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Aktualni problemi slovenskega gozdarstva
Z intenzivnim delom na urejanju razmer v slovenskem gozdarstvu skladno z novim Zakonom o gozdovih -je nekatera področja gozdarstva že
uspelo urediti, ponekod pa se bo za njihovo ureditev potrebno še truditi.
Pomemben korak na poti urejanja razmer v slovenskem gozdarstvu je bil
nedvomno storjen 15. februarja 1996, ko je Državni zbor sprejel Program
razvoja gozdov v Sloveniji, ki, izhajajoč iz zakona, dovolj podrobno določa
strategijo razvoja in najpomembnejših dejavnosti gozdarstva v Sloveniji.
Ne glede na ta uspeh in številna druga opravljena dela pa začenjajo vsi
"subjekti" prenovljenega slovenskega gozdarstva leto 1996 s svojimi skrbmi
in težavami. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano čakajo nove

nujne naloge na področju zakonodaje (Zakon o divjadi in lovstvu, še nekateri
podzakonski akti k Zakonu o gozdovih), Gozdnim gospodarstvom povzročala
skrbi podpis dolgoročnih pogodb s Skladom kmetijskih zemljišč in gozdov RS
in nerešeno vprašanje delovnih invalidov, Zavod za gozdove Slovenije je pred
nujnim strokovnim, tehnološkim in organizacijskim korakom na področju
načrtovanja- gozdnogospodarskega, gozdnogojitvenega in lovskogojitvenega
(skladno s pravilnikom, ki je v pripravi), pred oprede/itvijo strokovno-operativnih
del na področju varstva narave, še vedno ga pestijo nepopo/njenost sistemiziranih delovnih mest, pomanjkanje opreme in sredstev za vzdrževanje
objektov, v širšem smislu pa (skupaj z MKGP) premalo sredstev za vlaganje
v gozdove, Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov RS ima poleg skrbi v zvezi s
podpisi že omenjenih pogodb z gozdnimi gospodarstvi skrbi predvsem na
kmetijskem področju, Gozdarski inštitut Slovenije se trudi zapolniti (sproti
nastajajoče) vrzeli na področju kadrov in opreme, morda bi za gozdarski
oddelek Biotehniške fakultete lahko zapisal podobno, čeprav ima kot del
avtonomne ustanove Ljubljanske univerze tudi širše poslanstvo in bi ga z
obravnavo v sklopu te oprerativne problematike, vsebinsko ne želel omejevati.
Navedel sem nekaj najpomembnejših aktualnih problemov organizacij oz.
inštitucij v našem gozdarstvu. Kot dejavnost, ki je odvisna od vremena in trga,
se v gozdarstvu redno srečujemo tudi z dejavnikom nepredvidenega, ki
zahteva prilagoditve načrtovanega. Snežne in ledne ujme ob koncu starega
in v prvem mesecu novega leta so za leto 1996 slovensko gozdarstvo dobro
zaposli/e tudi v tem pogledu.
Ob tem se spomnimo še enega sopotnika gozdarskih inštitucij, ki ga še
posebej v zadnjem času prevečkrat prezremo, ko govorimo o ak/ua/nostih v
gozdarstvu. To so drevesnice. Čeprav se večina njih ne ukvarja z vzgojo sadik
gozdnega drevja, pa je za vse, ki vzgajajo sadike za obnovo gozdov, vzgoja
sadik gozdnega drevja pomembna dejavnost. V vzajemnih posledicah omenjenih ujm in dolge zime je skrita past zanje pa tudi za uspeh letošnje obnove
gozdov s sadnjo v celoti. Ker prostor ne dopušča podrobnejše obrazložitve,
naj samo kratko opozorim. Zavod za gozdove Slovenije in gozdna gospodarstva (za gozdove, v katerih izvajajo dela) morajo storiti vse, kar je v njihovi
moči, da se v okviru predvidenih količin posadijo spomladi vse sadike
gozdnega drevja, ki bi jih še ena vegetacijska sezona napravila za sadnjo
neprimerne.
Urednik
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Sortimentne in vrednostne tablice za debla jelke
Assortment and Value Tables for European Fjr Trunks
Edvard REBULA'

Izvleček

Rebula, E.: Sortimentne in vrednostne tablice
za debla jelke. Gozdarski vestnik, št. 1/1996. V
slovenščini s povzetkom v angleščini, cit. lit. 23.
Mo delno - z računalnikom -smo kroj ili debla
jelk dobre, srednje in slabe kakovosti na 4 m
dolge hlade z nadmero 6 cm. Za vsak hlod smo,
po kriterijih JUS·a 1977 za razvrščanje hlod av
smreke in jelke, ugotovili njegov kakovostni razred.

Seštevek hlodov po razredih in ostanka vrhaostali tehnični les- nam je dal sestavo hlodov po
razredih v deblu. Vsota zmnožkov količin lesa po
sortimentih s količniki vrednosti sortimenta nam
kaže vrednost debla. če to delimo s komercialn im
volumnom debla, dobimo tržno vrednost 1 m3
lesa v deblu.
S korelacijsko in regresijsko analizo smo poiskali ustrezne kazalce in uporabne enačbe za računa
nje količine in deleža posameznega sortimenta v
deblu, vrednosti debla in vrednosti lesa v deblu.
Ugotovili smo tudi izkoristek deblovine v deblu.
Izsledki so prikazani v obliki regresijskih enačb
inv13tablicah.
Ključne besede: jelka, tablicesortimentov, tablice vrednosti debel, izkoristek deblovine.

Synopsis
Rebula, E.: Assortment and Value Tables for
European Fir Trunks. Gozdarski vestnik, No. 1/
1996. ln Slovene with a summary in English, lit.
quot. 23.
By means of computer modelling, trunks of European fir of high, medium and poor quality we re
bucked into 4m long trunks with an overmeasure
of 6 cm. According to the JUS 1977 criteria for the
classification of European fir and Norway spruce
logs, the quality class was established for each
log. The total sum of logs by classes and tree top
- residual lumber - gave the log structure by
classes in a trunk. The sum of products of timber
quantities by assortments and quotients of assortment's value indicates the trunk' s value. The
result divided by the commercial trunk's volume
yields the commercial value of 1m3 of timber in a
trunk.
By means of corre!ation and regression analyses, corresponding indices and applicable equations for the calculation of the quantity and share
of an individual assortment ina trunk, trunk value
and the value of the timber in a trunk were found.
The yield of trunkwood in a trunk was established
as weiL
The findings are shown in the form of regression equations and in 13 tables.
Key words: European fir, assortment tables,
trunk value ta bl es, trunkwood yield.

1 UVOD
1 INTRODUCTION

V Sloveniji imamo vrsto raziskav o razposamezne drevesne
vrste. Tako tudi o jelki. Tu mislim predvsem
na raziskave, s katerimi smo odkrivali
značilnosti raznih mer drevesa in znakov,
ki določajo kakovost drevesa. To je omogočilo izdelavo pripomočkov za prakso, kot
so razne deblovnice, tablice sortimentov,
oblikovnih višin ipd .. Podobne raziskave
ličnih značilnostih

* Dr. E.R., dipl. inž, gozd., profesor v pokoju,
6230 Postojna, Kraigherjeva 4, SLO
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so v različnih časovnih obdobjih (konec
prejšnjega in v začetku tega stoletja, ter
ponovno v zadnjih desetletjih) izvedli tudi v
skoraj vseh evropskih državah in inštitutih.
V zadjih letih je REBU LA (1983, 1993 in
1994) proučeval debla jelke in ugotovil
zakonitosti o debelini lubja, napakah merjenja, obličnice in volumna debla. Obilica
podatkov, informacij raziskav in potrebe
po novih pripomočkih za ugotavljanje vrednosti debel na eni strani ter pripravljenOst
in volja, da bi te pripomočke naredili, so
omogočili nadaljno raziskavo.

Sortimentne in vrednostne tabUce za debla jelke

V državah, kjer pri določanju kakovosti
in vrednosti sortimentov odločajo poleg

1.1 Cilji raziskave
1.1 Research Goals

mer še druge značilnosti, npr. grče, kanič

Z raziskavo smo hoteli:
1. Ugotoviti sortimentno sestavo debel
jelke in sicer:
1.1. Vrsto in količino posameznega goz-

dno lesnega sortimenta (dalje sortimenta)
v deblu jelke.
1.2. Sortimentno sestavo (delež posameznega sortimenta) v deblu.
2. Ugotoviti vrednost debel jelke.
3. Raziskati kaj in kako vpliva na sortimentno sestavo in vrednost jelovih debel.

4. Izdelati pripomočke (enačbe, tablice),
ki bodo omogočili uporabo izsledkov raziskave v praksi.

nost ipd., izdelajo tablice sortimentov v
glavnem na dva načina:

1. Z majhnimi (200 - 300 dreves) vzorci
iščejo značilnosti

dreves v zvezi s kriteriji,

ki poleg mer sortimentov odločajo o njihovi
kakovosti. Iz ustreznih podatkov (tablic,
starih raziskav ipd.) najprej razporedijo
sortimente na osnovi njihovih mer. Nato te
tablice razširijo s kriteriji kakovosti zaradi

napak (grčavost ipd.) sortimentov, ki so jih
ugotovili na vzorcih in jih podajajo s karakteristikami drevesa, npr. lepa drevesa

- pomenijo stegnjena, polnolesna debla z
visoko krošnjo in dolgim delom čistega
debla. Druga skrajnost so grda (slaba) drevesa- kratka, kon ična, vejnata ipd. Pona-

vadi je 3 ali 5 stopenj kakovosti dreves ali

1.2 Problematika raziskave

sestojev.

1.2 Research lssue

Tu uporabljajo za ugotavljanje

V svetu je poznanih veliko različnih

tablic, ki nam kažejo, kakšne in koliko različnih sortimentov lahko izdelamo iz debel
določenih dimenzij. Po navadi sta vhoda
prsni premer in višina drevesa. Večina teh

tablic je narejenih tako, da upoštevajo le
mere (dimenzije) drevesa in navadno še
obliko (obličnico) debla. Sestavljalec na
prerezu debla (grafu) poišče pri vrhu drevesa najmanjši premer, ki še zadošča za
določen

hlod (sortiment), nato

sortimenta in

izračuna

odčita

mere

njegovo telesnino.

Z merami sortimenta, zlasti dolžino, pa tudi
debelina, je dan vrednostni (cenovni),
oziroma kakovostni razred sortimenta.

Primer takih tablic so Altherrjeve tablice
(ALTHERR 1963), ki so izdelane na osnovi
heilbronnske klasifikacije (standarda). Tu
so poleg zelo grobih kakovostnih meril osnova za vrednotenje in

razvrščanje

hlodov

smreke in jelke njihove mere. V deželah
(Avstrija, Švica), kjer iz debla izdelajo več
hlodov, krajše dolžine, npr. 4 m, je postopek isti, le da ugotovijo potrebne mere za
vsak hlod posebej in jih nato združujejo v
ustrezne vrednostne (kakovostne) razrede
na osnovi mer sortimentov .-Skrajnost takega načina so 'Tablice premerov in volumnov 4 m sekcij stoječih dreves" (ČOKL

1964), kjer je za drevesa različnih dimenzij
dana telesnina za vsako 4 m sekcijo (hlod).

količine

in

kakovosti sortimentov dva kriterija: mere

drevesa (debla) in njegovo kakovost. Primer takih tablic so Sortimentne tablice
za iglavce (HU BAČ 1973) s Slovaške.
2. Z večjimi (1 000- 1500 dreves) vzorci
ugotovijo vse

značilnosti

dreves, tako v

pogledu mer kot tudi napak. Z ustreznimi
razvrščanji (kakovost dreves ali sestojev)
in računi (korelacije, interpelacije, tudi ekstrapolacije) nato izdelajo tablice sortimentov. Primer takih tablic so Sortimentne tablice za macesen, gaber in brezo

(MECKO in dr. 1994).
Vidimo, da je izdelava sortimentnih in

vrednostnih tablic odvisna od meril, ki jih v
različnih

državah

dardi za

razvrščanje

določajo

uzance ali stan-

(klasiranje) sortimen-

tov. Povsod upoštevajo dva kriterija: mere
in napake sortimentov. Vpliv vsakega izmed teh kriterijev je v različnih državah
različen: v nekaterih je pomembnejši, celo
odločilen vpliv mer, drugod pa vpliv mer
sortimentov dopolnijo (korigirajo) še s
kriteriji napak.
Ugotovimo lahko, da je izdelava sortimentnih in vrednostnih tablic toliko lažja,

kolikor bolj vplivajo na razvrščanje sortimentov njihove mere. Take tablice so tudi
priročnejše in zanesljivejše.
Pri nas imajo pri določanju kakovosti sortimentov njihove mere manjši pomen. Mera
Gozd V 54, 1996
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(debelina in dolžina) sortimenta je v veljavnih predpisih za
odločilna

razvrščanje

sortimentov

le kot spodnja meja (minimalne

dimenzije), ki je določena za vsak razred
določenega sortimenta. Za vrednotenje in
razvrščanje sortimentov so pomembnejše
napake sortimentov, zlasti koničnost in
grčavost. Teh napak, pa ni možno povzeti
z obrazcem, ker so zelo različne pri posameznem sortimentu. V splošnem so sicer
ugotovljene medsebojne zveze med raznimi značilnostmi drevesa (dolžina krošnje-

oziroma izdelavo sortimentov. Tu je razvrščanje sortimentov po določilih raznih standardov zelo oteženo. Težko ali celo nemogoče

je ugotoviti (izmeriti) stopnjo posameznih kazalcev (velikost napak), ki dolo-

čajo kakovostni razred sortimenta. Zato je
tako razvrščanje nenatančno in zelo za-

mudno opravilo. Zamenjamo ga lahko z
uporabo primernih tablic in enačb, ki so
približno enako

natančne,

delo z njimi pa

veliko hitrejše in ga lahko opravi

računalnik.

Razvrščanje

grčavost - oblikovno število - dolžina
čistega debla ipd.). Take raziskave imamo

sortimentov v razrede ni
samo sebi namen. Je le pripomoček za
določanje vrednosti oziroma cene sorti-

tudi pri nas (FURLAN 1974, 1975, REBULA 1987). Težava je v tem, da o vrednost-

tev vrednosti oziroma cene,

nem razredu sortimenta

odloča

posamez-

mentov.

Končni

cilj tega

početja

je ugotovi-

količine

ja, kot tudi protivrednosti za

denar-

določeno

napaka. To

količino in vrsto sortimentov. Če je temu

je zlasti značilno pri najvrednejših sorti-

tako, se človek vpraša, ali bi ta isti cilj
lahko dosegli po kaki drugi poti. Samo po
sebi je razumljivo, da mora biti ta, drugi

na, rekli bi lahko

slučajnostna,

mentih, izdelanih iz

čistega

dela debla. Tu

lahko posamezna, samo ena, suha veja
razvrednoti sortiment tudi za dva razreda.
Zato je za naše razmere zelo težko izdelati

sortimentne tablice. Izdelati jih je možno z
določenimi poenostavitvami, predpostav-

kami, ki izhajajo iz ugotovljenih medseboj, nih zvez oziroma korelacij. Take tablice so

tako bolj "povprečne". S tem mislim, da
posamezno deblo in sortiment lahko zelo
odstopa od "tabličnega". Napaka pa se hitro izravna in

razvrščanje

razmeroma

majhne količine (10 - 20m3) sortimentov
po navadi (z veliko verjetnostjo) že daje
dovolj točne rezultate. Stanje je tu torej
enako kot več ali manj pri vseh gozdarskih
tablicah in enačbah.
Tako smo ravnali tudi mi. Kakšne poeno-

stavitve in predpostavke, ter kako smo jih
uporabljali, bomo opisali v melodiki dela.
Uporabnik tablic mora vedeti, koliko so
tablice zanesljive, za kaj so uporabne in

kako jih mora uporabljati. Zanesljivost in
tablic sta podatka, ki kažeta,
kako so tablice uspešne. Odločata o njihovi
uporabnosti.
natančnost

Iz povedanega lahko sklepamo o namenu in uporabnosti pričujočih tablic in enačb.
Gotovo niso namenjene za ugotavljanje
kakovosti in razvrščanje izdelanih sortimentov, kot to navadno delamo pri raznih

prevzemih. Za to tudi ni nobene potrebe.
Namenjene so oceni količine različnih sortimentov in njihove vrednosti pred sečnjo,

4
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način, racionalnejši, hitrejši, cenejši ali
natančnejši, zanesljivejši. Odgovor na
vprašanje je vsekakor pritrdilen, ob določe
nih pogojih, ki predstavljajo rešitev določe

nih vprašanj. Za našo razpravo so pomembna vsaj naslednja:
1. Kako natančno in zanesljivo morajo

kazati vrednost sortimentov (debel, dreves), da bi bile uporabne poleg dosedanjih
meril. Odgovor je najbrž: enako ali bolj
zanesljivo. Težava je v tem, da ne vemo,
kako današnje meritve kakovosti kažejo

(odražajo) dejansko vrednost sortimentov.
Gre za to, da moramo ugotoviti, kako (koliko) kakovost (vrednost) sortimenta (npr.
žagovca) kaže kakovost (vrednost) iz njega
izdelanih sortimentov.

2. Vrednostne tablice (tablice vrednosti
debel ali dreves, tablice vrednosti 1 m3
lesa v drevesu) morajo biti trajne. Vrednost
drevja (debel) morajo kazati daljše razdobje. Problem je, kako to zagotoviti ob stalnem spreminjanju na tržišču (povpraše-

vanja, cen).
3. Ugotoviti primerne kazalce vrednosti.
Kazalci morajo biti merljivi in v dovolj tesni
zvezi (korelaciji) z vrednostjo lesa v deblu
ali drevesu. To zagotavlja dovolj zanesljivo
napovedovanje vrednosti.

Sor1imentne in vrednostne tablice za debla jelke

1.2.1 Problem kriterijev
dov

razvrščanja

hlo-

1.2.1 The Problem of Jog Classification Criterion

V zvezi s prvim pogojem navajam prilagojene (preračunane v relativna razmerja)
podatke_ ol;>sežne analize iz leta 1968
(SVETLICIC 1968). Takrat so komisijsko,
torej zelo zanesljivo, izbrali vzorec hlodov
jelke in smreke v gozdu in na žagah. Vzorci
so bili veliki od 21 do 121 ms, pretežno
okoli 40 ms. Vzorci naj bi predstavljali
povprečje Slovenije. Vse hlode v vzorcu
so komisijsko razvrstili v razrede, jih na
žagah po enakem programu razžagali in

nato določili kakovost desk. Za vsak hlod
posebej, in tako tudi za vsak kakovostni
razred hlodov, so določili vrednost (povprečno ceno) dobljenih desk in izkoristek.
V preglednici 1 je dan pregled relativnih
razmerij med cenami in izkoristki za posamezne vzorce. Osnova primerjavi je povprečje vseh vzorcev.
Podrobna analiza podatkov presega
okvir tega dela. Podatki pa vzbujajo pomisleke glede primernosti našega načina
ugotavljanja kakovosti in razvrščanja hlodov jelke in smreke. Te pomisleke bomo
razčistili v posebni raziskavi.
Kar je za namen te raziskave pomemb-

Preglednica 1: Primerjava vrednosti žaganega lesa, razžaganega iz 1 m 3 žagovcev in izkoristka
po kakovostnih razredih in vzorcih
Table 1: Value comparison of lumber, sawn-up from 1 m3 Jogs and the yield by quality classes and
samples
·
Vzorec
Sample

11
12
13
21
22
23
24
25
26
27
Povpr.
The
averaae

Velikost
vzorca
Sample
size

c

m'

1
101
100
106
119
114
117
104
121'
97
106
106

67
79
76
45
31
41
21
25
30
28
443

E N E 1 Prices
Kakovostni razred
Quality class

2
95
99
98
103
103
111
101
108
103
100
101

%
Razm.
The
ratio

s

C/C,

93
90
93
99
95
104
93
99
94
93
96

1,08
1,11
1,14
1,20
1,19
1,13

1,12
1.22
1.02
1,14
1,10

JZKORJSTKJ /Yields
Kakovostni razred
Quality class

1
102
101
103
99
105
105
108
99
99
104

2
98
101
104
98
96
101
104
107
98
95
101

3
86
96
100
98
94
100
99
107
96
104
97

o/o
Razm.
The ratio

1/1
1,19
1.05
1,04
1,20
1,05
1,05
1,07
1,01

1,04
0,95
1,07

Opomba: Povprečna cena žaganega lesa, razžaganega iz lesa gornjih vzorcev, je bila 377 takratnih
DIN. To je vzeto kot osnova primerjavi (1 = 100). Povprečen izkoristek je bil66,9 %. Tud'l to je osnova
primerjavi (1).
Note: The average price of Jumber from the timber of the above samples total/ed 377 of the then
currency DIN. This serves asa basis for the comparison (1 = 100). The average yield amounted to
66.9 %. The comparison is based on this as well(/):
Preglednica 2: Relativne največje razlike med vrednostmi žaganega lesa in izkoristki 1 m3 hlodov
v posameznem kakovostnem razredu
Table 2: Relative greatestdifterences between the values of /umber and the yields for 1 mJ of logs in an
individual quality class
Kakovostni razred hlodov
žagovcev
Saw fo.Q quafily class
1
11
111

Razme~a

Max.

456
418
392

pri vrednostih
Ratio in values
Min.
MaxJMin.

364
S59
339

1,25
1,16
1,16

Razme~a

Max.
0,723
0,714
0718

pri izkoristkih
Ratio in yiefds
Min.
Max./Min.
1,09
0,660
1,12
0,638
0.575
1.25
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no, lahko povzamemo v naslednjem:

1. Razlike med vrednostmi žaganega
lesa in izkoristki hlodov posameznega razreda so znotraj posameznega vzorca raz-

meroma majhne
no 1: 1,15).

(največja

1 : 1 ,2, pretež-

2. Zelo velike so razlike med vrednostmi

žaganega lesa in izkoristki hlodov istega
kakovostnega razreda v različnih vzorcih.
Prikazane so v preglednici 2.

3. Iz preglednice 1 in še bolj iz preglednice 2 je razvidno, da so najboljši vzorci 3.

razreda dali kakovostnejše deske (večja
povprečna vrednost žaganega lesa) in več

ji izkoristek, kot hlodi iz najslabših vzorcev
1. razreda. Iz 1 m3 hlodov 1. razreda so
kar v 4 vzorcih nažagali manj vreden les

kot iz 1 m' hlodov 3. razreda v najboljšem
vzorcu!
Zaključimo
vrščanju

lahko, da naši predpisi o raz(vrednotenju) žagovcev smreke

in jelke niso zanesljivi pri napovedovanju

njihove dejanske vrednosti, t.j. vrednosti
iz njih nažaganih izdelkov. Obravnavamo

sicer JUS iz leta 1967. Sklepamo pa tudi,
da JUS iz leta 1979, ki trenutno velja pri
nas, ni mnogo (če sploh je) boljši, saj upošteva ista merila. Povedati velja še, da je
bilo razvrščanje hlodov opravljeno vestno

in natančno (komisija gozdarjev in lesarjev)
in da gre za povprečne podatke razmeroma velikih vzorcev. Razlike med posamez-

nimi hlodi so gotovo še veliko

večje.

Vzroke zakaj je tako, kot smo opisali
zgoraj, bomo raziskali v posebni raziskavi.
Tu lahko le domnevamo, da sta vzroka za

tako stanje vsaj tudi naslednja:
1. Neupoštevanje debeline žagovcev, kot
merila njihove kakovosti in vrednosti.

2. Razlike med smreko in jelko, ki ju
naši, pa tudi evropski standardi obravnavajo skupaj, kot da med njima ni razlik v
kakovosti in uporabnosti njunega lesa.

v nekakem povprečju večje količine sortimentov.
Podobno natančnost in zanesljivost razvrščanja bomo dosegli tudi z našo meto-

diko, ki jo bomo opisali pozneje.
1 .2.2 Problem trajnosti enote vrednosti
sortimentov
1.2.2 The Problem of Assortment Value Unit Permanency
Vrednost lesne surovine, sortimentov, se
spreminja s spremembami v družbi, tehno-

logiji in zaradi delovanja še drugih dejavnikov. Cene lesa, kot odraz njegove vrednosti, pa se spreminjajo še zaradi vpliva po-

nudbe in povpraševanja, konjukture, mode,
sezone, ipd. Poleg tega so vse valute obremenjene z inflacijo. Zato nastaja problem
trajnosti enote, s katero prikazujemo vrednost sortimentov. Denarne enote niso pri-

merne. Boljši so razni faktorji in

količniki,

ki

odražajo relativna razmerja med vrednostmi posameznih razredov sortimentov. Ta

so trajnejša. Trajnost zagotavlja dejstvo,
da se zaradi konjukture enakomerno spre-

minjajo vse cene. Ta predpostavka ni
popolnoma pravilna. Ob spremembah konjukture se nekoliko spreminjajo razmerja
cen kakovostnih razredov. Ta se spremi-

njajo tudi trajno. Kljub temu so še najboljša
in jih predlagajo različni avtorji pod različ
nimi imeni: vrednostno razmerje (SVETLIČIČ 1983), koeficient vrednosti (SVETLIČIČ 1983, ČOP 1983), najbolj poznana
so nemška "merska števila" (Messzah-

len). Ta so po navadi sestavni del dolgoročnejših dogovorov med gozdarji in lesarji
v Švici, Avstriji in Nemčiji, ponekod pa so
celo predpisana v standardih.
Tudi mi smo ravnali podobno. Vprašanje
je le, kakšna (katera) vrednostna razmerja
(K) upoštevati, da bi najbolje služila namenu in odražala dejanske razlike med kako-

Vidimo, da tudi zelo podrobna in komplicirana določila o vrednotenju in razvrščanju

vostnimi razredi sortimentov. Možnosti je

žagovcev jelke v veljavnih predpisih ne
kažejo dovolj natančno in zanesljivo njihove dejanske vrednosti. Tako stanje je kljub
uporabi vrste podrobnih meril in zamudnemu delu z ugotavljanjem vseh napak in
razvrščanjem vsakega hloda posebej. Raz-

več:

vrščanje

6

je uspešno in dovolj zanesljivo le
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1. Razmerje med vrednostmi iz hlodov
dobljenega žaganega lesa. Tu vzamemo
2. razred kot osnovo (za 2. razred - K =
1OO) in te koeficiente izračunamo iz podatkov Svetličičeve študije (SVETLIČIČ 1968).
Tako dobimo za hlede jelke, smreke:

Sortimentne in vrednostne tablice za debla jelke

-za 1. razred žagovcev K= 1,086
-za 2. razred žagovcev K= 1,000
- za 3. razred žagovcev K = 0,922.
2. Že ta ista razmerja izračunamo iz v
isti študiji (SVETLIČIČ 1968, str. 42) predlaganih prodajnih cen hlodov žagovcev jelke, smreke:

-za 1. razred K= 1,103
-za 2. razred K= 1,000
-za 3. razred K = 0,872.
Razlike med koeficienti po prvem in
drugem načinu niso ravno velike (2-5 %).
Pomembneje je, kaj je prav in bolje.
3. Ta razmerja lahko

izračunamo

2 IZVOR PODATKOV
2 DATA SOURCE
Podatki za to raziskavo izvirajo iz Gozd-

ne uprave Bukovje. Pred Jeti (1982) smo
za potrebe kontrole meritve lesa pri GG
Postojna natančno premerili 1294 dreves
smreke in jelke. Kako, kaj in kje smo merili,
je podrobno opisano (REBULA 1993) v
prejšnji raziskavi o debelini lubja in napa-

kah merjenja.
Za pričujočo raziskavo smo izbrali vzorec
iz izmerjenih dreves. Z vzorcem smo

tudi iz

skušali slediti

veljavnih (doseženih) prodajnih cen. Vprašanje je Je, katerih. Tako smo naredili tudi
mi. Kako smo to speljali, bo opisano v
poglavju o metodik! dela.
4. Lahko bi jih povzeli po deželah, kjer
jih že dolgo rabijo. Odsevajo njihove razmere. Vprašanje je, če je tako tudi pri nas.

povprečju.

Zagotovili smo,

da so v vzorcu ostali odseki z ekstrem nimi
merami dreves (z najvišjimi in najnižjimi
višinami). Iz vzorca smo izločili vsa smre-.

kova drevesa in drevesa jelke prsnega premera (z lubjem) do 20 cm. Ostalo je 284
dreves z lesno maso (netto) 486,06 m3. Iz
teh dreves smo "izdelali" 444,75 m3 sortimentov. "Izdelali" je v navednicah zato,
ker smo drevesa - debla - skrojili in pre-

1.2.3 Problem kazalcev vrednosti

žagali le modelno - na računalniku. Pre-

1.2.3 The Problem of Value lndices

gled razporeditve dreves po prsnem pre-

Kazalec vrednosti je lahko Je taka značil
nost drevesa ali debla, ki dobro in zaneslji-

maru in višini je prikazan v preglednici 3.

vo odraža njuno vrednost v vsem razponu.

