goteniški gori (v podobnih ekoloških
razmerah).
0354/1: Velika gora, Zadoljske stene, n.
v. 1000 m, NE. Leg. & det. 1. 7.
1994. Novo najdišče v novem
kvadrantu.
0354/3: Goteniška gora, ob cesti v add.
87, g. e. Gotenica, n. v. 1050
m, NE. Leg. & det. 28. 6. 1995.
Novo najdišče v že ugotovljenem kvadrantu.
3.16 Kosmati škrobotec (Rhinanthus
a/ectorolophus (Scop.) Poll.)
Kosmati škrobotec je med doslej obravnavan imi rastlinami edini, ki ni bil najden v
ostenjih. Našel sem ga ob reki Kolpi, med
zaselkoma Breg in Radenci, to je v novem
kvadrantu 0556/2 (n. v. 170 m. Leg. & det.
24. 5. 1994), kjer je njegovo drugo nahajališče na Kočevskem. Prvo najdišče je
bilo odkrito ob isti reki pri kraju Bosljiva
Loka (Štimec 1982).
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4 RAZPRAVA IN ZAKLJUČKI
Iz povedanega lahko povzamem, da
sem obravnaval nova najdišča 16 taksonov. Med njimi je en taksen novost v
slovenski flori, dva taksona sta bila na
Kočevskem najdena prvič, najdišče enega
je bilo potrjeno po dolgih 151 letih. Pri
drugih 12 taksonih gre za nova najdišča v
obravnavanem območju sicer že znanih
taksonov, ki bodo dopolnili vedenje o
njihovi razširjenosti tako na obravnavanem
kot tudi na širšem slovenskem ozemlju.
Nadalje lahko ugotovimo, da ima vsako
od obiskanih astenij svoje posebnosti:
- v Kuželjski steni raste največ vrst, ki
so sicer doma v submediteranskem svetu
(npr. ilirska perunika, skalni glavinec, bodičasta lobodika in druge).
- Kozice so posebnost v tem, da se tod
stikala najjužnejše nahajališče jugovzhodnoalpsko-evropskega endemita (Seelosov
sršaj) in najzahodnejše nahajališče balkanske vrste (Malyjeva lepnica).
- za goteniško območje pa je značilno,
da ne rastejo skupaj, na majhnem prostoru
samo posamične predstavnice alpske,
submediteranska, ilirske in balkanske flore,
temveč tudi posamične nadomestne alpinske traviščne in gozdne združbe (Seslerio kalnikensis-Caricetum sempervirentis, Rhododendro-Fagetum nam. prav.).
Hkrati se samo po sebi ponuja vprašanje
naravovarstvene zaščite imenovanih območij.

Medtem ko sta Kuželjska stena in obGotenica že po naravi dobro zavarovani in vključeni, prva v varovalno
območje prihodnjega Kočevskega naravnega parka, druga med njegove rezervate,
je stanje na območju Kozic nekoliko drugačno. To območje sicer spada v sklop
omenjenega parka, ni pa še vključeno kot
celota med njegove rezervata, kamor
zagotovo spada.
Kljub vsem prizadevanjem za zaščito
obravnavanih območij, je Malyjeva lepnica
med vsemi obravnavanimi rastlinskimi
vrstami najbolj ogrožena. Na približno
250m' površine lahko naštejemo le okoli
30 do 40 rušic te podvrste. Ker je to edino
nahajališče pri nas, bo v Rdečem seznamu
zagotovo uvrščena med redke vrste. Območje

Floristična presenečenja

v stenah nad Kolpo in druge

mačje Kozic, kjer raste, je sicer težko
prehodno, ni pa ovire za komercialno in
nabiralsko usmerjene botanike. Vsako, še
tako skromno nabiranje lahko ogrozi obstoj
te floristične posebnosti.
Ne bi bil rad zapisan med tiste, ki so
zgolj z najdbo lloristične redkosti, pripomogli k njenemu uničenju.

floristične

zanimivosti s Kočevske

nega števila osebkov ter možnega nabiranja ko~
mercialno usmerjenih "botanikov" predvem ogrožena Si/ene pusillassp. ma/yi.

FLORISTIC SURPRISES IN ROCK FACES
ABOVE THE KOLPA RIVER AND OTHER
FLORISTICALLY INTERESTING DATA FROM
THE KOČEVSKO AREA (SE SLOVENIA)
Summary

Povzetek
Od prvih zapisov o flori Kočevske (Wulfen 17621763) je preteklo že dvestotriintrideset let. Zato je
Kočevska danes floristično dobro poznana, pestra
in bogata pokrajina. Manj raziskana so ostala le
njena težje prehodna območja, to so aste nja, ki jih
na Kočevskem ne manjka.
Predmet prispevka je flora kočevskih astenij. V
ta vsesplošno orografsko in ekološko ekstremni
svet sem se odpravil z namenom, da ugotovim:
- katere rastline rastejo v teh ekstremnih po~
gojih.
Ostenja, ki so pritegnila mojo pozornost, se
širijo v jugovzhodnem delu Spodnjeloške gore, v
Kozicah (n. v. 300 m-716 m,jurski dolomiti), nad
zaselkom Kuželj- v Kuželjski steni (n. v. 700 m874 m, triadni in jurski dolomiti z Ječami apnenca)
in zahodno od Golenice - Kameni zid, Goteniška
planina (n. v. 600 m-1000 m, jurski dolomit).
V imenovanih ostenjih so bile najdene naslednje
vrste oziroma taksoni:
Si/ene pusilla ssp. ma/yi, prvo najdišče v Sloveniji in hkrati najzahodnejše najdišče v okviru
areala te balkanske podvrste.
Asp/enium see/osii, najjužnejše nahajališče
tega jugovzhodnoalpsko-evropskega endemita, prvo
na Kočevskem in našem preddinarskem svetu.
Iris i/lyrica, prvo najdišče na Kočevskem.
Scabiosa silenifolia, po 151 letih potrjeno nahajališče.

Poleg zgoraj naštetih vrst, ki zagotovo lahko
veljajo za floristična presenečenja, so bila odkrita
nova nahajališča na Kočevskem sicer že znanih
vrst, kot so: Carex sempervirens,
brachystachys, C. mucronata, Si/ene hayekiana, Rhamnus pumilus, Da phne alpina, Campanu/a justin iana, Geranium macrorrhizum, Cotoneaster
tomentosus, Betonica a/opecuros, Peltigera Jeucophlebiain Rhinanthus a/ectorolophus. Z njimi
smo dopolnili vednost o njihovi razširjenosti tako
na Kočevskem kot tudi v Sloveniji. Nova nahajališča obravnavanih vrst so prikazana po kvadrantih srednjeevopskega kartiranja flore v slovenskem
tekstu in na arealnih kartah na koncu prispevka.
Rastlinski svet v obiskanih ostenjih je že po
naravi dobro zavarovan. Vsa navedena območja
pa so tudi v sklopu prihodnjega Kočevskega naravnega parka. Med najdenimi vrstami je zaradi majh-

c.

The first notes on the flora of the Kočevsko
region (Wulfen 1762-1763) can be established
233 years ago. Because of this, the region of
Kočevsko is a floristically well known, variegated
and rich area. Only the regions which are hard to
be passed, - these are faces, which are quite
frequent in the Kočevsko reg ion - have not been
thoroughly investigated yet.
The object of the article is the flora of the Kočevsko faces. The author's purpose to investigate
this orographically and ecologically extreme world
was to establish:
- which plants grow in such extreme conditions.
Areas of faces which caught the author's attention are located in the south-eastern part of the
Spodnjeloška gora, in Kozice (300m-716m above
sea level, Jurassic dolomites), above the small
village Kuželj - two Kuželj faces (700m-874m
above sea level, Triassic and Jurassic dolomite s
with Jens of limestone) and western from Gotenica
- Kameni zid, Goteniška planina (600m-1000m
above sea level, Jurassic dolomite).
ln the rock faces mentioned the following speeles or taxons were found:
Si/ene pusil/a ssp. ma/yi, the first habitat in
Slovenia and at the same time the most western
Jocation within the occurrence zone of this Balkan
subspecies.
Asplenium seelosii, the most southern habitat
of this south-eastern Alpine-European endemite,
the first in the Kočevsko region and Slovenian
Predinaric area.
Iris illyrica, the first habitat in the Kočevsko
region.
Scabiosa silenifolia, the habitat confirmed after
151 years.
Besides the above mentioned species, which
can undoubtedly be considered as floristic surprises, new habitats of the species already known
in the Kočevsko region were discovered. These
are: Garex sempervirens, G. brachystachys, G.
mucronata, Si/ene hayekiana, Rhamnus pumilus,
Daphne alpina, Gampanu/ajustiniana, Geranium
macrorrhizum, Gotoneaster tomentosus, Betonica
alopecuros, Peltigera /eucophlebia and Rhinanthus
alectorolophus. Therewith the knowledge on their
distribution in the Kočevsko region as well as in
Slovenia has been complemented. The new habitats of the species dealt with are presented in
GozdV 53, 1995
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quadrants of the Central European flora mapping
in the Slovenian text and in distribution zone maps
at the end of the article.
Further on, characteristic features could be established with each of the rock faces examined:
-in the Kuželjske faces, the most frequent are
those species which are usual in Submediterranean countries (e.g./ris illyrica, and others).
-the particularity of the Kozice is that the southernmost habitat of the south-eastern Alpine-European endemite (Asplenium seelosil) and the
most western habitat of the Balcan species (Si/ene
pusil/a ssp. maly1) come together.
-it is characteristic of the Gotenica reg ion that
not only individual representatives of the Alpine,
Submediterranean, lllyrian and Balcan flora but
also individual substitutive Alpine grass and forest associations (Seslerio kalnikensis-Caricetum
sempervirentis, Rhododendro-Fagetum) grow together ina small space.
Simultaneously, the question of environmental
protection of the stated regions comes to the fore.
While the Kuželjska face and the Gotenica reg ion
are naturally well protected - the former being
included into the protected region of the future
Kočevje natural park and the latter among its
reserves- the situation in the reg ion of Kozice is
slightly different. The reg ion, however, is a part of
the above mentioned park yet it has not been
included as a whole into its reserves although
there is no doubt it should have been.
Despite all endeavours to protect the mentioned
regions, Si/ene pusilla ssp. malyii among all the
discussed plant species the mostjeopardized one.
ln approximately 250m2 of the area only about 30
to 40 of this subspecies can be found. Because
this is the only habitat in Slovenia, it is certainly
going to be ranked among the rare species in the
Red Ust. The region of Kozice, where it can be
found, is hard to be passed yet it does not repre·
sent an obstacle for commercially oriented quasi
botanists and those keen on gathering plants.
Every collecting, though modest, can endanger
the existence of this floristic peculiarity.
The author hopes not to be one of those who
contributed to the destruction of a floristic rarity
only because they had identified it.
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Area/ne karte novih nahajališč obravnavanih rastlinskih vrst
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Popravki
V številkah 4 in 5-6/95 revije Gozdarski vestnik je tiskarski škrat nekajkrat
nedovoljeno posegel v uredniško delo.
V številki 4 je v prispevku avtorjev čaterja in Kutnarja prišlo do nekaj
tiskovnih napak (med drugim ni bil citiran avtor Kruchi ampak Krauchi, v
zadnjem odstavku pred Zaključkom pa ni pravilno "v svetovnem smislu"
ampak "v svetovalnem smislu", kot je bilo ves čas do neposrednega tiska
~evije tudi pravilno postavljeno (!?). Na enak "način" pa se je v članku
Studijsko potovanje v Waiblingen- tovarna STIHL, avtorja Jureta Marenčeja
natiskanih zadnjih pet vrstic članka odtrgalo iz teksta na koncu poglavja
Organizacijska shema tovarne.
V številki 5-6/95 smo pozabili navesti, da je naslovna stran delo Janeza
Konečnika, v članku Marka Accetta pa sta bila na strani 269 pomotoma
zamenjana podnapisa k slikam cvetic.
Avtorjem in bralcem se opravičujemo, v razgovoru s tiskarno bomo proučili
skrivnostni nastanek nekaterih napak.
Urednik
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Rastli na- Rezultat rastiščnih dejavnikov
A plant as the result of site factors
Lado KUTNAR .
Izvleček

Kutnar, L.: Rastli na- rezultat rastiščnih dejavnikov. Gozdarski vestnik, št. 7-8/1995. V slovenšči ni s povzetkom v ang leščini , cit. lit. 18.
Rastline so bioindikatorji ekoloških razmer na
določenem rastišču. Obstajajo tesne povezave
med navzočnostjo posameznih rastlinskih vrst in
ekološkimi dejavniki.
Prispevek predstavlja dve metodi kvantitativnega vrednotenja rastišč in ekoloških dejavnikov.
Prva je nastala v srednji Evropi (ELLENBERG in
sod. 1991 ), druga pa pri nas (KOŠIR 1992).
Ključne besede: rastišče , vrednotenje rastišča

1 UVOD
INTRODUCTION

Ni zgolj naključje, da določena rastlina
ali skupina rastlin raste na dolo čenem
mestu. Njihovo navzočno st gre pripisati
"igri" narave, mnogim majhnim, očem prikritim silam v dolgih stoletjih. Tudi človek
mnogokrat nastopa kot pomemben sooblikovalec in začetnik takih tvornih silnic.
2 EKOLOŠKI DEJAVNIKI
2 ECOLOGICAL FACTORS

Pojavljanje rastline na nekem rastišču je
posledica delovanja celotnega kompleksa
ekoloških dejavnikov v določenem časov
nem obdobju. Celoten kompleks vseh
zunanjih dejavnikov, ki delujejo na rast.J.ino
ali rastlinsko skupnost, je rastišče (MAGDEFRAU, EHRENDORFER 1988).
ROBIČ (1981) definira rastišče kot skupnost kompleksov posredno delujoči h dejavnikov nežive in žive narave, ki v danem
prostoru in v določenem času dol očajo
kakovost življenjskih razmer za uspevanje
gozdnih rastlin in njihovih skupnosti.
· L. K. , dipl. inž. gozd., Gozdarski inštitut
Slovenije, 61000 Ljubljana, Večna pot 2, SLO
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Synopsis
Kutnar, L.: A Plant as the Result of Site Factors. Gozdarski vestnik, No. 7-8/1995. ln Slovene
with a summary in English, lit. quot. 18.
Plants are bioindicators of ecological conditions in a definite natural site. There are close
links between the presence of individual plant
species and ecological factors.
The article gives two methods of quantitative
evaluation of sites and ecological factors. The
first was elaborated in Central Europe (ELLENBERG et al. 1991) and the second in Slovenia
(KOŠIR 1992).
Key words: site, evaluation of site

Torej predstavlja rast išče vse dejavnike
žive (biotski dejavniki) ali nežive (abiotski
dejavniki) narave na določenem prostoru
(Slika 2).
V drugem sklopu nastopajo vsi dejavniki
fizikalno-kemijske narave, v prvem pa
medsebojni vplivi organizmov in človeka
nanje (antropogen i dejavniki) (STEFANOVI Č 1986).
Vzroke za navzočnost oz. nenavzočnost
rastline na določenem rastišču lahko išče
mo med klimatskimi, edafskimi in orografskimi ter posebno biotskimi dejavniki. Pojavljanje posameznih rastlin ali rastlinskih
Slika 1: Navadna ciklama - rastli na svežih in
relativno kamenitih tal (foto L. Kutnar)
Figure 1: Cyc/amen purpurascens Mil/. - a plant
of fresh and relatively stony ground

Ras\lina- rezultat

rasliščnih

dejavnikov

skupnosti je posledica delovanja vseh
3 METODE VREDNOTENJA
ekoloških dejavnikov, ki prispevajo svoj
EKOLOŠKIH DEJAVNIKOV
delež k celotni rezultanti vpliva na .rastline.
3 Methods regarding the evaluation of
S klimo razumemo vse vplive, ki prihajajo .
ecological facto rs
iz atmosfere. Glavni klimatski dejavniki so
svetloba, toplota, vlažnost oz. voda in zrak,
'Na osnovi pojavljanja posameznih rastlin
ki je mešanica različnih snovi, ki vsaka na oz. celotnih skupin lahko potemtakem sklesvoj način deluje na rastlino.
pamo na ekološke razmere, ki vladajo na
Edafski ali !alni dejavniki poleg klime
določenem rastišču. Rastline so torej bioinodločilno delujejo na razporeditev, sestavo,
dikatorji specifičnih ekoloških pogojev nezgradbo in razvoj vegetacije. Ti dve skupini
kega rastišča. Obstajajo namreč tesne
tako predstavljata primarne dejavnike. Tla
povezave med pojavljanjem določenih
so pomemben dejavnik in vplivajo na
rastlinskih vrst in delovanjem ekoloških
rastline s svojimi fizikalnimi, kemičnimi in
dejavnikov.
biološkimi lastnostmi ter so glavni vir hranil
V osnovi je potrebno temeljito ekološko
za rastlino. Elementi, ki jih rastlina vgrajuje,
ovrednotiti vsako posamezno vrsto. Reso lahko mineralnega ali pa organskega
zultat ekološkega vrednotenja so vrednosti, ki izražajo odzivanje (vedenje, reagiraizvora (razgrajen opad, ostanki organizmov. (LARCHER 1983).
nje) rastline glede na različne rastiščne
dejavnike. Torej ta števila določajo ekoPomembna elementa delovanja tal sta
loško nišo posamezne vrste, ki je izražena
tudi vlaga in fizikalne lastnosti (tekstura).
kot položaj in bolj ali manj široka amplituda
Orografski dejavniki spadajo v posebno
uspevanja rastline. števila, ki izražajo
skupino rastiščnih faktorjev. Mednje spaekološko naravnanost vsake posamezne
dajo nadmorska višina, ekspozicija, nagib
rastline, so t.i. ekološke indikacijske vredin relief ali konfiguracija. Ta skupina dejavnosti.
nikov močno prispeva k spremembam
Z indikacijskimi vrednostmi rastlin se je v
klimatskih in talnih dejavnikov.
Evropi ukvarjalo več avtorjev: AMBROS
Biotski dejavniki obsegajo vse medse(Češkoslovaška), ELLENBERG s sodelavci
bojne odnose živega sveta, tako rastlin kot
(Nemčija),
EHRENDORFER (AI(strija),
živali. K njim štejemo tudi vplive človeka.
KARRER (Avstrija), LANDOLT (Svica),
Slika 2: Ekološki dejavniki tvorijo rastišče

Figure 2: Eco/ogical factors forma site
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SOO (Madžarska), ZOL YOMI s sodelavci
(Madžarska) (PICHLER, KARRER 1991 ).
Pri nas je indikacijske vrednosti rastlin
ocenjeval dr. Živko KOŠIR (1992). Pri·
Koširjevi metodi so nekoliko bolj poudarjeni dejavniki, ki so po njegovi oceni
odločilnejši za vrednotenje proizvodne
sposobnosti gozdnih rastišč.
Vsi ti avtorji ocenjujejo odzivnost rastlin
oz. njihovo pojavljanje (ekološka niša)
glede na rastiščne dejavnike s števili,
lestvicami, ki izražajo njihovo večjo ali
manjšo naklonjenost ali potrebo po kakem
dejavniku (svetloba, toplota, vlažnost,
količina snovi in drugi).

rasliščnih

dejavnikov

4 INDIKACIJSKE VREDNOSTI
4 INDICATION VALUES

Kot primer vrednotenja rastlin glede na
dejavnike rastišča so predstavljene
indikacijske vrednosti navadne ciklame
(Cyclamen purpurascens Mil/.. , in sicer sta
jih dala dva avtorja: ELLENBERG in sod.
(1991) in KOŠIR (1992) (Preglednica 1 in
2).
Ellenbergova metoda obravnava rastline
v odnosu na tri klimatske dejavnike (svetloba, toplota, kontinentalnost) in tri talne
dejavnike (vlaga, taina reakcija, preskrba
tal z dušikom). Poleg tega pa vrednoti tudi
različne

Preglednica 1: lndikacijske vrednosti navadne ciklame (Cyclamen purpurascens Mil/.) pa
Ellenbergu in sad. (1991)
Table 1: Jndication values of Cyclamen purpurascens Mili. according to El/en berg et al. {1991}

št.

EKOLOŠKI
DEJAVNIK
Eco/ogical
facto rs

OBRAZLOŽITEV
EKOLOŠKEGA DEJAVNIKA
The explanation of the eco/ogical
factor

1

SVETLOBA
Light

glede n.a relativno intenziteto
svetlobe v poletnem času

4

2

TOPLOTA
Heat

glede na vegetacijske cone in
višinske pasove)

6

No.

INDIKACIJSKA
VREDNOST
lndication value

OBRAZLOŽITEV
INDIKACIJSKE
VREDNOSTI
Explanation of the
indication value
prehodna vrsta med
senčnimi (3) in
polsenčnimi (5)
vrstami
prehodna vrsta med
rastlinami s
povprečno

3

4

KONTINENTALNOST
Continental
character
VLAŽNOST

TAL

Soif

stopnje kontinentalnosti s
posebnim poudarkom na
temperaturnem minimumu in
maksimumu
glede na vlažnost tal oz. talni
nivo vode

4

zahtevnostjo (5) in
relativno zahtevnimi
(7), ki se v
severnem delu sr.
Evrope pojavljajo le
v nižinah
suboceanska
(večinoma v celotni
srednji Evropi)

5

vrsta svežih tal

moisture

5

REAKCIJA TAL
Soil reaction

pH tal

9

vrsta, ki se pojavlja
samo na nevtralnih
ali bazičnih tleh

6

DUŠIK V TLEH
Soil nitrogen

glede na preskrbo z dušikom

5

vrsta, ki se pojavlja
na tleh s povprečno
vsebnostjo dušika

7

SLANOST
Saltiness

glede na vsebnost soli v tleh,
posebno glede na koncentracijo
kloridov

o

vrsta se ne pojavlja
na tleh s povečano
s!anostjo
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rastiščnih

odzivanje rastlin na večjo vsebnost soli oz.
težkih kovin. Ekološka reakcija rastlinskih
vrst na 7 glavnih rastiščnih dejavt1ikov je
ovrednotena v devetstopenjski lestvici
tako, da stopnja 1 pomeni najmanjši in
stopnja 9 največji obseg določenega dejavnika. Samo za taJno vlago je lestvica podaljšana na 12 stopenj (3 dodatne stopnje za
vodne rastline).
Seznam (ELLENBERG 1991) obsega
2726 vrst praprotnic in semenk in še
posebej 216 vrst iz rodu Rubus (robide),
279 rodov mahov in 148 rodov lišajev s

dejavnikov

posameznimi opredeljenimi vrstami (SMOLE 1993).
lndikacijske vrednosti rastlinskih vrst so
bile v največji možni meri določene na osnovi meritev, ki so jih opravili v severozahod_ni in jugozahodni Nemčiji ter v Švici.
KOSIR (1992) je ekološke dejavnike
razvrstil v kvalitetne stopnje in te z valorizacijskimi koeficienti (indikacijske vrednosti) povezal v relativne odnose od najboljših proti najslabšim rastiščem oz. s
stališča ekološke stabilnosti rastišča od
optimalnih proti ekstremnim rastiščem.

Preglednica 2: lndikacijske vrednosti navadne ciklame (Cyclamen purpurascens Mili.) na dolomitu

po Koširju (1992)
Table 2: lndication values of Cyclamen purpurascens Mili. ona dolomite according to Košir (1992)

No.

or
PETROGRAFSKI
SUBSTRAT
Petrographic
substrate

kamnina glede na
hranljivih snovi in
lahko preperfjivih silikatov

11

dolomiti, dolomitni peski in kisli
sterilni silikati z deležem
zemljoalkalij, ki je pod 3%;
karbonske ilovice, groedenski
jpe,ŠčE•niak··,l, kremenove breče

5

= 6,5 ali

količino

5
7

3

5

5
, ekspozicija

sredogorje,
stopnja, v hladnih vlažnih
legah, jarkih ipd.

7
Site coefficient
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Posamezni ekološki dejavniki niso obravnavani individualno v sorazmerju z njihovo
izrazitostjo, velikostjo ali izmerjeno vrednostjo, temveč po pomenu dejavnika za
kvaliteto rastišča. Torej je vse podrejeno
ugotavljanju rastiščnega koeficienta, ki
nakazuje proizvodno sposobnost rastišča.
Boljša kvalitetna stopnja v okviru vsakega dejavnika pomeni hkrati tudi boljše
rastiščne razmere v pogledu njegove proizvodne sposobnosti. Seštevek vseh šestih
rastiščnih dejavnikov pomeni relativno
kvaliteto rastišča za posamezno rastlinsko
vrsto.
Koširjeva metoda vrednotenja proizvodne sposobnosti gozdnih rastišč in ekološkega značaja fitocenoz daje poudarek
talnim dejavnikom, preostale pomembne
rastiščne dejavnike pa obravnava v sklopu
lokalno klimatskih značilnosti.
Pri vrednotenju upošteva petrogralski
substrat, ki je osnovni nosilec mineralne
oskrbe tal; globino tal in skeletnost oz.
kamenitost tal (dejavniki, s katerimi se
povezuje razvojna stopnja tal). Podrobneje
je ocenjena tudi oblika in kislost humusa,
ki se tesno povezujeta z vrsto substrata,

razvojno stopnjo tal in njihovo genezo, in
stopnja vlažnosti rastišča.
Za vrednotenje je na voljo okoli 780
rastiščnih koeficientov rastlinskih vrst in
pripadajočih indikacijskih vrednosti za rastiščne dejavnike (KOŠIR 1992). V oceni
so zajeti mahovi, praprotnice in semenke
z našega ozemlja.
Slika 1: Navadna ciklama - rastlina svežih in
relativno kamenitih tal (foto L. Kutnar)
Figure 1: Cyc/amen purpurascens MilJ. -a plant
of fresh and relatively stony ground

5 INDIFERENTNE VRSTE
5 INDIFFERENT SPECIES
Posamezne vrste imajo širši ali OZJI
ekološki rastiščni interval, ki je odvisen od
življenjskih zahtev rastlinske vrste, lastnosti
in sposobnosti rastišča za zadovoljevanje
potreb rastline (hranila, voda, toplota,
prostor itd. ter konkurenčne sposobnosti
vrste v danih rastlinskih kombinacijah. Prav
slednje je pogosto odločilno za uspevanje
rastline na ožjem ali širšem rastiščnem

Preglednica 3: Vaccinium myrtillus L.- borovnica kot primer indiferentne vrste glede na vlažnost
tal in toploto- po Ellenbergu
Table 3: Vaccinium myrtillus L. - whortleberry as an example of an indifferent species as to soil
moisture and heat- according to Ellenberg

št.

EKOLOŠKI DEJAVNIK
Ecological site tactors

1

SVETLOBA

INDIKACIJSKA
VREDNOST
5

Light

2

TOPLOTA

x

Heat

OBRAZLOŽITEV INDIKACIJSKE
VREDNOSTI
polsenčna vrsta, redko uspeva v razmerah
polne dnevne svetlobe, vendar ponavadi v
razmerah z več kot 10% polne osvetrenosti
vrsta, ki se lahko pojavlja na rastišč ih z
nizkimi temperaturami do zelo toplih

rastišč

3

KONTINENTALNOST

5

Continental character
4

VLAŽNOST TAL

x

Sai/ moisture

5

REAKCIJA TAL

2

Soil reaction
6

DUŠIK V TLEH

3

prehodna vrsta med suboceanskimi (4) in
subkontinentalnimi {6)
vrsta, ki se lahko pojavlja tako na zelo
suhih kot tudi na zelo mokrih tleh
prehodna vrsta med rastlinami zelo kislih
C1) in kislih (3) tal
večinoma na tleh z malo dušika

1

1

Soil nitro_aen
7

SLANOST
Saltiness
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vrsta se ne pojavlja na tleh s povečano
slanostio
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inteJValu. Pogosto je prav konkurenca med
rastlinami tista, ki deluje omejujoče na
širino ekološke niše posamezne rc;tstline.
S stališča posameznega rastiščnega dejavnika so številne t.i. indiferentne vrste, ki
ne reagirajo na spremembo določenega
dejavnika.
Ellenberg (1974, 1991) uporablja za indiferentne vrste znak "x" (preglednica 3).
S tem označuje vrste, ki se glede na
določen ekološki dejavnik ne odzivajo oz.
imajo široko paleto reagiranja. To hkrati
tudi pomeni, da lahko rastlina uspeva v
zelo različnih rastiščnih razmerah.
Koširjeva metoda nakazuje na različno
ekološko reagiranje vrst s tem, da isto
rastlinsko vrsto vrednoti v pogojih različne
matične podlage. Tako obravnava npr.
borovnica na organski podlagi (šota, surov
humus, preperel les ali lubje, ... ), na karbanalni in posebno na karbonatni podlagi
v visokogorski stopnji.

6 EKOLOŠKI DEJAVNIKI RASTIŠČA
6 ECOLOGICAL FACTORS OF THE SITE

Rastline ponavadi ne opazujemo individualno, iztrgano iz naravne rastlinske
kombinacije, kjer lahko brez konkurence
dosežejo ekstremne meje svojega ekološkega inteJVala. Vzajemni odnosi med
rastlinami, ki žive v neki fitocenozi, močno
spremenijo možnosti za uveljavitev podedovanih reakcijskih norm v pogledu dejavnikov nežive narave (ROBIC 1979).
Zato upoštevamo pri obravnavi ekoloških
razmer določenega rastišča celotno kombinacijo rastlin, ki se je pojavila na določenem mestu v določenem času. Torej
metode vrednotenja rastišča obravnavajo
realno, ne pa neko potencialno, hipotetično
vegetacijo. Celotna rastlinska kombinacija
fitocenoze se pri vrednotenju uveljavi z
upoštevanjem individualnega indikatorskega pomena rastline in njenega deleža v
fitocenozi.
Za izračunavanje vrednosti ekoloških
dejavnikov rastišča obstajata dva načina.
Prvi upošteva pokrovnost posamezne rastlinske vrste, drugi pa le navzočnost rastline
na rastišču. V prvem primeru služi ocena
pokrovnosti kot ponder. Ta način je bil upo-

rastiščnih

dejavnikov

rabljen pri Koširjevi metodi, medtem ko je
izračun brez upoštevanja pokrovnosti bolj
pogost pri Ellenbergovi metodi, vendar pa
pri tem ni povsem izključena nasprotna
možnost.
Izračun rastiščnih dejavnikov je preprost.
Kot osnova služi temeljit fitocenološki popis
po standardni srednjeevropski metodi
(Braun-Blanquet). Ker se ponavadi hoče
mo izogniti vplivu človeka na rastišče,
upoštevamu predvsem zeliščne in grmovne vrste. Človekov vpliv je namreč najmoč
neje zaznaven kot posledica takega ali
drugačnega gospodarjenja prav z drevesnim slojem.
Za izračun tako upoštevamo indikacijske
vrednosti vseh teh rastlin v popisu. Pri
Ellenbergu ponavadi kar izračunamo srednjo indikacijsko vrednost za določen ekološki dejavnik in s tem praktično že dobimo
povprečno oceno razmer na rastišču.
Pri Koširjevi metodi upoštevamo pokrovnost rastlin, ki jo za izračun modificiramo
po VAN DER MAAREL-u, tako da je razpon lestvice od O do 9, namesto od + do 5.
lndikacijske vrednosti (valorizacijski koeficenti) za posamezne kvalitetne stopnje so
izražene kot neparne vrednosti (1, 3, 5, 7,
9, 11' 13).

Poprej je potrebno izbrati tudi ustrezne
indikacijske vrednosti glede na petrograJski
substrat in vegetacijsko stopnjo. Izračun je
nekoliko bolj zapleten kot pri Ellenbergu,
vendar z uporabo posebnega računalni
škega programa ne porabimo dosti časa.
Rezultat je rastiščni koeficient in slika
(povprečna, frekvenčno izražena) rastišč
nih dejavnikov.
Pri obeh metodah se izračunava aritmetična sredina ekoloških dejavnikov iz
indikacijskih vrednosti za posamezne rastline.
V matematičnem smislu uporaba aritmetičnih sredin ni povsem korektna (še posebno velja to za Koširjevo metodo, saj
npr. povprečno vrednost 3,9 za globino tal
ne moremo uvrstiti v eno od kvalitetnih
stopenj), saj so indikacijska števila ordinalne (vrstilne) vrednosti.
Da bi dobili čimbolj natančno sliko rastiščnih dejavnikov, dodatno uporabljamo tudi
frekvenčno porazdelitev rastlin po posameznih kvalitenih stopnjah. Aritmetična
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sredina pa nam služi le kot pripomoček, ki
nakazuje težišče posameznega ekološkega dejavnika.
Primer izračuna rastiščnih dejavnikov je
prikazan na primeru raziskovalne ploskve
na Prednjem vrhu nad Zavodnjami. Gozdno vegetacijskj tip je Querco-Luzulo-Fagetum (SIMONCIC 1992). Gozd je v fazi
starejšega drogovnjaka. V sestoju prevladuje bukev, ki so ji primešani smreka,
posamezni macesni in rdeči bori. Matična
podlaga je tonalit
Pri analizi rastiščnih dejavnikov po Ellenbergu (preglednica 4) ni upoštevana pokrovnost posamezne rastlinske vrste, temveč le navzočnost. Pri izračunu po Koširju
(preglednica 5) pa je upoštevana tudi
pokrovnost vsake posamezne rastline. Pri
analizi rastiščnih dejavnikov po obeh avtorjih so upoštevani le grmovni, zeliščni in
mahovni sloj.
Fitocenološki popis po standardni srednjeevropski metodi (Braun-Blanquet) z
oceno pokrovnosti za obravnavano ploskev
je:
l. drevesni sloj:

Fagus sylvatica
Picea abies
Larix decidua
Pinus sylvestris

4
1
+
+

11. grmovni sloj:

Fagus sylvatica
Picea abies
Acer pseudoplatanus

111.

zeliščni

2
+
+

sloj:

Vaccinium myrtillus
Luzula luzuloides
Pteridium aquilinum
Picea abies
Melampyrum pratense
Abies alba
Athyrium li/ix-temina
Prunus avium

+

+
+
+
+
+
+

IV. mahovni sloj:

Dicranum scoparium

+

Analiza ekoloških dejavnikov po Ellenbergu in sod. (1991) je pokazala, da gre
za rastišče s povprečnimi svetlobnimi
(prevladujejo polsenčne vrste) in toplotnimi
razmerami. Na tem rastišču se pojavljajo
rastline, ki so značilne za suboceansko
klimo (pojavljajo se večinoma v celotni
Srednji Evropi).
Tla so sveža, prehodna med kislimi in
zmerno kislimi in s povprečnimi vsebnostmi
dušika.

Preglednica 4: Analiza ekoloških dejavnikov po Ellenbergu in sod. (1991)
Table 4: An analysis of ecologicaf factors according to Effenberg et al. (1991)
Ekološki
dejavnik
Ecologica/
factors

SVETLOBA
Light

Povprečje

4,3

TOPLOTA
Heat

4,3

KONTINENTALNOST
Continental
character
4,1

VLAŽNOST

REAKCIJA

TAL

TAL

Sai/ moisture

Sai/ reac/ion

5,3

3,7

DUŠIK
V TLEH
S oil
nitrogen
4,3

Mean value

Preglednica 5: Analiza ekoloških dejavnikov po Koširju (1992)
Table 5: An analysis of ecological tactors according to Košir (1992}
Ekološki
dejavniki
Ecological
factors

PETROGRAFSKI
SUBSTRAT
Petrographic
substrate

Povprečje

3,8

Mean
value
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KISLOST TAL SOLUM SKELETNOST STOPNJA
KLIMA RASTIŠCNI
IN OBLIKA
VLAŽNOSTI
Climate KOEFICIENT
So/um
oz.
HUMUSA/Sai/
Site
KAMENITOST RASTIŠČA/Site
acidity and
coefficient
Skeleton
moisture
degree
humus form
character or
stoniness
4,5
1,6
3,1
0,9
2,0
4,0

Aastlina - rezultat

Analiza po Koširju (1992) je pokazala,
da na tem rastišču prevladujejo rastline
kislih silikatov. Več kot polovica vrst. nakazujejo na kisla, srednje globoka do globoka
tla in na prhnino slabše biološko neugodne
oblike. Rastline nakazujejo na relativno
veliko kamenitost v zgornjih talnih horizontih. Iz frekvenčne analize lahko sklepamo
na sveže do nekoliko vlažnejše rastišče. V
klimatskem srnislu pa prevladujejo rastline
sredogorskih in nižinskih hladnejših leg.
7 ZAKLJUČEK
Obravnavani metodi vrednotenja gozdnih rastišč ob pomoči indikacijskih lastnosti
rastlinskih vrst narn dajeta vpogled v dokaj
širok spekter ekoloških dejavnikov. Čeprav
ne moreta enakovredno nadomestiti natančnejših meritev rastiščnih dejavnikov,
narn vendarle pornagata oblikovati orientacijsko sliko ekoloških razmer na razmeroma hiter in poceni način.
Že taka ocena je lahko dober pripomoček tudi terenskemu gozdarju, ki na osnovi
takih informacij laže odloča o poseganju v
gozd z ustreznimi ukrepi. Pogosto nas
neko trenutno ali celo navidezno stanje
rastišča lahko zavede v napačno ukrepanje. Prav zaradi tega so narn lahko
rastline, ki so odgovor na povprečno stanje
rastiščnih dejavnikov v daljšem obdobju,
reJativno dober pripomoček.
Iskanje značilnih, razlikovalnih vrst, takih
ali drugačnih bioindikatorjev razmer je v
fitocenologiji že utečeno. Zato te rnetode v
bistvu niso nekaj povsern novega, nekoliko
novejši je le način ekološke obravnave
celotnega rastlinskega sestava na osnovi
indikacijskih vrednosti.
Gotovo pa je glavna in temeljna pomanjkljivost metod vrednotenja rastišč, ki veliki
večini že v samem začetku zapira pot do
rezultata, zahtevano dobro poznavanje
zeliščne in grmovne vegetacije. Vendar se
do neke, sicer precej omejene mere, lahko
zadovoljimo že z mnogo bolj grobo oceno
rastiščnih dejavnikov, ki bo temeljila na
nekaj znanih in tipičnih rastlinah za neko
rastišče.

Poleg tega pa imata obravnavani rnetodi
še več drugih dobrih in tudi slabih strani.
Ellenbergova rnetoda (1991) kvalitativne

rastiščnih

dejavnikov

analize vegetacije razpolaga z zelo obširnim seznamom ocenjenih rastlinskih vrst,
vendar je pomanjkljivost v tem, da so
njihove indikacijske vrednosti prvotno določene v srednji Evropi, zato niso povsem
primerljive z razmerami pri nas. Tako je
smiselno v analizi uporabiti vrednosti, ki jih
je po isti metodologiji kot Ellenberg (isti
rastiščni dejavniki) na osnovi Avstrijske
gozdne inventure ugotovil KARRER (1992),
ali pa, odvisno od geografske bližine, katero izmed drugih tovrstnih metod (npr.
LANDOLT 1977).
Nasprotno od Ellenbergove metode pa
vsebuje Koširjeva (1992) mnogo manj
rastlinskih vrst. Vendar seznam sestavljajo
rastlinske vrste, ki rastejo v najbolj razširjenih gozdnih združbah našega ozemlja.
Prednost te metode je v izračunu rastiščnih
potencialov za skoraj vsa gozdna rastišča.
Ocene rastiščnih dejavnikov je možno
izboljšati z številnejšimi ponovitvami in pa
s kombinacijo obravnavanih metod z natančnejšimi meritvami (ROBEK, KALAN,
KUTNAR 1994).
Pri uporabi rnetod vrednotenja rastišč in
ekoloških dejavnikov se moramo predvesm
vprašati:
- Kako so indikacijske vrednosti za
posamezen ekološki dejavnik definirana?
- V katerern geografskem obrnočju so
nastale?
- Kako se ocenjene vrednosti ujemajo z
rezultati natančnejših meritev?
-Pod kakšnimi pogoji so rezultati rnetod
vrednotenja rastišč dovolj dobra ocena
dejanskih razmer?
CONCLUSION
The treated methods of the evaluating of forest
sites by means of indication characteristics of
plant species enable an insight into a relatively
broad spectrum of ecological factors. Although
they cannot equally substitute more precise
measurements of sight factors, they do help us to
get an orientative image of ecological conditions
ina relatively fast and inexpensive way.
Such an evaluation can also be a good aid to a
field forester who has it easier to make decision s
regarding forest measures on the basis of such
information. It can often happen that a momentary or even apparent site condition is the reason
for the selection of wrong measures. Because of
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that, plants, representing an answer to the average condition of site factors through a longer period, can serve asa relatively good help.
The searching for characteristic, distinguishing

species, for various bioindicators of conditions
has become a routine in phytocoenology. Consequently, these methods are not entirely new. Only

the method of ecological treatment of the entire
plant system based on indication values is of a
later origin.
The main and basic disadvantage of site eval-

uation methods - preventing the majority of the
attempts to come to a result at the very beginning
-is a precondition demanding good knowledge of
herb and shrub vegetation. To some extent, a
rough estimation of site factors, based on some
known and typical plants of a site, would also do.
Apart from that, the treated methods also have
other advantages as well as disadvantages. The
Ellenberg's method of qualitative vegetation analysis (1 991) disposes of a long list of plant spedes evaluated. lts disadvantage is that their indication values were originally established in Central Europe and are therefore not entirely comparable with the conditions in Slovenia. Therefore it
would be sensible to use in the analysis the values which were established according to the
same methodology as by Ellenberg (the same
site factors) by KARRER (1992) on the basis of
Austrian forest inventory or any other methods of
this type (e.g. LANDOLT 1977), depending on
geographic proximity.
Contrary to the Ellenberg's method, the Košir's
method includes less plant species. Yet the list is
composed of those plant speci es, which occur in
the most frequent forest associations in Slovenia.
The advantage of this method is the calculation
of site potentials for almost all natural sites.
The evaluations of site factors can be improved
by numerous repetitions and a combination of the
treated methods with more precise measurements (ROBEK, KALAN, KUTNAR 1994).
ln the application of the methods of the evaluating of sites and ecological facto rs, the following
questions are relevant:
..
-How are the indication values for an individual ecological factor defined?
-ln which geographical area have they emerged?
-How do the evaluation values agree with the
results of more precise measurements?
- Under which conditions are the results of site
evaluation methods a relevant assessment of actual conditions?
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GDK: 945.21:174.7 Picea abies (L.) (Sgermova smreka): 181.7:522.2: (497.12.11
Pohorje)

Sgermova smreka s Pohorja je eno najvišjih evropskih
dreves
Sgerm's Spruce from the Pohorje is one of the Tallest European
Trees
Robert BRUS·
Izvleček

Synopsis

Brus, R.: Sgermova smreka s Pohorja je eno
najvišjih evropskih dreves. Gozdarski vestnik, št.
7-8/95, V slovenščini s povzetkom v angleščini,
ci t. lit. 17.
V prispevku je predstavljeno eno najvišjih dreves
v Evropi, 61 ,7 metrov visoka smreka (Picea abies
(l.) Karst.) s Pohorja. Našteta so še druga najvišja
evropska in slovenska drevesa. Rastiščne razmere, v katerih raste Sgermova smreka, primerja
avtor z rastiščnimi razmerami, značilnimi za druge
najvišje smreke v Evropi.
Ključne besede: smreka, najvišja drevesa, Pohorje.

Brus, R.: Sgerm's Spruce from the Pohorje is
one of the Tallest European Trees. Gozdarski
vestnik, No. 7-8/1995.Jn Slovene with a summary
in English, lit. quot.17.
The paper introduces one of the tallest European trees, a 61,7 metre tali Norway spruce (Picea
abies (L.) Karst.) from the Pohorje. Other exceptionally tali European and Slovenian trees are
described. Site conditions in which Sgerm's spruce
is growing are compared to those characteristic of
other tal lest European spruce trees.
Key words: spruce, tali est trees, Pohorje.

1 UVOD

gostejši, zanesljivejši in popolnejši kot
seznami najviših dreves. Zlasti na spiskih,
ki so rezultat širokih akcij odkrivanja najdreves, je obsegom dodane višine potrebno jemati z veliko mero previdnosti.
Kadar se kljub temu, da jih je ocenilo
neizkušeno oko, takšni podatki v spisku
pojavijo, naredijo več škode kot koristi, kajti
s tem izgubijo vrednost tudi tiste višine, ki
so bile izmerjene pravilno. Zato je po svoje
razumljivo, da največje višine drevesnih
vrst pri nas poznamo zelo slabo in da smo
do njih pogosto nezaupljivi. Še posebej
previdni smo ponavadi pri navedbah drevesnih višin nad 50 metrov.

INTRODUCTION

Višine največjih dreves poznamo ponavadi precej slabše kot njihove debeline.
Izmera obsega ali premera drevesa je
preprosto delo, bistveno drugače pa je z
višinami. Izmera višine je časovno zahtevno in drago delo, ki zahteva izkušenega
merilca. V nasprotnem primeru lahko pride
pri merjenju tudi do grobih napak. Na
prostem rastoča drevesa, kakršna je večina najdebelejših, so mnogo laže opazna
in pogosteje deležna naše pozornosti kot
drevesa v strnjenem gozdnem sestoju,
rned katerimi ponavadi najdemo najvišja.
V gozdu vse prepogosto pozabljamo na
tretjo dimenzijo in pogledov ne usmerjamo
navzgor po drevesu, in ker je izredno višino
drevesa tudi sicer mnogo teže zaznati in
natančno izmeriti kot izjemno debelina, so
seznami najdebelejših dreves veliko po• R.B., dipl. ing. gozd., Oddelek za gozdarstvo
Biotehniške fakultete, Večna pot 83, 61000, Ljubljana, SLO

2 NAJVIŠJA DREVESA V EVROPI
2 THE TALLEST EUROPEAN TREES

Med evropskimi drevesnimi vrstami daleč največje višine dosežeta smreka (Picea

abies) in navadna jelka (Abies alba), vendar le redke med njimi presežejo višino 60
metrov.
Kot najvišje danes živo evropsko drevo
GozdV 53. 1995
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navaja Mayer (1 984) 53 metrov visoko
smreko iz pragozda Peručica na Sutjeski v
Bosni in se pri tem sklicuje na Leibundgutovo meritev iz leta 1954 (Leibundgut
1975, _1 993). Toda Leibundgut (1 975) v
Istem clanku navaja tudi 65 metrov visoko
jelko, ki jo je istega leta kot visoko smreko
osebno izmeril v Peručici. Ob predpostavki,
da po dobrih štiridesetih letih še stoji, in
v~rJetnost za to pri njej ni nič manjša kot
pn rekordno visoki smreki, je danes najvišje
ev~opsko drevo verjetno omenjena jelka.
. Se višja od jelke iz Peručice bi naj nekoč
b1la legendarna jelka iz Schwarzwalda z
68 metri višine in prsnim premerom kar
380 cm, toda drevo že dolgo ne stoji več in
skoraj sto let starih podatkov o njegovih
merah ni mogoče preveriti (Mayer 1979).
Prav tako nepreverljivi in nepopolni so
Alikalficevi podatki o 57 metrov visoki suhi
j~lki, ki naj bi jo nekoč izmerili v pragozdu
Corkova uvala pri Plitvicah na Hrvaškem
(Sgerm 1971 ). Še manj zanesljive so
navedbe o 53 metrov visokih drevesih v
rezervatu Parangalica na Rili v Bolgariji
(Nedalkov), saj v zapisu o njih niso navedeni niti drevesna vrsta~niti drugi podatki.
V pragozdu Kubany na Ceškem sta rastli
še visoki smreki z višinama 62 in 58
me_trov, vendar nobena od njiju ne stoji
vec.

Od dovolj dobro dokumentiran ih še živih
jelk je treba poleg 55-metrske rekorderka
iz Peručice omeniti še 60 metrov visoko
jelko iz pragozda Biogradska gora v Črni
gori (Mayer 1979, 1984) in 58 metrov
visoko jelko iz pragozda čorkova uvala
(Mayer 1975). O 58 metrov visoki jel ki so
poročali tudi iz pragozda Dobrač na Slovaškem (Priesol, Ran duška 1957 in Mayer
1979 ).
Od smrek, ki so danes še žive, je bila
poleg najvišje, 53-metrske iz Peručice
prav tam izmerjena še smreka z odlom~
ljenim vrhom, visoka 50 metrov (Leibundgut 1993, Mayer 1979). Še pred odlomam bi naj bila visoka 53 metrov. Kljub
visoki starosti je pognala nadomestni vrh.
Tudi naslednjo, 57-metrsko smreko, so
izmerili v .Peručici (Mayer 1979), medtem
ko je v Corkovi uvali najvišja izmerjena
smreka visoka 55 metrov (Mayer 1975).
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3 NAJVIŠJA DREVESA V SLOVENIJI
3 THE TALLEST SLOVENIAN TREES

V Sloveniji se vsaj do zdaj nismo postavljali s tako visokimi drevesi. V knjigi Po
jamborni cesti ... v mesto na peklu Miroslav

Pahor sicer navaja, da so leta 1894 z
Rakitne po jamborni cesti do Trsta prepeljali 54 metrov dolg jambor, kar pomeni,
da je moralo biti drevo, najverjetneje jelka,
VIsoko najmanj 57 metrov, toda podatek
kljub številnim pričevanjem ni ne preverljiv
ne povsem zanesljiv. Kotar (1 988) navaja
smreko, jelko in macesen kot vrste ki bi
naj pri nas dosegala

največjo

višino in

hkrati ugotavlja, da so bila ali so le redka
dreves.~ višja od 45 metrov. Najvišja doslej
zaneslJIVO anahz1rana smreka pri nas je

bila leta 1977 podrta Kore nova smreka iz
Zasavja s 45,3 metri (Kotar 1977), med
jelkami pa sta bili najvišji analizirani jelka s
Turna nad Ribnico s 45,5 m (Kotar 1978)
in debela jelka iz Trnovskega gozda s 43,8
metn (Sgerm 1971). Presenetljivo je, da
vse navedene smreke in jelke po višini

prekaša bukev, ki so jo zaradi analize
posekali nad Soteska in ji namerili kar
45,95 metrov, kar je verjetno celo svetovni
rekord med bukvami (Kotar 1988).
~aved~ne

višine so zanesljivo izmerjene,

saj so bile vse ugotovljene na podrtih ali
posekanih drevesih. Tudi med še živimi
drevesi je še precej visokih, njihove višine

P.a so_ izr:'erjene bolj ali manj zanesljivo.
Crmosnjlska jelka v Rogu je visoka 43
metrov, prav toliko je bila visoka Maroltova
jelka na Pohorju, preden se ji je odlomil
vrh. Fridrihštajnska jelka naj bi bila visoka
45 metrov, Rajhenavska jelka pa kar 49
metrov (Inventar naravne in kulturne dediščine Slovenije 1991). Še višje so vrednosti, ki jih pri nas dosega smreka. Kotar

(1 988) omenja, da bi naj po trditvah posameznikov smreka celo presegla 50 metrov.' y;:ndar konkretnih primerov ne navaja,

NajVISje smreke vsekakor rastejo na Pohorju in v okolici, saj bi naj po podatkih
Zavoda za varstvo naravne in kulturne
dediščine iz Maribora merila Kozjekova
smreka s Kozjaka 44 metrov, smreka v
Hudem kotu_ na Pohorju 47 metrov in
smreka nad Svajgerjevo žago 51 metrov.
Iz istega vira je prišla tudi že precej sporna
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informacija o 58-metrski Cebejevi smreki s
Pohorja, naravnost neverjeten podatek pa
sem pred kratkim dobil od kolegice, ki se
je vrnila z ekskurzije po Pohorju. Udeležencem ekskurzije so namreč pokazali
tudi smreko, ki bi naj po višini celo presegala 60 metrov. Odločili smo se, da
bomo podatek zanesljivo preverili, meritev
ustrezno dokumentirali in tako sebi in
drugim pregnali senco dvoma o višinah
pohorskih velikank.

4 SGERMOVA SMREKA
4 SGERM'S SPRUCE

Sgermova smreka raste na posestvu
Rudija Sgerma iz Orlice pri Ribnici na
Pohorju. Meritvi z gozdarskima višinomerama Suunto in Blume-Leiss, ki sta ju v
začetku letošnjega poletja opravila predstavnika Uprave Republike Slovenije za
varstvo narave iz Ljubljane in Zavoda za
varstvo naravne in kulturne dediščine iz
Maribora, sta pokazali višini 64 in 63
metrov. Izkazalo se je, da gre zares celo v
evropskem merilu za drevo izjemne višine.
Ker nismo povsem zaupali natančnosti
višinomerov, ki merjenju takšnih višin niti
niso namenjeni, smo za natančno izmera
njene višine prosili doc. dr. Boža Kolerja,
dipl.ing.geod. s Fakultete za gradbeništvo
in geodezijo. Meritev, kakršna v gozdarstvu
ni ravno pogosta in ki glede natančnosti in
zanesljivosti ne dopušča dvomov, je izvedel 14.7.1995 z elektronskim teodolitom
Kern E 12 in z elektrooptičnim razdaljemeram Kern OM 503. Pri tem je uporabil
geodetsko metodo trigonometričnega višinomerstva, pri kateri se meri horizontalna
razdalja od instrumenta do objekta, ki mu
merimo višino in vertikalni kot oziroma
zenitno distance. Izmerjena višina smreke
je bila 61 ,7±0,09 metrov.
Z zares fantastično višino 61,7 metrov je
Sgermova smreka seveda najvišja slovenska smreka in najvišje slovensko drevo
nasploh, v evropskem merilu pa ji je mesto
nekoliko teže natančno določiti, saj za
najvišja drevesa, ki jih je pred dobrimi 40
leti v Peručici izmeril Leibundgut, ne vemo,
ali še stojijo ali ne. Zaradi znanih razmer
tega verjetno še nekaj časa na bomo mogli

preveriti. Toda na osnovi razpoložljivih
podatkov lahko s precejšnjo gotovostjo
trdimo, da je v Evropi Sgermova smreka
med petimi najvišjimi drevesi in druga ali
tretja najvišja smreka. Po nam znanih
podatkih je tudi najvišje drevo v srednji
Evropi.
Sgermova smreka je v mnogih pogledih
nenavadna in precej odstopa od značilnosti, ki jih je za najvišja evropska
drevesa ugotovil Mayer (1979). Najprej
zbudi pozornost njena izredna vitkost. Vse
znane smreke podobnih višin so v premeru
v prsni višini merile od 140-170 cm; Sgermova smreka ima prsni premer le 108 cm.
Njeno prostornino so ocenili na 13 m3
(Modic 1995) in na 15 m3 (Sgerm 1980),
kar je kar 2-do 3- krat manj kot pri drugih
tako visokih smrekah. Smreka ne raste v
združbi Abieti-Fagetum, ampak v združbi
Dryopterido-Abietetum, matična podlaga
pa ni tako kot v večini primerov apnenec,
ampak peščen lapor in peščenjak z vložki
konglomerata. Mayer (1979) tudi ugotavlja,
da dosegajo smreke največje višine v
srednjemontanskem pasu med 800 in 1200
metri nadmorske višine, Sgermova smreka
pa raste na nadmorski višini vsega 550
metrov. Sgermova smreka tudi ne raste
tako kot prav vse druge rekorderka - v
pragozdu, ampak v prebiralnem mešanem
sestoju jelke s primesjo smreke in bukve,
torej v gospodarskem gozdu, ki pa je
vendarle med vsemi gozdnimi tipi pragozdu
še najbližji. Zanimivo je, da smreka tudi na
splošno največjih višin ne dosega na rastiščih, kjer je v ekološkem optimumu in na
katerih tvori čiste sestoje. Njen rastni optimum je na rastiščih, kjer se z relativno
nizkim deležem v lesni zalogi pojavlja v
sestojih skupaj z jelko in bukvijo, ki ji
ustvarjata takšne socialne razmere, da
lahko izjemno hitro prirašča v višino (Mayer
1979).
Zanimiva je tudi starost Sgermove smreke. Kotar (1988) meni, da so bili vsi
dosedanji rekorderji zelo stari oziroma zelo
blizu svoje fizične zrelosti, ta pa je pri
smreki nekoliko nižja kot pri jelki. Starost
Korenove smreke pri višini 45,3 m je bila
161 let (Kotar 1977), Mayer (1979) pa za
najvišje smreke meni, da so večinoma
stare celo 300-500 let. Legendarna, 57,6
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m visoka nemška smreka, imenovana
"Fichtenkonig", ki se je podrla leta 1970, je
bila stara 440 let (Schmidt-Vogt 1986).
Natančne starosti Sgermove smreke radeljski gozdarji niso poskusili ugotoviti , ker
je z vrtanjem ne želijo poškodovati. Sami
so njeno starost ocenili na 150 let (Modic
1995), Sgerm (1980) pa je na osnovi
izvrtka iz zunanjega dela debla starost
smreke ocenil na 230 let. Po panju, ki smo
ga našli v bližini smreke velikanke, smo
ugotovili, da je bila sosednja smreka s
premerom nekaj več kot 80 cm stara več
kot 200 let. Približno 50 notranjih letnic je
bilo pri njej zelo gostih, kar pomeni, da je
bila v zgodnji mladosti toliko časa zasenčena. Če predpostavimo, da je bila tudi
Sgermova smreka v mladosti nekaj časa
zasenčena , in ta predpostavka je utemeljena, saj so drevesa z gosto rastjo v
sredini odpornejša proti napadom rde če
trohnobe (Mayer 1979), to pa je pri smreki
tudi eden izmed pogojev za doseganje
rekordnih dimenzij, potem je njena starost
verjetno res okrog 250 let.
še več smrek in jelk v bližini Sgermove
smreke dosega neverjetne višine. Sosednja smreka, ki smo jo prav tako izmerili
s teodolitom, je na primer visoka 53,2±0,04
metrov. O posebnem biotipu, za katerega
bi bilo značilno doseganje takšnih višin, je
samo na osnovi fenotipa , ki je rezultat
skupnega delovanja genetske zasnove in
rastišča, brez eksperimentalnih dokazov
težko govoriti. Znano je, da v pragozdu
Peručica v bližnji okolici najvišje smreke
raste še več kot 20 izredno visokih smrek,
ki se od drugih razlikujejo poleg višine tudi
po nekaterih morfoloških znakih (Mayer
1979). V tem primeru bi s testi potomstva
morda lahko znotraj lokalne populacije
ugotovili obstoj posebnega biotipa, s katerim je povezana tudi izjemna rast. Podobno kot pri drugih najvišjih evropskih
smrekah tudi pri Sgermovi smreki posebnih
morfoloških lastnosti v primerjavi z nižjimi
smrekami nismo opazili, zato verjetno drži,
da je v genetski zasnovi sicer dana možnost doseganja velike višine, da pa je v
tem primeru odlično rastišče tisto, ki je to
možnost omogočilo izkoristiti. Po besedah
gozdarjev so smreke, višje od 50 metrov,
pogoste še v marsikaterem vlažnem in
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rodovitnem jarku na Pohorju. Rastiščne
razmere na vlažnem pobočju tik nad jarkom , kjer smreka raste, so seveda več kot
odlične , za višinsko rast pa vemo, da je od
rastišča bolj odvisna kot debelinska rast.
Višina drevja je zato v večjem delu sveta
tudi osnova za določanje proizvodne sposobnosti rastišč. Toda za doseganje rekordov je poleg rastišča potrebno tudi
veliko sreče oziroma poseben splet ugodnih okoliščin, kot to imenuje Kotar (1988).
Med ugodnimi okoliščinami je pri smreki
zaradi plitvega koreninskega sistema še
veliko bolj kot pri jelki odločilna pred
močnim vetrom zaščitena lega, kakršno
ima tudi Sgermova smreka.
Sgermova smreka je po Zakonu o gozdovih že avtomatično zavarovana zaradi
svojih izrednih dimenzij, kljub temu pa bo
nujno še dodatno zavarovanje z občinskim
odlokom. Regionalni zavod za varstvo

Fotografija 1: Sgermova smreka {foto Robert
Brus)
Photography 1: Sgerm's spruce
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naravne in kulturne dediščine iz Maribora
in Uprava Republike Slovenije za varstvo
narave sta v tem primeru s hitrim. ukrepanjem pokazala naravnost zgledno zavzetost. Strokovne osnove za zavarovanje
so že v izdelavi, denar za zavarovanje in
odškodnino je zagotovljen, v kratkem bodo
stekli pogovori o zavarovanju z lastnikom.
Pri tem ni nepomembno, da ne nameravajo
zavarovati samo Sgermove smreke, ampak tudi del izjemnega rastišča. Zavarovani
objekt bo gotovo pomemben zaradi svoje
izobraževalne, znanstvenoraziskovalne,
rekreativna, spomeniške in konec koncev
tudi promocijske vloge, saj je gotovo, da
bo veliko tujih strokovnjakov hotelo videti
najvišje drevo v srednji Evropi. Tudi na to
se je treba pripraviti.
5 ZAKLJUČEK
5 CONCLUSION

Pravzaprav je nenavadno, da je bila
Sgermova smreka do zdaj slovenski in tuji
gozdarski javnosti tako malo znana. Tega
je morda krivo tudi to, da doslej ni bila
predstavljena v nobeni izmed strokovnih
revij. Leta 1980 je Franjo Sgerm, brat
lastnika smreke Rudija Sgerma, sicer v
Nedeljskem dnevniku napisal članek o
tedaj 57,5-metrski smreki velikanki, toda v
strokovnih krogih je članek ostal brez
pravega odmeva in velika večina gozdarjev
še danes ob omembi višine 60 metrov
nejeverno zmajuje z glavo. Hkrati se na
neki način ponavlja pri smreki zgodba
izpred nekaj let, ko se je z izmera visoke
bukve naenkrat porušilo dotedanje vedenje
o največjih višinah te drevesne vrste pri
nas (Kotar 1988). Tokrat se je to zgodilo s
smreko, kmalu pa bodo morda na vrsti še
druge drevesne vrste.