3 METODJKA DELA
3 WORK METHODOLOGY

Morata biti v zelo tesni zvezi (korelaciji).
Poleg tega mora biti ta značilnost lahko in
dovolj natančno merljiva. To so po navadi
mere npr. prsni premer, višina drevesa, ali

Zbiranje podatkov z meritvami v gozdu
je že podrobno opisano (REBU LA 1993) in
ga tu ne bomo ponavljali. Zato bomo
prikazali Je kabinetno, v bistvu računalniško
obdelavo podatkov. Lahko jo razdelimo na
tri dele.

kake druge značilnosti dreves (vejnatost,
in kakovost debla ipd.).
Kateri so najbolj primerni kazalci, bomo

čistost

ugotovili z raziskavo.
Preglednica 3: Pregled števila drevja v vzorcu
Table 3: A survey of the number of trees ina sample
Deb.
stopnja
Diameter class

5

6
7
8
9
10
11
12
13 <
Skooai/ Total

do 15

15-19

6
1

20
11
3

višine drevja 1 Tree heights
m
25-29
30-34
20·24

2
14
16
13
5

1

7

l

34

50

6
11
20
22
25
11
6
7
108

nad 34

2
6
12
12
16
12
12
72

1
1
6
5
13

Skupaj
Total

28
34
30
39
39
38
28
24
24
284
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1. Ugotavljanje oblike (obličnice- silhuete, obrisa vzdolžnega prereza debla) in
potrebnih mer debla.
2. Ugotavljanje kakovosti za vsako deblo
in sortiment v deblu.
3. Vsi potrebni izračuni za ugotovitev in
zagotovitev informacij v smislu postavljenih
ciljev raziskave.

3.1 Ugotavljanje oblike in potrebnih mer
debla
3.1 The Establishing of the Form and Trunk
Measures required

Matematik, prof. dr. Anton Cedilnik, je
izdelal računalniški program. Iz podatkov
izmer dreves po sekcijah (2 m) je po
metodi·zlepkov določil šop enačb, ki ponazarjajo obliko debla in izpolnjujejo predpostavljene pogoje:
-da gre obličnica skozi vse izmerjene
točke

-da je zvezna
-da je gladka.

Za vsako deblo je z rotiranjem (integriranjem) obličnice izračunal telesnino debla.
Iz obličnice je (računalniško) ugotovil izmeril:
-dolžino debla (višino drevesa) - H,
-mesto, kjer je deblo še debelo 7 cm to je spodnja meja debeljadi in najmanjša
debelina sortimentov pri modelnem krojenju,
-uporabno dolžino debla (L), to je dolžina debla od panja do mesta, kjer je še
debelo 7 cm.
Vse to "merjenje" smo izvedli na olupljenem deblu (mere brez lubja). Deblo smo
nato modelne (z računalnikom) skrojili in
razžagali na 4 m dolge hlade (tržna mera)
in ostanek debla do debeline 7 cm. Pri
prežagovanju smo puščali nadmero (6 cm).
Upoštevali smo tudi debelina žaga (prereza). Zaokrožili smo jo na 1 cm. Tako so
bili naši hladi (kosi debla, ki po merah
zadostujejo določilom standarda za hlade
žagovce) dolgi 4,06 m. Z upoštevanjem še
debeline žaga, smo tako za vsak hlod
porabili 4,07 m dolžine debla. Če zadnji,
najtanjši hlod, hlod v vrhu debla, ni imel na
najtanjšem kraju premer vsaj 16 cm, smo
8
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ta hlod skrajšali za 1 m (tržna dolžina 3 m,
dejansko 3,07 m). Preostali drobnejši les,
debeline nad 7 cm, smo pustili v 1 kosu.
Prav tako so ostala v 1 kosu debla, ki so
bila predrobna, da bi iz njih skrojili kak
hlod.
Za vsak kos (hlod, ostali tehnični les)
smo nato ugotovili (računsko iz obličnice):
-premer kosa na debelejšem koncu
(Dd),
-premer kosa na tanjšam koncu (d),
-prednji premer kosa (Ds)
-dolžino kosa: hladi so bili dolgi 4,07 oz.
3,07 m, ostalemu tehničnemu lesu (Oti) pa
smo dolžino izmerili natančno (na O, 1 m).
Vsi premeri so izračunani na O, 1 cm
natančno. Poleg vseh premerov kosov
smo za vsako deblo imeli (na sečišču
izmerjeni) prsni premer z (D) in brez lubja
(Dp).

3.2

Razvrščanje

sortimentov

3.2 Assortment Classification

Vsebinski in glavni del naloge je ugotavljanje kakovosti sortimentov in njihovo
razvrščanje v ustrezne kakovostne razrede. Pri tem smo izhajali iz naslednjega:
- Obdelujemo le jelko. Njen les je v
splošnem manj kakovosten (vreden) kot
smrekov. Pogostejše so napake v srcu
(okrožljivost in temno- mokro srce). Zlasti
pri debelejših deblih.
- lglavce, zlasti jelko, krojimo skoraj
vedno po dolžini. To pomeni, da hlod
najprej odžagamo in šele nato ugotavljamo
napake in kakovostni razred, kamor spada.
Krojimo največkrat na 4 m dolžine ali na
mnogokratnike teh dolžin. 4 m (tržna mera)
je tako nekako standardna dolžina.
- O jelki imamo dovolj raziskav o njeni
vejnatosti, dolžini krošnje, dolžini čistega
debla, ter debelini in razporeditvi vej, oziroma ostankov vej (FURLAN 1974 in 1975,
REBULA 1987, HUBAČ 1973 in dr.). Na
osnovi ugotovitev teh raziskav lahko dovolj
zanesljivo sklepamo o vplivu na kakovost
žagovcev jelke.
- Poznana so razmerja količine lesa v
različnih delih debla. KOTAR (1970) ugotavlja, da je v spodnji (prvi, debelejši) tretjini
debla, odvisno od oblike debla, 56 do 80
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% lesne mase. To pa je praktično dolžina
prvih dveh hlodov (8,5 m).
- Najkakovostnejši hladi (1. razred ali
kaj boljšega) so lahko le iz čistega debla,
brez vej in njihovih ostankov oziroma
vraščenih ali izpadajočih grč. To pa sta
prva dva hlada. Na tej dolžini (oz. višini do 8,5 m) na deblu lahko vidimo suho oziroma živo vejo in ocenimo njihovo debelina. Tako lahko ocenimo velikost napake
zaradi veje in njen vpliv na kakovost sortimenta.
- Razvrščanje velja le za zdrava drevesa
brez poškodb in trohnobe. Notranje napake
(okrožljivost in mokro srce) smo upoštevali
takole:

• Pri deblih do 50 cm prsnega premera
(z lubjem), so lahko take, da je zaradi njih
prvi hlod še 1. kakovostnega razreda (KR).
• Pri deblih s prsnim premerom nad
50 cm, pa smo predpostavili, da so napake
v srcu tako velike, da prvi hladi ne morejo
biti 1. KR.
- Vsako deblo smo skrojili na 4 m dolge
hlade in zanje, na osnovi mer, koničnosti
in predpostavk, določili kakovostni razred.
Tako imamo za posamezno modelne> deblo
ostro določene meje kakovostnih razredov.
Menjajo se lahko le na vsake 4 m (s
koncem enega in začetkom drugega hlada). V naravi na deblih v gozdu to ni tako,
ampak je bolj zvezno in gladko. To bomo
dosegli tudi mi z regresijskimi izračuni, ko
bomo v bistvu interpolirali. Zaradi našega
načina dela pa bodo vse korelacije manj
tesne in napake izračunov večje.
- Poznano je tudi, da so posamezne
karakteristike drevesa v medsebojnih korelacijah. Tako imajo npr. krajša drevesa
gostejše veje (vence) in so bolj konična.
Drevesa s kratko krošnjo imajo ponavadi
tudi tanjše veje. Debelovejnata drevesa
imajo pod krošnjo še daleč navzdol ostanke suhih vej.
- Za določanje kakovostnih razredov
smo upoštevali merila veljavnega standarda (JUS iz leta 1979 za hlade jelke in
smreke).
Hlade smo razvrščali takole:
Najprej smo določili, da so vsa drevesa
(cel vzorec) kakovostna (lepa) - razvršča
nje A. Nato smo predpostavili, da so vsa
drevesa p~vprečne kakovosti - razvršča-

nje 8. Končno smo vsa drevesa vzeli kot
drevesa slabe kakovosti. Kriterij za to
razvrščanje je bila dolžina čistega debla
(dolžina krošnje).
Razvrščanje A - kakovostna (lepa)
debla - dobra kakovost:

Drevesa z zelo visoko (kratko) krošnjo in
zelo dolgim, čistim deblom. V višino do
8,5 m ni nobenih vej (živih ali suhih), niti
niso vidni ostanki vej. Hlade smo razvrstili
takole:
1. KR - srednji premer (Os) nad 30 cm,
koničnost do 4 %.
V 1. KR so lahko le 1. hladi dreves
prsnega premera 30 - 49 cm in vsi 2.
hladi, ki ustrezajo gornjim pogojem.
2. KR - Ds nad 25 cm, koničnost do 6
%, niso v 1. KR
3. KR - Os nad 19 cm in niso hlod 1. ali
2. KR. Hlod 3. KR mora imeti na tanjšem
koncu premer najmanj 16 cm. Če tega
nima, hlod skrajšamo na dolžino 3m.
Vsi hladi so dolgi 4 m (tržna mera z
nadmero 4,06 m). Vsi premeri so brez
lubja.
4. KR - ostali tehnični les (Oti): ves
ostanek debla do debeline 7 cm in drobnejša debla, kjer je prvi kos drobnejši od
19 cm. Ostali tehnični les je ves drug les,
če ni hlod 1., 2. ali 3. KR.
Razvrščanje B - srednja (povprečna)
debla - srednja kakovost

Sem spadajo drevesa z normalno krošnjo. Na deblu do višine 4,5 m ni vej ali
ostankov vej (suhe veje, nezrasle grče):
1. KR - Ds nad 30 cm, koničnost do
4%.
1. KR je lahko le 1. hlod dreves prsnega
premera 30 - 49 cm.
Za 2. KR in 3. KR: merila enaka kot pri
razvrščanju

A.

4. KR: ostali

tehnični

les.

Razvrščanje C - debla - slabe kakovosti - slaba kakovost

Sem spadajo drevesa z nizko (dolgo) in
gosto krošnjo.·
1. KR- ga ni
2. KR - vsi hladi debeline (Ds) nad 25
cm in koničnost do 5 %.
GozdV 54, 1996
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3. KR - ista merila kot v razredu A in B.
4. KR- ostali tehnični les.
Pri tem razvrščanju smo merilo (kriterij)
koničnosti znižali (zaostrili) v 2. KR na 5 %.
Gre za drevje z dolgo, gosto in ponavadi
tudi debelovejnato krošnjo. Zato smo predpostavljali, da debelina in gostota vej (grč)
hitreje (večkrat) razvrednotila (deklasirata)
hlod. Ker podatka o vejnatosti ne upoštevamo, odraža pa ga koničnost, smo
zaostrili kriterij koničnosti in tako dosegli
isti cilj.
Pri vseh razvrščenih žagovcih smo upoštevali le 3 kakovostne razrede. Eventualnih kakovostnejših hlodov nismo ugotavljali. Tako so torej v 1. KR vsi hladi boljši
od 2. KR.

3.3

Računalniška

obdelava podatkov

3.3 Computer Data Processing

Z računalniško obdelavo
izračunali, ugotovili, vse, kar

smo najprej
je opisano v
poglavju 3.1. Nato smo za vsak hlod
izračunali oziroma določili:
1. koničnost (Ko), in sicer:
- Ko1 -v cm/m premera
- Ko2 - v % od Ds
Za hlade s korenovcem smo koničnost
računali le za gornje 3 m (od prsnega
premera do konca hlada). Tako izračunana
ko ničnost je bila velikokrat vzrok za deklasiranje hlada v nižji kakovostni razred celo v 3. KR. To je zlasti opazno pri
najdebelejših deblih. Zato bi v prihodnje
kazalo računati koničnost za prve hlade
(hladi s korenovcem) le za gornja 2 m.
2. na osnovi mer (debeline), koničnosti
in drugih omejitev, določili kakovostni
razred za vsak hlod posebej.
3. volumen kosa. Računali smo po določilih standarda; premer zaokrožen navzdol
na cele cm in dolžina brez nadmer. Raču
nali smo po Huberovem obrazcu (v =
O, 7854 Os' x 1).
4. skupni volumen iz debla izdelanih
sortimentov: V = v1 + v2 + .••. + Vn
5. delež hlada (kosa) v volumnu iz debla
izdelanih sortimentov: P = vN
6. skupni volumen posameznega sortimenta (Vi), oziroma kakovostnega razreda, iz debla izdelanih sortimentov (hlodov):

1O
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V1 = I v 1 - volumen hlodov 1. KR
V2 = I v2 "
2. KR
V3 = I v3 3. KR
V4 = I v4 oti
v deblu
7. delež volumna posameznega sortimenta v volumnu iz debla izdelanih sortimentov:
P1 =V 1N, P2 :V2N, P3 =V3N, P4 =V,N

8. vrednost debla (E). Z vrednostjo debla
smo označili relativno (primerjalno) vrednost debla. Ta nam pove, za kolikokrat je
lesna masa v deblu (vsota vrednosti vseh
sortimentov) vrednejša od 1 m3 hlodov 2.
KR. Izračunamo jo takole:
E=V 1 x~+V 2 X~+~X~+~X~,

pri čemer jeC: količnik vrednosti (primerjalna vrednost) posameznega kakovostnega razreda. Izračunani so iz povprečnih
prodajnih cen, doseženih pri Gozdnem
gospodarstvu Postojna v letih 1991 -1994.
Cena hlodov 2. KR je vzeta kar 1,OO - C 2
= 1OO. Za druge razrede je vzet količnik
razmerja prodajne cene razreda s prodajno
ceno 2. KR.
Vrednostni količniki so:
C1 =1,26
C3 =0,76
c, = 1,00
c, = 0,54
Za količnik C4 je vzeta prodajna cena za
celulozni les. Ta je največkrat enotna za
ves celulozni les. če pa je bila ločena po
kakovostnih razredih, smo upoštevali ceno
za 1. KR celuloznega lesa.
Pri izračunih vrednosti dreves smo upoštevali le hlade in celulozni les. Tako izračunana vrednost lepih drobnih debel, iz
katerih lahko izdelamo TT ali celo E drogove oziroma jih prodamo (ali predelamo) za
t. i. gradbeni les, ni realna. Je taka, kot bi
celo deblo prodali za celulozni les.
9. vrednost lesa v deblu (Em). Predstavlja povprečno (primerjalno) vrednost 1m3
lesa v deblu. Izračunamo jo po obrazcu:
Em=EN
1O. uporabni volumen (UV). Je čista
lesna gmota (deblovina) debla od panja do
debeline ?cm.
11. izkoristek debla (1). To je razmerje
med komercialno (tržno) mero sortimentov,
ki je vsota volumna vseh sortimentov v
deblu, in uporabnega volumna debla. 1 =

V/UV.
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Izkoristek nam pove, kakšen delež debla
smo uspeli prodati po komercialnih merah.
Razlika do 1 je izguba (Iz) zaradi napak
izmera, zaokroževanja premerov navzdol,
nadmer in žagov. Iz = 1 - i.
12. oblikovno število (nepravo), ki je
razmerje med uporabnim volumnom in
temeljnico debla v višini prsnega premera.
f = UV/g.
Vse izračunane količine smo izpisali v
posebno preglednica na disketi in na papir.
Izpisane so tako, da so podatki pregledni
in razvidni za vsako drevo posebej. Izpisani
so tudi tako, da jih računalniki lahko čitajo
pri ponovnih preračunavanjih.
Program za vso to računalniško obdelavo in izpise je izdelal prof. dr. Anton
Cedilnik.
V nadaljevanju smo z raznimi preraču
navanji, predvsem regresijsko in korelacijsko analizo, združevanjem podatkov za
debla in sortimente v razne preglednice, s
testiranji značilnosti razlik, ipd. iskali primerne in uporabne medsebojne zveze,
zakonitosti, značilnosti ipd. da bi kar najbolje dosegli cilje, ki smo si jih zastavili z
našo raziskavo.
Delo je bilo zelo obsežno. O tem priča
že to, da smo izvedli 88 različnih regresijskih in korelacijskih izračunov, izpisali 29
preglednic (matrik), ki so nam omogočile
pravilno sklepanje in odločanje.
Ko smo ugotovili primerne zveze (regresije in korelacije), smo izbrali primerno
regresijsko enačbo in ocenili njeno uporabnost.
Večino rezultatov (ugotovitev, izsledkov)
dajemo samo v ustreznih enačbah. To
danes, v dobi računalnikov, popolnoma
zadostuje. Samo najpomembnejše, za
uporabo najbolj potrebne podatke in pripomočke dajemo tudi v preglednicah in gralih. Vzroka za to sta dva:
-neposredna uporaba podatkov v razpredelnicah,
-ponazoritev ugotovitve, ki daje možnost presoje o vsebini prikazanega pojava
(zveze, zakonitosti). Ta omogoča tudi
sklepanje o realnosti in zanesljivosti ter
uporabnosti prikazanih elementov.

4 KOLIČINA IN DELEŽ SORTIMENTOV
V DEBLU
4 THE QUANTITY AND SHARE OF ASSORTMENTS INA TRUNK

Rezultate obdelav posameznih dreves
kakovosti debel smo najprej zbrali
v preglednicah in grafih, ki nam sumarno
in grobo prikazujejo uspeh naših prizadevanj.
V preglednici 4 smo prikazali osnovne
podatke o vzorcu in deleže sortimentov po
debelinskih razredih in različnih kakovostih
debel.
V preglednici 4 vidimo, da je delež hlodov v vzorcu 94,3 % in preostalega tehnič
nega lesa le 5,7 %. Taki deleži izhajajo iz
dimenzij debel, obravnavamo le drevje
debelejše od 20 cm, in iz predpostavke,
da je vse drevje zdravo. Kakovost debel
zelo vpliva na rezultate razvrščanja. Iz debel dobre kakovosti dobimo prek 1/4 hlodov 1. KR, nad polovico je hlodov 2. KR in
okoli 20% 3. KR. Srednja kakovost daje
komaj 7% hlodov 1. KR, 75% hlodov 2.
KR in 18 % hlodov 3. KR. Pri slabi kakovosti debel ostaja delež hlodov 2. KR enak.
Na račun hlodov 1. KR pa se poveča delež
hlodov 3. KR na 26 %.
Sestavo sortimentov po debelinah debel
smo prikazali na grafih 1 - 3. Vidimo, da
delež hlodov hitro narašča do debeline 35
- 40 cm. Pri večjih debelinah je delež
hlodov skoraj enak.
različnih

Delež hlodov posameznega kakovostnega razreda se spreminja z debelina in
kakovostjo debel. Na grafih 1 - 3 vidimo
njihovo sestavo, na grafih 7 do 9 pa delež
posameznega sortimenta v deblu določene
kakovosti. Vidimo, da se delež z debelina
spreminja. Spreminjanje ni enakomerno,
krivulje se večkrat prelomijo, trendi se
spremenijo.
Na grafih 4 do 6 smo prikazali, kako se
s spremembo debeline debel in njihove
kakovosti spreminja količina iz debla izdelanih sortimentov. Vidimo, da z debelejšim
drevjem zelo hitro narašča količina hlodov
2. KR,' počasneje pa narašča ali celo stagnira količina hlodov 3. KR. Količina hlodov
1. KR pri dobri kakovosti debel in debelini
32 - 42 cm hitro narašča, nato pa se le
neznatno spreminja, s težnjo počasnega
GozdV 54, 1996
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Preglednica 4: Osnovni podatki o vzorcu in sestava sortimentov po

Table 4: Basic data on the sample and the assortment structure by classification methods
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po debelinskih in kakovostnih razredih
debel lahko zaključimo:
1. Količine in deleži hlodov različnih kakovosti po debelinah in kakovostih debel,
nam kažejo, da je postavljeni model razvrščanja hlodov uporaben in za naš namen
dovolj natančen in zanesljiv.

2. Razporeditev količine in deležev hlodov kaže velik vpliv postavljenih kriterijev
(meril) za določanje kakovosti in njihovo
razvrščanje.

3. Iz poteka krivulj na grafih lahko sklepamo na vrsto medsebojnih zvez in izberemo
primerne regresijske enačbe.

Grafikon 1: Sestava sortimentov po debelinskih stopnjah (dobra kakovost debel)
Graph 1: Assortment structure by diameter classes (high trunk quality)
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Grafikon 2: Sestava sortimentov po debelinskih stopnjah (srednja kakovost debel)
Graph 2: Assortment structure by diameter classes (medium trunk quality)
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Grafikon 3: Sestava sortimentov po debelinskih stopnjah {slaba kakovost debel}
Gra ph 3: Assortment structure by diameter classes (poor trunk quality)
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Tukaj smo prikazali le osnovne zveze in
zakonitosti. Prikaz je tudi malo pomanjkljiv,
ker ni prikazan vpliv dolžine debel. Vse to
bomo nadomestili v naslednjem poglavju,
kjer bomo prikazali regresijske in korelacijske zveze in zakonitosti.

5 UGOTOVITVE REGRESIJSKE IN KORELACIJSKE ANALIZE
5 FINDINGS OF A REGRESSION AND CORRELATION ANALYSIS

Vse regresijske in korelacijske analize
smo izvedli s ciljem, kako (koliko natančno
in zanesljivo) kažejo (odražajo, napovedujejo) kazalci obravnavani pojav. Za kazalce
smo izbrali dimenzije (mere) drevesa, ki
jih ponavadi izmerimo in druge lahko in
enoznačno ugotovljive značilnosti drevesa.
Tako so kazalci:
- D - prsni premer drevesa z lubjem
(cm),
- Dp - prsni premer drevesa brez lubja
(cm),
- H -višina drevesa (m),
- L - uporabna dolžina drevesa (m),
- f - oblikovno število drevesa,
- q - kakovost debla.
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Zaradi iskanja najboljših kazalcev smo
vse pomembnejše regresije in korelacija
izračunali z vsemi merami drevesa (npr. D
in Dp, H in L ipd.). Izkazalo se je, da je
prsni premer brez lubja le malo boljši
kazalec, kot z lubjem. Podobno je z višino
drevesa (H) in uporabno dolžino debla (L).
Poleg tega lahko nekatere mere izmerimo
na drevesu (D, H), medtem ko druge (Dp),
šele na obdelanem (olupljenem) deblu.
Zato bomo prikazali skoraj vse ugotovitve
le s kazalci D in H. Le najpomembnejše in
tiste, ki so za rabo v praksi pomembne,
bomo prikazali z obema kazalcema.

5.1

Količina

sortimentov v deblu

5.1 Assortment Quantity ina Trunk

Regresijske enačbe, s katerimi lahko
ocenimo deblovino debel in količino posameznih sortimentov v deblu, smo zbrali in
prikazali v preglednici 6. Pri enačbah je ·
dan še korelacijski koeficient (R) in povprečna napaka ocene (Se). Slednja je dana
v relativni vrednosti (%) - pri potenčnih
enačbah in absolutnih vrednostih- pri polinomih.
Za vsak izračun smo dali več različnih
enačb. Vzrok za to je v njihovi različni

Sortimentne in vrednostne tablice za debla jelke

Preglednica 6: Regresijske enačbe za oceno količine sortimentov v deblu
Table 6: Regression equations with an assessment of assortment quantity ina trunk
11

St.eo.

ENACBA

Equa/ion
number

Equation

R

s'

0,9916
0,9925
0,9794

11,26%
10,56%
0,221

0,3912

2,84%

0,4593
0,4740
0,9767
0,9755

42,70%
42,23%
5,36%
0,024

0,8499
0,8483
0,9417
0,8897
0,8958

47,11%
47,39%
28,65%
37,75%

=
=·
=

0,3226
0,6948
0,5614
0,7365

75,9%
0,180
80,31%
0,235

=

0,6687
0,7427

49,56%

Vsi sorti men ti v deblu (V)

a trunk (V)
V= 0,0000520""""""H "'"
V= 0,00007940'"""'L'""
V= 1,132 · 014990 +0,003810' • 0,00001930' + 0,0487H
Izkoristek
Yiefd
1 = 0,7918L""'"
Količina hlodov 1.KR
Log quantity of the 1'' qua!i/y class
V1 =0,00410"·""'"H"'"''
V1 :::0,0041320'''"'L ""''"
v, = 0,0002490'·"'"
v, = 0,0025 + 0,0002460'
Količina hlodov 2.KR
Log quantily of the 2" quality class
0
v2 = o,oooo0870'""'"H ·""'"
0
V2 = 0,0000104D"""L ' " ' '
0
V2 0,0000027 O'"''""H - '
V2 = 0,00000380"0,"H'·''"''
V2 o.ooooos1 o'=L"-=
Količina hlodov 3.KR
Log quantity of tile :r' quality class
V3 0,0022130"·""'
V3
0,699 + 0,081 D - 0,00230' + 0,000021 D'
V3 0,004507D""''H""~"'
V3 = 0,464- 0,0002640' + 0,000006230' · 0,01H
Količina ostalega tehničnega lesa
The quan/ity of residua//umber
V4 1,34440""'H'·"'""
V4 0,540- 0,03020 + 0,00051 D'- 0,000002970' + 0,0043H
Tile total number of assor1ments in

12
13
14

15

20a
21a
20b
22b

23a
24a
23b
23c
24c

25a
26a
25c
26c

27
28

0

=
=

38,97~/0

'"'

Grafikon 4: Količina iz debla izdelanih sortimentov (dobra kakovost debel)
Graph 4: The quantity of assortments made of a trunk (high trunk quality)
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uporabnosti (računanje razmerij, razlik,
vsot) in natančnosti. Pri vseh izračunih
regresijskih enačb smo postavili enake
enačbe: V = aDbHc in V = a + b 1D + b2D2
+ b 3 D' + b 4 H
V pregledu dajemo regresijske enačbe
le z značilnimi (p < 5 %) členi.
Enačbe smo označili s številkami. Črka

(a, b, c) pri številki enačbe pomeni, za
kakšno kakovost debel enačba velja:
- a - debla dobre kakovosti
- bsrednje
- c- " slabe
Poleg enačb v preglednici 6, smo izra~
čunali še enačbo za skupno količino hlodov
1. in 2.KR. za dobro in srednjo kakovost
debel.

Grafikon 5: Količina iz debla izdelanih sortimentov (srednja kakovost debel)
Graph 5: The quantity of assortments made of a trunk (medium trunk quality)
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Grafikon 6: Količina iz debla izdelanih sortimentov (slaba kakovost debel)
Graph 6: The quantity of assortments made of a trunk (poor trunk quality)
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29 V 12 = o,ooooo442D2,2s41H1,2024,
R = 0,9346,
Se= 28,7%

Iz pregleda enačb za računanje količine
(volumne) posameznega sortimenta v deblu vidimo, da so stopnje korelacije in zato

Iz povedanega lahko sklepamo,da bo
izračun količine

hlodov 2. KR razmeroma
zanesljiv že za posamezno drevo. Izračun
količine drugih sortimentov za posamezno

drevo pa je precej tvegan. Je pa dovolj
natančen in zanesljiv, če to naredimo za
nekaj dreves. Tu se napake izravnajo.

tudi zanesljivost izračunov zelo različni. Pri
sortimentih, ki so bolj enakomerno razpo-

Tako tudi ponavadi delajo.

rejeni in jih je večji delež v deblu, so enačbe
zanesljivejše (npr. za hlade 2. KR), za druge pa manj. Poudariti velja ugotovitev, da

5.2 Izkoristek deblovine

so vsi regresijski koeficienti zelo značilni.
Večina jih ima manjše tveganje p < 0,0001.

Nekoliko so zanesljivejše enačbe, kjer
so kazalci brez lubja in vrha (Dp in L).
Razlike so ponekod znatne.
Zlasti nezanesljiv je izračun količine

hlodov 1. in 3. KR. Iz tega lahko zaključimo
dvoje:
1. Kakovost debel je individualna značil
nost debla (vsakega posebej).
2.Tudi tako groba merila, ki smo jih
upoštevali pri razvrščanju hlodov (premer
in

koničnost),

razmeroma podrobno raz-

vrstijo hlade po njihovi kakovosti. To se
kaže zlasti pri prvih hlodih iz debla (glej
razpredelnico 5), ki padejo zaradi kanič
nosti tudi v 3. KR. To povzroča variabilnost
in manjšo zanesljivost.

5.2 Trunkwood Yield

Izkoristek deblovine nam pove, kolikšen
delež deblovine smo izrabili oziroma pro-

dali v sortimentih. Razlika do 1 je nad mera,
napake izmere (oblike in zaokroževanja)
in žag.
Regresijska enačba za izkoristek, izraču

nana iz izkoristka vsakega debla, je enač
ba 15 v razpredelnic! 6.
Vpliv debeline na izkoristek se je pokazal
kot neznačilen. Enačbo označuje nizka

korelacija, kot je navadno pri razmerjih.
Enačba je dovolj zanesljiva in natančna.
Povprečna maksimalna napaka regresije
je okoli 5%.
Izkoristek lahko računamo tudi iz razme-

rij regresijskih enačb za volumen sortimentov v deblu (V) in deblovino debla.
1 = V/UV

Grafikon 7: Delež iz debla izdelanih sortimentov (dobra kakovost debel)

Graph 7: The share of assortments made of a trunk {high trunk quality)
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To je razmerje enačb 12 oz. 13 in 10 oz.
11. Izpeljana enačba za razmerje (izkoristek) je:
30
1= O, 765400.0067H o.0444
Iz obeh enačb vidimo, da je izkoristek
odvisen predvsem od dolžine debla. Z
večjo dolžino narašča. V povprečju vzorca
(preglednica 4) je izkoristek 91,5% in se
giblje od 90,2% pri najtanjših in najkrajših
do 92% pri debelejših. Za posamezno
deblo je najnižji izkoristek 79 % in najvišji
98%.
Razlika 1 - 1 = Iz, je "izguba", razlika
med dejanskim in tržnim volumnom debla.
Vsebuje napake izmere (oblika debla in
zaokroževanje mer sortimentov, kot jih
določajo naši predpisi), nadmere in žag. V
raziskavi o napakah izmere sortimentov
(REBlJLA 1994a) in za izdelavo deblovnice (REBULA 1994b - preglednica, str.
24), smo ugotovili enaka razmerja z dejanskimi merjenji sortimentov.

Velja ponovno poudariti, da nastaja
"izgube" zaradi napačnih določil o
izmeri sortimentov. Te razlike so zaradi
daljših sortimentov in nepravilnih (nepotrebnih) nadmer še večje. Zato je še vedno
pereče in aktualno vprašanje posodobitve
predpisov o izmeri sortimentov.

večina

5.3 Delež sortimentov
5.3 A Share of Assortments

Regresijske enačbe, s katerimi lahko
ocenimo delež posameznega sortimenta v
skupnem volumnu iz debla izdelanih sortimentov, so prikazane v preglednici 7.
Opozoriti moramo, da enačbe kažejo
delež (%) posameznega sortimenta od
volumna vseh sortimentov v deblu (V tržne mere debla) in ne od deblovine. Za
oceno količine posameznega sortimenta iz
izračunane količine deblovine, moramo

Preglednica 7: Regresijske enačbe za oceno deležev posameznega sortimenta
Table 7: Regression equations for the assessment of the shares of an individual assortment
Št.en.
Equatlon
number

ENACBA
Equatron

R

Se

0,6668
0,4777

0,144
0,111

0,7396
0,8773
0,8603

0.172
0,154
0,167

0.9100

0,143

0,5231
0,4670

0,190
0,197

0,9023

0,092

Hlodi 1. KR
The /o gs of the first quality class

'"
31b

P,
P,

=· 1,195+0,06690 • 0,0009730• + 0,000003760' + 0,0046L
=·1,021 + 0,0670 • 0,00130' + 0,000007750' + 0,0044l
H 1 odi 2. KR
The logs of the second quality class
1,514 + 0,0980 • 0,00150' + 0,00000790'
1,369 + 0,0740 · 0,000630'

=·
=·
=· 2522 + 0,1470 • 0,00240' + 0,00001190' + 0,015l

'"

32b
32o

P,
P,
P,

33a,b

P"

1

H lo di 1. in 2. KR
The log s of the first and second quality class es

=· 2,669 + 0,150 • 0,00240' + 0,00001140' + 0,0075l
H 1 o di 3. KR

The logs of the third quality class

34a,b
34'

P,
P,

=0,726 · 0,0202l
=0,772 • 0,0002550' + 0,00000350' · 0,013l
O stali

tehnični

Residuallumber

35

P,

=3,241 • 0.1850 +0,00340' • 0,00002090'

36

P,.,

37a,b

P,
P,

=·

'"

De 1 e ž vseh hlodov skupaj
The share of the total number of lo gs
2,241+ 0,1850 • 0,00340' + 0,00002090'
Delež hlodov 3. KR
The Share of the log s of the lhird quality class

"'
38a
38b

'18

= 0,428 + 0,0250 • 0,001 O'+ 0,00000950' • 0,0075L
=0,281 + 0,0380 • 0,0010' + 0,00000900' • 0,015L

De 1 ež hlodov 1. KR

=·

The share of the log s of the first quality class

P,
1,155 + 0,0620 · 0,00090' + 0,00000350' + 0,0075L
P = ·1 300 + 0,0860 • 0,000180' + 0.00001140' + 0,0075L
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najprej izračunati količino (volumen) vseh
sortimentov (V) in nato iz nje količino
posameznega sortimenta.
V = v(fDr) ali
Vi= (V) x Pi

S to poenostavitvijo enačb smo vgradili
napako največ 1,2 % - pri najkrajših, in
največ 0,67%- pri najdaljših drevesih.

V = UV x 1

V preglednici 7 vidimo, da so zveze med
kazalci (D, H in L) in deleži posameznih
sortimentov zelo tesne, pri sortimentih, ki
imajo velik delež (2. KR hlodov), ali pa se
javljajo vedno le v določenem delu debla
(ostali tehnični les). Pri drugih sortimentih
so zveze precej ohlapne. Kljub tesnim zve~
zam pa so največje pričakovane napake
ocene deleža sortimenta za posamezno
drevo razmeroma velike. Te napake se
gibljejo med 20 in 30 %.
V spodnjem delu seznama enačb za
oceno deleža sortimentov v deblu so
prikazane izvedene enačbe. Izračunane so
z odštevanjem deležev. Od 1 smo odšteli
enačbo za delež ostalega tehničnega lesa
(enačba 35) in dobili enačbo za delež vseh
hlodov (36). Od te smo odšteli delež hlodov
1. in 2. KR (enačbo 33 a, b- vsota hlodov
1. in 2. KR je pri deblih dobre in srednje
kakovosti enaka) in dobili delež hlodov 3.
KR (enač. 37a, b in za delež hlodov pri
dobri in srednji kakovosti debel). Enačbo
37c smo dobili z odštevanjem enačbe 32c
od enačbe 36. Razlika enačb 33a, b in 32a
ter 32b, nam kaže delež hlodov 1. KR
ustrezne kakovosti debel. To smo naredili
iz dveh vzrokov:
-da bi se izognili računanju z enačbami,
obremenjenimi z velikim tveganjem,
-da bi zagotovili, da je vsota vseh deležev 1.
Pregled regresijskih enačb v preglednici
7 kaže, da dolžina debla ob nespremenjenem prsnem premeru zelo malo vpliva
(ponekod je celo neznačilna) na izračun
deleža sortimentov. Zato jo kaže pri praktičnemu računanju zanemariti, posebno
zato, ker to mero debla težko izmerimo.
Če namesto dejanskih dolžin debla upoštevamo povprečje izmerjenih dolžin, dobimo

5.4 Vrednost debla
5.4 Trunk's Value
Povprečne vrednosti debla po debelinskih stopnjah in kakovostih smo prikazali v
preglednici 8.

Preglednica S: Vrednost debla
Table 8: Trunk's value
Ocbol.stopni:>

Kakovost de bol

P1imc~.lr>dol<s

e,~~=-~~~.~~~;~~n~j:~·r,~~~.~~.~~~~~~
Slaba!
~•w
~

mM"um

"

_"

s•odnja

V1cdnos1 dobi o
Trunk'S va/uo

modlum

mOOum

0.159

0.159

0.159

""'

0.3:!5

0.335

0.617
0.969

0.607
0.9W

1,464

"'"

O.S17

11 ·12

mfrW!inri<tK

oJodnto
H1(Jhl

2.753

1 874
2.597

1 765
2.532

;oo

>OO

>OO
>OO

•oo

'"
·~

•oo

·~
•oo

'"
""
"
~

Vrednosti iz preglednice 8 smo prikazali
tudi na grafu 1O.
Regresijske enačbe za oceno vrednosti
debel so prikazane v preglednici 9.
Iz preglednice 8 in 9 ter grala 1O je
razvidno, da vrednost debla narašča z
njegovo debelina progresivno. Kljub temu,
da z naraščanjem debeline narašča tudi
dolžina debel (višina dreves), je opazen
tudi vpliv dolžine debla. Tudi z večjo dolžino
debla, ob nespremenjenem premeru, nara~
šča vrednost debel progresivno. Zlasti je
to opazno, če računamo z uporabno dolžino debla. Vidimo tudi, da je do debeline
(prsni premer) 35 cm, vrednost debel
praktično enaka pri vseh treh kakovostih
debel. Šele pri debelejših drevesih, kjer je
delež hlodov 1. KR večji, nastajajo znatne
razlike pri vrednostih debel. Debla dobre
kakovosti so okoli 1O% vrednejša od
slabih.
Regresijske enačbe za izračun vrednosti
debla se odlikujejo z zelo visoko in tesno

enačbe:

381a
381b
321 c
371 a,b
371 c

P1 =- 0,131 + 0,0620-0,000902 + 0,000003503
P1 =- 0,276 + 0,0860-0,0001802 + 0,000011403
P2 = -1,473 + O, 1470 - 0,002402 + 0,000011903
P3 = - 0,549 + 0,0250 - 0,001 002 + 0,000009503
P3 = - 0,673 + 0,0380 - 0,001002 +0,000009003
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korelacija. Kljub taki korelaciji pa so individualne napake pri izračunu vrednosti posameznega drevesa lahko razmeroma velike.
Dosegajo lahko celo 35- 40%. Izračun je
nekoliko zanesljivejši, če računamo z uporabno dolžino debla.
Ugotovimo lahko, da prsni premer debla
in višina drevesa (H), ali uporabna dolžina
debla (L), dobro kažejo njegovo vrednost.

5.5 Vrednost lesa v deblu
5.5 Timber Value in a Trunk

Vrednost lesa v deblu nam kaže relativno
vrednost 1 m3Jesa v posameznemu deblu.
To je povprečna vrednost 1 m3 vseh iz
debla izdelanih sortimentov. Upoštevana
je tudi že izguba, oziroma izkoristek debla.
Vrednost lesa v deblu smo prikazali na
grafu 11 in v preglednici 1O.

Preglednica 9: Regresijske enačbe za oceno vrednosti debel
Table 9: Regression equations for the assessment oftrunks' value

št.

enač.

ENAČBA

Equation
number
40 a
41 a
40 b
41 b
40 c
41 c'

R

Se ''lo

0,9843
0,9864
0,9842
0,9864
0,9855
0,9877

19.2
17,7
18.7
17,2
17,6
16,1

Equation
Ea- 0,00000625D 2 _3()J~H'·'"~
Ea = 0,00001 04D 2 'n<rol 1 .:m~
Eb = 0,0000079602 .2314 H1''''e
Eb = 0,0000133D'·\I<""L'·:IOOS
Ec= 0,00000902D 2' 2 C!lH'· ~
Ec= 0,0000149D'·9362 L1,2_743
00

Preglednica 1 O: Ugotovljene vrednosti lesa v deblu
Table 10: Established timber values ina trunk
Debel.
stopnja
Diameter
class

Kakovost de b 1 a
dobra
hiah

5
6
7
8
9
10
11-12
13 <

0,619
0,724
0,860
1,000
1,054
1,050
1,017
1,007

Trunk's_guality_
srednja
medium
Vrednost lesa v deblu
Timber value in a trunk
0,619
0,724
0,860
0,969
0,992
0,993
0,961
0,952

slaba
/JDDr

0,619
0,724
0,847
0,906
0,935
0,935
0,937
0,927

Preglednica 11: Regresijske enačbe za oceno vrednosti lesa v deblih
Table 11: Regression equations for the assessment of timber value in trunks
ENAČBA

E~~:~~;n

R

Se

0,8448
0,8539
0,9354
0,8152
0,8272
0,9272
0,8345
0,8465
0.9276

10,8%
10,5%
0,057
10,4%
10,0%
0,051
8,71%
8,40%
0.044

Equalion

number

"'
'"

20

E~,-

0,12000"·'*"H 0 =

43•

E..,, =O, 13120°~-..,'L "·""
E~, =· 0,927 + 0,0980- 0,00160' + 0,000008410' + 0,002H

42b
43 b
44b
42o
43o

E,." 0,15270"-H="
E"." 0,16690°''"''L O.:>CG<
E"" = -0,882 + 0,980 • 0,00170, + 0,000009450' + 0,002H
E~, = 0,1731 O"~""H";o"

44o

E __ - -0,587 +0,0780- 0.00140' + 0,000007570' + 0.0025H

=
=

E~,

=0,18740~"".L
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V preglednici 1O vidimo, da vrednost lesa
v deblu z debelina najprej hitro narašča,
pri debelini (prsnem premeru ) 40 - 50 cm
doseže vrh in se nato počasi zmanjšuje.
Vrednost debel dobre kakovosti kulminira
prej in kulminacija je bolj izrazita. Pri
slabših kakovostih debel nastopi kulminacija vrednosti pozneje in ni toliko izrazita.

V preglednici 11 so zbrane regresijske
za oceno vrednosti lesa v deblu.
Tu vidimo, da imajo enačbe 44, v obliki
polinoma 3. stopnje, zelo visoko in tesno
korelacija in zagotavljajo željene zanesljivost in natančnost. Tu lahko računamo z
okoli 1O odstotnimi največjimi napakami
pri izračunu vrednosti lesa za posamezno
deblo.
enačbe

Grafikon 8: Delež iz debla izdelanih sortimentov (srednja kakovost debel)
Graph 8: The share of assortments made of a trunk (medium trunk quality)
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Grafikon 9: Delež iz debla izdelanih sortimentov (slaba kakovost debel)
Graph 9: The share of assortments made of a trunk (poor trunk quality)
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5.6 Kazalci vrednosti lesa
5.6 Timber Value lndices

Pregled regresijskih enačb in korelacijskih koeficientov nam pokaže, da je prsni
premer jelke (debla) z lubjem dovolj dober
in torej uporaben kazalec vseh obravnavanih značilnosti debel:
-neto lesne mase,
-količine sortimentov skupaj ali vsakega
posebej,

-deleža posameznega sortimenta,
-vrednosti debla in
-vrednosti lesa v deblu.
Poleg prsnega premera sta dodatna kazalca še:
-kakovost debla, ki vpliva na sestavo
sortimentov in tako tudi na vrednost debla
in lesa v deblu, zlasti pri debelejšem (nad
40 cm prsnega premera) deblu;
- višina drevesa ali uporabna dolžina
debla. Ta mera debla dodatno, (poleg

Grafikon 1O: Vrednosti debel različnih kakovosti in debelin
Graph 10: Trunks' values of different quality classes and diameters
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Grafikon 11: Vrednost lesa v deblih različnih kakovosti in debelin
Graph 11: Timber value in trunks of different quality classes and diameters
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prsnega premera) pojasni 5 - 1O% variabilnosti. Upoštevanje dolžine debla poveča
natančnost za okoli
2 - 4 %. Nekoliko
boljši kazalec je uporabna dolžina debla.
Njena uporaba v praksi pa je manj priroč
na, ker jo težje izmerimo.

6 TABLICE
6 TABLES

V tablicah smo prikazali izračunane vrednosti posameznih količin za kazalca prsni
premer in višina drevesa.
Tablice smo izračunali iz ustreznih regresijskih enačb. Za vsako količino smo izbrali
najbolj zanesljivo enačbo (z najvišjo korelacija). Katero enačbo smo upoštevali, smo
označili na vrhu tablice.
Nekatere regresijske enačbe so premalo
zanesljive. Zato prihaja pri izračunanih
vrednostih ponekod do nesmislov, npr.
vsota volumnov vseh sortimentov v deblu
se razlikuje (V 1+V2+V 3+V4 *V) od vol umnov iz debla izdelanih sortimentov. Te
razlike so večje na robovih tablic (pri
najnižjih in najvišjih višinah in premerih). V
glavnem (v sredini tablic) so razlike minimalne. Razlike smo odpravili tako, da smo
vsoto uskladili. Ravnali smo tako, da nismo
spreminjali količin (ali smo jih manj), ki so
najbolj zanesljive in so izračunane iz regresijskih enačb z večjo zanesljivostjo (tesnejša korelacija in manjša napaka ocene). Če
so bile enačbe enako zanesljive, smo vse
količine sorazmerno zmanjšali ali povečali.
Izračun količin

v tablicah je pokazal tudi
uporabnost enačb. V splošnem so enačbe
uporabne. Podrobneje bomo njihovo uporabnost določili pri obravnavi skupin tablic.

6.1 Količina iz debla izdelanih sortimentov
6.1 The Quantity of the Assortments made of a
Trunk

V tablici 1 so po debelinskih stopnjah in
višinah drevja prikazani volumni vseh iz
debla izdelanih sortimentov. Lahko bi temu
rekli tudi tržni (komercialni) volumen debel.

V tablicah 2 - 4 so prikazani volumni
posameznih sortimentov v deblu za različ
ne kakovosti debel. Računali smo, kot je
opisano v uvodu tega poglavja.
Seštevki (vsote) sortimentov, izračuna
nih iz enačb, dajo pri drobnem in kratkem
drevju previsoke, pri dolgem in debelem
pa prenizke rezultate.
Vsi sortimenti so prikazani le v tablici 2.
Ker je količina ostalega tehničnega lesa
enaka pri vseh kakovostih debel, smo jo
prikazali le v tabli ci 2. V tabli ci 2 so podatki
za debla dobre, v tablici 3 srednje in v
tablici 4 slabe kakovosti.
Tablica 1: Količina iz debla izdelanih sorti men-

lov (v m3)

Table 1: The quantity of the assortments made of
a trunk (in m")
Enačba:12

Equation: 12
Oellelinskc stopnja

V•~na

D1nmo~nr

Hai!Jtll
m

""

'"""
""
"
"'"

1

""

~
~

"

1
1
1

""
'""
"oo
"
""
~

"

"'"'"
""

•

0"

o'"

"'
o
"'
O>;'

0,37

o"

OM

0,35
0.37
o.~

0,39
0.41

o.•2
0.44

"

1.07
1.12
1.17

1,39

1,69
1.76

" "

o~

0.41

o~

"

0.~

"' "'
"'
"'
0,32

dassns

'

"'

o~

0,57

0.76

000

OM

MS

o~

O.M

0.43

"" ""

o...
0.52

0.54
1 0.56

o'"
0.60

0,69
0.72

"'
,.,
0.78

"'

··~ '""
0.~

0,66
0,68
0,71

0.91
0,95
0,99
1.03
1,07
1.10
1,14
1.18
1,22

1
1.4~

1,51
1.57

'"
""
'm
'"
'" ''"
1.41

""
1.51
1.55

1.75
1.81
1,87
1,93
1,99
2.05
2,11
2.16

'"'
,.,
"'
oo;
'"
000
'oo "'
'"
'" '·M "'
:
1.03

1.37

1.65
1.70
1.74
1.79

2.28

1.44

'·oo

1.92

'M

2,40
2.45
2,51

'·M
1.91
1.98
2.06
2.13

"'
'"
2,35
2,42
2.49
2,56

•m

2,01
2.10
2.19

2.37
2.46

2,37
2.47
2.5B
2.6B
2.79
2.89

'·~

3.09

,,.
·~

2.72
2.80
2.89

"'

3,06
3.14

2.9~

·~·

3,30
3.40
3.50
3.60

,.,
"'

'·n

·~
3,31

2.91
2.9B

3,56

4,19

'"

3.73

4,33

2,70

'·M
3.12

3,39

"' 11
3,99

"'
"'
OM
'"

6.2 Deleži sortimentov v deblu
6.2 Assortment Shares ina Trunk

V tablicah 5 - 7 smo prikazali delež
vsakega sortimenta v tržnem volumnu
debla. V tablici 5 so prikazani vsi štirje
sortimenti, v naslednjih pa le, kar je drugače kot v tablici 5.
Težave izračunov so tudi tu take, kot
smo jih že opisali. Podatki za sortimente z
velikim deležem so bolj zanesljivi. Hkrati
pa že majhna razlika v deležu pomeni
občutno absolutno napako (v m'). Velja
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6.3 Vrednost debla

tudi obratno; majhni deleži so obremenjeni
z večjim tveganjem, v absolutnih merah
pa znese malo.
Podatki o deležih v tablicah 5 - 7 so
drugačni, kot če bi jih računali iz podatkov
v tablicah 2, 3 in 4. Razlike so majhne,
včasih so le zaradi zaokroževanja. Težko
je ugotoviti, kateri podatki so zanesljivejši.
Verjetno pa bodo za rabo v praksi priroč
nejši podatki o deležih.
Iz vsega povedanega lahko sklepamo o
zanesljivosti rabe regresijskih enačb za
oceno količine ali deleža posameznega
sortimenta. Enačbe so uporabne v mejah,
kot smo jih že omenili. Zelo tvegano je z
njimi računati delež ali količino posameznega sortimenta. Izračunati moramo količi
ne ali deleže vseh sortimentov za konkretni
primer in jih nato uskladiti. Zato bo za
prakso priporočljivejša raba podatkov iz
tablic.

6.3 Trunk' s Value

Vrednost debla smo prikazali v tablicah
8 -1 O. Izračunana je iz regresijskih enačb
v preglednici 9 z zelo visoko stopnjo
korelacija (R = 0,984). Zato so podatki
zanesljivi.
Podatki v tablicah 8 - 1O o vrednosti
debla združujejo v bistvu podatke tablic 2
-7 in jih ovrednotijo še z vrednostjo (ceno)
lesa. Zato lahko z njimi, ob približno enakemu razmerju cen jalovih gozdnih sortimentov (hlodov in celuloznega lesa), kot smo
jih upoštevali v naših izračunih, uspešno
nadomestimo vse prejšnje tablice. Ne
samo to! Račun z vrednostjo debla je zanesljivejši in veliko priročnejši. Zlasti primeren je ob računanju prodajnih cen pri
prodaji na panju in cenitvi vrednosti gozdov. Ob primerni razvrstitvi odkazanih

Tablica 2: Količina iz debla izdelanih sortimentov po kakovostnih razredih
Table 2: The quantity of the assortments made of a trunk by quality classes
Enačbe: 20a za 1.KR, 23a za 2. KR, 26a za 3. KR, 28 za Oti.
Equations: 20a for the logs of the first quality class,
23a for the logs of the second quality class,
26a for the logs of the third quality class,
28 for residuaf /umber.

Kakovost debla: DOBRA
Trunk quality: high

Višina
drevja

Kakov.
razred

Tree
height

sort.
Assortment
quality class

m

Debelinske stopnje
5

6

8

7

Volumen

Diameter classes
10
9

sort1menta

'

11

o. o 1

12

13

72
135
34
4
89
157
36
6
111
179
34
7

75
161
50
3
93
187
54
5
108
219
55
7

m'

Assortment's vo/ume in 0.01 m'

10

1
2
3

011
15

20

1
2
3
Oti
1
2
3

011
25

1
2
3

011
30

1
2
3

011
35

24

1
2
3
Oti
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4
13

9
16

5
22
10

13
19

12
23
13

15
24

20
23
15

22
22
7
5
30
23
8
11
37
23
10

19
41
23
12

19
41
20
7
29
49
20
9
36
58
21
10

33
55
19
5
43

68
29
6
57
77
18
8
68
86

19
10

44
71
21
3
56
87
21
5
73
99
21
6
87
112
20
9

53

89
25
2

69
107
25
4
86
124
26
6
102
142
25

8
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Tablica 3: Količina iz debla izdelanih hlodov po kakovostnih razredih
Table 3: The quantity of fogs made of a trunk by quality cfasses
Višina
drevja
Tree
height

m

Kakav.
razred
sort.

Debelinske stopnje
5

7

6

Assortmen/
quality class

Volumen

8

Diameter c/asses
10
9

sortimenta

'

11

o.o

1

12

13

6
201
34
13
233
36
17
273
34

236
50
3
277
54
11
316
55

12

13

170
71
220
64
270
54

190
96
246
88
303

m'

Assortment's vo/ume in 0.01 m'

10

15

20

25

30

35

1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3

4

9

1

5
22

22
22

12

35
23
6
41
23
11
49
23

13

23

15

20
23

Kakovost debla: SREDNJA
Trunk quality: medium

Enačbe:

18
99
21
22
121
21

17
72
19
21
89
19
30
105
18
34
120
19

9
51
20
14
64
20
18
76
21

29
143
21
34
165
20

1
1

20
122
25
25
151
25
30
180
26
33
211
25

1

1

20b za 1. KR, 23b za 2. KR, 28 za 3. KR

Equations: 20b for the logs of the first quality class,
23b for the fogs of the second quality class,
28 for the /ogs of the third quality class.

Tablica 4: Količina hlodov 2. in 3. kakovostnega razreda v deblih slabe kakovosti
Table 4: Log quantity of the second and third quality class in the trunks of poor quality
Enačbe:

23c za 2. KR in 26c za 3. KR
Equations: 23c for the Jogs of the second quality class,
26c tor the logs of the third quality class.
Višina
drevja
Tree
height

m

Kakav.
razred
sort.

Debelinske stopnje
5

6

Assortment
quality class

7

8

Volumen

Diame ter class es
9
10

h 1o d a

'

o' o 1

11

m'

Loa's votume in 0.01 m'

10
15

20
25
30
35

2
3
2
3
2
3
2
3
2
3
2
3

4
9
13
15

7
20
9
26
20
23

18
26

33
25
46
24

60
23

dreves (po kakovosti debel, debelinski
stopnji in višini) lahko neposredno izraču
namo vrednost lesa, ki je predmet kupaprodaje.

So
30
71

72

92

36
98

27

32

91
24

125
27
153
20

44
124
40
159
34
193

26

112
55
151
50
191
45
236
33

79

Prednosti takega računanja so več kot
Podobno je računanju kupoprodajnih zneskov (cen), kot je v navadi v
nekaterih nemških deželah, Švici, ipd.
očitne.
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Mogoče se ga bomo priučili tudi pri nas in
ga ščasoma usvojiti. Ko obravnavamo
prednosti takega načina izračunavanja
kupoprodajnih zneskov (cen), je vredno
ponovno opozoriti, da bi bilo tako obračunavanje veliko enostavnejše, zaneslivejše, korektnejše in zato tudi nazornejše,
brez sporov ipd., ter sprejemljivejše za vse
stranke v postopku, če bi dopolnili tudi
določila standarda. Gre za to, da bi kakovost bolj določevala merljiva (tudi avtomatsko) merila (debelina hlodov, koničnost) in
manj razne napake, ki jih težko ugotavljamo, poleg tega pa še slabo odražajo
kakovost in vrednost sortimentov.

6.4 Vrednost lesa v deblu
6.4 The Value of Timber in a Trunk

V tablicah 11 - 13 smo prikazali relativno
(primerjalno) vrednost 1 m3 lesa v deblih

različnih

kakovosti in dimenzij.
Vrednost debla (enačbe v preglednici 9
in tablice 8 - 1O) kaže vrednost debla kot
skupen odraz njegove velikosti (kubature)
in kakovosti (sestave sortimentov). Večji
del razlik nastaja tu zaradi razlik v velikosti
debel.
Nasprotno temu pa vrednost 1 m3 lesa v
deblu (enačbe v preglednici 11 in tablice
11 - 13) kažejo povsod le povprečno vrednost 1 m3Jesa v deblu določenih značilnosti
(kakovosti, debeline, dolžine). Tako razlike
med vrednostmi 1 m3 lesa v deblu kažejo
le razlike v kakovosti debel oziroma razlike,
ki nastajajo zaradi različne sortimentne
sestave debel. Izločen je vpliv velikosti
debel.
V tablicah 11 - 13 smo prikazali vrednosti, izračunane iz enačb 44. Le-te so zanesljivejše in dajejo bolj prilagojene vrednosti, kot pa enačbe 42 in 43.

Tablica 5: Delež sortimentov v tržnem volumnu debla
Table 5: The share of assortments in the market vo/ume of a trunk
Enačbe: 31 a za 1. KR, 32a za 2. KR, 34a,b za 3. KR, 35 za Oti
Equations: 31a for the /ogs of the first quality class
32a for the logs of the second quality class,
34a, b for the logs of the third quality class,
35 for residual/umber.

Kakovost debla: DOBRA
Trunk quality: good

Višina
drevja
Tree
hetghl

m

10

15

20

Kakav.
razred
sort.
Assonmenl
qua/ily class

30

28

72

1
2
3

36

59

011

64

28

38
62

22
50
28

1
2
3

39

Oli

61

1
2
3

Oli

26
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11

12

13

%

1

13

1
2
3
1
2
3

7

Delež sortimenla
Assor1ment's share

011

Oli
35

6

1
2
3

Oli
25

5

Debelinske stopnje
Diameter class es
8
9
10

33

39
28

44
44
12
7
46

35
12
14
46
28
12
21
43
24
12

21
48
22
9
25
48
18
9

28
51
15
6

29

36

49
13
9

48
11
5
36
49
9
6

32

52
14
2

30

35

52
13
5

52
12
3
35
51
11
3
37
52
7
4

29
54
15
2
32

53
13
2
34
51
12
3

36
52
9
3

29
55
14
2

30
54
14
2
33
55
10
2

26

56
17
1
27
55
16
2
27
57
14
2
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Tablica 6: Delež hlodov v tržnem volumnu debla
Table 6: The share of logs in the market vo/ume of a trunk
Kakovost debla: SREDNJA Enačbe: 31bza 1. KR, 32bza2. KR, 34za3. KR
Trunk's quality: medium
Equations: 31 b for the Jogs of the first quality class,
32b for the /ogs of the second quality class,
34 for the /ogs of the third quality class.
Višina
drevja
Tree
height
m

l;

10

'
1

15

20

25

30

35

Kakav.
razred
sort.
Assortment
quality class
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3

5

6

7

Debelinske stopnje
Diameter classes
10
8
9
O e 1e ž sortimenla
Assortment's share

11

12

13

%

28

36

13
59

44
44

38

20
52

39

33
39

53
35
9
51
28
13
51
24

11

12

12

58

67
15

72
14
13
72

22
13
60
18
15
63
13

17
65
13
19
65
11
19
66
9

11
72
15

12

12

2

73
13

82

82
17
1
81

12
12

14
5
79
14
6

76
9

82
10

3
81
14

11

12

13

68
30
76

65
34
72

12

14
72
11
15
74
7

73

16

Tablica 7: Delež hlodov v tržnem volumnu debla
Table 7: The share of logs in the market vo/ume of a trunk
Kakovost debla: SLABA
Trunk quality: poor
Enačbe:

32c za 2. KR, 34c za 3. KR
Equations: 32c tor the logs of the second quality class
34c for the /ogs of the third quality class.
Višina
drevja
Tree
height
m

Kakav.
razred
sort.
Assortment
quality class

5

6

7

Debelinske stopnje
Diameter classes
8
10
9

O e 1e ž sortimenta

%

Assortment's share

10
15
20
25
30
35

2
3
2
3
2
3
2
3
2
3
2
3

28
36

38
39

20
51
26
46
34

38

37
51
47
41
54
34
63
25

56
35
63
28
71
20

63

67

33

31

70
25

23

77

81

18
84
10

16

66
32
74
24
79
18

86
10

85
12

74

22
82
16

26
78
20
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Tablica 8: Vrednost debla dobre kakovosti
Table 8: The value of a trunk of high quality

Tab lica 1O: Vrednost debla slabe kakovosti
Table 1O: The value of a trunk of poor quality

Enačba: 40a
Equation:

Enačba: 40 c
Equation:

Vi~lna

Oobo!lnGko stopnje
Olamowr da$$0<

Troo
hCJg/1!
m

"

o"

""
""
"

0.12
0.13
014
0.15
017
0.16
o 19
0.20
0.22
0.23
0.24
0.26
0.27
0.28
0.30
031
0.32
0.33

DobolloGko •tcpnje
Di•meror <>"a.<.!16S

0.23
0.25
0.27
0.28
030
0.32
0.35
0.37
0.39
0.41
0.43
045
047
0.49
051
0.53
O.S5
0.57
0.60

O. B
0.42
0.45
0.48
o. 1
0.54
o 57
0.63
o. 6
o9
0.72
0.75

062
066
071
0.75
0.79
0.83
()87
091
096
100
1.1)4

o. s

1.09

0.61
0.84

113

091

o.