SGERM'S SPRUCE FROM THE POHORJE IS
ONE OF THE TALLEST EUROPEAN TREES
Summary

Among European tree speci es Norway spruce
(Picea abi es (l.) Karst.) and silver fir (Abi es alba
Mili.) are the tallest, but their heights rarely ex-

ceed 60 metres. The tallest living trees measured
in Europe are a 65-metre tali silver fir from the
Peručica virgin forest in Bosnia, a 60-metre tali
silver fir from the Biogradska gora virgin forest in
Montenegro, and 63- and 60-metre tali spruce
trees from the Peručica.
ln the village of Orlica near Ribnica na Pohorju
in Slovenia a Norway spruce tree which was
61,7±0,09 metres tali and 108 cm in breast height
diameter was measured. An electronic theodolite
Kern E 12 and an electro-optical distance meter
Kern OM 503 were used to measure the height.
The Sgerm's spruce, nam ed after the forest plot's
owner where it was found is with its 61,7 metres
by far the tallest tree ever measured in Slovenia
and probably the tallest tree in Central Europe. It
is also one of the five tallest trees in Europe.
There are only one or two spruce trees in Europe
that exceed it.
ln severa! ways Sgerm's spruce does not correspond to the expected site conditions Mayer
(1979) found characteristic of especiallytall spruce
trees. First of all and most surprisingly, it is not
growing ina virgin forest but ina managed forest.
The altitude of the site is not between 800 and
1200 m but 550 metres. The association is Dryopterido- Abietetum and not the expected AbietiFagetum, and the pa rent rock is not limestone but
sandy mari and sandstone. With a breast height
diameter of only 108 cm it is very thin in comparison to othertallest spruce trees whose diameters
range between 140 and 170 cm. Besides, the
!arg est spruce trees are usually between 300 and
500 years old while Sgerm's spruce is estimated
to be only 250 years old.
There are more spruces and firs in the vicinity
of Sgerm's spruce which are also unusually tali.
For example, the measured height of one neighbouring spruce tree was 53±0,04 m. The abundance of large trees indicates that the site is
extremely fertile. According to local foresters there
are other similar highly productive sites which are
protected from strong winds in wet ra vin es in the
Pohorje region, so there is a possibility that other
similarly large trees may be found.
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STROKOVNO IZRAZJE

Delo terminološke komisije
Terminološka komisija je na enem od svojih rednih sestankov (vsako drugo sredo v
mesecu) razpravljala o primernem izrazu za stroj, ki ga uporabljamo za čiščenje gošče
in za obžetev. Po daljši razpravi je sprejela geslo: KROŽNA ŽAGA ZA NEGO. Zavrnila je
naslednja tudi že uporabljena gesla: motorka s krožno žago, motorka za obžetev,
motorna žaga za čiščenje, čistilna motorna žaga, žaga čistilka, motorna kosa. Ob tem je
skupina za gozdarsko strokovno izrazje tudi razpravljala o geslu MOTORNA ŽAGA, ki
ga najbolj priporoča za široko uporabo. Možno pa je uporabiti tudi številne sinonima za
ta izraz:
motorka
motorna verižna žaga
enoročna motorna žaga
sabljasta motorna žaga
sabljasta verižna motorna žaga
(prenosna verižna žaga)
Potem ko je pregledala in popravila prevod 200 nemških gesel iz "Lexicon silvestra" v
je s tem delom zaenkrat prenehala in se je lotila prevajanja gesel iz skupine
novih 1000 gesel, ki so jih pripravili v Eberswaldu. Odločili smo se, da bomo objavili tista
gesla, do katerih smo prišli šele po daljši razpravi. Na ta način seznanjamo bralce z
našimi odločitvami in menimo, da bi lahko tudi oni v razpravi prispevali k njihovim
izboljšavam, če poznajo boljše utemeljene rešitve. Hkrati objavljamo tudi dobeseden
prevod nemške razlage vsakega gesla. številke pred geslom pomenijo: zaporedno
številko gesla, vrstilec iz GDK in vsebino ter obliko gesla.
slovenščino,
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Nemško geslo
(razlaga)

Slovenski prevod

2003 377.4 .20
Abfuhrfahrzeug n
Transportfahrzeug n
(vsakršna vrsta vozila za odvoz)

vozilo n za odvoz;
vozilo n, transportno

2004 232.32.70
Abharten von
Pflanzen
(privajanje sadik v dreves nici na razmere zunaj drevesnice)

prilagajnje n sadik;
utrjevanje n sadik

2006 221.03 .70
Absaumung f
(odstranitev roba sestaja debeljaka zaradi pomlajevanja)

sečnja

f, robna

2009 26 .60
Agroforstwirtschaft f
gospodarjenje n, gozdno poljsko,
mit Baumplantage
z drevesnimi plantažami
(gozdno poljsko gospodarjenje, pri katerem je plantažna vzgoja dreves za pridobivanje
celuloznega lesa, drv in drugega vključena v poljedelski sistem)
2017 235.2 .70
Varan bau m; Vorbau m;
predsadnja;
Vorkultur f
nasad m, prehodni
(umetno vnašanje dreves nih vrst- v sestoj de beljaka pred njegovim splošnim pom laj evanjemki potrebujejo pred rast pred drugo drevesne vrsto ali začetno zaščito pod krošnjami npr. sad nja
jelke, bukve 1 nasprotje: Anbau unter Schirm, Unterbau)
2021 234.70
Anreicherungshieb
sečnja f, negativna izbirna
(odstranitev dreves nezaželenih dreves nih vrst iz vladajočega sestaja- tropskih in subtropskih
pragozdov in starih drugotnih gozdov- za izboljšanje preostalega sestaja 1 nasprotje: Aushieb
schlechter HOizer)
2023 622.60
Flache f, ideelle;
delež m, idealni
površinski
Anteilflache f, ideelle
(idealni del delne površine ali odseka - ugotovljen računsko preko deleža števila dreves ali
temelj nice- posameznih drevesnih vrst v mešanem sestoju)
2025 306.60
Arbeitserschwernis f,
dejavnik m dela,
Erschwernis f
oteževalni
(dejavnik, ki ovira ali otežuje normalni potek dela npr. neugodne terenske razmere, izjemne
vremenske razmere in podobno)
2034 852.12 .20
offen er Ast m
(grča, ki je vidna na površini debelnega

plašča)

grča f,

vidna

2036 307.20
Astholzzerkleinerer m
sekalnik m za vejevje
Astholzhacker m
stroj m, se kalni, za vejevje
(premični delovni stroj s posebnim sklepom za sprejemanje, vodenje in drobljenje vejevja)
2043 91 .70
Aufforstungspolitik f
politika fogozdovanja
(skupek na ogozditev naravnanih državnih ukrepov za doseganje ciljev gospodarske politike)
2044 422.1 .70
Auffrieren

dvigovanje n tal zaradi
zmrzali
(dvigovanje zgornje plasti - nezasnežene, brez rastlinstva - tal zaradi povečanja volumna
zmrznjene talne vode. Vzrok za možne poškodbe sadik in tudi gozdnih poti}
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Nemško geslo
(razlaga)

Slovenski prevod

2046 307.20
priključek m, nasadni strojni
Aufsattelmaschine f
(nesamostojen delovni stroj, ki med delovnim postopkom oziroma med prevozom na delovišče
leži /deloma/ na vozilu npr. na traktorju)
2049 307.20
Ausformungsanlage f

naprava fza izdelavo
sortimentov

(stacionarna kombinacija strojev za izdelavo sortimentov)
2050 232.41 .70
Ausheben n von Forstpflanzen
Pflanzenausheben n;
Ausgraben n der Pflanzen
( l očitev in odstranitev gozdnih sadik iz tal,
Pflanzen)

izkop m sadik
z nač i l no

za drevesnice 1 nasprotje: Anheben der

2052 165.6 .70
izbor m,
lndividualauslese f
(izbor posameznih rastlin z določenimi lastnostmi, ki ga naredi človek)
2054 245.1 .70
Astung f, Asten n;
Aufastung f, Aufastung t,
Beschneiden n
(samostalnik k glagolu obvejiti)

posamični

obvejevanje n

2056 222.2 .60
Niederwaldbetrieb m
Ausschlagbetrieb m
(način obratovanja za panjevec)

gospodarjenje n
panjevsko

2063 521 .3 .80
Basisdurchmesser m
(premer debla na nivoju površine tal)

premer, pritalni

2066 534.1 .20
beherrschter Baum m
(drevo, katerega krašnja ostaja pod

vladajočim

drevo n, obvladano;
drevo n, podstojno
slojem krošenj sestaja)

2068 228.12 .20
Gesamtbestand m
sestoj m, celotni
(seštevek glavnega in pomožnega sestaja v gozdnogojitvenem smislu)
2071 181.1 .20
einheimische Baumart t.
Baumart f, autochtone
(dreves na vrsta, ki je naravno razširjena na nekem

drevesna vrsta f, avtohtona
območju)

2079 228.5 .20
mittleres Baumholz n
(debeljak s srednjim prsnim premerom od 36 do 50 cm)
2080 228.5 .20
schwaches Baumholz n;
angehendes Baumholz n;
geringes Baumholz n
(sestoj s srednjim prsnim premerom od 21 do 35 cm)
2081 228.5 .20
starkes Baumholz n
(debeljak s srednjim prsnim premerom nad 50 cm)
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debeljak m, mlajši

drogovnjak m

debeljak m, starejši

L

11

Ir

Nemško geslo

Slovenski prevod

(razlaga)

2082681.3.10
Forstwirtschaftsmeister m;
Haumeister m; Holzhauermeister m;
Holzermeister m; Holzmeister m
(za mojstra izobraženi gozdar z dovoljenjem za

delovodjam, gozdarski
poučevanje)

2090 164.5 .20
Belaubung t,
olistanost f
Blattwerk n
(skupek listov- iglic drevesa ali druge rastline, razporejen na rastlini)
2093 624.20
hiebsnotwendiger Bestand m
sestoj m za sečnjo
(sestoj pri katerem je končni posek nujno potreben zaradi gozdnogojitven ih, gozdnogospodarskih,
gozdnovarovalnih ali drugih razlogov)
2094
zweihiebiger Hochwald m;
sestoj mv pomlajanju;
doppelhiebiger Hochwald m;
pomlajanec m
mehrhiebiger Bestand m
(oblika gospodarjenja s semenovcem, pri kateri po pomlajanju pustimo en del starega sestoja
kot enakomeren zastor. Oba drevesna sloja imata pri gospodarjenju enako pomembnost)

NAŠl ZASLUŽNI GOZDARJI
GDK: 902.1

Avgust Guzelj
Avgust Guzelj, diplomirani 1nzenir gozdarstva, se je rodil 13. septembra 1864 v
Škofji Loki, umrl pa je 26. septembra 1931
v Novem mestu.

1895-1907 je predaval gozdarstvo na kmetijski šoli v Grmu pri Novem mestu ter
prirejal predavanja za kmečke gozdne posestnike.

Realko je obiskoval v Ljubljani. študij na
Visoki šoli za zemljedelstvo na Dunaju je
zaključil leta 1885. Pripravništvo je opravil
v gozdovih kneza Auersperga v Kočevju.
Od 1887-1888 je bil komisar pri razmejitvi
državnih gozdov v Bosni, nato je do upokojitve deloval v splošno-upravni službi v
raznih krajih Slovenije, konstituiral zadružne gozdove ter skrbel za gospodarski
razvoj dežele. Od leta 1895 je deloval v
Novem mestu, sprva kot gozdarski referent
okrajev Novo mesto, Krško in Črnomelj.
Upokojil se je kot gozdarski nadkomisar
leta 1908. Zaslužen je za ureditev gozdarskih obratov in revirjev na Dolenjskem.
Organiziral je pogozdovanje Krasa ter
preskrboval drevesnice s sadikami. V letih

Bl BL.: »Navod za oskrbovanje malih gozdnih posestnikov na Kranjskem in Primorskem«. Ljubljana 1903. - »Glavna vodila
za dobro pogozdovanje«, spis v Knjigi Gospodarski nauki, Ljubljana 1905. Napisal je
mnogo člankov, objavljenih v Kmetovalcu.
LIT.: Šivic, Avgust Guzelj. Gozdarski vestnik 1962, str. 301.
Cvetka Koler
GDK: 902.1

Boleslav Črnagoj
Boleslav črnagoj, diplomirani inženir gozdarstva, se je rodil 18. oktobra 1894 v
GozdV 53, 1995
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šmartnem pod Šmarno goro, umrl pa je 24.
julija 1974 v Ljubljani.
Po maturi leta 1911 je študiral gozdarstvo
na Visoki šoli za Dunaju in leta 1920 diplomiral. Službovati je začel kot uradnik in
taksator pri Direkciji gozdov v Ljubljani. Od
leta 1926 je bil pri Ministrstvu za gozdove
in rudnike v Beogradu zadolžen za reševanje tehničnih vprašanj gozdnih gradenj.
Skrbel je tudi za kataster gozdnega cestnega omrežja. V času 1964-1947 je bil
strokovni sodelavec v jugoslovanski vojaški
misiji v Berlinu. Krajši čas je bil predavatelj
na Gozdarski srednji šoli v Ljubljani in od
1954 do 1971 znanstveni sodelavec na
· IGLG v Ljubljani za področje projektiranja
gozdnih komunikacij. Bil je tudi član komisije za strokovni izpit gozdarskih inženirjev.
BIBL: - .. optimalna širina šumskih puteva«. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo, Ljubljana 1957. - "Ekonomska analiza amortizacije gozdnih cest«, Ibid. 1962.
LIT.: Milan Ciglar, Umrl je dipl. ing. Boleslav črnagoj, Gozdarski vestnik 1974, str.
337.
Cvetka Koler

GDK: 902.1

Jože ŠLANDER
Jože Šlander, diplomirani inženir gozdarstva in redni profesor za gozdno entomologijo in varstvo gozdov na Biotehniški fakulteti v Ljubljani se je rodil 1O. marca 1894 v
Gornjem gradu v Savinjski dolini, življenjski
krog pa je sklenil v Ljubljani, 28. avgusta
1962.
Gimnazijo v Celju je zaradi širjenja naprednih narodnostnih idej moral predčasno
zapustiti in jo dokončati v Mariboru 1914.
V času študija na Agronomsko-gozdarski
fakulteti v Zagrebu (1919-22) je organiziral
prenos sedeža slovenskega akademskega
društva Triglav iz Gradca v Zagreb in bil
njegov prvi predsednik. študij gozdarstva
je nadaljeval na Visoki šoli za kmetijstvo in
gozdarstvo na Dunaju in 1927 diplomiral.
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Do leta 1929 je deloval pri velikem županu v Mariboru, kjer je organiziral uspešno
zatiranje brestovega podlubnika v Murski
šumi pri Lendavi. Do 1946 je kot šef več
gozdnih uprav in referent za varstvo gozdov
uspešno zatiral kalamitete smrekovega
prelca (Lymantria monacha L.), velikega
smrekovega lubadarja (lps typographus L.)
ter skrbel za varstvo gozdov pred požari.
Pri pogozdovanju Krasa je uveljavil izvirno
metodo sajenja z železnim drogom in zaščite sadik z zaščitnim pasom. Tu je skonstruiral entomološki zaboj za spremljanje
razvoja smrekovega lubadarja. S tem zabojem je dokazal neprekinjenost rojenja smrekovega lubadarja in ovrgel staro teorijo o
periodičnem rojenju. Leta 1946 je izvajal
inventarizacijo notranjskih in primorskih gozdov, nato pa organiziral zatiranje lubadarjev po vsej Sloveniji. V letih 1948-1950 je
kot referent za varstvo gozdov pri Zveznem
ministrstvu za gozdarstvo v Beogradu organiziral zatiranje gobarja po vsej Jugoslaviji
ter sprevodnega prelca v Slovenskem Primorju. Leta 1950 je kot izredni profesor za
gozdarsko entomologijo, fitopatologijo in
varstvo gozdov predaval na Agronomski in
gozdarski fakulteti v Ljubljani, organiziral
katedro za varstvo gozdov ter ustvaril bogato entomološko zbirko, 1962 pa postal
redni profesor. Od leta 1956 je bil zunanji
sodelavec Inštituta za gozdno in lesno gospodarstvo v Ljubljani ter predstojnik katedre za varstvo gozdov. S hranjenjem divjadi
pozimi in z osnovanjem gozdnih jas je
uspešno rešil vprašanje škode v gozdovih
zaradi divjadi. Uveljavil je biološko zatiranje
gobarja z umetnim razmnoževan jem gobarjevih parazitov v naravi.
Odlikovan je bil za prostovoljno udeležbo
na solunski fronti s spomenico ter za udeležbo v NOB BiH.
BIBL.:- "zatiranje lubadarjev«. Ljubljana
1951. - "zalaganje vejevja na kupe ali
razmetavanje po poseki ?« Gozdarski vestM
nik 1953. - "zaščita ptic z vidika gozdarstva<<. Ibid. 1958. - »Entomološki zaboj((.
Les 1949. -"Biološko suzbijanje gubara«.
šumarstvo, Beograd 1949.
LIT.: F. Sgerm, V spomin prof. ing. Jožetu
Šlandru, Gozdarski vestnik 1963, str. 236.
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NOVE KNJIGE S PODROČJA
GOZDARSTVA
Pri Gozdarski založbi Zveze gozdarskih društev Slovenije je
pred kratkim izšlo nekaj knjižic s področja gozdarstva in so na
voljo:
Franc Perko: Nega mladega gozda
Knjižica je namenjena predvsem lastnikom gozdov, da bi v
svojem gozdu uspešno opravljali gojitvena in varstvena dela, ki
so potrebna pri vzgoji gozda v njegovi mladosti, zanimiva pa je
gotovo tudi za gozdarske strokovnjake.
Mirko Medved, Boštjan Košir: Varno delo pri sečnji
Knjižica je namenjena vsem, ki poklicno ali tudi priložnostno
sekajo drevje, ki je zahtevno in nevarno opravilo. Pripravljena je
v obliki, da je njena vsebina razumljiva tudi ljudem, ki se doslej
s sečnjo v strokovnem pogledu podrobneje še niso seznanjali.

Gozd je veliko

več

(urednik knjige: mag. Franc Perko)
Knjiga v reprezentativnejši obliki je zbirka razmišljanj o gozdu,
ki so jih posebej za knjigo zapisali ugledni Slovenci.
Pri Gozdarski založbi Zveze gozdarskih društev Slovenije je na
voljo tudi še Zakon o gozdovih (s komentarjem)- v slovenščini,
angleščini in nemščini.
Pri ČZD Kmečki glas je pravkar išla knjižica:
Franc Perko:

Gojenje gozdov - Ekologija, nega in

varovanje
Tudi ta knjižica je v prvi vrsti namenjena širokemu krogu ljudi, ki
bi želeli nekaj več zvedeti o naravi gozda, o težavah, ki ga ·
tarejo, in o delu z njim: njena vsebina pa je gotovo zanimiva tudi
za gozdarske strokovnjake.
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O prezrtih drevesnih vrstah
in prezirljivo o gozdarstvu
študijski dnevi so vselej pomemben strokovni dogodek.
Pomenijo predstavitev več poglobljenih znanstvenih ali strokovnih prispevkov o izbrani temi, so priložnost, da gozdarji o
njej izmenjajo mnenja, nenazadnje pa se na njih gozdarji vselej ·
zberemo v večjem številu, kar spodbudi zavest in prispeva k
temu, da se ne pozabimo.
študijske dneve v Dolenjskih toplicah v dneh 9. in 1O.
novembra 1995 je Gozdarski oddelek Biotehniške fakultete
nekoliko provokativno naslovil Prezrle drevesne vrste in jih
posvetil drevesnim vrstam, ki naj bi jim zaradi njihove manjše
navzočnosti v gozdovih in v absolutnem njihovega manjšega
gospodarskega pomena gozdarji namenjali premalo pozornosti.
Po vsebini prispevkov sodeč, menim, da je bilo stanje v tem
pogledu predstavljeno nekoliko preveč črno. Vsaj v okolju, v
katerem sem do nedavnega služboval, je bilo na primer
plodonosno, pa tudi drugo redko drevje, vsa leta obravnavano s
posebno pozornostjo. (Kakšna smreka preveč, če kdo tako
misli, je nadomestila predvsem druge vrste.) Ne glede na ta
pomislek, je odločitev, da bi s študijskimi dnevi opozorili na
pomen teh manjšinskih vrst, vsekakor dobrodošla in vredna
pohvale. Verjamem in upam, da je bil s tem storjen korak k
naravi še bližjemu delu z gozdom.
Osebno se zaradi zadržanosti - aktivni udeležbi na mednarodni konferenci Varstvo narave zunaj zavarovanih območij,
ki je potekala prav tiste dni v Ljubljani - študijskih dni nisem
udeležil, zato sem še toliko pozorneje prebral prispevke v
zborniku. Zanimivo branje v skrbno urejenem zborniku; s
pripombo glede načina obravnave snovi, ki se je pri nekaterih
referentih že kar udomačila: pomanjkljivosti stroke (katera pa
jih nima! - zato se srečamo, da jih odpravimo) se lotevajo
skoraj omalovažujoče do stroke in vseh, ki v skladu z osnovnimi
načeli stroke po svojih močeh oziroma po moči, ki jim je dana,
skrbijo za naše gozdove. Zborniki z gozdarskih posvetovanj
postajajo že kar priročniki za nastopanje proti gozdarjem pri
prizadevanju po razširjenem oziroma celovitem obravnavanju
gozdnega prostora. Strateška napaka, za stroko in referente!
Urednik
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Soodvisnost erozijskih pojavov v prostoru**
lnterdependence of Erosion Processes in Environment
Matjaž MIKOŠ *

Izvleček

Mikoš, M.: Soodvisnost erozijskih pojavov v
prostoru. Gozdarski vestnik št. 9/1995. V slovenščini , cit. lit. 14.
Prispevek poudarja pomembnost obvladovanja
erozijskih pojavov v Sloveniji, ki so razširjeni na
skoraj dveh tretjinah njene površine. Kratko so
podane in opisane naravne danosti, pomembne
za vsako resnejšo analizo ogroženosti zaradi delovanja erozijskih pojavov, to je podnebje, oblikovitost površja, kamninska sestava tal, pokrovnost tal in vodnatost. Erozijski pojavi so razdeljeni
glede na prevladujoče dinamične sile narave. Poudarek je nadalje dan vodnemu režimu, njegovi
povezanosti v prostoru in času. Nakazani so nekateri problemi pri človeškem poseganju v vodni
režim in kratke usmeritve, ki jih moramo upoštevati
pri urejanju vodnega režima.
Ključne besede: vodni režim, naravne danosti,
klasifikacija erozijskih pojavov

1 UVODNA RAZMIŠLJANJA
INTRODUCTION

Pomen gozdnega prostora v naravni in
kulturni krajini je nesporen. Gozdnatost v
Sloveniji narašča v zadnjih desetletjih in
tako se Slovenija s preko 50%-no gozdnatostjo uvršča v sam vrh evropskih držav.
Na drugi strani je za Slovenijo znači l na
tudi razvejana hidrografska mreža, saj jo
prepreda več kot 25.000 km strug vodotokov in več kot 8.000 km hudournikov.

•• Razširjeni povzetek predavanja z istim naslovom na Izobraževalnem dnevu na temo "Voda
v gozdnem prostoru", ki ga je organiziralo Društvo
inženirjev in tehnikov gozdarstva Posočja v Idriji
dne 27. 1O. 1995.
·doc. dr. Matjaž Mi koš, dipl. ing. gradb., Katedra
za splošno hidrotehnika, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, Univerza v Ljubljani in Vodnogospodarski inštitut, Ljubljana, oboje Hajdrihova
28, 61 000 Ljubljana
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Synops is
Mikoš, M.: lnterdependence of Erosion Processes in Environment. Gozdarski vestnik No. 9/
1995. ln Slovene, lit. quot. 14.
The contribution stresses the importance of erosion control in Slovenia, where eros ion processes
are spread over nearly two thirds of its surface.
Natural conditions important for any serious analysis of endangering of environment due to erosion
processes are shortly described, i.e. climate, relief morphology, lithological composition , soil cover and water abundance. Erosion processes are
classified according to the prevailing dynamical
forces of nature. The emphasis is further given to
water regime and its link-up in environment and
time. Pointed out are also some problems with
human interventions into water regime and short
aims to be respected when regulating water regime.
Keywords: water regime, natural conditions,
classification of erosion processes

Povprečna gostota tako presega 1.5 km
strug vodotokov na km2 površine.
Značilna za Slovenijo je tudi relativno
zmerna intenziteta erozijskih pojavov, saj
se v Sloveniji povprečno letno sprošča
okoli 5 milijonov m3 erozijskega drobirja,
od katerega dobra polovica zastaja v
povirjih . Preostanek, okoli 2.3 milijona m3,
pa se iz povirij odplavlja in premešča
vzdolž vodotokov. Pri tem povprečja zavajajo, saj se večina navedenih količin
sprošča in odplavlja iz posameznih hudourniških območij, predvsem erozijskih žarišč globinske in tudi bočne erozije. V
nekaterih od njih se povprečno letno sprošča tudi več kot 2.000m3 erozijskega drobirja ali zemljin po km2, kar za nekajkrat
presega povprečno specifično sproščanje
zemljin v hudourniških območjih Slovenije
(500 m3/ km2, leto) (Pintar in Mikaš 1983).
Pri sonaravnem gospodarjenju z gozdom
je potrebno poznati soodvisnosti erozijskih
pojavov v prostoru nasploh in posebej v

Soodvisnost erozijskih pojavov v prostoru

gozdnem prostoru. Pomen gozdnega pro-

naprav. Različne višine snežne odeje se

stora za umirjanje in usmerjanje erozijskih

uporabljajo v razne namene. Maksimalna

pojavov je velik in sonaravne gospodarjenje z gozdom predstavlja pomemben
člen v trajnostnem urejanju vodnega režima v prostoru nasploh (Mikaš 1994a).

višina snežne odeje v opazovalnem ob-

2 NARAVNE DANOSTI
2 NATURAL CONDITIONS

dobju, ki naj bo

čim

daljše, je na primer

dober kazalec ogroženosti pred snežnimi
plazovi in osnova za dimenzioniranje obR
jektov za varstvo pred snežnimi plazovi.

2.2 Oblikovitost površja
2.2 Relief Morpholo9y

Za razumevanje dinamike erozijskih poR

javov v prostoru je najprej potrebna analiza
naravnih danosti v prostoru. Takšna ana-

liza nam omogoča prepoznati tista obv prostoru, ki so potencialno ogro-

močja

žena zaradi delovanja erozijskih pojavov.
Naravne danosti, pomembne za obravnavo

erozijskih pojavov, običajno delimo v pet
skupin: podnebje, oblikovitost površja,
kamninska sestava tal, pokrovnost tal in
vodnatost (Pintar in Mi koš 1984b)
2.1 Podnebje
2.1 Climate

Med parametri podnebja so morebiti
najpomembnejše padavine, predvsem njihova prostorska in časovna razporeditev.

Na splošno velja pravilo, da so za erozijske
pojave predvsem pomembne ekstremne
vrednosti parametrov naravnih danosti in

manj njihova povprečja, tudi če so rezultat
dolgotrajnih opazovanj (Fazarinc in Mikaš
1992). Tako lahko za padavine rečemo,
da je pomembneje poznati intenziteta
kratkotrajnih nalivov, kot pa letna ali mesečna povprečja

padavin. Prav intenziteta

padavin poljubne povratne dobe (verjetnosti nastopanja) in trajanja, ki ustreza
kritičnemu času stekanja nekega povirja,
je pomemben parameter določanja površinskega odtoka iz tega povirja oziroma t. i.
visoke vode.

Pri analizi podnebja je zelo pomembno
poznati mikroklimatske značilnosti posameznega

območja,

ki se kažejo v njegovi

osončenosti, prevladujočih
nihanjih ali prevladujočih

temperaturnih
smereh vetra.
Vpliven parameter podnebja je tudi snežnost. Tako povprečni datum začetka in
konca neprekinjene snežne odeje določa

smiselnost naložbe v gradnjo

smučarskih

Pri površju ločimo tri značilnosti njene
oblikovitosti in sicer:
-orientacijo povfšin,

-nagib površin in
-hrapavost površin.
Tako orientacija površin predvsem določa

mikroklimatske razmere, saj vpliva

neposredno na osončenost neke lege in s

tem tudi posredno na rastiščne pogoje, ki
tako omogočajo rast določene vegetacijske
združbe. Najpomembnejši parameter oblikovitosti površin je nedvomno nagib površin, ki je skupaj z absolutno nadmorsko
višino edinstven kazalec potencialne ogroR
ženosti prostora. Tako lahko že na osnovi

nagiba neke površine sklepamo, ali je ta
površina lahko plazovite območje, ogroženo zaradi proženja snežnih plazov. Z
nagibom površin se večajo tudi erozijske

sile tekočih voda in vpliv zemeljske težnosti, ki zmanjšuje odpor zrn zemljin, kar
vodi v drugačne ali intenzivnejše erozijske

pojave pri večjih nagibih površin. Hrapavost
površin je manj vpliven parameter oblikovitosti površin, je pa pomemben pri
določanju ogroženosti neke površine pred
počasnim plazenjem snežne odeje in proženjem snežnih plazov. Hrapave površine

delujejo stabilizirajoče na snežno odejo,
medtem ko gladke površine, predvsem
nevarna so strma travnata
gočajo

pobočja,

omo-

pogosto proženje snežnih plazov.

2.3 Kamninska sestava tal
2.3 Lithological Com position

Zemeljsko površje sestavljajo hribine, ki
jih delimo na kamnine, zemljine in plodna
tla (Pintar in ostali 1990). Kamnine preperevajo in razpadajo v zemljine in plodna
tla. Erozijskim pojavom so predvsem podGozd V 53, 1995
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vržene zemljine. Najpomembnejša lastnost
zemljin, ko gre za erozijske pojave, je njihova
erodibilnost, to je podvrženost erodiranju.
Večja erodibilnost pomeni manjši odpor
posameznega zrna zemljin dinamičnim
silam voda, snega, ledu, vetra in težnosti.
Zemljine odlikuje sicer cela vrsta pomembnih lastnosti, od osnovnih (poroznost,
gostota, prepustnost, vodosprejemnost,
vodozadrževalnost), prek posledičnih (povezanost, lepljivost, vlažnost), do odvisnih
lastnosti (stabilnost, nosilnost, obstojnost,
obdelovalnost, rodovitnost, uporabnost,
erodibilnost). Skupen imenovalec večine
lastnosti zemljin je odvisnost posamezne
lastnosti od vsebnosti ali nasploh prisotnosti vode v povezavi z zrnavostjo
zemljine. Z uravnavanjem odnosov vodazemljina lahko v temeljih spremenimo
lastnosti nekega zem lji šča, npr. labilno v
stabilno, poplavno v varno, sušno v plodno
(Pintar in Mikoš 1984b).
Običajno govorimo o zrnavostnih združbah zemljin, saj je zrnavost temeljna lastnost zemljine, kadar gre za določanje
podvrženosti erozijskim silam narave. Izraz
združba želi tudi poudariti vzporednost z
rastlinskimi združbami, npr. tipičnimi gozdnimi združbami Slovenije. Za vsako združbo, npr. predalpskega mešanega bukovega gozda, je značilna mešanica drevesnih vrst in zvrsti podrastja, ki lahko
uspeva ob določenih rastiščnih pogojih
(nadmorska višina, količina in razporeditev
padavin, sestava tal ... ). Podobno velja za
zrnavostne združbe, npr. neprebranih in
grobih hudourniških plavin, drobnih usedlin
v zadrževalnikih voda ali ledeniških grobelj, da so nastale ob prevladujočih dinamičnih pogojih in imajo tem pogojem ustrezno zrnavostno sestavo, ki nato v veliki meri
določa njihove ostale že prej omenjene
lastnosti. Plodna tla kot zadnja zvrst hribin
so predvsem objekt raziskovanja agronomov, čeprav so tudi plodna tla podvržena erozijskim silam, predvsem vetra
in tekočih voda.
2.4 Pokrovnost tal
2.4 Soil Cover

Pokrovnost tal delimo v več zvrsti, od
prek tipičnih vegetacijskih zvrsti,

goličav
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kot so travniki, pašniki, grmičevje , sadovnjaki , vinogradi, njive ali gozd, do
krčevin (Pintar in Zemljič 1990). Sledijo
rabe prostora zaradi človekove prisotnosti
ali dejavnosti, kot je poselitev ali prometnice. Zadnja zvrst pokrovnosti tal pripada
hidrografski mreži tekočih in stoječih voda,
tudi močvirij. Predvsem je med zvrstmi
pokrovnosti pomembna obraslost tal, ki
uravnana zračne tokove, gibanje voda,
infiltracijsko sposobnost zemljišč, stabilnost
zemljišč , rastiščne pogoje ali rastlinsko
zaščitenost tal. Obraslost tal pa je obenem
tudi kazalec dosedanje rabe prostora in s
tem kazalec mnogih biotičnih in abiotičnih
pojavov, stopnje ogroženosti ali uporabnosti prostora.
Zvrsti pokrovnosti je možno določati z
metodami daljinskega zaznavanja in kot
take nakazujejo globalne lastnosti povirja.
Tako lahko že v naprej precej dobro ocenimo, kam usmeriti morebitne raziskave
terenskih razmer v povirju in kje bo težišče
kasnejšega urejanja povirja.
Slika 1. Gozdni potok v povirju reke Sopote (foto
avtor).
Figure 1. Forest creek in the Sopota River basin
(photo author).
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Pom embnejši vpl ivi obraslosti tal na
vodni režim in erozijske pojave so predvsem:
-tvorba, obnavljanje in ohranjanje plodnih tal,
-uravnavanje lokalne klime (obnavljanje
in čiščenje zraka, blaženje temperaturnih
nihanj in vetrov, zasenčevanje in vplivi na
soseščino) ,

-vplivi na snežno odejo (nalet snega z
vetrom, prestrezanje, mehansko opiranje
snežne odeje, zasenčenost) ,
-vplivi na gibanje voda in odtekanje
visokih voda (prestrezanje padavin in
mehansko zaviranje predvsem površinskega in tudi podpovršinskega odtoka,
plemenitenje vodozadrževalne zmogljivosti, uravnavanje izhlapevanja) ter
-zaščita pred spi ran jem in plazenjem
ze mljišč.

2.5 Vodnatost
2.5 Water Abundance

Zadnja naravna danost ne obsega pa-

rametrov vodne bilance nekega povodja,
ki so podani že med podnebnimi parametri
(padavine, izhlapevanje), temveč obsega
parametre odtoka voda. Predvsem gre za
trajanje pretočnih hitrosti voda kot kazalca
erozivnih sil tekočih voda. Le-te so izražene s pomočjo krivulj trajanja pretokov
voda in metodami vrednotenja srednjih in
lokalnih pretočnih hitrosti voda v hudourniških strugah in strugah dolinskih vodotokov (Mikoš 1989b, _Mikoš v tisku).

3 EROZIJSKI POJAVI
3 EROSION PROCESSES

Na našem planetu delujejo eksogeni in
endogeni d in amič ni naravni pojavi, tako da
se erozijski pojavi uvrščajo ob bok tektonskim premikom a li vulkanskim izbruhom.
Erozija je v svoji preprosti obliki posledica
delovanja eksogenih naravnih sil vetra,
vode, snega, ledu, težnosti in temperaturnih nihanj vsled delovanja so n čn ih
žarkov na zemeljsko površje. Posledica je

Slika 2. Prodnate hudourniške naplavine v gozdu-: hudournik Črlovec v dolini Vrat (foto avtor).
Figure 2. Torrential gravel deposits in forest- the Crlovec Torrent in the Vrata valley (photo author).
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nižanje zemeljskega površja, ki se včasih
prikazuje v povprečnem znižanju neke
površine v 1000 letih. Če privzamemo, da
je v Sloveniji povprečno letno odplavljanje
zemljin iz povirij in njihovo premeščanje
vzdolž vodotokov okoli 270 m3 na km2
površine in leto, potem tej količ i n i ustreza
znižanje površine v povprečju za 270 mm
v 1000 letih. Ker se seveda površina ne
niža enakomerno, tako izračunana povprečje prej zavaja oziroma je lahko le
orientacijska primerjava intenziteta erozijskih pojavov med posameznimi področji
ali podnebji.
Za uspešno spremljanje in obvladovanje
erozijskih pojavov je najprej potrebna neka
njihova enotna klasifikacija. Pogosto se
uporablja delitev erozijskih pojavov glede
na vzrok njihovega nastanka, to je glede
na prevladujoče dinamične sile narave, ki
erodirajo zemeljsko površje in premeščajo
zemljine. Tako poznamo naslednje vrste
erozijskih pojavov (Pintar in Mikoš 1983):
-pojavi kemičnega, biološkega in fizikalnega preperevanja,
- vetrna erozija,
-snežna erozija,
-ledeniška erozija,
-vodna erozija,
- plazna erozija in
- podorna erozija.
Ker se dinamične si le narave medsebojno prepletajo, pogosto nastopijo tudi
mešane oblike erozijskih pojavov. Posledica delovanja erozijskih pojavov je torej
sproščanje, odplavljanje, premeščanje in
odlaganje erozijskega drobirja. Ko erozijski
drobir ali sproščene zemljine dosežejo
struge vodotokov, jih poimenujemo plavine.
Plavine se premeščajo po dnu kot rinjene
plavine ali skupaj z vodnim tokom kot
lebdeče plavine, dokler se ne odložijo in
tako tvorijo odkladnine. Zrnavostna sestava
odkladnin je določena z izvornimi tipikamnin , intenziteto na njih delujočih dinamičnih erozijskih sil v času premeščanja
in prevladujočimi pogoji odkladanja. Kot
vidimo, je za delovanje erozijskih pojavov
značilno, da lahko območje njihovega
delovanja razdelimo na tri ločena območja:
območje nastanka ali sproščanja , območje
premeščanja ali spreminjanja ter območje
odlaganja ali zastajanja. Takšna delitev je
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pomembna ne samo za razumevanje dinamike erozijskih pojavov, temveč tudi za
pravilno izbiro in dimenzioniranje varovalnih in zaščitnih objektov. Le-ti so lahko
tehnološko ali inženirsko popolnoma v
redu, vendar ne služijo svojemu namenu,
če so postavljeni na napačno mesto in
zato dimenzioniranj na napačnih zasnovah.
Zaradi tega je toliko bolj pomembno pri
urejanju vodnega režima nasploh in še
posebej pri urejanju povirij poznavanje
dejanskih razmer in ne le tehnologije
gradnje.
4 VODNI REŽIM
4 WATER REGIME

4.1 Povezanost vodnega režima
4.1 Link-up of Water Regime

Vodni režim lahko opišemo kot količinsko
in kakovostno gibanje vode v prostoru in
času. Pomembna naloga urejanja vodnega
režima je uravnavanje odtokov voda, ki
naj bo optimalno tako za vodni prostor kot
za človeka. S temi nalogami se ukvarja
varstvo pred škodljivim delovanjem voda.
Prehitro odtekanje voda siromaši vodnatost
območja, voda se ne pretaka skozi podtalje, kjer bi se očistila in mineralizirala.
Tako na eni strani visoka voda hitro odteče
in na svoji poti povzroča škodo, na drugi
strani pa so nizki pretoki dodatno osiromašeni in pogosto ne dopuščajo nikakršnih odvzemom voda, npr. za energetsko
izrabo, saj bi bil s tem ogrožen biološki
minimum v vodotoku.
Povezanost vodnega režima se nadalje
kaže v pomenu dinamičnega pojava sproščanja , spiranja, odplavljanja, premeščanja
in odlaganja plavin v vodotokih na vodni
režim (Mikoš 1989a). Kakršnokoli prekinjanje normalnega dotoka plavin iz zaledij
v dolinske vodotoke onemogoča vzpostavljanje naravnega ravnovesja strug. Leto sloni na izenačitvi premestitvene zmogljivosti vodnih tokov za premeščanje plavin
z dotokom plavin, tako količinsko kot tudi
zrnavostno. Prekinjen dotok plavin ali
dotok plavin neustrezne zrnavostne sestave iz povirij voda vodi k delno in popolnoma nezasičen i m vodnim tokovom, ko se
relativno ravnovesje posteljic dna strug

Soodvisnost erozijskih pojavov

vodotokov ne more

več doseči

in je potM

rebno dna strug vodotokov umetno stabilizirati, da se ne bi pretirano poglabljala.
Obenem prekinitev dotoka plavin iz zale-

11

prostoru

- hidromelioracije močvirnega obvodnega sveta,

-in podobno.

dij onemogoča stalno in zmerno obnav-

Pogosto se je urejanje vodnega režima
usmerilo v investicijsko gradnjo posa-

ljanje dna strug vodotokov, kar zmanjšuje
njihovo samočistilno sposobnost. Le-ta
postaja vse bolj upoštevanja vredna last-

meznih objektov ali naprav in premalo v
stalno in redno vzdrževanje. Obenem je
značilnost zadnjega časa tudi vse bolj:

nost. Naši vodotoki so že precej onesna-

-intenzivna in neprimerna raba prostora,

ženi, tako da

zaščita

voda poleg ukrepov

preprečevanja

neposrednega in posrednega onesnaževanja tekočih in stoječih
površinskih ter podzemnih voda računa
prav na samočistilno sposobnost tekočih

pa tudi podzemnih voda.
Pri tem je pomembna tudi dinamična
povezava površinskih in podzemnih voda.
Na eni strani se površinske vode pretakajo

v podtalje in napajajo podtalnico, ki je
glavni vir pitne vode v velikem delu Slovenije. Obratno pa se podzemne vode
lahko drenirajo v površinske vode in vodoM

-slabljenje in ponekod odmiranje rastlinske odeje, predvsem prizadetost gozdov,
-zanemarjanje hribskih in gorskih območij, to je ravno območij pogosto labilnega ravnovesja po človeku preoblikovana
krajine,
-in še bi lahko naštevali.

Prej omenjeno stanje vse bolj vodi v:
-povečan

in skoncentriran površinski

odtok voda,
-povečano

površinsko sproščanje in

spiranje razrahljanih zemljin,
-prekinjen normalni dotok in pretok

zemnih voda je obenem še posebej pomembna za obstanek in razvoj vodnih in

plavin,
z že omenjenimi posledicami za vodni
režim, naravo in krajino ter s tem posredno
za človeka.

obvodnih biotopov. Vse pogosteje prihaja
v vodotokih do kolmacije ali zamuljitve dna
struge, ki preprečuje pretakanje podzem-

Svoje bo v bližnji prihodnosti dodal še
efekt tople grede kot posledica globalnih
podnebnih sprememb. Nekateri scenariji

nih in površinskih voda. Glavni vzrok za-

napovedujejo pogostejše suše, intenzivnejše nalive velikih intenzitet ter drugačno
razmerje med umirjenimi erozijskimi pojavi
in enkratnim/ sporadičnimi erozijskimi po-

tok tako osušuje okoliški vodni svet ob
njem. Stalna povezava površinskih in pod-

muljevanja je dotok prevelikih količin drobnozrnatih plavin, ki se nato odlagajo v dnu.
Pojav zamuljevanja ni enkraten, je pa lahko
napredujoč, če

se dno zamuljene struge

ne obnavlja, in zamuljena plast vsaj občasno

ne spere.

javi. Le-ti lahko presežejo intenziteto umirjenih erozijskih pojavov tudi za magnitudo
in več. Tako lahko enkratni udari plavin iz
povirij dosežejo večkratne povprečne letne

4.2 Problemi pri poseganju v vodni
režim
4.2 Problems when intervening into Water Regime

Raba prostora se ob vsesplošnem in

relativno hitrem družbeno gospodarskem

količine dotekajočih

otežkoča

plavin. To dejstvo zelo

inženirsko reševanje erozijske

problematike, saj pogosto

sporadičnih

pojavov ne moremo obvladovati in predstavljajo latentno nevarnost za prostor v

precejšnjem delu Slovenije.

razvoju vse bolj intenzivira in posega tudi v

predele, ki so bili dosedaj puščeni ob
strani. Razvoj v preteklosti je pripeljal do
številnih posegov v vodni režim (Pintar in
Mikaš 1983, Mikaš 1989a). Taki poseji so:
-zadrževalnik] plavin in voda,

-hidroelektrarne in male hidroelektrarne,
-odvzemanje proda in divje robkanje,
-obzidavanje in utesnjevanje strug

4.3 Usmeritve pri urejanju vodnega re·

žima
4.3 Aims of Water Reg ime Regulations

Pri načrtovanju in izvajanju ukrepov
urejanja vodnega režima je nujno upoštevati naravo erozijskih pojavov. Prednost

pri urejanju morajo dobiti bolj intenzivni in
GozdV 53, 1995
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pogosteje nastopajoči pojavi, ki bolj ogrožajo prostor. Pri tem je potrebno načrtovane ukrepe obravnavati d in am i čno in
ne statično. Predvsem je potrebno objekte
in naprave dimenzionirati na dinamične
obremenitve in ob tem upoštevati nezanesljivost izhodiščnih osnov. V naravi se
pogosto pojavov ne da vrednotiti z natanč
nimi vrednostmi temveč veliko bolj z velikostnimi razredi oziroma verjetnostjo ali
pogostostjo njihovega nastopanja. To pa
pomeni, da obstaja določena verjetnost,
da bo objekt ali naprava morala prenesti
tudi večje obremenitve od tistih v postopku
dimenzioniranja. Zato je potrebno načrto-

Slika 4. Zemeljski usad v povirju hudournika Belca
v Zgornjesavski dolin i (foto Franci Rojnik, Vodnogospodarski inštitut, Ljubljana).
Figure 4. Slope failure in the watersheds of the
Be/ca Torrent in the Upper Sava Valley (photo
Franci Rojnik, Water Management Institute, Ljubljana).
Slika 3. Prodnate naplavine v gozdu-Tamar v Julijskih Alpah (foto Franci Rojnik, V GI, Ljubljana).
Figure 3. Gravel deposits in forest- Tamar in the Julian Alps (photo Franci Rojnik, VGI, Ljubljana).
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vati in iskati take tehnične rešitve, kjer
izbran objekt tudi ob večjih obremenitvah
ne odpove takoj in popolnoma. Kot klasičen primer tega pristopa lahko omenimo
kaštne zgradbe ali uporabo žičnih košar,
ki zagotavljajo podajnost opernega ali
podpornega objekta, ki se lahko vsaj do
določene mere prilagaja pomikom zaledja.
Rešitve pri urejanju vodnega režima moramo torej iskati ob upoštevanju dinamike
in spremenljivosti robnih pogojev.
Naslednji pomemben parameter pri iskanju ustreznih rešitev je upoštevanje trajnostnega razvoja ter zahtev varstva narave
in nege krajine. V sedanjem času tako
postajajo ekološke zahteve vse pomembnejše in se vgrajujejo v sonaravne ureditve
Slika 5. Sistem zaplavnih pregrad v hudourniku
Selca v Zgornjesavski dolini (foto Franci Rojnik,
Vodnogospodarski inštitut, Ljubljana).
Figure 5. Check dams in the Be/ca Torrent in the
Upper Sava Valley (photo Franci Rojnik, Water
Management Institute, Ljubljana).
Slika 6. Zemeljski usad v povirju reke Sopote (foto avtor).
Figure 6. Slope failure in the Sopota River basin (photo author).
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Diagram 1: Dinamika vodne erozije.
Diagramm 1: Dynamics of water erosion.

vodotokov. Pri tem ne gre pozabiti, da v
območju intenzivnih dinamičnih obremenitev seveda izbira "mehkih" rešitev ni
ravno velika in se mora še vedno pogosto
uporabljati klasične materiale, kot so kamen, les in beton. V nižinskih vodotokih,
kjer so dinamične sile voda bistveno bolj
umirjene, je uporaba živih gradiv in sonaravna ureditev vodotoka dosti bolj sprejemljiva z inženirskega stališča zagotavljanja protipoplavne varnosti ali relativnega
ravnovesja vodotoka. Zanemariti tudi ne
smemo dejstva, da sonaravne ureditve
zahtevajo več prostora. V preteklosti je ta
prostor vodam že pripadal, sedaj jim ga
vračamo in temu rečemo sonaravna ureditev. Vrednotenje erozijskih pojavov v
sonaravno urejenih vodotokih je z inženirskega vidika izziv in zahteva poglobljeno
znanje, predvsem re č ne morfologije in
rečne hidravlike.
V vsakem primeru še naprej velja, da je
potrebno pri urejanju vodnega režima
zagotoviti gospodarnost in upravičenost
vlaganj . Problem pri tem predstavljajo
ekološke, krajinske in sociološke funkcije
vodnega režima, ki se le težko finančno
vrednotijo. Nadalje je potrebno za traj-
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nostno urejanje vodnega režima zagotoviti
ustrezno organizacijsko strukturo nosilcev
urejanja, predvsem vodarjev in njihovo
tesno sodelovanje z ostalimi temeljnimi
nosilci urejanje prostora, predvsem gozdarji, kmetijci in urejevalci krajine. Le-ti
urejajo naravne danosti, katerim se morajo
prilagoditi uporabniki prostora, kot so npr.
urbanisti, ki načrtujejo prostorski razvoj in
usklajujejo rabe prostora. Sama organizacijska struktura ne pomeni nič brez
stabilnega vira financiranja ob spoštovanju
lokalnih interesov. Ob konkretnem urejanju
je predvsem pomembno zaporedje izvajanja ureditvenih ukrepov in del, pri čemer
naj imajo prednost pri izvajanju tista območja, kjer je večja osredotočenost erozijskih pojavov in hitrejše njihovo napredovanje, večja ogroženost prostora, krajinskih in kulturnih vrednot ter kadar gre za
večnamensko rabo prostora.
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Slika 7: Primer uspešne utrditve brežine pri gradnji gozdne ceste (foto: mag. Robert Robek).

Figure 7: An example of successfuly stabilization of slope at forest road construction (photo: mag.
Robert Robek).
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Poročilo o popisu propadanja gozdov v letu 1995
A Report on Forest Decline lnventory in 1995
Nevenka BOGATAJ *

Bogataj, N.: Poročilo o popisu propadanja gozdov v letu 1995. Gozdarski vestnik št. 9/1995. V
slove n ščini s povzetkom v ang l eščin i , cit. lit. 1.
V Sloveniji poteka že od leta 1985 na vzorč n i
mreži na ravni države redna inventarizacija poškodovanosti gozdnega drevja. V letu 1995 je
bila inventura ponovljena na gostejši mreži 4x4km,
ki zajema 712 vzo rčnih traktov. V prispevku je
prikazana metodologija in organizacija dela pri
izvedbi inventure, predstavljeno je stanje in trendi
osutosti gozdnega drevja v primerjavi z rezultati
enakih inventur v nekaterih bližnjih državah.
Ključne besede: zdravstveno stanje gozdov,
inventura poškodovanosti gozdov, osutost gozdnega drevja.

Synopsis
Bogataj, N:, A Report on Forest Decline lnventory in 1995. Gozdarski vestnik No. 9/1995. ln
Slovene with a summary in English, lit. quot. 1.
A regular inventory of damaged forest trees
has been going on on state level in Slovenia
since 1985 in a sample network. ln 1995 the
inventory was repeated in a more dense network
of 4 x 4km, comprising 712 sample tracts. The
article presents the methodology and organization of work in the carrying out of the inventory,
with the most important results being presented,
the trends of forest tree damage established and
the inventory results com pared with those of similar inventories in some of the neighbouring countries.
Key words: forests' health condition , forest
decline inventory, forest tree defoliation.

1 UVOD

tudi analize vzrokov poškodb, pa bo predstavljena v posebni publikaciji.

Izvleček

INTRODUCTION

Gozdarski inštitut Slovenije (v nadaljevanju GIS) se ukvarja s problematiko
propadanja gozdov že dve desetletji. Prvotno so bile evidentirane poškodbe gozdov
zaradi imisij na lokalnih ravneh, od leta
1985 pa poteka redna inventarizacija poškodovanosti gozdnih dreves na državni
ravni ter druge raziskave motenj v gozdnem prostoru. V sodelovanju z Zavodom
za gozdove Slovenije je bila letos izvedena
že osma nacionalna inventura poškodovanosti gozdnih dreves in podatkov o
gozdnem prostoru oziroma četrta na mreži
gostote 4x4 km. Osnovne ugotovitve preliminarnih analiz so bile javnosti predstavljene 6. oktobra na novinarski konferenci v okviru Festivala znanosti. V
nekoliko razširjeni obliki jih predstavljamo
strokovni javnosti v nadaljevanju, podrobnejša analiza podatkov, ki bo vključevala
• N. B., dipl. inž. gozd., Gozdarski inštitut Slovenije, 61000 Ljubljana, Večna pot 83, SLO
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2 METODA IN ORGANIZACIJA DELA
2 WORK METHOD AND ORGANIZATIO N

Terenski podatki so bili zbrani z metodo
dvostopenjskega vzorče nj a v traktih. Kriterij izbora primarnih vzorč n i h enot je bila
lega presečišča 4x4 km mreže GaussKrugerjevega koordinatnega sistema v
gozdu . Metodologija izbora sekundarnih
vzo rč nih enot oz. ploskev in dreves na
ploskvah je ustaljena in predstavljena v
novem priročniku (Kovač s sodelavci,
1995). Glede na prejšnje popise pa je bil
nekoliko spremenjen izbor in način evidentiranja znakov:
• nekateri znaki drevesa so opuščeni ,
• spremenjen je način evidentiranja nekaterih rastiščnih znakov (npr. ekspozicija,
naklon),
• dodani so znaki, s katerimi bo omogoče n o celovitejše vrednotenje gozdnega
prostora in njegovih funkcij (kamnitost, pH
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tal, mešanost sestaja, nastanek sestaja,
pomlajevanje, objedanje, temeljnica, nekateri kazalci gozdnega okolja, npr. število
medonosnih vrst, podrtice, vodniyiri, erozija, objekti itd.).
Vsebinska razširitev ponavljajoče se
inventure je razvidna tudi iz njenega preimenovanja v "Monitoring gozdnih ekosistemov". Desetletna serija podatkov za
nacionalni gozdni prostor torej ni namenjena le ocenjevanju zdravstvenega stanja
sestojev temveč tudi kakovostnejšemu
načrtovanju razvoja gozdov, varstvu in
zaščiti gozdnega okolja, izpolnjevanju mednarodnih obveznosti države in podrobnejšim raziskavam.
Popis je bil izveden v predvidenem roku,
ko je v pretežni večini Slovenije vrhunec
vegetacijske sezone. Za finančno kritje
projekta je poskrbelo Ministrstvo za kmetijstvo in gozdarstvo, izvajalcema GIS in
Zavodu za gozdove Slovenije pa se je letos
pridružil tudi Zavod za statistiko, ki je
izvedel prepis podatkov z obrazcev v
datoteko. Potek dela je predstavljen na
Sliki 1. V različnih fazah dela ugotovljene
nepravilnosti povzročajo dodatno porabo
časa, a bistveno ne vplivajo na rezultate.
2.1 Obseg dela
2.1

Work Scope

V gozdu je 712 traktov. To število v
prejšnjih popisih ni bilo enako, ker so bili
tedaj nekateri trakti izpuščeni ali premaknjen!, leta 1987 pa so bili opazovani
tudi trakti na 4x2 km mreži. Izmed 712
traktov je 8 traktov nedostopnih, 20 traktov
v podmerskem gozdu, na 2 traktih so bila
posekana vsa drevesa, na 18 traktih pa je
bila popisana le posamezna ploskev. Vsa
drevesa so bila popisana na 664 traktih.
Skupno je bilo popisanih več kot 16 000
dreves. lnventura je bila izvedena med 1O.
julijem in 29. avgustom z dvočlanskimi
ekipami, v katerih je bil vodja diplomiran
inženir gozdarstva. Sodelovalo je 28 vodij
ekip, od katerih jih je le nekaj že sodelovalo
v prejšnjih popisih (Slovenj Gradec, Novo
mesto, Tolmin in Bled). Kakovost dela smo
poskusili zagotoviti z podrobnimi navodili
pred začetkom dela (Priročnik, tridnevni
seminar) in s kontrolo izvedbe. Terenska

kontrola je bila izvedena z dvema neodvisnima ekipama na 52 traktih. Ocena
skupne porabe časa je 924 delovnih dni.
Preglednica 1: Obseg dela na 4 km mreži
Table 1: Work scope ina network of4x 4km
Leto
Year

št. traktov
No. of tracts*

št. dreves
No. of trees

1985
1987
1991
1995

1207
1151
549
712

24832
25008
13176
16169

-

*Opomba: Trakt Je pnmarna enota vzorcenJa
Note: Tract- a primary sample unit

3 REZULTATI MONITORINGA GOZDNIH
EKOSISTEMOV 1995
3 THE RESULTS OF FOREST ECOSYSTEM
MONITORING IN 1995

3.1 Zdravstveno stanje sestojev
3.1

Forest Stands' Health Condition

V letu 1995 je srednja osutost slovenskega gozda 21 %. Vseh očitno poškodovanih dreves (z osutostjo > 25%) je
22%. Očitno poškodovanih je 14 % listavcev in 26 % iglavcev. Najbolj prizadete
drevesne vrste so med iglavci jelka (Abies
alba), bor (Pinus sp.) in smreka (Picea
abies), med listavci pa hrast (Quercus sp.)
in domači kostanj (Castanea sativa) (Slika
2).
Starejše drevje je bolj osuto kot mlajše
drevje, raznodobni sestoji in čisti debeljaki
bolj kot drogovnjaki.
3.2 Primerjava stanja s preteklimi leti
3.2 A Comparison of the Situation with Previous
Years

Stanje gozdov se je glede na stanje leta
1991 poslabšalo (Slika 4). Zmanjšuje se
delež neosutega drevja, kar je posebno
izrazito pri listavcih. Neosutih je več listavcev kot iglavcev, kar je splošna ugotovitev
vseh naših in tujih inventur. Enako razmerje ostaja tudi v razredu rahlo osutih
Gozd V 53, 1995
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Slika 1: Shema poteka dela monitoringa gozdnih ekosistemov 1995
Figure 1: The out/ine plan of work procedure in forest ecosystem monitoring

Priprava navodil za terensko snemanje
GIS
1.1-15.6 .

•

Izvedba seminarja za vodje delovnih ekip
GIS
28.6.-30.6.

'

'

Izvedba inventure
(terensko snemanje podatkov)
ZGS
1.7.-29.8.

Kontrola podatkov
z neodvisno ekipo na terenu
GIS
10.7.- 31.8.

'

Kontrola popisnih listov
GIS
1.8.-5.9 .

•

Prepis podatkov iz obrazcev v datoteke
ZRSS
15.8.-15 .9.

•

Obdelava podatkov, priprava poročila
GIS
1.10.-15 .11.

dreves (1-1 0%), toda razlika je bistveno
manjša kot pri neosutih drevesih. Delež
listavcev v tem razredu po letu 1987 stalno
narašča , če sar za iglavce ne moremo trditi.
Tudi v razredu med 11 % in 25% osutostjo
prevladujejo iglavci. O č iten je relativno
nizek delež listavcev v tem razredu in
njihov neprekinjen trend povečevanja .
Drevesa, ki so osuta nad 25%, imenujemo
očitno osuta drevesa. Njihov delež se
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zmanJSUJe, k čemur prispevajo predvsem
iglavci. Delež listavcev v tem razredu je
izjemno majhen in kaže rahlo tendenco
povečeva nja. Izrazito povečevanje deleža
očitno osutih dreves je ugotovljeno za
hraste in bukev. Delež močno prizadetega
drevja (med 61 % in 99%) pa je vsa leta
zelo podoben in nizek. Zaradi vpliva sanitarnih sečenj na delež dreves v tem razredu , podatka ne moremo uporabiti brez
pridržkov.
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Slika 2: Osutost gozdnega drevja leta 1995 kot delež dreves v razredu osutosti
Figure 2: Defoliation of forest trees in 1995 as expressed in tree share by defoliation classes
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Slika 3: Prostorska porazdelitev poškodovanosti gozdnih sestojev- stanje 1995
Figure 3: Spa tia/ distribution of forest stand damage • situation 1995
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Opomba: Indeks je delež dreves v traktu, ki so osuta več kot 25%
Note: The index is the share of the trees in a tract which are defoliated more than 25%.
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Slika 4: Trendi osutosti gozdnega drevja v desetletju 1985-1995
Figure 4: Trends in forest tree defo/iation in the decade 1985 - 1995
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Slika 5: Prostorski prikaz trendov osutosti 1991-1995
Figure 5: Spa tia/ presentation of defoliation trends from 1991- 1995
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V primerjavi z preJSnJlm popisom pred
štirimi leti kaže poslabšanje stanja bistveno
več traktov kot njegovo izboljšanje. Najbolj
se je stanje poslabšalo v severnem delu
kranjske območne enote. Očitno se je
osutost povečala tudi na območjih z večjim
deležem listavcev (Novo mesto, Brežice)

ševanje predvsem v mediteranskih državah (Forest Condition in Europe 1995, Annex 11-5). Trendi niso enotni, osutost gozdnega drevja se večinoma povečuje (npr.
Italija, Španija, Češka, Švica, Hrvaška,
švedska), ponekod zmanjšuje (Avstrija)
oziroma ostaja stabilna (Francija, Finska).

ter v kočevski in mariborski območni enoti.