4

1.17

1 2
1.26
1 :>0

"'
'"

0.94
1.00
1.05
1.11
115
1.22
1 8
1.33
1.39
1.45
1.51
1.57
162
1.63
1.74
180
1.86
192
Ulil

1.29
1.36
1.43
1.50
156
165
1.n
1.60
1 67
195
2.02
2.10
2.17
2.25
2.3:l
240
248
2.56
2.6:!

271

1 G2
171
1.60
1.69
19-9

2.06
217
2.26
2.36
2.45
255
264
2.74
2.83
2.93
3.02
312
3.22
3.31
341
3.51

"

2.00
2.11
2.22
2.:14
2.45
256
2 68
2.79
2.91
302
314
3.26
3.37
3.49
361
3.73
3.85
3.97
4 09
4.21

4 33

"

2.42
2.SG
2.69
2 63
2.97
311
3.24
3.38
3 52
3(16

381
3.95
4.09
4.23
433
452
466
4.81

40 b
Equation:
7roo
IJCir;/11
m
10

Di.omorwdoss"s

"

10

019

(),36

0.24

0.38

o.2s
v

o.4o

0.28
0.30
0.31
0.32
0.:14

0.42
0.44
0.46
0.4ll
0.51
0.53
0.55
0.57

o.s9

0.68

0.94

032

0.49

071

098

0.33

0.51

0.74

1.02

0.53
0.55
0.57

077

105

o~

093
098
1.03
1.06
1.13
1.18
1.23
1.29
1.34
1.39

oso

1.09

1 44

0.83
086

1.13
1.17
1.21

1.5!l
1.55
160

"'
""

171
1.76

1.65

1.81

1.19
1.25
1.32
1.45
1.51
1.58
1.64
1.71
1.78
1.84
1 91
1 90
205
2.11
216
2.25
2.32
2.39
2.45

1.48
156
164
1.72
1.80

181
1.91
201
2.11

1.89

2.31
2.41
2.51
2.61
2.71

2.21

1.97
205
2.13
2.22
2.30
2.38
2 47
255
264
2.72
2.81
2.89
290
306
3.15

2.81

2.92
3.02
312
3.22
3.33
3.-13
3 53
364
374
3.85

'"

""
"'
··~

m
··~

"'
'"'
3.14

'"
·~
•w

·~

"'
·~
<OO
4.12
4.25
4.37

4.50

"'

Tablica 11: Relativna vrednost 1 m 3 1esa v deblu
dobre kakovosti
Table 11: Relative value of 1 m 3 of timber in a
trunk of hlgh quality

51opnje
()jomnlat cl.,s<a<
8
9
1()
11

Ocbcllns~o

0.38
0.41
0.44

0A7
O
053
o 6

060
0.1>4
O!lll
0.72
0.75

o,se

oeo

0.1
0,(;4
067
0.70
0.73
0.76
079

0.85
0.89
OJI3
0.97
1.01
1 05
1 oe

o.
o.es
0.9
0.92

114

118
1.2'!
1.26

'"'
1.35

0.00
0.%
1.01
1 O&
112
1.17
1.23
1.28
1:14
139
1.45
1 50
1.SG
1.51
1.67

1.29
1.3!:1
1.43
1.50
1.58
1.65
1.72
1.60
1.87
1.95
2.02
2.10
2.17
2.25

1.79
188
1 96
2.05
2.14
2.23
2.32
2.41
2.50
2.59
2.68

1.73

2.33

2.Tl

1.78
184
1.90

2 40
2.48
2.55

2.86
2.95
3.04
3.13
3.22
3.31

2.63

2.71

28

47

oen

10

0.21
O.z!
0.23

0.30

OAO

\1

()11

0.22
0.24
0.25
0.28
0.30
0.32
0.34

059
0.63
0.67
070
0.74
078
0.!!2
0.86
0.00

0.31!

Equation:
Dobollnsko SIOPnto

o"
o"

04."l
o46
049
0.51
0.54
057
0.60
0.63
O65

0.18

Enačba:44a

Vi~""

014
0.16
o 17
o 18

"

0.19
0.20
0.22
023
0.24
o5
0.27
0.28
0.29

0.22
0.24
0.26
0.28
0.30
0.32
0.34
0.35
0.37
o9
0.41
0.43
o 4S

5.10
5.24

Enačba:

"

"
""'"
"
'"
'"""
""
"""

"

o"

0.12
0.13
0.14
0.15
0.17

4.95

Tab lica 9: Vrednost debla srednje kakovosti
Table 9: The value of a trunk of medium quality

.."'

"'"
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1.53
1.62
1.70

1.61l
1.98
2.09
2.19
2.30
2.41
2.51
262
2.73
2.84
.95
306
3.17
3.28
3.39
3.50
361
3.72

2.26
2.39
2.52
264
2.90
3.03
316
3.29
3.42
3.55
368
3.02
3.95
4 08
4.21
4.35
448

3.83

4 62

3.95
4.06

4.75
4.69

2Tl

"'
"
"'"
"'"
'
"
"
""
"

1

12

0.57

o..

o"
o..

ON

0'0

0.75
'"
o"'
0.59
o"
0.59
0.59

o"
0.59

o.uo
o~

0.60
0.60
0.60
0.61

o ..
0.61

0.75
0.75
0.76
0.7U
0.76
0.76
0.76

0.87

o.,
o.,

0.,

...
0.87
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Tablica i2: Relativna vrednost 1 ma lesa v deblu
srednje kakovosti

Tablica 13: Relativna vrednost 1 m 3 1esa v deblu
slabe kakovosti

Table 12: Relative value of 1m3 of timber in a
trunk of medium quality

Table 13: Relative value of 1m3 of timber in a
trunk of poor quality

Enačba/Equation: 44
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POVZETEK
Z raziskavo smo poskušali ugotoviti, ali je možno izdelati merila za ocenjevanje kakovosti (kakovostnih razredov) debel oziroma napoved količine
in sestave ter delež posameznega sortimenta {hlodi, ostali tehnični les), ali še natančneje, posameznega razreda hlodov. Poleg tega smo poskušali
ugotoviti, kako zanesljive so take ocene in katere
značilnosti debel so primerni kazalci za ponazarjanje količine oziroma deleža posameznega kakovostnega razreda.
Za raziskavo smo 284 debel jelke z lesno maso
486 m3 in debeline od 20 do 81 cm simulirano
krojili po različnih kriterijih. Krojenje smo simulirali
na računalniku za vsako deblo posebej, poznavajoč njegov vzdolžni prerez (obličnico, konturo).
Pri krojenju smo upoštevali določila veljavnega
standarda (JUS) za sortimente smreke- jelke. Za
vsak sortiment (kos, hlod) smo ugotovili njegove
mere (srednji in končna premera, koničnost, volumen), kakovostni razred in druge značilnosti. Seštevek vseh hlodov v deblu nam je dal vrednosti
za celo deblo, količino posameznega sortimenta
in njegov delež v deblu ter vrednost debla.
Z ustrezno računalniško obdelavo podatkov smo
poiskali ustrezne zveze, zakonitosti, in preskusili
zanesljivost ugotovitev.
Raziskava in študij literature so nam omogočili
naslednje najpomembnejše ugotovitve:
1. Razvrščanje hlodov jelke in smreke v kakovostne razrede s kriteriji veljavnega standarda ne
daje zanesljivih rezultatov.lz vzorcev hlodov slab-
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še kakovosti (npr. 3. KR) so velikokrat dobili vrednejše izdelke, kot iz boljših hlodov (npr. i. KR).
Merila veljavnega standarda so neprimerna za
ocenjevanje kakovosti celih debel in njihovo razvrščanje v kakovostne razrede sortimentov pred
sečnjo. Iz teh in tudi drugih razlogov je potrebno
posodobiti standard za določanje kakovosti hlodov
jelke in smreke.
i. Izbrana metodika dela nam je omogočila doseči vse postavljene cilje. Izračunali smo vrsto
enačb za oceno količine in deleža sortimenta v
deblu (preglednice 6, 7, 8), oceno vrednosti debla
(preglednica 9) in oceno vrednosti lesa v deblih
(preglednica 11).
3. Regresijske enačbe so dovolj zanesljive in
imajo visoko stopnjo korelacije. Zaradi velikih individualnih razlik med drevesi ter nezveznega (skokovitega) spreminjanja količine in deležev posameznega sortimenta v deblu pa je izračun deleža
ali količif!e posameznega sortimenta razmeroma
tvegan. Ce že računamo z enačbami, je smotrno
izračunati količine ali deleže vseh sortimentov in
jih uskladiti s skupnim volumnom (tržnim, komercialnim) sortimentov v deblu (enačbe 12, 13 in i 4
v preglednici 6) ali pri deležih na 1OO. Zato so za
neposredno rabo primernejši podatki v tablicah.
4. V raziskavi smo odkrili in določili nov način
prikazovanja vrednosti debel. Vrednost le-teh je
podatek (enota, število), ki združuje podatka o količini (volumnu) in vrednosti (kakovosti, cent) lesa v
deblu. Je vsota zmnožkov (produktov) količine (volumna) in cene (koeficienta vrednosti) posameznih
GozdV 54, 1996
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sortimentov (kakovostnih razredov) v deblu.
Regresijske enačbe za oceno vrednosti debel
(preglednica 9 in tablice 8 - 1O) se odlikujejo z
visoko značilnostjo in korelacija. Tveganje je majhno, ocena pa obremenjena z najmanjšo napako.
Zaradi navedenih težav {točka 3) pri izračunih
količine ali deleža posameznega sortimenta je
bolje računati z vrednostjo debel. Tak izračun je
tudi enostavnejši in preglednejši.
5. Vrednost lesa v deblih smo definirali kot povprečno vrednost (ceno) 1 ms lesa v deblu. Kažejo
jo regresijske enačbe v preglednici 11 in tablice
11 -13. Tudi te regresijske enačbe so zelo zanesljive in obremenjene z majhno povprečno napako.
Vrednost lesa v deblih nam kaže povprečno vrednost lesa kot odraz kakovosti (kakovostne sestave
sortimentov) debla. Zlasti je uporabna za prikazovanje (podajanje) razlik v kakovosti debel.
Z raziskavo smo ugotovili, da so najvrednejša
debla srednjih (40 - 55 cm prsnega premera)
debelin. Z večjo debelina se vrednost počasi zmanjšuje, tanjši les pa hitro izgublja vrednost. Vrednost
lesa narašča z večjo dolžino debel.
Les iz debel dobre kakovosti je okoli 1O% vrednejši od lesa iz debel slabe kakovosti.
6. Za kazalce vseh obravnavanih elementov so
ustrezni in zadostni 3 kazalci:
- prsni premer debla,
- višina drevesa,
- kakovost debla, ki jo ocenimo glede na čistost
debla do višine 8 m.
7. S pričujočo raziskavo smo izdelali pripomoč
ke za ocenjevanje količine posameznih sortimentov v lesni gmoti pred posekom. Tako lahko ocenimo vrednost predvidenega posekanega lesa že
na osnovi podatkov od kazila. Ta ocena je toliko
bolj zanesljiva, kolikor večja je količina predvidene
sečnje.

ASSORTMENT AND VALUE TABLES FOR
EUROPEAN FIR TRUNKS
Summary
The research tried to establish whetherthe criteria for the assessment of quality of trunks {quality
class es), a forecast as to the quality and structure
and the share of an individual assortment {logs,
residuallumber)- of an individuallog class, to be
more precise- could be elaborated. Besides, the
accuracy of the estimates and the characteristics
of trunks which are adequate indices to represent
the quantity or the share of an individual quality
class tried to be established.
The simulation of bucking of 284,fir trunks with
a timber quantity of 486 m3 and a diameter from
20 to 81 cm was carried out according to different
criteria in the research. The simulation was performed by computer for each trunk separately,
the particulars regarding their longitudinal cut (volume form ii ne, contour) being known. ln bucking,
the provisions set by the valid standard (JUS) for
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the Norway spruce - European tir assortments
were observed. The measures {medium and extreme diameters, taper, volume), quality class and
other characteristics of each assortment (piece,
log) were established. The total sum of logs ina
trunk gave the values for the entire trunk, the
quantity of an individual assortment and its share
in a trunk as well as the value of a trunk.
Appropriate computer data processing enabled
the establishing of relevant relations and principles
as well as the testing of results' accuracy.
The most important findings of the research
and literature study are as follows:
1. The classification of European fir and Norway
spruce trunks into quality classes by means of the
valid standard' s criteria does not give reliable results. Log sam ples of worse quality (e.g. 3rd class)
often yielded products of higher value than the
logs of higher quality (e.g. 1st class). The criteria
of the standard valid are inappropriate for the
assessment of the quality of whole trunks and
the ir classification into assortment quality classes
before the cutting. Due to these and also other
reasons the standard for the classification of tir
and spruce log quality has to be updated.
2. The work methodology chosen made it possible that all the goals set could be achieved. A
series of equations for the assessment of quantity
and the share of assortment ina trunk (tables 6, 7,
8), the assessment of trunk value (table 9) and
the assessment of timber value in trunks (table
11) were set up.
3. Regression equations are accurate enough
and evidence a high degree of correlation. Due to
great individual differences between trees and not
linked (cascade-like) changing of the quantity and
the shares of an individual assortment ina trunk,
the calculation of the share or quantity of an individual assortment is rather risky. lf calculating by
means of equations, it is worth bringing into line
the quantities and s ha res of all assortments with
the total cubic content (market, commercial) of
the assortments ina trunk {equations 12,13 and
14 in table 6) or with the shares per 1OO. Therefore,
the data in tables are more appropriate for direct
use.
4. A new method of presenting trunk values
was deve!oped and defined in the research. The
value of the latter is a datum (unit, number) combining the data on the quantity {volume) and value
{quality, price) of the timber ina trunk. It is a sum
of products of the quantity (vo!ume) and price
{value coefficient) of individual assortments (quality
classes)in a trunk.
Regression equations regarding trunk value assessment (table 9 and tables 8 - 1O) are distinguished for their high rate of characteristic and
correlation. The risk is small and the assessment
encumbered by the lowest error.
Due to the troubles enumerated (point 3) in the
calcutation of the quantity or share of an individual
assortment, it is better if the trunk value is applied.
Such a calculation is simpler and more clear.
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5. The value of timber in trunks was defined as
the ave rage value (price) of 1ms of timber in a
trunk. It is indicated by regression equations in
table 11 and tab les 11-13.
These regression equations are highly reliable
and encumbered by a low average error. The
value of timber in trunks indicates the average
timber value, as a reflection of trunk's quality
(quality assortment structure). It is particularly
useful for the presentation of differences within
trunks' quality.
ln the research it was established that the most
valuable trunks we re those of medium diameters
(breast-height diameterof 40-55 cm). With increasing diameter the value gradually decreases and
timber of smaller diameter rapidly loses value.
The value of timber becomes greater with increasing trunk lengths.
The timber of the trunks of high quality is by
1O% more valuable than that of the trunks of poor
quality.
6. Regarding the elements dealt with, there are
three indices that are adequate and sufficient:
- the breast-height diameter of a trunk,
- the tree height,
- the trunk quality, which is assessed with regard to branchlessness up to a height of am.
7. The present research has worked out the
aids for the assessment of the quantity of individual
assortments in timber quantity before cutting. Thus
the value of the anticipated wood cut could already
be assessed on the basis of tree marking data.
This evaluation is the more reliable the greater the
quantity of the expected cutting is.
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Smrekove monokulture in sonaravnost
Norway Spruce Monocultures and the Close-to-Nature Approach
Mitja CIMPERŠEK'

Izvleček

Cimperšek, M.: Smrekove monokulture in sonaravnost. Gozdarski vestnik, št. 1/1996. V slovenščini.

Smrekove monokulture so v največjem nasprotju s sonaravnostjo. Izhajajo iz enostranske
ekonomske miselnosti in podcenjevanja bukovine.
Pregrehe podedovane zgodovinske zmote drago
plačujem o, ane zmoremo moči za odločno miselno

prenovo.
Ključne

besede: gojenje gozdov, smreka, so-

naravno gozdarstvo

1 UVOD
1 INTRODUCTION
V vsej zgodovini civilizacije je človek
krepil tehniške vzvode svoje moči, da je
laže gospodoval nad Naravo, pri tem pa ni
nikoli doumel skrivnosti njenega delovanja.
Vedno večja nasprotja so izvirala iz zmotnega prepričanja, da je sposoben svojo
moč tudi trajno nadzorovati. Zato so se vsi
poskusi, da bi obšel naravne zakone, prej
ali slej izjalovili. Ena takih črnih točk v
zgodovini slovenskega gozdarstva je antropogena zamenjava drevesnih vrst.
Nobena drevesna vrsta ne zaposluje
gozdarjev, biologov, tehnologov in ekonomistov v taki meri kot bukev in tudi pri
nobeni drugi vrsti ne najdemo toliko nasprotujočih si mnenj. Že leta 1863 so na
skupščini gozdarskega društva v Mariabrunnu v Avstriji izpostavili vprašanje uporabnosti bukovine, leta 1883 pa so celo
imenovali posebno komisijo z nalogo, da
reši vprašanje "zabukovljenja", česar pa
niso nikoli izvedli. Eni so jo do neba poviševali, medtem ko so jo drugi do pekla

"Mag. M. C., dipl. inž. gozd., Gozdno gospodarstvo Celje, Gozdni obrat Rogaška Slatina, 3250
Rogaška Slatina, Ulica XIV. divizije 17, SLO
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Synopsis
Cimperšek, M.: Norway Spruce Monocultures
and the close-to-nature Approach. Gozdarski vestnik, No. 1/1996.1n Slovene.
Norway spruce monocultures are in severe contradiction with the close-to-nature approach. They
arise from one-si ded economic mode of thinking
and the underestimation of beech timber. The
sins of the inherited historical error are an expensive burden, yet there is not enough strength for a
resolute mental turn.
Key words: silviculture, Norway spruce, closeto-nature approach

poniževali in enačili z najbolj škodljivim
gozdnim plevelom. Bukovino do leta 1850
niso uvrščali med tehnični les in je služila
~retežno za ogrevanje, oglje in pepeliko.
Se pred vojno se tipično bukovo zelenje ni
smelo videti v smrekovih nasadih. Vse do
2. svetovne vojne je bilo v mednarodnem
prometu udeleženo 90 % mehkega lesa in
l,e 1 O% listavcev. Leta 1950 je pisal Lojze
Zumer v Zborniku gozdarskega inštituta,
da doseže cena bukovega lesa največ
40% cene smrekovine, pri predelavi pa
odpade še 50-80 %. Upravičeno se je
zgražal nad zaostalostjo in neznanjem lesarjev, ki so slabše tržili bukovino, kot njihovi pradedi. Prva. desetletja po vojni je
veljalo prepričanje, da gospodari obrat, ki
ima več kot 30% bukve, z izgubo.
Setev in sadnja smreke sta bili v Nemčiji
že v 15. stoletju znani tehniki obnavljanja
gozdov, močno pa sta se razmahnili, ko
se je sredi 16. stoletja poslabšalo podnebje, o čemer pričajo palinološke in dendrokronološke raziskave ter zniževanje
zgornje gozdne meje (Vogt H. Schmidt:
Die Fichte, 1977, p. 246-257). Že v 17.
stoletju so obnavljali nekdanji ljubljanski
Mestni log s sadnjo hrastov in smreke.
Zaradi zgodovinske povezanosti naših
dežel z Avstrijo in Nemčijo so, z določenim
časovnim zamikom, že od začetka 18.
stoletja pospeševali smreko tudi v naših
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krajih. Kmalu so se pojavile škode zaradi
podlubnikov in leta 1876 je Ivan Salzer
izdal navodila "Kratek popis smrekovega
lubadarta s podukom njegovega pokonča
vanja". Ze prej pa so gozdarji opozarjali na
nevarnost "zakožnega

f·

črva"

in svetovali

ljudem naj se ne zgledujejo po kmetijstvu,
ki na poljih vsako leto zamenjuje kulture
(Moguschar v Ilirskem listu leta 1819).
Sloviti polihistor Vajkard Valvasor je leta
1689 ocenjeval, da je 80 % naših gozdov
listnatih, medtem ko jih je danes manj kot
60 %. Od sredine 19. stoletja naprej so
nemški gozdarji prinesli v naše kraje teorijo
največje zemljiške in gozdne rente. Ta je
učila, da proizvaja smreka dvakrat več kot
bukev in da je izkoristek tehničnega lesa
celo trikrat večji. Izhajala je iz primerjave
gozda z denarnim kapitalom, pri čemer so
prirastek enačili z bančnimi obrestmi. Ugotovili so, da dosežejo s smreko 2% obrestno mero, medtem ko je navržejo drugi lesovi

manj kot četrt odstotka. Zaradi velike teže
so bili proizvodni in transportni stroški večji,
les iz takratnih pragozdnih sestojev je imel
veliko srca, bukovina se poleti hitro kvari
in zaradi zgoščenosti močno deluje. Osnovanje smrekovih sestojev s fratarjenjem, ki

so ga pospeševale zlasti fužine in glažute,
je bilo enostavno in ceneno. V manj kot
pol stoletja so spremenili na Pohorju okoli
1 0.000 ha bukov ih gozdov v smrekove monokulture. Podobno se je dogajalo tudi na
Pokljuki, Mežakli in Jelovici, v večini drugih
veleposestev ter ne redko tudi v zasebnih

gozdovih. V slovenske gozdove smo vnašali smreko v dveh velikih valovih: prvi je iz
druge polovice 19. stoletja, drugi pa iz
obdobja 1 960-1990.
Povečevanje deleža iglavcev s premenami in zvenečimi vnašanji te vrste je bilo
vseskozi merilo uspešnega gospodarjenja.
Danes želimo ubežati pred rizična smreko,

toda odločen preobrat prelagamo in nadaljujemo z igro "Črnega Petra".

Rudnice, so obsežne površine umetnih
smrekovih kultur, ki so zaradi napačnega

preteklega gozdarjenja, ujm in bolezni
izpostavljene motnjam, ki že dve desetletji
otežujejo načrtno delo z gozdovi. V gozdno
gospodarski enoti Podčetrtek izstopa 770
ha domala strnjenih zaplat državnih gozdov, ki so bile do leta 1945 sestavni del
Attemsove veleposesti. Gospoščino Podčetrtek je kupil Ignac Attems leta 1682 od
Habsburžanov, potem ko so prejšnjemu
lastniku Hansu Tattenbachu zasegli posest
in ga usmrtili zaradi izdajstva. Attemsi so

bili ugledni državniki monarhije, spretni
podjetniki ter dobrohotni kulturni meceni.
Ko je začela v 18. stoletja pešati ekonomska moč kmečke družbe, so se oprli na

gozdove. Na svojem največjem pohorskem
posestvu, ki je obsegalo blizu 3000 ha
gozdov, so vzdrževali stalno skupino gozd-

nih delavcev, ki je sekala, spravljala in
plavi la les po 1O kilometrov dolgi vodni riži
do žage v Slovenski Bistrici, odpadke pa
usmerjali v oplotniško lužino. Ko je bila
leta 1854 zgrajena železna cesta Dunaj Trst, se je za te gozdove odprlo veliko
tržišče, medtem ko so gozdovi v Obsotelju
ostali v prometno zatišni legi in zanje ni
bilo nobenih možnosti za donosnejše izkoriščanje. Šele ko so vznikle glažute v Loki

pri Žusmu in Olimju ter fužine pod Bohorjem, so se pojavili kupci za les in oglje.
Zgodovinski arhiv v Ljubljani hrani za
obdobje 1558-1 927 zbirko starih listin iz
združene podčetrško-hartenštajnske posesti. Med temi listinami so tudi dokumenti,

iz katerih si lahko ponazorimo pretekla
dogajanja v gozdovih. Pričevalni sta dve
pogodbi, ki jih je sklenil grof Ignac Attems:
Z lastnikom lužin pod Bohorjem Jožefom
Steinauerjem je leta 1855 podpisal pogodbo o poseku lesa na površini 757 joh.
Med določili je bila tudi obveza kupca, da
očisti
čemer

in požge posekana površino, pri
lahko delavci prehodno izkoriščajo

zemljišče

2 KDOR NAMERAVA UNIČITI GOZD,
NAJ SADI SMREKO
2 THE PLANTING OF NORWAY SPRUCE
MEANS DESTRUCTION FOR FOREST

Na vzhodni meji Slovenije, na pogorju

za kmetijsko rabo. Setev na tako

pripravljene površine opravi gospoščina s
svojimi drvarji. Iz računov je prav tako

razvidno, da je Steinauer med leti 1855 in
1865 posekal 12.718 klalter (1 dunajska
klaltra = 3.6 prm ali 2.3 m3 lesa) po ceni
od 1.20 do 2.0 goldinarja. Podobna pogodba je bila sklenjena z lastnikom glažute v
GozdV 54, 1996
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Loki pri Žusmu Leopoldom Fiegemuellerjem, ki je med leti 1863 in 1866 na površini
724 ha posekal 3265 klafter lesa po 70-75
krajcarjev. Za nazornejšo primerjavo omenimo še, da je bila povprečna dnina gozdnega delavca 30-40 krajcarjev.
Za obdobje od leta 1862 do 1927 so
ohranjeni nepopolni izkazi del (Wochenliste) za gospoščino Podčetrtek. Iz teh
razberemo, da so že v prejšnem stoletju
negovali gozdne kulture, izdelovali od ujm
polomljena drevesa, požigali sečišča, zatirali lubadarja (prvikrat leta 1881 ), pridobivali puljenke, vzdrževali drevesnice ter
sejali in sadili. Izstopa veliko število posajenih in presajenih sadik, ki niha od nekaj
tisoč do 160.000 sadik na leto, oziroma
povprečno 60.000 sadik na leto. Med gozdarskimi dokumenti je ohranjen tudi cenik
semen in sadik gozdne drevesnice A.
Gruenwalda iz Dunajskega Novega mesta,
ki ga je še med obema vojnama tiskala v
SHS Dinarjih. Domnevamo, da so štajerski

Naravni smrekov gozd izžareva lepoto in zdravje
Natural Norway spruce forest radiates beauty and
vitality
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gozdni veleposestniki kupovali semena in
sadike iglavcev prav pri tej drevesnici, saj
je bila osnovana že leta 1868. Iz dninskih
izkazov razberemo tudi, da so manjše količine lesa vn ovčili v lastnih obratih, s kuhanjem apna in žganjem opeke, samo enkrat
pa se omenjata prevzem pragov in sečnja
lipovega lesa. Pozornost vzbuja sadnja več
tisoč kosov glavatih vrb, ki so jih sadili ob
zamočvirjenih travnikih in uporabljali v pletarstvu.
Posledice dol očenih ukrepov v preteklosti se pojavljajo v prihodnosti. Ob njih
odkrivamo povezave, ki zaznamujejo razvoj v sedanjosti oziroma lahko trdimo, da
se v današnjem stanju gozdov zrcalijo
pretekle družbeno-ekonomske razmere.
Edina možna oblika vnovčenja bukovih
gozdov je bila prodaja lesa na rastilu za
fužine in glažute. Toda izkoristek lesa je
bil porazen, pri oglju 20 %, pri pepeliki pa
celo manj kot 1%. Dogmatična teorija
Lesna plantaža s prepletam logih, suhih vej in
globokimi sencami vzbuja strah in odpor
Timber plantation with a tangle of stiff, dry branches and deep shadows evokes fear and dislike

Smrekove monokulture in sonaravnost

največje zemljiške in gozdne rente je bila
idealno teoretično dopolnilo velikopovršinskim golosekom. To je povzročilo iztrebljanje listavcev in krajšanje proizvodne dobe
na 60 do 90 let.
V manj kot sto letih je na Rudnici nastalo
300 hektarjev uniformiranih "črnih" gozdov,
v katerih prevladuje smreka, posamično
so primešani macesen, rdeči in črni bor ter
duglazija v manjših skupinah. Več kot sto
let je zadeva odlično delovala in leta 1933
so Attemsi, v bližini današnjega Zdravilišča
Podčetrtek , še zadnjikrat ogozdili kmetijska
zemljišča s smreko . Z enostranskim in
pretiranim pospeševanjem smreke pa smo
gozdarji nekritično nadaljevali še globoko
v povojne čase. Trditev, da takrat ni bilo
na voljo sadik listavcev, je dokaj slab izgovor za ta zapozneli srednjeveški refleks.

Razdejanje v smcekovem gozdu po viharju "Vivian" leta 1992 v Svici
Devastation in a Norway spruce forest after the
"Vivian" storm in 1992 in Switzerland

3 EKOLOŠKE POSEBNOSTI SMREKE
3 ECOLOGICAL FEATURES OF NORWAY
SPRUCE

Smreka ni več krušna mati slovenskih
gozdov, saj povzroča vedno večje ekološke in tržne probleme. Monokulture smreke so do skrajnosti poenostavljeni gozdni
ekosistemi, ki služijo človekovim koristim,
v škodo narave. So visoko rizični tujki v
listnatih gozdovih, ki jih narava izloča na
način, ki ni skladen z našimi predvidevanji
(= načrtovanjem). Gozdarstvo je prevzelo
poljedelsko miselnost in jo istoveti lo z lesno
njivo ter jo vklenila v tog prostorski sekared. Z izumetničenimi , vrstno osiromašenimi gozdovi, kratkoročno sicer prestopimo
proizvodne sposobnosti rastišč , toda posledice, ki izvirajo iz žrtvovanega ekološkega ravnotežja, pozneje kruto pl ačujemo.
Vrste Piceae sodijo v borealno-montanski areal h o larktične flore.

Kar je po rušilnem viharju ostalo pri življenju, so
podlubniki v letu 1993
What survived a devastating storm was destroyed
by bark beetle in 1993
uničili
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Smreka (Picea abies) ima veliko ekološko amplitudo v mejah, ki jo določa minimum 600 mm padavin in julijska izoterma
17-18°C. Za kontinentalne vrste je značil
no, da dosegajo največje donose zunaj
svojega naravnega areala. Smreka najbolj
prirašča v področjih oceanske klime, pri
nas pa samo na hladnih ali vlažnih rastiščih
ter v visokogorju.
Razmere za rast smreke na Rudnici so,
v primerjavi z naravnim arealom, skrajno
neprimerne:

človeško.

Angleški razumnik in filozof Karel
Popper nas tolaži z naukom, da je spoznavna evolucija razumevanja sveta nenehno učenje na napakah, in to ne na tujih,
temveč pretežno na svojih.
Z goloseki na velikih površinah, požiganjem posek, prehodno kmetijsko rabo in
gosto sadnjo smreke neznaneg§l izvora,
so bile izrinjene naravne vrste. Ce je kje
še ostalo kaj bukve, pa so jo po_zneje s
"trebljenjem" genocidno uničevali. Ze kmalu po letu 1945 so gozdarji ugotavljali

Pogorje Rudnice:

Naravni areal smreke:

submontanski in montanski pas
(nadmorska višina 230-800 m)

subalpski in alpski pas
(nadmorska višina 1200-1600 m)

prehodno subpanonsko podnebje
malo padavin (do 1000 mm)

alpsko podnebje
obilne padavine (1000-2000 mm)

vegetacijska doba 6 mesecev

vegetacijska doba 4-5 mesecev

bazična

zakisana, podzolasta tla

ali nevtralna tla

Smreka je v Obsotelju razs~rjena na
ki so na meji sušnosti, ker padavine v vegetacijski dobi ne zadoščajo ali za
daljše obdobje izostanejo. Zaradi toplega
in sušnega podnebja, obilnih in pogostih
semenitev, imisij, ujm in škodljivcev je
smreka fiziološko oslabela. Njene plitve korenine ostanejo pogosto brez vode. Motnje
v oskrbi z vodo pa sovpadajo z masovnim
pojavom podlubnikov. V področjih z daljšimi vegetacijskimi obdobji tvori smreka več
ranega lesa, ki je manj odporen pred rdečo
trohnobo (Fomes anosus) in gnilobo, do
česar prihaja zaradi pogostih zlomov vrhov
in spravilnih poškodb. Na opuščenih kmetijskih zemljiščih poteka razvrednotenje lesne
biomase še hitreje.
rastiščih,

4 STANJE SESTOJEV
4 THE CONDITJON OF STANDS

Za posledice konceptualno napačnega
"yesterdaya" ni kriva smreka, temveč neznanje in pohlep oziroma prizanesljivo in
orokavičeno izražen rek - motiti se, je
36
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ogroženost kultur od grizlice in srobota.
Prve kamionske ceste so bile zgrajene na
Rudnice šele po vojni, največ le-teh v
sedemdesetih in osemdesetih letih. Ko bi
morali začeti z zamujenimi redčenji, so
nastopile ponavljajoče se ujme. Sestoji so
ostali nenegovani, posledice nerazvitosti v
krošnjah in tleh pa so še poslabšale stojnost, prožnost in samoohranitveno moč.
Gosti sestoji z vitkimi in stegnjenimi drevesi so ponujali varljiv vtis mladostnosti.
Zaradi navidezne "nezrelosti" so urejevalci
predpisovali zmerna redčenja in še ta bolj
v škodo listavcev kot iglavcev. Grozeče
posledice nenaravnosti so sicer zaslutili
urejavalci že leta 1 954, a so iz ekonomskih
razlogov odložili premene sestojev za
dvajset let, čeprav je Ministrstvo za gozdarstvo leta 1951 izdalo odločbo za izdelavo
elaborata premen. Poznejši načrtovalci pa
niso prepoznali rizičnosti monokultur in so
za dve ureditveni razdobji celo opustili
obratovalni razred nenaravnih sestojev.
Vsaka rastlinska ali živalska vrsta se
uspešno razvija v njej ustreznem okolju.
Podatki gozdarske kronike (Priloga 1) zgovorno pričajo, da sinergija verižnih motenj
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Po letu 1965 smo se srečali s skrivnostnim umiranjem jelke, deset let kasneje
se je razkrilo, da so vzroki antropogenega izvora in to zaradi učinka tople grede
ter naraščajočega deleža strupenih in zakisanih sestavin zračnega koktajla.
Leta 1974 smo imeli žled, naslednje leto je bilo sušno, kar se je ponovilo še
leta 1979.
Od leta 1980 naprej so bila normalna leta prava redkost:
1980

žled + semensko leto smreke

1981

suša+ žled

1982

zelo toplo +semensko leto smreke

1983

suša + vetrolom

1984

vihar

1985

suša + žled + lubadar

1986

Černobil

(Prvi izsledki umiranja gozdov v Evropi)
(Prve hormonske vabe)
(Prvi izsledki umiranja gozdov v Sloveniji)

1987
1988

mila zima+ pozebe +suša

1989

neurja + sušenje smreke

1990

mila zima + suša

1991

vročina

(Katastrofalne poplave: Savinja in Haloze)

+ lubadar

1992

suša + semensko leto smreke + lubadar

1993

suša + lubadar

1994

suša+ lubadar

Med leti 1980 in 1994 smo na Rudnici posekali 43.530 ma iglavcev in 31.070 ma
listavcev, skupaj 74.600 ma. Od tega je bilo zaradi ujm posekana 27.700 ma
iglavcev in 14.340 ma listavcev, skupaj 42.040 ml ali 56 %.

Podatki iz gozdarske kronike gozdnega obrata Rogaška Slatina

vodijo razvoj smrekovih monokultur v popolno zrušitev (disturbance forest). V zadnjih dveh desetletjih odvzemamo biomaso,
ki jo izloča narava. Ta je zaradi zlomov,
sušenja. bolezni in poškodb od spravila
razvrednotena in razpršena tako, da gozdovi bolj spominjajo na švicarski sir, kot na
švicarsko gozdarstvo. Nemški pregovor o
žalni in njeni votlini velja smiselno tudi za
smreko "Wer keine Miete za hit, fliegt žraus"
(Kdor ne plačuje najemnine, leti ven).
Zaznamovani z neozdravljenim ·sindromom spreobrnitve, smo postali gozdarji
bajeslovno neučinkoviti mrliški ogledniki,

medtem ko so lastniki (Sklad) in gozdna
gospodarstva žalujoči ostali. V nastale
vrzeli z velikimi stroški vnašamo listavce in
jih še z večjimi izdatki varujemo pred divjadjo. Visok delež higienskih sečenj izključuje strokovnost, ker je načrtovan etat izkoriščen pred iztekom veljavnosti načrta.
Gozdarska inšpekcija se, namesto duha
zakona, dosledno drži črke zakone in ne
odstopa od lekarniške zakonodaje. Zastareli predpisi namreč izhajajo iz obdobja, ko
so sanitarne sečnje obsegale manj kot
1O % etata na leto, v zadnjem desetletju
pa predstavljajo zaradi naravnih motenj že

!
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več

kot polovico načrtovanih sečenj.
Dolgotrajni antropogeni vplivi sestojem
niso odvzeli sposobnosti spontanega pomlajevanja, ki napreduje v poškodovanih
in neuravnoteženih sestojih izjemno hitro,
in to presentljivo, bolj s plemenitim! listavci
kot z bukvijo. To pomeni, da se v tleh še
niso začeli degradacijski procesi, čeprav
med zelišči mestoma že prevladujejo kisle
vrste. Ocenjujemo, da je 20 % površine
pomlajena s kakovostnimi listavci. Mlaj ponekod že prerašča v goščo in bo zamujeno sproščanje povezano z nepotrebnimi
žrtvami. Na izpostavljenih toplih in južnih
legah se množično pojavlja mali jesen
(Fraxinus ornus), ki nakazuje posebno naravno sosledje k prvotnim listnatim gozdovom prek prehodne pionirske faze. Težave
bodo na najboljših rastiščih, ki so zapleveljena z visokimi zelišči, trnatimi grmovnicami, ovijalkami in črnim bezgom.

5 IZSLEDKI RAZISKAV
5 RESEARCH FINDINGS

Intelektualno najzahtevnejše in najodgovornejše gozdarsko opravilo je načrto
vanje. Njegove temeljne naloge so:
- usmerjanje razvoja gozdov in
- kritična analiza ter kontrola učinkov
naših ukrepov.
Vsak načrtovalni proces je sestavljen iz
analize stanja, določanja ciljev in izbire
potrebnih ukrepov. Dobro poznavanje stanja je začetek našega načrtovalnega reševanja problemov. Čim natančneje ga spoznamo, tem laže in bolj zanesljivo lahko
usmerjamo razvoj. Izhajamo iz znane formule:
Verna slika
Realistično
Dejstva
dogaj~nj ~
sklepanje o
iz
sedan~ostt
prihodnosti
preteklosti _,. A true ptct_ure _,. Realistic
Past facts
of_what 1s
conclusions
go1ng on at
regarding
present
the future

Kdor namerava uspešno gospodariti,
mora vedeti, KAJ hoče, in ta KAJ tudi
doseči. Ko enkrat to vemo, se lahko vprašamo, KAKO doseči cilje. Če nimamo na
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voljo kakovostnih informacij, se lahko
predajama samo mnenjem in domnevam,
te pa so lahko različne in pogosto prežete
z ideologijami, dogmami in predsodki.
Če želimo "spreminjati prihodnost" gozdov, moramo spoznati naravo gozda in
njeno razvojno dinamiko. Zato smo s pilotsko raziskavo zbrali informacije, ki so odločilne za premene umetnih v naravne gozdove. Na šestnajstih ploskvah smo analizirali 80 dreves (Priloga 2). Drevesa smo
posekali, skrojili debla v najvrednejše sortimente, na izrezanih kolobarjih izmerili
desetletne prirastka ter višine suhih in
zelenih vej. Računalniško obdelani podatki
so predstavljeni na grafikonih.
Iz poteka srednjih sestojnih višin (grafikon 1) spoznamo, da so bile le-te v mladostni razvojni fazi večje od tabličnih na
najboljših rastiščih (h = 26m), nakar so
vedno bolj zaostajale. V analizi smo upoštevali samo drevesa z nepoškodovanimi
vrhovi. Za primerjavo smo uporabili švicarske donosne tablice za čiste enodobne
sestoje smreke (Gozdarski lesno industrijski priročnik, Ljubljana 1980). Tablice so
najstarejši in presenetljivo natančni modeli
enodobnih gozdov, ki temljijo na zgodovinskih meritvah in predpostavljajo stalnost
naravnih pogojev. Ker le-ti danes niso več
zagotovljeni (polucije, vnos dušika in ogljikovega dioksida), lahko realno pričakujemo
znatna pozitivna ali negativna odstopanja.
Povezanost med starostjo in debelina
dreves (grafikon 2) v času sečnje je ohlapna- r = 0.47. Kljub izostalim redčenjem so
poyprečni premeri presenetljivo veliki.
. Se slabša je povezanost med starostjo
in vrednostno sestavo deblovine (grafikon
3), ki je sicer pozitivna, vendar z nizkim
koeficientom korelacija r = O. H. Slabo
odvisnost si razlagamo z majhnim razponam cen na lesnem tržišču iglavcev, rahitično kakovostjo, neznanim izvorom semena in sadik (provenienca) in naraščajočim
deležem trohnobnih in gnilobnih procesov.
V izračunu smo upoštevali dosežene prodajne cene, zmanjšane za direktne izdelavne stroške.
Izračunani odstotni tekoči prirastek (grafikon 4) v prvih petdesetih letih močno
odstopa od tabličnih modelov in je verjetno
zaradi velike gostote dreves izredno nizek,
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Povprečna starost dreves
je 90 let, premer 34.7 cm

54% dreves ima odlomljen
vrh in gnilobo

Starostna struktura vzorcev :

Povprečna

visina
zelenih vej 14.7 m

od 61 - 70
od 71- 80
od 81- 90
od 91 -100
101
nad

cm
cm
cm
cm
cm

5 kom
6 kom
33 kom
18 kom
18 kom

6%
8%
41%
23%
23%

Sortimentna struktura dreves:
20.43 m3 18%
37.43 m3 33%
41.92 m3 37%
"
6.68 m3 6%
Gradbeni les
Les za celulozo 7.87 m3 7%

Hlodovina l.

11.
lil.

Suhe veje so na
višini 5.6 m

114.33 m3 100%

25% dreves ima
rdečo trohnobo

Izsledki pilotske raziskave smreke na Rudnici

nakar se postopoma približuje modelu in
ohranja med 80 in 11 O leti celo višje vrednosti, kot bi bile pričakovane za sestoje na

najboljših

1

.J

rastiščih.

na grafikonu 5. Korelacija je inverzna, a

zelo tesna, saj je r = - 0.76. Stopnjevano
upadanje donosov in rentabilnosti opazada, da ne smemo odlašati z obnovo.

Združeni učinki kakovosti in prirastka v

Ce dojemamo gozdove kot ekosisteme

zadnjem desetletnem obdobju so razvidni

in sledimo načelom sonaravnega ravnanja
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Graf 2: Odnos med starostjo in debeli no dreves je ohlapen.
Graph 2: A relation between the age and diameter of trees is foose
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Graf 1: Povprečne višine posekanih dreves v primerjavi s tabličnimi.
Graph 1: The average heights of trees cut compared with those in tab/es
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Graf 3: S starostjo počasi narašča vrednostna sestava deblovine
Graph 3: With increasing age the value structure of trunkwood gradually
becomes greater
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Graf 4: Med modelnim in ugotovljenim priraščanjem so razlike največje
Graph 4: Differences are the greatest between the model and the establi~
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Smrekove rnonokulture in sonaravnost

Graf 5: S starostjo hitro upada vrednostni prirastek
Graph 5: With increasing age
the value increment rapidly
decreases
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z gozdovi, je uspešno zdravljenje bolnih
gozdov možno s pospešeno premene. Zaradi visoke povprečne starosti sestojev (90
let) smo prekoračili "prelomno točko" (turning point) in smo v veliki časovni stiski ter
pred dilemo: kako in v kolikem času vzpostaviti sonaravne strukturo! Za prostorski
in časovni red poteka premene je poleg
spontanega pojavljanja in širjenja mlaja,
upoštevanja transportne meje ter vrednostnega prirastka, odločilen razkorak med stanjem in ciljem.
6 NARAVE NE ZANIMA KULTURA
6 CULTURE IS NO CONCERN OF NATURE

Hipertrofija smreke je povezana z veliko
stopnjo nepredvidljivosti. Dolgoročno optimiranja med trajnostjo antropogenih ekosistemov in sonaravnostjo zahteva prožno
razvojno strategijo, ki se lahko sprotno
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odziva na spremembe na vseh načrto
valnih nivojih, zlasti na najpomembnejšem
- podrobnem. Optimalni potek vračanja
"spremenjene sedanjosti v nekdanjo prihodnost" zahteva odločno in smelo usmeritev k naravnim tvorbam. Bolne in labilne
smrekove monokulture moramo uvrstiti v
začasen gospodarski razred nenaravnih
gozdov, zanje izbrati cilje ter smernice racionalne in pospešene premene ob najmanjših izgubah donosa. V drugih gozdovih (gospodarskih razredih) pa moramo
uveljaviti zadržano odvzemanje biomase.
Monokulture so "modeli reda prek nihanja", ki uvajajo nestabilni svet, v katerem
imajo majhni vzroki pogubne učinke. Ujme
niso nič drugega kot rezultat zakonov, ki
vladajo v naravi. Prihodnje podnebne spremembe in drugi škodljivi vplivi bodo še
vnaprej odločali o notranjih ekosistemskih
zakonitostih. Naravna dinamika razgrajuje
monotone ekosisteme v smeri prvotne div-

Smrekove monokul\ure in sonaravnost

jine. Naključja, ki se pojavljajo, moramo
inventivno vključevati v naše cilje in naravi
prepustiti, da sama opravi izbor drevesnih
vrst. Premena mora potekati ob dosledni
izrabi rastnih potencialov, naravnih sukcesij
in pomladitvenih silnic.
Monotone, umetne tvorbe so tudi v
velikem nasprotju z vrstno in strukturno
pestrostjo. Strukturne spremembe iz enomerna v stopničasto zgradbo so možne
samo z močnimi posegi v lesno biomaso,
ob doslednem upoštevanju skupinske dinamike. Tudi premik od nizkega k skupinskemu redčenju zmanjšuje nasprotja med ekologijo in ekonomijo.
Nekateri koncepti zahtevajo "upgrade"
kot v računalniškem žargonu razumemo
programsko prenovo. Nikoli več ne smemo
ponoviti napake in vse staviti samo na
enega konja. Smreka v prihodnje ne sme
ostati vodilna drevesna vrsta, zamenjati jo
morajo naravni listavci. Kjer bo naravno
pomlajevanje izostalo, pa se lahko, ob
doslednem spoštovanju ekoloških informacij (fitocenologija), razen avtohtonih
listavcev, v manjših skupinah vnašajo
duglazija, bor in macesen. Pri izboru drevesnih vrst ne bi smeli spregledati zgodovinskih razsežnosti, kar nas uči, da so bile
pred ledeno dobo te vrste naravno razširjene tudi pri nas.
Dosledno moramo varovati in ohranjati
listavce. Kjer se kot osamelci pojavljajo
med smreko, jim moramo omogočati razvoj
krošenj za čim obilnejši obrad semen. V
kulturah iglavcev, ki so bile osnovane v
povojnem času, pa moramo z nego uravnavati razmerje vrst v korist listavcev, sicer
nas bo preteklost ponovno prehitela.
Gozdovi Rudnice so na izpostavljenem,
daleč vidnem pogorju, ki ima ob vznožju
obetajoče zdraviliške in bogate spomeniško varstvene sestavine ter je dragocen
rezervoar pitne in tople zdravilne vode. Zaradi hidroloških, turističnih in drugih funkcij
ne smemo radikalno posegati v ekosisteme, četudi nimajo prihodnosti.
Lesne plantaže so v največjem nasprotju
s sonaravnim gozdarstvom in naravovarstvom. Malikovanje smreke je tako zakoreni-

1
1

~1

njeno, da bodo potrebni veliki napori za
izkoreninjenje tega malikovanja. Zaradi
velikih motenj in togega načrtovanja stroka
ne more slediti naravnim strategijam zdravljenja, saj gozdar v vlogi pasivnega higieni ka že predolgo nebogljeno caplja za naravo. Narave tudi ni mogoče prisiliti, da bi
se odzivala po naših željah.
Katastrofalne posledice globalnih planetarnih sprememb podnebja so evropsko
gozdarstvo pripeljale do spoznanja, da je
sonaravnost edini preživetveni vzorec trajnostnega gospodarjenja. Kriza, ki jo je
povzročila smreka v naših gozdovih, je
lahko spodbuda za spremembo gozdarske
miselnosti. Ta preobrazba je vsebovana v
vzorcu sonaravnega ravnanja z gozdovi.
Zgodovinar znanosti in filozof Thomas
Kuhn je leta 1962 prvi uporabil izraz "sprememba paradigme". Paradigma je miselna
struktura (iz grščine, "vzorec") in shema
razumevanja, ki razlaga določene vidike
realnosti. Vsaka sprememba je povezana
z odpori in stresi, kajti v svojih navadah
smo čustveno navezani na stare vzorce in
tudi potem, ko so dokazi za nov pogled
prepričljivi, se še trmasto oklepamo staregat utečenega pa četudi napačnega.
Ce se nostalgično prepuščamo preteklosti, to spominja na stanje, ko računalničarji
pravijo, da se je sistem "zaciklal" in ga
lahko ponovno oživimo samo, če hkrati
pritisnemo na tipke Alt, Ctrl in Delete. To
pomeni - začeti znova in drugače! Zatečeno patološkost moramo spremeniti v
priložnost. S tem ne mislimo popolnoma
obrniti hrbet smreki, temveč veliko bolj
dosledno usklajevati biološke zahteve drevesnih vrst z ekološkimi danostmi rastišč.
Smelemu preobratu je dorasel samo dobro
uigrani tim, ki ima izkušnje v kreativnem
reševanju kompleksnih problemov. Takega
pa ne pojmujemo v sedanji nenaravni delitvi gozdarskih opravil, ko je novi Zakon
izničil povezanost med načrtovanjem in
izvajanjem - najpomembnejšim vzvodom
preživetja in razvoja, na katerega stavijo
vse postmoderne družbe, Je slovensko
gozdarstvo je skrenilo na Sienkiewizceva
brezpotja.
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Gozd na Šmarni gori
The Forest on Šmarna gora
Blaž BOGATAJ.

Izvleček

vestnik, št. 1/1996. V slovenščini, cit.lit. 23.
V prispevku je vsestransko predstavljena šmarna gora, gozdnati osamelec severno od Ljubljane,
ki se pne več kot 300m visoko nad ljubljansko
kotlino, in je priljubljena izletniška točka prebivalcev
Ljubljane in drugih naselij v okolici. Poseben poudarek je dan funkcijam gozda in vsem prvinam,
~i bi jih morali upoštevati pri ravnanju z gozdovi
Smarne gore pa tudi pri razvijanju vseh drugih
dejavnosti na njej.
Kljupne besede: fun!<cije gozdov, gozdnogospodarsko načrtovanje, Smarna gora (Slovenija).

Synopsis
Bogataj, 8.: The Forest on šmarna gora, Gozdarski vestnik, No. 1/1996. ln Slovene, lit quot. 23.
The guticle gives a comprehensive presentation of Smarna gora, a solitary elevation covered
with forest, north from Ljubljana; it is raising more
than 300m above the Ljubljana bas in and represents the favourite trip destination of the inhabit~
ants of Ljubljana and people from the surround~
ings. A special emphasis has been placed on
forest functions and all the elements which should
be taken into consideration in the dealing with the
Šmarna gora forests and in the developing of all
other activities thereon.
Key words: Jorest functions, forest man age~
ment planning, Smarna gora (Slovenia).

1 UVOD

2 ZNAČILNOSTI ŠMARNE GORE

Bogataj, B.: Gozd na Šmarni gori. Gozdarski

INTRODUCTION

2 THE CHARACTERISTICS OF ŠMARNA GORA

Šmarna gora nas prevzame s svojim
videzom. Šele ko smo na njej in vidimo

pod sabo morje megle, se v

človeški

majh-

nosti zavemo, kako velika je. Je vegetacijsko pester naravni ekosistem z nenehno
rastočim pomenom in potencialom obisko-

valcev iz okoliških krajev, predvsem iz
Ljubljane. Sklenjen gozdnat kompleks v
neposredni bližini mesta, kar Gora nedvomno je, ima kot samostojen sistem in kot

element v bivanjskem okolju

čedalje večji

pomen. Zaradi neznanja in nevednosti pa
mu ne dajemo mesta, ki ga zasluži.

V prispevku je kratko orisana zgodovina
Šmarne gore, gozdarski in obči razvoj do
danes, stanje gozda na njej, osnovni problemi pri gospodarjenju z gozdovi in krajino,
konflikt kmet- obiskovalec -lovci, v sklepu
pa je zapisanih tudi nekaj misli o tem, kako
naj bi v prihodnje ravnali z gozdom in
krajino na Šmarni gori.

V nekaj besedah jo lahko opišemo takole:
• Šmarno goro predstavljata dve vzpetini
Gora in Grmada;
• leži ob reki Savi in izstopa iz ravnine

ljubljanskega polja kot daleč vidna in najvišja vzpetina, ki ji lahko rečemo osamelec
(holm);
• je v neposredni bližini Ljubljane, glavnega mesta Slovenije z okoli 300.000
prebivalci in je ena najbolj obiskovanih
izletniških točk v mestni okolici;
• iz nekdaj romarskega kraja se spreminja v turistični in rekreacijski objekt;

• je gozdni otok, ki ga obliva urbanoindustrijska in agrarna krajina rastoče Ljubljane, razen na njenem S delu;
• je gozdnata in mora zadovoljevati tudi
interese lastnikov gozdov.

Iz njenega nekdanjega imena - Holm
(Badjura 1953) lahko izluščimo vse pomembl"!e lastnosti, ki vplivajo na mesto in

vlogo Smarne gore. Holm je po definiciji
· B. 8., inž. gozd, Zavod za gozdove Slovenije,
pot 2, 1000 Ljubljana, SLO

Večna
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oO vseh strani osamljena višava- osame-

lec. Na

različnih

mestih je obiskovalcem
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dostopna z mestnim potniškim prometom.
Kontrastnost gozda v urbani krajini je poleg
njegove krajinske lege dodatna primerjalna
prednost pred drugimi rekreacijskimi objekti.
Šmarna gora, ki je tako izrazito zaključena

in zahodni strani so mešani iglasti in

bazofilni bo rovi gozdovi. Na južnih prisojah
pa so termofilni gozdovi (puhavec in črni
gaber). Najdemo tudi posebnosti, kot so
srednjeevropski in submediteranski florni

elementi (mali jesen, črni gaber, puhasti

enota (osamelec sredi ravnine, gozd

hrast, navadni ruj, makovec, razkrečena

različne

krhlika, jesenček, itd.), zaradi česar jo
nekatere ljubljanske fakultete uporabljajo
tudi kot učni objekt (biologi, agronomi,
geografi, gozdarji).

v pretežno negozdni krajini), je na
načine

razdeljena in razrezana, kar je posledica različne gravitacije, različnih rastiščnih

pogojev in tudi nefunkcionalna ostalina preteklosti:
• lastniško (na cerkveno, zasebno in

javno lastnino),
• upravno-zemljiško (na katastrske obči
ne - Šmartno, Tacen, Sp. Pirniče),
• komunalno (del gravitira na Kranj, del
na Ljubljano) in ne nazadnje
• gozdnogospodarsko (na gge Medvode
in gge Glince-Crnuče).
2.1 Značilnosti Šmarne gore v prostoru
2.1 The Characteristics of Šmarna gora within
the Space

Po Meliku predstavlja Šmarna gora gealoško nadaljevanje posavskih gub v obliki
osamelca. Leži na severnem krilu litijske

antiklinale (Smledniški hrib predstavlja že
trojansko antiklinalo). Vanjo je vrezana
Ljubljansko polje. Predstavlja prelom karbona na južnem pobočju in triasa na
severnem. V južnih pobočjih ima še karbonske kamnine, vrh pa je že iz triasnega
apnenca in dolom ita, zaradi česar je relief

strm. Zahodna stran je dolomitna (piramidasti roglji) (MELIK 1959).
Za okolico in Šmarno goro je značilen v
Ljubljani vsem znani toplotni obrat, zato jo
pogosto obdaja megla, ki še posebej pokaže vrednost osamelca - njegov vrh je
dvignjen nad meglo. Večji vpliv morja oziroma sredozemskih klimatskih značilnosti
preprečuje dinarsko in predalpsko hribovje.
Padavin je 1400-1600 mm, so pogoste in
izdatne. Največ jih je oktobra, maja in junija.
Velika oblačnost, pogosta megla, obilica dni

2.2 Značilnosti Šmarne gore v času
2.2 The Characteristics of Šmarna gora within
the Time

Cela vrsta bajk in pripovedk o nastanku,
o življenju in delu na Holmu in pod njim
priča o bogastvu našega izročila, ki ga ne
gojimo,

temveč

spravljamo v arhive in

muzeje. O nastanku Šmarne gore sta D.
Kermavnerjeva in R. Radešček zapisala:
Ko Šmarne gore še ni bilo, je ob Savi

živel velikan Hrust s psom, ki je imel glavo
kakor zmaj. Bil je strah in trepet vseh
okoličanov, kradel je živino in pridelke in
gorje tistemu, ki bi se mu prikazal. Naposled se je Kajžarjev Janez odločil, da temu
naredi konec. Vzel je sablja, železno palico, dal zajca v vrečo in se ponoči odpravil

nad velikana. Zaradi ugodnega vetra se je
lahko splazil za psa, ki je stražil velikanovo
votlino. Pes se je zbudil in ga napadel,
Janez pa je spustil zajca iz vreče. Pes jo je

ubral za njim. To je zbudilo tudi velikana,
ki je prišel iz votline. Jutranje sonce ga je
požgečka/o po nosu tako, da je kihnil.
Janeza je silni piš vrgel nazaj domov - na
drugo stran Save. Za njim je priletela tudi
velika skala, za njo pa še druge. Cel dan
jih je velikan lučal čez Savo. Naposled je
prestopil breg in naložil skale na kup. Proti
večeru je stopil na vrh, se razgledal po
svetu in se zaril v sredino gore. Tako so

nastali današnje Sedlo, Grmada in Gora.
Naslednja pripovedka razloži, zakaj cerkveni zvon vrh Šmarne gore zvoni ob 1130.

s padavinami in toplotni obrat so vzroki za
relativno nizke povprečne poletne temperature (18,2 - 19,6'C) in povprečne zimske

Okoličani, ki so se zatekli v tabor na
Šmarni gori, so ob pogledu na prihajajoče
Turke začeli prositi k Mariji. Nekdo je po

temperature (-1,4- -2,1'C).

nesreči

Večina

gozdov na severni strani je meša-

nih, v njih pa prevladuje bukev. Na vzhodni

potegnil za vrv zvona in turški

vojaki in konji so se do kolen udrli v tla. Ko
so v taboru to videli, so posekali vse do
GozdV 54, 1996
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zadnjega moža. V zahvalo zato cerkveni
zvon zvoni ob po/dvanajstih.
Da bi se spomnili virov literarnega snovanja, bom v nekaj stavkih opisal le najbolj
znane in pripovedne:
• Kapelica svete Sobote stoji v zahvalo
belemu možu z ognjenim mečem (nadangel Ahacij) ki je nagnal Turke. Grozili so
Taboru, da bo Agina mula zobala z oltarja
še pred dvanajsto uro.
• V skalo pri kapelici pod Sedlom je
bojda vtisnjeno Turško kopito. I zročilo
pravi, da so Turki ponoči šli na Goro osvojit
tabor, pot jim je zastavil puščavnik. Osman
mu je odsekal glavo, nakar je zagrmelo v
zemlji in turški vojaki so se spremenili v
balvane, ki so raztreseni okrog . Pesem
Josipa Stritarja se naslanja na drugo
izroči lo, ki pravi da se je odprla zemlja in
pogolt_nila vojake.