Relativno stabilno stanje glede na leto
1991 kažejo območne enote Tolmin in
Bled. Izboljšanje je bilo ugotovljeno na
zahodnih obronkih Pohorja in v Mežiški
dolini, posamično pa tudi drugod. Ponekod
je bilo izrazito izboljšanje ugotovljeno v
neposredni soseščini izrazitega poslab-

šanja (Kranj, Maribor, Kočevje), kar onemogoča poenostavljene razlage vzrokov
osutosti gozdnega drevja.
3.3 Primerjava stanja s sosednjimi in
nekaterimi drugimi evropskimi drža~
vami
3.3 A Comparison with the Neighbouring and
Nearby Countries

Slovenski podatki za leto 1995 kažejo
podobno stanje, kot ga za leto 1994 kažejo
podatki švicarske inventure in kot je bilo
ugotovljeno tudi na Madžarskem in v
Nemčiji. V Italiji je drevje v povprečju manj
osuto kot pri nas, na Hrvaškem pa v
povprečju precej bolj. Povprečni delež
očitno poškodovanih dreves v Evropi je
višji- 26% (28% iglavcev in 24% listavcev),
med vsemi drevesnimi vrstami pa so naj-

bolj prizadeti hrasti (Quercus sp. 32%) in
jelka (Abies sp.33%). Relativne razlike med
leti v Evropi nakazujejo izrazito poslab-

4 ZAKLJUČEK

4 CONCLUSION
Nacionalna terestrična inventura poško-

dovanosti gozda in gozdnih ekosistemov
je finančno, organizacijsko in izvedbeno
izjemno zahteven projekt, ki služi temeljnim
odločitvam na nacionalni ravni in osnovnim
usmeritvam načrtovanja na območnem

nivoju. Rezultati bodo dokončni in podrobneje razčlenjen; v posebni publikaciji.
Osutost gozdnih dreves se je povečala,
izraziteje listavcev. V povprečju ostajajo
iglavci še vedno bolj prizadeti od listavcev.
Med drevesnimi vrstami so najbolj prizadete drevesne vrste jelka, hrast in domači kostanj. Kostanjev rak očitno še
vedno redči populacijo te drevesne vrste,

vzrokov za stanje drugih drevesnih vrst pa
tudi v Evropi ne znajo razložiti le s posamičnim prevladujočim dejavnikom. Očit
ne spremembe so bile ugotovljene zlasti
na tistih območjih, ki doslej niso bila tako
prizadeta (Kočevje, Novo mesto), hkrati
pa ostaja osutost visoka na vseh doslej
izrazito prizadetih območjih (Kranj, Celje,
Nazarje). V primerjavi z drugimi evropskimi
državami je z osutostjo izražena poško-

dovanost slovenskega gozda nižja, kar nas

Preglednica 2: Primerjava indeksov osutosti z nekaterimi državami
Table 2: A comparison of defoliation index with some countries

Vsa drevesa
All trees
lglavci
Coniterous trees
Listavci
Deciduous trees

Slovenija
95
22.4

Avstrija
94
7.8

Italija
94
19.5

26.3

7.9

15.0

14.8

7.4

20.7

Madžarska
94
21.7

Hrva~ka

Nemčija

94
28.8

94
24.4

Švica
94
22.6

21.2

39.3

21.6

26.0

21.8

26.4

30.1

16.2

Opomba: Indeks je delež dreves v traktu, ki so osuta več kot 25%.
Note: The index is the share of the trees ina tract which are defoliated more than 25%.
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357

Poročilo

o propadanju gozdov v letu 1995

A REPORT ON FOREST DECLINE INVENTORY IN 1995
Summary

Primer smreke, ki jo že štejemo za huje poškodovano- 25% osutost (foto: Nevenka Bogataj).
Norway Spruce that is defoliated 25% (photo: Nevenka Bogataj).
uvršča med države z relativno ohranjenimi
gozdovi. Skrb povzroča zlasti povečevanje
osutosti hrastov, ki po osutosti izstopajo
že sedaj, in povečevanje osutosti bukve.
Možnosti za razlago bodo večj e, ko bo
ugotovljeno, na kakšnih rastišči h in v
kakšnih sestojih se je osutost posamezni
drevesni vrsti najbolj (ozi roma najmanj)
povečala in ko bodo analizirani tudi drugi
inventarizirani znaki.
Ugotovitve inventarizacije in drugih raziskav, s katerimi se ukvarj amo na GIS,
bodo dosegle svoj namen šele tedaj, ko
bodo gozdarski in družbeni napori posegli
v tiste možne vzroke motenj gozdnih
ekosistemov, na katere je mogoče vplivati,
to pa so nedvomno vse antropogene spremembe naravnega stanja gozda.
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ln 1995, the fou rth inventory of the forest decline symptoms and other forest properties was
performed on a 4x4 km grid in Sloven ia. Over
16 0 00 trees were assessed in the 644 tracts (of
712 tracts in total) from July 1st to August 29th by
28 field teams. The inventory concept is based
on a two-stage sampling and is consistent through
the ten year assessment. The number of parameters observed is rising, concentrating the attention on the parameters of the stand and its ecological environment (pH, erosion, water and other
objects in the forest, forest functions, etc.). Special attention was payed to the quality control,
wh ich consisted of the newly published detailed
instructions, including a photoguide, a field seminar (3 days) and 8% of the tracts control led by an
independent team.
Defoliation data were analysed at the very beginning and they show the decline of broadleaves,
especially of the oak (Quercus sp.) and beech
(Fagus sylvatica). The percentage of the conifers
in the class above 25% defoliation is decreasing,
which is not evident in broadleaves. ln general,
conifers show worse condition than broadleaves.
The condition has changed mainly in the areas
where broadleaves dominate while the most defoliated Kranj, Celje and Slovenj Gradec areas
remain in the leading position. Comparated with
the neighbouring and some other cou ntries,
Slovenian forests are in a relatively good condition but as already mentioned the negative changes are evident for the oak and beech. Last but not
least - the reasons of the observed forest condition are not known even after more than a ten
year period - antropogenical changes of natural
ecosystems should be reduced if the stable natural forest is the general aim of our efforts.

Opomba:

Pri pripravi datotek in arhiva sta sodelovala
Rudi Mutec in Igor Sirk. Oblikovanje slike 4 je
delo mag. Janeza Krča, sl iki 3 in 5 pa je pripravil
ing. Tone Kralj .
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Strategija ohranjanja narave in varstva naravne
dediščine v gozdu in gozdnem prostoru v skladu z
zakonom o gozdovih in s predlogom programa
(trajnostnega) razvoja gozdov v Sloveniji
A Strategy of Nature Conservation and the Protection of Natural
Heritage in the Forest and Forest Space in Accordance with the
Forestry Act and the Proposal of the Program of (Long-term)
Development of Forests in Slovenia
Franc FERLIN .

Izvleček

Ferlin, F.: Strategija ohranjanja narave in varstva
naravne dediščine v gozdu in gozdnem prostoru v
skladu z zakonom o gozdovih in s predlogom
programa (trajnostnega) razvoja gozdov v Slovenij i. Gozdarski vestnik št. 9/1995. V slovenščini ,
cit. lit. 9.
Avtor v prispevku navaja določila obeh temeljnih
državnih aktov za usmerjanje ravnanja z gozdovi:
Zakona o gozdovih in Programa razvoja gozdov v
Sloveniji (še v fazi predloga), ki določajo ohranjanje
narave in varstvo naravne dediščine . Ugotavlja,
da sta oba dokumenta prežeta s skrbjo po ohranjanju narave, kot je to za slovensko gozdarstvo
značilno že več kot stoletje. Navedeno govori v
prid odločitvi, da bi novoustanovljeni Zavod za
gozdove Slovenije kot javna gozdarska služba
opravljal tudi nekatere dodatne operativne naloge
s področja varovanja narave.
K ljučn e besede: varovanje narave, gozdarstvo,
Zakon o gozdovih, Program razvoja gozdov v
Sloveniji

1 UVOD
INTRODUCTION

Gozdovi simbolizirajo Slovenijo. Pokrivajo več kot polovico (54%) slovenske
krajine in so skupaj z gozdnatim prostorom
njena bistvena prvina. Prostorsko so najpomembnejši element naše naravne in
kulturne krajine in zaradi tega zelo po-

·mag. F. F., dipl. inž. gozd. , državni sekretar,
MKGP, Parmova 33, Ljubljana
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Synopsis
Ferlin, F.: A Strategy of Nature Conservation
and the Protection of Natural Heritage in the Forest and Forest Space in Accordance with the
Forestry Act and the Proposal of the Program of
(Long-term) Development of Forests in Slovenia.
Gozdarski vestnik No. 9/1995. ln Slovene, lit. quot.

9.
The provisions of the two basic state Acts regarding the directing of forest managing: the Forestry Act and the Program of Forest Development
in Slovenia (stili in the proposal stage), which
define nature conservation and the protection of
natural heritage, are cited in the article. It has
been established that the care of nature conservation permeates both documents, which has been
characteristic of Slovenian forestry for more than
a century. The established fact speaks well for
the decision that the newly founded Forestry Institute of Slovenia as a public forestry institution
should also perform some additional operative
tasks in the field of the protection of nature.
Key words: nature protection, forestry, Forestry Act, Program of Forest Development in Slovenia

membna naravna vrednota. Slovenija je s
tolikšn im deležem gozdov t retja najbolj
gozdnata država v Evropi. V primerjavi z
gozdovi v drugih evropskih državah so naši
gozdovi mnogo bolje ohranjeni in imajo
precej bolj pestro naravno zgradbo. Podobno velja za našo gozdnato krajino.
Ohranjenost in pestrost (drobnozrnatost)
slovenskih gozdov in (gozdnate) krajine je
vsekakor posledica naravnih dejavnikov,
vendar pa tudi pozitivnega odnosa našega,
posebno kmečkega človeka, do gozda v
preteklosti. Ohranjenost in pestrost gozdov

Strategija ohranjanja narave in varstva naravne

je vsekakor tudi rezultat dolge (1 OO-letne)
tradicije sonaravnega ter malopovršinskega gospodarjenja z gozdovi, torej načrt
nega in skrbnega - naravoohranjevalnega
gospodarjenja, S to tradicijo sovpada tudi
začetek načrtnega naravovarstva v Sloveniji - z izločitvijo prvih pragozdnih rezervatov na Kočevskem pred dobrimi 1OO
leti (leta 1892).
Večina gozdov v Sloveniji je v zasebni
lasti, lastniška razdrobljenost pa je izredno
velika. To je resničnost tudi, ko govorimo o
ohranjanju narave in varstvu naravne dediščine. Prav skrbno gospodarjenje z zasebnimi gozdovi, ob hkratnem ohranjanju
njihove pestrosti, je zato še posebno
pomembno. Zato predstavlja težišče vsega
strokovnega delovanja in prizadevanj gozdarjev. Zakon o gozdovih tako predvideva
enovito strokovno usmerjanje ohranjanja
in razvoja vseh gozdov - ne glede na
lastništvo. Zanj je zadolžena javna gozdarska služba, organizirana v Zavodu za
gozdove Slovenije (skupaj 824 delavcev
javne gozdarske službe in 39 lovcev,
dozdaj 92% zasedena).
Zakon o gozdovih zagotavlja sonaravno
in večnamensko gospodarjenje z vsemi
gozdovi, v skladu z načeli varstva okolja in
naravnih vrednot, trajno in optimalno delovanje gozdov kot ekosistema ter ohranjanje in pospeševanje njihovih funkcij.
S sonaravnim gospodarjenjem, ki je
prilagojeno naravnim zakonitostim in upošteva lastništvo gozdov ter temelji na
trajnosti gozda in njegovih funkcij, lahko
dosežemo potrebno sozvočje ekoloških,
socialnih in gospodarskih interesov, ob
sočasnem ohranjanju narave gozda in
njegovih posebnih znamenitosti/redkosti.
Sonaravno gospodarjenje z gozdovi, ki je
razvito v Sloveniji, je torej ena redkih
dejavnosti, ki organsko povezuje ohranjanje narave in varstvo njene dediščine
ter gospodarsko dejavnost. Temelji na negi
gozda in omogoča krepitev biološke in
ekološke stabilnosti gozdnih ekosistemov.
Edino sonaravno gospodarjenje pa lahko
sočasno ohranja naravne populacije rastlinskih in živalskih vrst in celo pospešuje
naravno (biološko) pestrost. O tem se
vsekakor lahko prepričamo kar v naših
gozdovih samih, posebno če jih (morda iz

dediščine

v gozdu in gozdnem prostoru

ptičje perspektive) primerjamo z gozdovi
naših (zahodnoevropskih) sosedov.
Trajnostno gospodarjenje ("Sustainab/e
Management"), ki pa ni nujno tudi sonaravno ("C/ose-to Nature Management")
in ohranjanje ("Conservation") gozdov, sta
sedaj postala tudi splošni evropski usmeritvi. Tej usmeritvi se je poleg Slovenije- s
podpisom Konvencije o biološki pestrosti
(Rio 1992), Alpske konvencije (Dunaj 1993)
ter Strasbourških in Helsinških resolucij o
varstvu gozdov v Evropi (Helsinki 1993)
pridružila večina evropskih držav. Pomemben napredek k uresničevanju obvez
in usmeritev na področju biološke pestrosti
pa naj bi prinesla vseevropska strategija
biološke in krajinske pestrosti, dokument,
ki so ga v oktobru 1995, v imenu vlad 50
evropskih držav, podpisali ministri za okolje
v Sofiji.

2 IZHODIŠČA ZA OHRANJANJE NARAVE IN VARSTVO NARAVNE DEDIŠČINE
V ZAKONU O GOZDOVIH
2 CONCEPTS REGARDING NATURE CONSERVATION AND THE PROTECTION OF NATURAL HERITAGE IN FORESTRY ACT

2.1 Temeljni cilj zakona
2.1

Basic Gaal of the Act

Naravovarstveni značaj gozdarstva in
zakona o gozdovih, omenjen v uvodu,
izhaja že iz temeljnega cilja zakona (1.
člen): "zagotovitev sonaravnega ter več~
namenskega gospodarjenja v skladu z
načeli varstva okolja in naravnih vred~
not, trajno in optimalno delovanje goz~
dov kot ekosistema ter uresničevanje
njihovih funkcij". Gre torej za celovit ekosistemski koncept sonaravnega gospodarjenja z gozdom ter sočasnega ohranjanja
narave, ki ga npr. danes kot princip sektorske integracije ohranjanja narave zasledimo tudi v predlogu vseevropske strategije o biološki in krajnski pestrosti.
2.2 Opredelitev funkcij gozdov
2.2 The Definition of Forest Functions

Med temeljne vloge gozda, ki ponazarjajo pomen gozdov pri ohranjanju narave
GozdV 53, 1995
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in varovanju našega okolja, prištevamo
zlasti vlogo gozda kot temeljnega ogrodja
krajine, edinega večjega ohranjenega ostanka narave, ki je življenjski prostor številnih avtohtonih rastlinskih in živalskih vrst
in pomemben dejavnik pri iskanju stikov
č loveka z naravo. Konkretno so naravovarstvena i z hodišča dolo č ena v posameznih funkcijah gozdov (3. člen). Zakon
o gozdovih posebej opredeljuje tako ekološke (varovanje gozdnih zemljišč in sestojev, hidrološka, biotopska ter klimatska
fun kcija), socialne (zaščitna funkcija varovanje objektov, rekreacijska, t urist ična,
poučna, raziskovalna, higienskozdravstvena funkcija, funkcija varovanja naravne in
kulturne dediščine in drugih vrednot okolja,
obrambna ter estetska funkcija) kot tudi
proizvodne (lesnoproizvodna, pridobivanje
drugih gozdnih dobrin ter lovnogospodarska funkcija). Ovrednotenje funkcij gozdov je temelj načrtovanju usmerjanja razvoja gozdov, ohranjanju in varstvu ter
gospodarjenju z gozdovi.

2.3 Načrtovanje v gozdu in gozdnem
prostoru
2.3 Planning in the Forest and Forest Space

Gozdnogospodarsko in gozdnokrajinsko
("Forest management" in "Forest landscape planning''), ki je med drugim
neizogibna podlaga tudi operativnemu
naravovarstvu, je določeno v 1O. č l enu
zakona. Slednji predvideva, da se v splošnem delu gozdnogospodarskega načrta
območja (med drugim) dol očijo funkcije
gozdov in njihovo ovrednotenje, na podlagi
bioloških kazalnikov pa tudi usmeritve za
ohranjanje oziroma vzpostavitev naravne
avtohtone sestave gozdnih življenjskih
združb ter razmerje med divjadjo in njenim
okoljem, kar je podlaga za izdelavo lovskogojitvenih načrtov območ ij.
V prostorskem delu gozdnogospodarskega načrta območja (in enote) se prevzamejo območja, ki so razglašena za
varovalni gozd oziroma za gozd s posebnim namenom z zakonom, in (med
drugim) določ ijo tudi območja gozdov s
posebnim namenom, kjer je izjemna poudarjenost funkcij gozdov v širšem ali
lokalnem interesu, ter določijo območja,
načrtovanje
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pomembna za ohranitev prosto ž i veči h
živali. S tem so dani temeljni okviri prostorskemu planu (krajinskemu načrtu ) oziro ma v njegovem okviru npr. načrtom
varstva naravne dediščine.
V lovskogojitvenem n ačrtu območja (12.
člen) se v skladu z zakonom na podlagi
ugotovljenih bioloških kazalnikov usklajenosti divjadi z njenim okoljem in ob
upoštevanju usmeritev iz splošnih delov
gozdnogospodarskih načrtov območij določ ij o cilji in usmeritve ter ukrepi za ohranitev populacij divjadi in za zagotovitev
naravnega ravnotežja med divjadjo in
okoljem.
Smernice in dela za sočasno ohranjanje
in pospeševanje ekoloških in socialnih
funkcij se dol očijo celo na detaljni (izvedbeni) ravni v gozdnogojitvenem načrtu po
posameznih gozdnih ekosistemih oziroma
njihovih delih (13. člen). Potrebni gozdnogojitveni in gozdnovarstveni ukrepi za
njihovo ohranjanje in pospeševanje (npr.
biološke pestrosti) pa se lastniku gozda po
poprejšnjem svetovanju do l očijo celo v
od ločb i v upravnem postopku (17. člen).
Dodatni ukrepi oziroma dela, ki so potrebna zaradi zagotovitve posamezne izjemno poudarjene socialne funkcije v gozdu, ki ni razglašen za gozd s posebnim
namenom (npr. ekocelice, habitati), pa se
določijo s pogodbo med lastnikom takega
gozda in državo oziroma lokalno skupnostjo (46. č l en). V pogodbi se d o l oči
lastniku gozda tudi višina odškodnine za
zmanjšano lesnoproizvodno fun kcijo in
višina povrač i la za izvedbo v pogodbi
d o l očenih del.
ln nenazadnje, minister, pristojen za gozdarstvo, v soglasju z ministrom, pristojnim
za okolje in prostor, ter ministrom, pristojnim za varstvo naravne oziroma kulturne dediščine , predpiše vsebino (omenjenih) načrtov za gospodarjenje z gozdovi,
roke in podrobnejši postopek sprejemanja
splošnih delov gozdnogospodarskih načr
tov ter način spremljanja njihovega izvajanja (13. čl e n ).
2.4 Ohranjanje habitatov
2.4 Conservation of Habitats

36. člen zakona o gozdovih določa , da
se morajo v skladu s splošnimi deli gozd-
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negospodarskih načrtov v gozdovih ohranjati oziroma ponovno vzpostavljati habitati
vseh avtohtonih rastlinskih in živalskih vrst.
V gozdovih s spremenjeno sestavo gozdnih življenjskih združb se mora postopno
ponovno vzpostavljati njihova naravna
sestava. Številčnost populacij avtohtonih
vrst prosto živečih živali v gozdnem ekaR
sistemu pa mora zagotavljati biološko
ravnotežje ter ne sme ogrožati razvoja
gozda ali preprečevati uresničevanja ciljev
gospodarjenja z njim.

2.5 Gozdovi s posebnim namenom
2.5 Forests of Special Purpose

Gozdovi, v katerih je izjemno poudarjena raziskovalna funkcija, higiensko-zdravstvena funkcija ali funkcija varovanja naravne in kulturne dediščine, se razglasijo
za gozdove s posebnim namenom (44.
člen). Gozdovi s posebnim namenom so
tudi gozdovi na območjih, ki so razglašena
za naravne znamenitosti po predpisih o
varstvu naravne dediščine.

2.6 Naravne znamenitosti in redkosti v
gozdu
2.6 Natural Objects of lnterest and Curiosities in
the Forest

Naravne znamenitosti oziroma redkosti
v gozdu oziroma v gozdnem prostoru (44.
člen) so gozdna drevesa s premerom nad
120 cm in gozdna drevesa z izjemnimi
botaničnimi, dendrometričnimi, biotopskimi
ali oblikovno estetskimi lastnostmi ter deli
gozda, ki so posebno pomembni za ohranitev posameznih avtohtonih rastlin ali
prosto živečih živali, in se zavarujejo po
predpisih, ki urejajo varstvo naravne dediščine. Zakon o gozdovih torej na področju varstva naravne dediščine uvaja še
dodatno zavarovano kategorijo naravnih
znamenitosti oziroma redkosti v gozdu
(ekocelice, habitati) in zagotavlja njihovo
varstvo tudi zunaj (večjih) zavarovanih
območij.

3 STRATEGIJA OHRANJANJA NARAVE
IN VARSTVA NARAVNE DEDIŠČINE V
PREDLOGU PROGRAMA RAZVOJA GOZDOV
3 A STRATEGY OF NATURE CONSERVATION
AND THE PROTECTION OF NATURAL HERITAGE IN THE PROPOSAL OF THE PROGRAM
OF FOREST DEVELOPMENT

3.1 Splošna

izhodišča

3.1 General Concepts

Naravovarstveno naravnanost in vsebino
programa razvoja gozdov določa že zakon
o gozdovih (7. člen), ki pravi, da se s
Programom razvoja gozdov v Sloveniji
določijo nacionalna politika sonaravnega
gospodarjenja z gozdovi, umeritve za
ohranitev in razvoj gozdov ter pogoji za
njihovo izkoriščanje oziroma večnamensko
rabo. Njegov sestavni del je tudi program
ohranitve in gospodarjenja z živalskim
svetom v gozdnem prostoru, kjer se določijo splošne usmeritve za gospodarjenje
s prostoživečimi živalmi ter za ohranitev in
izboljšanje njihovih življenjskih razmer.
Program razvoja gozdov temelji tudi na
enajstem poglavju Agende 21, sprejete na
Konferenci Združenih narodov o okolju in
razvoju (UNCED) v Riu de Janeiru leta
1992, ki nalaga državam podpisnicam, da
pripravijo nacionalni gozdarski akcijski program za gospodarjenje, ohranitev in trajnostni razvoj gozdov, ki mora biti povezan
z drugimi rabami prostora. Program raz~
voja gozdov torej tako kot zakon o
gozdovih temelji na načelih trajnosti,
sonaravnosti in biološke pestrosti, celovitega ohranjanja in varstva gozdov
ter njihove večnamenske vloge in rabe.
3.2 Dolgoročni cilji sonaravnega gospodarjenja z gozdovi
3.2 LongRterm Goals of Close-to Nature Forest
Managing

(1) Ohranitev in trajnostni razvoj gozdov
v smislu njihove biološke pestrosti ter vseh
ekoloških, socialnih in proizvodnih funkcij,
med drugim:
• ohranitev in krepitev bioekološke staR
bilnosti gozdnih ekosistemov in trajnostno
ter sonaravne ravnanje z njimi;
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• ohranjanje in vzpostavljanje rastlinske
in živalske pestrosti ter varovanje redkih
ali ogroženih vrst in ekosistemov v gozdu,
pa tudi ohranjanje in vzpostavljanje primernega življenjskega okolja za vse avtohtone vrste prosto živečih živali;
• ohranjanje in krepitev varovalne vloge
gozdov itd.
(2) Ohranitev naravneqa okolja in ekološkega ravnotežia v krajini (krajinske
pestrosti), med drugim :
• ohranitev primerne gozdnatosti v vseh
slovenskih krajinah in preprečevanje drobljenja gozdnih površin;
• ohranitev, vzpostavitev in oblikovanje
gozdnih robov ter skupin drevja, posameznih dreves, obvodnega gozdnega rastja,
protivetrnih pasov in omejkov zunaj gozda;
• skrb za ohranitev in razvoj naravnih
ekosistemov nad zgornjo gozdno mejo;
• skrb za ohranitev in razvoj vodnih
ekosistemov v gozdnem prostoru itd.

posameznimi izjemno poudarjenimi funkcijami;
• izdelati merila za določitev varovalnih
gozdov in gozdov s posebnim namenom;
• izločiti posebej vredne habitate za živali
oziroma predele, ki so posebej pomembni
za ohranitev biološke pestrosti v gozdu in
krajini in prilagoditi gospodarjenje z gozdom njihovi vlogi;
• ohranjati in pospeševati naravno sestavo in pestrost drevesnih vrst ter upoštevati naravni sukcesijski razvoj gozdne
vegetacije;
• prepuščali ekološko zelo ranljive sestoje na ekstremnejših rastiščih naravnemu
razvoju (razen nujnih sonaravnih sanacij);
• določiti varstvene režime za izjemno
poudarjeno dediščinsko-varstveno funkcijo
in omejitve pri sonaravnem gospodarjenju
z gozdovi, pri posameznih objektih naravne
dediš čine pa zagotoviti njihovo popolno
varovanje, itd.

3.3 Strategija ohranjanja in razvoja gozdov v prostoru

3.4 Program ohranitve in gospodarjenja
z živalskim svetom v gozdnem prostoru

3.3 Strategy of Conservation and Development
of Forests Within the Space

3.4 The Program of Conserving of and Managing the Ani mal World with in the Forest Space

Pri usmerjanju razvoja krajine je treba:
• skupaj z drugimi uporabniki prostora
izdelati načrte ohranjanja in trajnostnega
razvoja krajine (krajinske pestrosti) ;
• izdelati izhod išča in merila za ohranitev nepogrešljivih ostankov gozdov, skupin ter posameznih dreves v krajini, hkrati
pa je treba zaradi številnih splošno .koristnih uč in kov gozdov preprečevati drobljenje ostankov gozdov v nižinskih predelih;
• izdelati usmeritve za delo s skupinami
drevja in posamičnim drevjem zunaj gozda
ter izdelati predloge za renaturac ijo z
naravnimi prvinami revne kraj ine;
• na podlagi študij ranljivosti okolja izdelati načrte za ohranitev in varovanje ekosistemov nad zgornjo gozdno mejo.
Pri usmerjanju razvoja gozdov s poudarjenimi ekološkimi in socialnimi funkcijami je treba:
• preprečiti rabe gozdov, ki bi ogrozile
trajnostni razvoj gozdov in njihovih funkcij;
• izdelati prostorske načrte poudarjenosti
funkcij in določiti usmeritve, ukrepe in
omejitve za gospodarjenje na območjih s

Vsaka populacija prosto živečih živali je
enkraten in neponovljiv genski zaklad
določenih lastnosti in značilnosti živalske
vrste, zato jo je treba ohranjati in (ob)varovati v njenem življenjskem prostoru.
Populacija vsake vrste prosto živeče živali
in njen življenjski prostor sta neloč lji va
celota, zato naj bo tudi njuno obravnavanje
celovito.
Ohranitev vseh prosto živečih živalskih
vrst in njihovega naravnega življenjskega
okolja mora temeljiti na kakovostnem načrtovanju upravljanja s populacijami kot
sestavnem delu načrtov za gospodarjenje
z gozdovi. V kulturni krajini so okrnjeni
naravni samoregulacijski mehan izmi , s
katerimi naravni ekosistemi vzdržujejo
dinamična naravna ravnotežja med vsemi
svojimi sestavnimi deli, zato je v takih
okoliščinah nujno človekovo poseganje v
populacije (lov).
Posegi v populacije prosto živečih živali
in v njihovo življenjsko okolje morajo temeljiti na analizah stanja vegetacije in
živalskih populacij, zato je treba zagotoviti
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redno in celovito spremljanje (monitoring)
njihovega stanja. Za ohranitev pestrosti
živalskega sveta je potrebno ohranjanje in
pospeševanje raznovrstnosti narav1_1e zgradbe gozda, zlasti ohranjanje plodonosnih
drevesnih in grmovnih vrst ter ustreznega
števila sušic in drevesnih dupel.
Za naravovarstvene namene naj se
dosedanje površine gojitvenih rovišč vključijo v načrtovana zavarovana območja, v
skladu s priporočili Mednarodne zveze za
ohranitev narave (IUCN), ki državam priporoča, naj posebej zavarujejo 11 - 13%
površine za ohranitev življenjskega prostora prosto živečih divjih živali.

3.5 Varstvo voda v gozdnem prostoru
3.5 Water Protection With in the Forest Space

Zaradi velike gozdnatosti v Sloveniji,
blagodejnega vpliva gozda na vodne razmere in dejstva, da v gozdu izvira večina
naših vodotokov, ima gozd izjemno pomembno vlogo tudi pri preskrbi z vodo, pri
uravnavanju vodnega odtoka in pri vplivu
na vodo kot biotop za številne oblike
življenja.
V gozdnem prostoru bi se zato javna
gozdarska služba v prihodnje morala
vključiti v (sonaravne) upravljanje in
gospodarjenje z vodo in vodnimi ekosistemi kot enakopravni soudeleženec.

dediščine

v gozdu

in gozdnem prostoru

tudi javni gozdarski službi. Takšno je
tudi priporočilo Državnega zbora RS z dne
29. 6.1995.
Najpomembnejše usmeritve:
• zagotovitev popolnega varstva gozdnih
rezervatov (zakonska zaščita in po potrebi
odkup);
• zagotovitev popolnega varstva gozdov
l. in 11. kategorije po IUCN in razglasitev
za gozdove s posebnim namenom;
• ureditev evidenc s področja naravne
dediščine v gozdnem prostoru;
• določitev površin varovalnih gozdov in
gozdov s poudarjeno naravovarstveno in
ekološko vrednostjo ter izdelava strokovnih
podlag za njihovo zakonsko zaščito;
• izločitev manjših površin gozdov (ekocelic, habitatov) in posameznega drevja z
namenom ohranjanja in povečevanja biološke pestrosti gozdnega prostora;
• sodelovanje gozdarstva pri izdelavi
strokovnih in zakonskih podlag za razglasitev naravnih parkov in drugih zavarovanih območij;
• izdelava programa za vključitev Zavoda za gozdove Slovenije v izvajanje operativnih naravovarstvenih nalog v gozdnem
prostoru ter v upravljanje zavarovanih
območij (v skladu s sklepom Državnega
zbora RS).

3. 7 Lastništvo gozdov

3.6 Varstvo naravne
nem prostoru

dediščine

v gozd-

3.6 The Protection of Natural Heritage Within
the Forest Space

V gozdu je veliko redkih ekositemov in
posameznih vrst, ki jih je treba posebej
varovati. Gozdarstvo je z oblikovanjem
gozdnih rezervatov in varovalnih gozdov
ter z izločitvijo posebno pomembnih habitatov za prosto živeče živali že opravilo
pomembno nalogo.
Ker so gozdarski strokovnjaki dobro
ekološko izobraženi in so ustrezno terensko organizirani, je smotrno, da se
varstvo naravne dediščine in upravljanje zavarovanih območij v gozdnem
prostoru, v skladu s strategijo varstva
narave, v operativnem pogledu zaupa

3.7 Ownership of Forests

Zaradi javnega interesa za ohranitev in
razvoj gozdov in njihovih funkcij želi država
povečevati delež javnih gozdov predvsem
tam, kjer so splošno koristne funkcije posebno poudarjene (varovalni gozdovi in
gozdovi s posebnim namenom - gozdni
rezervati, gozdovi v osrednjih območjih narodnega parka in gozdovi, ki so razglašeni
za naravne znamenitosti, rekreacijski gozdovi v okolici mest, gozdovi v okolici vodnih
virov itd.). Država si bo zato prizadevala
za postopen odkup teh gozdov (posebno
rezervatov, gozdov v parkih in naravnih
znamenitosti), poleg tega pa bo iz prihodkov (rente) od gospodarjenja odkupovala
tudi lesnoproizvodne gozdove, s čimer se
bo postopno povečeval delež javnih gozdov.
GozdV 53, 1995
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3.8 Načrtovanje sonaravnega gospodarjenja z gozdovi in gozdnim prostorom
3.8 The Planning of Close-to Natural Managing
of Forests and Forest Space

Program razvoja gozdov v Sloveniji doda mora biti vsebina prostorskih delov
gozdnogospodarskih načrtov, ki je opredeljena v zakonu o gozdovih in v podzakonskih predpisih, obvezna strokovna
podlaga kraj inskim načrtom in drugim
načrtom s področja urejanja prostora. Na
ta način bi bila lahko tudi pri urejanju
prostora celovito upoštevana izhodišča
trajnostnega razvoja in ohranjanja naravnih
virov.
loča,

3.9 Ohranitev in razvoj kmetij in podeželja
3.9 Preservation and Development of Farm s and
the Countryside

Pri določanju ciljev in ukrepov za gospodarjenje s kmečkimi gozdovi je treba upoštevati, da je gozd del kmetije, zato moramo na kmetijo gledati celostno in pri tem
upoštevati ekološki, socialni in gospodarski
vidik ter kmetiji priznati njeno vlogo pri
vzdrževanju kulturne krajine. Na kmetijah
je treba med drugim pospeševati razvoj
storitvenih dejavnosti, povezanih z gozdom
ter privlačnostjo gozdnate krajine in podeželja (npr. ekološki turizem, turizem na
kmetiji ipd.).
3.10 Naloge javne gozdarske službe
3.10 The Tasks of the Public Forestry Service

Javna gozdarska služba skrbi za ohranjanje in sonaravne usmerjanje razvoja
vseh gozdov v Sloveniji , ne glede na
lastništvo. Zaradi njene strokovne usposobljenosti za sonaravne gospodarjenje z
obnovljivimi naravnimi viri ter njihovo ohranjanje in teritorialne organiziranosti je smotrno, da opravlja tudi naloge s področia
varstva narave. Naloge javne gozdarske
službe je zato treba v sodelovanju s službami za varstvo narave tudi formalno
razširiti na področje operativnega naravovarstva in na upravljanje zavarovanih ob366
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močij . Zagotoviti pa je vsekakor treba
zadostno proračunsko financiranje javne
gozdarske službe v njenem optimalnem
obsegu, vključujoč tudi dodatna sredstva
(in kadrovsko okrepitev) za opravljanje
dodatnih nalog s področja naravovarstva.
Zavod za gozdove Slovenije bi tako kot
samostojni javni zavod delno financiralo
tudi Ministrstvo za okolje in prostor.

3.11 Inšpekcija v gozdovih in gozdnem
prostoru
3.11 Inspection in Forests and in the Forest
Space

Zaradi zagotovitve enotne obravnave
nedopustnih primerov ravnanja z gozdom
mora biti inšpekcijska služba oblikovana
celovito (skupna gozdarska, lovska in
ribiška inšpekcija) in skupaj z inšpekcijo v
okviru ministrstva za okolje in prostor
nadzirati ves naravni prostor. Doseči je
treba, da bi inšpektor na terenu hkrati
opravljal gozdarski, lovski, sladkovodni
ribiški in naravovarstveni nadzor v gozdnem prostoru in ga za to ustrezno dodatno
izobraziti.
3.12 Gozdarsko izobraževanje in kadri
3.12 Forestry Education and Trained Specialisi s

Strokovnjak javne gozdarske službe
mora biti usposobljen za sonaravno usmerjanje razvoja gozdov in celotne gozdnate
krajine, za gospodarjenje z ekosistemi nad
zgornjo gozdno mejo, za gospodarjenje z
divjadjo in drugimi prosto živečimi živalmi,
za varstvo naravne dediščine in za upravljanje zavarovanih območij. za revitalizacijo
degradiranega sveta, za razvijanje okolju
prijaznega turizma in rekreacije na prostem
ter za naloge na področju urbanega gozdarstva.
Za uspešno uveljavitev doktrine sonaravneg a gospodarjeja z obnovljivimi naravnimi viri in njihovega ohranjanja tudi na
drugih področjih bi bilo nujno organizirati
tudi podiplomski študij (specialistični, magistrski, doktorski in postdoktorski) kot
interdisciplinarni študij. Prav tako pa bi bilo
potrebno tovrstno usmeritev tudi zunaj
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gozdarstva uvesti že na dodiplomski ali
celo na srednješolski stopnji izobraževanja.
Brez tega temeljne usmeritve na tem
področju, čeprav so zapisane v. konvencijah, resolucijah in strategijah (biološke in
krajinske pestrosti) še dolgo ne bodo
uresničljive.

3.13 Raziskovalna dejavnost v gozdarstvu
3.13 Research Activities in Forestry

Raziskovalna dejavnost v okviru ciljnega
programa GOZD v celoti podpira predstavljeno strategijo, saj temelji na naslednjih temah:
• sonaravne gospodarjenje z gozdovi,
kakovost drevja in lesa v sonaravne grajenem gozdu;
• gozdni rezervati, biološka pestrost
gozdnih ekosistemov, prosto živeče živali
v gozdnem ekosistemu in krajini;
• celostni informacijski sistem in integralni monitoring gozdnih ekosistemov,
proučevanje vloge in pomena energijskih
tokov v gozdnati krajini;
• krajinsko-ekološka tipizacija gozdnate
krajine in vloga gozda v (re)vitalizaciji kulturne krajine, narava in zakonitosti funkcij
gozda itd.
3.14 Sistem financiranja v gozdarstvu
3.14 Financing System in Forestry

Naravnanost gozdarskega dela proraje usklajena s strategijo sonaravnega
gospodarjenja ter ohranjanja in varstva
gozdov (narave). Program razvoja gozdov
na podlagi zakona uvaja celovit sistem
financiranja oziroma sofinanciranja iz proračuna. Poleg sredstev za javno gozdarsko
službo zagotavlja sredstva za sofinanciranje ekološke in socialne vloge gozdov,
povračila za zmanjšanje donosov iz varovalnih gozdov in gozdov s posebnim namenom ter prispeva lastnikom gozdov k
stroškom gospodarjenja z gozdom.

sofinancira pa gozdnogojitvena in gozdnovarstvena dela ter dela za vzdrževanje
življenjskega okolja prosto živečih živali,
nego (redčenje) gozda, sonaravne premena gozdov v zasebnem sektorju itd.
Višina sofinanciranja narašča z vrsto ukrepov (ukrepi, ki več doprinesejo k izboljšanju
pestrosti gozdov, imajo večji delež sofinanciranja) in s poudarjenostjo funkcij
gozdov (kjer je npr. dediščinsko varstvena
funkcija izjemno poudarjena, je delež sofinanciranja višji). Sistem financiranja se
izvaja na podlagi programa vlaganj v
gozdove, ki ga pripravlja in koordinira
Zavod za gozdove Slovenije, ter zagotavlja, da se lahko uresničuje na ravni
posameznih lastnikov gozdov.
Delež proračuna za uresničevanje programa trajnostnega in sonaravnega razvoja ter ohranitve gozdov, vključno z vzdrževanjem gozdnih cest, v letu 1995 znaša
le 0.11% proračuna RS (0.03% BDP), kar
pa je šele slaba tretjina optimalnega programa (0.37% proračuna oziroma 0.09%
BDP), ki naj bi ga uresničili v letu 2000.
Glede na optimalni program pa bi bilo že v
letu 1996 potrebnih najmanj 40% proračunskih sredstev več kot v letu 1995.
Uresničenje programa razvoja gozdov, ki
ga bo predvidoma še letos sprejel parlament, pa je v materialnem smislu vsekakor odvisno od splošne strategije in
prioritet trajnostnega razvoja in ohranjanja
biološke pestrosti v Sloveniji, ki pa je, žal,
še nimamo in je gotovo še nekaj časa ne
bomo imeli.

čuna

Država tako v celoti financira zlasti dela
za preprečevanje ali zmanjšanje negativnih
motenj v delovanju gozda in dela v varovalnih gozdovih v hudourniških območjih,

4 SKLEP
4 CONCLUSION
Večina slovenskih gozdov in gozdne
krajine je relativno zelo dobro ohranjena.
Po merilih IUCN zadostuje pogojem od 4.
do 6. kategorije varovanja. Nekateri strokovnjaki celo menijo, da bi lahko kar večino
Slovenije uvrstili v te kategorije varovanja.
Intenziviranje kmetijstva pri nas namreč
doslej še ni povzročilo takšnih velikopovršinskih posledic v smislu siromašenja
biološke pestrosti, kot se je to zgodilo
marsikje po Evropi. S stališča kriterijev bi
bila torej mogoča (formalna) razglasitev
Gozd V 53, 1995
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teh zavarovanih kategorij (zavarovanih
območij) na večjem delu površine Slovenije.
1OO-letna tradicija sonaravnega gospodarjenja in ohranjanja gozdov ter naravovarstva v gozdarstvu, izločeni gozdni rezervati (ca.1 0.000 ha), med njimi tudi pragozdovi, izločeni varovalni gozdovi (59.000
ha), precejšnja ohranjenost in pestrost
vseh drugih gozdov, "novi" zakon o gozdovih in predlog programa (trajnostnega)
razvoja gozdov, dajejo gozdarstvu značaj
naravoohranjevalne in naravovarstvene
dejavnosti. Javna gozdarska služba v
Zavodu za gozdove Slovenije bi zato lahko
zelo racionalno, kot obstoječa naravoohranjevalna služba, opravljala tudi nekatere dodatne operativne naravovarstvene
naloge, skladno s priporočilom Državnega
zbora RS. Vendar pa bo potrebno dodatne
naloge (razširitev njene dejavnosti) tudi
formalizirati v zakonu, kajti za zdaj ostajajo
Zavodu za gozdove Slovenije le naloge s

dediščine

področja varstva naravne (irr kulturne)
dediščine, določene v zakonu o gozdovih.
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Gozdarstvo- sestavni del ohranjanja narave
Forestry- a Constituent Part in the Preserving of Nature
Boštjan ANKO •

Izvleček

Synopsis

An ko, 8.: Gozdarstvo- sestavni del ohranjanja
narave. Gozdarski vestnik št. 9/1995. V slovenš~
čini, cit. lit. 25.
Avtor povzema glavne spremembe na področju
varstva naravne dediščine oz. ohranjanja narave
v zadnjih sedmih letih- od posvetovanja "Varstvo

Anka, 8.: Forestry - a Constituent Part in the
Preserving of Nature. Gozdarski vestnik No. 9/
1995. ln Slovene, lit. quot. 25.
The author summarizes the main changes in
the field of the protection of natural heritage and
nature conservation in the recent seven years from "The Protection of Natural and Cultural Heritage in the Forest and Forestry (1998)" conference. These are the changes in general social
(world, European and national) environment and
in Slovenian protection of natural heritage and
forestry, concerning nature protection and its most
precious parts.
A special emphasis is put on the establishing of
protected areas in Slovenia (regional parks V .liL
IUCN categories) and the role of forestry in these
processes.

naravne in kulturne dediščine v gozdu in gozdarstvu (1988}". To so spremembe v splošnem

družbenem (svetovnem, evropskem in domačem)
okolju in v slovenskem varstvu naravne dediščine
ter gozdarstvu, k.1 zadevajo varovanje narave in
njenih najvrednejših delov.
Poseben poudarek je na ustanavljanju zavarovanih območij v Sloveniji (regionalni parki V./11.
IUCN kategorije) in na vlogi gozdarstva v teh
procesih.
Ključne besede: naravna dediščina, gozdarM
stvo, ohranitev narave, zavarovana območja

V

začetku

se mi je vse skupaj zdelo kot

en sam velik "d8ja vu" - da sem vse tole

že enkrat videl in doživel: decembra 1988
sem že stal tule, pogovarjali smo se o
varstvu naravne in kulturne dediščine v
gozdu in gozdarstvu. Kraj, osnovna tema

pa tudi dobršen del avditorija so isti. Zbrani
zbor je (žal še vedno) celo bolj gozdarski
kot je bil pred leti.
Zato bi to priložnost izrabil za nekaj misli,
ki se jih v takem krogu laže izreče kot
sicer.

Nekaj bistvenega se je namreč spremenilo od zadnjič: Čas, ki je zaznamovan
z mnogimi spremembami, ki niso zaobšle
tudi področij varovanja dediščine in gozM
darstva. Še preden nam je uspelo izpeljati
večino na takratnem posvetu postavljenih

skupnih ciljev, sta obe stroki doživeli globoke pretrese. Pa ne le stroki, ampak tudi

· Prof. dr. B. A., Univerza v Ljubljani, BiotehM
niška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo, Večna
pot 83, 61 ooo Ljubljana, SLO

Key words: natural heritage, forestry, nature
conservation, protected areas

celotno družbeno okolje, v katerem delujeta.
Zato bomo govorili le o spremembah v
teh sedmih letih, o sedanjem trenutku in
prihodnosti. Zato tudi praktično nobeden
od uporabljenih virov ni starejši od sedmih
let.
Najprej bi se rad dotaknil nekaterih
pomembnih novosti v splošnem družbe-

nem okolju, ki neposredno zadevajo skrb
za naravo, in nekaterih dilem slovenskega
varstva narave, kot samo sebe imenuje.

Drugi del prispevka naj bi bil namenjen
našemu ustanavljanju zavarovanih območij

in mestu gozdarstva v teh procesih - kot
ga vidijo drugi in kot ga vidimo mi.
Povod za današnji posvet in za tole

razmišljanje je gotovo drugo Evropsko leto
varstva narave (1995), kot smo ga nekoliko naglo krstili pri nas.
ln s tem smo že pri jedru problema, ki
nikakor ni le pomenske narave, ampak
postaja očitno zelo praktično realen: slovenski prevod, s tem pa tudi razumevanje

vsebine leta, ki ga je Evropa razglasila kot
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"European year of conservation of nature", - sta preprosto napačna. Sta posledica ohlapne rabe besede "varstvo" v
Sloveniji in v sl ove nščini. Tuja, zlasti anglosaška literatura in vodilne svetovne organizacije na teh področjih - IUCN , UNEP,
WWF, vse skrbneje razlikujejo med pojmi
"varstvo" (= protection = zavarovanje nečesa za do l očeno rabo), "zaščita" (= preservation = zavarovanje nečesa v sedanjem
stanju) in "ohranitev" (= conservation =
varovanje pred nezaželen imi vplivi, pri
čemer naj bi bilo vodilo č lovekovega ravnanja zagotavljanje sodobno pojmovane
trajnosti).
ln ravno to naj bi bilo osrednja vsebina
letošnjega Evropskega leta ohran itve
narave.
če sprejmemo omenjene pomenske
odtenke izrazov, bomo uvideli, da le stežka
govorimo o "varstvu" ali "zaščiti" vse narave, ampak da se bomo tudi mi morali
navaditi besede ohranitev narave, saj je
jasno, da je v celoti ni mogoče zavarovati
v nekem trenutnem stanju niti je ni m ogoče
zavarovati zgolj za določeno rabo , ampak
da bo č lovek z njo in od nje živel še naprej
- ob upoštevanju etičn ih načel trajnosti.
Kot nova članica Sveta Evrope naj bi
Slovenija ob tej priložnosti (v letu) polagala
račune tudi o teh stvareh in še sreča je, da
je Krpan lipo posekal na Dunaju in ne v
Bruslju ali Strasbourgu - saj bo težav in
nerodnosti že itak dovolj.
Verjetno smo ena redkih dežel, ki v
sodobno napisani Ustavi nima narave niti
omenjene. V 5. členu naše Ustave sicer
piše, da "(država) skrbi za ohranjanje" torej ne varstvo! - "naravnega bogastva
.. ." in v 70. čl enu , da "Zakon določa pogoje,
pod katerimi se smejo izkoriščati naravna
bogastva". V 72. členu potem sicer piše,
da ima vsakdo v skladu z zakonom pravico
do zdravega življenjskega okolja in da zanj
skrbi država, a že 73. člen omenja, da je
vsakdo dolžan v skladu z (obupno zastarelim - op.p.) zakonom varovati naravne znamenitosti in redkosti ter kulturne
spomenike in da država in lokalne skupnosti skrbijo za ohranitev naravne in
kulturne dediščine . ln to je vse. O trajnostnem ohranjanju narave v najširšem
smislu niti besede.
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Ob tem prazmcnem letu lahko ugotavljamo, da Slovenija nima ne sprejete
strategije odnosa do narave, ne ustrezne
zakonodaje, ne modernega raziskovalnega
in vzgojno-izobraževalnega programa. Kar
nekaj predlogov ključnih dokumentov s
tega področja bo letos proslavilo že skromne obletnice, kar jih prekladajo v našem
parlamentu.
O naravi se sicer - na različnih ravneh
mnogo govori, poučuje in tudi raziskuje - v
glavnem pa o njej vendarle razmišljamo
kot Ustava - kot o "naravnem bogastvu",
nečem torej, kar je ali utegne biti koristno.
Prav, ampak da imamo pri tem kakršno
koli odgovornost do narave kot take - ne
glede na njeno (ne)koristnost - o tem ne
razmišljamo dosti.
·
Ob taki praznini se bomo ob letošnjih
praznovanjih spomnili varstva okolja, kjer
se stvari počasi a vendarle premikajo.
Dejstvo, da smo končno le dobili Zakon o
varstvu okolja - pa čeprav 23 let za
ameriškim - nam najbrž ne more biti v
ponos. Pa vendar ga imamo. Naš okoljski
Avgijev hlev, ki naj bi ga s tem zakonom
očisti li, je velik in močno zaudarja: zatrpan
je z odpadki, izcedki, črnim i gradnjami,
izpuhi ... in ob skoraj nepregledni množici
nalog, ki nas čakajo na tem področju , je
povsem razumljivo, da v tem zakonu ni
pravega mesta za pti ča ali rožo, ki nista ne
posebno lepa, ne grda, ne škodljiva in ne
koristna, ne redka in ne ogrožena- le živa
sta in del naše narave že stoletja, če ne še
dlje. Imata pravico do življenja pa ostajata
zunaj vsakega zakona - tudi v deželi, ki je
slovesno podpisala vse dokumente na
svetovni konferenci v Rio de Janeiru leta
1992 - ratificirala pa še nobenega .
Ob letu ohranitve narave smo se zaneseno spomnili tudi svoje bogate tradicije
varstva naravne dediščine , kjer nam pred
svetom (vsaj kar zadeva tradicijo) zagotovo
ni treba zardevati . Naravnost neodpustljivo
je, kako slabo poznamo to poglavje svoje
zgodovine (ter delež gozdarstva v njem) in kako teh tokov ne znamo povezati s
tokovi siceršnjega družbenega in okoljskega razvoja Slovenije. Potem bi nam bile
morda jasnejše tudi perspektive.
Potem bi morda laže razumeli, zakaj se
v tem prazničnem letu - tudi varstva
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naravne dediščine -, ko obhajamo 75letnico Spomenice Odseka za varstvo

perspektivi postavlja naše varstvo okolja v
povsem drugačen položaj, kot pa ga imata

prirode in prirodnih spomenikov, matično

varstvo naravne dediščine ali ohranitev
narave. Tu je le malo businessa in še manj

ministrstvo (za kulturo) odreka temu paradnemu konju naše kulturnosti. Na tem
področju smo (nekoč že bili) v evropski
prvi ligi.
Ne verjamem, da je ključno vprašanje
razvoja našega varstva naravne dediščine
le v reorganizaciji ustreznih služb, ali samo

v prikritem spopadu med

"dediščinsko

varstveno" in "naravovarstveno" alternativo.

Okrog 30 strokovnjakov danes profesionalno deluje na področju varstva naravne dediščine pri nas. Bodimo enkrat

toliko pošteni in povejmo, da je bila ta
mala (in včasih še mnogo manjša) skupina
zanesenjakov tista narodova vest, ki je v

imenu narave dobila (in mnogokrat tudi
izgubila) prenekatero bitko in hkrati zagotavljala, da smo tudi na tem področju ostali

v stiku s civiliziranim svetom. Če so danes
ogroženi tudi oni sami, je to naš skupni

problem - in ne le njihov. 30 ljudi lahko
spravimo v eno pisarno, lahko jih razdelimo
med nekaj sto novih občin, njihove dobre
in bridke izkušnje lahko "oplemenitimo" z
idejami "alternativcev'', ki še nirnajo brazgotin, kakršne puščajo vnaprej izgubljene·
bitke. Nihče pa najbrž ne bo pričakoval, da
nam bodo varovali vso naravo. Problem je

v globokih razhajanjih o nekaterih vrednotah in prioritetah v naši družbi.
Pri tern se človeku sama po sebi ponuja
vzporednica z "varstvom okolja" in njegovim sorazmerno nedavnim, naglim in
opaznim vzponom. Za tistimi, recimo jim

"vidci", ki so v zgodnjih časih razmišljali in
govorili o varovanju narave v tesni povezavi z njeno dediščino (Šivic, Piskernikova,

Kunaver, Avčin- da omenimo le nekatere),
so varstvo okolja kot zanimivo politično
alternativno platformo - vsaj za kratek čas
- odkrili nekateri politiki. Kako iskreni so
bili pri tem, nam je kmalu postalo jasno.
Poslovneži varstvo okolja še vedno (in
vse bolj) odkrivajo kot donosen posel. Kljub
nakopičenim problemom in relativni mla-

dosti ima zato varstvo okolja tudi pri nas

političnih točk - oboje vsaj v začetkih
zahteva le žrtve in odrekanje.

ln tako se varstvo dediščine še vedno
otepa z zakonom, ki je samoupravno
združeval skrb za naravno in kulturno
dediščino -tudi muzeje in arh ive - in je v

novih razmerah prej cokla kot pa opora
razvoju dejavnosti. Zakon o naravi je "umrl"

ob nastajanju Zakona o varstvu okolja- ali
prav zaradi njega? Celotno področje je
kronično finančno podhranjene in zaradi
večne finančne stiske je tudi varuh
dediščine na Slovenskem vse bolj

naravne

redka in

ogrožena vrsta, ki se ji ni težko poistovetiti

z objekti svoje skrbi - ogroženimi in izumirajočimi

rastlinami in živalmi.

Jasno, da to ni atmosfera, v kateri bi bilo
lahko razmišljati o razvoju in rasti - še

posebej, če človek ni borec, kakršna je
bila npr. Piskernikova, ki je daljnega in
nevarnega leta 1949 iz Rakavega Skocjana z domala solo akcijo pregnala nekaj
sto vojakov z mulami in pratežem vred,

ker so delali škodo ...
Povsem človeško je, če se varstvo na-

ravne dediščine ob vzponu varstva okolja,
negotovi resorni pripadnosti, pomanjkanju
sredstev in še bolj ob pomanjkanju osnovnega razumevanja njegovega poslanstva,
ob zahtevah po reorganizaciji in množici

idej o njegovem prihodnjem razvoju, vsej
tradiciji navkljub počuti ogroženo in išče
naravnega zaveznika. Ali ga je zares našlo
v ohranitvi narave? Upam, da - ampak
preveč

je znakov, da gre za prisiljeno

poroko dveh, ničesar krivih siromakov.
ln tako je služba za varstvo naravne
dediščine

napisala "Strategijo varstva(?)

narave" - in se s tem odrekla svoji tradiciji

in identiteti. Zakaj ni ne eden ne drugi sam
od sebe in sam zase potrkal na vrata

varstva okolja? Varstvo okolja in varstvo
naravne dediščine imata navsezadnje
skupne korenine -v ohranitvi narave.

razmeroma dobre razvojne možnosti: novi

Marsikaj se je v tem času dogajalo in
zgodilo tudi v gozdarstvu. Ker smo gozdarji

zakon, jasna,

čeprav verjetno ne najbolj
posrečena resorna razmejitev in ne pre-

na tem posvetu v tolikšni večini, k sreči ne
bo treba spet govoriti o resničnem pomenu

velike zadrege s sredstvi - vse to tudi v

(vsaj deklarirana) sonaravne - trajnostne
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- mnogonamenske orientacije slovenskega
gozdarstva- ne samo za ohranjanje gozdne narave, ampak tudi za oblikovanje
trajnostne filozofije našega nacionalnega
razvoja. Slovensko gozdarsko doktrino in
prakso je še vedno mogoče istovetiti z
osnovno fi lozofijo ohranitve narave. Drugače mislijo in mnogokrat (vse glasneje)
govorijo le tisti, ki preveč hodijo po tujih
kongresih in premalo po gozdovih - domačih in tujih. Potem bi jim bila primerjava
našega gozdarstva s tujim lažja - predvsem pa objektivnejša.
Naše gozdarstvo že dolgo ni več le
"gospodarska dejavnost, ki se ukvarja z
gojenjem in izkoriščanjem gozdov", (SSKJ
1., s. 740) ampak je bilo na najboljši poti ,
da v resnici postane "celota strukturiranih
(organiziranih) človekovih dejavnosti , ki
zadevajo vse vidike odnosov med gozdom
in človekom", (Anko 1990, s. 150).
Upam si trditi, da so najnovejša dogajanja celovitost takega gozdarstva, ki se
tako lepo prilega ideji ohranitve narave,
prizadela. Lahko da je usodna delitev na
dve smeri in poleg tega še na nešteto
drobnih interesov z vidika pridobivanja lesa
smiselna. Lahko, da se bo izkazala za
primerno tudi v novih pogojih, ko se bodo
zadeve enkrat nekoliko uredile in umirile;
le zavedati se moramo, da javnost te
operativne delitve ne razume in nas (logično) še vedno gleda in sodi kot celoto.
Ekscese katere koli strani - pa četudi gre
za zasebnega lastnika - pripisuje vsej
stroki .
V prizadevanjih za ustanovitev (na novo
potrjenega) podiplomskega študija "Varstvo naravne dedi ščine", ki bo prihodnje
leto (1996/97) stekel na Biotehniški fakulteti, sem imel mnogo pogovorov z najrazli čnejšimi ljudmi. Nekdo med njimi - akademik - me je vprašal, ali je res, da vsi
gozdarji tekmujemo v podiranju drevja
(sic!).
Iskreno spoštujem težko in nevarno delo
gozdnega delavca. Verjetno je tudi prav,
da imajo sekači svoja tekmovanja. Ne vem
pa, koliko pozitivna ali vsaj nevtralna
publiciteta, ki jo je stroka ob takih priložnostih (sicer pa le redko) deležna, koristi
njeni podobi v očeh dobršnega dela naše
javnosti.
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Nekdo drug me je namreč ob podobni
priložnosti prepričeval , kako nerazdružljiva
so naša prizadevanja, da bi prevzeli pobudo pri snovanju takega študija in operativnega varstva naravne dediščine , ko
vendar gozdove (mnogokrat zelo brezobzirno izkoriščamo). Isti vendar ne more
izkoriščati in varovati hkrati.
ln v tem leži iztočnica za naslednjo misel:
Varstvo najvrednejšega v naši naravi - in
sem lahko vse bolj z gotovostjo štejemo
tudi naš gozd - je dobra priložnost, da se
zamislimo, kakšno gozdarstvo se v resnici
lahko poteguje za aktivnejšo vlogo na
področju ohranitve narave in varstva naravne dediščine:
1. Gozdarstvo je eno samo. Ne glede na
ekonomske, organizacijske, morda tudi
politične vzroke, ki so vodili v notranjo
delitev stroke, mora ostati osnovna strokovna doktrina nedeljena in nenačeta . Trdi
preskus profesionalnosti stroke bomo zares prestali takrat, ko se stališča gozdarja
- podjetnika ne bodo razlikovala od tistih,
ki bi jih imel recimo gozdar - upravitelj in
varuh naravnega parka. Za oba je namreč
prostora tudi v naravnih parkih in mnogi bi
glasno in škodoželjno prisluhnili njunemu
prepiru (če bi do njega prišlo).
2. Gozdarstvo mora (p)ostati prvi in
glavni zagovornik ne le javnega ali zasebnega interesa v gozdu - ampak interesa gozda samega. Stopnjo resnične
profesionalnosti bomo dosegli šele takrat,
ko bomo celo interese stroke znali podrediti
interesom gozda.
3. Gozdarstvo potrebuje etična načela ,
ki bodo dajala odgovore tudi na sodobne
izzive. Današnja racionalizacija takih n ače l
gotovo ne more več temeljiti samo na
plemenitem človekovem odrekanju, ampak
tudi na pravici narave in njenih delov c;lo
obstanka (prim. Nash 1987, de Groot
1992).
4. Gozdarstvo si bo moralo kot upravljalec pomembnega naravnega bogastva
močneje prizadevati za močnejši dotok
sodobne ekonomske misli, vezane na
odnos z naravo, tudi v naše razmere.
Mnogo okoljskih problemov izvira iz neustreznega vrednotenja naravnih v irov.
Mnoga prizadevanja na področju ohranitve
narave ali naravne dediščine dobijo vero-
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dostojnost šele v luči intrinsične vrednosti
(intrinsic = existence value - bistvene
vrednosti), ki naj bi obstajala v naravi tudi
takrat "če bi ljudje in njihove izkušnje
izumrli" (prim. Pearce, D. W. 1 Turner, R.
K. 1992, s. 22). Gre za novo razsežnost
narave, ki se je najnovejša strokovna
literatura vse pogosteje dotika. Omenja jo
tudi že naša Strategija 2.0 (1994, s. 3).
Podobne zahteve postavlja tudi dokument "Taking nature into account" (s. 1), ki
opozarja, da makroekonomski kazalci, kot
sta bruto domači proizvod (GDP) in nacionalni dohodek, ki se izračunava po sistemu
(Združenih narodov) družbenih računov,
ne prikazujejo natančno vplivov gospodarskih dejavnosti na naravo in lahko celo
podpirajo netrajnostno gospodarjenje in s
tem zmanjšujejo kakovost življenja.
5. Gozdarstvo potrebuje svoj kodeks. Ta
zahteva je bila že mnogokrat ponovljena.
Nič se ni zgodilo - le vse jasneje postaja,
kako dejavnost, ki je na razpotju sama,
potrebuje nekaj imperativov, prek katerih
ne bo smel nihče - ne glede na to, kaj v
gozdu išče: znanje, profit ali oddih itn.
S tem bi razmišljanje (čeprav seveda še
zdaleč ni izčrpano) o tem, ali gozdarstvo
ima mesto v našem ohranjanju narave,
okolja in naravne dediščine, za namene
tega posveta zaključil in se raje posvetil
zelo okvirnim mislim o novih delovnih
področjih gozdarstva, o katerih pred sedmimi leti pač še ni kazalo razmišljati.
Organizator je ponudil to iztočnico v
podnaslovu "Potrebe po zavarovanih območjih v Sloveniji".
Živimo v času, ko se določena razmerja
v naši naravi in družbi trasirajo za desetletja vnaprej - v primeru zavarovanih
območij bi lahko rekli za stoletja. V parlamentarnem postopku je 6 regijskih parkov
(Strategija 2.0, s. 27), ki predstavljajo
okrog 20% vsega slovenskega ozemlja (gi.
sl. 1). Vsi, brez izjeme, so močno gozdnati
in v vseh bi bilo po vseh domačih in tujih
merilih gozdarstvo (kot ga proklamiramo)
naravnost idealna oblika gospodarske rabe
zemljišč. Hkrati bi taka razglasitev obvarovala gozdove pred drugo največjo nevarnostjo (če izvzamemo krčitve same in
splošne okoljske obremenitve) - tj. pred
fragmentacijo, drobljenjem. Kakšna idealna

priložnost, da razširimo delovno področje
tudi na praktično upravljanje in nadzor nad
temi gozdovi- pa v Poročilu o delu Zavoda
za gozdove v letu 1994 (s. 19) žal beremo,
da je Zavod v sodelovanju z Ministrstvom
za okolje in prostor ter Zavodom za varstvo
kulturne in naravne (sic!) dediščine izdelal
osnutek razvoja slovenskih regijskih parkov, da pa "projekt trenutno miruje"- in to
v času, ko se odloča o usodi teh parkov.
Nihče nam jih ne bo podaril - niti dodelil v
upravljanje: za to se bo treba boriti. O tem
naj bi se danes predvsem pogovarjali - in
seveda tudi o tem, kako bomo tako zaupanje opravičili, če nam bo dodeljena
aktivnejša vloga v njihovem upravljanju oz.
ohranjanju - in varstvu.
Mnogo je zadreg in nejasnosti okrog tega
- vsaj nekaterih bi se dotaknili.
Prva zadeva že samo definicijo varstva
narave (Strategija 2.0, s. 6): "Varstvo
narave je dejavnost, katere cilj je ohraniti
naravo kot vrednoto v vsej njeni pojavnosti
in uravnoteženosti. Pod pojem varstva
spadajo vsi pravni, ekonomski, socialni in
administrativni ukrepi za doseganje tega
cilja."
Taka definicija je povsem primerna za
"varstvo naravne dediščine" - najbrž pa se
ne more nanašati na "varstvo" narave,
katerega naj bi letos praznovali: ukrepi za
varstvo narave (namenoma?) namreč izključujejo gospodarske ukrepe. Ali se Slovenci na ta način po celem stoletju res
vračamo v žarišče idejnega spopada med
Giffordom Pinchotom, prvim direktorjem
ameriške gozdarske službe, ki je leta 1907
skoval pojem conservation (= wise use)
(Nash 1987, s. 9) in "fundamentalistom"
Johnom Muirom? Takratnega ameriškega
konteksta pač ni mogoče primerjati s
sodobnim evropskim ali slovenskim. ln
vendar nas gozdarje v očeh mnogih razvrednoti kot potencialne varuhe narave
prav dejstvo, da "sekamo drevje". Prav
zato je za nas tako pomembno, da razčistimo, ali letos praznujemo evropsko leto
varstva ali leto ohranitve narave- in da to
ljudem tudi pojasnimo.
Druga zadrega nastaja z umestitvijo
gozdarstva v dolgoročne cilje slovenskega
varstva narave (ibid. s. 19), ki so:
a) ohraniti
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-samonikle (avtohtone) rastlinske in
živalske vrste;
- geotope, habitatne tipe, bioceonoze in
ekosisteme ter njim lastne procese;
-naravne znamenitosti (nepremično naravno dediščino);
-logiko razvoja vseh tipov krajine v
skladu z naravnimi procesi in sonaravne
človekovo rabo;
b) obnoviti prizadete naravne znamenitosti, habitate in ekosisteme.
Kje je mesto gozdarstva v teh ciljih?
Povsod in nikjer. Za vsakega od njih bi se
bilo treba pošteno in izčrpno dogovoriti ,
kje se konča ohranjanje in začne (strogo
omejujoče) varstvo.
Tretji problem je amaterstvo in pomanjkanje duha, s katerim se lotevamo ohranjanja narave kot novega delovnega področja . Prizadevanja redkih posameznikov
morda rešujejo čast stroke, ne zagotavljajo
pa njenega uspeha v vsesplošnem prerivanju interesov za novimi delovnimi področji.