• Na Gradišču, vzpetini nad Zavrhom,
naj bi živel graščak Koren, ki ni imel
potomcev in je posest prepustil hlapcema
- Matjažu in Aljažu (kmetiji, ki sta stisnjeni
pod Gradišče, še vedno nosita takšni domači imeni). Zgradba je bila lahko tudi
antična ali pa utrjeno gradišče. V Gradišču
je znana tudi Matjaževa jama.
• Bevkovo delo Kozorog verjetno črpa
snov iz legende o trdosrčnem gospodu, ki
je imel kozla za ubijanje tlačanov. Rodil se
mu je sin, ki je imel rog. Rešila ga je Matjaževa Micka.
V literaturi je Šmarna gora omenjena v
naslednjih delih:
• Valentin Vodnik: Popisovanje Kranjske
dežele,
• Fran Erjavec: Ni vse zlato kar se sveti
(kmet Čerin izpod Bogatina najde "zlato"),

Slika 1: Prostorski prikaz predelov Šm_iirne gore s poudarjen imi ekološkimi in socialnimi funkcijami
Figure 1: Spatial presentation of the Srnama gora regions, with emphasized ecological and social
functions

•

Vodovodni objekti

li Zavarovane površine

ki gravitirajo na zajetja

•
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• France Prešeren, 1848: Šmarna gora
(ljuba teta jo je imenoval), Pesem od
zidanja cerkve na Šmarni _gori.
Zanesljivejši zgodovinski viri nam
Šmarno goro opisujejo na naslednji
način:

Vrh je bil najbrž najprej prazgodovinsko
Na njem so bila zgrajena
zemljena ali kamnita bivališča takratnih
prebivalcev (NOVAK 1929). Od tod tudi
ime Gradišče.
Iz časa rimske dobe ni oprijemljivih virov,
vendar je v Sp. Gameljnah kamnita plošča,
ki daje slutiti, da so tam kopali in talili
železove rudo.
Najprej se je imenovala Holm . Iz njega
izhaja nemško ime Cholmberg in pozneje
Kahlenberg. Zaradi l očevanja od Homca
so ji pridali še: pridevnik in jo poimenovali
stanovališče.

GroB-Kahlenberg. To ime zasledimo v viru
J. Novaka (1982).
Že pred letom 1216 so jo imenovali Marienberg ali Marijina ali Šmarna gora, kar
je razbrati iz nekaterih zapisov iz takratne
dobe. Na njej naj bi po Novakovih navedbah stal grad (leta 1248 je omenjen vitez
Konrad Marijinogorski).
Do 13. stoletja in ves čas naprej je veljala
za božjepotne vzpetino (v zapisih Oglejski
patriarh Otobon podeli odpustke obiskovalcem Šmarne gore).
Iz prvotnega imena Posavski Holm se je
v 15. in 16. stoletju začela vse pogosteje
imenovati s sedanjim imenom. Konec 15.
stoletja so v naših krajih začeli graditi utrdbe pred grozečo turško nevarnostjo. Tako
so od leta 1471 naprej zgradili utrjen Tabor,
ki je služil zatočišču domačinom, kadar so
v deželo prišli Turki.

Slika 2: Prikaz gospodarskih razredov gozdov Šmarne gpre
Figure 2: A presentation of management classes of the Srnama gora forests
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Iz tega časa izvira ime za zahodno

vzpetino - Grmada. Na njej so kurili kres,
kadar so se sovražniki bližali. Zaradi lege
je bila svetloba tega kresa zelo pomembna, saj je kot oddajnik opozorila na preteča

Šmarne gore oddaljeno nekaj ur peš hoje.
Čez Savo je vozil brod, ki so ga leta 1569
podržavili. Odtlej so morali potniki plačevati
prevoz v državno blagajno. Pozneje, leta
1844 je smledniški baron F. Lazarini v

turško nevarnost. Vzhodna vzpetina se

Tacnu napravil lesen most, ki ga je ime-

imenuje preprosto Gora, cela gmota pa se

noval Marijin most. 1907 je most odnesla
nevihta. Okrajni cestni odbor je ob pomoči
državne in deželne podpore most odkupil
in leta 191 O postavil nov most. Bil je na
kamnitih podstavkih z železno konstrukcijo.
Na prelomu stoletja so obiskovalci veči
noma prihajali peš čez polja od Šišenskega
kolodvora. Le petičneži so se pripeljali do

imenuje Šmarna gora.

v zapisih je omenjena cerkev že pred
letom 1393. Leta 1432 so začeli zidati
novo, večjo, v gotskem slogu in je imela
dve ladji. Leta 1699 so jo začeli predelovati,
zmanjšali so število oltarjev, povečali zakristijo, podrli stebre v sredini in naredili več

oken.
Leta 1771 so po
začeli

zidati novo,

načrtu Gregorja Mačka
večjo, baročno cerkev.

Sestavljena je iz dveh osmerokotnikov,
manjšim kot presbiterijem, večjim kot ladjo,
s stolpom in z dvema kupolama. Posveče
na (dograjena) je bila leta 1829. Leta
1842(46) je Matevž Langus poslikal presbiterij in veliko kupolo v cerkvi, kjer je upodobil tudi sebe, prijatelja Prešerna in Primicevo Julijo. Slikarijo je zaradi slabe strehe, ki je puščala in tako delala škodo freskam, leta 1887 obnovil ter doslikal Matija
Koželj.
Šmarna gora je vsem Slovencem znan

kraj. J. Novak (1982) našteva dneve, ki so
bili kot romarski dnevi določeni za posamezno fara ali cerkev iz širše okolice

(Stranje, Škofja Loka, Šenčur, Komenda,
Nevlje, Črnuče, Naklo, Podbrezje, itd.) iz
česar sklepamo, da je bila relativno daleč
znana tudi kot romarski kraj .
• V delu Popisovanje Kranjske dežele je
Smarno goro opisal Valentin Vodnik (tam
se je mudil leta 1808).
Reden obiskovalec je bil tudi France
Prešeren, ker je na njej kot vikar služboval
njegov stric Jakob.
Na sliki je razgled s Šmarne gore upodobil znani slikar panoram Marko Pernhart.
V drugi polovici stoletja se je začel obisk
povečevati. Med prvimi obiskovalci so bili
France Kladnik, planinski piparji, pozneje
Slovensko planinsko društvo. Na novoletni
dan leta 1885 so prinesli novo vpisna
knjigo, v katero je bilo tisto leto vpisanih
1425 obiskovalcev.
Dostop do gore je bil tedaj težak. Za
povprečnega obiskovalca je bilo vznožje
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lesenega mostu čez Savo s kočijo ali z

vlakom do Šentvida. Med potmi je bila
znana le romarska pot. Pot čez Spodnjo
Kuhinjo so lastniki (Lazarini) branili in jo
prepletali z dračjen1 in trnjem.
Med l. vojno je Smarna gora v glavnem
samevala, po njej pa se je obisk spet
povečal. Oživele so tudi zahodne prepadne
stene - Turnc, na katerem so se vadili

alpinisti. Z njegovih sten je omahnil Alojz
De Reggi (7. novembra 1926).
Leta 1925 so zgradili p"stajališče v
Mednem in tako dostop na Smarno goro
precej olajšali. Wester je postavil novo
grebensko pot, leta 1928 je bila otvorjena
plezalna steza na Turnc. Poti na Goro je
bilo že takrat veliko: Kovačeva, Pot čez
Zatrep, Čez Peske, Iz Zavrha, Skaručan
ska (trasiral Matej Hubad), Šmartinska in
Romarska.

V Mednem so leta 1934 zgradili

viseči

most čez Savo.

3 GOZD NA ŠMARNI GORI
3 THE FOREST ON ŠMARNA GORA

Šmarna gora ima zaradi bližine velikih
mest velik turistični in rekreativni pomen.

Razen na strmih

pobočjih,

kjer izstopa

varovalna funkcija gozda, močno vplivata

na gospodarjenje z gozdom na Šmarni gori
prav turistična in rekreativna funkcija gozda. Pravilno in primerno gospodarjenje z
gozdovi v neposredni bližini urbanih centrov je zelo pomembno in zahtevno, zato bi

moralo biti gospodarjenje z njimi še posebno skrbno načrtovano ter pod strogim strokovnim nadzorom.

(

Gozd na šmarni gori

3.1 Nekaj osnovnih podatkov
3. i Some Basic Data on the Forest

Šmarna gora spada v gozdnogospodarsko območje Ljubljana. Razdeljena je na
dve gospodarski enoti: Glince-Črnuče in
Medvode. Gozdnogospodarski načrt za
gospodarsko enoto Medvode je obnovljen
že tretjič, za gospodarsko enoto Glincečrnuče pa ZGS, OE Ljubljana pripravlja
obnovo. Obravnavanje teh gozdov je zato
nekoliko težje. Iz gospodarske enote Glince-Črnuče sem podrobneje obravnaval
gozdove dveh katastrskih občin: Šmartno
in Tacen, iz gospodarske enote Medvode
pa gozdove ene katastrske občine -Spodnje Pirniče. Osnovni podatki o gozdovih so
zbrani za celoten osamelec.
Do leta 1978 je z gozdovi gospodarila
podjetje Rast, ker so gozdovi spadati v
območje zelenega pasu. V tem času v njih
dejansko niso nič sekali. Tako se je lesna
masa akumulirala, šmarna gora pa je
dobivala današnjo podobo. Po tem letu pa
je do uveljavitve Zakona o Skladu kmetijskih zemljišč in gozdov oz. novega Zakona
o gozdovih (1993) skrbelo Gozdno gospodarstvo Ljubljana.
81% gozdov je v zasebni lasti (grafikon 1).
Grafikon i: Struktura zasebne gozdne posesti
glede na njeno velikost
Graph 1: The structure of private forest property as to its size

3.2 Naravni dejavniki
3.2 Natural Factors

Šmarna gora z okolico je vegetacijsko
zelo raznolika. Zaradi velikega števila
gozdnih združb bodo omenjene le prevladujoče, gozdove pa bomo predstavili po
značilnih tipih gozdov, določenih v izločenih
gospodarskih razredih (MATIJAŠIČ 1984,
Gozdno-gospodarski načrt enot Medvode
in Glince-Črnuče).
Predgorsko bukovje
Zajema severni in severozahodni del
obravnavanih vzpetin. Relief je razgiban,
tla so srednje globoka in vlažna. Najdemo
visokokvalitetne sestoje, v katerih prevladuje kvalitetna bukev s 56%, sledi smreka
s 27%, drugi trdi listavci s 5%, drugi iglavci
in hrast ter kostanj s 4%, plemeniti listavci
s 3% in preostali mehki listavci z 1%
deležem drevesnih vrst.
Ti gozdovi niso negovani, enako kakor
drugi. Gospodari se omejeno, le za drva,
razen na nekaj parcelah, na katerih so
zasebniki (TOK) naredili golosek.
Borovi gozdovi na acidofilnih bukovih
rastišč ih

ii

.,!\
60%

:;

1!

li

kot 1O%. Vendar se zaradi poseljevanja
delež neplodnih površin naglo povečuje (za
8,3% v zadnjih 1O letih). V GE Glincečrnuče pa je gozdnih površin manj (41 %).
V Šmarnogorske gozdno površino se v
spodnjem delu zajedajo daljnovodi in avtocesta, ki v veliki meri kv arijo krajinski izgled
in razbijajo strnjene gozdove. Na njej je
negozden Gorjančev celek in oba vrhova.

Odo 1 ha
to 1ha

Povprečna

Glad 1 do 5 ha lllllveč kot5 ha
from 1 to 5 ha more than 5 ha

velikost parcele je 0,67 ha.

Območje Šmarne gore je gozdna krajina.

Gozd v GE Medvode (Spodnje Pirniče)
pokriva 60% površine, obdelovalne površine je prek 30 %, neplodnih površin pa manj

Ti sestoji so verjetno zaradi steljarjenja
popolnoma spremenjeni. Iz združbe Blechno-Fagetum (BF) so z degradacijo prešli v
borove sestoje in so zdaj čisti borovi
sestoji. So vrzelasti, mešani s hrastom,
bukvijo in smreko, slabe kvalitete. lglavcev
je po masi nad 50%. Nadaljna degradacija
vodi v resave, progresija pa v BlechnoFagetum, često Blechno-Fagetum luzuletosum. To je na nekaterih mestih že zelo
očitno. Kmetje ne steljarijo (ne kasija trave
in rese) in tako lahko pod borovim sestojem raste nov sestoj, ki že vsebuje prvobitGozdV 54, 1996
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ne elemente npr. bukev, idr. Proizvodna

zmogljivost teh gozdov je nizka. Sklep
krošenj je pretrgan, naravnega mladja bora
je malo, veliko je podrasti - borovnice,
rese, trav. Pojavljajo se na vzhodnem
vznožju vzpetine. Večinoma so to svetli

borovi gozdovi z obilo podrasti, slabše
kvalitete.
Bukovje na rendzinah
Prevladujoči

združbi teh gozdov sta
Hacquetio-Fagetum in Arunco-Fagetum.
Najdemo ju na strminah in dolomitu v

okolici Sedla (centralni del masiva). Kvaliteta sestojev je slabša, proizvodna zmogljivost srednja, vendar najdemo ponekod
zelo kvalitetne sestoje. Ob robovih celka
Uase, travniki in pašniki) najdemo breze, ki
so zelo očiten znak zaraščanja in gostitve

sklepa. ·Iz tega lahko sklepamo, da je bilo
nekoč

tu

manj dreves, bila so s pretrganim

sklepom, manjša, panjevci. Na to lahko
sklepamo tudi iz habitusov večjih dreves
ob robu gozda, ki kažejo, da so imeli dovolj
svetlobe. Imajo relativno kratko ter na
korenovcu debelo deblo z vejami do tal.
Degradacija združbe Hacquetio-Fagetum
vodi v združbe črnega gabra (varovalni

gozdovi na Grmadi), progresija združbe
Arunco-Fagetum pa v združbi HacquetioFagetum oziroma Eneaphylo-Fagetum.
Jelovje s praprotmi

Acidofilno bukovje
Gospodarski razred zajema gozdove ob
južnem vznožju Gore. Večinoma so s člo
vekovimi posegi zelo spremenjeni.
So smrekovi sestoji na kislem substratu,
leže od nižin do višje ležečih strmejših
pobočij.

Ni jih na rendzinah, tvorijo pa

raznolike sestoje: enovrstne bukove, smrekove in borove do malopovršinsko razno-

dobnih mešanih sestojev. Bukvi je primešana smreka do čistih smrekovih sestoj ev,
hrasti in borl. Delež primesi se veča s
človekovim vplivom. Zaradi steljarjenja so
močno oslabljeni; ker so v bližnjih

gozdovi

naseljih potrebovali drva za ogrevanje, so
listavce zelo izsekovali. To je povzročilo

degradacijo teh gozdov v obliko z barom.
Varovalni gozdovi
Trajno varovalni gozdovi so na ekstrem-

nih rastiščih (strmine, dolomitna podlaga).
Querco-Ostryetum, Cephalanthero-Fagetum, Ostryo-Fagetum so združbe na teh
ekstremnih rastiščih. Querco-Ostryetum je
trajna gozdna združba, medtem, ko je
združba Cephalanthero-Fagetum lahko
progresija proti združbi Hacquetio-Fagetum. Naloga sestojev je, da čuvajo tla pred
izpiranjem. Močno zastopan je tudi rdeči

bor.
Trajna varovalnost teh gozdov je določe
na z odločbo skupščine Ljubljana-Šiška:
št. 01-322-13/89-181/89 z dne 28.9.1989.

Združbi sta Dryopterido-Abietetum, Blechno-Abietetum. Ti gozdovi so na severovzhodni strani Šmarne gore. Ekspozicija

pogojuje hladne lege, specifično mikroklimo vlažnih dolin in vrtač z globokimi
kislimi tlemi z veliko gline. Gozdovi so zelo

3.3 Mesto gozda v prostoru in družbi
3.3 The Place of Forest in the Space and Society

produktivni, zlasti na rastišču združbe

Dryopterido-Abietetum. Blechno-Abietetum

Pomen gozda v prostoru in za družbo

se razvije iz združbe Blechno-Fagetum na

nam nazorno prikazuje preglednica 1, kjer

suhih tleh ali iz Myrtillo-Penitum na vlažnejših, hladnejših rastiščih. Regresija združbe
Dryopterido-Abietetuma vodi v združbo
Querco-Carpinetum. Jelka se delno suši,
vendar manj kot na rastiščih je love združbe

Abieti-Fagetum dinaricum (kraški teren).
Njeno mesto postopoma zavzema smreka.

Cilj so mešani sestoji smreke, jelke, bukve
in plemenitih listavcev.
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so ovrednotene posamezne ekološke in

socialne funkcije (MATIJAŠIC 1984).
Razberemo lahko, da relativni pomen
gozda ni v skladu z interesi lastnikov teh
gozdov. To vodi v neprestan konflikt, ki se
bo verjetno še večal. Zato je v tej smeri
potrebno nujno najti rešitev.

Oglejmo si podro~neje najpomembnejše
funkcije gozdov na Smarni gori.

!l
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Preglednica 1: Relativni pomeni ppsameznih
ekoloških in socialnih funkcij gozda Smarne gore, izraženi z relativnim pomenom Pc;?S~meznih

gozdnogospodarskih ciljev (MATIJASIC 1984)
Table 1: Relative meanings of impvidua/ ecologicaf and social functions of the Srnama gora
forest, expressed asa relative meaning of individual forest management goa/s (MatijašiC 1984)

Gozdnogospodarski cilj
Forest management goa/s
Krajinsko estetski učinki
Landscape-aesthetic
effects
Oddih in rekreacija
Spare time and recreation
Hidrološki učinki
Hydrological effects
Varovalni učinki
Protection effects
Obrambni učinki
Defense effects
Higiensko zdravstveni

Relativni pomen%
Relative meaning

13
13
12
10
10
10

učinki

Hygienic-medicaf effects

9
Poučni učinki
Educational effects
8
Klimatski učinki
C/imatic effects
6
Blagovna produkcija
Goods production
4
Lov, divjad
Hunting, game
2
Domača poraba
Domestic consumption
Dohodek gozdnega
1
posestnika
Forest owner's income
Zaposlitev gozdnega
1
posestnika
Forest owner's employment
1
Socialna varnost gozdnega
posestnika
Forest owner's social
security
..
Javni mteres 95%
Interes posestn1ka 5%
Public interesi
Forest owner's interes!
Turistično

rekreacijska funkcija

Zaradi neposredne bližine Ljubljane predstavlja območje Šmarne gore od leta 1970
naprej najbolj obiskovano izletniško točko
v okolici Ljubljane. Obisk se je močno
povečal, ko je do vznožja začel voziti
mestni avtobus. Od leta 1975 je začela z

novim režimom obratovanja tudi gostilna

na vrhu. Gostilničar Miha Ledinek je oživil
dogajanje in popestril ponudbo (na Šmarni

gori organizirajo nekatere prireditv~. ki po-

stajajo že tradicionalne - tek na Smarno
goro, Planinska pesem). Največ obiska je
v nedeljo, v zadnjih petih letih pa se je
povečal obisk tudi v sobotah in med tednom.

Obisk je nekako 45.000 obiskovalcev na
leto (ustni vir M. Ledinek - vpisi v knjigo,
ocene pa se gibljejo celo do 200.000). Gre
za ogromno povečanje, če ga primerjamo

s 1425 vpisan imi (MAZI1963) iz leta 1895,
ob nespremenjenih poteh. Skoda zaradi
hoje vsevprek je zlasti očitna ob sončnih
vikendih in dnevih v jesenskih, zimskih in
pomladanskih mesecih, ko je zaradi megle
v dolini na Goro večji pritisk. Veliko število
obiskovalcev povzroča poškodbe še posebej ob večji vlažnosti tal. Občina je linansirala delno ureditev poti iz Tacna. Naredili
so preproste stopnice iz lesa (okroglice).
Na njih je ob deževnem vremenu blata do
gležnjev, tako da se jih ljudje izogibajo in
hogijo po gozdu, del pa se jih je preusmeril
na pot čez Peske.
Poti so omejujoč dejavnik za večji obisk.
Največje

evidentirana število obiskovalcev

(ANKO 1987) je bilo 4114 (6.4.1986) na
dan, kar presega kapacitete poti. Ob lepem
vremenu jih je na nedeljo okrog 2000, kar
je tudi število, ki ga sedanja infrastruktura
(poti, steze, parkirišča ob vznožju) komajda
še prenese. Cesta proti Pirničam je ob
dneh povečanega obiska komaj prevozna.
Problem je mogoče rešiti z usmerjanjem
prometa na bližnja tovarniška parkirišča, ki

so ob nedeljah prazna (KOT, Mobiles). Poti
in steze po Gori zahtevajo temeljito prouči
tev in trajno rešitev za velik obisk. To bi

bile, predvidevam, utrjene poti, ki bodo zadosti široke za srečevanje. Tako bi škodo

na tleh zmanjšali na minimum (npr. stopnice, dvignjene od tal - primer: blejski
Vintgar ali Plitvice.).
Gora je težko dostopna z osebnimi avtomobili, zato je še dokaj varna, čista in neokrnjena. Vsak, ki gre nanjo, mora peš in
tako "izpari" njegova "škodljivost". Zaradi

hudih vzponov in slabe poti iz Zavrha se
tudi gorsko kolesarjenje ni preveč razmah-

nilo, zato so lahko pešci in izletniki precej
nemoteni. Poleg izletništva in pohodništva
je zanimiva tudi za jadralno padalstvo in
zmajarstvo.
GozdV 54, 1996
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Nove poti, ki so vsevprek vrezane v
pobočja,

ponekod že ogrožajo varovalne
gozdove, estetski videz poti, gozda in

vplivajo tudi vlake in druge prometnice,
zato je potrebno gradnjo novih in rabo
obstoječih skrbno nadzorovati.

krajine.

Funkcija varovanja gozdnih zemljišč
Spomeniško varstvena funkcija
Spomeniško varstveno spada Gora v
območje,

za katerega skrbi Ljubljanski

regionalni zavod za varstvo naravne in

kulturne

dediščine.

Goro je potrebno varovati kot naravno
dediščino, saj na njej ali v njeni bližnji
okolici najdemo kraške pojave (Matjaževa
jama), značilno termofilno vegetacijo in
celo topli vrelec v bližnji Straži. Gozdarji
lahko pri tem s primernimi posegi v prostor

veliko prispevamo.
N~pomembna pa ni tudi kulturna dedišči
na. Ce izpustimo vrh Gore kot najpomembnejši kulturni objekt, ne smemo spregledati
spomenikov NOB, kužnega znamenja,

vrste k~pelic, ki so še danes priča vlogi in

nalogi Smarne gore. Včasih je bila božjepotniška in za marsikoga je to še danes.
Gradišče

nad Zavrhom je že zaščiteno z

odlokom iz Ur. List SRS, št. 3; 26. Jan.
1990 (stran 257-265), zato je za posege
potrebno dobiti soglasje arheologov, gospodari pa se lahko le omejeno - posek
posameznih dreves. Je še vedno velika
neznanka, med domačini se o njem ne ve

veliko.

Zaradi geomorfoloških značilnosti je
funkciji varovanja gozdnih zemljišč na Gori
in Grmadi potrebno posvetiti posebno
pozornost. Zlasti na južnih pobočjih, kjer
gozd zmanjšuje površinski odtok vode,
drevje s koreninskim pletežem mehansko
utrjuje tla ter tako preprečuje izpiranje in
razpad gornje plasti tal.
• V k.o. Sp. Pirniče so to odseki: 16c
(SLP1), 17c (ZS), 17d (SLP1). Odsek 17
je razglašen kot varovalni gozd 2. stopnje.
Gospodarjenje je prilagojeno splošno koristnim funkcijam: intenzitete dela so manjše, izvajajo se najnujneša gojitvena dela,

dosledno izvajajo sečni red, gradbena dela
opravljajo le najnujnejša (vlake). Oddelki
15, 16, 17 so gozd s posebnim namenom
za rekreacijo- kulturni spomeniki, naravne
posebnosti, rekreacija in varovalni gozdovi.
• V k.o. Tacen so varovalni gozdovi v

odsekih 6e, f, 7c, Se in d.
• V k.o. Šmartno pa 3b in c.
Večino

lesne zaloge v varovalnih gozda~

vih predstavljajo listavci, predvsem termofilne drevesne vrste, kot so črni gaber, puhasti

hrast, mali jesen, med iglavci pa bor.
Poudariti je potrebno zelo veliko nevarnost požarov. Zadnjih nekaj let požarov,
razen leta 1993, ko je gorelo pobočje na

Hidrološka funkcija

vzhodni strani Gore, ni bilo. Arhiva

Gora je gozdnata, gozd je pomemben
Večina

pisnih hiš Delo in Dnevnik hranita poročila
o pogostih požarih, ko je zgorelo celotno
južno pobočje, največkrat zaradi ogorkov
cigaret, požare pa so nekajkrat tudi namenoma podtaknili. Zaradi nedostopnosti je
preventivnim ukrepom potrebno

posvečati

tira na izvire, zato je pravilno gospodarjenje

toliko večji pomen (opazovanje,
nje, opozorilne table).

obvešča

za varovanje vodnih virov. Teh ni malo.

okoliških kr'!iev ima vodovod iz
izvirov na pobočjih Smarne gore in tako
razbremenjujejo mestna črpališča podtalnice. Najpogosteje padavinska voda gravi-

z gozdovi v bližini zajetij zelo pomembno.
Izviri in zajetia so v Jelšah, Pod Turncem,
v Mlakah, v Smartnem in na Rocnu. Gozd
je okrog zajetij ponekod že zavarovan,
povsod pa ne. Gospodarjenje z njim je
potrebno prilagoditi režimu gospodajenja z
vodnimi viri. Velik je problem odpadkov iz
gostišča na Gori in odtok komunalnih
odplak iz istega objekta. Za zdaj to rešujejo
z odvozom smeti v dolino, odplake pa
spuščajo v naravo. Na hidrološke funkcijo
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časo~

Krajinsko estetska funkcija
Osamelec že s svojim videzom naredi

velik vtis. Videti je kot prava gora. Nanjo
ne moreš z avtom, temveč peš. To pa
nudi mir in čas, da pešec opazi in si ogleda
stvari, ki jih vsakdan v agrarni in urbani
krajini ni. Pomen veča še višina osamelca,

gleda
nudi.

namreč

iz megle, in razgled, ki ga

Gozd na Šmarni gori

Higiensko zdravstvena funkcija
Je pomembna zaradi vse večjega števila

obiskovalcev. Ne le da gozd filtrira zrak za
okoliške urbane kraje, temveč nudi kontrast urbanemu načinu življenja.

značilen

sončnega

naravna nasemenitev plemenitih listavcev,

ki pa čez zimo dobesedno izginejo. Zaradi

Klimatska funkcija
Poleg jasnega

leta 1962 muflon, ki ni avtohton, gamsi,
divji prašiči in drugo. Rastlinojeda divjad
povzroča veliko škodo na gozdnem mladju,
zlasti je velika škoda na severnem delu
Šmarne gore in Grmade, kjer je zelo velika
preštevilčnosti

vremena, ki je

za vrh, sta Gora in Grmada po-

memben dejavnik tudi za klimo Ljubljane,
saj predstavlja bariera proti Gorenjski. Ob
njej se topel zrak dviga in hladen spušča,
kar še posebej vpliva na klimo bližnjih
naselij.

rastlinojedov so ogromne

škode na pridelku na njivah, zlasti v Zavrhu, kamor se je zatekla divjad pred vse
večjim nemirom na drugih lokacijah. V
načrtu gospodarske enote Medvode, ki je
bil obnovljen v letu 1993, temu perečemu
problemu niso posvetili dovolj pozornosti,
temveč je celo napisano, da divjad ne dela
nobenih omembe vrednih škod!!! Večjo

Obrambna funkcija

pozornost pa moramo posvetiti pticam.