Po omenjenem posvetu 1988 nam je
uspelo, da smo v zakon o gozdovih uvrstili
tudi skrb za "funkcijo varovanja naravne in
kulturne dediščine in drugih vrednot okolja"
(ZOG 1993, čl. 3/5). Ostane nam še, da to
prevedemo tudi v vsakodnevno delovanje.
Naravna dediščina so namreč tudi vsa
zavarovana območja. Vsekakor bi morali
temeljito in kritično oceniti svoje dosedanje
ravnanje v najod li čnejšem zavarovanem
območju, ki ga Slovenija premore, tj. v
Triglavskem narodnem parku. Naše poti in
stranpoti v TNP bi morale biti dober kompas za ravnanje v območjih z manj strogim
varstvenim režimom.
četrto vprašanje zadeva našo nevednost
oz . neinformiranost o tem, kaj se na
področju varovanja dediščin e in ohranjanja
narave dogaja v svetu. Če hočemo širiti
področje svojega delovanja, moramo poznati tudi širše okolje, ki bo odločalo o
(ne)uspešnosti takega širjenja. Žal bomo
tudi tu spoznali ne le, da nismo preroki v
domovini, kot pravi stari latinski rek, ampak
tudi v tujini ne.
Pred slabim mesecem smo imeli v Sloveniji pa tudi na Oddelku za gozdarstvo
visok obisk iz Bruslja, ki nam je na diplomatsko obziren način dal vedeti , da goz-
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darstvo najbrž ni prioritetno (se pravi
nerazvito ali z EU neskladno) področje , ki
bi oviralo naše (toliko zaželeno (?)) približevanje Evropi in da zato v programih
bruseljske pomoči Sloveniji ni pričakovati ,
da bi se uvrstilo zelo visoko. Vprašani smo
bili še, koliko gozdarstvo prispeva k bruto
nacionalnemu proizvodu, in našemu odgovoru, da manj kot odstotek, je sledil dolg in
pomenljiv molk. To je nevaren način premišljevanja politika s štiriletnim mandatom
- žal vse prepogost tudi pri nas. Kaže se v
nenehnem zniževanju sredstev za to panogo v prora čunu - za operativo, šolstvo
in raziskovalno delo.
Evropa očitno ne vidi rada, če je kdo od
ponižno čakajočih na kakšnem področju
pred njo - in to v gozdarstvu smo. Prav
zato moramo skrbno spremljati svetovne
in evropske trende in dokumente in tudi
izpolnjevati obveze, ki jih nalagajo, da ne
bi ob· tem za svetom zaostali. Slovenija
gotovo zaostaja za svetom npr. v robotiki
ali elektroniki (kamor vlagamo nemajhna
sredstva) prav gotovo pa ne zaostaja v
gozdarski praksi (podprti z ustrezno filozofijo, ki temelji na raziskovanju in izobraževanju). če ne bomo spremljali svetovnih dogajanj in bomo nehali opozarjati
na zaostajanje svoje stroke, ter jasno
kazati na tiste, ki so krivi za njeno erozijo,
bomo sokrivi za njeno degradacijo.
V nenehni improvizaciji in kroničnem
pomanjkanju ljudi nimamo nikogar, ki bi
tekoče spremljal svetovna/evropska dogajanja in dokumente, jih prevajal , posredoval vsej stroki in ne le "posvečenim" - in
skrbel , da se tudi udejanjajo v našem
delovanju.
Šele razmišljanja v takih okvirih , bi nam
dala pogum in zagon , da bi bili uspešnejši
tudi v prizadevanjih o~rog snovanja novih
zavarovanih območij . Sele iz te perspektive
bi objektivneje zagledali svoje mesto v njih.
Tak pogled bi presegel našo kronično
zaprtost in samozadostnost - tudi samozadovoljstvo in nas napravil širše, strpnejše
in tvornejše sogovornike v snovanju novih
zavarovanih območij in delitvah pristojnosti
v njih. Za veliko in pomembno stvar gre,
zato bi morali poznati vsaj dela oz. dokumente kot so:
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UNCED, 1992: Statement of Principles
on Forests
'AGENDA 21, pog l. 11, "Combating Deforestation" in pogl. 15, "Conservation of
Biological Diversity (gi. Keating 1993)
UNEP, 1992: Convention on Biological
Diversity
GLOBAL FOREST POLICY PROJECT,
1994
in pomembnejša dela kot so Dudley
1994, Bass in dr. 1994, Trzyna (ur.) 1995
itd. Posebej bi kazalo poudariti pomen
temeljnih del o strategijah nacionalnega
trajnostnega razvoja (prim. Carew-Reed,
1994). Slovenija take strategije še nima tudi gozdarstvo ne in koristilo bi mu, ko bi
jo imelo.
Podobna je slika na evropski sceni.
Politično osnovo za vključevanje gozdarstva daje že Program okoljskih aktivnosti za Srednjo in Vzhodno Evropo, ki ga
je potrdila Ministrska konferenca v Lucernu
(28.- 30. IV. 1993) in seveda Strasbourške
in Helsinške resolucije.
Posebnega pomena za snovalca novih
zavarovanih območij je dokument IUCN

Parks for Life (kmalu ga bomo dobili tudi v
slovenskem prevodu), ki v bistvu povzema
množico podobnih, včasih celo prekrivajočih se programov ustanavljanja zavarovanih območij.
Na državnem nivoju bi morali načrtno
iskati svoje mesto vsaj v naslednjih dokumentih, ki pa - kot rečeno - še vedno
ostajajo v fazi osnutkov oziroma predlogov.
Reagirati bi morali na neustrezno obravnavanje gozda in gozdarstva v njih - ali
sploh njuno popolno odsotnost:
a) Strategija varstva narave v Sloveniji (2.0) Uanuar 1994) -daje osnovna
izhodišča - kot si jih zamišljajo avtorji,
historiat varstva naravne dediščine, definicije in opredeljuje delovno področje
varstva naravnih vrednot. Zlasti v obravnavanju ciljev se področje dejavnosti
bistveno zoži na naravno dediščino. V
poglavju o organizacijskih nalogah dokument vendarle spet govori o "upravnem
resorju za varstvo naravnih vrednot". (s. 23)
Pomemben je predlog o zavarovanju
šestih regijskih parkov v Sloveniji (s. 27).

Slika 1: Predlagani regijski parki v Sloveniji (vir: Strategija varstva narave v Sloveniji 2.0)

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Notranjski regijski park
Regijski park Kočevje-Kolpa
Regijski park Pohorje
Kraški regijski park
Karavanško-Kamniško-Savinjski park
Regijski park Škocjanske jame
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Glede na pomen gozda kot naravne
vrednote preseneča, da ga strategija (z
gozdarstvom vred) omenja le bežno (s.
28) - in še tu trdi, da je raba gozdov
sonaravna le v nekaterih gozdovih ...
b) Nacionalni program varstva okolja,
ki ga pripravlja MOP, v gradivih za razpravo (11.VII.1994) gozdov ne omenja
(omenja zrak, vodo, tla, biosfero) niti ne
omenja gozdarstva (omenja pa v poglavju
o sektorskih politikah varstva okolja npr.
kmetijstvo, rudarstvo, energetiko, industrijo, promet, odpadke , turizem in rekreacijo ... ).
Pomembna novost je, da dokument
posveča pozornost klimatskim spremembam, biološki raznovrstnosti, varstvu naravnih vrednot (mednje bi vsekakor uvrstili
v smislu 5. čl. ZVO, 1993 tudi gozdove) in
varstvu podzemnega sveta.
c) Program razvoja gozdov v Sloveniji
(EPA 488, druga obravnava - Vlada ga je
sprejela 26.1.1995) - Opredeljuje gozdove
kot naravno vrednoto (s. 63) in predlaga,
naj bi bilo javni gozdarski službi poverjeno
upravljanje zavarovanih območij v gozdnem prostoru (čl. 4.6).
d) Ustanavljanje in varovanje naravnih
parkov v Sloveniji (maj 1995) je dokument, ki ga je pripravilo MOP, in gradi
na Zakonu o varstvu narave, ki pa je šele
v fazi priprave. Avtorji sicer ugotavljajo, da
je cilje varstva narave mogoče doseči le,
če so "naravna načela vgrajena v sisteme
in postopke vseh dejavnosti" (tudi gozdarstva) - sicer pa gozdov in gozdarstva
posebej ne izpostavljajo. Za upravljanje
naravnih parkov dokument celo predvideva
ustanavljanje javnih zavodov ali podeljevanje koncesij - mimo gozdarske javne
službe torej . Te službe tudi ne omenja niti
v točki 3.2d, kjer govori o sodelovanju
drugih javnih služb.
e) Agenda 21 za Slovenijo. Dokument
nevladnih organizacij je zanimiv kot prispevek k procesom, ki naj bi sledili Riu '92
in v določenem smislu predstavlja dobrodošlo novost. Žal, tudi on gozdarstva ne
omenja izrecno (kot npr. industrije, energije, transporta, urbanizacije, turizma in
rekreacije, kmetijstva ... Obravnava pa ga
- mnogo bolje kot marsikateri resorni
dokument - pod poglavjem "Varstvo na376
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rave", kjer piše: "nadaljevanje in razvijanje
sonaravnega gospodarjenja z gozdovi in
gozdnim prostorom, s poudarkom na (žal
le- op. p.) okoljetvornih funkcijah gozda."
Vsekakor postajajo v tem pogledu nevladne organizacije naš pomemben sogovornik in zaveznik.
če naj bi se gozdarstvo ozirala po širših
delovnih področjih na področju ohranjanja
narave in varstva naravne dediščine , je
prav, če razmislimo o tem, kako spada
gozd v ta kontekst.
Kar zadeva ohranjanje narave, je stvar
menda jasna. Nekdo nam bo pač šele moral pokazati obnovljiv naravni vir, s katerim
pri nas gospodarimo bolj zvesto načelom
trajnosti kot pa z gozdom. Drugače je z
gozdom kot naravno vrednoto in dediščino.
Zakon o varstvu okolja (1993, čl. 5, tč.
3.3) določa naravne vrednote takole: "Naravne vrednote so poleg redkih in dragocenih naravnih pojavov tudi drugi vredni
pojavi , sestavine, oziroma deli žive in
nežive narave, naravna območja ali deli
naravnih območij, rastlinske in živalske
vrste ter njihovi življenjski prostori, ekosistemi, deli naravne in kulturne krajine in
objekti oblikovane narave."
Pustimo ob strani motive zakonodajalca,
ki je naravne vrednote razglasil tako široko.
Niti se ne bomo spraševali , kakšni so
kriteriji ločevanja med vrednim in nevrednim v naravi. Dejstvo je, da ta definicija
kar večkrat zadane gozd - in to dejstvo
moramo izkoristiti tudi mi.
Druga stvar je vprašanje gozda kot ·
dediščine: morda ga bomo kot naravno
dediščino zagledali šele iz perspektive
ohranjanja in varstva ne le biološke raznovrstnosti, ampak tudi naravnih procesov
(torej ne le vrst in njihovih habitatov).
Je gozd tudi kulturna dediščina? Odgovor bo odločen - dal Gozd je bil - vsaj
pri nas - vselej ogledalo družbe, podoba
(ne)sožitja med naravo in človekom - pa
naj si gre za prostrano gozdno odejo, ki jo
je čipkasto najedel človek - molj , za
belokranjski steljnik ali primorski panjevec.
Vse to se bo spremenilo, ko se bomo
spremenili tudi mi sami: torej je del naše
kulture in kulturne dediščine v najbolj
prvinskem pomenu besede.
ln še misel, dve posebej o mestu goz-
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darstva v snovanju zavarovanih območij
na Slovenskem. Narava je naš svet obsodila na prehodnost. Zgodovina nam je
pobrala obsežna periferna območja prav
na vseh straneh nacionalnega teritorija.
Prihodnost nam bo preostanek razsekala
s prometnimi koridorji- z vsem, kar spada
zraven. Bolj bodo služili tujim kot pa našim
interesom.
ln kaj lahko pri tem storimo sami zase?
Ustanavljanje obsežnejših zavarovanih
območij- skladno z IUCN kategorijami (gi.
tabelo 1) je vsekakor ena izmed zanimivih
možnosti.
Ze itak je Slovenija med 33 evropskimi
državami na 25 mestu, kar zadeva odstotek površine zavarovanih območij (Tabela 2). Globoko pod evropskim povprečjem in daleč za tistimi državami, po
katerih bi se sicer radi zgledovali.
Omenjeni načrt o zavarovanju 20% slovenskega ozemlja v obliki naravnih parkov
torej sploh ni nekaj nemogočega:
-predstavlja kompenzacije številnim
okoljskim vplivom naravne in kulturne
fragmentacije Slovenije;
-tudi po "evropskih normah" onemogoča, da bi to zemljo lahko kupovali tujci;
-daje novo vlogo in smisel obrobnim
Tabela 1: Zavarovana
1994, s. 9)
Kaj je zavarovano

območja-

regijam, ki so domala vse demografsko (in
še kako drugače) ogrožene.
ln še nekaj skupnega ima večina predlaganih območij regijskih parkov: ljudje se
iz njih umikajo, umika se tudi kmetijstvo, ki
v teh marginalnih pogojih nima nikakršnih
izgledov v obetajočem se boju s kmetijstvom Evropske unije - le gozdarstvo
ostaja kot dejavnost, ki bo s temi prostori
lahko gospodarila skladno s cilji njihove
ustanovitve. Tudi zato smo na Oddelku za
gozdarstvo osnovali predmet "Gospodarjenje z naravnimi parki" in sprožili pobudo
za podiplomski študij "Varstvo naravne
dediščine", ki je že sprejet in se bo začel
prihodnje leto.
Vsako snovanje zaščitenega območja je
dolgoročna naložba s strokovnimi, ekonomskimi, socialnimi, političnimi in etičnimi
elementi - in argumenti. Gozdarji se bomo
morali nenehno spraševati, kaj od teh
elementov in argumentov je že v naši stroki
in kaj lahko prispevamo. Tudi za razglasitev teh parkov bomo morali pomagati,
boriti se- zaradi njih samih. Razmišljanje,
kaj bomo od tega imeli kot stroka, pride na
vrsto šele pozneje.
Zato tale zbor ni nikakršen "deja vu"
(smo že videli) - preveč se je spremenilo
od zadnjič. Tudi mi sami. Zato ta posvet

definicija in šest upravljalskih kategorij (Pa rks for Life,

območje?

"Območje

kopnega inlali morja posebej namenjeno varstvu biološke raznovrstnosti in
naravnih ter z njimi povezanih virov. Z njim se upravlja s pravnimi ali drugimi učinkovitimi
sredstvi".

Kategorija l.

Strogi naravni rezervat 1Območje divjine: upravljanje predvsem v znanstvene
namene in za ohranitev divjine

Kategorija 11.

Naravni park: upravljanje predvsem za varovanje ekosistemov in rekreacijo

Kategorija 111.

Naravni spomenik: upravljanje predvsem za določene naravne značilnosti

Kategorija IV.

Habitat 1Območje gospodarjenja za določene vrste: upravljanje za ohranitev
z gospodarskimi posegi

Kategorija V.

Zavarovana krajina 1morsko območje: upravljano za ohranitev in rekreacijo

Kategorija VI.

Zavarovano območje gospodarjenih virov: upravljano za trajnostno rabo
naravnih ekosistemov
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ne bo uspel,

če

se ne bomo razšli z zelo
nalogami, nosilci, roki
in strategijami vključevanja v mnogo širše
natančno določenimi

okolje, ki vpliva na ohranitev narave in
varstvo najvrednejšega v njej.

Tabela 2: Zaščitena področja po IUCN upravljalskih kategorijah v km2 (stanje 1994- prirejeno
po Parks for Life, s. 104)
Skupna površina

%

14,035

10,155

72.36

0,1 60

0,600

37.50

Danska

43,073

13,871

32.20

Nemčija

356,840

91,928

25.76

83,855

20.813

24.82

244,880

49,513-

20.22

41,285

7,307

17.70

2,585

0,360

13.93

Češka

78,864

10,668

13.53

Latvija

63,700

7,747

12.16

Nizozemska

41,160

4,215

10.24

Država
Slovaška
Liechtenstein

Avstrija
Velika Britanija
Švica
Luksemburg

Površina države

Francija

543,965

53,586

9.85

Poljska

312,685

30,636

9.80

Estonija

45,100

4,398

9.75

65,200

6,347

9.73

Islandija

102,820

9,156

8.90
8.41

Litva
Španija

504 ,880

42,450

Finska

337,030

27,281

8.09

Italija

301,245

22.746

7.55

Hrvaška

56,538

3,853

6.82

švedska

440,940

29,818

6.76

92,390

5,825

6.31

323,895

20,380

6.29

Portugalska
Norveška
Madžarska

93,030

5,740

6.17

Slovenija

20,251

1,081

5.34

Romunija

237,500

10,849

4.57

Jugoslavija

102,173

3,470

3.40

Bolgarija

110,910

3,699

3.34

30,520

0,771

2.53

Belgija
Grčija

131,985

2,210

1.67

Albanija

28,750

0,340

1.18

Irska

68,895

0,670

0.68

Andora

0,465

0,000

0.00

Skupaj

4,921 ,606

501,741

10.19
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Naloge javne gozdarske službe v okviru nalog varstva
narave
Tasks for Public Forest Service Concerning Nature Protection
lssues
mag. Živan VES E LIČ*
Izvleček

Synopsis

Naloge javne gozdarske službe v
okviru nalog varstva narave. Gozdarski vestnik,
št. 9/1995. ln Slovene, ci!. lit. 3.
Prispevek obravnava dejavnost Zavoda za
gozdove Slovenije, ki kot javna gozdarska služba
usmerja razvoj vseh gozdov v Sloveniji, neglede
na lastništvo. Poudarjena je naravovarstvena usmerjenost slovenskega gozdarstva ter predstavljena pripravljenost Zavoda za gozdove Slovenije,
da se vključi v širše strokovne operativne naloge
na področju varovanja narave.
Ključne besede: varstvo narave, gozdarstvo,
Zavod za gozdove Slovenije.

Veselič, ž.: Tasks of Public Forest Service concerning Nature Protection lssues. Gozdarski vestnik, No. 9/1995. ln Slovene, lit. quo!. 3.
The article elaborates on activities of Slovenia
Forest Service, which as a public forest service
administers development all forests in Slovenia,
regardless of ownership. The firm direction of Slovenian forestry towards nature protection is emphasised. Presented is Willingness of Slovenia
Forest Service to enter into complex professional
assignements in the field of nature protection.
Key words: nature protection, forestry, Slovenia
Forest Service.

1 UVOD

V Sloveniji je na tem področju nekaj
zadev nedorečenih. Zakon o varstvu narave je še v pripravi , nedorečeno je
vprašanje nadzora varovanja narave, nedorečena je strategija upravljanja z zavarovanimi območji, osnovanje predvidenih
večjih naravnih parkov je šele v povojih, in
še bi lahko našteval.

Veselič,

ž.:

INTRODUCTION

Zaradi spleta okoliščin je varovanje narave trenutno pri nas izjemno aktualna

tema.

čeprav

je posvetovanje organizirano

v Evropskem letu varstva narave, je ven-

darle treba poudariti , da smo gozdarji dali
pobudo za takšno srečanje že lansko leto,
vendar je iz različnih razlogov prišlo do
njegove realizacije šele v letu 1995. Torej
se resnično tudi sami zavedamo, da je
varovanje narave tisti del naše dejavnosti,
ki zahteva v tem času nekaj jasnih opredelitev.
Narava je v svetovnem merilu ogrožena.
Glasu vpijočih o tem so v zadnjih letih
morali prisluhniti tudi politiki in vlade držav.
Mednarodnih deklaracij o potrebi po varovanju okolja in narave je že pomembno
veliko. Proglasitev leta 1995 za Evropsko
leto varstva narave je ena od mednarodnih
akcij, ki naj opozarja na problem ogroženosti narave.
• Mag. Ž .V. , dipl. inž. gozd., Zavod za gozdove
Slovenije, 61000 Ljubljana, Večna pot 2, SLO
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k ljučnih

Novost na sceni je z Zakonom o gozdovih (1993) ustanovljeni Zavod za gozdove
Slovenije, ki je kot javni zavod s številčnim
strokovnim osebjem in z javnimi pooblastili
zadolžen za celovito strokovno usmerjanje
razvoja vseh gozdov in gozdnega prostora.
To pa je tudi prostor z najbolj ohranjeno
naravo.
Zavod za gozdove Slovenije je danes
realnost. Je dobro organiziran in prek
centralne enote, 14 območnih enot in 94
krajevnih enot in še s štirimi gojitvenimi
lovišči, s skupno 863 sistemiziranimi delovnimi mesti, v pogledu usmerjanja razvoja gozdov in krajine ter populacij prostoživečih divjih živali strokovno obvladuje
ves gozdni prostor. Ta ob 53 % pokritosti
Slovenije z gozdovi zavzema približno tri
četrtine slovenskega ozemlja.

1
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Navzočnost takšnega Zavoda za gozdove v državi, v kateri gozd daje osnovni ton
tri četrtini krajine; že sama po sebi ponuja
rešitev nekaterih strokovno-organizacijskih
vprašanj s področja varovanja narave pri
nas. Še posebej, če upoštevamo dosedanje in prihodnje usmeritve pri delu z gozdom pri nas. Takšno je racionalno razmišljanje. Pričakoval bi, da bo racionalno
razmišljala tudi država.

2 VAROVANJE NARAVE JE INTEGRALNI DEL STRATEGIJE RAVNANJA S SLOVENSKIMI GOZDOVI IN DEJAVNOSTI
JAVNE GOZDARSKE SLUŽBE
2 NATURE PROTECTION IS AN INTEGRATED
PART OF STRATEGY THAT PUBLIC FOREST
SERVICE IS PURSUING WHEN DEALING WITH
SLOVENIAN FORSTS

Slovensko gozdarstvo je med prv1m1 v
Evropi (in na svetu) krenila na pot ravnanja
z gozdom, ki jo odlikuje sonaravnost in
usmerjenost k trajnemu ohranjanju gozda
in vseh njegovih vlog. Gre za trajnostno,
sonaravne in večnamensko ravnanje z
gozdom.
Takšno delo z gozdom določata tudi
Zakon o gozdovih (Ur. list RS, št 30/93) in
Program razvoja gozdov v Sloveniji, ki je v
postopku sprejemanja v Državnem zboru.
Slovenski Zakon o gozdovih (1 993) že v
1. členu določa, da morajo gojenje, izkoriščanje in raba gozdov ter razpolaganje z
njimi zagotavljati sonaravno in večnamen
sko gospodarjenje z gozdovi - v skladu z
načeli varstva okolja in naravnih vrednot,
trajno in optimalno delovanje gozdov kot
ekosistema ter uresničevanje njihovih funkcij. Zakon ureja tudi pogoje gospodarjenja
s skupinami drevja in posamičnim drevjem
zunaj gozda (in naselij) ter pogoje za
posege v gozd in gozdni prostor.
Že hiter pogled na območja, za katera
so pripravljeni zaenkrat še precej okvirni
predlogi za zavarovanje, pokaže, da gre v
večini predlogov zavarovanja predvsem za
obsežna gozdnata območja.
Takšno stanje seveda ni naključno. Gozd
je v sodobnih industrijskih in kmetijskih
okoljih zadnji ostanek sonaravnega, ekosistem, ki z ohranjenimi odnosi med živimi

bitji ter slednjimi in mrtvo naravo vzdržuje
ravnotežje vsemu, kar je urbanizirane in
tehnizirano. Napredno slovensko gozdarstvo je slovenske gozdove v zadnjih sto in
več letih, ko je človek pod vplivom (lažnega) občutka premoči nad naravo pri
večini svojih dejavnosti, v pretežnem delu
sveta tudi pri gospodarjenju z gozdom,
krenil po poti sodobne industrijske miselnosti, uspelo ohraniti sonaravne, takšne,
da bi bili skoraj vsi vredni posebnega
zavarovanja.
Spremembe, ki so se zgodile v zadnjih
letih v slovenskem gozdarstvu, so naredile
del gozdarstva, ki opravlja javno gozdarsko
službo, še zmožnejše za strokovno in
naravovarstveno ravnanje s slovenskimi
gozdovi in gozdno krajino.
Z ločitvijo funkcije usmerjanja razvoja
gozdov in vsega strokovnega ravnanja z
gozdovi od poslovne funkcije, ki sta bili v
nekdanjih gozdnih gospodarstvih združeni,
je omogočeno javni gozdarski službi, da
strokovno še bolj suvereno usmerja razvoj
slovenskih gozdov in gozdnega prostora.
Ustanovitev Zavoda za gozdove Slovenije
pomeni v tem pogledu pomemben prispevek k še večji uveljavitvi strokovnega
ravnanja z vsemi slovenskimi gozdovi.
Razvoj naravovarstvene misli v zadnjih
letih je nedvomno pokazal, da narave ne
moremo uspešno varovati oziroma ohranjati samo s strogim varovanjem določenih
manjših površin. Takšne površine so lahko
le nujna dopolnitev kar najbolj obzirnega
ravnanja z vso naravo, ki jo sicer izkoriščamo oziroma rabimo v različne namene,
torej dopolnitev aktivnega varovanja narave. Pri tem je gozdarstvo v preteklosti v
slovenskem prostoru uspešno preneslo
največje breme pri obvarovanju narave, in
na Zavodu za gozdove Slovenije dobro
vemo, da bo največje breme pri obvarovanju naše narave tudi v naprej na javni
gozdarski službi. Če odpovemo gozdarji
javne gozdarske službe glede svoje varovalne usmerjenosti pri delu z gozdom, je ni
naravovarstvene službe, ki bi slovensko
naravo uspela ohraniti v zadovoljivem, kaj
šele v zglednem stanju. Na Zavodu za
gozdove Slovenije se tega zavedamo in v
tem pogledu tudi odgovorno ravnamo.
Zaradi navedenega se tudi ne zdijo racioGozdV 53, 1995
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nalne formalne rešitve organiziranosti varovanja narave, ki bi ne izkoristile strokovnega in organizacijskega potenciala
Zavoda za gozdove Slovenije.
Varovanje narave v gozdnem prostoru,
pa tudi drugje, se začne že mnogo pred
varovanjem posebej dragocenih naravnih
objektov. Pri tako imenovanem aktivnem
varovanju narave, to je tistem varovanju,
od katerega je odvisno stanje velike več ine
naše narave, gre za upoštevanje naravovarstvenih načel pri vsakem posegu v
naravo. Pri vsakem posegu naj nam bo
želja po čimvečji ohranitvi narave.
Sledeč Zakonu o gozdovih lahko med
naloge Zavoda za gozdove Slovenije, s
katerimi najaktivneje zagotavlja varovanje
narave gozda in gozdnega prostora, uvrstimo naslednje:
-priprava strokovnih podlag za Program
razvoja gozdov,
- izdelava gozdnogospodarskih načrtov
območij in gospodarskih enot,
- izdelava lovskogojitvenih načrtov območij,
-izdelava programa varstva gozdov,
-zagotovitev izvedbe ukrepov za varstvo gozdov,
- izdelava načrtov požarnega varstva,
-izdelava gozdnogojitven ih načrtov,
-izbor drevja za posek (skupaj z lastnikom gozda),
-določ itev potrebnih gozdnogojitvenih in
varstvenih del,
-določitev usmeritev in pogojev za seč
njo in spravilo lesa,
-zagotovitev sadik gozdnega drevja
rasti šču primernih vrst in provenienc,
- izdaja soglasij za posege v gozd in
gozdni prostor,
-izdaja dovoljenj za izjemno uporabo
kemičnih sredstev v gozdu,
-izdaja soglasij pred prijavo sprememb
katastrske kulture gozda v drugo kulturo,
-izdaja navodil za posege v skupine
drevja in v posamično drevje zunaj gozda
(in naselij) ,
-priprava strokovnih podlag za odpiranje
gozdov z gozdnimi prometnicami,
-določanje režimov uporabe gozdnih
cest (v sodelovanju z lastniki gozdov ali
samostojno).
Z navedenimi zakonsko določenimi nalogami v zvezi z usmerjanjem razvoja gozda
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in gozdnega prostora ter populacij prodivjih živali, je zakonodajalec
Zavodu za gozdove Slovenije dejansko
zaupal in tudi de iure poveril naloge, ki so
ključnega pomena pri varovanju narave
prostranega gozdnega prostora.
Program razvoja gozdov v Sloveniji nalaga javni gozdarski službi še celo vrsto
konkretnih nalog, katerih namen je v prvi
vrsti zagotavljanje varovanja oziroma ohranjanja narave. Da dodatno osvetlimo vso
širino naravovarstvene vsebine znotraj že
obstoječe dejavnosti Zavoda za gozdove
Slovenije, naštejmo nekaj teh najpomembnejših konkretnih nalog iz Programa razvoja gozdov v Sloveniji:
-izdelava (skupaj z drugimi uporabniki
prostora) načrto v varovanja narave in
trajnostnega razvoja krajine,
-izdelava izhodišč in meril za ohranitev
ekološko nepogrešljivih ostankov gozdov,
skupin ter posameznih dreves v krajini,
-izdelava načrtov za ohranitev in varovanje ekosistemov nad zgornjo gozdno
mejo,
-izdelava prostorskih na č rtov poudarjenosti funkcij gozda in gozdnega prostora
ter določitev usmeritev, ukrepov in omejitev
za gospodarjenje na območjih s posameznimi izjemno poudarjenimi funkcijami,
-izdelava meril za določitev varovalnih
gozdov in gozdov s posebnim namenom,
-določitev posebej vrednih habitatov za
živali oziroma predelov·, ki so posebej
pomembni za ohranitev biološke in ekološke pestrosti v gozdu in krajini ter prilagoditev gospodarjenja z gozdom njihovi
vlogi,
-v biološko in ekološko labilnih (npr.
zasmrečenih) sestojih izvajanje postopne
biološke stabilizacije (z vnašanjem naravnih drevesnih vrst),
-spremlja va stopnje poškodovanosti
sestojev zaradi parkljaste divjadi na vzorč
nih ploskvah in usklajevanje razmerja med
rastlinskim svetom in divjadjo.
Po povedanem je očitno, da izvajanje
strokovno-operativnih nalog s področja
varstva narave za Zavod za gozdove Slovenije kot javno gozdarsko službo vsebinsko ni novo, gre le za razširitev in poglobitev dela ter za vprašanje manjše organizacijske in kadrovske prilagoditve Zavoda
tem razširjenim nalogam .
stoživečih
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Zavod za gozdove že varuje gozd in
naravo pred nevarnostmi, ki jima pretijo, in
bo tako ravnal tudi v prihodnje, ker je za to
usposobljen in ker je to ena njegovih
temeljnih nalog.

3 IZ OSNUTKA PROGRAMA VKLJUČE
VANJA ZAVODA ZA GOZDOVE SLOVENIJE V STROKOVNO-OPERATIVNA
DELA NA PODROČJU VAROVANJA NARAVE
3 FROM DRAFT ISSUE OF "THE ENROLLING
PROGRAM OF SLOVENIA FOREST SERVICE
INTO PROFESSIONALY OPERATIVE TASKS
IN THE FIELD OF NATURE PROTECTION"

Državni zbor RS je na svoji seji 29. 06.
1994 ob razpravi Programa razvoja gozdov
v Sloveniji med drugimi sprejel Sklep, da
mora Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano pripraviti Program vključevanja
Zavoda za gozdove Slovenije na področje
varovanja narave. Glede na to in druge
okoliščine je Svet Zavoda za gozdove
Slovenije na seji dne 28. 06. 1 995 naročil
strokovnim službam Zavoda, da čimprej
pripravijo strokovne podlage o tem vprašanju. Naj povzamem iz pripravljenega
gradiva nekaj ključnih navedb.
Vključevanje Zavoda za gozdove Slovenije v strokovno-operativno delo na
področju varovanja narave v vsem (gozdnem) prostoru

"Z vidika smotrnosti in učinkovitosti delovanja države in njenih inštitucij bi bilo
skrajno nerazumno, če bi ne izkoristili
velikega potenciala biološko in ekološko
dobro izobraženih strokovnjakov Zavoda
za gozdove Slovenije, ki vsakodnevno
delujejo na terenu po vsem območju Slovenije, ki poznajo lokalne posebnosti in
zanimivosti ter nevarnosti, ki jim grozijo,
da ne bi, večkrat tudi skoraj vzporedno s
svojim delom, del pozornosti posvetili tudi
(širšim) naravovarstvenim nalogam. Še
posebej, ker so s svojo poklicno usmeritvijo
in dosedanjim delom že doslej dokazali
nagnjenost k naravi in usposobljenost, da
jo varujejo.

Odločitev, da v sistemu varovanja narave v Sloveniji Zavod za gozdove Slovenije
prevzame strokovno-operativne naloge
tudi formalno in vsebinsko širše, bi vendarle nujno zahtevala določene organizacijske in kadrovske dopolnitve Zavoda za
gozdove Slovenije in tudi ustrezna dodatna
finančna sredstva."

Zavod za gozdove Slovenije kot upravljalec naravnih parkov.
"Čeprav mora biti v ospredju aktivno
varovanje vse narave, strokovnjaki Zavoda
za gozdove Slovenije težnje po zavarovanju določenih, posebej vrednih naravnih
območij podpiramo. Takšne težnje razumemo tudi kot nadgradnjo vseh dosedanjih prizadevanj slovenskega gozdarstva
po ohranjanju narave. Razumemo jih tudi
kot pomoč prihodnjim prizadevanjem slovenskega gozdarstva, javne gozdarske
službe oziroma Zavoda za gozdove Slovenije pri zagotavljanju sonaravnega razvoja gozdov.
Kot je že omenjeno, je večina območij
potencialnih naravnih parkov v Sloveniji
pretežno gozdnatih. Na drugi strani Zavod
za gozdove Slovenije po Zakonu o gozdovih usmerja ravnanje z vsemi slovenskimi
gozdovi. Delo z gozdovi in vso naravo v
naravnih parkih pomeni le nadgradnjo dela
z gozdovi in vso naravo zunaj njih.
Temelj vseh dejavnosti v zvezi z naravnimi parki, ki naj bi lokalnemu prebivalstvu
in vsej Sloveniji perpektivno prinašali tudi
ekonomske koristi, je nedvomno v zagotavljanju strokovnega ravnanja z naravnimi
objekti samimi. Kjer so ti v pretežni meri
gozd, je smotrno in strokovno umestno,
da njihov razvoj usmerja Zavod za gozdove
Slovenije, saj v Sloveniji ni bolj usposobljene inštitucije za usmerjanje razvoja
gozdov in ravnanja z njimi kot je Zavod za
gozdove Slovenije."
LITERATURA
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2. Program razvoja gozdov v Sloveniji (delovno
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varovanja narave
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naravni park

Upravljanje gozdov za tretje tisočletje
The Kočevje National Park
Managing of Forests for the Third Millennium
Janez ČERNAČ •

Izvleček

Černač, J.: Kočevski naravni park- upravljanje

gozdov za tretje tisočletje. Gozdarski vestnik št.
9/ 1995. V s lovenšči ni , cit. lit. 12.
V prispevku so predstavljeni avtorjevi pogledi
na slovensko gozdarstvo in na njegovo usposobljenost za opravljanje štirih nalog v gozdnem
prostoru - v smislu krepitve gozdov za opravljanje
številnih njihovih funkcij in varovanje narave. Navedena so izhodišča in usmeritve za gozdarstvo,
kakršno bi moralo biti v tretjem tisočletju, prikazan
je razvoj naravovarstvene misli na Kočevskem
ter predstavljeno območje načrtovanega Kočev
skega naravnega parka.
Ključne besede: upravljanje gozdov, funkcije
gozdov, Kočevski naravni park.

1 UVOD
Introduction

Slovensko gozdarstvo je doseglo zavidljivo raven na področju izobraževanja,
raziskovalnega dela ter dela v praksi za
lesno funkcijo naših gozdov. Taka ocena
ni le znotraj domačih strokovnih krogov,
pač pa je bila poznana in pogosto preverjana na mednarodni ravni, zato je gotovo
objektivna. Ta ocena pa, žal, zbledi, če se
sooči m o z nalogami , ki so pomembne za
gozd in gozdnato krajino ob prehodu v
tretje tisočl etj e , ne le pri nas, pač pa v
vsem svetu. Les bo sicer vedno dragocena
obnovljiva surovina, vendar so zaradi ekoloških stisk naravovarstvene in druge javne
funkcije gozdov nenadoma in po pomenu
daleč presegle pomen lesa. Te naloge so
·Mag. J. č., dipl. inž. gozd., Društvo KOČEV
SKI NARAVNI PARK, Gorenje 42, 61 332 Stara
Cerkev
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Synopsis
Černač, J.: The Kočevje National Park - Managing of Forests for the Third Millennium. Gozdarski vestnik No. 9/ 1995. ln Slovene, lit. quot.
12.
The article presents the author's views regarding Slovenian forestry and its ability to perform the
tasks of broader significance with in the forest space - i.e. the increasing of forests' vitality so that
they would be able to perform their numerous
functions and nature protection. The concepts and
directions for forestry regarding its image in the
third millennium are given, the development of
nature protection concept in the Kočevsko reg ion
is described and the reg ion of the planned Kočevje
National Park is presented.
Key words: forest managing, forest functions,
the Kočevje National Park

postale tako pomembne in nujne za razreševanje, da se je naravovarstva lotila že
vsaka stroka, kar je sicer dobro, vendar je
pogosto tako prizadevanje še plitvo, politič no dopadljivo in zato izpade dokaj
modno.
Gozdarstvo je imelo do sedaj s svojo
doktrino o trajnosti donosov absolutno
prednost , vendar je bojazen, da te prednosti v najbolj pomembnem trenutku ne
bomo izkoristili. Trajnost donosov je bila
izvirna in dragocena doktrina, ki je nastala
iz potrebe po trajnosti donosov lesa, vendar je, žal, na tej ravni tudi ostala. Danes
trajnostno rabo zagovarjajo prakt ično že
vse stroke. Zato je primeren čas in nuja,
da gozdarstvo prevzame pobudo za razširitev ideje o trajnostni rabi na vse funkcije
gozdov in gozdnate kraj ine.
Dolge proizvodne dobe za pridelavo lesa
ter pomanjkanja lesa so bili glavni pogoji
za strokovne usmeritve v gozdarstvu, ki
so bili že zelo zgodaj določ eni s trajnostjo

Kočevski

donosov lesa. Minilo je več kot eno stoletje,
da so ekološke stiske prignale znanost in
nato še politiko do podobnih opredelitev, ki
jih danes označujemo s trajnostno rabo.
Danes zmanjkuje že kar vseh obrlovljivih
in neobnovljivih virov na našem planetu.
Gozdarji pravimo, da proizvodnjo lesa
načrtujemo in uresničujemo v skladu z
naravovarstvenimi načeli gospodarjenja z
vsem naravnim okoljem. Ob tem pa lahko
ugotovimo tudi naravne sinergijske (medseboj dopolnjujoče) učinke, saj je drevje s
svojim življenjem nosilno ogrodje ekoloških
sistemov in soustvarjalec vsega življenja v
naravi. Drugače rečeno, v gozdovih ni
mogoče proizvajati samo lesa; ali, ob
ustvarjanju lesa se ustvarja, se sooblikuje
in živi naravno okolje.
Gozd ni les, gozd je življenje.
Tak odnos do gozda je torej .gozdarstvo
izoblikovala z dolgotrajnim strokovnim
delom, pa tudi zaradi naravnih zakonitosti
gozda oziroma narave, ki so sousmerjale
gozdarstvo, ki se je seveda bilo prisiljeno
tudi korigirati ob napakah z dolgotrajnimi
posledicami. Zasluge za načelo trajnostne
rabe, za uveljavljanje obzirnih načinov dela
z gozdovi in naravo ter še za marsikaj, si
moramo gozdarji z naravo vsaj deliti.
Zaradi političnih odločitev po spremembah v gozdarstvu se je gozdarstvo znašlo
v povsem novem položaju v družbi, čemur
je sledila tudi nova organizi~anost gozdarstva v Republiki Sloveniji. Ceprav so bile
spremembe pričakovane in tudi potrebne,
jih je gozdarstvo pričakalo povsem nepripravljene. Kljub velikemu številu kadrov z
vsemi stopnjami izobrazbe, z lastnim inštitutom, z lastno visoko šolo ter mrežo izobraževanja in s številnimi strokovnjaki v
podjetjih, nismo imeli enotne strategije za
obstoj, kaj šele za razvoj ob prehodu v
tretje tisočletje in ob novih usmeritval1
družbe. Politiki smo ponujali računalniško
podprto gozdarsko filozofijo izpred sto let,
pa še to dokaj sramežljivo. Usodno. Upajmo, da samo za gozdarje, ne pa tudi za
gozdove, ki bi potrebovali veliko daljšo
dobo za obnovo.
Če ne bo gozdarstvo v novih razmerah
takoj prevzelo pobudo na področju izobra-
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ževanja, raziskovalnega dela ter na področju operativnih nalog na terenu za javne
funkcije gozdov in gozdnate krajine, bo
očitno dokaj hitro zdrselo z enim delom v
uradniško in tako imenovano pospeševalna
službo, na drugem in manjšem delu pa v
obrtno raven za fizična dela v gozdu.
Slovensko gozdarstvo je po nekaj letih še
vedno v ugodnem startnem položaju za
nove in razširjene naloge, ker je še vedno
veliko število gozdarskih strokovnjakov v
dobri strokovni kondiciji vsaj za "drevesni
del gozda". To so pozitivni učinki pretekle
politike v izobraževanju, čeprav in žal
predvsem za les, ter v izvajanju nalog z
veliko intenziteto vlaganj v vse gozdove,
ne glede na lastništvo. Ob močno okrnjenih
strokovnih nalogah, vsaj po obsegu ter ob
sedanji stopnji vlaganj v zasebne gozdove,
je regresija stroke lahko hitra in gotovo
tudi neizbežna, če ne bo sedanje gozdarstvo imelo volje in energije za nove smeri
razvoja. Začetek regresije je že opazen na
pretežnem delu izrazito gozdnate Slovenije
in pri vsakdanjih nalogah v gozdovih, ki so
zasebni. Ta proces se bo v naslednji fazi
zajedel v področje izobraževanja in raziskovalnega dela, kar pa pomeni dolgoročno in nepopravljiva škodo za gozdarstvo
v celoti, navsezadnje pa tudi za kulturno
raven slovenskega podeželja.
Vsaka kriza je lahko tudi spodbuda za
iskanje novih poti, ker pogosto pripomore
k odločitvam, ki bi jih sicer nikakor ne
sprejeli, ali pa bi za to potrebovali neprimerno daljšo pot. Zato je danes slovensko
gozdarstvo pred velikim izzivom in zato
ima tudi veliko priložnost, da napravi odločilen korak iz monofunkcionalnosti v polifunkcionalnost pri ravnanju z gozdom in
gozdnato krajino. Te dolžnosti in priložnosti
ne sme zamuditi!

2 DEJANSKI INTERES IN USPOSOBLJENOST DOSEDANJEGA GOZDARSTVA ZA JAVNE FUNKCIJE GOZDOV
2 Actuallnterest and Qualification of the Present
Forestry for the Performing of Public Forest Functions

V programskih aktih o razvoju gozdov in
gozdarstva Slovenije je določeno, da je
GozdV 53, 1995
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mnogonamenski gozd temelj sodobnega
gozdarstva. Gozd je seveda v vsakem
primeru in od nekdaj mnogonamenski in
celo vsenamenski, ker je tako dano po
sami naravi in z njenim razvojem skozi vso
zgodovino. Ob taki ugotovitvi je pomembneje, kako gozdarstvo to po naravi dano
vsenamenskost gozdov trajnostno rabi za
človekove potrebe- ob sočasnem varstvu.
Če nismo zgolj pasivni opazovalci ali občudovalci gozdov; in na drugi skrajnosti,
ne samo pridelovalci in uporabniki lesa,
potem je upravljanje z gozdovi za vse
funkcije izjemno zahtevno delo. Zato se
kaže najprej povprašati, če si za to resnično prizadevamo, in še posebej, če smo
zato usposobljeni. V primeru, da za dejansko opravljanje nalog na tako zahtevnem
področju nimamo resnične volje in moči, je
gotovo bolje, da se gozdarstvo samo
umakne na področje dela, ki ga zmore,
kajti tudi, če tega samo ne bo naredilo, ga
bodo v to potisnili drugi.
Niso potrebne posebno poglobljene analize o dosedanjem delu in o usposobljenosti
gozdarstva za varovalne in socialne funkw
cije gozdov, da sami gozdarji ugotovimo
dejansko stanje. Naj bo oproščeno, da za
nazornejšo predstavitev uporabimo kar
karikirano skico.
Na območju Republike Slovenije živi:
- 3.000 rastlin višjih vrst;
- 50.000 živalskih vrst.
• Slovensko gozdarstvo načrtuje in izw
vaja ukrepe predvsem za tri drevesne
vrste:
(1) smreka, (2) bukev, (3) jelka, hrast, bor,
javor,?
Gozdarsko stroko zanimajo pri dejanskih
ukrepih za varstvo, nego in trajnostno rabo
predvsem tri drevesne vrste, gotovo pa
manj kot deset, od skupaj 3.000 vseh višjih
vrst rastlin.
1O drevesnih vrst: 3.000 vrst rastlin =
0,33%
Od te ene tretjine odstotka rastlinskih
vrst pa gozdarsko stroko zanima le področje lesne funkcije:
-stanje lesne mase;
-ugotavljanje prirastka lesa;
-določanje možnega poseka lesa (etat);
-zagotavljanje trajnosti donosov lesa.
• Slovensko gozdarstvo načrtuje in iz386
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vaja ukrepe na področju živalskega sveta
le za preprečevanje in ugotavljanje poškodb in škod od treh vrst divjadi:
- (1) jelenjad;
- (2) srnjad;
- (3) gamsi.
Poleg teh treh živalskih vrst zanima
gozdarstvo še tisti del živalskega sveta, ki
povzroča škode na gozdnem drevju. Skupaj s tremi vrstami divjadi je to gotovo
manj kot deset vrst prostoživečih živali.
1O živalskih vrst : 50.000 živalskih vrst =
o, 02%
• Ugotavljamo, da slovensko gozdarstvo
zanimajo:
- samo lesna funkcija od ene tretjine
odstotka rastlinskih vrst;
- samo škode in preprečevanje škod
od 0,02 % živalskih vrst.
Odnos gozdarstva do javnih funkcij gozdov se jasno kaže na primeru funkcije
gozda za prostoživeče divje živali. Poleg
lesne funkcije se gozdarska stroka v teoriji
in praksi že vsaj dve desetletji močno
angažira ravno na odnosu gozd~divjad,
oziroma odnosu gozd-prostoživeče divje
živali, in s tem na odnosu gozdarstvolovstvo. Gozdarstvo se ni angažirala za
aktivno varstvo prostoživečih divjih živali,
kar bi pomenilo varstvo, nego in trajnostno
rabo habitatov. Namesto teh nalog so se
gozdarji pogosto spuščali z lovci v polemike, ki so nekonstruktivne in v ničemer
ne vplivajo na razmere v habitatih. To so.
recimo razglabljanja o smislu trofej ("koščena filozofija"), kar je povsem intimna
zadeva lovcev, pa o upravičenosti do lova,
glede na položaj v družbeni lestvici, in
podobno. Učinkovito in profesionalno pa
se je gozdarstvo ukvarjalo na področju
živalskega sveta le s poškodbami in škodami, ki jih v gozdovih povzročajo tri vrste
divjadi, ter z vrstami, ki škodijo rasti drevja
ali znižujejo uporabnost lesa. Ob tako ozko
angažirani stroki, ki ima dejanski vpliv na
razmere v habitatih, pa je po mnenju in po
podatkih naših zavodov za varstvo naravne
in kulturne dediščine, kar približno polovica
vseh vrst prostoživečih živali že ogroženih
v Republiki Sloveniji. Drugo zaskrbljujoče
dejstvo je, da živi pri nas kar približno
50.000 vrst prosto v naravi, večjemu delu
vseh teh vrst pa je gozd in gozdnata krajina
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njihov življenski prostor. Živalske vrste pa
so ogrožene predvsem zaradi zaskrbljujočih

razmer v okolju, tudi zaradi razmer v

habitatih gozdnega prostora.
Kaj je gozdarstvo dejansko v gozdovih
naredilo za varstvo in s tem za trajnostno
rabo vodnih virov in vodnih režimov; kakšne ukrepe smo načrtovali in tudi izvedli

za trajnostni turizem v gozdnati krajini in v
gozdovih? Kako smo načrtovali in izoblikovali gozdne robove, jase, poglede in vse
drugo za sooblikovanje estetske funkcije
gozdov; ali pa smo vsaj spodbudili in
organizirali likovne ali glasbene dejavnosti,
da bi bila toliko od gozdarjev opevana
estetska funkcija tudi trajno posneta na
platnu, v glasbi, v poeziji ... Da ne govorimo
o drugih funkcijah gozdov, ki pa se redno
naštevajo v nalogah in programih gozdarstva, kot na primer: varstvo pred negativnimi vplivi civilizacije (hrup, prah, onesnaževanje vod, pomanjkanje kisika). Razmejimo že enkrat, katere naloge opravljajo
gozdovi in katere gozdarji! Tak razmislek
pravega gozdarja usmerja pri delu in samo
še poveča njegovo spoštovanje do gozda.
V čem in koliko se je gozdarstvo dejansko angažirala pri drugih funkcijah gozdov, razen pri lesni, naj oceni vsakdo sam
za svoje območje in za svoj delovni staž.

Zaradi takega razhajanja med deklariranimi stališči ter dejanskim delom, predlagam analizo, ki bi dala odgovor, kakšna
so dejanska razmerja med lesno funkcijo
gozda in drugimi, nelesnimi, javnimi funkcijami gozda in gozdnate krajine pri delovanju celotnega slovenskega gozdarstva.
Taka analiza ni zahtevna, saj je lahko
podlaga kar delovni dnevnik za pretekli
mesec, še bolje pa za preteklo leto.
• Predlogi:
1 . Analiza raziskovalnih nalog po vseh
funkcijah gozdov in gozdnate krajine.
2. Analiza izobraževalnih programov na

Gozdarskem oddelku Biotehniške fakultete.
3. Analiza dejansko opravljenih nalog
Zavoda za gozdove Slovenije ter območnih
enot po vseh funkcijah gozdov.
4. Analiza dejansko opravljenih del v
izvajalskih gozdarskih podjetjih po vseh
funkcijah gozdov.
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Na podlagi rezultatov iz navedenih analiz bi lahko izvedli potrebne korekture, tako
da bi bile uravnoteženo zajete vse funkcije
gozdov in gozdnate krajine na področju
raziskovalnih programov, izobraževanja,
načrtovanja

ter izvajanja del v gozdovih in
v gozdnati krajini. Seveda pa take analize
ne morejo biti vsiljene od zunaj, še najmanj
enoti znotraj Univerze, pač pa naj bi jih
opravili interno in za interno rabo. Se
najbolj pa bo vsakega prepričala analiza
lastnega dela.

3 UPRAVLJANJE GOZDOV ZA TRETJE
TISOČLETJE

3 MANAGING OF FORESTS FOR THE THIRD
MILLENNIUM

Obveznosti človeka do narave, katere
sestavni del je gozd, so določene v številnih dokumentih in zakonih, tako na
mednarodni kot na državni ravni:
• Svetovna strategija varstva narave
(World Conservation Strategy - IUCN,
UNEP, WWF) iz leta 1980. V tem dokumentu je poudarjeno, da je človeštvo del
narave, vendar nima prihodnosti brez

njenega ohranjanja, upoštevanja njenih
procesov in varstva naravnih virov. Za
pravi razvoj je uveden izraz trajnosten ali
sonaraven razvoj.

• Skrb za Zemljo (Caring for the Earth IUCN, UNEP, WWF) iz leta 1991. Med
številnimi problemi na našem planetu je
najtežji gotovo izumiranje rastlinskih in
živalskih vrst ter siromašenje genskega
sklada Zemlje.
• Deklaracija Agenda 21, ki je bila sprejeta v Rio de Janeiru leta 1992.
• Svetovna strategija za ohranjanje biološke raznovrstnosti (Global Biodiversity
Strategy), ki je bila sprejeta leta 1992, ki
med drugim določa, da je vsaka oblika
življenja enkratna in jo moramo spoštovati.

• Evropska strategija za varstvo narave (European Conservation Strategy), ki
jo je pripravil Svet Evrope in so jo sprejeli
na ministrski konferenci v Luzernu leta

1993. V njej so določbe za sistematično
razglašanje zavarovanih območij, za povečano učinkovitost

pri upravljanju
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rovanih območij, za uveljavljanje instrumentov varstva, uveljavljanje varstva narave zunaj zavarovanih območij, spodbujanje
informiranosti in vzgoje ter izobraževanja
na področju varstva narave.
•

Akcijski plan za zavarovana obv Evropi - Parki za življenje (Parks
for Life - IUCN), ki je bil sprejet v letu
1994. Utemeljuje potrebo po skladnem
življenju z naravo in sonaraven razvoj.
Republika Slovenija je že sprejela, podpisala ali ratificirala mednarodne konvencije s področja varstva narave:
• Konvencija o svetovni kulturni in naravni dediščini (Paris, 1972) je ratificirana.
• Konvencija o močvirjih, ki so mednarodnega pomena kot gnezdišča močvirskih
ptic (Ramsar, 1971) je ratificirana.
• Alpska konvencija (Salzburg, 1991) je
ratificirana.
• Konvencija o biološki raznovrstnosti
(Rio de Janeiro, 1992) je podpisana.
Republika Slovenija mora vključiti v svoj
pravni sistem še mednarodne konvencije:
• Konvencija o ohranitvi migratornih vrst
prostoživečih živali (Bonn, 1979).
• Konvencija o varstvu evropske flore,
favne in naravnih habitatov (Bern, 1979).
• Konvencija o mednarodni trgovini z
ogroženimi vrstami avtohtone favne in flore
(CITES-Vashington, 1973).
močja

Z Zakonom o varstvu okolja (Ur. l. RS,
št. 32/93) smo dobili pri nas sistem varstva
okolja. Del področja varovanja narave ureja
Zakon o varstvu naravne in kulturne dediščine (Ur. l. SRS, št. 1-3/81, 42/86 in Ur.
l. RS št. 8/90 in 42/92). V pripravi je nov
zakon, ki bo celovito urejal varstvo narave
in naravnih vrednot. Za varstvo in trajnostni
razvoj gozdnega prostora je bil sprejet
Zakon o gozdovih (Ur. l. RS, št. 30/93).
V vseh navedenih dokumentih in zakonih
se kaže zaskrbljenost za ogroženo naravo,
zato pa se tudi določajo nova pravila
obnašanja in življenja- na globalni ravni in
do najmanjših drobnih bitij, ki jih nikoli ne
vidimo. Dolgoročni cilj celovitega varstva
narave je zato tudi pri nas ohraniti za
vedno avtohtone rastlinske in živalske
vrste, habitate, geotope, fitocenoze in
zoocenoze, ekosisteme ter njihove sukcesije. Ob tem pa seveda tudi obnoviti
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prizadete naravne znamenitosti, habitate
in ekosisteme.

Pot do tega strateško določenega cilja
bo izjemno zahtevna v vsakem pogledu.
Nobena dejavnost, nobeno podjetje in
nobena inštitucija ne bo mogla stati ob
strani tega procesa, ki že teče. Vzpostavljeno je novo tekmovanje med regijami
na globalni ravni, med inštitucijami in med
podjetji na lokalni ravni, pri čemer so
razvojne prednosti predvsem v ohranjeni
naravi ter v znanju. Zato je v tem trenutku
umestno vprašanje, kakšne razvojne možnosti imamo kot država in kot panoga
dejavnosti. Ob BO % gozdnatosti s pretežno sonaravne gospodarjenimi gozdovi,
z izjemno pestrimi in lepimi pokrajinami, je
to predvsem vprašanje znanja za tak
razvoj. Trendi razvoja v trajnostni rabi
narave so določeni, s tem pa tudi izhodišča
za upravljanje z gozdovi (ecomanagement). Ugotovimo lahko, da ima gozdarstvo ob tako visoki gozdnatosti in sprejeti
bogati dediščini veliko odgovornost, s tem
pa tudi priložnost, da si pridobi v javnosti,
v politiki in v državi ugled, ki ga že imajo
naši gozdovi. Na globalni ravni se seveda
sprejemajo deklaracije, toda deklaracije se
končajo na mnogo višji ravni, kot na posekanem drevesnem štoru. Gozdarstvo je
zelo konkretna dejavnost, ki upravlja z
natančno določenim gozdnim prostorom,
s svojimi ukrepi vsak delavnik tudi posega
vanj, ga trajnostno rabi, lahko ga s tem
varuje, ali pa tudi ne. Gozdarstvo je sicer
sila suvereno pri vsem, kar zadeva les;
toda trendi razvoja kažejo na to, da naj bo
tako ravnanje z gozdovi že sedaj pretekli
čas. Postavlja se torej zelo aktualno vprašanje, kako upravljati mnogonamenski
gozd za vse funkcije gozdov. Odgovor nato
vprašanje bi dal usmeritev za nacionalno
gozdarsko politiko.
Pri mnogonamenski rabi gozdov ni več v
ospredju pridelava lesa, kar je sicer vezano
na lastnike gozdov, pač pa gre predvsem
za rabo, ki je pod enakimi pogoji dostopna
vsem zainteresiranim uporabnikom. Ne
glede na lastništvo dobivajo vsi gozdovi
značaj javne dobrine, pri kateri prevladuje
javni interes. Za javne interese pa skrbi
država, ki za to uveljavlja posebno pravno
ureditev za zavarovanje javnih interesov.

Kočevski

Zato so tudi zasebnim lastnikom omejevane pravice v njihovih gozdovih na

pravico do lesa, pa še to le do tiste mere,
da niso prizadete varovalne in socialne

funkcije gozdov, katerih smo lastniki vsi.
Zato je primerno te funkcije imenovati kar
javne funkcije gozdov in javne funkcije
gozdnate krajine.
Pri coniranju slovenskega prostora glede
na naravne danosti in pogoje za trajnostno
rabo je zanimiva in tudi logična ugotovitev,

da so sedanji državni gozdovi, ki jih je v
Republiki Sloveniji po opravljeni denacionalizaciji le še 20%, predvsem na visokem

krasu

Kočevske,

Notranjske in Dolenjske.

Ker je državna lastnina naravnega prostora

še vedno velika prednost za javne funkcije,
so tudi ti državni gozdovi prednostni za
uveljavljanje javnih funkcij v Republiki
Sloveniji. Zato tudi ni naključje tako intenzivno uveljavljanje javnih funkcij gozdov in
gozdnate krajine na Kočevskem. Na območju

potencialnega Kočevskega narav-

nega parka so namreč najboljši pogoji za
to v vsej Republiki Sloveniji. Projekt zavarovanja ohranjenega območja je še do
nedavnega ogrožal le tako imenovani program revitalizacije občine Kočevje, ki je
vseboval iluzije o ponovni poselitvi - kolonizacijo Kočevske. Pogoj za to pa bi bil
seveda razdelitev državnih gozdov med
zasebnike. Taka anahronistična stališča
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črtovalec za Auerspergove gozdove (Leopold Hufnagel, 1892).
• V tem območju se je izoblikovala in
strokovno utemeljila doktrina prebiralnega
gospodarjenja z gozdovi združb Abieti
Fagetum dinaricum (Leopold Hufnagel).
• Na območju Gozdnega gospodarstva
Kočevje so bili v sodelovanju z Gozdarskim
oddelkom Biotehniške fakultete izločeni

novi gozdni rezervati: Prelesnikova ko-

liševka, Pugled-Žiben, Lipje, Ledena jama ... (Dušan Mlinšek in Zdravko Šaubah,
j 969).
• Trajno zavarovanje velikega divjega

petelina na območju Gojitvenega lovišča
f:Aedved Kočevje (Lado Švigelj in Ciril
Strumbelj, 1966).
• Po letu 1970 so bile na Kočevskem in
v Sloveniji prvič izločena prednostne površine za jelenjad s posebnim režimom

gospodarjenja (Marijan Kotar in sodelavci,
1970), kar lahko štejemo za prvi primer
aktivnega varstva habitatov.
• V letu 1973 so bili na območju Roga v
Gojitvenem lovišču Medved Kočevje ponovno naseljeni risi iz Slovaške, kar je
najuspešnejša ponovna naselitev risov
med vsemi številnimi poskusi ponovne
nase~tve risov v Evropi (Lado Svigelj in
Ciril Strumbelj, 1972).