Je pokazala pomen že v NOB in v junijski

Pomagamo jim lahko z valilnicami. Manjkajo table PSE NA VRVICE. Razne stikljive

osamosvojitveni vojni, zato jo je zaradi

gozdnatosti vredno upoštevati.
Poučna

funkcija

Gozdarji ji dajemo premajhen pomen.
Zaradi števila obiskovalcev bi bila lahko
zelo pomemben element pri seznanjanju

pasme psov uničijo marsikateri ptičji zarod.

3.4 Šmarnogorski masiv z vidika tehnologije in pridobivanja lesa
3.4 The Šmarna gora Massif from the Point of
View of Wood Production Technology

ljudi z gozdom in gozdarstvom, saj ne
nazadnje načela, na katerih sloni naše gos-

podarjenje že desetletja, druge vede odkri-

Gozdove Šmarne gore bi bilo z vidika
tehnoloških možnosti pridobivanja lesa

vajo šele danes. Gozdna učna pot bi mora-

morda smiselno razdeliti na tri pasove:

la bolj zaživeti, svojo dejavnost pa bi morali
razširiti, saj nas bodo drugače prehiteli

1. zgornji pas, ki zajema Goro in Grmado
od vrha navzdol do vključno sedla in lažje
dostopne predele okrog in malo pod Sedlom,
2. srednji pas s strmimi pobočji na vseh

drugi, ki že kažejo interes, sposobni pa so

se veliko bolj prilagoditi in organizirati kot
(samovšečni) gozdarji. Bilo je že veliko
zamisli o informacijskem in popularizacij-

skem gozdarskem objektu (ANKO 1987),
vendar se do zdaj ni še nobena uresničila.

Poleg vsakdanjih obiskovalcev Šmarne
gore lahko na njej srečamo tudi študente
biotehniške in filozofske fakultete na terenskih vajah. Zakaj se vloženi napori niso
uresničili, če je objekt tako rekoč idealno
stičišče

zanimanja in informacij?

Lovnogospodarska funkcija

1

1
1
j

1

LO Šmarna gora spada v LGO Domžale.
Njena Javna površina je 3500 ha, nelovna
280 ha. Gozdnih površin, na katerih gospodarijo, je 115,25 ha v k.o. Spodnje Pirniče,
130,11 ha v k. o. Tacen in 107,12 ha v k.o.
Šmartno (skupaj 352,48 ha). Najštevilčnej
ša divjad je srnjad, sledi zajec, fazan, od

straneh in

3. spodnji pas, ki zajema vznožja pobočij
in predstavlja gospodarsko zanimivejše
predele.
Vsak ima tudi povsem
gospodarjenje.

specifično

Z zgornjim pasol'n gospodarijo Gorjanci,
to so prebivalci Šmarne gore. Gospodarijo
na zaokroženem območju tako imenova-

nega cel ka. Njihove zahteve do teh gozdov
so specifične in takšen je tudi gozd. Les
jim služi za kurjavo in domačo porabo. Les

posekajo in ga spravijo do neke prometnice. Največ z ročnim spravilom navzdol.

Tam ga obdelajo in potem prepeljejo do
doma. Novost je vitel, ki se je že kar
udomačil, tako da delno spravljajo tudi
navzgor, vendar v omejenem obsegu (dolGozdV 54, 1996
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žina žične vrvi pri vitlu). S to tehnologijo se
je prvi (morda tudi edini) spopadel gostilničar na vrhu ki ima za to primeren traktor.
V srednje~ pasu je največ varovalnih
gozdov. Ti ležijo na strmih pobočjih in so
na južni strani še bolj izpostavljeni sušnim
razmeram. Razmeram primerna je tudi
vegetacija. Veliko boljši so sestoji na
vzhodni severni in zahodni strani. So v
progresivnem stadiju in naglo akumulirajo
lesno zalogo (2 m3/ha - zaradi zelo malih
sečenj). Tako popravljajo drevesne sestavo in bolje izkoriščajo rastiščni potencial. V
večini so to gozdovi črnega gabra in bukve
ter bora. Les še ni primeren za predelavo,
uporaben je za kurjavo. S temi gozdovi
zaradi težkega dostopa ne gospodan dobesedno nihče. Spravilo je mogoče le
ročno, navzdol, pa še tam je potem dostop
do drč. precej težek. Dodatno pa drče povzročajo erozijo, vendar je vidno zaraščaR
nje in utrjevanje teh površin.
.
Spodnji pas predstavljajo visokodonosm
gozdovi. V njih poteka intenzivno gospodarjenje, vendar velikokrat nespa':'etno,
nenačrtno, kampanjsko 1n nepremlsljeno.
Temu je krivo dejstvo, da se kmetje na
gozd spomnijo takrat, ko potrebujeJo nov
traktor, ostrešje ali kar cel hlev. Predvidevam, da je v srednjem in spodnjem delu
veliko lastnikov, ki za svoj gozd mt1 ne
vedo. Opremljenost z vlakami je bistveno
boljša kot v višjih "pasovih", hkrati pa vlake
omogočajo dostop tudi do lesa, k1 pnde (Je
prišel) po drčah. Posegi so bolj intenzivni
in tudi večji (goloseki!). Opazimo lahko, da
se vlake, ki so speljane v gozd, zaraščajo,
zlasti tam, kjer je gospodarjenja manj. Iz
teh delov se širi smreka, ki je vnešena s
sadnjo. Zahteva veliko negovalnih in varstvenih del. Bukove sestoje ogroža žled,
iglavce pa vetrolomi.
.
Posledica negospodarjenja je, da se Je
lesna zaloga npr. v katastrskih občinah
Tacen in Smartno od leta 1973 do leta
1983 povečala za približno 20 m3/ha. Podoben trend je pričakovati tudi vnaprej.
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3.5 O delu gozdarjev na Šmarni gori stanje in priporočila
3.5 On Foresters' Work on šmarna gora - the
Present Situation and Suggestions

Dosedanjega gozdarskega obravnavanja
šmarnogorskih gozdov ne bi mogel pozitivno oceniti. Razdelitev osamelca na dve
gozdnogospodarski enoti ni smotrna. ZaraR
di tega je načrtovanje ločeno v?aj. na dve
različni obdobji. V popisu manjkajo določene funkcije, ki v precejšnji meri vplivajo
na gospodarjenje: hidrološka_in spomemškoRvarstvena. Divjad neupravieeno n1 nikJer
imenovana kot preštevilna.
Pri oceni konkretnega dela z gozdom
motijo goloseki. Čemu goloseki v tako pomembnem rekreacijskem območju?
Povojne spremembe so privedle_ do prerazporeditve interesov na S_marm gon ~z
pretežno zasebnih (les, dobnne) v pretezno javne (rekreacija, stabilnost gozdnega
sistema kot nasprotje snovno in energetR
ska odprtega sistema urbane krajine i~. ob
tem tudi ohranitev hidrološke funkciJe).
Kljub temu pa je Šmarna gora prepuščena
posameznikom in ponekod stihiJskemu razvoju.
.
Zaradi vloge, ki jo Gora 1ma, moramo
povsem na novo zastaviti 9ospodasjenje z
njo. Določiti moramo, kaJ nam Smarna
gora pomeni. Ker pri delu ne bo':'o mogli
obiti cerkve, gostilničarjev t~r mnoz1ce IJU~I,
ki bolj ali manj redno obiskuje Gor9.' _se
manj pa domačinov, ki z v~~m t~m ZIVIJO,
bi kazalo najprej ugotoviti, kaJ vse te
skupine od nje pričakujejo. Predpostavljam, da so to:
• urejena parkirišča;
~· ..
• vzdrževane poti na Goro (dolocJtJ Je
potrebno kakšne, kolikO., in kje);
• obiskovalci, k1 hodiJO po poteh - preusmerjanje z brezpotij;
• obogatena ponudba- kaj _ljudi_ na Goro
privlači oz. kaj smo jim gozdarJI pnpraviJ~~~
in sposobni tako rekoč spotoma ponuditi,
vendar to zahteva posebno analizo. V
okviru razširjene ponudbe bi poleg_ številnih
zasebnih organizacij, ki že orgamzlraJ? ~n
vodijo izlete na Goro, ter fakultet, k1 JO
izkoriščajo za učni objekt, MORALI slstematičneje kaj ukreniti tudi gozdarji. Je za
to dovolj en plakat?

Gozd na Šmarni gori

• Glede na spremenjenost sestojev zara-

• ohranjanje strukturno pestrega gozd-

di človekovih posegov, je potrebno oblikovati eno gospodarsko enoto in z njo gospodariti v celoti. Tak način gospodarjenja je
dosegljiv le tako, da te gozdove prevzame
skrbnik, gozdar. Ta bi bil odgovoren za
gospodarjenje, moral bi skrbeti za vodenje,

nega roba.
Z ustreznim varstvom zlasti pred požari

organiziranje in informiranje ljudi in lastni-

na južnih delih in pred škod ljivci lahko te
gozdove ohranimo, tako da bodo optimalno
zadovoljevali čedalje večje družbene potrebe.
S tehnološkega in organizacijskega sta-

kov gozdov.
Seveda pa se ob teh predpostavkah

pravil:

lišča

se moramo držati nekaterih osnovnih

zastavlja vprašanje, koliko bi razširjena

• zagotoviti moramo temeljit gozdni red,

ponudba prispevala k ohranjanju naravnosli ekosistemov, ki so logična predpostavka
za delo z Goro, in koliko bi se ujela z

• urejanje neestetskih objektov ob poteh

obstoječimi

strukturami, ki so v dobrem in

slabem tudi delno prispevale, da je stanje
takšno, kot pač je.
Izhodišča za delo s temi gozdovi (GOLOB 1993) so:
• gozd naj ima
sistema;

značaj

naravnega eko-

• gozd ohranjamo in izboljšujemo s sonaravnim gospodarjenjem;
• obiskovalce usmerjamo na dovolj gosto
zasnovano mrežo ustrezno zgrajenih poti;
• intenzivno gozdnogojitveno načrtova
nje ohranja rekreacijske gozdove;
• načrtovanje posegov zahteva ustrezne

informacije, ki pa jih za zdaj ni.

in gozdnem robu,

• uporaba lahke mehanizacije,
• omejiti spravilo ob deževnem in po
deževnem vremenu,

• uporabljati obstoječe prometnice.
Prihodnost gozdov na osamelcu je negotova. Nekaj se jih bo lastninilo, kar bo še
povečalo razdrobljenost posesti. Država za
zdaj ne pokaže zadostnega interesa ter
sredstev za nakup. Interesa lastnikov ne
poznamo. Načrtno mnogonamensko ob-

ravnavanje teh gozdov je najpomembnejša
naloga gozdarjev v prihodnje.
ln kako bi z Goro gospodaril sam?
Moje osebno prepričanje je, da so vsi
elementi, ki pridejo od drugod, tuji, tudi

Z ustrezno nego in redčenji v mladih in

obiskovalci, in je zato povsem načelno

srednjedobnih sestojih je potrebno krepiti

vprašanje, koliko sem pripravljen narediti
proti svojemu prepričanju. Trume ljudi

sestoje z boljšimi sestojnimi zasnovami in
bolj izkoristiti rodovitnost rastišč. Pri uvaja-

nju premen v malodonosnih gozdovih mo-

vnašajo nemir. Prebivalci naselij na severnem vznožju Gore smo se navadili na

ramo biti previdni, ker so ti gozdovi po-

senco, ki nam jo Gora dela pozimi, težko

memben krajinski element. Vsi ukrepi pa

pa se relativno hitro prilagodimo na povečan obisk in vse, kar ta s seboj prinaša.

morajo ostati podrejeni ekološkim in socialnim funkcijam, ki na Gori dajejo osnovno
usmeritev za gospodarjenje.

Pri gojenju se moramo posel;>ej ozirati
na naslednje elemente (MATIJASIC 1984):
• pestra drevesna sestava v skupinsko

raznodobnih gozdovih,
• estetsko zanimiva drevesa,
• več sestojev v optimalni fazi,
• večja negovanost,
• malopovršinska obnova ter dolga po-

Morebitna uvedba gospodarjenja z Goro
kot enotnim objektom bi zato nujno morala
biti postopna, strokovno utemeljena in
usklajevana tako z lastniki gozda kot z
domačini.

Gozd na Gori bi bilo smiselno prepustiti
naravnemu razvoju. S tem bi se akumulirala lesna masa, povečevala strukturna

pestrost in tako tudi stabilnost gozda.
številnost divjadi je potrebno omejiti in

mladitvena razdobja,

obiskovalce strogo usmerjati na obstoječe

• zmerne sečnje,

poti. Obisk je potrebno obdržati bolj na
južnem pobočju Gore, kjer naj bi bili tudi
estetski objekti (ti pa so lahko le deli
naravnega okolja, ki jih je potrebno ohranjati in včasih poudariti). Severnemu po-

• ob grebenskih poteh ohranjati razgledišča,

• malopovršinska sanacija degradiranih

delov,
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bočju, ki je za rekreacijo manj zanimivo, bi
kazalo posvetiti pozornost na drugačen
način. V nekaterih predelih namreč niso
gospodarili že vrsto let in dajejo pragozdni
vtis. Tam je potrebno zastaviti sistematična
opazovanja v obliki ograd. Najbolje bi bilo,
če bi te gozdove zaradi njihovega značaja
odkupila država, kajti precej verjetno je,
da se bo z rastjo Ljubljane obisk tudi na tej
strani bistveno povečal. Navedeno opozarja na možen konflikt med lastniško strukturo in funkcijami, ki jih Gora opravlja.
Posebno pozornost rekreaciji je potrebno
posvetiti predvsem na južnem pobočju,
ohranjati in vzdrževati počivališča, razgledišča in estetske objekte (skalni balvani,
drevesa posebnih dimenzij, gozdni rob).
Razšriti je treba ponudbo - npr. gozdarsko
z možnostjo' dogovora o času za organizirano vodenje, popestriti učno pot z aktualnimi informacijami, ki bi obiskovalca seznanjala s problemi in delom gozdarske službe. Smiselno je postaviti objekt, ki bi bil
"živ" ob konicah obiska. Za njegovo vsebinsko zasnovo bi naj skrbela vsak mesec
ena od številnih gozdarskih institucij (Gozdarski inštitut, Biotehniška fakulteta oddelek za gozdarstvo, Zavod za gozdove
Slovenije), pri njegovem delovanju pa bi
lahko sodelovala širša skupina ljudi-študentje (ne le gozdarji), šolarji okoliških šol,
zainteresirani posamezniki. Predvsem pa
je za vse to potrebno dati osnovo, to so
parkirišča, poti in ob konicah obiska redarji,
ki bi obiskovalce usmerjali na poti in dajali
osnovne informacije o gozdu in gori.
Ne gre pozabiti, da nekateri domačini še
vedno hodijo na Goro po steljo in drva,
drugi prosit za neizpolnjene želje in tretji
na čaj in presta. Ljubljančani prihajajo tja
na izlet in so ožjemu prostoru Gore tujek.

56

Gozd V 54, 1996

VIRI
1. Anka, 8., 1987: Analiza n,~deljskega obiska
primestnega gozda na primeru Smarne gore, Ljubljana, Zbornik gozdarstva in lesarstva, 29, s. 59-84.
2. Badjura, R., 1953: Izbrani izleti.
3. Ciglar, M., Koblar, S., Zorn, M., Žonta, 1.,
1974: Učna pot po šmarnogorski Grmadi, Ljubljana, Založba Obzorj~ Maribor, s. 30.
_
4. Ciglar, M., 1974: Smarna gora (vodnik), CGP
DELO, Ljubljana, s. 52.
5. Golob, S., 1993: Načrtovanje v gozdovih zelenega pasu Ljubljane, Ljubljana, Zbornik posvetovanja Mestni in primestni gozd - naša skupna
dobrina, s.106-125.
6. Kunaver, D., 1991: Slovenska dežela v pripovedki in podobi, Ljublja[Ja.
7. Ljubič, T., 1959: Smarna gora in svet okoli
nje, s. 8, ilustracij 40, NUK.
8. Matijašič, D., Silan, S., 1984: Koncept smernic za gospodarjenje z obmestnimi gozdovi, diplomska naloga, BF '{TOZD za gozdarstvo, s. 82.
9. Mazi, V., 1963: Smarna gora v ogledalu časa,
Planinski vestnik letnik 63, s. 485-489.
10. Melik, A., 1959: Posavska Slovenija, Slovenska matica, Ljubljan_a.
11. Novak, J., 1982: Smarna gora, monografija,
Ljubljana.
12. Pirnat, J., 1991: Opazovanje in razčlemba
nedeljskega obiska primestne gozd nate krajine v
okolici Ljubljane, Urbani izziv, št. 18, s. 62-66.
13. Radešček, R., 1983: Slovenske legende,
Ljubljana.
14. Ramovš, A., 1961: Geološki izleti po ljubljanski okolici, Mladinska knjiga, Ljubljana.
15. Savnik, R., 1971: Krajevni leksikon Slovenije, 4. knjiga Jedro osrednje slovenije in njen
jugovzhodni del, DZS, Ljubljna.
16. Stare, F., Marenče, M., 1981: Šmarna gora
(vodnik), Založila Delavska Enotnost, Ljubljana,

s. 56.
17. Zorn, M., 1973: Fitocenološkapotapošmami
gori, Planinski vestnik, št. 3, Ljubljana, s. 116-119.
18. *: Aeroposnetki, Arhiv aeroposnetkov, Geodetski zavod Slovenije.
19. *: Fitocenološki karti GE Medvode in GE
Glince.
20. *: Gozdnggospodarska načrta enot Medvode in Glince-Crnuče.
21. *: Popis gozdov za leto 1990.
22. *:Zbirka razglednic in fotografij šmarne gore
in mesta Ljubljana, Geografski inštitut Slovenije.
23. *:Zbirka razglednic in fotografij šmarne gore,
NUK.

GDK: 156.5:(497.12*06 Pugled-Žiben)

Vpliv jelenjadi in srnjadi na potek gozdne sukcesije
v gozdnem rezervatu Pugled-Žiben
The Influence of Red Deer and Roe Deer on the Course of Forest
Succession in the Pugled-Žiben Forest Reserve
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Synopsis

Bon čina, A.: Vpliv jelenjadi in srnjadi na potek
gozdne sukcesije v gozdnem rezervatu Pugled~
Ziben. Gozdarski vestnik, št. 1/1996. V slovenščini
s povzetkom v angleščini, cit. lit 8.

Benčina, A.: The Influence of Red Deer and
Roe Deer on the Course of Forest Succession in
the Pugled-Žiben Forest Reserve. Gozdarski vestnik, No. 1/1996. ln Slovene with a summary in

V prispevku je prikazan vpliv srnjadi in jelenjadi
na pote!igozdne sukcesije v gozdnem rezervatu
Pugled~Ziben,

sicer predvsem na pomladek dre~
vesnih in grmovnih vrst ter na navzočnost in obilje
rastlinskih vrst v zeliščnem sloju. Avtor predstavlja
tudi eno izmed možnih metod spremljanja vpliva

parkljaste divjadi na gozdni ekosistem.
Ključne besede: gozdna vegetacija, gozdna
sukcesija, divjad, upravljanje z gozdom, gozdni
rezervat

English, lit. quot. 8.
The article presents the influence of red deer
and roe deer on the course of forest succession in
the Pugled-Žiben forest reserve, primarily on
young tree and shrub speci es, and the presence
and abundance of plant species in the herb layer.
One of the possible methods how to change the
effect of cloven-hoofed game on the forest ecosystem is presented as well.
Key words: forest vegetation, forest succession, wild life, forest management, forest reserve.
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1 UVOD
INTRODUCTION
Kočevska ima svojevrstno zgodovino.
Zaradi naravnih, za kmetijstvo neugodnih
razmer, je bila naseljena relativno pozno,
v glavnem v 14. stoletju. Posebnost poselitve je v tem, da so se poleg domačega
življa v dobršni meri tja naselili Nemci.
Konec prejšnjega stoletja so ljudje že
opuščali sicer ekstenzivno kmetijsko rabo
in se odseljevali, predvsem v Ameriko. Ob
italijanski okupaciji so nacionalno prebujeni
Nemci zapustili Kočevsko in se odselili v
nemški rajh. Med vojno so bile mnoge vasi
požgane. Po vojni je bila Kočevska izpraznjena, požgana in uničena, ljudje so
se sicer priseljeval], vendar pretežno v

· Mag. A. B., dipl. inž. gozd., Biotehniška faOddelek za gozdarstvo, 1000 Ljubljana,
Vecna pot 83, SLO
kul~eta,

dolino. Opuščene kmetijske povrs1ne je
naglo osvajal gozd; fenomen imenujemo
sekundarna gozdna sukcesija. Njegova,
prostorska razširjenost je razvidna iz podatka, da se je gozdnatost Kočevske v borih
sto letih povečala od približno 50 % kar na
90% (OGGN 1990).
Pretežni del opuščenih kmetijskih površin
leži v submontanskem pasu, navadno na
južnejših pa tudi zahodnih pobočjih, na
mestih z manjšo skalovitostjo. Potek sukcesije opisujemo posredno s sukcesijskimi
stadiji, ki jih povezujemo v sukcesijske
nize. Sukcesijske poti in hitrost razvoja
gozdne vegetacije na opuščenih kmetijskih
površinah so odvisne od mnogih dejavnikov; pomembnejši so rastiščne razmere,
pretekla raba, bližina ohranjenega gozda
(semenjakov), etc. Potek sukcesije je
odvisen tudi od slučajnih dejavnikov, razvojne poti so lahko različne, določene
smeri le bolj ali manj verjetne.
Gozd V 54, 1996
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Pojem "gozdna" sukcesija je popolnoma
upravičen,

Pugleda in Zibna. Namenjen je

preučeva

saj se ne spreminja le ve-

nju gozdne sukcesije na opuščenih kme-

getacija, ampak tudi živalstvo, notranje
okolje, tla, itd. Nekatere živalske vrste niso
le pasivne spremljevalke sukcesije, ampak
so aktivni ali celo ključni, čeprav dostikrat
podcenjevan! člen gozdne sukcesije (raz-.
našalci semen). V stadiju s toploljubnimi

tijskih površinah. Skupna površina rezer-

grmovnicami prevladujejo zoohorne vrste

(glog, češmin, črni trn, etc.). Nekatere
živalske vrste, na Kočevskem sta to predvsem srnjad in jelenjad, pa lahko bodisi
upočasnjujejo sukcesijo bodisi spreminjajo
njen potek ali jo celo onemogočajo.
Sukcesije lahko opazujemo v majhnem
prostorskem okviru, kot na primer sukcesijo posameznega opuščenega pašnika,
v širšem prostorskem okviru pa lahko
govorimo o sukcesiji celotne krajine. Pri

tem se· spreminjajo tudi habitati za posamezne živalske vrste. Ko so se posamezni
deli agrarnega prostora zaraščali, se je
povečevala

dolžina gozdnih robov (podoben učinek kot pri drobljenju gozda), pestre
in bogate prehrambne razmere (travniki,
pašniki, grmišča, gozdovi v nastajanju) so
omogočale naglo povečanje populacij jelenjadi in srnjadi. Dodatno je k povečevanju
prispevalo lovsko gospodarjenje. Danes,
ko je površina kmetijskih površin neznatna,

pa še ta

večidel

ograjena, ko je majhna

tudi površina pravih 'grmišč', ko je ničen

obseg direktnih premen, ki so vsaj za nekaj
let izboljšale razmere za divjad, so razmere
za omenjeni populaciji znatno slabše,
medtem ko usmerjanje številčnosti ni sle-

dilo tem spremembam v krajini, prej nasprotno.

vata s še vedno košenimi košenicami v
osrčju rezervata, ki jih vzdržujejo lovci, je

200 hektarjev. Potencialna vegetacija je
submontanski bukov gozd na karbonatni
matični podlagi, nadmorska višina je od
550 do 700 m nad morjem, prevladujejo
rjava pokarbonatna tla. Glede na površinski delež v rezervatu že prevladuje bukev

(43%), delež gabrovega stadija z bukvijo
je 19%, stadija leske 26%,

travišč

le 7%,

drugih zvrsti pa 5% (ANDOLJŠEK, BARTOL & KRIŽMAN 1992).
Progresivni razvoj gozdne vegetacije na
opuščenih

kmetijskih površinah lahko pri-

kažemo z eno od možnih razvojnih poti:

Pašnik

--?

travišče (Brachypodium pin-

natum, Bromus erectus) -7 grmovnice -7

beli gaber --? submontanski bukov gozd.
V sklopu raziskave gozdnega rezervata
smo poleti leta 1992 osem ploskev ogradili
(velikost posamezne je 4 x 4 m), da bi
spremljali vpliv velikih rastlinojedov na
potek sukcesije. Ker je stadij leske ključni
v poteku sukcesije, saj leska ustvarja
'gozdne razmere', ki so ugodne za pomlajevanje gozdnih drevesnih vrst, smo

pet ograjic postavili v leskov stadij, za primerjavo pa dve v gabrov oziroma gabrovo-

bukov stadij, naknadno pa še osmo ploskev v vrzel v sosednjem oddelku (priprava
za sadnjo).
Ob stranici ograjene ploskev smo zakoličili

primerjalno - neograjeno ploskev.
Leto po ograditvi smo prvič ugotovili stanje,
v letu 1995 pa smo popis mladja na
ploskvah ponovili. Pri tem smo za vsak
posamezni osebek (vse lesnate rastline)

2 NAMEN RAZISKAVE, OBJEKT

ugotovili species, izmerili višino in pri tem

IN METODE DELA

Namen raziskave je prikazati vpliv jelenjadi in srnjadi na potek sukcesije v gozdovih, ki nastajajo na pred desetletji opuščenih ekstenzivnih kmetijskih površinah.
Gozdni rezervat Pugled-Žiben leži v
submontanskem pasu (GGO Kočevje, GE
Grintovec, oddelki 73, 74, 75, 76, 77, 79)

razlikovali naslednje višinske razrede: KL
(klice), H1 (do 1O cm), H2 (11 do 20 cm),
H3 (21 do 30 cm), H4 (31 do 40 cm), H5
(41 do 50 cm), H9 (od 51 do 90 cm) in
H18 (od 91 do 180 cm).
Za objedenega smo šteli tisti osebek, ki
je bil v obdobju od postavitve ograjic
poškodovan. Na vsaki ploskvi sem ocenil
ekološke razmere (skalovitost, nagib, ekspozicija, listni opad, zastrtost po slojih, itd.)
in opravil fitocenološki popis. Rastlinske

na območju nekdanjih kočevarskih vasi

vrste sem inventariziral po srojih: Z (zeliščni

2 THE PURPOSE OF THE RESEARCH, THE
WORK OBJECT AND METHODS
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sloj), G2 (0.5 do 1.3 m), G1 ·(1.3 do 5 m),
02 (5 do 15m), 01 (nad 15m) in ocenjeval
njihovo obilje po srednjeevropski fitocenološki šoli.
Ograjeno površino in zraven ležečo

neograjeno ploskev lahko obravnavamo
kot par, saj so dejavniki okolja (skalovitost,
ekspozicija, itd.) pa tudi zastrtost z 01 in
02 enaki za obe ploskvi znotraj para,
enako je bilo tudi začetno stanje. Zato
lahko predpostavljamo, da so vse razlike v
zeliščni vegetaciji kot tudi v višinski strukturi drevesnih in grmovnih vrst posledica

višino mladic povečuje.

Na neograjenih ploskvah je znatno

večje

število mladic v prvem višinskem razredu

(do 10 cm), pa tudi število klic je večje.
Sklepamo lahko, da jelenjad in srnjad s
za pomlajevanje lesnatih rastlin, preprečujejo pa njihovo preraščanje. Razvoj
mladja namreč znatno spremeni (poslab-

3 REZULTATI
3 RESULTS

ša) razmere za nasemenitev, klitje in
uspevanje novih mladic. Na neograjenih

3.1 Zastiranje tal

ploskvah se lesnate vrste stalno pomlajujejo zato, ker divjad zmanjšuje zastrtost
(obilje) zeliščnega in grmovnega sloja -

3.1 Ground Sheltering
Učinek

raščajočo

stalnim odvzemanjem fitomase v zeliščw
nem sloju ohranjata razmere, ki so ugodne

vpliva velikih rastlinojedov.

v obilju

grmovnih vrst. Med ograjenimi in neograjenimi ploskvami ni razlik v skupnem
številu mladic lesnatih rastlin, le-te obstajajo v višinski strukturi mladic. Delež višjih
mladic je na ograjenih ploskvah večji.
Razlike, ki so nastale v borih treh letih (od
postavitve ograje), so posledica objedanja.
Stopnja poškodovanosti mladic se z na-

ograje se po treh letih kaže zlasti
in spodnjega grmov-

zeliščnega

nega sloja; v vrzeli, kjer je rast grmovnic
relativno intenzivnejša, pa tudi zgornjega
grmovnega sloja. V tabeli navedene ocene
kažejo, da je že na oko razpoznavna

razlika v obilju (bujnosti)

zeliščnega

in.

grmovnega sloja med ograjenimi in new
ograjenimi ploskvami.