• Eden izmed mejnikov v razvoju nara-

vovarstvene misli na

Kočevskem

je gotovo

posameznikov in kmečkega lobija pa so
prizadevanja za ohranjanje dragocenega

zavarovanje volkov v Lovskogojitvenem

in obsežnega naravnega prostora samo

čevje

še pospešila.

4 RAZVOJ NARAVOVARSTVENE MISLI
NA KOČEVSKEM
4 THE DEVELOPMENT OF NATURE PROTECTION CONCEPT IN THE KOČEVSKO REG ION

Razvoj naravovarstvene misli na Kočevskem

lahko ponazorimo najkrajše z

nekaterimi značilnimi odločitvami, delom
in ukrepi, ki kažejo na kontinuirano nara-

vovarstvo v zadnjih sto letih.
• Prve gozdne površine so bile na Koiz gospodarjenja že v

čevskem izločena

prejšnem stoletju, ko jih je kot pragozdove
določil v gozdnogospodarskih načrtih na-

načrtu

za Gojitvene

lovišče

Medved Ko-

Z"! lovsko leto 1974/75 (Lado Švigelj

in Ciril Strumbelj, 1975).
• Ideja o prebiralnem gospodarjenju
gozdov s prebiralno sečnjo ter ideja o
trajnosti donosov lesa je bila razširjena na
prebiralno gospodarjenje gozda in gozdnate krajine s coniranjem varstva, nege in
rabe naravnega prostora na Kočevskem.
Načelo trajnosti donosov lesa pa je bilo
razširjeno na trajnost donosov vseh funkcij
Kočevske gozdnate krajine, pri čemer je
cilj optimalna vsota donosov vseh funkcij
kočevske gozdnate krajine (Janez Černač,
j 980).
• V gozdnogospodarskem načrtu za
Kočevsko območje in za obdobje 1991 2000 so določene (vse) funkcije gozdov in
gozdnate krajine ter predvideni ukrepi za

trajno varstvo, nego in rabo gozdov ter za
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aktivno varstvo narave. To pa so bile tudi
osnovne strokovne podlage za celostno

naravni park

5 KOČEVSKI NARAVNI PARK
5 THE KOČEVJE NATIONAL PARK

naravovarstvo v območju ob sočasni traj-

nostni rabi ter razvoju območja, to je za
projekt Kočevski naravni park.
• Vlada Republike Slovenije (Leo šešerko, 1990) je imenovala strokovno komisijo za pripravo strokovnih podlag za
zakon o zavarovanem območju na Kočevskem in v Kolpski dolini. Člani komisije

iz

območja

potencialnega parka: Mihael

Petrovič, Ciril Štrumbelj in Janez Černač.

• V letih 1991, 1992 in 1993 je Gozdno
gospodarstvo Kočevje pripravljalo strokovne podlage za potencialno zavarovano
območje, predstavljalo programe in cilje
zavarovanja ob sočasnem trajnostnem

razvoju območja ter ustvarjalo celostno
podobo tega projekta. Vse to so predstavljali strokovni in politični javnosti na
vseh treh ravneh, od lokalne ravni do
mednarodne. Delo je potekalo intenzivno
do uveljavitve novega zakona o gozdovih
v letu 1993.
• Prvi osnutek Zakona o Kočevskem
naravnem parku s predlaganimi mejami
območja (Janez černač, 1995).
• Ustanovitev Društva Kočevski naravni
park, ki ima v statutu za prednostno nalogo
ustanovitev in razglasitev zavarovanega
območja z razvojnimi programi pod skupnim imenom Kočevski naravni park (Janez
Černač in Mihael Petrovič, 1995).
Varstvo narave ima torej na Kočevskem
več kot stoletno tradicijo, razumljivo pa je,
da se je intenziteta s časom stopnjevala in
širila. Iz začetnega pasivnega varstva s
prepovedano rabo, kot je bila prepoved
sečnje na določenih majhnih površinah
gozdov, ki so se zato ohranili kot pragozdni
rezervati, ali s prepovedjo odstrela posameznih vrst divjadi, se je po letu 1970
prešlo na aktivno varstvo narave. Sem
lahko štejemo trajnostno rabo in s tem
varstvo habitatov za prostoživeče divje
živali. Ta faza varstva narave je na Kočev
skem po dveh desetletjih prešla v ukrepe
za celovito trajnostno rabo kočevske gozdnate krajine ob sočasnem varstvu narave.
To pa je projekt Kočevski naravni park.
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Ustanavljanje zavarovanih območij narave je uveljavljena oblika varstva narave
v svetu. Naravni parki so institucije, ki ob
skrbi za naravo dajejo tudi vse prednosti
sonaravnega razvoja zavarovanemu območju.

To pa je predvsem podeželje, ki je

navadno ohranjeno in tudi nerazvito ter

demografsko ogroženo, ker ga industrijski
razvoj ni zajel in zato ne razvil in tudi ne
uničil okolja. Tako so končno dobila do
sedaj zapostavljena in nerazvita območja
svojo priložnost za trajnostni in zato kvaliteten razvoj, ki ga bodo okoljsko degradirani kraji in območja le težko uveljavila.
To so potencialno kraji za optimalno zadovoljevanje socialnih, duhovnih in estetskih
potreb ljudi, kar pomeni, da so to kraji za
kvalitetno življenje. Take pogoje ima Kočevska in Kolpska dolina z deželo Petra
Klepca.
Ustanavljanje Kočevskega naravnega
parka je gotovo fazni proces, ki se je začel
s pripravami strokovnih podlag za razglasitev, nadaljeval se bo s sprejemanjem
aktov o zavarovanju, z ustanovitvijo upravljalca ter z orQaniziranjem dejavnosti varstva narave. Sele redno, načrtno in dosledno delo, bo z načeli trajnostne rabe in
s tem razvoja izoblikovale novo in celostno
podobo Kočevske in Kolpske doline. Taki
rezultati bodo vidni šele po daljšem obdobju, proces pa ne bo nikoli dokončan,
ker se bodo pogoji pač spreminjali kot se
življenje, ki naj bi teklo trajno in večno.

Načela za določitev območja
Kočevskega naravnega parka

1. Zavarovano območje naj ima enoten
značaj

krajine, ki je tudi v tem območju
splet naravnih in zgodovinskih okoliščin.
Kočevska je sicer pestra, vendar izrazito
gozdnata krajina, saj je kar 95% naravnega
prostora poraslega z gozdom. Polovica
gozdnega prostora je v različnih fazah
sukcesij zaradi zaraščanja nekdanjega
kmetijskega prostora v zadnjih sto letih.
2. Znotraj območja naj bodo zaokroženi
ekološki sistemi, na primer celoten Rog,
ne glede na meje upravnih enot in ne glede
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na meje lokalnih skupnosti. Ni mogoče
upoštevati niti mej gozdnogospodarskih
območij in ne zavodov za varstvo naravne
in kulturne dediščine.
3. Potencialni Kočevski naravni park ima
prednostne naloge na področju javnih
funkcij, to je raziskovalno delo, izobraževanje, naravovarstvo, ... Nosilec javnih
funkcij je država. Za zagotavljanje javnih
funkcij je zato optimalna državna lastnina,
zasebna lastnina pa je moteča v tolikšni
meri, kolikor bi morala država izplačevati
zasebnikom razlike v dohodkih zaradi
omejevane proizvodnje.
Kočevska, ki je bila šeststo let otok poselitve s Kočevarji, je sedaj v državni lasti.
Tako je danes na Kočevskem kar približno
80 % gozdov in kmetijskih zemljišč v lasti
Republike Slovenije (Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov RS).
4. Enoten značaj krajine, ki se dopolnjuje
s kulturno identiteto območja, daje pogoje
za zavarovanje območja z razpoznavnimi
karakteristikami za celostno podobo. Zato
naj bi po možnostih znotraj zavarovanega
območja ne bilo večjih denaturiranih površin ter novih in navadno netipičnih gradenj.
Zato se kaže predvsem na zunanjem in
robnem območju izogibati novim naseljem
brez tradicionalne arhitekture, nadalje površinam s farmsko proizvodnjo hrane ter
površinam z nasadi smreke.
5. Znotraj potencialno zavarovanega območja je avtohtono podeželje, z dokaj
ohranjeno in tipično podeželjske arhitekturo ter s tradicionalno rabo kmetijskih
zemljišč. To je na območju Kolpske doline,
Poljanske doline ter Dragarske doline.
Na podlagi teh izhodišč je predlog za
območje Kočevskega naravnega parka
prostor med reko Krko in reko Kolpo, ki
obsega:
A. Kočevsko, pretežno v obsegu šeststoletne poselitve Kočevarjev z izločenim
Kočevskim poljem;
8. Kolpsko dolino, Poljansko dolino in
Dragarsko dolino z dokaj ohranjenim in
avtohtonim podeželjem.
Razvojni programi za območje
Kočevskega naravnega parka
Kočevska je danes v položaju, ko si
sama razvojno ne more pomagati, zato se

naravni park

tudi pogosto obrača na državo za pomoč.
Območje potencialnega parka zavzema
večji del Občine Kočevje, večji del Občine
Loški Potok, celotno območje Občine Osilnica ter del občin Novo mesto, Semič in
Črnomelj. Skoraj celotno območje je demografsko ogroženo, zato je potrebno
določiti za ta prostor primerne razvojne
programe. Velik del območja leži na obmejnem območju z Republiko Hrvaško, saj
se naslanja potencialni Kočevski naravni
park na mejo s Hrvaško od Loškega Potoka, z dolino Čabranke ter ob reki Kolpi
od Osilnice do Starega trga.
Pomoč države je nujna in tudi smotrno
naložena, če gre za javne interese in za
razvojne programe, na podlagi katerih
bodo aktivni predvsem domačini in lokalne
skupnosti. Zato je treba zagotoviti za to
območje razvojne programe Republike
Slovenije s področja raziskovalnega dela,
izobraževanja, naravovarstva, trajnostnega turizma ... To so razvojni programi s
skupnim imenom Kočevski naravni park.
Poleg tega pa je potrebno ugotoviti dejanski interes države in lokalnih skupnosti za
razvojne programe demografsko ogroženega ter obmejnega območja. Za vse to
je seveda potrebno zagotoviti tudi finančne
vire.
Naravovarstvene in razvojne programe
bodo domačini in lokalne skupnosti sprejeli
in tudi uveljavljali le pod pogojem, da bo to
pomenilo razvoj območja v celoti in višjo
kakovost življenja. Šele takrat, in samo
takrat, ko bodo ljudje občutili konkretne in
pozitivne spremembe v vsakdanjem življenju in delu, bodo te projekte tudi podprli
in z njimi zaživeli. To pa lahko dosežemo
že s tem, da država na podlagi sprejetih
programov vrne v območje denar, ki sedaj
odteka iz območja kot renta iz državnih
gozdov. S plačevanjem rente v integralni
proračun Republike Slovenije se že itak
zaostalo območje samo še dodatno siromaši.
Za Kočevsko in za državo Slovenijo je
taka rešitev ugodna, saj območje končno
dobi jasen razvojni koncept, Republika
Slovenija pa regijo z določenim razvojnim
programom države. S tem, ko bi se renta,
ki se ugotavlja in plačuje iz kočevske
gozdnate krajine, vračala na podlagi proGozdV 53, 1995
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Kočevsko, bi bilo zadoščeno pričakovanje ljudi in lokalnih skupnosti po drugačni vlogi države v tem
prostoru. S takim načinom pa državi ne bi

gramov nazaj na

bilo potrebno dajati sredstev iz proračuna
oziroma iz drugih regij (pokrajin).
Na teh izhodiščih so pripravljene teze za
trajnostni razvoj območja potencialnega
Kočevskega naravnega parka - parka za
življenje.

6 ZAKLJUČKI
6 CONCLUSIONS

1. Uresničevanje javnih funkcij v mnogonanenskem gozdu zahteva novo in celovito upravljanje z gozdovi, gozdnim prostorom in z gozdnato krajino (ecomanagement), kar je še posebno nujno v območjih
s pretežnim deležem državnih gozdov, kot
je na primer Kočevska. Zato je bila sprejeta
odločitev za ustanovitev Kočevskega naravnega parka, za kar so bila tudi že
opravljena obsežna in zahtevna opravila.
Kočevski naravni park je ime za varstvo
in trajnostno rabo območja Kočevske in
Kolpske doline, za razvojne programe tega
prostora ter za določene razvojne programe države Slovenije na tem območju.
S tem bo ta dežela dobila novo podobo in
jo postopoma utrdila doma in v svetu.
2. Celovito upravljanje z ekološkimi sistemi gozdov in gozdnatih krajin presega
zmožnosti in kapacitete ene dejavnosti in
ene stroke, pa naj bo katere koli. Uprave
za taka območja morajo biti zato organizirane racionalno, vendar morajo združevati znanja s številnih področij, predvsem
pa s področja gozdarstva, kmetijstva,
urbanizma, dela z javnostmi, za prostoživeče divje živali, informatiko. Potencialna
in že zavarovana območja pa se morajo
seveda navezati za zahtevnejša vprašanja
na državne raziskovalne in izobraževalne
ter druge organizacije. Te organizacije se
za to tudi zelo zanimajo, saj so v takih
območjih optimalni pogoji za raziskovalno
delo ter za izobraževanje s področja narave.
3. Slovensko gozdarstvo se lahko uveljavi predvsem na področju naravovarstva
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in drugih javnih funkcij gozdov in gozdnate
krajine, nikakor pa tega ni mogoče doseči
zgolj z lesnim uveljavljanjem ravnotežja.
Zato pa naj preide od deklaracij o polifunkcionalnosti na realizacijo že znanih in
celo sprejetih načel.
Javne funkcije gozdov in gozdnate krajine je zato potrebno vgraditi v raziskovalne
programe, izobraževanje ter v načrtovanje
in izvajanje vseh ukrepov v gozdovih in v
gozdnatih krajinah. S tem bi si slovensko
gozdarstvo utrdilo potreben položaj v naši
javnosti in dolgoročno zagotavljalo in utrjevalo položaj strokovnih delavcev, izobraževalnih in raziskovalnih organizacij. S
tako strateško odločitvijo bi gozdarstvo
lahko postalo nosilec za javne funkcije
slovenske gozdnate krajine, predvsem v
organizacijskem smislu po posameznih
območjih.
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Gozdovi (gozdarstvo) in Triglavski narodni park
Forests (Forestry) and the Triglav National Park
Janez BIZJAK.

Izvleček

Synopsis

Bizjak, J.: Gozdovi (gozdarstvo) in Triglavski
narodni park. Gozdarski vestnik št. 9/1995. V slo-

Bizjak, J.: Forests (Forestry) and the Triglav
National Park. Gozdarski vestnik No. 9/1995. ln
Slovene.
The article deals with the role of the Triglav
National Park as the only national park in Slovenia,
with different view s regarding the topic of nature
protection in Slovenia, with concrete activities as
to nature protection in the Triglav national Park as
well as the past and the future collaboration of the
Park' s administration with forestry service.

venščini.

Prispevek govori o vlogi Triglavskega narodnega parka kot edinega narodnega parka v Sloveniji, o različnih pogledih na vprašanja zavarovanja narave v Sloveniji, o konkretnih dejavnostih
v zvezi z varovanjem narave v Triglavskem narodnem parku ter o preteklem in prihodnjem sodelovanju uprave narodnega parka z gozdarsko služ-

bo.
Ključne besede: varovanje narave,
območja, Triglavski narodni park.

zavarovana

Takoj po vojni so nas v osnovni šoli učili:
"Gozdovi so naše največje bogastvo."
Table s tem napisom so bile pribite na
debla in so s preprostimi besedami vcepila
zavest o pomenu in fenomenu gozda.
Ne vem, kakšni sta vsebina in naravnanost izobraževalnega sistema osnovnih šol
danes - po 40 letih. Če sodimo po obnašanju vedno številnejših obiskovalcev v
gozdovih TNP, potem je videti, da se pri
predmetu Spoznavanje narave in družbe
otroci učijo o drevesih, ničesar pa ne zvejo
o prej omenjenem pomenu in izjemnosti
gozda.
Gozdovi so bogastvo vsakega zavarovanega območja - vrednotimo jih kot najbolj
vitalne dele narodnih in naravnih parkov.
Znotraj njihovih meja naj bi bili vključeni
najbolj reprezentativni naravni in krajinski
pojavi in različni ekosistemi; med njimi so
gozdni in vodni ekosistemi najbolj zanimivi,
najbolj skrivnostni, -in najbolj občutljivi.
Da so gozdovi v narodnem parku v
ponos nas vseh, gre zasluga gozdarjem in
lastnikom. Gozdarski stroki zato, ker je na
Slovenskem razvila in utemeljila svoj kon-

· J. B., dipl. inž., Triglavski narodni park, 64260
Bled,

Kidričeva

cesta 2, SLO

Key words: nature protection, protected areas, the Triglav National Park

cept gospodarjenja z gozdom - in ni
nekritično posnemala nezglednih primerov
onkraj državne meje. Nekaterim nekdanjim
zasebnim lastnikom pa gre zasluga zato,
ker so še znali spoštovati ne napisana stara
izročila in pravila, zato so svoj gozd čuvali
kot svetinjo in kapital, v katerega so
posegali le, kadar je bilo res nujno potrebno.
V zavarovanih območjih varujemo tisto,
kar je varovanja vredno: to so izjemne naravne, krajinske in kulturne vrednote narodnega in vsedržavnega pomena. Varstvo pomeni odgovorno in drugačno gospodarjenje, tudi usklajeno omejevanje,
samoomejevanje in odpovedovanje določenim načinom rabe in izrabe.
Gre za iskanje skladnosti med rabo,
nego in varstvom, po znanem geslu: tisti,
ki koristi naravo danes, jo mora hkrati
varovati, da bi jo lahko koristil tudi jutri. Ne
misliti na jutri - pomeni izkoriščati in
izrabljati, ne pa koristiti in rabiti.
Kako je videti to načelno izhodišče v
praksi; na območju TNP?
Križanje različnih interesov nedvomno
otežuje strokovno usklajevanje, strpnost in
treznost pri izvajanju uzakonjenih dogovorov glede zavarovanih območij.
GozdV 53, 1995
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Zakon o TNP je potreben reviZIJe in
dopolnitev; predvsem v smislu gospodarjenja in upravljanja s prostorom in z
naravnimi dobrinami. Dopolnjen zakon
mora biti boljši od sedanjega, sicer je bolje,
da ostane sedanji. Predstave o tem, kaj bi
v TNP moralo biti boljše in kvalitetnejše,
so zelo različne.
Kdaj bo Slovenija dovolj razvita in sposobna, da bo na območju edinega narodnega parka zavarovala naravo tako, da bo
to skladno z evropskimi normativi in standardi za zavarovana območja?
Nekateri smo prepričani, da mora biti
varstvo zavarovanih območij v Sloveniji
primerljivo in usklajeno s prej omenjenimi
mednarodnimi standardi. Drugi so prepričani drugače: da ta skladnost in primerljivost nista potrebni in da lahko v
Sloveniji uresničujemo varstvo drugače; da
lahko parke nekako poslovenimo. Argumente imata obe strani. Tisti, ki trenutno
upravljamo TNP, smo se odločili za prvo
izhodišče. Pri varstvenih ukrepih in pri
predlogih za te ukrepe skušamo postopno
uveljaviti IUCN standarde, ki zavarovano
naravo razvršča v več varstvenih kategorij.
Mednarodni IUCN standardi niso za
Slovenijo nič novega. Uveljavljajo in dopolnjujejo le izvirne naravnovarstvene ideje,
ki so bile prvič uresničene v prejšnjem
stoletju na Kočevskem in leta i 924 kot
prvo jedro današnjega TNP.
Naravo varujemo na več načinov.
Lahko jo varujemo in ohranjamo tako,
da jo pustimo pri miru, je ne spreminjamo
in skušamo omogočiti naravni razvoj. Tako
naj bi bilo na območjih naravne krajine (po
IUCN standardih l. in 11. kategorije). Na
območjih kulturne krajine, to so večidel
obdelovalne kmetijske površine in gozdovi
(po IUCN V. kategorija), pa sta potrebna
redna nega in vzdrževanje, da kulturna
krajina ne izgubi tistih krajinskih in estetskih
vrednot, zaradi katerih je bila zavarovana.
Pri tehtanju med argumenti (ekološkimi,
naravovarstvenimi in ekonomsko-profitnimi) je včasih dobro ponoviti znano in
večkrat ponovljeno indijansko modrost: Ko
bomo posekali zadnje drevo, ulovili
zadnjo ribo in izsušili zadnjo mlako,
bomo spoznali, da denarja ne moremo
jesti.
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ln še nekaj podobnega: dr. Konrad Lorenz je zapisal: kar je v začetku videti, da
je ekološko napačno, se na koncu pokaže
kot ekonomsko škodljivo. Za boljše razumevanje našega dela bom navedel še eno
misel:
Prof. Mlinšek je v svoji knjigi Pragozd v
naši krajini zapisal, da ima drevo tudi
pravico, da umre. "Torej pustimo na nekaterih območjih, da drevesa umirajo in strohnijo in da ob njih- brez človekovih posegov
-začnejo poganjati nove življenske oblike,
ljudem pa omogočimo, da to vidijo, spoznajo, razumejo in občudujejo!"
Nekaj o odnosih TNP - gozdarstvo
Gozdarstvo v TNP je avtonomna gospodarska dejavnost. Zakon o TNP ne daje
nobenih pooblastil zavodu za varstvo TNP,
da bi karkoli omejeval ali preprečeval; v
tem smislu nam je bilo večkrat očitano.
Kar nas je morda razdvajale, je bilo naše
drugačno gledanje na gradnjo gozdnih
prometnic v TNP. Morda so se iz tega
razvile zamere.
Toda pred nami je skupno resno strokovno delo. Na področju varstva narave
nas je premalo, gozdarjev in drugih strokovnjakov, da bi si smeli privoščiti neusklajeno politiko ali morda celo nerešljive konflikte.
Nobeno zavarovanje v TNP ne bo uspelo, če ne bo zraven razumevanja, pomoči
in sodelovanja gozdarjev.
Ko pozivam k skupnemu delu, bi rad
rekel, da skušajmo ohraniti, kar je v naravi
še ostalo nenačetega, nepokvarjenega.
Pustimo naravo pri miru vsaj tam, kjer je
raba ekonomsko neutemeljena. Prepustimo zadnje bele lise čudežne nenačetosti
še prihodnjim rodovom, naj se sami odločijo, kako bodo varovali ali uporabljali.
V zadnjih letih smo pripravili predloge za
nove varstvene ukrepe: skladno z zakonskimi pooblastili ter obveznostmi in skladno
z možnim, postopnim prilagajanjem varstva TNP mednarodnim naravovarstvenim
standardom. Ker so ti predlogi temeljili na
omejitvah na področju lova in posegali v
zakoreninjene pravice in navade, so povzročili val ogorčenega nasprotovanja. Z
razumevanjem Zavoda za gozdove RS ter

Gozdovi (gozdarstvo) in Triglavski narodni park

Ministrstva za gozdarstvo, kmetijstvo in
prehrano smo jih uspeli utrditi na ravni
uredbe ministrstva.
Napori za bolj žlahtno podobo TNP in
njegovo pristno vsebino zahtevajo dolgoletno skladno delo med razli čnimi naravoslavnimi področji.
Ne zaradi mednarodnih IUCN standardov, ampak zaradi nas samih, moramo
naš edini narodni park ohraniti in urediti
tako, da nam bo vsem v ponos in da bodo
Slovenici ob besedi TNP začuti li visoko
pesem svoje kulturne ozavešče nosti in
civilizacijske zrelosti. Zavarovana narava,
varstvo, parki naj nam ne pomenijo ovire,
ampak potrebo, da ohranimo in obvarujemo tisto , kar je v njej najvrednejše in
tisto, kar sami najbolj potrebujemo.

Foto Lado Kutnar: Pokljuka- Šijec
Foto Lado Kutnar: Bohinj, Zlatorog
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Nature Protection and Forestry
Stane PETERLIN.

Izvleček

Peterlin, 8.: Varstvo narave in gozdarstvo. Gozdarski vestnik št. 9/1995. V slovenščini.
V prispevku je prikazan dosedanji prispevek
gozdarske službe pri varovanju narave, predstavljene so velike organizacijske in normativna spre-

membe, ki so se zgodile v Sloveniji v zadnjih letih,
oziroma so še v teku, v zvezi z varovanjem narave,
ter prikazane najpomembnejše strateške opredelit-

ve in naloge na področju urejanja varovanja narave
v Sloveniji, med njimi tudi opredelitve, ki naj za-

gotovijo tvorno sodelovanje gozdarske službe s
službami s področja varovanja narave.
Ključne besede: varstvo narave,upravljanje z

gozdovi.

Gozdarstvo in gozdarji so v Sloveniji že
od vsega začetka sodelovali pri_ vzpostavljanju službe varstva narave. Ze v prejšnjem stoletju je lastnik kočevskih gozdov
knez Turjaški (Auersperg) dal izločiti prve
pragozdne rezervata, deželna gozdarska
služba je pomagala presojati možnosti za
ustanovitev naravnega parka v Dolini Tri-

glavskih jezer in Dimitz je že pred prvo
vojno predaval o gozdni estetiki. Vsi na-

ravovarstveni dosežki med vojnama so bili
izvedeni predvsem z angažiranjem Antona
Šivica. Po drugi vojni pa nam ostaja v
spominu delo Jurharja in Ciglarja - če
ostanemo samo pri že pokojnih sodelavcih.
Gozdarska stroka in služba je v mnogih
konkretnih primerih do bližnje preteklosti
sodelovala s službo za varstvo narave in

jo podpirala. Naj omenimo skupne akcije
pri naravoslovnih učnih poteh, integriranje
naravne dediščine v gozdnogospodarske
načrte, vzgojne in popularizacijske akcije,
strokovna srečanja ipd.

·S. P., dipl. biol., svetovalec vladeJ Ministrstvo
za okolje in prostor, 61000 Ljubljana, Zupančičeva
6, SLO

Synopsis
Peterlin, 8.: Nature Protection and Forestry.

Gozdarski vestnik No. 9/1995. ln Slovene.
The article presents the contribution of forestry
service in the field of nature protection performed
so far, great organizational and normative changes regarding nature protection, which took place
in the recent years or are stili taking place in
Slovenia, and a description of the most important
strategic definitions and tasks in the field of the
regulation of nature protection in Slovenia, among
them also the definitions which are to secure productive cooperation of forestry service with the
services from the field of nature protection, is
given.
Key words: nature protection, forest managing.

V spremembah sistema, ki smo jih doživeli in ki še vedno potekajo, pa je treba
mnoge zadeve

določiti

le do spremembe

na novo. Ni prišlo

političnega

sistema,

spremembe doživljajo tudi državna uprava
in njene službe. Do takšne korenite spremembe je že prišlo v gozdarstvu zaradi
denacionalizacije in privatizacije in posledice se močno čutijo. Tudi javna služba
za varstvo narave (oz. varstvo naravne
dediščine) se je znašla v novih okoliščinah.

Prva in

dolgoročno

verjetno najpomemb-

nejša organizacijska sprememba se je
zgodila na področju organizacije državne
uprave: prehod iz resorja kulture v resor

okolja in prostora. S tem je hočeš-nočeš
prišlo tudi do razdelitve prej enotne službe
za varstvo naravne in kulturne dediščine
na dve upravi v dveh ministrstvih. O

prednostih in pomanjkljivostih te parlamentarne odločitve, ki velja od začetka
tega leta, ni več smotrno razpravljati. Dalje
je prišlo do številnih sprememb zaradi
reorganizacije lokalne samouprave. Obči
ne niso več državice v malem, izgubile so
določene

upravne pristojnosti. Sedem !.im.
regionalnih zavodov za VNKD je ostalo za

1
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zdaj nedotaknjenih, njihovo delo v celoti
financira država, čeprav so njihove formalne ustanoviteljice še vedno nekdanje
občine. Njihova prihodnost pa je za zdaj
še nejasna
Smo v dinamičnem procesu spreminjanja zakonodaje. Zakon o VNKD sicer še
velja, vendar je njegovo izvajanje zaradi
spremenjenih okoliščin komaj še kje možno. V pripravi je novi zakon o varstvu narave (kot ga imenujemo v delovni obliki),
pravno praznino pa zapolnjujemo z vladnimi akti (uredba o zavarovanju ogroženih
živalskih vrst) ali posebnimi zakoni, od
katerih so nekateri že v parlamentarnem
postopku (npr. zakon o regijskem parku
Škocjanske jame, zakon o jamah, zakon o
naravnem rezervatu Škocjanski zatok).
Gozdarski zakon, ki je med drugim tudi
določil okvire nove gozdarske službe,
spada po naših merilih med tiste zakone,
ki v določenih zadevah segajo tudi na
področje varstva narave. Na njegovi podlagi je npr. izšla uredba o varstvu gliv.
V dokaj polemičnem ozračju tečejo prav
zdaj v parlamentarnih telesih razprave o
novem lovskem zakonu, ki se prav tako
priključuje naravovarstvenemu paketu predpisov.
To naštevamo zato, da opozorimo na
premalo usklajene priprave tako zakonodaje kot novih javnih služb. Glede na to,
da ima varstvo narave še vedno več
nasprotnikov kot zaveznikov, MOP-u kot
matičnemu resorju, odgovornemu za okolje
in naravo, ne more biti vseeno, kako bo
pravno in organizacijsko za naslednje
desetletje urejena pot, na kateri se bo
znašla dejavnost varstva narave in reorganizirana javna služba.
Nekaj strateških opredelitev prihodnje
organiziranosti:
-Vsa vsebina dozdajšnjega varstva naravne dediščine (razen dela oblikovane
narave, ki je ostala v pristojnosti kulture)
ostaja tudi vnaprej aktualna s tem, da je
zdaj matični vladni resor okolje (in prostor).
-Navedeni vsebini dodajamo v nastajajočem novem zakonu nalogo ohranjanja
narave, kar doslej niti pravno niti organizacijsko ni bilo urejeno celovito, čeprav
ne trdimo, da je bila povsem zunaj interesa
naravovarstveno usmerjenih dejavnikov.

-Prav tako ostaja temeljna naloga naravovarstvene dejavnosti varovanje in zavarovanje ogroženih delov (območij, pojavov,
habitatov, vrst in osebkov) žive in nežive
narave (naravne dediščine, naravnih vrednot), ki naj dobijo status pravnega zavarovanja kot naravni parki, naravni rezervati,
naravni spomeniki, zavarovane vrste ipd.
-Temu "klasičnemu" se pridružuje novo
področje:

ohranjanje narave zunaj zavaro-

vanih območij - kar je tudi vodilni motiv
letošnjega Evropskega leta varstva narave;
varstvo narave postaja torej totalno, pri
čemer niso izvzeta niti urbana območja.
- Vzgoja in izobraževanje v odnosu do

narave sta brez dvoma po krivici zanemarjena, sistemsko in pravno nepokrita
področje, čeprav je bilo storjeno že marsikaj iz dobre volje in spoznanja o nujnosti
tovrstnih dejavnosti. Na tem področju se
mora matični resor povezati s šolskim,

gozdarskim, vadarskim in lovsko-ribiškim
področjem.

-Vzpostaviti bo treba državni sistem
vodenja in skrbništva nad zavarovanimi
območji in objekti; nesmotrna je ob vsakem
zavarovanju npr. naravnega parka iskati

izvirno rešitev in ustanavljati posebne javne
zavode.
- Inšpekcijski nadzor, ki zdaj sicer formalno že obstaja v okviru okoljske inšpekcije, bo treba usposobiti do učinkovitosti in
pri tem povezati sorodne inšpekcijske
službe, policijo in carino.
- Podpirati in prek razpisov za izvedbo
določenih nalog spodbujati in usmerjati je
treba nevladne organizacije in naravovarstvene fondacije; pred tem bo treba
opraviti presojo in določiti merila, po katerih
te spoznamo za resnično naravovarstvene,
ker na tem področju vlada precejšnja
zmeda; vedeti je treba, da nevladna sfera
ob smotrni delitvi nalog in po načelu
racionalnosti lahko v marsičem razbremeni
državne javne službe, vendar ne more biti
prepuščena sama sebi.
Če se zdaj za konec vrnemo k naslovni
temi današnjega posveta, potem si na
kratko predstavljamo povezavo med gozdarsko in naravovarstveno službo v nekaj
konkretnih dejavnostih:
-Mreža gozdarske javne službe (Zavod
za gozdove Slovenije s svojimi območnimi
GozdV 53, 1995
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enotami) je izjemna prednost, ki je ni
mogoče prezreti ali obiti. Vloga te strokovne službe pri varstvu narave je nepogrešljiva. Vendar pa bi bilo narobe, če bi jo
poskušali kar e načiti z naravovarstveno
službo, češ da ima najbolj gosto terensko
mrežo, ustrezno strokovno usposobljenost
in da je navzoča v naravnem prostoru.
Res je, da je naravovarstvena služba
danes po številu približno dvajsetkrat šibkejša od gozdarske in da se bo v bližnji
prihodnosti kvečj em u podvojila, vendar
mora biti po pristojnostih in po naravi stvari
(zaradi interdisciplinarnosti, področne nevtralnosti - nima svojega "premoženja" - in
s problemsko najširšo usmerjenostjo) izvirno pristojna in zato usk/ajevalka z vsemi
partnerskimi področji t.i. naravovarstvenega lobija.
- Glavno poslanstvo gozdarske javne
službe vidimo v njenem aktivnem sodelovanju pri nastajanju naravnih parkov in
pozneje pri njihovem upravljanju . To še
posebej velja za območja s pretežno gozdnim prostorom (Kočevska, Pohorje, Notranjska). Žal pa nam nekateri primeri
snujočih se parkov (Kočevski park) ne
kažejo pričakovane zavzetosti pristojne
območne enote Zavoda za gozdove Slovenije.
-Glede na bogat in ustrezno lociran
Foto Lado Kutnar: Vremščica
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stavbni fond nekdanjih gozdnih gospodarstev bi bila gozdarska služba lahko
boljša pubudnica za prizadevanje, da se
stavbe na najprimernejših lokacijah (v
obs toječih ali nastajajočih naravnih parkih)
namenjajo naravoslovnim, naravovarstvenim in drugim vzgojnim ali izobraževalnim
programom v okviru šolske, obšolske in
pošolske vzgoje in izobraževanja. Tudi
tukaj delitvene bilance družbenega premoženja nekdanjih GG ne potrjujejo takšne
usmeritve.
-Konkretno dejanje, ki zasluži pohvalo,
je vzpostavitev - recimo kar naravovarstvene šole v okviru gozdarskega oddelka
Biotehniške fakultete , ki bo s podiplomskim
delom začela že prihodnje leto.
Nismo našteli vsega, kar bi še lahko
zasnovali in izvedli skupaj, vendar je že to
dovolj za pobudo, da čimprej strnemo
vrste, uskladimo poglede in se lotimo
dogovorjenega dela. Tudi takrat, kadar v
posameznih vprašanjih stališča gozdarske
in naravovarstvene službe niso enotna, ne
kaže opustiti nadaljnjih prizadevanj. Če ne
pridemo do usklajenih pogledov in načinov
v bistvenih vprašanjih , potem ne bosta
prizadeti le obe službi, ampak predvsem
narava, v katere imenu tečejo naša prizadevanja.

GDK: 907

Gozdarstvo in varovanje narave
Antagonizem ali sinergija
Forestry and Nature Protection
Antagonism or Synergy
Andreas SPE ICH'

Izvleček

Speich, A.: Gozdarstvo in varovanje narave Antagonizem ali sinergija. Gozdarski vestnik št.
9/1995. V slovenščini.
V prispevku je poudarjena pomembna vloga, ki
jo je imelo doslej gozdarstvo pri ohranitvi narave.
Predstavljene so naraščajoče potrebe sodobnih
družb po neproizvodnih vlogah gozdov in potreba,
da se gozdarji aktivno vključijo v prizadevanja za
varstvo narave. Slovensko gozdarstvo je na tem
področju lahko za zgled. Sinergija med gozdarstvom in varovanjem narave ni le etično vprašanje
ampak je v okoljih, kjer je turizem pomembna
gospodarska dejavnost, tudi ekonomskega pomena.
Ključne

besede: gozdarstvo, varstvo narave.

Synopsis
Speich, A.: Forestry and Nature Protection Antagonism and synergy. Gozdarski vestnik No.
9/1995. ln Slovene.
The article points out the important role forestry
has had in nature conservation until the present
time. The increasing needs of modern societies

for nonproduction roles of forests are presented
and a need that foresters should take into consideration the demands of modern societies for numerous roles of forests and take active participa-

tion in nature conservation is pointed out. Slovenian forestry can be cited as an example in this
field. Synergy between forestry and nature conservation is not only a question of ethics but it is

also of high economic significance in those regions where tourism represents an important economic activity.
Key words: forestry, nature conse!Vation.

Gozdarstvu in gozdarjem se moramo
zahvaliti, da imajo evropske države še
vedno precejšnje površine dobrih gozdov.
Slovenija pa je tista med evropskimi
državami, katere urejenost gozdarstva bi
lahko služila za zgled tudi drugim.
Dejstvo je, da je slovensko gozdarstvo
lahko upravičeno ponosno na svoj dosežke
v preteklosti pa tudi na rezultate, ki jih je
imelo pri ohranjevanju narave.
Časi in potrebe pa se bliskovito razvijajo
in kot pravi rek "dobro je sovražnik še
boljšega". Prav zato je v svetu hitrih
sprememb neizogibno potrebno od časa
do časa napraviti revizijo že storjenega in
si odgovoriti na vprašanje - kako naprej.
Globalna civilizacija se, kakor tudi življenske vrednote, sooča s hitrimi in še pospešujočimi se spremembami, ki vsekakor
zahtevajo našo popolno pozornost. Zaradi

• A. S., ZOrich, Švica

počasnega ritma rasti in pridobivanja prirasta, ki določata dejavnost gozdarstva, pa
se gozdarstvu ne zdi vedno potrebno
opazovati tudi razvoja sveta onkraj gozdne
meje. Zahteve, ki jih postavlja razvijajoča
se družba, zato le počasi vplivajo na
gozdarsko politiko in na razvijanje prednostnih funkcij gozda.
Vzrokov za takšen razvoj in prednosti, ki
jih določene funkcije gozda zahtevajo, pa
ne smemo iskati znotraj lokalnih gozdov.
Še več, globalne spremembe, ki močno
vplivajo na mnenje ljudi, in pričakovanje leteh so najverjetneje povzročili naslednji
dejavniki:
-obsežno vdajanje varljivemu materializmu,
-demografska rast,
- razvrednotenje etičnih pravil.
Posledice so vidne v onesnaževanju
okolja, izgubi biološke raznolikosti in izgubi
kakovostne pokrajine. Zaradi teh, delno pa
tudi zaradi drugih vzrokov, je nastal v IjuGozd V 53, 1995
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deh občutek brezupa in strahu pred tem,
kar bo prinesla prihodnost (ta občutek je
še posebno močen med mladimi).
Za človeško družbo je bil gozd in spremljajoča pokrajina dolgo časa predvsem vir
ekonomske blaginje. Vendar pa imajo
narava, gozd in pokrajina okrog nas tudi
druge naloge, ki jih morajo izpolnjevati - in
to ne samo v sedanjem času.
Seznam funkcij, ki naj bi jih imeli gozdovi,
nam je vsem dobro znan. Toda ali se res
tudi zavedamo, kako se je spremenila
pomembnost nekaterih funkcij, ki jih gozdovi morajo opravljati - v dobro nas, ljudi?
Prebivalstvu mnogih evropskih držav se
zdijo vprašanja varovanja narave in ohranjanja pokrajin vse večjega pomena. Ta
pozornost vzbujajoči pojav ni posledica
zgolj napak v upravljanju gozda. Zanimanje,
ki ga javnost kaže za ekologijo in varovanje
narave, je delno neka nadomestna reakcija
na probleme, s katerimi se človeška družba sooča na drugih področjih.
ln kakšno mnenje naj bi imeli gozdarji o
tem stanju? Seveda lahko trdijo, da to ni
njihov problem. Lahko pa tudi sprejmejo
izziv in prispevajo svoj delež k iskanju
rešitve, kako pomagati družbi.
Po mojem mnenju se tako varovalci
narave kot gozdarji ne zavedajo popolnoma
trenutno nujnih osnovnih razlogov za svoje
delovanje. Če bi bolje - z roko v roko opazovali potrebe družbe, bi bili tudi sposobni razviti izjemno sodelovanje, ki bi
obrodilo sadove neprecenljive vrednosti,
ne le zanje, ampak predvsem za njihove
"odjemalce", ki pa v sedanjem času poleg
prebivalcev določene države vključujejo
tudi obiskovalce iz drugih držav.
Že prej omenjeni "odjemalci" seveda še
vedno zahtevajo in pričakujejo od gozdov
les, vendar pa si v enaki meri ali pa celo
še bolj želijo naravnosti v svojem življenskem prostoru in rekreacijskem območju. Njihov življenski prostor mora biti
vsekakor nepoškodovan in raznolik, zrcaliti
mora lepoto in sijaj, ki ju je vanj položil
Stvarnik. Prihajajoče generacije bodo gotovo cenite materialne vrednote prav tako
kot zadovoljstvo ob dejstvu, da jih obdaja
zdravo in kvalitetno okolje.

400

Gozd V 53, 1995

Pot do teh dveh ciljev je v sodelovanju
med gozdarstvom in ohranjanjem narave,
ki pa je mogoče le, če se bosta obe strani
odprto in brez predsodkov osredotočili na
reševanje skupnih problemov.
Strpnost, zavedanje problemov in sodelovanje, ki so vidni v dosežkih slovenskega
gozdarstva in ohranjanje narave, bi po
mojem mnenju lahko služili za zgled mnogim sosednjim državam. Poleg pomena, ki
ga pripisujemo etničnim in estetskim vrednotam, pa seveda tudi ekonomskim vrednotam gozda, je potrebno posebno pozornost posvetiti tudi drugim vidikom javnega
življenja. Ravnotežje med temi vrednotami
bo v veliki meri odvisno od dejstva, ali nam
bo uspelo še naprej zagotoviti javno lastništvo in upravljanje, kajti zasebno gospodarjenje tega cilja ne bo moglo doseči
samo, četudi mu seveda ne gre odrekati
iniciative, ki bo v prizadevanjih za kvaliteto
življenja osnovnega pomena.
Za konec moramo poudariti še, da imajo
varovanje narave in narodni parki še en
gospodarsko pomemben vidik, ki močno
Rrispeva h gospodarjenju z gozdom. V
Švici, od koder prihajam, pa tudi v Sloveniji,
je lepota pokrajine najbolj pomembna
osnova za turizem. Tudi turisti se namreč
vse bolj zavedajo ekoloških dejavnikov in
so kritični do njih. Prav tako znajo ceniti
lepoto nedotaknjene narave.
Za gospodarstvo določene države pa ni
pomemben le dohodek, ki ga država dobi
od ekološko usmerjenega turizma. Pridobivanje lesa in trgovanje z njim je v zadnjem
času prav tako odvisno od dejavnikov
varovanja narave. Ljudje, ki kupujejo izdelke iz lesa, že začenjajo spraševati tudi po
ekološki vrednosti in biološki raznolikosti
gozda, saj je izdelek narejen iz lesa tega
gozda.
Nekatere evropske države že razvijajo
oznake za les, ki prihaja iz gozdov, upravljanih v skladu z naravovarstvenimi zakoni.
Čisto na koncu torej lahko sklenemo, da
sodelovanje med varovanjem narave in
gozdarstvom ni le etično vprašanje, ampak
tudi dejavnik gospodarskega preživetja in
pogoj za uspešno delovanje gozdarstva in
lesne industrije.

NOVE KNJIGE S PODROČJA
GOZDARSTVA
Pri Gozdarski založbi Zveze gozdarskih društev Slovenije je
pred kratkim izšlo nekaj knjižic s področja gozdarstva in so na
voljo:
Franc Perko: Nega mladega gozda
Knjižica je namenjena predvsem lastnikom gozdov, da bi v
svojem gozdu uspešno opravljali gojitve na in varstvena dela, ki
so potrebna pri vzgoji gozda v njegovi mladosti, zanimiva pa je
gotovo tudi za gozdarske strokovnjake.
Mirko Medved, Boštjan Košir: Varno delo pri sečnji
Knjižica je namenjena vsem, ki poklicno ali tudi priložnostno
sekajo drevje, ki je zahtevno in nevarno opravilo. Pripravljena je
v qbliki, da je njena vsebina razumljiva tudi ljudem, ki se doslej
s sečnjo v strokovnem pogledu podrobneje še niso seznanjali.

Gozd je veliko

več

(urednik knjige: mag. Franc Perko)
Knjiga v reprezentativnejši obliki je zbirka razmišljanj o gozdu,
ki so jih posebej za knjigo zapisali ugledni Slovenci.
Pri Gozdarski založbi Zveze gozdarskih društev Slovenije je na
voljo tudi še Zakon o gozdovih (s komentarjem)- v slovenščini,
angleščini in nemščini.

Pri ČZD Kmečki glas je pravkar išla knjižica:
Franc Perko:

Gojenje gozdov - Ekologija, nega in

varovanje
Tudi ta knjižica je v prvi vrsti namenjena širokemu krogu ljudi, ki
bi želeli nekaj več zvedeti o naravi gozda, o težavah, ki ga
tarejo, in o delu z njim: njena vsebina pa je gotovo zanimiva tudi
za gozdarske strokovnjake.
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Sneg in žled sta prizadela naše gozdove
Zima z nizkimi temperaturami in spremljajočimi pojavi, kot sta
sneg in žled, v našem podnebju odločilno oblikuje živi svet, tako
posamezne vrste živih bitij kot tudi sestavo življenjskih skupnosti. Po daljšem času je zima letos grdo pokazala zobe in celo
preresno vzela vlogo evolucijskega smetarja. Tudi iz naših
gozdov je že doslej ''pobrala" marsikaj oz. marsikoga, ki bi v
povprečnih razmerah še dolgo gradil njihovo življenjsko združbo.
A je že tako, da so tudi izjemni dogodki del narave ter za
evolucijo vrst in genezo življenjskih skupnosti celo posebej
pomembni. (Kakšna bi šele bila letošnja zima, če ne bi bilo
efekta tople grede?!)
Biologija nas lahko tolaži in uči, tudi vodi pri delu. Delo pa
moramo, upoštevajoč zakone narave, o katerih uči, opraviti
sami. ln letošnja zima nam je vsem, ki delamo v gozdovih,
naložila veliko konkretnega dela. Upoštevajoč samo drevesni
zaklad našega gozda, lahko posledice decembrskih in januarskih
ujm v bolj trdem besednjaku predstavimo z naslednjimi ocenami
Zavoda za gozdove Slovenije: skoraj po vsej Sloveniji je
raztresenih za okrog 150.000ha poškodovanih gozdnih sestojev
in za prek 400.000m3 poškodovanega gozdnega drevja. Ker je
prizadeto predvsem tanko drevje, podatek o lesni masi ne pove
dovolj. Dopolni ga dejstvo, da bo treba zaradi zimskih ujm
obnoviti prek BOO ha gozdov, od tega prek 300ha s sadnjo in
približno 500 ha po naravni poti.
Gospodarska škoda v gozdovih je velika. Potrebno bo opraviti
veliko dela, da bi ne postala še večja.
Na preizkusu nas je veliko: Zavod za gozdove Slovenije, ki
mora pripraviti načrte sanacije, kjerkoli so potrebni, skupaj z
lastniki gozdov čimprej označiti drevje, ki ga je treba prioritetno
posekati oz. izdelati, ter svetovati lastnikom gozdov vse
potrebno; lastniki gozdov, Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov
RS ter gozdna gospodarstva, ki morajo v gozdovih opraviti
veliko del, ki so strokovno zahtevna, dohodkovno pa nezanimiva; ter država, ki bi morala ob tolikšni škodi v gozdovih
poskrbeti za ustrezne finančne in upravne rešitve, da bi bila
odprava posledic v gozdovih učinkovita.
Urednik
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Tablice oblikovnega števila, debeljadi in količine
izdelanih sortimentov za jelko
Tables of the Form Height Number, Timber and the Quantity of
Assortments prepared for the European Fir
Edvard REBULA*
Izvleček

Synopsis

Rebu la, E.: Tablice oblikovnega števila, debeljadi in količine izdelanih sortimentov za jelko. Gozdarski vestnik št. 10/1995. V slovenščini s povzetkom v angleščini , cit. lit. 16.
Z obdelavo podatkov meritev jelovih debel smo
ugotovili možnost, natančost in zanesljivost izraču
nov prostornine, oblikovnega števila, količine izdelanih sortimentov in izkoristka jelovih debel. Neodvisne spremenljivke pri izračunih so bile prsni
in drugi pre meri više na deblu, ter dolžina in uporabna dolžina debla.
Sestavili smo obrazce za željene izračune , ocenili njihovo uporabnost in zanesljivost ter sestavili
ustrezne tablice za jelko. Napake izračunov prepolovimo, če upoštevamo v izračunih poleg prsnega
premera še kak premer više na deblu.

Rebu la, E.: Tab les of the Form Height Number,
Timber and the Ouantity of Assortments p repa red
for the European Fir. Gozdarski vestnik No.10/1995.
ln Slovene with a summary in English , lit. quot.
16.
By way of data processing of tir tree stem measurements, the possibility, accuracy and reliability
in the calculations of the volume, form heigt number, the quantity of assortments prepared and the
yield of tir stems were established. Independent
variables in calculations were breast-height diameters and others higher in the stem as well as the
length and usable stem length.
Calculation formulas have been pre pared, their
applicability and accuracy have been estimated
and corresponding tables have been elaborated
for the European tir. Calculation erro rs can be
diminished by half it, apart from the breast-height
diameter, another diameter higher in a stem is
taken into consideration in calculations.

Ključne besede: jelka, debeljad, tržna mera,
prostornina debel, tablice debeljadi.

Key words: European tir, timber, commercial
measure, stem volume, timber tab les.

PREDGOVOR
PREFACE

Delo je omogoči l Sklad
ljišč in gozdov Republike
plačal raziskavo.

kmetijskih zemSlovenije, ki je

Tablice smo izdelali iz podatkov meritev
jelke na nekdanjem Gozdnem gospodarstvu Postojna, Obratu Bukovje. Pri raziskavi smo sodelovali:
-prof. dr. Anton Cedilnik, ki je sestavil
program računalniških izračunov prostornine in drugih mer posameznih debel,
-Leonarda Godler, dipl.inž. in Tomaž
Vodopivec, operater, ki sta izvedla vse
potrebne računalniške izračune,

· Dr. E. R., dipl. inž. gozd, univ. prof. v pokoju,
66230 Postojna, Kraigherjeva 4, SLO
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-prof. Dolores Rebu la-Udovič , tehn ična
sodelavka, ki je urejala osnovne podatke,
pomagala pri obdelavi izračunov in oblikovala poročilo,
-sam sem vodil raziskavo, zbral rezultate in napisal to poročilo.
Vsem sodelavcem se zahvaljujem za
vestno in požrtvovalno delo. Zahvala gre
tudi institucijama, ki sta delo omogočili:
-Skladu kmetijskih zemljišč in gozdov
Republike Slovenije,
- Gozdnemu gospodarstvu Postojna.
Posebna zahvala gre kolegoma prof. dr.
Marjanu Lipoglavšku , ki mi je pomagal z
nasveti, in prof. dr. Marijanu Kotarju, ki je
izdelek prebral in dopolnil s koristnimi
pripombami.

Tablice oblikovnega števila, debeljadi in

1 UVOD
INTRODUCTION

Problematika in cilji raziskave
Problem s and Research Goals
V petdesetih letih so pri urejanju gozdov
tudi pri nas začeli opuščati t.i. lokalne
tablice (deblovnice) in začeli upor~bljati t.i.
tarife raznih avtorjev (Aiganove, Coklove,
Schaefferjeve). To je privedlo do popolne
opustitve rabe raznih dvovhodnih deblovnic, s katerimi je bilo mogoče kolikor toliko
natančno ugotoviti debeljad posameznega
drevesa določene drevesne vrste. Po drugi
strani je racionalizacija dela, uvedba strojnega lupljenja in mehanske izmere sortimentov na melesih ter merjenje lesa po
masi, privedla do opustitve ročne (klasične)
izmere sortimentov (posekanega lesa) v
gozdu bodisi pri panju ali ob cesti. Iz
obstoječega je sledilo, da smo zanemarili
potrebo po poznavanju in ugotavljanju
prostornine posameznih dreves. Ti trendi
se nadaljujejo. Poenostavljajo izmere vseh
potrebnih podatkov za urejanje gozdov. Pri
izmerah posekanega lesa pa se vse bolj
uveljavljajo enostavnejši, predvsem cenejši
načini ugotavljanja lesne gmote.
V takih okoliščinah narašča potreba po
nekem načinu, nadomestilu za opuščeno
vedenje o prostorninah dreves, lokalnih
tablicah ipd., za dela pred sečnjo, dovolj
natančno ugotavljanje količine (in vrste)
sortimentov, ki bodo padli ob sečnji. Ta
potreba se še dodatno povečuje zaradi
lastninskih sprememb v gozdovih, sprememb v organizaciji gozdarstva in sprememb pri prodaji gozdnih lesnih sortimentov.
Potreba niti ni nova. Že kmalu po uvedbi
tarif so v Celju ugotovili, da računanje
količine posekanega lesa za obračun gozdnega sklada s tarifami ni dovolj natančno.
Zato so naročili izdelavo domačih deblovnic. Inštitut za gozdno in lesno gosQodarstvo jih je tudi izdelal (ČOKL 1962). Žal
je to prizadevanje ostalo osamljeno. Ni
zajelo vse Slovenije. V času, ko so gozdarji
v vseh deželah izdelovali svoje deblovnice,
ki naj bi izboljšale in povečale natančnost
izmere lesne gmote stoječih dreves za vse
potrebe, smo v Sloveniji svoje deblovnice
zanemarili in prepustili pozabi.

količine

izdelanih sortimentov

Rešitev navedenih problemov vidimo v
izdelavi primernih tablic. Z njimi bi lahko,
na osnovi enostavnih meritev dreves v
gozdu, vsak lastnik, tudi za manjše količi
ne, že pred sečnjo dovolj natančno ugotovil
pričakovano količino sortimentov.
Cilji te raziskave so:
-ugotoviti možnosti izdelave primernih
tablic debeljadi (neto lesne mase) za drevesa jelke,
-ugotoviti možnosti drugih načinov ugotavljanja debeljadi jelke,
-ugotoviti natančnost (zanesljivost) takega ugotavljanja debeljadi,
-preveriti kaj in kako vpliva na natanč
nost (napake) take izmere,
-ugotoviti druge izsledke (npr. o dolžini
vrha, uporabni dolžini debla, oblikovnemu
številu), ki jih ti podatki omogočajo in
vplivajo na natančnost izmere.
Končna in glavna cilja pa sta:
1. Izdelati dvovhodne tablice debeljadi
(neto lesne mase) za jelko. Vhoda sta prsni
premer drevesa z lubjem ali brez njega in
uporabna dolžina debla oziroma višina drevesa.
2. Ugotoviti enačbe (obrazce) za izračun
debeljadi dreves jelke na osnovi izmerjenih
veličin drevesa.

2 IZVOR PODATKOV IN NAČIN DELA
2 DATA SOURCE AND WORK METHOD

Osnovni podatki (meritve) za pričujočo
raziskavo so isti, kot so bili za raziskavo o
debelini lubja in o napakah merjenja oblovine (REBU LA, 1993). Tam je tudi podrobno
opisan način zbiranja in obdelave podatkov, zato bomo tu navedli le obdelave v
zvezi s to raziskavo.
Prof. A. Cedilnik je izdelal program, po
katerem smo z metodo zlepkov izračunali:
- Enačbe obličnice (konture) debla.
-Iz enačb obličnice smo izračunali premere (brez lubja) na 0,3H - 0 3 in polovici
(0,5H) višine drevesa- D5 .
- Ugotovili mesto, kjer je premer (brez
lubja) vrha 7 cm. Za del debla od panja do
točke, kjer je vrh debel 7 cm, smo določili
njegovo dolžino - uporabna dolžina debla
(L) in njegovo prostornino (telesnino)
- debeljad- čisto telesnino drevesa
Gozd V 53, 1995
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Preglednica 1: Pregled izmerjenih dreves po debelinskih stopnjah in višini
Table 1:
A survey of the trees measured by diameter class and height
Višina
dreves (m)
Tree height

Debel inske stopn · e 1 Diameterclasses
10
11
12
13
6
7
9
8

3

4

5

do 10
10- 14
15- 19
20 - 24
25-29
30 - 34
35-39
40 in več
40andmore

5
4
1

3
17
8
1

9
23
2

Skupaj
Total

10

29

34

1
13
14
5
2

35

2
16
14

32

1
10
22
5

38

5
23
12

40

19
11

30

14

nad 14
over 14

16
14
2

4
15
5
1

4
10
3

2
5
1

2

32

25

17

8

2

Največji

prsni premer 81cm.
The greatest brest-height diameter 81 cm.

Skupaj
Total
8
31
48
48
109
74
13
1
332

Najvišja višina 41 m.
The greatest height 41 cm.

Preglednica 2: Pregled izmerjenih dreves po prsnem premeru (brez lubja) in uporabni dolžini debla
Table 2: A survey of the trees measured by the breast-height dia meter (without bark) and the usable stem
length
Uporabna
dolžina
debla (m)
Usablestem
lenJJlh
do 10
10- 14
15- 19
20 -24
25-29
30-34
35 in več
35andmore
Skupaj
Total

do
15

15
19

16
3

11
23
1

19

Najkrajše deblo 3m.
The shortest stem 3 m

35

Prsni premer drevesa brez lubja (cm)
Breast-heiqht diameter of a tree without bark
20
25
30
35
40
45
50
55
60
49
24
29
34
39
44
54 59 64
1
20
11
3
1

36

4
16
13

33

7
24
3

34

2
20
13
1

36

Najdaljše deblo 37m.
The longest stem 37m

- U V- (vse brez lubja).
-Razlika med višino drevesa (H) in
uporabno dolžino (L) z višino panja 0,20 m
je dolžina vrha (Lv).
Lv= H- (L +0,20}

- Iz obličnice smo ugotavljali vse premere brez lubja. Prsni premer brez lubja smo
izračuna li z odštevanjem dvojne debeline
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16
23
2

41

4
27
5

36

2
14
10

36

1
12
7
1

1
3
7

21

11

65
69

70
<

Skupaj
Total

2

28
50
37
84
98
32
3

2

332

2

2

Največji

prsni premer 77 cm.
The greatest breast-height diameter 77 cm

lubja od izmerjenega premera z lubjem.
Vse izračune (korelacijske, regresijske,
sestavo tablic) smo izvedli s premeri brez
lubja. Tako smo poveča li natančnost izračunov. Izognili smo se napakam zaradi
različne debeline lubja. Kjer smo rabili
(tablice debeljadi) prsne premere z lubjem ,
smo računa li s prsnimi premeri z lubjem.

Tablice oblikovnega števila, debeljadi in količine izdelanih sortimentov

-Oblikovno število smo definirali kot
razmerje uporabne telesnine drevesa (UV)
in valja, ki ima enak premer kot je prsni
premer drevesa brez lubja (Dp). in enako
dolžino, kot je višina drevesa.
f =UV/0,7854 op 2

H =UV/gH

-Količina iz debla izdelanih sortimentov:
Deblo smo krojili (modelne - z računal
nikom) na 4 m (komercialna mera} dolge
kose. Upoštevali smo 6 cm nadmere in 1
cm za žaganje. Tako so bili kosi dejansko
dolgi 4,07 m. Za vsak tak kos (hlod) in
ostanek do vrha debla (do 7 cm premera
brez lubja) smo ugotovili srednji premer
(Ds) na i mm natančno. Za potrebe raču
nanja komercialne prostornine kosa smo
ga zaokrožili navzdol in izračunali prostornino. Vsota vseh kosov v deblu je tako
komercialna prostornina (volumen) debla
(V).
-Izkoristek (1) je razme~e med količino
iz debla izdelanih sortimentov in uporabnim
volumnom debla

1=

V/UV

-Izguba (Iz) je razlika izkoristka do
celotne telesnine debla
Iz= i -1
in predstavlja izgubo lesa zaradi napak
izmere (oblike debla in zaokroževanja
mer), nadmere in žaga (prereza).
Z ustreznimi korelacijskimi, regresijskimi
in drugimi analizami osnovnih in izračuna
nih (UV, V, L, D3, D5, f) podatkov smo nato
ugotavljali medsebojne zveze, uporabne
regresijske enačbe, vplivne dejavnike in
način njihovega delovanja ter napake
(ocene zanesljivosti) izračunanih rezultatov.
3 IZSLEDKI RAZISKAVE
3 RESEARCH RESULTS

3. i Debelina lubja v prsni višini (pri
prsnem premeru)
3.1 Bark Thickness at the Breast-Height (at the
Breast-Height Diameter)

V raziskavi o debelini lubja (REBULA,
1993) nismo posebej raziskali debeline

lubja v višini prsnega premera. Zato smo
to storili sedaj.
Raziskava kaže, da debelina lubja v prsni
višini drevesa (pri prsnem premeru) zelo
variira. Zvezo dvojne debeline lubja v prsni
višni (DLp) in pri prsnem premeru drevesa
brez lubja (Dp) podaja regresijska enačba
(DL- v cm)
DLp = 0,873 + 0,0292Dp

r = 0,74

S prsnim premerom drevesa smo uspeli
pojasniti komaj 55% vse variance debeline
lubja v prsni višini. Po tej enačbi izračunana
dvojna debelina lubja je obremenjena s
povprečno napako 3,8 mm, maksimalne
napake pa lahko presežejo tudi 8 mm.
Poskus, da bi del variance debeline lubja
pri prsnem premeru pojasnili z dolžino
debla ni prinesel uspeha. Dolžina debla je
izpadla kot neznačilna.
Poskusili smo tudi z oblikovnim številom.
Regresijska enačba zveze prsnega premera z lubjem (D), oblikovnega števila (f) ter
debeline lubja pri prsnem premeru je
DLp = 0,0177Do.sa1fo,3ss ;

R = 0,70

Zveza kaže, da imajo daljša drevesa pri
enakemu prsnemu premeru nekoliko debelejše lubje.
Kaže, da debelina lubja pri prsnem premeru variira bolj kot više na deblu.

3.2 Zveza prsnega premera z lubjem in
prsnega premera brez lubja
3.2 A Correlation between Breast-Height Diameter with Bark and Breast-Height Diameter with out
Bark

Zvezo velikosti prsnega premera z lubjem (D) in brez lubja (Dp) dajeta regresiji
D = 0,873 + i ,029Dp

r = 0,9997 in

Dp=- 0,824 + 0,971 D

r = 0,9997

Kljub skoraj funkcijski zvezi je tako
izračunan prsni premer obremenjen s
povprečno napako 3,8mm, prav toliko, kolikor je povprečna napaka pri izračunu debe-

line lubja. Tudi maksimalna napaka je enaka. To je razvidno tudi iz primerjave gornjih
regresijskih enačb z enačbo v prejšnjem
poglavju. Razlike med enačbami so neznatne in izhajajo iz narave regresijskih
enačb.
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3.3 Dolžina vrha
3.3 Stem Top Length

Vrh smo definirali kot ostanek debla od
mesta, kjer je deblo debelo 7 cm (brez
lubja), do vrha drevesa. Je preostali del
debla, ki ga ponavadi ne izrabi.mo in ostane
v gozdu. Dolžino vrha (Lv) smo definirali
po metodiki.
Regresijska enačba za izračun dolžine
vrha je:
Lv = 4,203 -O, 14450 + 0,0012702 +
+ 0,0345H ; R

=0,865

Regresija nam kaže, da imajo korenasta
drevesa (večji D pri enakem H) krajše vrhe.
Jedra, stegnjena drevesa (daljša pri enaki
debelini) pa daljše vrhe. Zveza je precej
tesna, saj z njo pojasnimo kar 73 % variance. Povprečna napaka ocene dolžine
vrha Se = 0,33m, kar je okoli 1/6-1 /5
dolžine vrha. Ekstremne napake takega
izračuna pa dosežejo skoraj 40 % dolžine
vrha.

3.4 Zveza med uporabno dolžino debla
in višino drevesa

je. To je t.i. Hohenadlovo sekcioniranje,
kjer celo deblo razdelijo v 5 relativno enako
dolgih (po 0,2 dolžine debla) sekcij. Srednji
premeri teh sekcij so tako (če začnemo pri
panju) na višinah:
1. na O,1 H
2. na 0,3 H
3. na 0,5 H, na sredini dolžine debla
4. na 0,7 H
5. na 0,9 H
če poleg prsnega premera pri izračuna
vanju telesnine debla upoštevamo še gornje premere, zelo povečamo natančnost
iz računa . To smo ugotovili tudi v naši raziskavi in bomo prikazali pozneje.
Pri praktični uporabi uporabljajo poleg
prsnega premera, po navadi dodatno še
premere na 0,3H ali 0,5H. Prvega je laže
izmeriti, je navadno pod krošnjo, drugi pa
nekoliko izboljša izračun .
V naši raziskavi smo ugotavljali vse premere. Ugotovili smo, da je smotrno raču
nati le s premeroma na 0,3H = 0 3 in na
polovični višini - 0,5H =0 5 . Zato tu obravnavamo le ta dva.
Zvezo prsnega premera debla z lubjem
(D) in višine drevesa (H ) s premerom 0 3
(brez lubja) nam kažeta regresijski enačbi :

3.4 A Correlation between the Usable Stem
Length and the Tree Height

3.51
o3 = 0,9756DO.s7et Ho.oeg;
R = 0,9914 Se = ±5,43 %

L = 0,9655H- 4,203 +O, 14450- 0,0012702
oziroma
H = 1,0346L + 4,353 - 0,14950 + 0,0013102

3.52
0 3 = 0,023 + 0,8250- 0,002402+ 0,0019DH;
R = 0,9872 Se= ±1 ,?cm

Zvezo med uporabno dolžino debla (L)
in višino drevesa (dolžino debla H) nam
dajeta enačbi :
Enačbi sta izračunani z upoštevanjem
zveze med višino drevesa in uporabno dolžino debla, dano po metodiki dela. Povprečna napaka izračunov je okoli 0,35m,
največja pa 0,7 do 0,8m.

3.5 Premeri debla pri različnih višinah
drevesa

Zvezoprsnega premera in višine drevesa s premerom debla na polovici višine
(05 ) pa ponazarjata enačbi :
3.53
Ds= 0,8366DO,s64t H0,0744
R =0,9856 Se= ±7,06%
3.54
0 5 = 2,092 + 0,5880
R = 0,9800 Se= ±1 ,76 cm.

3.5 Stem Diameters at Various Tree Heights

V nemški strokovni literaturi, ki obravnava izmero celih debel, je pogosta razdelitev
debla na relativno enako dolge dele, sekci406 GozdV 53, 1995

Kljub visokim korelacijam sta izračuna
0 3 in 0 5 iz prsnega premera in višine
drevesa razmeroma tvegana. Računamo
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lahko z najvecjlml napakami okoli 4 cm
oziroma 11 do 13 %, kar je razmeroma
veliko. Zanimivo je, da višina drevesa zelo
malo prispeva k natančnosti izračuna.
Opisana raziskava zvez premerov debla
na različnih višinah drevesa nam kaže
predvsem dejstvo, da so oblike naših jelk
zelo različne. Pri enakem prsnem premeru
in enaki višini drevesa so vmesni premeri
(0 3, 0 5) precej različni. Od tod majhna
natančnost izračunov iz regresijskih enačb.

3.6 Oblikovno število (!)
3.6 Form Height Number (f)
Ugotavljali smo le t.i. nepravo oblikovno
število, kot je opisano v poglavju o metodi ki
dela.
Je razmerje deblovine (brez lubja) debla
in valja s premerom Dp in višino H (dolžino
debla).
Povprečno oblikovno število (f) je 0,483.
To kaže, da so naše jelke razmeroma
polnolesne. Razpon oblikovnega števila je
razmeroma velik. Ekstrema sta:
m1mmum f = 0,340 in
maksimum f = 0,632.
Standardni odklon je Se = 0,05 in koeficient variacija KV = 10,4 %.

količine

izdelanih sortimentov

loid in stožec v deblu, ter stožec, neiloid ali
paraboloid na vrhu). Od tod tudi vse težave
podajanja telesnine debla z enostavnimi
obrazci.
Vključitev še drugih premerov više na
deblu znatno poveča natančnost izračuna
oblikovnega števila in pojasni variabilnost
oblikovnega števila. Prepolovi napako ocene in z vsemi tremi merami drevesa pojasnimo že 85 - 90% vse variabilnosti. Upoštevanje vseh relevantnih mer (enačba
3.64) kaže velik vpliv telesnine debla na
oblikovno število. Kljub temu je variabilnost
oblikovnega števila še vedno precejšnja in
kaže na razlike obličnice.
Analiza zvez oblikovnega števila z merami drevesa nam kaže iste zakonitosti kot
podobna analiza zvez med samimi merami
v prejšnjem poglavju. Ta analiza ni toliko
pomembna samo zaradi ugotovljenih zakonitosti o teh zvezah. Bolj pomembna je za
razumevanje in pojasnjevanje natančnosti
izračuna telesnine debel, kar bomo prikazali v naslednjem poglavju.
Pomembno je poudariti še ugotovitev,
da oblikovno število (in s tem tudi oblika
debla) zelo variira že znotraj posameznega
vzorca (rastišča, odseka). Zato deluje kot
naključna napaka in je pričakovati, da se
napake izravnajo že pri majhni količini lesa.
3. 7 Debeljad debla

Zvezo oblikovnega števila in posameznih
mer drevesa nam kažejo naslednje regresijske enačbe:

3.7 Stem Timber

Debeljad debla (uporabno maso,

3.61

f = 0,8234D-o,23D2HO.o901

R = 0,6562

Se= ±8,6%

3.62

f = 0,8501 D-1,3964031,3297

R = 0,9195

Se= ±4,4%

3.63

f = 0,99860-1,12750,1,0487

R = 0,9253

Se= ±4,2%

3.64

f = 11738, 7D-1,975H-D967UVD,961

R = 0,9761

Se= ±2,4%

Vsi koeficienti regresijskih enačb so
na stopnji tveganja 0,01%.

značilni

Enačbe kažejo, da samo s prsnim premerom in višino drevesa le malo pojasnimo
variabilnost oblikovnega števila in s tem
tudi obliko debla. Ugotovitev je posledica
dejstva, da je vsako deblo sestavljeno iz
delov, ki so podobni različnim geometrijskim telesom (presekani neiloid, parabo-

čisto

prostornino drevesa UV) nam dajejo regresijske enačbe v preglednici 3 s pripadajočimi multiplimi korelacijskimi koeficienti
(R) in standardnimi napakami ocen (Se)
Iz pregleda regresijskih enačb lahko ugotovimo:
'1 • Zveze med prsnim premerom, dolžino
debla in še enim vmesnim premerom kot
neodvisnimi spremenljivkami in debeljadjo
drevesa so skoraj funkcijske.
Gozd V 53, 1995
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Preglednica 3: Regresijske enačbe za rač unanje debeljadi jelke
Table 3:
Regression equations for ca/cu/ating the timber of European tir
Enačba/Equations

Št./No.

R

Se

3.71

1 8161 1 1002
UV = 0,00004750 '
H '

0,9974

3.72

UV = 0,00009620 1.7286L 1•007

0,9979

± 7,65%

3.73

UV = 0,000124Dp 1,6858L 1,0038

0,9980

±7,63%

3.74

UV = 0,000049100,6350031,3482H1,0071

0,9994

0,9129

0,9994

1,0452 1,0224
05
H

3.75

UV = 0,00005720

3.76

2
UV =O, 1037 + 0,000030140 H

0,9872

3.77

2
UV=-0, 1167+0,000662DH+0,000020740 H

0,9896

3.78

uv = 0,00008(}702 •6280

0,9893

3.79

UV = 0,000119Dp2· 5588

0,9894

± 8,57%

±4,18%

± 4,18 %
±O, 197m
±O, 177m

3
3

± 18,2 %
± 18 %

V enačbah pomenijo:
UV = debeljad drevesa brez lubja v m3
O = prsni premer, z lubjem, v cm
Dp = prsni premer brez lubja v cm
0 3 premer debla v višini 0,3 višine debla, brez

lubja, vem
0 5 =premer debla na 0,5 (polovici višine debla),
brez lubja, v cm.
H =višina drevesa v m
uporabna dolžina debla v m
L

2. Z dolžino debla (L ali H) in prsnim
premerom drevesa pojasnimo okoli 99,5%
variabilnosti debeljadi. Z vklju čitvijo enega
od vmesnih premerov (03 ali 0 5 ) pa pojasnimo 99,9 % vse variabilnosti debeljadi.
Sam prsni premer pojasni okoli 98 % variabilnosti.

izračuna debeljadi so podobne ugotovilvam v prejšnjih dveh poglavjih o vmesnih
premeri h in oblikovnemu številu. Pestrost
oblike debel, ki je ne moremo popolnoma
zajeti v naše reg resijske obrazce, povzroča
nenatančnost izračunov. Ugotovitve o vmesnih premerih in obličnic i tako pojasnjujejo,
ilustrirajo, in na neki način opravičujejo razmeroma pomembne možne maksimalne
napake izračuna debeljadi za posamezno
drevo. V povprečju , če rač un amo debeljad
za večje število dreves, pa so e načbe dovolj natančne.
E načbe so tako dovolj uporabne. V praksi bodo več i noma uporabljali enačbo 3,71.
Za n ata n čnej še in zanesljivejše računanje,
zlasti za posamezna drevesa (majhne
ko liči n e), kaže izmeriti še kakega od vmesnih premerov. Veliko laže izmerimo 0 3 , je
pa enako zanesljiv kot 0 5 .

=

3. Vsi regresijski koeficienti so znači l n i
na stopnji tveganja manjši od p = 0,01 %.
4. Rač un a nj e telesnine debla le s prsnim
premerom je zelo tvegano. Največje napake so lahko do 40%. Kljub tako tesnim
zvezam je iz račun debeljadi za posamezno
drevo s pomočjo prsnega premera in dolžine debla lahko napače n za prek 20%.
5. Če v računanje vključi mo še kak vmesni premer (0 3 ali 0 5), tveganje izračuna
prepolovimo. Standardna napaka ocene je
tako okoli 5%. Maksimalne napake pri posameznem drevesu pa so še vedno okoli
±1 0%.
6. Vsi i zr ačuni so precej n ata n č n ej š i
(možna napaka je manjša za okoli 10%),
če rač un amo z uporabno dolžino debla,
namesto z višino drevesa.
Vse ugotovitve v zvezi z n ata n čnostjo
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3.8
tov

Količina

iz debla izdelanih sortimen-

Obe
šča

3.8 The Quantity of the Assortments prepared
from the Stem

enačbi

kažeta, da izkoristek nara-

z večjo debelina in višino. Na spre-

membo izkoristka bolj vpliva spreminjanje
višine kot spreminjanje debeline.

Količina iz debla izdelanih sortimentov
(V), je vsota komercialnih mer (ugotovljenih

4 TABLICE ZA JELKO

po določilih o izmeri sortimentov in brez

4 TABLES FOR THE EUROPEAN FIR

nadmer) vseh kosov (po 4 m in ostanka do
vrha) v deblu. Tako nam predstavlja (komercialno) tržno telesnino debla. To je
telesnina debla, ki jo po določilih standarda
lahko prodamo. Kažejo jo enačbe:

Preden predstavimo tablice debeljadi in
drugih količin za debla jelk, moramo odgovoriti na nekaj vprašanj v zvezi z uporab-

nostjo - na splošno - tablic in posebej v

3.81

V= 0,0000376D1.a3o7H1,1316

R = 0,9972,

Se= ±9,03%

3.82

V= 0,0000777D1,745BL1.o3

R = 0,9977,

Se= ±8,29%

3.83

V=- 0,1149 + 0,000593DH + 0,00002D2H

R = 0,9888,

Se= ±0, 174m3

3.84

V= 0,000101 D~1,702L1,027

R = 0,9977,

Se= +8,29%

Znaki v enačbah so isti, kot v preglednici
3. Tudi ugotovljene zakonitosti, glede natančnosti

in zanesljivosti enačb, so zelo

podobne onim v prejšnjem poglavju (3. 7).
Zato jih ne kaže ponavljati.

zvezi z zanesljivostjo in

natančnostjo

tablic.

4.1 Uporabnost tablic debeljadi
4.1 The Applicability of Timber Tables

Tablice smo izračunali iz ustreznih regresijskih enačb. Tablice 1, 2, 4 in 7 smo
3.9 Izkoristek deblovine

izračunali

3.9 Stemwood Yield

prsnim premerom z lubjem. Tablici 3 in 6
sta izračunani s prsnimi premeri brez lubja
(Dp) in uporabno dolžino (L) drevesa.

Povprečen izkoristek (razmerje LV : LUV)
deblovin je 0,9318. Aritmetična sredina
izkoristka je 0,920. To pomeni, da v povprečju uspemo vnovčiti (zaračunati) 92 93% debeljadi. Razlika, 7- 8%, je izguba,
ki nastaja zaradi žaganja, nad mer in določil
o izmeri lesnih sortimentov.
Izkoristek deblovine se spreminja od
debla do debla in se giblje v razmeroma
širokem razponu. Najslabši je pri drobnem,
kratkem in korenastem lesu (minimum je
1 = 0,842), boljši je pri dolgem, debelem in
jedrem lesu (maksimum je 0,967). Standardna deviacija je Se = ±0,02. Tako je
KV = 2, 17%. To kaže, da je pri večini
debel izkoristek blizu povprečja.
Za oceno izkoristka, v odvisnosti od mer
debla, smo izračunali naslednji enačbi:

z izmerjeno višino drevesa in

Tablica 5 je izračunana s prsnim premerom

z lubjem (D) in uporabno dolžino debla (L).
Te mere potrebujemo za rabo tablic.
Težave so tu z ugotavljanjem mer drevesa. Vse mere lahko izmerimo le pri
podrtih (posekanih) drevesih. Če pa je
drevo že obdelano, je po navadi privršeno

(odžagan vrh). Ta je po navadi odžagan
na mestu, kjer je vrh še debelejši od 7 cm.
Tako ne moremo ugotoviti uporabne dolži-

ne debla. Lahko jo le ocenimo. Taka cenitev je uporabna, saj napaka pri oceni dolžine za kak decimeter (0, 1m) malo vpliva na
natančnost ugotovljene količine. Na osnovi
ustreznih mer debla v tablici odčitamo
iskana količino.
Ugotovimo lahko, da so tablice debeljadi

3.91

1=

0,7921 oo,o146Ho.o31s;

R = 0,7053,

Se=±1,71%

3.92

1=

0,8706 + 0,000306D + 0,0016H;

R = 0,7106,

Se= +1,53%
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uporabljive za vsakogar, ki zna in more
(ima instrumente - višinomer) izmeriti
ustrezne mere drevesa ali debla.
4.2

Reprezentančnost

tablic

4.2 The Representation Character of the Tables

Tablice so toliko zanesljive, kolikor je
vzorec izmerjenih dreves,
iz katerih so izračunane .
Vzorec je naključno izbran v dinarskem
gozdu jelke in bukve na gozdnem obratu
Bukovje (GG Postojna). Podrobno je to
opisano v literaturi (REBULA 1993).
Sestavo vzorca po debelinah in višinah
nam kažeta preglednici 1 in 2. V prvi so
drevesa razporejena po merah, ki jih merimo v gozdu (prsni premer z lubjem, višina
drevesa). V drugi so razporejena po merah
(prsni premer brez lubja, uporabna dolžina
debla), ki jih lahko izmerimo na obdelanih
debi ih.
Iz preglednic je razvidno, da vzorec
zajema vse pri nas običajne debeline in
višine dreves.
Natančnejša analiza reprezentančnosti
vzorca, ki je izvedena s primerjavo debelinskega in višinskega (višin drevja) razpona
drevja v našem vzorcu in z razponi v
deblovnicah Schuberga za jelko, kaže naslednje:
Debelinski razpon je enak kot pri Schubergu .
Pri tanjšem drevju (do 30 cm prsnega
premera) smo v našem vzorcu zajeli celo
nižja drevesa, kot jih izkazuje Schuberg.
Schuberg ima tu veliko daljša drevesa celo 5 - 6 m - kot smo jih našli (zajeli) mi.
Pri srednjih debelinah (30- 50 cm prsnega premera) je višinski razpon pri Schubergu za 2 - 3 m večji na spodnji in gornji
meji.
Pri najdebelejšem drevju so razlike v
razponih spet manjše. So le 1 - 2m na
spodnji in gornji meji.
Podoben razpon mer (premerov in višin)
je ugotovil tudi ŠPIRANEC (1976) pri
proučevanju jelke na Hrvaškem. Bistvena
razlika je le pri debelini. V njegovem vzorcu
je zelo veliko debelega drevja. V vzorcu, ki
šteje 3844 dreves, je kar 22% analiziranih
dreves debelejših od 60 cm in celo skoraj
2% debelejših od 80 cm prsnega premera.
reprezentančen

41 O
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Take debeline so pri nas redke. Tudi tako
visokih dreves (44- 47,5 m) pri nas nismo
našli. Take višine pa so redke tudi drugod,
saj je tudi pri tako debelih drevesih našel
le 1,3 % dreves višjih od 39 m.
V njegovem vzorcu je kar 3697 dreves,
ali 96 % z Dinaridov. Zato so njegovi izsledki dobra osnova za vrednotenje naših ugotovitev, ki izhajajo iz veliko manjšega (le
slabih 9 %) vzorca.
ČOKL (1962) daje podrobno sestavo
modelnih dreves le za smreko. Zato ni
možna natančna primerjava. Iz razpona
podatkov v izračunanih deblovnicah za
jelko (ČOKL 1962) pa lahko sklepamo, da
smo v našemu vzorcu zajeli širši razpon,
tako po debelini kot višini.
Tablice so izračunane v približno enakih
razponih, kot jih ima Schuberg. Lahko
ugotovimo, da naš vzorec pokriva, po
dimenzijah izmerjenega drevja, pretežno
večino slovenskih gozdov. Zato je večina
izračunanih vrednosti znotraj vzorca. Le
za ekstremne dolžine drevja (po 2 - 3m)
na zgornji in spodnji meji so izračunane
vrednosti debeljadi ekstrapolirane.

4.3

Natančnost

in zanesljivost tablic

4.3 The Accuracy and Reliability of the Tables

Tablice so izračunane iz enačb, ki vsebUjejo po dve neodvisni spremenljivki.
V poglavju 3. smo navedli standardne
napake ocene vseh teh enačb. So okoli 8
- 9 %. V praksi lahko izjemoma računamo
z maksimalnimi napakami, ki so dvakrat
večje od povprečja. V našem primeru so
18 - 20 %. To velja za oceno debeljadi ali
druge količine za posamezno drevo. Vzroke za taka odstopanja smo pokazali (in
pojasnili) z obliko debel, ki jo ponazarja
oblikovno število - f - (v poglavju 3.6).
V poglavju 3.7. smo tudi pokazali, da
napako ocene debeljadi lahko prepolovimo,
če poleg prsnega premera pri izračunu
upoštevamo še kak premer (D 3 ali D5) više
na deblu. Tudi tablice, ki bi jih tako izračunavali , bi bile zaneslivejše. Bile bi pa
komaj uporabne, predvsem iz dyeh razlogov:
1. V praksi zelo redko (le za posebne,
znanstvene namene) merimo višje preme-

Tablice oblikovnega števila, debeljadi in

re. Praktiki običajno tudi nimajo potrebnega
orodja za merjenje takih premerov na
stoječem drevju.
2. Tablica bi bila zelo obsežna in zato
manj pregledna.
Danes, ko lahko že vsak računa z raču
nalniki, tablice izgubljajo svojo vlogo in
pomen. Pomembnejše so enačbe. Te smo
navedli. Z njimi si vsak lahko izračuna debeljad.
Pravilnost tablic smo preverili tudi na
vzorcih. Preverili smo jih tako, da smo
dejansko debeljad ali drugo značilnost
drevesa primerjali s količino, izračunana
po obrazcu. Za preverjanje smo izoblikovali
4 stratume:
1. drobno in kratko:
prsni premer (brez lubja - tudi v drugih
stratumih) do 44,9 cm
uporabna dolžina debla do 19,9 m
V stratumu je bilo 116 debel z (izmerjeno
-dejansko) debeljadjo 38,46 m3.
2. drobno in dolgo:
prsni premer do 44,9 cm
uporabna dolžina debla 20,0 m in več
V stratumu je 117 debel s 156,63 m3
debeljadi.
3. debelo in kratko:
prsni premer 45 cm in več
uporabna dolžina do 27,9 m
V stratumu je bilo 44 debel z debeljadjo
114,51 m3
4. debelo in dolgo:
prsni premer 45 cm in več

količine

izdelanih sortimentov

uporabna dolžina debla 28 m in več
V stratumu je bilo 54 debel z debeljadjo
184,94 m3
Za enačbo 3.71, oziroma tablico 3, so
povprečne in ekstremne relativne in absolutne napake prikazane v preglednici 4.
Preglednica kaže, da so napake ocene
v okviru pričakovanega. Povprečne napake
vzorca so razmeroma majhne. Omembe
vredni sta le napaki v 3. in 4. stratumu.
Kažeta, da v povprečju tu izračunamo nekoliko previsoko debeljad.
Ekstremne napake so visoke. Imeli smo
"srečo" in zajeli tudi tistih 5% dreves z
najvišjimi napakami. Gre za drevesa, ki po
svoji obliki ekstremno odstopajo od povprečja.

Podrobnejši pregled kaže, da so povsod
(pri vseh debelinah in dolžinah) odstopanja
navzgor in navzdol. Najmanjša so odstopanja pri srednjih merah. Tu je običajno tudi
največ lesa. Prav tako ta pregled kaže, da
že pri obravnavi 3 - 5 debel skupaj povprečna napaka ne presega 4 %.
Ugotovljene napake se v praksi izravnavajo in omilijo. Previsoke ocene pri najdebelejših in najdaljših deblih pa lahko celo
zboljšajo rezultate. Gre za to, da pri raču
nanju tržne količine lesne mase (vsota
količine izdelanih sortimentov) upoštevamo
enak odpadek (izkoristek) za vse debeline.
Ta je pri debelem drevju manjši.
Povprečne in ekstremne napake ocen
za druge znake (količine), po stratumih in

Preglednica 4: Povprečne in ekstremne napake ocene debeljadi računane po obrazcu 3.71.
Table 4:
The average and extreme errors at timber estimate- ca/cufa ted by the formula 3. 71

s

Meje stratuma

T

Stratum's limi/s

R

prsni
premer
brez lubja
Breast·
height diameter
without bark

uporabna
dolžina
debla
Usable
stem fength

tom\

Im\

A
T.

s
1

'
'/.
1
2
3
4

do45

do 19
do45
19 <
45<
do 28
45<
28<
SKUPAJ/Tola/

Povprečna

napaka
ocene
The
ave rage
error of
es/imate

Ekstremne napake
Extreme errors
Previsoka ocena
Prenizka ocena
A too hi h es/imate
A too low es/imate
Ab sol.
Rela!.
Absol.
Rela!.
Absol.
Rela liv.
Relativ.
Ab sol.

Povprečna

debeljad
debla
The
ave rage
stem
timber

1%\

1m3\

1%\

tm 3l

1%\

tm 3\

-0,22
+0,07
+0,48
+ 1,17
0,34

0,10
0,28
0,66
0,79
0,79

23
21
23
31
31

0,09
0,27
0,44
0,84
0,84

20
20
13
21
21

0,33
1,34
2,60
3,42
1 49
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skupno, smo prikazali v preglednici 5.
V preglednici 5 vidimo, da so napake
ocen (iz rač un ov po enačbah ) posameznih
znakov, podobne. Razlikujejo se glede na
to, s katero enačbo so izračunane. Podatki
v preglednici 5 nam potrjujejo ugotovitve o
natančnosti posameznih regresijskih enačb
iz poglavja 3. Izrač uni s "č istimi" merami
drevesa (brez lubja, uporabno dolžino
debla) dajejo natančnejše rezultate. Največjo zanesljivost zagotavljajo enačbe z
dodanim premerom (03 ali 0 5 ). Tu so povprečne napake najmanjše. Pomembno je,
da z upoštevanjem teh mer prepolovimo
ekstremne napake.
Iz primerjave lahko zaključimo, da so
izračun ane enačbe in z njimi izračunane
tablice dovolj zanesljive in tako uporabne
pri vsakdanjih potrebah prakse.

4.4 Primerjava z deblovnicami za celjski
okraj
4.4 A Comparison of Vol ume Tables for the Celje
District

ČOKL (1962) je za debeljad jelke v
celjskem okraju ugotovil enačbo:
V= 0 ,0000449Dt ,sss3Ht,2943

V je debeljad z lubjem v m3.
če gornjo enačbo delimo z našo enačbo
(iz naslednjega poglavja) za debeljad z
lubjem, dobimo relativne razlike deblovnic
(debeljad z lubjem).

R = 0 ,755 D-o.o952HO.t94t
En ačba kaže, da ima pri enakih premerih
drevje po celjskih deblovnicah manjšo
prostornino, pri enakih višinah pa večjo.
Drevje je bilo v celjskem okraju bolj polnolesno.
Primerjava srednjih odklonov (s) in ocen
možnih povprečnih napak (Se) kaže, da je

Preg lednica 5: Povprečne in ekstremne napake {v %) ocene posameznih z načilnost i debel po
stratumih
Table 5:
The average and extreme errors of estima te (in%) of individua/ stem characteristics by
stra ta
Ocenjena
značil-

Po v-

prečje
nost
The
Estim.
char. average

uv 2
UV3
uv 4
v1
v2
1

F

+ 0,28
-0,21
-0,23
-0,07
+ 0,49
+ 0,15
-0,22

1
Ekstrem .
extreme
+

-

23
22
14
21
25
6
23

16
10
10
21
16
8
19

STRA TUM
2
3
PovPo vEkstrem.
Ekstrem.
prečje
extreme prečje
extreme
The
The
+
+
average
average
+0,89
- 0,38
- 0,47
+ 0,09
+0,86
0,00
+ 0,16

21
7
9
24
23
3
24

17
8
12
20
17
3
21

Opombe: UV2 - debeljad, računana po enačbi 3.73,
na osnovi Dp in L
Notes:
UV2 - timber ca/culated by the equation 3. 73, based on Dp and L
uv3- debeljad računanapoenačbi 3.74,
na osnovi O, 0 3 in H
UV3 - timber ca/cu/ated by the equation 3. 74, based on O, 0 3 and H
uv4 - debeljad, računanapo enačbi3.75,
na osnovi O, 0 5 in H
timber ca/culated by the equation 3. 75, based on O, 05 and H

uv4 -

412

GozdV

53, 1995

+ 0,70
+ 0,55
+0,87
+ 1,45
+ 0,73
- 0,05
+ 1,34

23
10
9
24
25
2
25
V1

v,
V2

V2

17
8
5
14
14
2
14

4
Skupaj
Ekstrem.
po vprečje
prečie
extreme
The
The
+
average
average
total
Po v-

- 1,43
+ 1,31
+ 1,31
+ 1,02
- 1,59
-0,20
+ 1,09

24
12
12
34
27
2
27

21
6
7
21
21
3
20

+ 0,28
+ 0,08
+ 0,08
+0,37
+0,32
+ 0,01
+0,34

-tržna telesnina debla, računana
po enačbi 3.81, na osnovi O in H
- commercial stem vo/ume, calculatedbytheequation3.81, based
onDandH
- tržna telesnina debla, račun ana po
enačbi 3.84, na osnovi Dp in L.
- commercial stem vo/ume, calculated by the equation 3.84, based
on DpandL
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Preglednica 6: Primerjava naših deblovnic z deblovnicami za celjski okraj
Table 6:
A comparison of our vo/ume tabfes with those for the Celje district
Višina
drevja
Tree height

m
10
15
20
25
30
35
40

Prsni o rem er cm 1 Breast-heiOht diameter

20.

10

30

0,888
0,960

0,948
1,026

0,924
0,977
1,020
1,057

1,015

1,060

40

50

60

0,951
0,993
1,028
1,060
1,087

0,931
0,972
1,007
1,037
1,065

0,955
0,989
1,019
1,046

70

0,975

1,005
1,031

Višina (m), pri kateri je debeljad enaka
The heiaht at which timber is enual

13,2

1

18,5

-1

22,6

bilo v celjskem okraju drevje bolj heterogeno. Zato so tudi povprečne napake večje.
Podrobnejša primerjava je prikazana v
preglednici 6. V zgornjem delu preglednice
je prikazana primerjava debeljadi debel
posameznih mer. V spodnjem delu pa smo
izračunali

višine drevja, pri katerih je de-

beljad enaka v obeh deblovnicah (po obeh
enačbah).

V preglednici 6 vidimo, da se prostornine
debel povprečnih mer, običajnih višin,

skoraj ne razlikujejo.
Debla imajo enako prostornino pri viši-

1

26,0

1

29,0

1

31,7

1

34,2

da so razlike med deblovnicami statistično
neznačilne.

4.5 Primerjave z deblovnicami drugih
avtorjev
4.5 Comparisons with Volume Tables by other
Authors

V preglednici 7 smo prikazali

številčne

primerjave naših deblovnic z deblovnicami

drugih

avto~ev,

na diagramih 1 do 6 pa so

te primerjave prikazane grafično. V preglednici je prikazano relativno razmerje

nah, ki so navedene v spodnjem delu preglednice in potekajo blizu sredine razpona.

telesnine debla določenih mer po deblovnicah (tablicah) posameznega avtorja (Va)

Te višine ustrezajo višinam za 7. razred
vmesnih tarif (ČOKL 1980), višinam za 6.
razred pri drobnejšem drevju, oziroma za

naše tablice (UV ali V).

7. razred (pri debelejšem drevju) prirejenih
Schaefferjevih tarif in sečejo 9., 8. in 7.
razred prirejenih Alganovih tarif.
Vidimo, da so deblovnice v povprečnih
okoliščinah enake. Pri stegnjenem drevju
(večje višine ob enakih prsnih premerih)
kažejo deblovnice za celjski okraj večje
telesnine, pri bolj čokatem drevju pa manj-

še. Pomembnejše razlike so torej le pri
ekstremno oblikovanih drevesih, pri drevesih z ekstremnimi (izjemnimi) oblikovnimi
števili. Če razlike med deblovnicami (našimi in za celjski okraj) primerjamo s srednjimi odkloni regresij in pričakovanimi sred-

njimi napakami

izračunov,

lahko trdimo,

in telesnino, ki jo za iste mere debla kažejo

R = Va/UV
Na diagramih pa so prikazane razlike
(v%) med našimi in tablicami drugih avtorjev.
Tablice smo primerjali s tablicami petih
avtorjev. Popolnoma korektni sta le primerjavi z deblovnicami HUBAČ-a (HU BAČ
1973) in AL THERR-ja (ALTHERR 1963).
Prve kažejo debeljad brez lubja, druge pa
tržno mero debla (količino iz debla izdelanih sortimentov). Tako Hubačeve tablice
ustrezajo naši debeljadi debla (UV), Altherrjeve pa tržni meri. Primerjava kaže, da
so razlike med tablicami minimalne in bi se

pri temeljiti

statistični

obdelavi verjetno
Gozd V 53, 1995
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pokazale kot neznačilne . V splošnem iz
primerjave lahko ugotovimo, da kažejo
Hubačeve tablice pri kratkih deblih, nekoliko manj izrazito tudi pri drobnih, nekoliko
(okoli 0,5 %) manjše telesnine, pri dolgih
in debelih pa za 0,5- 1% večje telesnine.
Altherrjeve tablice pa ravno obratno; pri
krajših in tanjših deblih kažejo več (okoli
1,5 - 2 %), pri dolgih in debelih deblih pa
manj. Naše tablice so torej med Hubačevim i in Altherrjevimi.
Da smo lahko naše tablice primerjali z
drugimi, smo jim priračuna li lubje, po ugotovitvah naših predhodnih raziskav (REBULA 1993). Tako smo dobili enač bo :

uvl = o,oooo5946D1,7835H1,10o2,
ki daje oceno za telesnino debla z lubjem, kar kažejo tudi deblovnice Schub~rga
(GRUDNER, ?C H WAP~ACH 1952), Suriča (1949) in Spiranca (SPIRANEC 1976).
Primerjali smo s Schubergovimi deblovnicami za starostni razred 80 - ~20 let in
nad 120 let. Prve deblovnice (80 - 120 let)
kažejo povsod nekoliko večje (2 - 4 %)
telesnine debel, druge pa znatno (4 -10 %)
večje. Del razlik lahko pripišemo debelini
lubja (1 - 1,5 %). Raziskave nemških
avtorjev namreč kažejo, da je lubje jelke
pri njih debelejše. Drugi del razli ke gre
najbrž na račun bolj polnolesnih jelk. Z
upoštevanjem navedenega ugotovimo, da
so naše tablice zelo blizu tablicam Schuberga. Njegove tablice za starostni razred
40-80 let so le neznatno (1 - 1,5 %) višje
od naših, žal pa obsegajo le drevje do
prsnega premera 45 cm.
Za nas so zlasti zanimive primerjave z
avtorji, ki obravnavajo jelko z enakih rastišč
(rastlinskih združ_b) , kot pričujoča raziskava. Primerjava s Suričevimi tarifami (veljajo
tudi za smreko) kaže, da so naše deblovnice pri drobnem drevju precej višje. Pri
srednjih debelinah (35 - 45 cm) prsnega
premera so praktično enake. Pri debelem
in kratkem drevju so neko.liko nižje (3- 4 %),
pri debelem in dolgem, pa neznatno 0,5 2 % previsoke.
Najbolj temeljito smo !jaše deblovnice
primerjali z deblovnicami Spiranca. Razlog
za to je v bližini (sorodnosti) vzorcev in
razpoložljivosti materialov, ki o m ogočajo
takšne primerjave.
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Špiranec je za deblovino jelke, skupaj z
vejami debeline nad 3 cm, ugotovil naslednjo regresijsko enačbo:

V = 0,00005015D1,8775H1.Ds43
Standardna deviacija je Se = ±0,04268
ali v % Se = ±9,83 %. Kljub skoraj 12-krat
večjemu vzorcu, je zanesljivost in natanč
nost Špirančeve enačbe enaka naši. Pomembna je ugotovitev Špiranca, da geološka podlaga (silikatna ali kraškoapnenča
sta) ne vpliva na oblikovno število. Oblika
jelovih debel je torej povsod enaka. Ugotovil je, da je povpreč no oblikovno število
f = 0,481. To je enako naši ugotovitvi
(f = 0,483).
Špiranec je debeljad (krupno drvo) raču
nal z odbitkom vejevine. Primerjava z našimi tablicami kaže, da so naše tablice pri
drobnem drevju (do 20 cm prsnega premera) nekoliko (1 - 2 % - zlasti pri dolgem
drevju) previsoke. Pri debelinah okoli
30 - 40 cm prsnega premera skoraj ni
razlik. Pri debelejšem in še zlasti daljšem
drevju pa kažejo Špirančeve tablice nekoliko (1 -2 %) višjo debeljad .
Na osnovi izvedene primerjave lahko
ugotovimo, da ka~ej!Y predlagane en ačbe
in tablice debeljad , ki je nekako v sredini,
med debeljadjo, ugotovljeno s tablicami
drugih avtorjev. Zato lahko zak ljuči m o, da
so predlagane enačbe in tablice realne,
pravilne in zanesljive.

4.6 Primerjava debeljadi in izdelanih
sortimentov
4.6 A Comparison of Timber and Assortments
prepared

Ko smo zbirali osnovne podatke za to
raziskavo (REBULA 1993), smo izmerili
tudi izdelane sortimente. Njihovo telesnino
smo ugotavljali po veljavnih predpisih (brez
nadmere, zaokroževanje dolžine in premerov navzdol). Primerjava je prikazana v
preglednici 8.
Iz primerjave vidimo, da so izdelali 9,33%
sortimentov manj, kot je dejansko debeljadi, 9,66% manj kot je debeljadi po tablicah,
in 2,69 % manj od tržne mere debel. Razlike so velike, zato jih moramo pojasniti.
Pojasnimo jih lahko takole:

Tablice ob!ikovnega števila, debeljadi in količine izdelanih sortimentov

Preglednica 7: Primerjava naših deblovnic z deblovnicami drugih avtorjev

Table 7:
Prsni
premer

Breastheight
diameter

A comparison of our vo/ume tab/es with those by other authors
Višina
drev.

AVTORJI TABLIC/Tab/es'authors
SCHUBERG
80-1201 nad 120

Tree
height

ŠURIČ

D

H

Debejad z lubjem

m

Timber with bark

30

40

50

60

70

10
15
20
25
15
20
25
30
20
25
30
35
20
25
30
35
25
30
35
40
25
30
35
40

HU BAČ

ALTHERR

PRIMERJALNA MASA- OSNOVA PRIMERJAVE
Comparative mass - comparison basis

cm
20

ŠPIRANEC

1

1,073
1,022
1,022
1,040
1,061
1,D46
1,047
1,041
1,039
1,028
1,026
1,026
1,056
1,041
1,034
1,027
1,044
1,029

1,044
1,028
1,014

1,086
1,059
1,046
1,040
1,103
1,093
1,073
1,043 .
1,125
1,097
1,075
1,030
1,139
1,105
1,085
1,051
1,098
1,079
1,062
1,039
1 '1 01
1,076

1,061
1,043

Deb. b.lub.
Timber
without bark

0,831
0,850
0,894

1,003
0,981
0,971

0,972
0,951
0,975

1,006
1,000
0,994
0,986
1,014
1,014
1,009
1,004
1,019
1,020
1,020
1,018
1,020
1,023
1,024
1,027
1,014
1,021
1,026
1,032

1,021
1,009
0,985
1,029
1,027
1,012
1 ,011
1,048
1,006
0,998
1,047
1,004
0,978
0,992

Z raziskavo (REBULA 1993) smo ugotovili, da namerimo premalo sortimentov zaradi:

1. načina merjenja (predolge sekcije, oblika debla) pri 4 m dolgi oblovini 3,2 %.
2. zaokroževanja premerov na cele cm
navzdol za 2,6 %.

3. LIPOGLAVŠEK (1992) ugotavlja, da
zaradi nadmere in napačno izmerjenih

dolžin pri krojenju oblovine iglavcev namerima v povprečju za 3,2 % (v razponu od
1,3 do 6,6 %) premalo sortimentov iglavcev.
4. V našem vzorcu so razlike večje, in
sicer 9,3% med izmerjenima količinama in

0,986
0,995
1,001
1,005
0,983
0,991
0,996
0,999
0,989

0,994
0,996
1,001
0,992
0,997
1,000
1,005
0,996
1,004
1,006
1,010
1,005
1,008
1 ,011
1,013

lzdel.sortim.

Assortments
oreoared

1,016
1,057
0,996
0,997
1,083
1,032
1,008
0,994
1,045
1,013
1,009
0,975
1,042
1.011
0,982
1,009
0,994
0,999
0,966
0,932
1,006
0,976
0,943
0,910

9,7% med količino debeljadi, izračunana s
tablicami in količino izdelanih sortimentov.

Vzroka za večjo razliko sta predvsem:
- daljši sortimenti (pretežno 8 in 1Om
dolgi)
- daljši vrhovi - ostanki v gozdu. Zaradi
omele, prelomov ipd., po navadi privršijo
drevo pri debelini, večji od 7 cm.
Vidimo, da je tudi ta primerjava potrdila
natančnost in uporabnost tablic. Pokazala
pa je tudi, da moramo v praksi računati z
razliko 8 - 9 %, med debeljadjo debel in
količino

prodanih sortimentov.
Za toliko namreč namerimo (in prodamo)
premalo lesa zaradi veljavnih predpisov.
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Preglednica 8: Primerjava debeljadi in izdelanih sortimentov
Table 8:
A comparison of timber and assortments prepa red
Enota mere
Measure unit

Razmerje v %
Ratio in %

m3

Dejanska debeljad
Real timber
Debeljad po tablicah
Timber by tab/es
Izdelani sortimenti
Assortments prepa red
Tržna mera debel
Commercial stem measure

494,53

100

99,64

107,33

496,31

100,36

100

107,71

448,37

90,67

90,34

97,31

460,77

93,17

92,84

100

4.7 Tablice

smo to označili v opombi. Tu je n.pr. v 9.
debelinski stopnji upoštevan prsni premer
42,5 cm brez lubja.

4.7 Tables

Iz regresijskih enačb v prejšnjem poglavju smo i zračunal i tablice, ki so navedene v
preglednici, ki sledi.
Vse tablice smo i z računal i le za debelinske stopnje (po 5 cm) s sredinami 12,5 cm,
17,5 .. ..... 67,5 cm, kot so v navadi pri nas.
Podrobnejši izračuni (za vsak 1cm prsnega
premera) bi zahtevali zelo obsežne tablice. Take pa so danes, v dobi računa lnikov
in ob ustreznih enačbah , nesmotrne.
V tablicah , kjer smo računal i s prsnimi
premeri brez lubja (Dp - tablici 4 in 7),

št.tab.
1
2
3
4
5
6
7
8

NAS L OV
Oblikovna števila
Oblikovne višine
Debeljad jelke
Debeljad jelke
Tržna telesnina debel
Tržna telesnina debel
Tržna telesnina debel
Izkoristek debel

Enačba

3.61
3.71
3.73
3.81
3.82
3.84
3.91

Diagram 1: Primerjava raznih deblovnic {prsni premer 20 cm)
Graph 1: A comparison of various vo/ume tab/es (a breast-height diameter of 20 cm)
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debeljadi in
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Diagram 2: Primerjava raznih deblovnic (prsni premer 30 cm}
Graph 2: A comparison ofvarious vo/ume tab/es (a breasl·heightdiameterof30 cm)
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Diagram 3: Primerjava raznih deblovnic (prsni premer 40 cm)
Graph 3: A comparison ofvarious vo/ume tab/es (a breast·height diameter of 40 cm)
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5 POVZETEK IN ZAKLJUČKI
Na Gozdnem gospodarstvu Postojna,
Gozdnem obratu Bukovje smo na 2 m dolgih
sekcijah merili jelova drevesa. Z metodo

zlepkov (Splitline) smo za vsako drevo
ugotovili enačbe njegove obličnice (konture
vzdolžnega prereza debla). Z ustreznimi
računalniškimi postopki smo za vsako
drevo izračunali: prostornino (telesnino)
Gozd V 53, 1995
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Tablice oblikovnega števila, debeljadi in

količine

izdelanih sortimentov

Diagram 4: Primerjava raznih deblovnic (prsni premer 50 cm)
Graph 4: A comparison of various vo/ume tab/es (a breast-height diameter of 50 cm)
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Diagram 5: Primerjava raznih deblovnic (prsni premer 60 cm)
Graph 5: A comparison of various vo/ume tab/es (a breast-height diameter of 60 cm)
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drevesa brez lubja - debeljad drevesa potrebne premere (prsni premer, premeri
na 0,3 in 0,5 višine debla), uporabno
dolžino debla, dolžino vrha, nepravo oblikovno število, količino iz debla izdelanih
sortimentov in izkoristek debla_ Z regresij418
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sko in korelacijsko analizo smo iskali zveze
in zakonitosti medsebojnih povezav obravnavanih spremenljivk_ Zlasti podrobno smo
prouč il i zanesljivost (natančnost) enačb za
izračun debeljadi drevesa. Debeljad in druge ko li čine smo računali s prsnim preme-

Tablice oblikovnega števila, debeljadi in količine izdelanih sortimentov

Diagram 6: Primerjava raznih deblovnic (prsni premer 70 cm)
Graph 6: A comparison of various vo/ume tab/es (a breast-height diameter of 70 cm)
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rom, dolžino debla ali s prsnim premerom
in uporabno dolžino debla. Na koncu smo
naredili enačbe za izračun debeljadi in

drugih količin za drevesa jelke ter ustrezne
tablice.
Raziskava je omogočila naslednje
ugotovitve in zaključke.
1. Drevesa smo merili na različnih rastiščih

jelovo bukovega dinarskega gozda.

Sestava vzorca ter razpon debelin in višin

drevja kažejo, da je vzorec dovolj širok
(preglednici 1 in 2) in pokriva razpon debelin in višin drevja v naših gozdovih. Prav
tako preizkus uporabnosti, natančnosti in
zanesljivosti izdelanih tablic kaže, da smo

dosegli zaželjeno natančnost, ki je običajna
pri podobnih tablicah.
2. Medsebojne zveze obravnavanih mer

debla so skoraj funkcijske. Korelacijski koelicienti se gibljejo od 0,98 do 0,999. Kljub
temu so izračuni razmeroma tvegani. Po
navadi so standardne napake izračunov
±4 - 6 %, maksimalne možne napake pa

se gibljejo med 8 in 10 %. Tako je standardna napaka izračunane debeline lubja
za prsne premere ±0,38 cm. Če računamo
dolžino vrha s prsnim premerom in uporab-

no dolžino debla, lahko

računamo

s srednjo

o

2

4

6

v 'Yo

napako ±0,33 m. Uporabno dolžino debla
izračunamo

iz istih mer drevesa s srednjo

napako ±0,35 m. Podobne napake so tudi,
če računamo

s prsnim premerom in dolžino

debla, premere debla na različnih višinah
debla.
3. Oblikovno število debel se giblje v zelo
širokih razponih, od 0,34 do 0,63. Raču
nanje oblikovnega števila iz prsnega pre-

mera in dolžine debla daje rezultate s srednjo napako ±9 %. Razlike so velike tudi
znotraj posameznega rastišča.

4. Za

računanje

debeljadi debla smo

izračunali vrsto enačb,
različnih mer drevesa

s katerimi na osnovi

(prsni premer z lubjem ali brez njega, dolžino debla, uporabno
dolžino debla, premeri na 0,3 in 0,5 višine
debla), izračunamo prostornino debla. Enač
be so obremenjene s

povprečno

napako

4- 9 %. Njihov preizkus je pokazal, da so
realne, dovolj natančne in zanesljive, ena-

ko kot druge podobne enačbe in tablice
drugih avtorjev.
5. Enačbe za računanje tržne (komercialne) mere debla- količine iz debla izdelanih
sortimentov - so podobne onim za raču

nanje debeljadi. Tudi ugotovitve o natančnosti

in zanesljivosti enačb so enake.
izkoristek deblovine je 93 %,
aritmetična sredina izkoristkov pa celo

6.

Povprečni

GozdV 53, 1995
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Table 2:

Tablica 1: Oblikovna števila (enačba št. 3.61)

Form heights

H

Debel in ska sto

(ml

3

4

(m)

3

5

2,66

5

6
7

3,25
3,84
4,44

6
7
4,11

8

0,56

0,51

9
10

5,05

4,67
5,24

4,95

0.56
0,57

0,52

5,66

9
10

11

6,28

5,82

5,49

11

0,57

12

6,91

6,40

13

7,54

6,98

6,04
6,59

6,29

12
13

14

8, 17

7,57

7,14

6,82

14

0,58
0,58
0,58

8

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

-·-··.

5

6

0,53
0,53

0,50

0,54
0,54

0,48
0,49
0.49
0,49

0,47

7,35

7,07

15

0,59

0,54

0,51

7,89

7,59

16

0,59

0,55

17

10,10

9,35

8,82

8,42

8,11

7,84

17

0,59

0,55

0 .52
0,52

18 10,75

9,95

9,39

8,97

8,63

8,35

18

0,60

0,55

0 ,52

19

0,56

20

0.56
0,56

23

0,56
0,57

24

0,57

0,54

25

0,57

0,54
0,54

0.51

26
27
28

15,20 14,51 13.97 13,51 13,13 12,80 12,51 12.25 12,01 11,80

25

26
27
28

14

~

0,51
0,51

7,70

23
24

13

~

8,26

21

12

o.~

8,16

22

11

o
2:

8,75

22

10

er

0.49

8,81

21

9

;;;i

0.52

9,46

10,55 9,96 9 ,51 9,15 8,86 8,60
11 ,16 10,53 10.06 9,68 9.36 9,10 8,87
11,77 11,1 1 10.61 10,21 9,88 9.60 9,35 9,14 8.95 8,78 8.63
12,38 11.69 11,16 10,74 10,39 10 .09 9,84 9,62 9,42 9,24 9,08
13,00 12,27 11,71 11.27 10,91 10,60 10,33 10,09 9,88 9,70 9,53
13,61 12,85 12,27 11,81 11,42 11 ,10 10,82 10.57 10,35 10, 16 9.98
14,23 13,43 12.83 12,34 11.94 11,60 11,31 11,05 10,82 10,62 10,43
14,02 13,39 12,88 12,46 12,1 1 11.80 11 .54 11 ,30 11.08 10.89
14,61 13,95 13,42 12,99 12.62 12,30 12,02 11,77 11,55 11 ,34

8

0,55

15

19

7

0,53
0,54

16

20

·-· -·- .

D ebe 1inska st o_e_nj a 1 Diameter classes

H

n j a 1 Diameter class es

~

a

Tablica 2: Ob likovne višine

~

Gl

~

o

.

~

""
~

0,47

§i
a.
<1>
er

0,50

0,48

0,46

0,50

0,48

0 ,46

0,52

0,50

0.48

0,47

0,45

0,53
0,53

0,50

0.48

0 ,47

0,51

0,49

0,47

0.45
0 ,46

0 ,45

0,44

0 ,43

0,53

0,5 1

0,47

0,46

0,45

0,44

0,43

0,42
0,42

0,41

0,53

0,51

0,49
0,49

0, 47

0,46

0,45

0,44

o 43

0,42

0,41

0,51

0,49

0,48

0, 46

0,45

0,44

0,43

0,42

0,42

0.51

0,49
0 ,50

0,48
0,48

0,46

0,45

0,44

0,45

0,44

0.43

0,42
0,42

0. 45
0,45

0.43
0,43
0,44

0,42

0,47

0.43

0,42

.,

0,44

0.43

0,42

a

0,54
0,54

<1>

~

0,44

0.52

0,50

0,48

0,47

0,46

0,50

0,48

0,47

0,46

0,41

29

15,08 14.51

14,04 13,64 13,30 12,99 12,72 12,48 12,26

29

0.52
0,52

0,50

0,48

0,47

0,46

0,45

0,44

30

15,65 15,06 14 ,57 14,16 13,80 13,48 13,20 12,95 12,73

30

0 ,52

0,50

0.49

0,47

0.46

0,45

0,44

0.43
0 ,43

31

16,22 15,60 15,10 14,67 14,30 13,97 13,68 13,42 13,19

31

0,52

0 ,50

0,43

32

0,46
0,46

0,44

16,15 15,63 15,19 14,80 14,47 14,17 13,90 13,65

0.47
0,47

0,45

32

0.49
0,49

0,45

0,44

0,43

0.42
0, 43
0,43

33

16,71

33
34

0, 49

0, 46

0,45

0,44

0,44

0,43

0,49

0.48
0,48

0,47

0,45

0,44

0, 43

0,49

0,48

0.47

0,45
0, 46

0,45

0,44

0,43

0,48

0.47
0.47

0,46

0,45

0,44

0,43

0,46

0,45

0,44

0,46

0,44

0.43
0,43

0.46

0,45
0,45

0,44

0,43

0.46

0,45

0,44

0,44

16,16 15,71 15,31

14,96 14 65 14,37 14,12

34

16,70 16,22 15,81

15,45 15, 13 14,85 14,59

35
36
37

17,23 16,75 16,32 15,95 15,62 15,32 15,05
17,27 16,83 16,45 16,1 1 15,80 15,52
17.79 17,34 16,95 16,60 16,28 15,99

36
37

38

17,85 17,45 17,08 16,76 16,47

38

39
40

18,37 17,95 17,58 17,24 16,94

39

18,45 18,07 17,72 17,41

40

35

0.50
0,51

0,48

0,47
0,47

0.42

s·
~
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<1>

or

:0

5'
o

~
:0
~

Tablica 4: Debeljad
1 C<LJI.,- ...-,

L
m

3

s
6

7
8
9

il."'<
j:l
~

ili

~

II!IIJJ.,-1

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
2S
26
27
28
29
30
31
32
33
34
3S
36
37
38
39
40

0.04
0,05
0,06
0,07
0,08
0,09
0,10
0,11
0,12
0,12
0,13
0,14
0,15
0.16

.,-

(enačba

št. 3.73)
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Debelinska sto
4
s
6
7

~a 1 Oiameter c/asses
9
10
11
13
12
8

Tablica 3:
14

·~~·~ ~·

H
m

3

s
0,12
0,14
0,16
0,17
0,19
0,20
0.22
023
0.25
0,27
0,28
0,30
0,31
0,33
0,34
0,36
0,38
0,39

6
7
0,24
0,26
0,29
0,31
0,33
0,36
0,38
0.41
0.43
0,45
0,48
0,50
0,53
0,55
0,57
0,60
0,62
0,65
0.67

8

0.44
0.47
0,50
0,54
0,57
0,60
0,64
0,67
0,71
0,74
0,77
0,81
0,84
0,87
0,91
0,94
0,98
1.01
1.04

0.67
0.71
0,76
0,80
0,85
0,89
0,93
0,98
1,02
1,07
1.11
1,16
1,20
1,25
1.29
1.34
1.38
1.43
1.47

0,96
1,02
1,08
1,13
1,19
1,25
1,30
1,36
1.42
1.47
1,53
1,59
1,64
1,70
1,76
1,82
1,87
1,93
1.99

1,33
1.40
1,47
1,54
1,61
1,68
1,75
1,82
1.89
1.96
2,03
2.10
2.17
2,24
2,31
2,38
2,45
2.52
2.59

1.69
1.77
1.86
1,94
2,03
2.11
2,20
2,28
2.37
2,45
2,54
2.62
2,70
2.79
2,87
2,96
3,04
3,13
3,21
3,30

2.10
2,20
2,30
2,40
2,50
2.60
2,70
2,80
2,90
3,00
3,10
3,20
3,30
3,40
3,50
3,60
3,70
3,80
3,91
4,01

2.45
2,56
2,68
2,80
2,91
3,03
3.15
3,26
3,38
3,50
3,62
3,73
3,85
3,97
4,08
4.20
4,32
4.44
4,55
4,67

2,81
2,95
3,08
3,22
3,35
3,49
3,62
3,79
3,89
4.03
4,16
4,30
4.43
4,57
4,70
4,83
4,97
5,10
5,24
5,37

3,20
3,36
3,51
3,66
3.82
3,97
4,12
4,28
4,43
4,58
4,74
4,89
5,04
5.20
5,35
5,50
5,66
5,81
5,97
6,12

Opomba: debelinske stopnje (prsni premeri) so brez lubja (Dp)
Note: diameter classes (breast~height diameters) are without bark {Dp)

9
10
11
12
13
14
1S
16
17
18
19
20
21
22
23
24
2S
26
27
28
29
30
31
32
33
34
3S
36
37
38

39
40

0,03
0,03
0,04
0,05
0,05
0,06
0.07
0,07
0,08
0,09
0,09
0.10
0,11
0,11

Debeljad

.....

4

0.08
0,10
0,11
0,12
0,13
0,14
0.16
0,17
0,18
0,19
0.21
0.22
0.23
0,24
0,26
0,27
0,28
0,30

~~·

s

0,17
0,19
0,21
0,23
0,25
0,27
0,29
0,31
0,33
0,35
0,37
0,39
0.41
0.43
0.45
0,47
0,49
0,51
0,53

~

(enačba

št. 3.71)

......... ,,._,,,

......

··~·

'

Debelinska stor:m a 1 Diameter c/asses
6
7
9
10
8
11

12

13

14

j
~

0,33
0,36
0,38
0.41
0.44
0,47
0,50
0,53
0,56
0,59
0,61
0,64
0,67
0,70
0,73
0,76
0.79
0.82
0,85

0.52
0,56
0,60
0,64
0,67
0.71
0.75
0,79
0,83
0,87
0,91
0,95
0,99
1,03
1,07
1,12
1.16
1.20
1,24

I
[

0,77
0,82
0,88
0,93
0,98
1,03
1,08
1,13
1.18
1,24
1,29
1.34
1,39
1.45
1,50
1,55
1,61
1.66
1,71

!"

IS
1.10
1,16
1.23
1.29
1,36
1,42
1,49
1,55
1,62
1,68
1.75
1.82
1,88
1,95
2,02
2,08
2,15
2.22
2,29

~

1,42
1,50
1.58
1,66
1.74
1,82
1,90
1,98
2,06
2,14
2,22
2,30
2,39
2.47
2,55
2,63
2,72
2.80
2,88
2,97

1,80
1,89
1,99
2.08
2.18
2.28
2,37
2.47
2,57
2.67
2,76
2,86
2,96
3,06
3,16
3,26
3,36
3,46
3,56
3,66

2.12
2.23
2,35
2,46
2,57
2,69
2,80
2,91
3,03
3.14
3,26
3,38
3,49
3,61
3,72
3,84
3,96
4,08
4,20
4,31

2.47
2,60
2,73
2,86
2,99
3,13
3,26
3,39
3,52
3,66
3.79
3,93
4,06
4,20
4,33
4.47
4,61
4,74
4,88
5,02

2,84
2,99
3,14
3,29
3.44
3,59
3,75
3,90
4,05
4.21
4,36
4,52
4,67
4,83
4,98
5,14
5,30
5,46
5,61
5.77
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Tablica 6: Tržna telesnina debel (enačba št. 3.82)

Table 6:
L

Cml
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

3
0,03
0,04
0,05
0,05
0,06
0.07
0,08
0,08
0,09
0,10
0,10
0,11
0,12
0.13

Tablica 5: Tržna telesnina debel (enačba št. 3.81)

Commercial stem vo/ume (equation No. 3.82)
Debelinska s l o
4
5
6
7

I U Vf V

nia 1 Diameter classes
8
9
10
11
12
13

H
(m)

14
'
1

0.10
0.11
0,12
0,14
0,15
0,16
0,17
0 ,19
0,20
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Tablica 7: Tržna telesnina debel (enačba št. 3.84)
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Opomba: Debelinske stopnje {prsni prem eri) so brez lubja (Dp)
Note: diameter classes {breast-height diameters) are without bark (Dp)
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Tablice oblikovnega števila, debeljadi in

92 %. To pomeni, da je izguba debeljadi
7 - 8 %. Nastaja zaradi predpisov o izmeri
sortimentov, nadmer in žaganja.
7. Vse račune zelo izboljšamo, če poleg
prsnega premera računamo še s kakim
dodatnim premerom više na deblu (npr.
premer na 0,3 ali 0,5 višine debla). Pri
računanju oblikovnega števila, prostornine
debla (debeljadi), tržne mere in izkoristka
debla tako srednjo napako izračunov prepolovimo.
8. Poleg enačb za računanje prostornine
in drugih mer debla smo sestavili tudi
ustrezne tablice. Debelinski in višinski razpon tablic je podoben kot v Schubergovih
tablicah debljadi jelke. Primerjava višinskega razpona osnovnih podatkov pa kaže,
da je naš vzorec na gornji in spodnji meji
za 2-3m ožji. Tablice debeljadi (in enač
be) kažejo za okoli 9% več lesne gmote,
kot je navadno prodamo. Razlika nastaja
zaradi napak izmere oblovine (zaokroževanje mer, način računanja), ki je predpisana in daje za okoli 6% prenizke rezultate
ter nadmere in napak pri krojenju oblovine.

5 SUMMARY AND CONCLUSIONS
ln the Postojna Forest Enterprise, the
Bukovje District, European tir trees were
measured in 2m-long sections. By means
of a splitline method, the equations of a
longitudinal trunk section conture were established for each tree. By way of various
computer based processes, the following
was calculated for each tree: the volume
of a tree without bark - tree timber - the
necessary diameters (the breast-height diameter, diameters at 0.3 and 0.5 of a tree
height), the usable stem length, the irregular form height number, the quantity of
the assortments prepared from a stem and
the stem yield. By regression and correlation analysis, the correlations and principles of the variables dealt with tried to be
established. Equation accuracy for the calculation of tree timber was given an extremely careful study. Tree timber and other quantities were calculated by means of
the tree breast-height diameter, the stem
length or the stem breast-height diameter
and its usable length. Finally, equations
424
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for the calculation of timber and other
quantities for European tir trees and corresponding tables were elaborated.
The research gave the following statements and conclusions.

1. Trees were measured in various sites
of the fir-beech Dinaric forest. The composition of a sample and the range of diameters and heights of trees indicate that a
sample is broad enough (table 1 and 2)
and that it covers the range of diameters
and heights in Slovenian forests. Similarly,
the test of usability, accuracy and reliability of elaborated tables shows that the desired accuracy has been achieved, which
is quite usual with similar tables.
2. The correlations of the stem measures dealt with are almost functional. Correlati on coefficients move from 0.98 to
0.999. ln spite of this, calculations are rather risky. Normally, standard calculation errors are ±4-6 %, yet the maximum possible errors move between 8 and 1 O%.
Thus, the standard error of the calculated
bark thickness for breast-height diameters
is ±0. 38 cm. Ita stem top length is calculated by means of the breast-height diameter and the usable stem length, the mean
error ±0.33 m can be used in the calculation. The usable stem length can be calculated from the same tree measures with
the error ±0.35 m. Similar errors also occur in case stem diameters at various stem
heights are calculated with the breastheight diameter and the stem length.
3. The form height number of stems
moves within very broad ranges , from 0.34
to 0.63. The calculation of the form height
number from the breast-height diameter
and the stem length gives the results with
the mean error ±9 %. Discrepancies are
high even within an individual site.
4 . For stem timber calculation a series
of equations have been made, by which
stem volume can be worked out on the
basis of various tree measures (the breastheight diameter with and without bark, the
stem length, the usable stem length, diameters at 0.3 and 0.5 of stem height).
Equations are burdened with the mean error of 4-9 %. Their test evidenced they
were realistic, accurate enough and relia-

Tablice ob1ikovnega števila, debeljadi in

ble, so as other similar equations and tables by other authors.
5. Equations for the calculation of commercial stem measure - the quantity of
the assortments prepared of a stem - are
similar to those for the calculation of timber. The establishemnts regarding the accuracy and reliability of equations are equal
as well.
6. The average yield of stemwood amounts to 93 %, the artithmetic mean of yields
even to 92 %. This means that timber loss
totals 7-8 %. It occurs due to the regulations on assortment measurment, overmeasures and saw waste.
7. All the calculations are improved il,
besides the breast-height diameter, another additional diameter higher in the stem is
taken into consideration in the calculation
(e.g. a diameter at 0.3 or 0.5 of a stem
height). ln the calculations of a form height
number, timber, commercial measure and
stem yield, the mean error can thus become smaller by hall.
8. Besides the equations for the calculating of volume and other stem measures, corresponding tables have been
elaborated as well. Diameter and height
range of tables is similar to that in Schuberg's tables of European lir timber. A
comparison of height range of the basic
data proves that the presen! sample is by
2-3 m narrower at the upper and lower
limit. Timber tables (and eqations) indicate
by approxiamtely 9 % more timber mass
than it is usually sold. The discrepancy is
due to stemwood measure errors (rounding off of measures, calculation method),
which is prescribed and gives by approximately 6% too low results, the overmeasure and the errors in stemwood bucking.
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Vitalnost smrekovega semena iz slovenskih
semenskih sestojev
Vitality of Norway Spruce Seeds from Slovenian Seed Stands
Marjana PAVLE ..

Izvleček

Pavle. M.: Vitalnost smrekovega semena iz slovenskih semenskih sestojev. Gozdarski vestnik
št. 10/1 995. V slovenščini.
V Sloveniji so glavni vir za pridobivanje semena
semenski sestoji. Glede na to, da je v Sloveniji
smreka zelo pogosto uporabljena vrsta pri obnavljanju sestojev s sadnjo, je tudi med semenskimi
sestoji velik delež smrekovih. V prispevku so prikazani rezultati analize semen iz 47 smrekovih semenskih sestojev iz enega ali več zaporednih
obrodov. Analiziran je bil vpliv nekaterih ekoloških
dejavnikov v semenskih sestoj ih in starosti semenskega sestaja na kakovost semena ter vpliv časa
hranjenja smrekovega semena v hladilnici na padanje njegove vitalnosti (kalilne sposobnosti).
Ključne besede: smreka, semenski sestoj, seme.

Synopsis
Pavle, M.: Vitality of Norway Sp ruce Seeds
from Slovenian Seed Stands. Gozdarski vestnik
No. 10/1995. ln Slovene.
The main source of seed production in Slovenia
are seed stands. Due to the fact !hat in Slovenia
the Norway spruce is a very frequently used species in stand regeneration by means of planting ,
its share in seed stands is high as well. The article
presents the results of seed analyses from 47
Norway spruce seed stands from one or more
subsequent masts. The effect of some of the influential factors in seed stands and the age of the
latter on seed quality as well as the effect of the
time of keeping Norway spruce seed in a cold
store on the vitality decrease (germination capacity) have been analysed.
Key words: Norway spruce, seed stand, seed.

1 UVOD
INTRODUCTION

Kakovost gozdnih sestojev je poleg drugih dejavnikov odvisna predvsem od kakovosti semenja, nosilca dednih lastnosti, iz
katerega so nastali ti sestoji. O kvaliteti
semena pa je možno govoriti le, če poznamo tudi njegovo poreklo, oziroma rastišče,
iz katerega izhaja. Poznana provenienca
in seme iz priznanih semenskih sestojev,
semenskih plantaž ali iz posameznih plus
dreves, kolikor so še genetsko preverjeni,
so prvi pogoj za uspešno obnovo gozdov s
sadnjo ali setvijo.
S krepitvijo pozitivnih lastnosti v semenskih objektih, nabiranjem in setvijo semena
iz teh objektov, z namenom, da bi osnovali
nove sestoje ali izvajali indirektne premene
na podobnih rastiščih, se veča kakovost
teh sestojev.
V Sloveniji so glavni vir za pridobivanje
· M. P., dipl. inž. gozd., Gozdarski inštitut Slovenije, Večna pot 2, 61000 Ljubljana, SLO

426

Gozd V 53, 1995

semena semenski sestoji. Semenske sestoje sestavljajo drevesa normalnega ali
plus fenotipskega izgleda in jih ne morejo
opraševati okoliška minus drevesa . V
Sloveniji imamo po zadnji reviziji, končana
je bila v letu 1987, skupno 404 semenske
sestoje. Semenskih sestojev iglavcev je
327, listavcev 77. Vseh semenskih sestojev smreke je 160. Veliko število semenskih sestojev smreke IZhaJa tudi iz tega,
da smreka v slovenskem prostoru še vedno predstavlja glavno drevesno vrsto pri
obnovi gozdov. Kljub temu, da se seme
smreke nabira v semenskem letu le iz okoli
ene čet rt ine do ene tretjine vseh semenskih sestojev smreke, je še vedno možno
nabrati zadostno količino semenja za kritje
potreb po smrekovih sadikah. Glede na
potrebe po sadikah smreke in zato, ker je
pri nas naj več semenskih sestojev smreke,
pa tudi zato, ker je seme sm reke eno od
redkih, ki ga je možno hraniti več let
(mezobiotska skupina semen), je v semenami v Mengšu uskladiščeno največ smrekovega semena iz različnih semenskih
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sestojev in iz različnih semenskih ob rodov.
To je narekovale, da smo se v naših
raziskavah v prvi fazi omejili na seme
smreke, ki smo·ga dobili v serf!enarni.
Kakovost semen in semenskih obredov
se kaže v vitalnosti semen in v odstotnem
deležu izplena zdravih semen iz storžev.
Vitalnost semen je razpoznavna predvsem
iz odstotka kalivosti semen in iz energije
kalitve, ki se kaže s hitrostjo kalitve.
Poznavanje vitalnosti semen ni potrebno
samo zaradi zagotovitve kakovosti sadik
oz. prihodnjih sestojev, temveč tudi zaradi
količine storžev, ki jo je potrebno nabrati
za željene količino semen in za ustrezno
gostoto sejanja v drevesnicah. Ker so
semenska leta smreke vsakih nekaj let,
seme smreke ponavadi nabiramo na zalogo. Pri hranjenju semen v hladilnici se
zmanjšuje njihova vitalnost, kar tudi govori
za nabavo nekoliko večje količine semen
od dejanskih trenutnih in srednjeročnih
potreb po sadikah. Hranjenje semena ima
še toliko večji pomen, če so semenski
obrodi redki.
Namen raziskave je bil ugotoviti kakovost
semen iz posameznega semenskega sestoja in pri tem tudi ugotoviti vpliv nekaterih
ekoloških in fizioloških dejavnikov ter zniževanje vitalnosti glede na čas hranjenja
semen. Zanimalo nas je celokupna zniževanje vitalnosti in vsakoletno za obdobje
zadnjih dveh, treh let. Poznana vitalnost
semen iz posameznih semenskih sestojev
je napotilo gozdarski operativi za uporabo
in za načrtovanje potrebnih zalog.

2 SPOZNANJA O VPLIVU NEKATERIH
EKOLOŠKIH IN FIZIOLOŠKIH DEJAVNIKOV NA VITALNOST SEMEN SMREKE
2 STATEMENTS ON THE EFFECT OF SOME
ECOLOGICAL AND PHYSIOLOGICAL FACTORS ON THE VITALITY OF NORWAY SPRUCE SEEDS

Na vitalnost semen vpliva vrsta dejavnikov: kakovost sestaja, stopnja presvetlitve sestaja, posamezni ekološki in fiziološki
dejavniki, intenziteta obroda itd.
-Položaj drevesa in samih storžev na
drevesu lahko prispeva k različni obliki in

velikosti storžev oz. semena. Vendar pa ta
vpliv ni velik. Potrjeno je, da smreka
proizvaja v srednji in spodnji tretjini krošnje,
če je ta del krošnje dovolj osvetljen, storže,
ki so bolj polni in z večjim in težjim semenom, kar navadno tudi vpliva na kvaliteto
semena. Ta lastnost oziroma heterogenost
storžev uvršča seme v tako imenovano
topophysis skupino (Vincent).
-Starost drevesa vpliva na dolžino storžev, težo semena in kalorično vrednost
semena. Najtežje seme dobimo pri starosti
smreke od 60 do 1OO let. So pa te razlike
zelo majhne. Variabilnost semena glede
na starost matičnega drevesa uvršča seme
v cyklophysis skupino (Schmidt).
-Boniteta tal in nadmorska višina tudi
lahko vplivata na obliko in velikost semen
in storžev. Ugotovljeno je, da se zvišanjem
nadmorske višine znižuje absolutna teža
semen in velikost storžev, s tem pa tudi
kalorična vrednost semen in višina vzniklih
semenk (Vincent). Vpliv rastiščnih dejavnikov na obliko in velikost semen uvršča
seme v periphysis skupino.
-Smrska obilneje rodi vsake štiri do pet
let ali celo več. Obilnejši kot je obrad, tem
vitalnejše je seme.
Znotraj istega semenskega sestaja lahko
dobimo seme različne kakovosti kot posledico vpliva že omenjenih dejavnikov. Da
se pri testiranju in uporabi semen izogne-.
mo večji variabilnosti vzorcev, se mora vse
nabrana seme dobro premešati, kar da
povprečen vzorec za določen semenski
sestoj v določenem semenskem obredu.
Pri pridobivanju semen iz storžev ima
intenziteta čiščenja semen pomemben
vpliv na vitalnost semen. S čiščenjem
odstranimo suha in gluha semena.
Intenziteta čiščenja zaloge semen smreke, ki se hrani v semenarni Semesadike
Mengeš, bi lahko torej odločilno vplivala
na odstotek kalivosti. Vendar nam je bilo
zagotovljeno, da gre vedno za približno
enako intenziteto čiščenja semen in enake
pogoje skladiščenja. Vse seme je hranjeno
v hermetično zaprtih kovinskih posodah
pri stalni temperaturi ok. 4' C. Zavedamo
pa se, da bi za pravilno vrednotenje vitalnosti semen morali testirati seme že po
prvem čiščenju, brez nadaljnjega ločevanja
praznih od polnih semen.
GozdV 53, 1995
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3 OBJEKTI RAZISKAVE IN METODA
DELA
3 RESEARCH OBJECTS AND WORKING METHOD

V zadnjih treh letih smo zače li intenzivneje raziskovati seme gozdnih drevesnih vrst.
Material za raziskave je bila manjša
ko ličina smrekovega semena, oddeljena od
zaloge semen , ki je shranjenja v hladilnici
semenarne Semesadike Mengeš, pri stalni
temperaturi ok. 4°C. Ta oddeljena količina
semen iz različnih semenskih sestojev
smreke v Sloveniji in.iz različnih semenskih
obrodov nam pomeni semensko banko in
material za raziskave semen.
V našo raziskavo je bilo vključeno seme
iz 4 7 semenskih sestoj ev smreke in iz
enega ali več zaporednih semenskih obrodov. Kalilno sposobnost semen in energijo
klitja smo spremljali leta 1992, 1993, 1994
in 1995 za iste primerke oz. zalogo smrekovega semena. Skupaj je bilo v štirih letih
tako testiranih 251 primerkov, vsak primerek je bil zastopan s štirimi vzorci po 1OO
semen. Skupaj je bilo testiranih 100.400
smrekovih semen. Iz dveh semenskih sestojev je bilo testirana seme celo iz obroda
1971.
Ti sestoji so tudi več ali manj stalni
objekti, iz katerih se v semenskih letih
nabira seme. Starost teh semenskih sestojev je različna, različna pa so tudi njihova
rastišča. Od rastiščnih dejavnikov smo
upoštevali le nadmorsko višino, kamnino
in boniteto tal, kar smo ovrednotili z rastiščnimi koeficienti. V končni oBravnavi
nismo upoštevali rezultatov iz leta 1993,
ker je seme iz vseh semenskih sestojev
izkazovalo prenizke rezultate, zaracji množičnega pojava patogenih gliv plesnivk.
Pri tem testiranju semen smo upoštevali
JUS standarde in mednarodne ISTA predpise (International Seed Test Asociation).
Prvo leto smo uporabljali za kalitev Jacobsenov kalilnik in petrijevke, drugo, tretje in
četrto leto pa klima komoro (Weiss) in za
, primerjavo še tudi kalitev v petrijevkah .
Vpliv posameznih ekoloških faktorjev na
vitalnost semen smo statistično preskušali
na 26 primerkih. V obravnavo smo vzeli
seme iz obroda v letu 1988, ker je bilo
428
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tega leta seme nabrano iz naj večjega
števila semenskih sestojev, in meritve iz
leta 1992. V času naših raziskav je bilo
seme iz tega zadnjega obroda še vedno v
celoti na zalogi in tudi vitalnost semen se
še ni bistveno zmanjšala.

4 REZULTATI
4 RESULTS

Nekatere dejavnike, ki u v rščaj o seme v
skupine in od katerih je lahko
odvisna kakovost semen, poznamo in smo
jih upoštevali pri testiranju. Poznana nam
je še intenziteta posameznega obroda v
semenskem letu. Leto obroda pa nam je
po drugi strani predstavljalo tudi starost
hranjenega vzorca. Rezultate bi lahko tako
strnili v tri skupine:
različne

a) Vitalnost semen iz posameznih semenskih sestojev.
Rezultati vitalnosti semen , kjer smo
predvsem upoštevali kal ilno sposobnost,
so bili precej razl i čni. Kalivost iz semenskega obroda iz leta 1988 je bila še zelo
dobra, večja kot jo predpisujejo standardi
(Tabela 1). Za smreke velja, da seme
ustreza standardom, če je odstotek kalivosti vsaj 70 %. S staranjem semena se
dopušča zmanjšanje kalivosti za 5 % na
leto, vendar pa celotno zmanjšanje kalivosti ne sme biti večje od 1O% (JUS).
Med posameznimi vzorci istovrstnega
primerka (isti sestoj in isti obrod) so bili
rezultati precej različni , v veči ni primerov
pa še vedno v mejah dopustnosti. V tabeli
smo prikazali srednje vrednosti štirih vzorcev. Dovoljena odstopanja kalivosti med
vzorci so lahko plus-minus od ± 2 - 11 %
glede na povprečno kalivost vzorcev (JUS) .
b) Iz naših testiranih vzorcev semen iz
različnih starejših obrodov je razvidno, da
je možno pod določenimi pogoji hraniti
smrekovo seme dalj časa , ne da bi se
bistveno zmanjšala kalilna sposobnost.
Večina testiranih vzorcev je imela več ali
manj dobro kalivost do 15 let hranjenja
(Tabela 1).
Če upoštevamo samo seme iz obroda v
letu 1988, vidimo, da se je kalivost v zadnjih dveh letih (1992 do 1994 zmanjšala
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od 4 do 19%, kar je v nekaterih primerih
kot dovoljujejo standardi. Kalivost je
bila testirana za iste primerke. Ker pa gre
v naših primerih za izredno kalivo seme,
večje zmanjšanje kalivosti ni bistveno
prizadelo kakovosti, seme je bilo še dovolj
vitalno za nadaljnje hranjenje in uporabo,
Tudi v praksi je odstopanje kalivosti od
predpisov glede na čas hranjenja semen
odvisno predvsem od vitalnosti semen oz.
kalivosti, ki jo ima seme po določenem
času hranjenja. Uporaba semen z nizkim
odstotkom kalivosti se pač ne izplača.
Zmanjševanje odstotka kalivosti ni bilo
odvisno od odstotka kalivosti v začetku.
c) Vsi upoštevani ekološki dejavniki in
starost sestaja niso izrazito vplivali na
vitalnost smrekovega semena.
Z različnimi statističnimi metodami (korelacijska matrika, klasterska analiza) nismo našli značilnega vpliva ekoloških
dejavnikov na kalivost Rahla odvisnost je
bila opazna z regresijsko analizo (analiza
trenda- polinom 3. stopnje) le med kalivostjo in starostjo sestaja, ki pa ni značilna
(R' = 0,2793), grafikon).
Najboljša vitalnost semen je bila dobljena
pri semenu iz semenskih sestojev starosti
ok. 150 do 170 let
več

5 ZAKLJUČEK
5 CONCLUSION

Rezultati o kalivosti semen iz semenskih
sestojev smreke so orientacija o kakovosti
semenja, ki smo jo dobili iz teh sestojev.
Visoka kalivost tudi opravičuje sam izbor
sestojev za semenske. Čas hranjenja
semenja v ustreznih razmerah pa dodatno
opredeljuje kakovost in je končno tudi
opozorilo gozdarski operativi za zamenjavo
stare zaloge z novo.
Kakovost semenja je odvisna od več
dejavnikov, ki vzajemno delujejo na seme;
tako od same genetske zasnove, starosti
dreves, kot od zunanjih ekoloških dejavnikov. Vpliv posameznega dejavnika na vitalnost semen je težko določljiv. Ugotovitev, da kalitev semen smreke ni bila odvisna od posameznega ekološkega dejavnika
(nadm. višina, kamnina, boniteta tal), narekuje ponovne sistematične raziskave o
vplivu posameznega dejavnika, in to v
enakih ali podobnih ekoloških razmerah,
preverjanje pravilne določitve ekoloških dejavnikov, ki so vezani na posamezen semenski sestoj, kot natančne evidence o
izvoru semena oz. kontrole pri nabiranju
semena v prihodnje.

Odvisnost kalivosti semena smreke od starosti testiranih sestojev
Teh dependence of seed's germination capacity on the age of tested seed stands
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Od vseh dejavnikov, ki smo jih vzeli v
obravnavo, lahko le za starost sestaja oz.
drevesa, od koder je izviralo seme, reče
mo, da je imela opaznejši vpliv na vitalnost
smrekovega semena. T a vpliv pa se je
pokazal celo v nasprotju s pričakovanim.
Niso bili mladi sestoji tisti, ki so proizvajali
seme najboljše vitalnosti, temveč sestoji
stari ok. 150 let, v posameznih primerih
tudi starejši sestoji.
Ti rezultati kažejo na pozitiven vpliv
starejših sestojev na dobro kalivost semen,
ne moremo pa tega trditi. Zavedati se
moramo, da vpliva na kvaliteto semenja
še niz drugih, težko določljivih dejavnikov,
ki jih v raziskavo nismo zajeli. Vsi dobljenji
rezultati tudi nakazujejo, kam moramo v
prihodnje usmeriti pozornost. Poleg ustrezne raziskovalne opreme se zahteva obravnava posameznih ekoloških dejavnikov na
enakih osnovah ter kontrolirana nabiranje

semenja. Vsekakor pa mora biti število
testiranih semenskih sestojev ali posameznih dreves dovolj veliko.
Po drugi strani pa vemo, da tudi sama
kalivost ni edini kazalec, ki določa kakovost
semen.
Vendar lahko vsaj v naših primerih reče
mo, da visoka starost smrekovih semenskih sestojev, iz katerih je bilo nabrana
seme, ni negativno vplivala na kalivost semen, čeprav strokovna literatura govori
drugače . Očitno je, da visoka starost naših
semenskih sestojev ni tisti dejavnik, zaradi
katerega bi morali izvesti revizijo semenskih sestojev, da se "pomladijo", temveč
to narekujejo potrebe po sadikah v okviru
semenarskih enot (enaka nadmorska višina, enaka geološka podlaga), poslabšanje
sestojnega stanja v zadnjih desetih letih
ter spremenjeni lastninski odnosi.

Tabela 1: Kalivost semen iz posameznih semenskih sestojev
Table 1: Germination capacity of seeds from lndividual seed stands

Reg. šl.
Reg. No.

235
235
235
235
235
235
235
235
235
235
422
422
422
361
361
361
106
106
106
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Izvor
Origm

Bled
Bled
Bled
Bled
Bled
Bled
Bled
Bled
Bled
Bled
Bled
Bled
Bled
Bled
Bled
Bled
Celje
Celje
Celje
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Kalitev
Germination

Nadm.

Kamnina

viš.

Stone

leto/ year

Allt/ude
m

1992
1992
1992
1994
1994
1994
1995
1995
1995
1995
1992
1994
1995
1992
1994
1995
1992
1994
1995

11 15
1115
1115
1115
1115
111 5
11 15
1115
1115
1115
1350
1350
1350
1338
1338
1338
865
865
865

k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k

Starost
Age

Obrad
Mast

Kalivost
Germ.cap.

Boniteta/ S/and
coeff.

let / years

leto 1 vear

%

RK

121
132
138
121
132
138
121
132
138
142
131
131
131
152
152
152
148
148
148

1971
1982
1988
1971
1982
1988
1971
1982
1988
1992
1977
1977
1977
1988
1988
1988
1988
1988
1988

6.5
77.5
91.5
1.0
71.0
86.0
1.0
62.0
86.0
53.0
50.5
47.7
27.5
92.3
85.0
85.0
92.0
81.0
81.0

9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
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Reg. št.
Reg. No.

471
471
471
223
223
223
223
223
223
223
223
223
224
224
224
226
226
226
226
226
226
226
226
P12
p 12
p 13
p 13
232
232
232
232
232
232
365
365
365
477
477
477
442
442
445
445
445
390
390

Izvor
Origin

Gere
Gere
Gere

Kranj
Kranj
Kranj
Kranj

Kranj
Kranj
Kranj

Kranj
krani
Kranj

Krani
Kranj
Kranj
Kranj

Kranj
Kranj
Kranj

Kranj
Kranj

Kranj
Kran
Kranj

Kranj
Kranj
Kranj
Kranj

Kranj
Krani
Krani
Kranj
Kranj

Kranj
Kranj
Kranj

Kranj
Kranj
Liubliana
Ljubljana
Liubliana
Ljubljana
Ljubljana
Ljubljana
Liubliana

Kalitev
Germ ina/ion

Nadm.
viš.
Alti/ude

lelafyear

m

1992
1994
1995
1992
1992
1992
1994
1994
1994
1995
1995
1995
1992
1994
1995
1992
1992
1994
1994
1994
1995
1995
1995
1994
1995
1994
1995
1992
1992
1994
1994
1995
1995
1992
1994
1995
1992
1994
1995
1992
1994
1992
1994
1995
1992
1994

875
875
875
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1300
1300
1300
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1350
1350
1350
1350
1175
1175
1175
1175
1175
1175
1160
1160
1160
1200
1200
1200
400
400
350
350
350
600
600

Kamnina
Stone

s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
k
k
k
k
k

s
s

Age

Obrod
Mast

Kalivost
Germ.cap.

Bonitela/5/and
coeff.

let/ years

leto/ year

%

RK

98
98
98
131
138
142
131
138
142
131
138
142
128
128
128
92
103
92
103
107
92
103
107
130
130
11 o
110
160
171
160
171
160
171
127
127
127
126
126
126
100
100
70
70
70
99
99

1988
1988
1988
1971
1977
1982
1971
1977
1982
1971
1977
1982
1977
1977
1977
1977
1988
1977
1988
1992
1977
1988
1992
1988
1988
1988
1988
1977
1988
1977
1988
1977
1988
1988
1988
1988
1988
1988
1988
1980
1980
1980
1980
1980
1988
1988

Slarost

83.0
81.0
75.0
10.3
77.8
88.0
3.0
67.0
78.0
0.0
55.5
78.0
76.0
59.0
53.5
84.8
90.8
81.0
83.0
84.0
81.0
82.0
84.0
56.0
52.0
79.0
76.0
66.3
81.8
50.0
77.0
48.6
77.0
83.0
77.0
71.0
85.8
76.0
76.0
79.5
76.0
88.8
77.0
76.0
63.5
59.0

7
7
7
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
11
11
11
11
11
9
9
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Reg. št.
Reg. No.

Izvor
Origin

Kalitev
Germ;nation
leto/ year

3go
461
461
461
461
461
461
74
74
74
355
355
355
357
357
357
357
357
460
460
18
18
18
1g
1g
1g
1g
1g
1g
1g
315
315
315
315
315
315
322
322
322
317
317
317
321
321
321
321

432

Ljubljana
Nazarje
Nazarje
Nazarje
Nazarje
Nazarje
Nazarje
Nazarj e
Nazarje
Nazarje
Nazarje
Nazarje
Nazarj_e
Nazarje
Naza rje
Nazarje
Nazarje
Nazarje
Nazarje
Nazarje
N. mesto
N. mesto
N. mesto
N. mesto
N. mesto
N. mesto
N.
N.
N.
N.

mesto
mesto
mesto
mesto

Postojna
Postojna
Postojna
Postojna
Postojna
Postojna
Postojna
Postojna
Postojna
Postojna
Postojna
Postojna
Postojna
Postojna
Postojna
Postojna

GozdV 53, 1995

1gg5
1gg2
1gg2
1gg4
1gg4
1gg5
1gg5
1gg2
1gg4
1gg5
19g2
1gg4
1gg5
1gg2
1gg4
1gg4
1gg5
1gg5
1gg4
1gg5
1gg2
1gg4
1gg5
1gg2
1gg2
1gg4
1gg4
1gg5
1gg5
1gg5
1gg2
1gg2
1gg4
1gg4
1gg5
1gg5
1gg2
19g4
1gg5
19g2
1994
19g5
1gg2
19g4
1994
1995

Nadm.
viš.
Altitude
m

Kamnina
Stone

600
400
400
400
400
400
400
1250
1250
1250
1275
1275
1275
725
725
725
725
725
11 25
11 25
600
600
600
700
700
700
700
700
700
700
go5
go5
go5
go5
go5
go5
800
800

s

BOO
775
775
775
775
775
775
775

s
s
s
s
s
s
k
k
k
s
s
s
s
s
s
s
s
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k

k
k

k
k
k
k

k
k
k
k
k
k
k
k

Starost
Age

Obrad
Mast

Germ. cap.

Kalivost

Bonileta/Stand
co elf.

let 1years

leto / year

%

RK

gg
100
122
110
122
110
122
123
123
123
107
107
107
gg
g1
gg
g1
9g
118
118
152
152
152
11 0
118
110
118
110
118
122
164
172
164
172
164
172
164
164
164
172
172
172
172
172
176
172

1g88
1g8o
1gg2
1g8o
.1gg2
1g8o
1gg2
1g88
1g88
1g88
1988
1g88
1g88
1g88
1g8o
1g88
1g8o
1g88
1g88
1g88
1g8o
1g8o
1g8o
1g8o
1g88
1g8o
1g88
1g8o
1g88
1gg2
1g8o
1g88
1g8o
1g88
1g8o
1g88
1g8o
1g8o
1980
1g88
1988
1g88
1g88
1988
1gg2
1988

51.0
89.0
79.2
85.0
74.6
78.0
70.6
88.5
84.0
83.0
86.0
80.0
78.0
80.5
49.3
75.0
33.0
63.0
85.6
85.0
90.0
85.5
85.0
88.0
93.0
87.0
86.0
87.0
84.0
83.0
48.0
8g.o
13.5
81.0
13.0
79.0
35.5
34.2
34.0
92.5
88.0
85.0
83.3
81.0
73.0
81.0

g
17
17
17
17
17
17
7
7
7
13
13
13
15
15
15
15
15
g
9
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
17
17
17
17
17
17
17
17
17
13
13
13
13
13
13
13
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Reg. št.
Reg. No.

Izvor
Origin

Kalitev
Germination

letolvear

321
201
201
201
201
201
201
347
347
347
347
347
347
415
415
415
123
123
123
143
143
143
205
205
205
221
221
221
412
412
412
433
433
433
467
467
213
213
213
213
213
213
213
213
213
215

Postojna
Sl.
Sl.
Sl.
Sl.
Sl.
SL
Sl.
Sl.
SL
Sl.
Sl.
Sl.
Sl.
SL
Sl.
SL
SL
SL
Sl.
Sl.
Sl.

Grad.
Grad.
Grad.
Grad.
Grad.
Grad.
Grad.
Grad.
Grad.
Grad.
Grad.
Grad.
Grad.
Grad.
Grad.
Grad.
Grad.
Grad.
Grad.
Grad.
Grad.

Sl.
Sl.
Sl.
Sl.
SL
Sl.

Grad.
Grad.
Grad.
Grad.
Grad.
Grad.

Sl.
Sl.
Sl.
Sl.
Sl.
Sl.

Grad.
Grad.
Grad.
Grad.
Grad.
Grad.

Sl. Grad.
Sl. Grad.
Tolmin
Tolmin
Tolmin
Tolmin
Tolmin
Tolmin
Tolmin
Tolmin
Tolmin
Tolmin

1995
1gg2
19g2
19g4
1gg4
1ggs
1ggs
1g92
1gg2
19g4
19g4
19gs
1ggs
1gg2
1gg4
19gs
1gg2
1gg4
1ggs
1g92
1g94
1g9s
1992
19g4
1995
1gg2
1g94
1995
1g92
1994
1ggs
1gg2
1994
1995
1994
1ggs
1gg2
1gg2
1gg2
1gg4
19g4
19g4
1ggs
1g9s
1g9s
1gg2

Nadm.
viš.
Alti/ude

Kamnina
Stone

·m

775
750
750
750
750
750
750
1400
1400
1400
1400
1400
1400
1200
1200
1200
1100
1100
1100
580
soo
soo
750
750
750
1090
1090
1090
1200
1200
1200
goo
900
goo
1040
1040
880
880
880
880
880
880
880
880
880
620

k

s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s

s
k
k
k

s
s
s
k
k
k
k
k
k

s
s
s
k
k
k

s
s
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k

Starost

Ob rod

Ag•

Mast

Kalivost
Germ.cap.

Bonfteta!Stand
coeff.

let 1 vears

leto 1 vear

%

RK

176
gg

1gg2
1g8o
1g88
1g8o
1g88
1g8o
1g88
1g8o
1g88
1g8o
1g88
1g8o
1988
1980
1g8o
1980
1988
1966
1g88
1g88
1g88
1g88

107
gg
107
gg
107
g4
102
gg
102
g4
102
104
104
104
103
103
103
g6
g8
98
107
107
107
127
127
127
132
132
132
81
81
81
g7
97
160
185
188
180
185
188
180
185
188
13g

1988
1988
1988
1988
1988
1988
1988
1988
1988
1g88
1g88
1g88
1g86
1968
1980
1985
1988
1g8o
1g8s
1988
1980
1985
1988
1g8o

73.0
80.3
81.8
76.3
76.0
73.0
73.0
66.6
62.8
51.0
77.7
50.3
74.0
87.3
84.0
58.0
72.0
60.0
59.0
62.3
76.0
75.0
84.3
66.0
67.0
81.6
66.0
76.0
73.0
70.0
66.0
74.3
65.0
73.0
76.0
76.0
66.0
53.0
96.0
53.0
47.0
gs.o
49.7
47.0
60.7
74.0

13
7
7
7
7
7
7
g
g
g
g
9
g

g
g
g
17
17
17
7
7
7
7
7
7
11
11
11
9
9
9
11
11
13
13
13
13
13
13
13
13
13
g
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Vitalnost smrekovega semena iz slovenskih semenskih sestojev

Reg. št.
Reg. No.

215
215
217
217
217
219
219
219
219
219

Izvor

Origin

Tolmin
Tolmin
Tolmin
Tolmin
Tolmin
Tolmin
Tolmin
Tolmin
Tolmin
Tolmin

Kamnina

letolyear

Nadm.
viš.
Alti/ude
m

1994
1995
1992
1994
1995
1992
1992
1994
1994
1995

620
620
800
800
800
1200
1200
1200
1200
1200

k
k

Kali tev
Germination

Legenda: k - karbonatna kamnina
s - silikatna kamnina
Legend: k - carbona te stone
s - silicate stone

Stone

s
s
s
k
k
k
k
k

Starost
Age

Ob rod
Mast

Kalivost
Germ.cap.

Boniteta/Stanel
coeff.

let 1 vears

leto 1 vear

%

RK

139
139
150
150
150
159
167
159
167
167

1980
1980
1980
1980
1980
1980
1988
1980
1988
1988
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9
9
9
9
9
9
9
9
9
9

Op.: Starost drevja se nanaša na starost ob obredu semena
Note: Tree age refers to the age at the time of seed mast.

Kakovostno in vitalno seme je prvi pogoj uspešne vzgoje sadik.
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65.3
53.3
92.8
80.0
77.0
75.3
72.3
68.0
63.0
60.0

GDK: 907.9

O barvah gozda
On Forest colours
Lado ELERŠEK•

Abstract

Izvleček

Eleršek, L.: O barvah gozda. Gozdarski vestnik,
št. 10/1995. V

slovenščini,

cit. lit. 6.
Opisana je psihološka razlaga našega barvnega dojemanja in fenomenološka razčlenitev

barvnih lastnosti. Podana je analiza vloge barv
pri estetskem doživljanju gozda.
Ključne besede: barve, barvnost, svetlost barve, estetsko doživljanje

Narava je kakor velika odprta knjiga,
iz katere zajemamo hkrati modrost
in lepoto življenja.
France Vodnik

UVOD
INTRODUCTION

Tradicionalna gozdarska veda proučuje
bolj materialen in manj nematerialen pomen
gozdov za človeka. K slednjemu (ki postaja
vse pomembnejši) prištevamo tudi estetski
pomen gozda (Eieršek 1989), pri tem pa
imajo barve zelo pomembno vlogo. Po
drugi strani nam lahko barve povejo tudi o
vrsti gozda (branje aerofotoposnetkov), o
stanju gozda ( npr. zdravstvenem), iz barve
listja in iglic pa lahko sklepamo o prehranjenosti oziroma podhranjenosti gozdnega
rastja in iz barve tal o gozdnih tleh.
Ker smo ljudje "vidna bitja", zaznavamo
gozd (kot del preostalega sveta) pretežno
s svojim vidom in v manjši meri s sluhom,
tipom, vonjem in okusom. Da ima videnje
večji pomen kot slišanje, navaja Jan Amos
Komensky (1657) misel: " Kdor je enkrat v
življenju videl živega nosoroga, ga bo laže
prepoznal, kakor če bi mu ga z besedami
opisovali stokrat".
* L. E., dipl. inž. gozd., Golo brdo, 61215
Medvode, SLO

Eleršek, L.: On Forest Colours. Gozdarski vestnik, No. 10/1995. ln Slovene, lit. quot. 6.
The article gives a description of psychological
explanation of human perception of colours and
phenomenological analysis of colour properties.
It also gives the analysis of the role of colours in
the aesthetic perception of forest.
Key words: colours, colourfulness, colour's
brightness, aesthetic perception

Vse kar vidimo, pa se nam prikazuje v
barvah, saj prištevamo med barve tudi
črno, belo in sivo (Trstenjak 1978). Gledano
fizikalno, zaznavamo stvari v različnih barvah le zaradi elektromagnetnega valovanja
različnih valovnih dolžin, ki prihajajo od
predmetov do paličnic in čepnic na očesni
mrežnici. Po teoriji Ostwalda in Helmholza
(1977) sprejme človeško telo z receptorji
čepnic le tri onovne barve: rdečo, zeleno
in modro, občutek za barvo pa nastane s
superpozicijo teh treh osnovnih sprejemov.
Valovne dolžine 390-450 nm zaznamo kot
vijoličasto svetlobo. Vidne svetlobe z višjo
valovno dolžino, si sledijo po vrsti: modra,
zelena, rumena, oranžna in na koncu rdeča
barva, ki ima najdaljšo valovno dolžino,
med 720 in 760 nm. Barve ene valovne
dolžine so monokromatske, barve, ki so
sestavljene iz različnih valovnih dolžin, so
polikromatske (npr. bela barva).

2 O BARVAH IN NJIHOVEM POMENU
(PO A. TRSTENJAKU)
2 ON COLOURS AND THEIR SIGNIFICANCE
(ACCORDING TO A. TRSTENJAK)

Znanost o barvah, ki jo štejemo v eno
najnovejših znanosti, nam je posredoval A.
Trstenjak v knjigi Človek in barve (1978).
Ker je v tem delu zbranih veliko pojmov in
razmišljanj, mimo katerih pri naši temi ne
GozdV 53, 1995
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moremo, sem nekaj bistvenih zbral v samostojnem poglavju .
Za prvega ustanovitelja znanosti o barvah imamo Wi lhema Ostwalda (1918). Danes se z barvami ukvarjajo fiziki, kem iki,
fiziologi, psihologi, sociologi, umetniki, arhitekti, tehniki ter tudi ekologi (kar gozdarji
postajamo vedno bolj). Glede na vrsto
barve in njegono svetlost (nijanso) lahko
č lovek razl ikuje vsaj 2000 do 4000 razl ičnih
barvnih vtisov.

- barvnost, to je barvni ton. Ločimo pisane barvne kvalitete (dvodimenzionalna
zaznava): rdeče-rumeno-zeleno-modro in
nepisane ali nevtralne barvne kvalitete (enodimenzionalna zaznava): be l o-črno.
- svetlost, ki pomeni podobnost z belino

(svetlo modra, temno modra), medtem ko
je jakost barve odvisna od razsvetljave,
vsiljivost pa v veliki meri od ozadja.
- nasičenost (nasičene, nenasičene barve), pomeni oddaljenost pisane barve od
bel o-črne osi.
- ploskovne (se nanašajo na ploskev
predmeta), površinske (ob barvi ne "vidimo"
predmeta) in prostorske (ki pronicajo v
globino) barve.
- mehke in trde barve Ue subjektivno
pogojen barvni pojav, ocena je odvisna tudi
od razdalje predmeta in osvetlitve).
- tople in mrzle (hladne) barve (topla:
rdeča, rumena, in mrzla: modra, zelena).
- kričeče in tihe barve (odvisno je tudi
od barvne kombinacije in subjektivne ocene).
- skromne in vsiljive barve. Pod vsiljivostjo razumemo "silo", s katero se barva
vsiljuje v našo zavest in je odvisna tudi od
ozadja.
- kratkočasne in dolgočasne barve (dol-

Zeleno barvo, ki pomeni upanje in življenje, najdemo v gozdu v vseh letnih časih
Green co/our, meaning hope and life, can be
found in the forest during all the seasons

Globinsko rumena rjava barva jesenskih drevesnih krošenj (vse slike: Lado Eleršek)
A profound yellowish brown co/our of autumn tree
crowns (all fatos: Lado Eleršek)

2.1 Po fenomenološki razčlenitvi
ločimo:

2.1 According to phenomenological classification
there are:
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žina zaznavanja časa je odvisna od barve;
siva in zelena sta dolgočasni, rumena in
rjava pa kratkočasni).

2.2 Psihološka razlaga barv
2.2 Psychological explanation of colours

Psihološka razlaga barvnih pojavov pomeni karakterološko razlago barvnih vtisov
in se ukvarja z barvnim simbolom in njegovo projektivno vrednostjo za človeka in
njegov značaj . Zato služijo barve tudi psihodiagnostikom, da z njihovo pomočjo prepoznajo človekovo osebnost. Različen psihofizičen učinek je pripisoval različnim barvam
že Goethe. Danes pripisuemo barvam praviloma naslednje lastnosti:
Bela barva. Bela barva je kot svetloba vir
življenja, pospešuje živahnost in nas navdaja s prijetnim občutkom.
črna (temna) barva vpliva neugodno na
splošno življensko počutje.
Siva barva je kompromis med belino in
črnino, interferenca med skrajnim nemirom
in popolnim mirom. Sivina pomeni nedoloč
ljivost, nepomembnost, nedotakljivost, neopredeljivost in brezčutnost. Sivina slabo
vpliva na človekovo delavnost, ga otopeva
in poleni.
Rumeno barvo zaznavamo ob soncu,
luči in nas spominja na zrelo sadje. Ima
nasprotne lastnosti kot modra, nas vznemirja, pomeni bližino, površnost, nizkost, vsiljivost, jasnost, vzajemno odvisnost (tovari-

Nekričeča barvna sestava hladnejše nebesno
modre in toplejše oker barve jesenskih listov
Ungaudy co/our composition of a cold sky blue
and warm ochre co/our of autumn leaves

štvo), kričavost, zarobljenost, strastnost in
domišljavost.
Sinja modrina se nam odpira skozi prozornost neba, globino vodovja, zato nam
pomeni globinskost, vzvišenost, neskončnost. Pomeni razdaljo, spoštljivo zadržanost do ljudi, ubranost, stremljenje kvišku,
prizadevnost in nam pomeni hladnost in
vdanost občutja . V nasprotju z rumeno pa
pomirja.
Rdeča barva je barva krvi in ognja, simbol
življenja in ljubezni, moči, topline in gibanja.
Vzbuja občutek nemira, strasti in prizadevnosti. Pomeni veselje nad življenjem in
voljo do življenja. Vpliva ugodno na željo
po jedi in pijači.
Zelena barva je sredina med rumeno in
modro. Kontrastne sile obeh barv se tu
uravnovesijo in se na novo udejanijo pomenijo upanje na novo dejavnost in živBarvna lestvica odpadlega listja
Co/our sca/e of leaves dropped

Barve tal in kamnin so večinoma skrite očem
The colours of the soil and rock are usually
hidden to human eyes
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ljenje. Goethe ji pnpiSUJe privlačnost. V
zeleni barvi so uravnoteženi vsi kontrasti.
Ustreza človeku , ki je zadovoljen sam s
seboj, ki si ne dela velikih načrtov, ki pa
zato tudi nikoli ne obupa, je "barva upanja".
Zaradi mirnosti je nasprotje rdeče, ki pomeni nemir in aktivnost.
Vijoločasta barva je združitev modre in
rdeče. Pomeni "zastrt nemir" in hkrati "zastrto skrivnost". Je barva žalosti, potrtosti,
pokore in nas navdaja z občutkom preprostosti, skromnosti, trpljenja in hrepenenja.
Rjava barva je barva zemlje in pomeni
nekaj zemeljskega in trdnega v nasprotju z
nebesno sinjino, ki je neoprijemljiva. Rjava
barva ni niti mistična niti nežna, ampak
konkretna, otipljiva, stabilna, trda, robata in
neposredna. Ker se ne umaže, je tudi
praktična.

3 VLOGA BARV PRI ESTETSKEM
DOŽIVLJANJU GOZDA
3 THE ROLE OF COLOURS IN THE
AESTHETIC PERCEPTION OF FOREST

Estetsko in vizualno lahko doživljamo
gozd kot celoto, kot posamezne rastline in
živali ali pa kot njihove skupine. Teh pa ne
zaznamo le po obliki in velikosti, temveč
tudi z njihovo barvo. Prav govorica barv pa
v veliki meri določa naše razpoloženje,
razmišljanje in meditiranje, kar moremo
primerjati z govorico tonov v svetu glasbe.
Prevladujoča barva gozda je v vegetacijski dobi zelena. To je temeljna barva rastlinskega sveta, barva klorofila, ki omogoča
fotosinteze, ki je zato tudi osnova življenja
živali in ljudi. Dojemamo jo kot barvo življenja in upanja. Bolno drevo začne to barvo
zgubljati, umrlo drevo je več nima. Po rjavi
barvi spoznamo smrekove sušice že na
daleč . Po zimskem spanju se prikažejo
gozdovi listavcev vsako leto spet v nežnem
zelenju, kot da so ponovno oživeli. Kako
doživlja spomladansko ozelenjevanje pesnik, beremo v Zupančičevem Zelenem
Juriju:
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Pusta so polja, slana in mraz,
treba hiteti, kliče me čas,
ali ob leti spet bom pri vas. Konja spodbode, v da/jo izginja,
cvetje zelenje za njim se razgrinja,
da nas Zelenega Ju rja spominja ...
Kot nasprotje rdeče, ki vznemirja, zelena
barva pomirja. Zeleno barvo dobimo tudi s
subtraktivnim mešanjem modre in rumene
barve. Mestni človek, ki prihaja iz zgošče
nega okolja utrujajoče konkurence, si v tem
barvnem okolju išče psihi čnega počitka. To
barvo najdemo tu v vseh tanči nah in odtenkih. Vendar to ni le neko veliko zeleno
platno, temveč prihaja barva k opazovalcu
sočasno iz bližine in globine. Zelenja v
gozdu tako navadno ne dojemamo le kot
ploskovno ali površinsko, temveč kot prostorsko barvo. Pogled ne obvisi na površini,
ampak dobesedno pronica skozi površino
v globino.
Na drugo mesto moramo v naših gozdovih postaviti rjavo barvo - barvo lubja in
odpadlega listja, ki postane celo prevladujoča barva listnatih gozdov v zunajvegetacijski dobi. To je še barva storžev, sušic,
gozdnih tal, večine gozdnih štirinožnih prebivalcev, številnih ptičev in še drugih manjših živalic. Po nmenju Trstenjaka doživljamo rjavo barvo kot nekaj stabilnega,
trdega, robatega in neposrednega. Poleg
obeh naštetih, najbolj pogostih - osnovnih
barv, srečujemo v gozdu seveda tudi druge
barve v vseh odtenkih ter vsiljivostnih in
izraznostnih stopnjah.
Rumena barva, ki je od prejšnje bolj
vznemirljiva, se nam prikazuje med barvami
jesenskega listja in v živobarvnih .jesenskih
iglicah evropskega macesna. V spomladanskem in poletnem času jo lahko opazujemo
kot barvo različnih cvetov pri: velecvetnem
in naprašnem lučniku, trobentici, velecvetnem naprstecu, gozdni in kobulasti škržolici, navadni zlati rozgi, močvirskem dimku,
navadni smrdljivki, navadnem lapuhu, nemški in barvilni košeničici, negnoju, navadnem češminu, rumenem drenu in drugem
rastju.

O barvah gozda

Če ne upoštevamo snega, ivja, sodre in
kamnin, se nam javlja bela barva v gozdu
pretežno v spomladanskem in poletnem
cvetju. To je živahna barva in mis navdaja
s prijetnim občutkom. Belo cvetoče grmovje

Redkeje, ali pa vsaj manj opazno, nastopala v gozdu modra in vijoličasta barva.
Verjetno pa najdemo ti dve barvi pogosteje
med cvetovi kot med plodovi. Modro ali

in drevje je: navadna kalina, enovratni in

pljučnik,

navadni glog, črni trn, navadni srobot,
šmarna hrušica, jerebika, brek, navadni

gozdni čišljak, različne zvončice, navadni

makovec, robinija,

češnja

drobnica,

čremsa

in drugo.
V čni barvi, ki je nasprotje bele barve,
se nam javljajo prenekatere belo cvetoče
rastline v poletnem Oesenskem) času s
črnimi plodovi. Naj omenim le robido, črni
in smrdljivi bezeg, čremso, češnjo črnjavko
in navadno kalina. Najbolj poznane in nabirane pa so borovnice, ki nam navadno
puščajo svojo temno vijoličasto barvo na
prstih.
Najbolj živa je rdeča barva, ki je barva
krvi in je simbol življenja ter vpliva ugodno
na željo po jedi in pijači. V manjši meri je

vijoličasto

cvetijo: svilničasti svišč, navadni

navadni gabez,

plazeči skrečnik,

osat, pasji zob, čeladasta kukavica, orlica
in druge. Plodove modre in vijoličaste barve
imajo: črni trn, sinjezelena robida in še

nekatere rastline, nekateri polzreli plodovi
pa so obarvani vijoličasto v času, ko se
njihova barva spreminja iz rdeče v črno.

Ob opisu in popisu gozdne barvne lestvice seveda nisem zajel vseh "elemen-

tov". Predvsem sem izpustil lišaje in glive,
ki nastopajo v vseh možnih barvah. Ob
strupeni rdeči mušnici in bljuvalni golobici
pa zgubi rdeča barva s to povezavo nekoliko svojega deklariranega simbolnega pomena - veselja nad življenjem!

to barva gozdnih cvetov in v večji meri

Navadno ne zaznavamo barve v popolni
tišini, temveč v nekem zvočnem okolju.

barva gozdnih plodov. Med rastje z rdečimi
cvetovi spada rdeči naprstec, lisasta mrtva

Viktor Urbantschich (1888) je že pred dobrimi sto leti ugotavljal, da dejansko obstaja

kopriva, navadni čistec, navadni zebrat,

interakcija med vizualnimi in avditivnimi

rjava rdeča krvomočnica, rdeča naglavka,
navadni klinček in druge. Še posebno vpadljivo in živahno deluje rdeča barva poletnih
in jesenskih plodov na zelenem ozadju. Ob
tem se kaže spomniti, da so rdeča, zelena
in vijoličasta barva komplementarne barve,
ki dajejo pri aditivnem mešanju belo svetlobo. Pri materialnem ali subtraktivnem mešanju zelene in rdeče· barve pa dobimo

dražljaji. ln tudi tista avdiovizualna interakcija, ki jo najdemo le v gozdu, pomaga

rumeno, torej spet živo,

vznemirjajočo

bar-

vo. Plodovi rdeče barve dozorijo na: jerebiki, mokovcu, šipku, malinjaku, navadnem
jagodnjaku, brusnici, navadnem češminu,
rumenem drenu, glogu, kot polzreli plodovi
pa češnje drobnice in drugi. Omeniti kaže
tudi rdečo barvo med jesenskim listjem, ki
daje temu letnemu času svoj značilni ton.

ohranjati marsikomu dinamično osebnos-

tna ravnotežje v dialektični napetosti med
naravno rastjo, tehnično produktivnostjo in
kulturno ustvarjalnostjo.

VIRI
1. Eleršek, L., 1989. Nekaj misli o estetskem
doživljanju gozda. GozdV, Ljubljana, 47, 8, s.

230-234.
2. Komensky, J., A., 1657. Orbis pictus.
3. Ostwald, W., 1918. Die Harmonie der Farben. Leipzig.
4. Trstenjak, A., 1978. Človek in barve. Ljubljana, DDU, Univerzum, 425 s.
5. Urbantschitsch, V., 1888.
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Brez zgodovine ni prihodnosti
Mitja CIMPERŠEK·

\

Nenavaden naslov parafrazira pomen
gozdarskega zgodovinopisja ali vodenja
gozdarske kronike. Delo kronista v gozdarstvu nikoli ni bilo cenjeno, prevladovalo
je mnenje, da je to nepotrebno izgubljanje
časa ali podobno štetju iglic, ki padajo z
dreves. Zaradi endemičnega nerazumevanja tudi nikoli ni bilo motivirano in je bilo
bolj ali manj prep u ščeno svobodni odločitvi
posameznikov, dokler ni zakonodajalec
opravila ukazal s predpisom (Pravilnik o
vsebini in n ačinu izdelave gozdnogospodarskih načrtov in o evidenci njihovega
izvrševanja - Ur.I.SRS 33-28.8.1 987). To
pa stvari ni izboljšalo, saj je splošno
znano, da je od posiljenega dobro samo
zelje, pa še to samo v manjših odmerkih.
V predpisani in disciplinirani kolektivni sivini
sta se utopili kreativnost in pestrost individualne svobode kot zadnji, še ohranjeni
prednosti gozdarskega poklica.
Z imenom chronica (gr.) so v srednjem
veku razumeli zgodovinsko delo, v katerem
je pisec opisal minule dogodke, ki so segali
do nastanka sveta. Pri tem so se sestavljalci opirali na starejše opise, ustna
izročila in neredko vpletali dogodke iz
Svetega pisma. Kot zgodovinski vir so take
kronike negovali v Bizancu, medtem ko so
na evropskem zahodu prevladovali letopisi
ali anali, v katerih je pisec samo na kratko
zapisoval dogodke po letih. V analih so bili
dogodki zapisani dokumentarno, to je brez
poglobljenih analiz in osebnih komentarjev
zapisovalca, v primerjavi s kroniko, kjer je
pisec predstavil ljudem osebno obarvano
in podrobnejšo podobo dogodkov, ki so
lahko bili razporejeni tudi po drugih, vsebinskih kriterijih. Zaradi teh razlik se včas i h
trdi, da so avtorji kronik s povezovanjem
dogodkov skušali tudi razložiti njihove
vzročne vezi . Ta trditev pa v srednje·Mag. M. C., dipl. inž. gozd., Gozdno gospodarstvo Celje, Gozdni obrat Rogaška Slatina, Ulica
XIV. divizije 17, 63250 Rogaška Slatina, SLO
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veškem evropskem zgodovinopisju ni utemeljena, ker sloni v celoti na naukih Nove
zaveze, po kateri je vse dogajanje na svetu
neposredno odvisno od božje volje. To
pojmovanje se je spremenilo šele v 18.
stoletju, po znanstveni revoluciji v pojmovanju fizikalnega sveta lsaca Newtona. Za
oba vira velja n ačelo, da so dejstva sveta,
medtem ko je komentar v kronikah lahko
subjektivno obarvan. Domnevamo lahko,
da so današnje gozdarske kronike različno
zasnovane, v širokem razponu od dosledno dokumentarnega do povsem svobodnega in osebnostne doživetega prikaza.
Zgodovina je kot svetilka na krmi; ne
kaže naprej, pokaže samo, kje smo bili, in
če se ne oziramo, ne bomo vedeli niti tega.
Po osnovni formulaciji je zgodovina vse
tisto, kar s~ je zgodilo. Toda čas že tako
hiti, da lahko, z malo pretiravanja, vsak
postopek planiranja enačimo z napovedovanjem preteklosti. Vsak dogodek je
najprej stvareh, vendar ga na taki ravni ne
zaznamo kot zgodovinskega, šele po preteku določenega časovnega obdobja (zgodovinska distanca) postane zgodovina. V
popolnem smislu pa postane dogajanje
zgodovina, ko ni več neposrednih prič in
ko nam dogodke pojasnjujejo samo še viri,
kakršna je tudi kronika. Ze stari Latini so
uči li: Verba volant, scripta manent (Besede
se izgube, zapisi ostanejo). Za dogodke,
ki jih bomo zapisali natančno in dovolj
podrobno, nam bodo hvaležni zanamci, ko
bodo iskali odgovore na vprašanja, ki se
nam danes zdijo samoumevna.
Gozdarske kronike so nepogrešljiv vir za
spoznavanje preteklih odnosov med čl o
vekom in gozdom. So torej dokument s
strokovnim izročilom in številnimi podatki,
ki so neobhodno potrebni za proučevanje
po lit ičnih , družbenih, ekoloških , tehnoloških, razvojn ih in drugih vidikov gozdarske zgodovine. S kroniko sprem ljamo
razvoj in gospodarjenje z gozdovi ali kot bi
dejal Georg Orwell: "Kdor pozna prihod-

nost, obvlada sedanjost, kdor hoče poznati
prihodnost, mora najprej proučiti preteklost." Če jih vadimo neprekinjeno daljše
časovno obdobje po ustaljenem redu,

župnijskih kronikah lahko najdemo opise
zanimivih dogodkov (priloga 1 ), ki kot
kamenčki v mozaiku prispevajo k lažjemu

lahko na enem samem mestu zberemo

vsi gozdarskih zapisi, zlasti pa stari gozdno
gospodarski načrti, karte in drugi pisni
preostanki.

podatke, za kar bi drugje izgubili neprimerno več časa. Navadno so v kronikah

razumevanju stanja gozdov. Dragoceni so

tudi podatki, ki jih ne najdemo v obveznih
finančnih in gozdarskih evidencah.

11. VSAKOLETNI OPIS DOGODKOV,
SPREMEMB IN POSEBNOSTI
VSEBINA, NJENA RAZDELITEV IN PREDSTAVITVE DOGODKOV V KRONIKI
l. SKRAJŠAN OPIS OKOLJA ALI ZAČETNO STANJE
Kroniko vadimo za določen prostor in
določeno časovno obdobje, zato je priporočljivo, da najprej vzpostavimo za tisti
čas začetno ali nulta stanje, ki je v bistvu

uvod v kroniko. V njem predstavimo ekološke značilnosti prostora (geografijo, pedologijo, fitocenologijo, podnebje), stanje
gozdov, njihove opreme, zgradbe, uveljavljeno tehniko dela, orodja in pripomočke,
socialnoekonomske razmere na podeželju,
zgodovino, naravovarstveno problematiko,
prosto živeče živali idr. Opise obogatimo s

Vsebinsko razdelitev kronike priredimo
prostoru, ki je predmet našega opazovanja
in zapisovanja dogodkov, pojavov in spre~
memb. Sistematično zbiranje podatkov in

preglednejše predstavitev dosežemo najenostavneje tako, da snov razdelimo v

vnaprej izbrana poglavja. Na ta način se
obvarujemo pred nevšečnostmi, da bi

pozabili in izpustili pomembne podatke.
Na gozdnem obratu v Rogaški Slatini
vadimo kroniko gozdov od leta 1945 naprej, za nazaj pa smo jo deloma rekonstruirati po ohranjenih pisnih virih in priče
vanjih starejših gozdarjev. Gradivo razvrščamo po naslednjih zaokroženih sklopih:
1. Spremembe površin gozdov

kartami, skicami, shemami, preglednicami

in fotografijami.
V današnji dobi informacijske poplave
imamo na izbiro množico podatkov, moramo jih samo poiskati, zbrati in primerno

Do podržavljenja gozdov (prenos gozdov
na Sklad leta 1993) smo spremljali spremembe posestnega stanja (nakupi, menjave in prodaje). Vnaprej ostaja kronistom

obdelati. Poleg številnih znanstvenih študij, revij, časnikov, zbornikov, monografij,
spominskih zapisov, arhivskega gradiva,
podatkov zemljiške knjige idr., skrivajo še
veliko neodkritih, pozabljenih in pomemb-

samo zapisovanje sprememb površinskega

nih informacij šolske, trške, mestne in

meje, jih nenehno vzdrževati (mejni kamni,
mejni znaki) in zapisovati mejne spore,

cerkvene kronike. Malo je krajev v Sloveniji, ki se lahko pohvalijo z ohranjenimi
starimi pisnimi viri. Tako npr. hrani Planina
pri Sevnici trško kroniko pisateljice Anne
Wambrechtsamer, bolj znane po zgodo-

stanja,' t.j.

krčitev

(daljnovodi, avtoceste),

morebitno zaraščanje in evidenca rešenih

denacionalizacijskih postopkov. Dober gospodar bi moral skrbeti za svoje zunanje

izmere in spremembe. Tudi tatvine so

lahko predmet našega zanimanja.

vinskem romanu Danes grafi celjski in

nikoli več. Njen zapis je neičrpna zakladnica zgodovine gozdov na Bohorju, od
časov, ko so podložniki morali pripraviti in
dostaviti graščaku in župniku drva, skodle

2. Podnebne posebnosti in škode v
gozdovih

zazna-

Med vremenskimi posebnostmi posve~
čamo pozornost predvsem odstopanjem
od dolgoletnih povprečij, ki vplivajo na rast

movali povezave med fužinarstvom, ogljarjenjem in množičnim snovanjem smre~

in stabilnost gozdov (odstopanja temperatur, toplotne skrajnosti, sušna obdobja,

kovih monokultur. V navidezno obrobnih

vročinski sunki, mraz, moker sneg, žled,

in leseno posodo, pa vse do začetkov

industrializacije, ki so

odločilno
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vihar, rušilna neurja). V teh izkazih iščemo
vzroke za škode v gozdovih, ki so posledica vremenskih ujm , bolezni, množične
razširitve škodljivcev, poškodbe cest, opreme in objektov. Pogostnost in intenzivnost
škod vplivata na prihodnje ukrepe .
Podnebne spremembe lahko spremljamo na posebni letni preglednici. Po
določenem času nam preide v navado, da
podatke zapisujemo dnevno. V nasprotnem primeru gredo zanimivosti v pozabo,
naknadno brskanje po spominu pa vzame
veliko časa in nikoli ni odraz resničnosti.
Nazorno izpostavimo vse poškodbe antropocentričnega izvora (imisije, onesnaževanja), škode zaradi divjadi, plazov,
usadov, nanosov in gozdnih požarov.

5. Pridobivanje lesa
Priložimo seznam posekanega lesa {loza iglavce in listavce, lahko tudi po
skupinah sortimetnov) po oddelkih in odsekih (še boljša bi bila ponovna raba
lokalnih imen namesto šifer), in to iz enakih
razlogov, kot smo jih opisali pri gojitvenih
delih. Predstavimo tudi tehnološke in tehnične spremembe, normative in dosežene
učinke. V to poglavje lahko uvrstimo tudi
stanje lesnega trga in spremembe med
porabniki lesa, dosežene cene lesa po
skupinah sortimentov (doma in v tujini),
cene lesa na panju, izkoriščanje postranskih gozdnih proizvodov, promet z lesom
{odkup).
čeno

6. Delovna sila
3. Gojitvena dela
Po oddelkih in odsekih navedemo opravljena negovalna in varstvena dela. V gozdarstvu se je bolestno razbohotila šifriranje. Ko se bodo izgubili šifranti, nihče ne
bo mogel razvozlati teh sporočil. Gozdarska kronika bo tako edini vir uporabnih
in razumljivih informacij. Podrobneje opišemo še normative del , stroške, nove
tehnike dela in druge posebnosti (feromonske pasti, opustitev uporabe kemičnih
sredstev). Posebno pozornost moramo
posvetiti obvejevanju, ki bi lahko imelo
značaj prevare, če ne bi kupce lesa opozorili nanj.

4. Gradbena dela
Gozdno gradbeništvo je največji porabnik
sredstev, zato je upravičeno , da vodimo
natančen seznam vseh novozgrajenih cest
in vlak po njihovi vrednosti. Prav tako
zapisujemo vsa večja vzdrževalna dela,
prenove in modernizacije (asfaltiranje)
ločeno po posameznih objektih in eventualnih sovlagateljih. Opišemo tudi novo
uporabljeno tehniko in tehnologijo {bager
namesto buldožerja). V ta sklop lahko
uvrstimo tudi poškodbe cest zaradi ujm in
drugih vzrokov; so v zadnjih letih vedno
bolj pogoste in posledice so vedno hujše.
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Zaposlene kadre številčno ali poimensko
predstavimo po delovnih zadolžitvah in
izobrazbeni strukturi. Opišemo ukrepe na
področju dopolnilnega izobraževanja (seminarji , tečaji, reference). Posebno pozornost namenimo humanizaciji dela, problematiki invalidnih delavcev, nesrečam in
poškodbam pri delu. Sem spadajo tudi
organizacijske spremembe (spremembe
revirjev in zasedbe v njih), družabna in
društvena srečanja (tekmovanje gozdnih
delavcev, izleti).

7. Delo z javnostjo
Opišemo opravljene naloge , ki se nanašajo na varovanje narave (redki biotopi,
drevesni orjaki, kuriozitete) in t.i. public
relation (učne poti, sodelovanje s šolsko
mladino, učilne in gozdarske zbirke). Sem
spadajo tudi rezultati in spremljave raziskovalne dejavnosti, dela v gozdnih rezervatih, na kontrolnih ploskvah ipd. Zapišemo
tudi strokovne obiske, medsosedska strokovna srečanja , ekskurzije ter objave sestavkov in časopisnih člankov.

8. Gozdarska politika
Odločilno

vpliva na gozdarsko stroko in

razvoj gozdov, zato priložimo letni kroniki
tudi fotokopije predpisov, ki zadevajo gozdove. Odnose med družbo in gozdovi ter
nasprotja med njima najlepše ilustrir1!
dober izbor časopisnih člankov, fotografiJ
in karikatur (priloga 2). Je pa zgodovina
gozdov in gozdarstva tudi visoka politika
določenega obdobja.

lektualne plehkosti in neresnic, saj imajo
navadno kratko razpolovno dobo.
Gozdarstvo brez kronik je kulturna pustinja, kajti tisti, ki ne pozna tisoč letn_:>
zgodovine, živi iz rok v usta (Goethe). Nas1
gozdarski predhodniki so pripisovali gozdarskim kronikam velik pomen. O tem
zgovorno priča ohranjeno navodilo za
pisanje gozdnih kronik iz leta 1890 na

NAMESTO ZAKLJUČKA

Kronike niso zanemarljiv spremljevalec
gozdarske minljivosti in spremenljivosti. So
pripovedni zgodovinski vir, ki z zapisavanjam materialne resnice prispev~jo k

ohranjanju naše tehniške kulture. Ce je
pero v rokah gozdarja, ki je obdarjen za
risanje in pisanje ter ima občutek za
sproščen, čustven odnos in domišljijo,

lahko dobimo izdelke, ki so več kot samo
skopa miselna podoba zapisovalcev.
Kronike naj bodo napisane v lepi, sočni
in razumljivi slovenščini. Tudi šal in ironije
ter zanimivih zgodb in dogodivščin naj ne
manjka. lzogibajmo se vsako leto enakih
shem, ki bralca - uporabnika dolgočasijo.
Posebno pozornost zaslužijo kronike, ki so
napisane z lepim čitljivim rokopisom. Toda
takih, žal, ni več, zato so zahteve, da n~j

bi ponovno vihteti

muzne preveč resničnosti. Izogibati se
moramo geološke ravnodušnosti, inte-

gosje pero in tus,

nesprejemljiv anahronizem, saj lahko _z
računalniki dosežemo boljše učinke (pnloga 1 ). Kronike so sicer pisne evidence,
vendar jih obogatimo z risbami, skicami in
fotografijami, kajti slika pove veliko več,
kot lahko z besedami opišemo. Ko se po
nekaj letih nabere dovolj gradiva, ga damo

gozdnem obratu v Kostanjevici (M. Zupančič 1991). Nesporno je kronika zrcalo
kulturne razgledanosti pisca in njegovega
strokovnega okolja.
Ne nazadnje je kronika najboljše sredstvo za vzdrževanje strokovne kontinuitete
(Kmecl 1985). Pri kadrovskih in organi-

zacijskih spremembah, ki so v gozdarstvu
zelo pogoste, lahko kronike ·izravnavajo
miselna in strokovna nasprotja. Kronika
mladim gozdarjem spoznavati

omogoča

zastavljena dela predhodnikov, jih razumeti da lahko kljub manjšim izkušnjam
usp~šno nadaljujejo in dograjujejo začeto.
Za uspešno in učinkovito gozdarsko orga-

nizacijo je kontinuiteta nujni pogoj. Kako
se bo v postmodernem obdobju razklanosti
gozdarske organiziranosti nadaljevalo pi-

sanje kronik, ostaja odprto. Razumni se
bodo dogovorili, neumni pa si bodo zaradi
drvarske konkurenčnosti metali polena pod
noge, vse dokler bodo še rastla drevesa.
Ostaja eno samo upanje, da se ne bo
uresničila znamenita sintagma Francisa

Fukuyame, ki trdi, da smo dospeli do
točke,

kjer se "konča zgodovina".

vezati.

V kakovosti in doslednosti vodenja gozdarske kronike se kaže odnos do lastne
preteklosti in odgovornost do okolja. Za
tovrstno delo je potrebno posebno nagnjenje, kdor ga nima, se lahko tolaži ob
grafitu: "1 love my job, it's the work 1 hale."
Pisanje kronike je neke vrste dialog s
samim seboj, ki hkrati spodbuja sposobnost opazovanja in odkrivanja. Zavedati

se moramo, da so meje med

resničnostjo

in našim zaznavanjem nemalokrat zabrisane in jih ne kaže bolestno znanstveno
premikati, tako da se nam z miti ne iz-

VIRI
1. Kmecl M.: Gozdarske kronike kot vir za prougozdarske preteklosti; v Zborniku:. Po~ en
zgodovinske perspektive v gozdarstvu Ljubljana
čevanje

1985
2.

Zupančič

M.:Pomen gozdne kronike GV 9-

19/1991:414-416
3. Izpolnjevanje sistema gozdnogospodarskega načrtovanja v ?loveniji qubljana .~ 988. .
4. Enciklopedija Slovenije, 6. knjiga Ljubljana

1992
s. Enciklopedija jugoslovanskega leksikografskega zavoda, 3. knjiga Zagreb 1967
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Gozdna učna pot Rožni studenec
Andrej BONČINA*

Ali prebivalci Kočevske sploh potrebujejo
gozdno u čn o pot? Gozd je namreč prisoten
na vsakem koraku , zarašča kmetijske
površine; celo tisti, ki živijo v centru mesta,
ga lahko opazujejo z oken svojih stanovanj.
Pa vendar; v obmestnih gozdovih bomo
našli veliko shojenih stezic, srečali različne
ljudi: starejše občane, malčke in osnovnošolce z učiteljicami in varuškami, (stare)
starše z otroki in vnuki, sprehajalce psov,
itn. Tudi nekateri od obiskovalcev Kočev
ske, kar dva tisoč na leto jih obišče Kočev
sko, zaidejo v obmestne gozdove. Razlogov za učno pot je torej veliko.
Kočevski gozdarji so se odločili, da bodo
obudili nekoč zelo priljubljeno in obiskano
lokacijo - Rožni studenec, domačini ga
najraje imenujemo "Roznbrun", ki izvira ob
vznožju Stojne in se po nekaj desetih
metrih izliva v kraško reko Rinžo. Pečat
celotni okolici daje studen ec, ki je na krasu
vreden več kot drugje. V preteklosti so
ljudje k njemu hodili po vodo, kasneje je
bilo ob izlivu studenca v Rinžo kopališče Pri Pavlu in Petru. Okolica studenca je bila
še posebno priljubljena v obdobju sindikalnih zabav in gasilskih veselic. V bližini
studenca, na jasah in ob gozdnem robu ,
so bile pogoste družinske zabave in pikniki.
Pozimi se je Rinža spremenila v drsališče ,
vznožje Stojne pa je postalo sankališče, v
zadnjem času pa tudi "poligon" za smučarski tek. V zadnjem desetletju so se jase
in poti zarasle, Rinža za kopanje ni več
primerna, tudi sam izvir so vrtine in gradnje
vodnega omrežja okrnili in je postal kar
neugleden.
Gozdna učna pot poteka od Marofa do
Rožnega studenca, pa naprej do jeza na
Rinži, nekaj časa vzdolž Rinže, nato do
Mrzlega studenca in se zaokroži nazaj do
Rožnega studenca, ki predstavlja osrednjo
·Mag. A. B., dipl. inž. gozd., Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo, 61000 Ljubljana,
Večna pot 83, SLO
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točko poti.
Kočevsko

Gozd ob poti ni tipičen , ne za
in ne za kraško območje. Pa
vendar je izbira razumljiva. Pot je od mesta
dosegljiva peš (1 km), lokacija ima tradicijo
in je bila pri domačinih nekdaj že priljubljena, hkrati pa se na območju poti
srečujejo različni krajinski elementi -gozd,
voda, jasa, polje, naselje, kar je zagotovo
za obiskovalca poti privlačno. Tudi začetek
poti - Marof, gozdarski center Kočevske,
kjer je na vpogled stalna razstava del
akademskega kiparja Staneta Jarma in kjer

Slika 1: Lega gozdne učne poti ob Kočevju

so razstavljeni kipi likovnih delavnic, je
primerno izbran.
Obiskovalec lahko ob poti opazuje različne gozdne združbe in gozdne sestoje,
fragmente loga črne jelše in velikega
jesena, gabrovo-hrastovega gozda, jelovja
na kislem substratu, dinarskega jelovega
bukovja, itn. Drevesna in grmovna sestava
sta zato izjemno pestri, povečujejo ju še
vnešene vrste (macesen, zeleni bor, smreka, duglazija), ob poti lahko obiskovalec
najde kar 26 (!) različnih drevesnih vrst.
Če k temu dodamo še različne grmovniqe,
je ponudba tudi za nekoliko zahtevnejše
obiskovalce poti zadostna. Tudi drevesnica
na začetku poti, vodne kotanje in mravljišča ob poti prispevajo k njeni privlačnosti.
Primerno strukturi predvidenih obiskovalcev, v največji meri bodo to osnovnošolci in družine, sta izbrani dolžina in trasa
poti ter njena oprema. Dolžina poti je
približno tri kilometre, večidel poteka po
starih poteh, po zložnem terenu, brez
večjih vzponov in zato fizično ni naporna.
Ena od slabosti izbire lokacije poti je log in
z njim povezana velika vlažnost, blatna tla
in občasno tudi obilica komarjev.

Slika 3: Detajl z učne poti (vse slike povzete iz
zloženke Gozdna učna pot Rožni studenec)

Slika 2: Karta gozdne učne poti z označen imi stoj išči, drevjem
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Pot je predstavljena v vodniku, ki bo v
zlasti učiteljem. Izdelali in izdali so
ga gozdarji Zavoda za gozdove Slovenije,
Območne enote Kočevje. Izšel je v nakladi
3000 izvodov. V njem najdemo opis štirinajstih stojišč, karto poti ter kratek opis
osemindvajsetih drevesnih in grmovnih
vrst. Pri oblikovanju vodnika je sodelovalo
veliko gozdarjev (Hartman, Kocjan , Košir).
Rezultat je, tudi po prvih odzivih uporabnikov, prijazen in lično izdelan vodnik;
tiskan na recikliran papir, opremljen z
duhovitimi barvnimi ilustracijami (Jenčič,
Močivnik) ter različnimi skicami in fotografijami (Konečnik). Tekst (Prelesnik,
Hartman, Kocjan) je v glavnem prilagojen
osnovnošolski populaciji, zato ni suhoparen, avtorji poskušajo združiti strokovne
informacije in znanje z duhovitimi primeri,
vse skupaj pa je prežeto tudi z naravovarstveno (vzgojno) mislijo.
V vodniku in ob poti je označenih štirinajst stojišč . Na začetku poti je s panojema
na kozolčkih opisana gozdna učna pot,
sova je njeno prepoznavno znamenje,
predstavljena je Pristava (Marof) kot gozdarski center Kočevske in projekt Kočevski
naravni park. Druga točka je Gozdna
drevesnica. Za drevesne in grmovne vrste
ni posebnega stoji šča, ampak so s tablicami na drevesih predstavljene vzdolž cele
poti, opisane pa v zadnjem delu vodnika.
Naslednje stoji š če je Rožni studenec,
nemški Kočevarji so ga imenovali Roashpri.inn, ki je poleg samega izvira, pomena
vode, idr., primeren tudi za predstavitev
vloge gozda ali kar, kot so poimenovali
avtorji vodnika, odnosa Gozd in človek.
Naslednje stojišče - Gozdovi so različni
omogoča vpogled v log črne jelše, v fragment gozda belega gabra in hrasta ter v
nasad smreke in zelenega bora. Ob jezu
lahko na drugi strani Rinže opazimo Kotel,
ki je primer huma - apnenčaste gorice s
trietažnim jamskim sistemom. Uvrščen je
v seznam slovenske naravne dediščine.
Naslednje štiri točke (Reka Rinža, Vodna
pomoč
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mlaka, Kraška jama, Mrzli studenec) so
namenjene opisu kraških značilnosti , pomenu vode za oblikovanje kraških pojavov,
vode kot okolja, v katerem najdemo posebne življenjske združbe ter pomena pitne
vode. Naslednja, enajsta točka predstavlja
delo gozdarjev, opisuje pomen načrtovanja
in nege gozda, hkrati pa poskuša odgovoriti na vprašanje - kaj je gozd. Stojišče
ob mravljišču je namenjeno opisu nekaterih
živalskih vrst in njihovemu pomenu v
gozdnemu ekosistemu. Mahovi, lišaji in
gobe so predstavljene na skupni točki.
Zadnja točka pa je namenjena gozdnim
tlom.
Poleg vodnika je individualnim obiskovalcem na razpolago zloženka z ne.kaj
osnovnimi informacijami o poti in s karto
poti za lažjo orientacijo.
Gozdna učna pot poteka le po enem
oddelku (GE Stojna, oddelek 43), večji del
je v državni lasti, le ena parcela je zasebna
(Mikuž). Sečnjo je v preteklem letu zgledno
in na visoki strokovni ravni opravilo Gozdno
gospodarstvo Kočevje. Tudi gojitveni načrt
je bil prilagojen gozdni učni poti; kot posebnost navedimo vzpostavitev dveh gozdnih jas, pa različne omejitve pri izvedbi
sečnje in spravila zaradi vodnih izvirov.
Drugo nujno potrebno infrastrukturo zemeljska dela (jase) , postavitev klopi ,
postavitev mostičkov, brvi in ograj, nasutje
poti, utrjevanje poti z bruni , je ob stalnem
sodelovanju Zavoda za gozdove izvedlo
Gozdno gospodarstvo Kočevje ob soglasju
in podpori Sklada kmetijskih zemljišč in
gozdov RS , izdajo vodnika pa je sofinancirala Zavarovalnica Triglav.
Zaključim lahko, da so kočevski gozdarji
v času , ki ni najbolj naklonjen gozdarstvu,
opravili sijajno delo. Resda je otvoritev poti
že mimo, vendar bomo uspešnost in smiselnost izdelave gozdne u čne poti presojali
šele čez nekaj let. V tem obdobju pa ča ka
gozdarje veliko dela - stalno vzdrževanje
poti in občasno vodenje skupin.

GDK: 945.3:(497.12)

Ob drugem evropskem letu varstva narave še
magistrski študij "varstvo naravne dediščine"

slovenske javnosti je ob letoš-

na Slovenskem išče poti do nove zaveze z

njem Evropskem letu varstva narave vse

naravo, do trajnostnega razvoja - do
preživetja svoje in mnogih prihodnjih ge-

Za

večino

preveč

neopazno minila še ena pomembna
obletnica: petinsedemdeset let "Spornenice", ki jo je Odsek za varstvo pri rode in
prirodnih spomenikov Muzejskega društva
Slovenije 20. januarja 1920 predložil takratni pokrajinski vladi za Slovenijo.
Uprava za varstvo narave pri Ministrstvu
za varstvo okolja in prostora je letos
poskrbela za ponatis tega dragocenega
dokumenta in naravoslovci vseh smeri in

poti smo ga spet - skupaj in posamič brali, se navduševati nad njim in delali
bilanco njegove uspešnosti.
Pri tem smo (predvsem za širšo javnost)
premalo poudarili vsaj dve stvari:
1. Vzporednost med situacijo, v kateri je
nastala Spomenica in našim današnjim

neracij.

Nekateri menijo, da se ideali, ki jih
Spomenica izraža, v balkanski SHS niso
mogli uresničiti. To brez dvoma drži. Drži
tudi, da marsičesa nismo uspeli doseči
zaradi neustrezne upravne organiziranosti.

Pa se te stvari vendarle urejajo. Drži pa še
nekaj: celotna sfera naravovarstvene dejavnosti je ostala pri nas na ravni nadzorništva in popisovanja redkih, ogroženih

itn. delov narave. Nikdar se ni uspela trdno
povezati s sfero akademskega in raziskovalnega, čeprav v Spomenici jasno

piše: " ... pa bi bili parki v zvezi z ljubljanskim vseučiliščem ter v svrhe znan-

stvenih raziskovanj temu kakor tudi vsem

časom.

drugim visokim šolam ter znanstvenim

2. Dragocenost Spomenice kot kulturnega spomenika, ki nam kaže, kam naprej

institutom na razpolago". Danes žal večinoma mnogo bolj razmišljajo o tem, kako
bi parke turistično tržiti, kot pa, kako bi jih

in nas uvršča v ozek krog narodov, ki so

dobili tak dokument že pred
-in ga ves ta

čas

tričetrt

stoletja

raziskovali, kako bi se iz njih učili.

Lahko

tudi niso pozabili.

Danes si pogosto - tudi na teh straneh krčevito prizadevamo "dohiteti" svet. V

rečemo,

da je rojstvo podiplomske-

ga študija "Varstvo naravne dediščine" na

katerem se narodi med seboj ocenjujejo

Univerzi v Ljubljani neposredna posledica
Spomenice. Da sovpada z njenim jubilejem, je seveda slučaj. Ni pa slučaj, da je
pobuda zanj prišla z Biotehniške fakultete.
Če danes (in v prihodnje) biološko sfero in
tehniko kaj druži, je to gotovo iskanje "etike

vse pogosteje: gre za odnos do narave, ki
se gotovo najjasneje odraža v odnosu do

človekom

Znanosti si očitamo zamudništvo in v
umetnosti provincializem. Le redki naj bi

presegali oboje. Spomenica pa govori o
našem odličnem mestu na področju, po

najkrhkejšega, najredkejšega in najdrago-

zemlje", tj. etike sožitja med naravo in

in strokovnjaki s področij, ki jih
obsega biotehnika, so bili pogosto edini

cenejšega v njej - v naravni dediščini. V
času, ko se kultura in civilizacija vse manj

varuhi naravnega pri nas.

merita po stopnji, do katere si je dana
družba naravo podredila, in vse bolj po

naravne dediščine razvije tudi v pedagoški
in raziskovalni smeri, je bila rojena vsaj že
na seminarju "Varstvo naravne in kulturne

stopnji sožitja med človekom in naravo,
skrb za naravno dediščino ni več le stvar
neoromantičnih gledanj, ampak
resno rečeno - stvar preživetja.

prestiža ali

- zelo
Razvoj naravovarstvene misli in prakse

od Spomenice pa do danes jasno kaže, da
so se v odnosu do dediščine rojevale in

ostrile mnoge misli o tem, kako naj

človek

Sodobna ideja o potrebi, da se varstvo

dediščine v gozdu in gozdarstvu" 8. in 9.
decembra 1988. Konkretnejše oblike je
dobila na mednarodni IUCN konferenci
"Educating for sustainable tourism", ki jo je
Biotehniška fakulteta organizirala od 17.
do 24. septembra 1992. Od takrat je razvoj
takega programa potekal praktično ves čas
GozdV 53, 1995
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ob živahnih stikih vseh zainteresiranih
domačih in tujih ustanov in posameznikov.
Program študija je bil sprejet in potrjen
na Univerzi v Lju bljan i in na Svetu za
visoko šolstvo Republike Slovenije. Ko bi
se to lahko zgodilo pol leta prej, bi bil vpis
prve generacije slušateljev že letošnje leto,
tako pa je bil odložen do akademskega
leta 1996/97. Organizatorji študija se zavedajo, da čas ni njihov zaveznik pa vendar
na osnovi dolgoletnih izkušenj raje dajejo
prednost kvaliteti, za katero ni nikdar dovolj
priprav, kot pa ekspeditivnosti. Tak je
navsezadnje tudi utrip narave.
Sodobno varstvo naravne ded i ščine je
kompleksna dejavnost, ki ne zahteva zgolj
temeljnega obvladovanja naravoslovnih ,
ampak tudi družboslovnih in upravljalskovodstvenih znanj. Tako profilirani študiji v
tujini niso redkost. Delno smo jih kot zgled
uporabili tudi pri oblikovanju našega programa: praviloma so podiplomski. Zaradi
pestrosti področja in nalog je namr eč
pomembno, da slušatelji nanje prihajajo z
že izoblikovanim osnovnim profilom. Glede
na to, da študij varstva okolja že poteka,
se študijski program "Varstvo naravne
d edišč in e" omejuje strogo na področje
varovanja naravnih vrednot, kot jih je
opredelila ne le naša zakonodaja, ampak
tudi tradicija, praksa, institucionalna ureditev in tudi zametki raziskovalnega dela.
š tudij je namenjen najširšemu krogu
strokovnjakov, ki se nameravajo poglobiti
v operativno, raziskovalno ali pedagoško
delo z naravno dedi šč ino . Zato je načelno
odprt vsem diplomantom univerzitetnih
visokošolskih programov.

Cilj programa tega magistrskega študija
je oblikovanje strokovnega profila, ki bo
združeval naravoslovno, družboslovno in
upravljalsko-vodstveno znanje, potrebno
za sodobno obravnavanje naravne dediščine.

Glede na obsežnost delovnega podro čja
in pestrost operativnih potreb naj bi vzporedno s sprejetim magistrskim programom
obstajala tudi možnost organ iziranja in
izvedbe specializiranih tečajev s področja
varstva naravne dediščine.
študij vodi kolegij, ki ga imenuje senat
Univerze v Ljubljani izmed sode lujo č ih
učiteljev .

študij je organiziran na Biotehniški fakulteti, izvajali pa ga bodo poleg habilitiranih učiteljev oddelkov Biotehniške
fakultete tudi učitelji Fakultete za naravoslovje in tehnologijo, Pravne fakultete,
Filozofske fakultete, Fakultete za družbene
vede in Teološke fakultete. Pri njegovem
izvajanju (zlasti v praktičnem delu) bodo
sodelovali tudi uveljavljeni strokovnjaki z
drugih izobraževalnih, znanstvenih ter
upravnih ustanov v Sloveniji in v tujini ter
gostujoči učite lji s tujih univerz.
Glede na potrebe in širino področja ter
že izkazano zanimanje, organizatorji študija računajo na dokaj širok krog potencialnih kandidatov. Zato bo Biotehniška
fakulteta v kratkem izdala informativno
brošuro (v slovenščini in v angleščini) , ki
bo na voljo vsem zainteresiranim.

Prof. dr. Boštjan Anko

GDK: 907.2

Razmišljanja ob 20-letnici Evropskih pešpoti
v Sloveniji
Slovenija je gozdnata država, in kjerkoli
jo želimo prečkati , naletimo na gozd ali
vsaj gozdni prostor - gozdnato krajino. Na
drugi strani pa gozdarstvo kot dejavnost ni
bila nikoli zaprta sama vase. Gozdarstvo
je vedno prisluhnila in po svojih močeh
prispevalo svoj delež za "širše" namene, in
448
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pogosto je bilo edino, ki je poskrbelo tudi
za odročnejše kraje. Prav zato ni nič
presenetljivo, da se je prav gozdarstvo
pred dvajsetimi leti ogrelo za popotništvo
in opravilo pomembno delo pri pripravi in
ureditvi Evropske pešpoti št. 6. Traso so
položili prek turisti čno manj znanih, a nič

manj lepih kotičkov Slovenije. Na tej poti
so lahko popotnikom iz številnih držav
sveta, pa tudi domačim, pokazali naše
ohranjena gozdove, našo relativno ohranjeno naravo, bogat rastlinski in živalski
svet.

,

Evropske pešpoti, ki potekajo preko
Slovenije (pa tudi številne gozdne učne
poti) so bile za gozdarstvo večnamenske:
- prikazovale so gozd in rezultate dela z
njim popotnikom Uavnosti),
- osveščala so javnost o potrebnem
odnosu do narave in še posebej do gozda,
- vzbujale so pri gozdarjih razmišljanja
o rekreaciji v gozdovih,
- z ureditvijo bivanja za popotnike je
gozdarstvo začelo celo razmišljati o turizmu v gozdovih,
- gozdovi so dejansko postajali večna
menski.
ln kje smo danes?
Nekdanjih gozdnih gospodarstev, ki so
lahko vse to povezovala in opravljala, ni
več. Zavod za gozdove Slovenije strokovno usmerja razvoj vseh gozdov, lastniki pa
so dolžni opraviti vsa potrebna dela v svojih
gozdovih ali zagotoviti, da so dela opravljena (izvajalska podjetja po pogodbi opravljajo dela v državnih gozdovih). Tu nekje
vmes so še kmetijsko gozdarske ali gozdarske zadruge, ki pa se v veliki meri
ukvarjajo le z odkupom lesa.
Zavod za gozdove ima med številnimi
nalogami tudi skrb za približevanje gozdov
ljudem in osveščanje javnosti. Med to
dejavnost gotovo spadajo gozdne učne poti, pa tudi znaten del obvez in nalog v
zvezi z Evropskimi pešpotmi. Poleg tega

ima Zavod za gozdove s svojim terenskim
osebjem v celoti pokrita oba kraka pešpoti
E-6 in E-7, pri revizijah gozdnogospodarskih načrtov gospodarskih enot pa bi, poleg
vrste drugih označitev, lahko obnavljal tudi
E-6 in E-7. Lastniki gozdov, zlasti večji
(država je največji lastnik), imajo prav
gotovo tudi obveze na tem področju. Tudi
izvajalci del v gozdovih bi morali imeti
posluh za stike z javnostjo. Sodim, da bi
se moralo gozdarstvo, ki je danes deljeno
na več organizacijskih enot, dogovoriti,
koliko si želi osveščati javnost in ji predstavljati svoje dejavnosti prek popotništva
v Sloveniji. Tu bi se moralo zavedati tudi
moralne odgovornosti do dela, ki ga je
gozdarstvo na tem področju opravilo v
preteklosti, ter seveda dejstva, da gre za
Evropske pešpoti, za pešpoti, ki prihajajo
iz tistega dela Evrope, v katerega si tako
želimo.
Naslednja poteza za uspešno vzdrževanje Evropskih pešpoti in nadaljevanje popotništva v Sloveniji pa je seveda skupni
dogovor gozdarstva, turizma (Turistična
zveza Slovenije), Planinske zveze Slovenije, države, pa mogoče še novih občin.
Samo tako lahko dolgoročno ohranimo in
razvijamo projekt Evropskih pešpoti, če ga
želimo uspešno in nam vsem v čast voditi.
Po poti, po kateri hodimo zadnjih nekaj let,
ni mogoče več naprej. Žal je tako! Zveza
gozdarskih društev si bo prizadevala, da
bi bile Evropske pešpoti v Sloveniji urejene
in obiskane.

mag. Franc Perko
Predsednik ZGD Slovenije

STROKOVNA SREČANJA
GDK: 149.74 Cann is lupus (047.5)

Volk ne ogroža- volk je ogrožen
Predavanje Christopha Prombergerja v

V Šeškovem domu v Kočevju je bila od
OB. do 20. novembra 1995 na ogled razstava Volk ne ogroža - volk je ogrožen. Pod
istim naslovom je izšel tudi zbornik, 1O.

Kočevju

novembra pa smo lahko prisluhnili predavanju Christopha Prombergerja, priznanega strokovnjaka z mOnchenskega inštituta
za ekologijo divjadi. Razstava, zbornik in
Gozd V 53, 1995
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predavanje so bili namenjeni tako širši
javnosti kot strokovnjakom in nedvomno
predstavljajo pomemben prispevek k delu
z javnostjo, ki postaja vse pomembnejša
komponenta varstvenih strategij za velike
zveri.
Predavatelj je v uvodnem delu predstavil
biološke in ekološke značilnosti volka ter
zgodovinsko retrospektivo č lovekovih prizadevanj za njegovo zatrtje. Stoletja trajajoče preganjanje in vse slabše razmere v
naravnih habitatih so volka, ki je n ekoč
poseljeval severno poloblo od tundre do
arabskih p u ščav, pri peljale na rdečo listo
ogroženih živalskih vrst. Danes živi v Evropi le še nekaj ohranjenih populacij: strnjena
ruska, v Karpatih (3000 - 3500 osebkov) ,
v Dinaridih in Rodopih (1500- 2000 osebkov), v Španiji in na Portugalskem (okrog
2000 osebkov), v Apeninih (okrog 400
osebkov) in še nekaj otoških populacij v
Skandinaviji. Predavatelj je poudaril , da je
prepričanje, češ da je volk prebivalec izključno strnjenih gozdn ih kompleksov,
zmotno. Če mu namreč človek dopušča,
se prav dobro znajde tudi v kulturni krajini.
Zaradi stroge zaščite v večini (srednje)evropskih držav, lahko pričakujemo samodejno vračanje volka v habitate, ki jih je
nekoč že poseljeval. Na to pa se je potreb-

Foto: Bojan Tertei
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no predhodno dobro pripraviti. Po mnenju
Wildbiologische Gesellschaft Munchen
(WGM) to zahteva uskladitev treh strateških področij:
1 . delo z javnostjo;
2. učinkovito načrtovanje reševanja problematike plenjenja domačih živali (ureditev
paše z e l ektričnimi ograjami, ki so učinkovi
tej$e kot električni pastirji, vzgoja pastirskih
psov, povračilo nastale škode);
3. smiselno omejitev področij za volka in
odstrel " p rob lematičn ih" osebkov.
V drugem delu predavanja je predavatelj
ob videoposnetku predstavil telemetrijski
projekt pro u čeva nja volka v Romuniji , s
katerim želijo podrobneje raziskati n ač i n
življenja in vzroke ogrožanja te vrste. Strokovnjaki povezujejo raziskoval no delo s ponudbo ekoturizma, ki poleg dotoka denarnih sredstev omogoča tudi neposredno
delo z javnostjo.
V diskusiji, ki je sledila, je predavatelj
odgovoril na nekaj zanimivih vprašanj. Iz
veterinarskih vrst je prišlo vprašanje o
možnosti zaščite volkov pred steklino.
Predavatelj je menil, da je ob dobro zastavljenem monitoringu podobno kot pri lisicah
mogoče izvesti imunizacije z vabami.
Na vprašanje, koliko volkov živi na Kočevskem, je odgovoril ing. Štrumbelj. Tre-

nutno ocenJUJeJO številčnost na 30 - 40
volkov, po vse večjem številu opaženih

živali, sledov in zadavljenega plena pa
sklepajo, da je populacija v porastu.
Glede ponovne naselitve volk9v v alpski
prostor je predavatelj menil, da je v alpskih
deželah dovolj ustreznega življenjskega
prostora zanje in da bi zanesljivejši (po
možnosti telemetrijski) slovenski in hrvaški
podatki gotovo pokazali, da stoji volk takorekoč "na pragu Srednje Evrope".

Sklepne misli je povzel ing. Štrumbelj z
besedami: "Vemo, da volk ne bo pasel
ovc, vendar želimo usmeriti vso strokovno
energijo v takšno ravnanje z volkom in

okoljem, da bomo uspeli ohraniti vitalno
populacijo. če pa bomo s tem omogočili
tudi selitve volkov proti severu, bomo toliko
bolj zadovoljni."
Alenka KORENJAK

KNJIŽEVNOST
GDK: 907:945.2: (049.3)

Gozd je veliko več
Jeseni lanskega leta se je v okviru Zveze
gozdarskih društev Slovenije porodila misel, da bi zaprosili znane Slovence in
Slovenke, da nam s svojimi prispevki pomagajo pripraviti knjigo z delovnim naslo-

vom nKaj mi pomeni gozd?« Odziv povabljenih je bil presenetljiv; večina je svojo
obljubo tudi izpolnila, le včasih je bilo potrebno malo ))sitnariti«, pa tudi počakati
krajši ali daljši čas, da smo postali bogatejši
za željeni prispevek. Na koncu smo se
odločili knjigi dati naslov »Gozd je veliko
večcc.

Knjigo, v kateri so prispevki 16

avtorjev, poleg tega pa še številne barvne
fotografije, smo predstavili javnosti 8.
novembra ob 13. uri v sejni sobi E 2 v
Cankarjevem domu v Ljubljani.
V uvodu knjige Marko Kmecl razmišlja o
odnosu človeka do gozda kot o civilizacijskem indikatorju. Na kratko nato Franc
Perko predstavi slovenski gozd, kateremu
v čast je knjiga pravzaprav namenjena.
Spomenka Hribar kot prva (avtorji so
razporejeni po abecednem vrstnem redu)
v prispevku »Skriti se v gozdu« tudi takole
razmišlja: »Ampak gozd lahko tudi ne biva.
Kadar greš slep skozi gozd, kadar ne
odpreš svoje duše, se ne ozreš kot človek
navzgor v visoke veje in navzdol v prepredene korenine, tedaj drevo in tudi sam
gozd ne biva. Pravijo, da rastline čutijo,
kadar pride človek k njim s hudim namenom. Verjamem. Torej čutijo tudi, kadar

prideš do njih in jih uživaš. ln tedaj tudi
drevesa bivajo. ln gozd biva! ln kadar
prideš, človek, ne da bi pozdravil: Pozdravljen hrast! Pozdravljena bukev! Pozdravljen
gozd! in samo hočeš posekati drevo.~ drevesa, tedaj gozd tiho, tiho joka. Saj! Clovek
to mora početi in je po nedolžnem kriv,
vendar bi moral to delati vendarle z nekim
občutkom, da posega v lepoto stvarstva,
da posega v njegovo svetost. <•
Matjaž Jež v razmišljanjih »Kaj mi pomeni gozd?« piše takole: »Namesto množice
besed bi lahko uporabil eno samo: lahko bi
zapisal, da mi pomeni življenje. ln zakaj
nisem začel kar s tem pomenom? Verjetno
zato, ker se bojim, da bratec ne bo razumel
besede življenje v vsem neskončnem nizu
odtenkov in da mu bom s tem povedal
premalo. Vseeno sprejemam to tveganje
in ostajam pri definiciji, da mi gozd pomeni
življenje.«
Matjaž Kmecl s svojim prispevkom ))Gozd
je moj dom prič'joči« (Črtomir) razmišlja o
tem, da so naši predniki najbrž prvi zaznali
smisel črtomirove filozofije o begu kot upu
in gozdu kot domovanju - in obstali na
tem ozkem prehodu med Alpami in Jadranskim morjem, kjer je v nekaj prastarih
stoletjih izginilo pol ducata različnih narodov.
Manca Košir - )) Drevo v srcu - srce v
drevesu«. Takole piše: nOrevesa so mi
več povedala o življenju kot mnogi ljudje,
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ki so govorili o njem. Ko opazujem in govorim z mladimi, željnimi duhovnih spoznanj,
berem oglase o brezštevilnih tehnikah za
duhovno rast, listam vabila za predavanja
in delavnice o različnih duhovnih praksah,
vidim drevo in zaslišim priljubljeno prispodobo profesorja Trstenjaka: samo tisto drevo, ki požene globoke korenine, se lahko
razteza v nebo. Stati trdno na zemlji pomeni sprejemati življenje tako, kot je.
Sprejemati sebe takega, kot sem; v dobrem in slabem. ln videti druge v njihovi
svojevrstnosti."
Milan Kučan v prispevku »Gozd naš
vsakdanji« pravi takole: " Ta čas pa moramo imeti oči uprte predvsem v prihodnost:
danes se svet lomi med vse večjim bogastvom produkcije in enako naraščajočo
siromašnostjo življenskega okolja; vse
večje postaja vprašanje za nečim, kar se
je zdelo vsaj v naši zemljepisni širini od
nekdaj samoumevno - za pitno vodo."
Matej Metlikovič- >>Gozd- slikarjevi vtisi
in videnja« tudi takole zaznava gozd: »Mar
ni gozd nekakšen sinonim za stvariteljski
nered, kjer vidim eno samo spremešanost
volje do rasti, združeno s potrpežljivo in
vztrajno borbo za življenski prostor? Ta,
na prvi pogled tako kaotična zaraščenost,
to vsevprek iztezanje vejevja, krošenj in
grmičevja, ščavja in vsakršne podrasti tja
do mahov in lišajev, mi vzbuja analogijo s
slikarskim ateljejem in s prostori stvariteljske domišljije, kjer je še vse v nastajanju,
prepletanju in snovanju ... "
Peter Novak, energetik in varstvenik
narave v prispevku »Kaj mi pomeni gozd?«
zapiše takole: ••Ko sem gledal šumeči gozd
nad elektrarnami v Šoštanju, sem imel
solze v očeh. Gledal sem umirajoča drevesa in ob novi gozdni cesti meril debelina
humusa. Ena, dva, sem in tja tri centimetre, spodaj pa že apnenec, lapor ali glina.
Slika iz Španije mi je priplavala v spomin
sama po sebi. To se ne sme zgoditi.
Sklicali smo vse dobromisleče ljudi, napravili konferenco o energiji in okolju, ter
parlamentu naložili, da zavaruje slovenski
gozd, da sanira elektrarne."
Hubert Požarnik - "z modrostjo in strahospoštovanjem «. Takole piše: " V današnjem čas u je še posebno važna razlika
med znanstvenikom in modrecem v tem,
da slednji ve za mejo svojega znanja, da
»Ve, koliko ne ve" in da o mnogih rečeh
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človeštvo tudi nikoli ne bo vedelo ničesar z
gotovostjo, zaradi česar je modrec v svojem poseganju v svet okoli sebe previden,
obziren in zato v razliko od današnjih
znanstvenikov ne počne vsega, kar je
možno početi. Modrost je potemtakem
tesno povezana tudi s strahospoštovanjem, pojmom, ki je tudi izginil iz našega
doživljanja in zato tudi iz besednjaka."
Janez Šinkovec v svojem prispevku
»Gozd in pravo•• govori o omejenem lastništvu nad gozdovi in o omejeni svobodi
ravnanja z njimi. Tradicionalno so šteli
lastnino kot neodtujljive in absolutno pravico. Ta pojmovanja so preživeta. Tako že
ustava pravi, da zakon določa način pridobivanja in uživanja lastnine tako, da je
zagotovljena njena gospodarska, socialna
in ekološka funkcija. Država lahko v mejah
ustave nalaga lastnikom, da nekaj storijo,
dopustijo ali opustijo, vedno skladno s
sprejetim splošnim interesom.
Alojzij Šuštar v prispevku »Med gozdovi
doma•• , podaja svoje občutke pri stikih z
gozdom, opozori na njihovo ogroženost,
pa tudi na občutja, ki so ga med študijem
in na potovanjih vodila v dežele, kjer je
malo gozdov. Takole piše: »Pot me je
pozneje odnesla v Rim. Italija je skoraj
brez gozdov. Kakšno pomanjkanje v naravi
pomeni, če ni gozdov, sem doživljal še bolj
na svojih potovanjih po Madagaskarju,
Zambiji, Avstraliji in Argentini. " O ogroženosti gozdov pred požari pa razmišlja
takole: " zanimivo je, da apostol Jakob v
svojem pismu, ko opozarja, kakšno škodo
naredi jezik, ki je majhen ud, to primerja z
majhnim ognjem, ki velik gozd zažge."
Sicer pa v Svetem pismu ni skoraj nobene
besede o gozdovih, ker jih v svetu Stare in
Nove zaveze skoraj niso poznali.
Kazimir Tarman - »Gozd - urejena
raznovrstnost••. Avtor nas popelje v skrivnosti gozda, ki jih večina obiskovalcev skorajda ne opazi - v skrivnosti gozdnih tal.
»Narava ni ustvarjala tolikšne raznovrstnosti in populacijske množičnosti, saj v nekaterih gozdnih tleh živi od 100.000 do
200.000 osebkov na kvadratni meter tal, iz
gole potratnosti. Ne, narava ravna s snovjo
in energijo zelo gospodarno. Srednjeevropski listopadni gozd proizvede v primarni
produkciji vsako leto poleg lesa še listje,
cvetje, plodove in večji del the proizvodov
se pojavi kot letni opad na gozdnih tleh. V

ravnovesnem gozdnem ekosistemu mora

enaka

količina

letno tudi izginiti, saj bi s

kopičenjem »Odpadkov(( gozd izginU v

lastnem opadu. Odpadlo listje in druge
rastlinske ostanke požirajo z drobnimi
čeljustmi številne talne živali... ''

Miha Tišler v prispevku ·~Ohranimo naravne lepote Slovenije tudi zanamcem«
takole doživlja ogroženost naše narave:
~)Pred leti sem moral na vrtu posekati nekaj
skoraj stoletnih smrek. Vzrok - onesnaženost zraka. Lani jih je žaga spodreza/a še
petnajst, vzrok sta bila spet onesnaženost
zraka in lubadar. Ko so ležale na tleh, so
jih dan za dnem ob/etava/e ptice, bil je
nekak glasen protest. Spoznal sem, da
nismo podrli naših smrek, ampak da so
bile njihove, del njihovega bivalnega okolja."
Niko Torelli - ••Les naš vsakdanji«.
Takale med drugim pravi avtor: »Če bi ne
bjfo lesa, bi ga bilo treba izumili. Zakaj?
Ce ne bi bilo smrekovine in javorja re brača,
pa ebenovine in pa/isandrovine, ne bi bilo
najbolj čudovitega instrumenta via/ine. Še
veliko je drugih lesenih instrumentov: flavta, oboa, klarinet, fagot, ... Les je skorajda
naša edina surovina, ki pa je obnovljiva in
nastaja ob b/agodejnem učinku na okolje
in je povsem neškodljivo in brez stroškov
razgradljiva. Ekološki karakter lesa se kaže
tudi v tem, da je za proizvodnjo žaganega
lesa potrebnih le 30-40 kWh/m3, za proizvodnjo jekla 4000 kWhlt in za aluminij
kar 70.000 kWhlt." Avtor bralce med drugim vpraša tudi tole: "zdaj vas lahko
vprašam. Boste kupili lesen masiven stol,
morda celo Kogojevega, Suhado/čevega
ali železno motovilo? Se boste odločili za
nekoliko dražjo, vendar večno in toplo
javorovo mizo ali za mizo iz >Jfaširanegacc
lesa kot· cigareta oblepljenega z enako
tiskano »dekorativno(( folijo, iz katerega
izhaja smrtonosni formaldehid (pardon v
dovoljenih količinah}?«
Anton Trstenjak - "Gozd z antropološkega vidika«. »Poleg znanstvenega je še
splošni odnos človeka do gozda - antropološki. Ta ima pet glavnih smeri: biološko,
gospodarsko, tehnološko, psihološko in
ekološko. Prav ekološki pristop h gozdu
pa je tisti skupni imenovalec, na katerega
lahko spravimo skupaj vse prej imenovane
razsežnosti. V svojem prizadevanju za živ-

/jensko harmonijo je

človek

ustvarjalen le,

če

najde kamen modrih, to je zlato sredino,
zlati rez med gozdom in mestom, starim in
novim, življenjem in tehniko, naravo in mehaniko, med soncem in senco, torej sre-

dino med skrajnostmi, kajti vse skrajnosti
so brez duše, nam otežujejo dihanje; samo
sredina ima dušo, diha in oživlja.,,

Drago Ulaga - "Hoja po gozdnih poteh
je molitev za zdravje in dobro počutje«.
Takale pričenja svoj prispevek: "za člove
ka, ki živi in čuti z naravo, je vsak letni čas
najlepši. Pomlad - iz dneva v dan je vse
več svetlobe in toplote, trate in gozdovi
zaživijo na novo. Poljska in gozdna pota
vabijo zasedenega človeka na sprehod.
Spodbudno deluje na njegovo duševnost,
ko vidi, kako vse poganja, brsti in cvete,
navdaja ga občutek, da mu narava dopoveduje: človek, tudi ti se malo potrudi.
Letos bom pa zares več hodil, je njegova
misel, ko se dobre volje vrača domov ... «
Ciril Zlobec - ••Zaradi drevesa ne vidim
gozda«. Takole piše na začetku: »Ne, v
naslovu se mi ni zapisalo: ne gozd, ne
drevesa, ampak drevo. Torej najmanjša
enota gozda, eno samo drevo, izločena,
izvzeta, izpostavljeno, povzdignjeno, spremenjeno v simbol, v metaforo. Zlobec je
za/jub/jen v drevo, v njem odkriva tako
rekoč ves svoj intimni svet. Vendar v
romanu >)Moška leta našega otroštva(( Ciril
Zlobec kot mlad partizan čisto po svoje
doživlja tudi noč v gozdu pred sovražno
ofenzivo: Noč je bila temna, da sem ves
čas zapiral in odpiral oči in si govoril, da bi
lahko tudi slep stražil. Nič nisem videl, niti
vrhov dreves ne, a sem vendar čutil, da bi
znal priti kamorkoli. Mežikal sem in meril
temo, ki se mi je zdela temnejša, mnogo
temnejša od same slepote. ln samo v taki
temi, se mi je zdelo, lahko tako noro
dežuje, da sproti izpira celo šum mojih
korakov ... "
Še nekaj besed za zaključek. Iz vsakega
prispevka sem povzel kakšno zanimivo,
globoko misel, razmišljanje, resnico, nad
katero se moramo zamisliti ljudje, pa tudi
gozdarji. To so seveda moji osebni pogledi,
drugi boste našli globlji pomen drugje,
vsekakor pa je knjigo vredno prebrati in se
globoko zamisliti.
mag. Franc Perko
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Kolesarske steze v gozdnem prostoru
HANGLER, J.: "Radwege in Waldgebieten" 1994, Grazer AV-Nachrichten 3/95

Avstrijsko zvezno ministrstvo za kmetijstvo in gozdarstvo je v letu 1992 izvedlo
prvo anketo na temo "Gorsko kolesarjenje
v gozdnem prostoru". Povprašani so bili
različni gozdarski upravni organi. Rezultate
so objavili aprila leta 1993 v obliki posebne
publikacije.
Leta 1994 so ponovili anketo pri istih
udeležencih (deželne gozdarske direkcije,
okrožne gozdarske inšpekcije, predsedniška konferenca avstrijske kmetijske zbornice, združenje kmetijskih in gozdarskih
obratov Avstrije in generalna direkcija Avstrijskih zveznih gozdov).
Teme, ki so bile ogrodje vprašalnika, so
bile naslednje:
- obstoječe in načrtovane kolesarske poti
v gozdnem prostoru;
- steze, ki so posebej prilagojene gorskemu kolesarjenju;
- področja, ki so posebej problematična
zaradi pretiranega izrabljanja gozda oziroma gozdnih poti zaradi kolesarjenja gorskih
kolesarjev;
- obstoječe pobude in aktivnosti za urejanje oziroma umikanje kolesarjev iz gozdnega prostora.
Odstotek odgovorov na anketo je bil razveseljivo visok. Od 85 avstrijskih okrožnih
gozdarskih inšpekcij jih je anketni listek
izpolnilo 80. S Stajerske so poslale poročila
nekatere okrožne zbornice kmetijstva in
gozdarstva. V določenih okrožjih Spodnje
Avstrije so poročila poslale celo občine in
nekateri zasebni gozdni obrati. Generalna
direkcija Avstrijskih zveznih gozdov je dala
poročila vseh avstrijskih gozdnih uprav.
Z rezultati ankete je še bolj kot kadar
koli prej potrjena izjemna priljubljenost gorskega kolesarjenja med prebivalstvom.
134 povprašanih priznava, da imajo resne probleme s kolesarjenjem v gozdu, 59
pa takih problemov nima.
V celotni Avstriji so registrirali 21 OO km
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kolesarskih poti v gozdnih področjih, približno 700 od teh pa je primernih za gorsko
kolesarjenje. Konkretni načrti za postavitev
kolesarskih poti so izdelani za 680 km, od
tega je 340 km poti, ki so prirejene izključno
za gorsko kolesarjenje. Tudi če se upošteva
omejeno uporabnost prikazanih podatkov,
z gotovostjo ugotavljamo, da se je v primerjavi s podatki iz leta 1992 dolžina kolesarskih stez poveča l a za približno 15%
oziroma 280 km, medtem ko se je dolžina
načrtovanih poti zmanjšala za 290 km. Celotna dolžina evidentiranih poti za gorsko
kolesarjenje se je povečala s 400 na 700 km.
Obseg načrtovanih poti za gorsko kolesarjenje je neznatno nazadoval. Prostorska
porazdelitev problematičnih območij kaže
na osupljivo koncentracijo okrog gosto naseljenih območij in, po pričakovanju, v območjih z živahnim turističnim prometom.
Koncentracija kolesarjev v neposredni bližini naselij lahko privede do sklepa, da
velik do pretežni del g_orskih kolesarjev
predstavljajo domačini. Stevilini nakopičeni
problemi zahodnih Zveznih dežel so na eni
strani posledica pomembnosti turizma, na
drugi pa odraz primernosti reliefa pokrajine
za gorsko kolesarjenje.
Nekatera poročila , v prvi vrsti zasebnih
lastnikov, opozarjajo na še vedno veliko
pomanjkanje informacij pri precejšnjem delu
prebivalstva in zahtevajo od gozdarskih oblasti striktno izvajanje pravnih odredb v zvezi s kolesarjenjem v gozdu. številni kolesarji
dobro poznajo zakonodajo, vendar jo zaradi
nizke zavesti preprosto ignorirajo. Samo
usmerjeno prosvetljevanje te skupine o problemih, ki izhajajo iz njihovega obnašanja,
lahko prinese določene rezu ltate.
Mnenje gozdarjev na temo kolesarjenje
v gozdu oziroma gozdnih cestah se je izkazalo kot izjemno neenotno. Določene
okrožne inšpekcije so poročale , da obre-

menite v gozdnih cest zaradi kolesarjev vča~

sih res presega dopustno mejo, kar pa
kljub temu ne povzroča večjih problemov.
Nekatere so pokazale razumevanje za de~

javnosti gorskih kolesarjev. Poročila zasebnih gozdnih obratov pa so skoraj brez izjem
usmerjena proti

navzočnosti

peščica

kolesarjev v

gibanja po vnaprej določenih in označenih
poteh.
Vedno pogosteje omenjajo nujnost možnega kaznovanja nediscipliniranih kolesar~
jev. Nekatera poročila opozarjajo na sodni

primer na Tirolskem, kjer je en gozdni nadzornik spoznan za sokrivega nesreče z

lastnikov sluti do-

gorskim kolesarjem, ki se je zgodila na

možnost trženja in/ali sprejemajo

gozdni cesti, zaprti za navadni promet. Po

kolesarjenje v gozdu, seveda pod predhodno natančno določenimi pogoji.
Avstrijski zvezni gozdovi so leta 1993

tem primeru se je pripravljenost lastnikov
gozdov, da sprostijo gozdne poti za kole-

gozdu. Samo
ločeno

ustanovili lastno mrežo gozdnih poti za ko~

lesarje v skupni dolžini ca. 1000 km in določili

smernice za gospodarjenje z gozdovi

v teh območjih. Določili so tudi tarifo za
vzdržev§lnje - 8 ATS na leto na tekoči
meter. Zal je pripravljenost za plačevanje
takega zneska občin, turističnih zvez in

ostalih prizadetih inštitucij majhna. Mreža
kolesarskih poti avstrijskih zveznih gozdov
je kljub temu od leta 1992 do 1994 narastla
za 1O% (z 212 km na 238 km). Avstrijski
zvezni gozdovi se trudijo izboljšati tržno

strategijo omenjene mreže kolesarskih poti.
Določene gozdne uprave pa se pritožujejo,
da kljub dobro označenim potem določeno
število kolesarjev še vedno vozi po svoje.

"Angažirani gorski kolesarji", kakor

sarje, bistveno zmanjšala.
Po najnovejšem novinarskem poročilu

avstrijske avto moto zveze (OEMTC) je
višje sodišče sprejelo naslednjo sodbo: "Kolesar je,, že samo zaradi dejstva, da se

giblje v gozdu v nasprotju s predpisi, v
primeru nesreče s pešcem kriv in nosi vse
posledice ter mora pešcu povrniti nastalo

škodo". Za OEMTC je ta primer povod, da
opozori na številna nerešena pravna vpra~

šanja v zvezi s kolesarjenjem v gozdu. Cilj
mora biti skladno izkoriščanje rekreacijske-

ga prostora v gozdu med sprehajalci in
kolesarji ter v soglasju z lastnikom. Eno od
poročil omenja celo možnost uradnega regi~
stri ranja kolesarjev kot način reševanja ka-

zenske politike na tem

področju.

poroča

ena od gozdnih uprav, ne želijo omejevanja

Prevedel in priredil: Dragan Matijašic

DRUŠTVENE VESTI
GDK: 902.1

Dr. Milan Piskernik sedemdesetletnik
Leta hitro minevajo. Niti pomislili nismo,
da bo mladeniško živahni dr. Milan Piskernik letos dopolnil sedemdeset let. Rodil se
je 28. 11. 1925 v Celju. Maturiral je leta
1944 v Ptuju, diplomiral pa leta 1954 na
Prirodoslov.no-matematično-filozofski fakulteti v Ljubljani iz biologije. Doktoriral je le_ta
1966 na Biotehniški fakulteti v Ljubljani. Ze
kot študent je od leta 1950 delal na Inštitutu za gozdno in lesno gospodarstvo Slovenije. Na tem inštitutu je bil redno zaposlen
in šel v pokoj kot znanstveni svetnik za

fitocenologijo. Izpopolnjeval se je v Nemčiji
in ZDA. Življenjska pot, včasih lažja, drugič
težja, mu je potekala na štajerskem, Koroškem, v Ljubljani in zdaj na Krasu.

Po končani gimnaZIJI se je odločil za

študij biologije. Verjetno mu ta opredelitev
ni bila tuja. Svetel vzgled je imel v bližnjem
sorodstvu, saj je bila poznana biologinja in
prva slovenska doktorica biologije oziroma
botanike dr. Angela Piskernik njegova teta.
Kakorkoli že, lahko domnevamo, da je imel
v teti prvo mentorica in spodbudo za študij
biologije,

čeprav

ne dvomimo, da se je za

študij odločil iz svojih lastnih nagnjenj.
Vendar vzgledi vlečejo in prvi vir je bil tako
rekoč pri roki. Če že ne v začetku, mu je
zagotovo bila v pomoč in spodbudo med
študijem. Široko znanstvo dr. Angele Piskernik s tedanjimi biologi in naravoslovci

drugih ved je pomagalo, da je svojega neGozdV 53, 1995
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čaka, še študenta, priporočila za vegetacijska raziskovanja dr. Vladu Tregubovu.
Ta ga je sprejel (leta 1950) in je začel z
lgnacijem Persogliom raziskovati gozdno
vegetacijo. Med drugimi je bil tak raziskovalni objekt v Leskovi dolini Snežniškaga
gorstva. Menim, da so ta raziskovanja in
še poznejša z dr. Maksom Wraberjem na
Pohorju odločilno vplivala na Piskernikov
nadaljnji razvoj v smeri vegetacijskih raziskav. Prva lastna fitocenološka študija je
bila njegova diplomska naloga leta 1954 z
naslovom " združba gorskega javora in
bresta«. V raziskavah do diplome se je
Piskernik držal standardne srednjeevropske metode pri proučevanju vegetacije.
Pozneje, po diplomi, je začel razmišljati
še o drug ačnih možnostih proučevanja vegetacije. Mnenja je, da so osnovne vegetacijske enote po standardni metodi preobširne in jih je treba zmanjšati, te morajo
izražati ekološko svojevrstnost in razlike
nasproti drugim območjem oziroma enotam; torej je potrebno asociacije spremeniti
v višje sintaksonomske enote in dati subasociacijam in faciesom večjo samostojnost
in novo vsebino. Velik vpliv na njegovo
raziskovalno delo sta imela nemška raziskovalca vegetacije in tal Schmidt in
Schlenker. Tuje mu niso bile tudi druge
metode, med njimi teno-skandinavska
šola. Izdelal je svojo tako imenovano inštitutsko metodo. V svoji metodi je združil
elemente upsalske metode (sinuzije), ele-

mente višinskih vegetacijskih pasov po
Schmidtu, pedogene enote po Schlekerju
in povzemal n ačin popisovanja po standardni srednjeevropski metodi. Njegove
raziskave posameznih enot so grajene na
nekaterih ekoloških elementih, na geološki
podlagi, tleh, klimi idr. Poimenovanje združb
je predvsem osredotočeno na zeliščne
vrste, ker meni , da so drevesne vrste
pridružene in jih dol očajo nižje sintaksonomske enote. Izdelal je sistem na osnovi
rastiščnih skupin, ki obsega 320 združb.
Proučeval je predvsem gozdno in barjansko vegetacijo, nekoliko manj traviščne in
plevelne fitocenoze. Vodil je obsežno kartiranje vegetacije Slovenije na osnovi svoje
metode. Uporabljal je binomsko in trinomsko imenovanje združb. Po njegovi metodi
so raziskovali gozdarji blejskega in slovenjgraškega gozdnogospodarskega območj a.
Dr. Milana Piskernika prištevamo k drugi
generaciji slovenskih fitocenologov, v kateri
so sodelovali Cvek, Košir, Persoglio in
Hribar. V tej generaciji je največ pisal Piskernik, njegovih 50 elaboratov obravnava
vegetacijo Slovenije. Po nekajletnem premoru se je ponovno oglasil v znanstvenem
tisku.
Gospodu in kolegu dr. Milanu Piskerniku
želimo še veliko prijetnih dni v prelepem
kraškem okolju, v Lokvi, ki si ji jo je z
družico izbral za svoj dom.
dr. Mitja Z up ančič

STROKOVNO IZRAZJE
Terminološka komisija Zveze gozdarskih društev Slovenije posreduje nekaj novih
gesel iz prevoda Lexicon silvestre- s p riporočilom, da jih uporabljamo.

Nemško geslo
{razlaga)

Slovenski prevod

2104 377.49 .20

Chokerseil n
naveza t, žična ;
Schleppschlinge f,
poveznica t, žična čoker
{kratka žična vrv, ki ima na eni strani napravo za obešanje na vl ečno vrv {drsnik), na drugi strani
pa hitro zapiralo za oblikovanje zanke, ki pripne les)

2108 64. .70
o

forstliche Betriebswirtschaft f,
ekonomika fgozdarskega
poslovanja
Forstokonomie f
{racionalna gospodarska dejavnost pri gozdnem obratovanju za ekonomsko najboljše oblikovanje
biološke in tehnične proizvodnje)
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Nemško gesto
(razlaga}

Slovenski prevod

2120 532 ... 80
Btattflš.chenindex m
.
količnik m listne površine
(količnik med vsoto vseh površin listov in površino projekcije krošnje ali površino sestaja, na
kateri te rastline rastejo)
2124 114.46 .. 60
Bod en art t, KOrnungsarf f
(kategorija za razvrstitev tal, za katero je
ljenost po velikosti zrn)

značilna določena

zrnavost ttal; zrnatost ftal;
tekstu raftal
prevladujoča velikost zrn in sestav-

2149 114.52 .. 20
Bodenweiserpflanze t,
Leitpflanze t,
lndikatorpflanze t.
Weiserpftanze f
Zeigerpflanze t,
Bodenanzeiger m
(rastlinska vrsta, ki lahko služi kot bioindikator)

rasttina f, za tla značilna;
indikator m tal, rastlinski

2160 383.7 .20
rinež m; buldozer m
Buldozer m;
Planiermaschine t,
Planierraupe f
(najpogosteje z gosenicami opremljen traktor, ki ima odrivno desko za premikanje zemljin)
2205 422.2. .50
DOrreschaden m

poškodba !zaradi suše;
škoda fzaradi suše
(škoda na živih rastlinah, ki nastopi zaradi pomanjkanja vode kot posledica dalj časa trajajoče
suhosti)

2206 377.42. .20
Einachsanhš.nger m;
Einachshš.nger m
(priključek samo z eno os jo, ki se rabi za transport tovora,

prikolica f, enoosna
slonečega

samo na tem vozilu)

2207 242.9. 80
Eingriffstš.rke f
jakost !posega
(obseg odvzema lesne zaloge ati števila drevja pri posamezni sečnji)
2209 228.0. 20
Einsprengung t,
posamična (pri) mešanost f,
Einzeleinsprengung f
raztresena
(posebna oblika posamične mešanosti, za katero so značilna maloštevilna, v sestoju nepravilno
porazdeljena primeša na drevesa)
2216 323.2. 70
Entastung t, Entasten n;
Entasten n; Ausasten n
liegende Entastung f
(samostalnik h glagotu »klestiti«)

kleščenje

n

0431 245.1 72
asten; aufasten; asten
stehend aufš.sten
(odstranjevati veje na deblu z rezitnim, napenjalnim ali

obvejevati
!omečim

orodjem; razlikuj od klestiti)

dr. Marjan Lipoglavšek·
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NOVE KNJIGE S PODROČJA
GOZDARSTVA
Pri Gozdarski založbi Zveze gozdarskih društev Slovenije je
pred kratkim izšlo nekaj knjižic s področja gozdarstva in so na
voljo:
Franc Perko: Nega mladega gozda
Knjižica je namenjena predvsem lastnikom gozdov, da bi v
svojem gozdu uspešno opravljali gojitvena in varstvena dela, ki
so potrebna pri vzgoji gozda v njegovi mladosti, zanimiva pa je
gotovo tudi za gozdarske strokovnjake,
Mirko Medved, Boštjan Košir: Varno delo pri sečnji
Knjižica je namenjena vsem, ki poklicno ali tudi priložnostno
sekajo drevje, ki je zahtevno in nevarno opravilo. Pripravljena je
v obliki, da je njena vsebina razumljiva tudi ljudem, ki se doslej
s sečnjo v strokovnem pogledu podrobneje še niso seznanjali.

Gozd je veliko več
(urednik knjige: mag. Franc Perko)
Knjiga v reprezentativnejši obliki je zbirka razmišljanj o gozdu,
ki so jih posebej za knjigo zapisali ugledni Slovenci.
Pri Gozdarski založbi Zveze gozdarskih društev Slovenije je na
voljo tudi še Zakon o gozdovih (s komentarjem)- v slovenščini,
angleščini in nemščini.

Pri ČZD Kmečki glas je pravkar išla knjižica:
Franc Perko: Gojenje gozdov - Ekologija, nega in

varovanje

,,

1

i

Tudi ta knjižica je v prvi vrsti namenjena širokemu krogu ljudi, ki
bi želeli nekaj več zvedeti o naravi gozda, o težavah, ki ga
tarejo, in o delu z njim: njena vsebina pa je gotovo zanimiva tudi
za gozdarske strokovnjake.