3.2 Gostota in višinska struktura pomladka

objeda lesnate in

zeliščne

vrste ali odgrizne

(izpuli) celotne mladice.
3.3 Razvoj pomladka od leta 1993 do
1995
3.3 Development of Young Growth from 1993 to

1995
Od prvega popisa pa do leta 1995 se je
višinska struktura lesnatih vrst v pomladku

3.2 Density and Height Structure of Young Growth

na ograjenih ploskvah znatno spremenilapreraščanje lesnatih rastlin v višje višinske
razrede je potekalo nemoteno. Na ogra-

Na šestnajstih ploskvah smo analizirali
5844 mladic in 1409 klic drevesnih in

jenih in neograjenih ploskvah se je številčnost lesnatih mladic v treh letih po-

Preglednica 1: Zastrtost tal na ograjenih in neograjenih ploskvah
Table 1: Ground shelter in fenced and unfenced plots
81adij
Sta e
Vrzel
Gap
Les ka
Hazef tree
Gaber~

bukev
Hombeambeech tree

Parne ploskve
Cou le tots
Ograjeno 1 Fenced
Neograjeno 1 Unfenced
Ograjeno 1 Fenced
Neograjeno 1 Unfenced
Ograjeno 1 Fenced
Neograjeno 1 Unfenced

01

15
15

02

o
3

G1

G2

z

25

15
10
5

80
80
99
73
40
15

71
76

100
100
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Preglednica 2: Gostota grmovnih in drevesnih vrst (število/ar) na ograjenih in neograjenih
ploskvah po višinskih razredih ter stopnja poškodovanosti mladic(% poškodovanih osebkov}
na neograjenih ploskvah v letu 1995 (16 ploskev~ osem parov)
Table 2: Density of shrub and tree species (number/are) in fenced and untenced plats by height c/asses
and the damage degree of young growth (expressed asa percentage of damaged subjects) in untenced
plats in 1995 (16 plats- 8 cauples)
Parne ploskve

KL

H1

H2

H3

H4

H5

H9

H18

Cou le lots
Ograj eno 1 Fenced

Skupaj
Total

459

977

715

286

155

67

63

15

2278

Neograjeno 1 Unfenced

642

1480

701

77

14

9

5

25

63

78

67

92

100

Stopnja poškodovanosti

2288
39

100

Damage degree
%

Grafikon 1:Višinska struktura lesnatih vrst na ograjenih (A) in neograjenih (B) ploskvah v letih
1993 in 1995 (arske vrednosti)
Graph 1: Height structure of timber species in fenced (A) and unfenced (B} plots in 1993 and 1995
(number!are)
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3.4 Sestava drevesnih in grmovnih vrst
ter njihova stopnja poškodovanosti
3.4 The Structure of Shrub and Tree Species and
their Damage Rate

Priljubljenost posameznih vrst za prehrano lahko ugotavljamo bodisi s primerja-
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-

40 in

več

Višinske stopnje (cm)/height classes

večala, na neograjenih ploskvah celo bolj,
vendar je bilo višinsko preraščanje mladic
zelo upočasnjena.

!

30 do 39

vo višinske strukture mladic med ograjenimi in neograjenimi ploskvami bodisi s
stopnjo poškodovanosti mladic zgolj na
neograjenih ploskvah ali pa s primerjavo
spremembe sestave pomladka v obdobju
med obema popisoma.
Povprečna stopnja poškodovanosti posameznih vrst ne pove mnogo, odvisna je
od njene višinske strukture, z višino mladic
se namreč stopnja poškodovanosti povečuje. Tudi zaporedje drevesnih in grmov-
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Preglednica 3: Sestava pomlad ka po vrstah (brez klic) v odstotkih na ograjenih in neograjenih
ploskvah v letu 1995
Table 3: Young growth structure by species (seeds not inc/uded) expressed asa percentage in tenced

and unfenced plots in 1995
VRSTA 1 Species

Ograje no 1 Fenced

kalina, češmin, glog, dren, dobrovita
les ka
beli gaber
gorski javor, veliki jesen, gorski brest
bukev
češnja, hruška, lesnika
mali jesen, graden, smreka, brek, trepetlika,
lipovec, topokrpi javor, maklen
SKUPAJ 1 Total
število 1 ar 1 Number/are

16,2
0,7
56,8
10,2
0,7
4,2
11 ,2

100
2278

Neograjeno 1

Unfenced
22,4
0,3
48,5
9,6
0,5

4,7
14,0
100,0
2288

nih vrst po stopnji poškodovanosti je v

no za vrste, ki so po naravi zastopane v

enem višinskem razredu različno od dru-

manjšem ali celo zelo majhnem deležu; v

gega, pa spet različno od razvrstitve po
povprečni stopnji poškodovanosti. Da bi
razvrstil lesnate rastline po stopnji poškodovanosti (priljubljenosti za prehrano), sem
upošteval stopnjo poškodovanosti v prvem

poškodovanosti imajo več možnosti za
preživetje tiste vrste, ki so najštevilčnejše.
Dodatni kriterij konkurenčnosti vrste je spo-

in drugem višinskem razredu ter pov-

sobnost

raziskavi so takšne vrste brek, leska,

lipovec, hrast, itd. Ne glede na stopnjo

obraščanja

po poškodbi.

prečno

stopnjo poškodovanosti iz obeh
popisov (leta 1993 in 1995), in sicer samo
za tiste vrste, katerih skupna frekvenca na

vseh analiziranih ploskvah je vsaj deset
osebkov v omenjenih višinskih razredih.
največje
razvrščene

Po stopnji poškodovanosti, od
k najmanjši, so lesnate rastline

1

takole: veliki jesen, gorski brest, trepetlika,
kalina, lesnika, gorski javor, maklen, drobnica, glog, beli gaber, češnja, dren, češ
min, mali jesen. Številčnost drugih vrst
(topokrpi javor, dobrovita, bukev, hrast,
leska, brek, lipovec, smreka) je premajhna,
da bi jih razvrščal.

l.l[i

Ob dejstvu, da je v sedanjih razmerah
stopnja poškodovanosti v najvišjih višinskih
razredih pri vseh vrstah blizu 1OO %, posta-

il

Il

'1!.11

il

'

ne razmeščanje vrst po stopnji poško-

1
~:1

dovanosti nepomembno. Pomembnejša je
ugotovitev statistične analize, da obstaja

;11l..

med številom osebkov v določenem višin-

tJ

i1
'

1

l·~.

'

skem razredu in stopnjo poškodovanosti
negativna korelacija. Stopnja po-

značilna

škodovanosti v določenem višinskem raz-

3.5 Bujnost, obilje ter vrstna sestava
zeliščnega in spodnjega grmovnega

sloja
3.5 Luxuriance, Abundance and Species Structure of Herb and Lower Shrub Layer

Če je velikost vzorca (16 ploskev, osem
parov) za analizo pomladka zadostna, je
za analizo vrstne sestave v zeliščnem sloju

premajhna. Kljub temu prikazujem enega
izmed možnih načinov analize vpliva par-

kljaste divjadi na vrstno sestavo in obilje
vrst.

Na vsaki ploskvi sem popisal vse rastlinske vrste, in sicer členjeno po že ome-

njenih višinskih plasteh. Obilje sem ocenjeval po srednjeevropski fitocenološki šoli,
za statistično analizo pa sem vrednosti

obilja transformiral z Van der Maarelovimi
vrednostmi.

večja,

Da bi določil vpliv velikih rastlinojedov,
sem podrobno analiziral fitocenološke po-

če je število osebkov posamezne vrste v
tem višinskem razredu manjše. To je usod-

pise, zlasti pa vrstni sestav in obilje vrst v
zeliščnem in spodnjem grmovnem sloju.

redu (in na ploskvi) je v splošnem
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Kriterij primerjave med ograjenimi in neograjenimi površinami je:
- število vrst v posameznem sloju;

-skupno obilje vrst v posameznem s loju
(vsota ocen obilja po Van der Maarellu);
-indeks vrstne različnosti. Uporabil sem
Simpsonov indeks (WHITTAKER 1975):

C; (S P2)-1

i ; 1 ...

s

(Simpsonov indeks vrstne diverzitete).
Razlike pa obstajajo v obilju vrst; tako
skupno obilje vrst kot povprečno obilje vrst
je na ograjenih ploskvah značilno večje.
zeliščnem

V

in grmovnem sloju sem

podrobno analiziral, pri katerih rastlinskih
vrstah je med ograjenimi in neograjenimi

ploskvami največja razlika v obilju. Najprej
sem po parih izračunal razlike obilja, nato
pa sem za vse pare popisov razliko seštel.

S - število vrst v popisu
P - delež vrste v skupnem obilju vrst
posameznega popisa

Med ograjenimi in neograjenimi ploskvami so razlike v razvitosti spodnjega

grmovnega sloja. Na ograjenih ploskvah
najdemo v tej plasti večje število različnih
vrst, pa tudi njihovo skupno obilje je znatno
večje, poleg tega je povprečno obilje vrst v
tem sloju večje.
V zeliščnem sloju ograjenih in neograznačilnih razlik v
(raznovrstnosti) in različnosti

jenih ploskev nisem odkril
številu vrst

Za nadaljnjo analizo so bile predvsem
pomembne tiste vrste, ki so imele absolutno največjo vsoto razlik. To pomeni, da
so nekatere vrste v splošnem bodisi na

ograjenih (pozitivna vsota) bodisi na neograjenih ploskvah (negativna vsota) bolj
obilno zastopane. Z metodo parnih primerjav sem za omenjene vrste ugotavljal
značilne razlike v obilju (ograjeno- neograjeno). Ugotovil sem, da obilje nobene vrste
zeliščnega

in grmovnega sloja na neogra-

značilno večje, pač pa je
obilje nekaterih vrst na
ograjenih površinah (v oklepaju je tve-

jenih ploskvah ni
značilno večje

Preglednica 4: Srednje vrednosti primerjan ih parametrov na ograjenih in neograjenih ploskvah
ter značilnost razlik med njimi (metoda parnih primerjav)
Table 4: Mean values of the parameters compared in fenced and unfenced plats and the significance of
the ditferences between them {the method of couple comparisons)

Primerjalni parameter

A parameter compared

število vrst v Z
The number of herb species
število vrst v G2
The number of shrub species (0.5-1.3m)
Skupno obilje vrst v Z
Total abundance of herb species
Skupno obilje vrst v G2
Total abundance of shrub species {0.5-

Značilnost

Srednja vrednost
Mean value

razlik
(tveganje)

Ograjeno
Fenced

Neograjeno
Unfenced

29,9

28,0

characteristic of
differences risk
0,201

2,4

0,6

0,039

88,9

75,0

0,029

7,7

1,7

0,027

2,97

2,64

0,007

3,1

Neograjeno 1,O

0,027

25,2

24,2

0,335

The

1.3m}

Obilje posamezne vrste v z
The abundance of an individual herb
species
Obilje posamezne vrste v G2
The abundance of an individua/ shrub
species (0.5-1.3m)
Simpsonov indeks za zeliščni sloj
Simpson 's index for the herb laver

62

Gozd V 54, 1996

Vpliv jelenjadi in srnjadi na potek gozdne sukcesije v gozdnem rezervatu Pugled-Žiben

ganje): Fragaria moschata (0.000), Rosa
Epimedium alpinum
species (0.030),
(0.034), Carpinus betulus (0.038), Prunus
avium (0.047), Listera ovata (0.038), Taraxacum officinale (0.038); s tveganjem
do 0.01 O pa še Cornus mas, Carex sylvatica, Acer campestre.
Najbolj evidentna razlika že po aspektu
vegetacije je na osmi ploskvi- v vrzeli , kjer
je onemogočen razvoj grmovne vegetacije.
Vrzel v sosednjem oddelku ob robu rezervata je nastala s posekom (priprava za
sadnjo) na površini 0.20 ha. S posekom
drevesne in celotne grmovne vegetacije je
bila spet sprožena sukcesija - predvsem v
razvoju grmovnic. V obdobju treh let se je
v ograjeni površini razvila grmovna vegetacija (zgornji in spodnji grmovni sloj),
medtem ko se je zunaj nje razvila le zelo
skromna spodnja grmovna plast. Tako
jelenjad in srnjad upočasnjujeta sukcesijo
ne le v leskovem in gabrovem stadiju ,
ampak potek celotne gozdne sukcesije.

4 DISKUSIJA
4 DISCUSSION

Raziskava potrjuje, da populaciji srnjadi
in jelenjadi znatno vplivata na potek gozdne sukcesije. Z objedanjem lesnatih rastlin
onemogočata ali vsaj upočasnjujeta progresivni razvoj gozdne vegetacije - zlasti
na prehodu iz leskovega v gabrov razvojni
stadij.
Učinek jelenjadi in srnjadi na gozd se je
zlasti pri gozdarjih zožil na ugotavljanje
stopnje poškodovanosti drevesnih vrst ali
celo na ugotavljanje škod. V ekosistemskem
smislu pa je vpliv omenjenih populacij
divjadi na gozd znatno večji. Prehrana
jelenjadi in srnjadi je razl i čna in se med
letom spreminja. Kljub vsemu pa je največji
odvzem v zeliščnem in grmovnem sloju
gozda. S stalnim objedanjem se zmanjšuje
obilje zeliščne in grmovne vegetacije. Vpliv
se kaže v aspektu gozda, slojevitosti,
zmanjšanju bujnosti zeliščnega in grmov-

Slika 1: Ograjena ploskev (številka 8) v vrzeli, ki je nastala pred tremi leti
Figure 1: A fenced plot (No.8) ina gap which emerged three years ago
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nega sloja in s tem v spreminjanju ekoloških razmer, oziroma notranjega oko~a
ter v spremembi vrstnega sestava. Ze
parna primerjava relativno majhnega vzorca kaže na spremenjeno vrstno sestavo
med ograjenimi in neograjenimi površinami. Za nekatere vrste je očitno, da so
pri obeh populacijah zelo priljubljene. Podobno ugotavljam z večjim vzorcem v
dinarskih jelovo-bukovih gozdovih. Zaradi
spreminjanja vrstnega sestava, zmanjševanja obilja nekaterih vrst, omenjene populacije vplivajo tudi na življenjske razmere
za druge živalske vrste.
Parne primerjave (ograjeno in neograjeno) so zelo primeren način spremljanja
vpliva velikih rastlinojedov bodisi na pomlajevanje bodisi na zeliščno vegetacijo.
Velikost ploskev (4 x 4 m) je primerna, saj
je dovoij velika, da je smiselno popisovanje
vrstnega sestava v zeliščnem sloju, hkrati
pa je primerna tudi za ugotavljanje višinske
in vrstne sestave pomladka (štetje, merjenje). Pri tako velikih ploskvah je zaradi
podobnosti v ekoloških razmerah možna
primerjava med ograjeno in neograjeno
površino; pri velikopovršinskih ograjah (nekaj hektarjev) je primerjava težavnejša.
Spremljava pomlajevanja je ena izmed
komponent kontrolne metode pri usmerjanju populacij jelenjadi in srnjadi. Slabost
stalnih ploskev je v tem, da pri rednih in
relativno pogostih popisih precej poškodujemo pomladek. Tudi ugotavljanje stopnje poškodovanosti (sveže, stare poškodbe) ni enostavno, celotno delo pa precej
mučno. Namesto stopnje poškodovanosti
bi lahko ugotavljali uspešnost preraščanja
mladic po drevesnih vrstah, saj je preraščanje vrst kriterij uspešnega pomlajevanja. Pri tem se zastavlja vprašanje
pomladitvenih ciljev (drevesna sestava), še
dopustne poškodovanosti, itd. Sam menim, da je resnična kontrolna metoda
veliko več kot zgolj ugotavljanje stopnje
poškodovanosti ali na drugi strani spremljava razmer v populaciji divjadi. Zato nekih
dokončnih še dopustnih vrednosti poškodovanosti kljub nekaterim dosedanjim
poskusom ni mogoče določiti. Bolj kot
absolutne vrednosti je pomembno zasledovanje sprememb (večje, manjše!)
poškodovanosti, višinske strukture po-
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mladka, telesnih tež, itd. Kontrolna metoda
je kognitivni koncept dela s populacijami
divjadi, sami načini terenskih meritev se
bodo lahko spreminjali in ob novih izkušnjah in znanju dopolnjevali, medtem ko
se mora kontrolna metoda kot način dela
uveljaviti in obstati, saj druge (ekološke)
alternative ni.
Dejstvo, da je divjad sestavni del gozda
in gozdnega prostora in da je lahko bistveni
dejavnik, ki vpliva na strukturo gozda in
seveda tudi obratno, da sestojne strukture,
ki so posledica načina gospodarjenja s
sestoji, znatno vplivajo na življenjske razmere populacij divjadi, jih izboljšajo ali
poslabšajo, govori v prid skupnemu in
uglašenemu gozdarskemu načrtovanju. Pa
tudi tolikokrat omenjenega sonaravnega
gospodarjenje z gozdovi ne moremo uresničevati samo na nivoju drevesne komponente gozda, ampak le na nivoju gozda
kot celote.

5 SODELAVCI
5 COLLABORATORS
Terenske meritve sva opravila skupno z
Miranom BARTOLOM, vodjo odseka za
usmerjanje populacij prostoživečih divjih
živali na območni enoti Kočevje, ZG Slovenije.

POVZETEK
V gozdnem rezervatu Pugled-Žiben sem na
podlagi parnih primerjav osmih ograjenih in osmih
neograjenih ploskev (4 x 4 m) analiziral vpliv parkljaste divjadi (srnjadi in jelenjadi) na pomladek
drevesnih in grmovnih vrst ter na sestavo in obilje
vrst v zeliščnem in grmovnem sloju v različnih
stadijih sekundarne gozdne sukcesije.
Na ograjenih ploskvah je vpliv parkljaste divjadi
izključen. Po treh letih smo s parnimi primerjavami
ograjeno- neograjeno presodili, kako veliki rastlinejedi vplivajo na razvoj pomladka drevesnih in grmovnih vrst ter drugega rastlinstva:
- parkljasta divjad zmanjšuje pokrovnost zeliščnega in grmovnega sloja;
- z objedanjem spreminja višinsko strukturo
pomladka, saj preprečuje preraščanje mladic, s
stalnim odvzemom fitomase pa ohranja ugodne
razmere za klitje mladic;

Vpliv jelenjadi in srnjadi na potek gozdne sukcesije

-stopnja objedenosti mladic grmovnih in drevesnih vrst narašča z njihovo višino;
-glede na stopnjo priljubljenosti (poškodovanosti) so lesnate vrste razvrščene takole: veliki
jesen, gorski brest, trepetlika, kalina, lesni ka, gorski javor, maklen, drobnica, glog, beli gaber, češ
nja, dren, češmin, mali jesen;
-posebno v spodnjem grm avnem slo ju divjad
zmanjšuje obilje in znatno zoži vrstno sestavo;
-divjad selektivno objeda nekatere vrste v zeliščnem slo ju in zato zmanjšuje obilje teh vrst.
Rezultati potrjujejo, da divjad bistveno vpliva
na strukturo sedanjega in prihodnjega sestaja.
Vpliv je tudi obraten, sestojne strukture znatno
vplivajo na habitate omenjenih populacij. Navedeno govori v prid enotnemu in uglašenemu gozdarskemu načrtovanju.

v gozdnem

rezervatu Pug!ed-Žiben

Eropean Ash, Mountain Elm, European aspen,
Privet, Crab apple, Sycomore, Montpelier maple,
Pear-tree (Pyrus piraster), Hawthorn, Hornbeam,
Cherry, Cornel tree, Barberry, Ash (Fraxinus
ornus);
- particularly in the lower shrub layer the game
reduces the abundance and considerably red uces species structure;
-the game selectively browses some species
in the herb layer and thu s reduces the abundance
thereof.
The results confirm that the game essentially
effects the structure of the present and future
stand. The influence is also exerted in the opposite direction: stand structures have considerable
influence on the habitats of the populations menti on ed. The facts stated speak in favour of a uniform and harmonious forestry planning.

THE INFLUENCE OF RED DEER AND ROE
DEER ON THE COURSE OF FOREST SUCCESSION IN THE PUGLED-ŽIBEN FOREST
RESERVE
Summary

Bas ed on couple comparisons of eight fenced
and eight unfenced plats (4 x 4m), an analysis
regarding the effect of cloven-hoofed game (roe
de er and red deer) on young tree and shrub speci es and the structure and abundance of species
in the herb and shrub layer in different stages of
secondary fprest succession was carried out in
the Pugled-Ziben forest reserve.
Jn game exclosures the influence of clovenhoofed game has been eliminated. After three
years, estimates were made regarding the influence of big herbivorous game on the development of young tree and shrub species as well as
other vegetation by means of couple (fenced unfenced) comparisons:
- cloven-hoofed game reduces the canopy of
the herb and shrub layer;
- by browsing it alters the height structure of
young plants because it prevents the accrual into
higher class of young growth and by way of constant taking away of phytomass it keeps favourable conditions for the germination of young growth;
- the degree of damage due to browsing in
young trees of shrub and tree species increases
with their height;
- as to the degree of popularity (damage degree) timber species are ranked as follows:
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Obiskali smo Francosko Gvajano
Janez KONEČNIK'

Pisana skupina se nas je zbrala tistega

poznooktoberskega dne na brniškem letališču. Znani in neznani obrazi. Večina med
nami je bila gozdarjev, tudi gozdark, pa
tudi nekaj drugih poklicev, nekateri med
njimi so se izkazali za zelo koristne, posebno še zdravnica, ki je že sama po sebi
odgnala vse ali vsaj večino bolezni.
Vsem nam je bilo skupno to, da smo
zbrali dovolj poguma in si bili pripravljeni
plačati - v novih pogojih - stroške potovanja iz svojega žepa. Poleg vsega, kar je
značilno

za neizkušene popotnike, je bila

obilna prtljaga ter seveda kanček strahu v
naših očeh. Saj se res človek ne odpravlja
vsak dan v Južno Ameriko.
Zgodba se je sicer začela že mnogo prej
in je bila povezana z več naključji, povzetek
pa je nakratko tak: Mag. Milan Šinko je
prek svojih stikov v Parizu dobil možnost,
da popelje 1O - 12 gozdarjev v tropske
deževne gozdove Francoske Gvajane. Po
dolgi uradni proceduri so v Parizu- francosko državno gozdarsko podjetje (Office
National des Forets -ONF)- prižgali zeleno luč za naš obisk v tem francoskem
departmanu, kjer so za nas
pripravili zanimiv, toda natrpan in naporen

čezmorskem

program.
Saj do Gvajane niti ni tako daleč - ob 8
uri polet z Brnika, postanek in presedanje
v Parizu in ob 16 uri (po 9 urah poleta)
pristanek v Cayennu, glavnem mestu Francoske Gvajane. To, da nas od Slovenije
loči dobrih 8.000 km poti in skoraj 30°C je
samo lepotni dodatek. To, da se ravno
nekomu od nas zgubi prtljaga, pa potrditev
verjetnostnega računa.

Kam smo sploh prišli?
Francoska Gvajana se imenuje košček
Južne Amerike, stisnjen med Atlantski
* J. K., dipl. inž. gozd., Zavod za gozdove
Slovenije, OE Kočevje, 1330 Kočevje, Rožna ulica
39, SLO
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ocean, Brazilijo in Surinam. Lega med 3°
in 6° severno od ekvatorja je garancija, da
smo resnično v tropskih krajih. Podatek,
da tod živi le 130.000 prebivalcev, ne pove
kaj dosti, ko pa izveš, da ti ljudje živijo le v
ozkem priobalnem pasu ter le v nekaj
večjih mestih ob rekah in da dežela meri 9
mio. ha, postane jasno, zal<aj smo obiskali
te kraje. Namreč, kar 90 % ozemlja- 8 mio.
ha preraščajo bujni gozdovi, od katerih je
le okrog 550.000 ha takih, na katere lahko
človek s svojimi posegi vpliva - vse drugo
so naravi in "bush nigros" (gozdnim ljudem)
prepuščeni gozdovi v notranjosti.
Kljub bližini Brazilije in Amazonije je
bistvena razlika v odnosu do teh gozdov
in v načinu dela z njimi. Predvsem je tu
življenski standard ljudi najvišji v Južni
Ameriki. Les ni tako zelo pomemben, saj
znaša letni posek le okrog 150.000 m3 •
Najbrž je nesmiselno od Indijancev, ki v
notranjosti dežele živijo še na svoj tradicionalni način, pričakovati, da si bodo pridobili
krčitveno dovoljenje za požig tistega 0,5
ha gozda na leto. Toliko namreč za preživetje potrebuje ena "gozdna" družina. Ker
pa je takih le še nekaj tisoč, je njihov način
življenja še vedno "naravi prijazen", v
primerjavi z desetinami milijoni revnih Brazilcev, ki jim predstavlja krčitev gozda
edino upanje.
Zaradi ohranitve gvajanskih gozdov si
močno prizadevajo za razglasitev narodnega parka, ki bi zajel velik del notranjosti
dežele. Delo je zdaj v fazi "usklajevanja
različnih pogledov in interesov". To pomeni, da so dovolj veliki odpori tistih, ki imajo
tukaj svoje interese (velike rudarske družbe
- pridobivanje zlata). Menda bodo zadnjo
besedo pri tem imeli lokalni prebivalci na
referendumu. Kako jih bodo našli v neprehodnih goščavah, je pa že druga zgodba.
.Upajmo, da jim bo to uspelo.
Ko smo spraševali, od česa pa vendarle
živijo ti ljudje, je bila uganka o razmeroma
dobrem standardu, političnem in splošnem
zadovoljstvu in mirnem prenašanju oblasti

Francozov, pojasnjena. Vsakih nekaj tednov izstrelijo v vesolje eno od raket Arian.
V bližini mesta Kuorou je na ogromni
površini (skoraj 100.000 ha) vesoljski center, kjer sestavljajo in izstreljujejo rakete,
ki so izdelek skupnega evropskega programa. Zaradi tega so zgradili veliko pristanišče, železniško progo ter dobro avtomobilsko cesto ob obali, zato imajo na letališču
v Cayennu (mestu s 25.000 prebivalci)
najdaljšo vzletno stezo v Južni Ameriki in
tudi zato so velika potniška letala, ki
priletijo iz Pariza 6-krat na teden, vedno
polna potnikov. No, in tudi zato so cene
podobne kot v Franciji. Kosilo ali večerja v
kitajski restavraciji stane 1OO FF (2.500
SIT). Malo čudno zveni- kitajska restavracija - toda velika veči na trgovin (majhne
toda dobro založene samopostrežbe) in
restavracij je v lasti Kitajcev, ki jih je v
Gvajani veliko, čeprav tvorijo osnovno
prebivalstvo kreoli (mešanci med belci in
črnimi sužnji). Veliko je priseljencev iz
sosednjega Surinama in Brazilije, za katere
je to obljubljena dežela. Nasploh je značil
na velika pestrost, mešanost različnih ras
in večinoma se to odraža na ulici, ko so

nam pogledi uhajali za lepimi temnopoltimi
mladenkami in mladci (velja za ženski del
odprave). čutiti je posebno vzdušje, temperament in, poleg značilnega nenavadnega vonja, v zraku kar lebdi ritem sambe.
Vse to človeka - obiskovalca teh krajev
kar nekako omami, ga potegne vase in ko
se moraš, hočeš-no češ, iz tega iztrgati,
ostane v tebi nekaj tega in včasih se čeprav nisi poseben plesni talent - zalotiš,
da se začneš zvijati v kakšnem latinskoameriškem ritmu. Za obiske teh krajev je
treba izbrati pravi čas. Naša odločitev, da
gremo tja proti koncu sušnega obdobja, je
bila zelo dobra, čeprav povezana s tveganjem, da ujamemo začetek deževne dobe,
ki se uradno začne 15. novembra, neuradno pa ... saj vemo, kako je z našimi letnimi
časi. Doživeli smo sicer hujši naliv, vendar
na varnem, v hotelu. Vsa tista ogromna
količina dežja (okrog 3500 mm), ki se letno
izlije nad te kraje, namreč pade v času od
15. novembra do 15 junija. V tem času se
tudi ohladi in povprečna temperatura, ki je
sicer 28°C se zniža do 25°C. Visoke temperature in sorazmerno veliko zračno vlago
smo kar dobro prenašali, seveda z velikim

Sprejel nas je direktor ONF g. Jean Douheret, levo mag. Milan Šinko
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nadomeščanjem izgubljene tekočine. Praviloma z vodo iz steklenic, nekateri štajerci
pa, ne brez posledic, z drugimi tekočinami.
Prava "avantura" se je za nas začela z
vkrcanjem v terenska vozila, s katerimi
smo se peljali do izhodišča naše poti v
tropski gozd. Opremljeni z rešilnimi jopiči,
obloženi s fotoaparati in drugo potrebno in
nepotrebno kramo, smo bili kar nevaren
tovor za dva krhka indijanska čolna - pi rogi.
Zahvaljujoč spretnemu vozniku - čolnarju
ter sorazmerno mirni reki smo po večur
nem potovanju prispeli do "baznega" tabora ali "carbeta". Na našo žalost v reki nismo
videli nobenih krokodilov niti piranh. Seveda pa kljub temu vožnja ni bila nič kaj
dolgočasna. Kmalu smo se navadili na bujen pragozd, na gosto in neprehodno rastlinstvo, ki porašča bregove rek; na pravljič
no lepe skupine palm, na ogromne drevesne orjake s številnimi epifiti. Spremljal nas
je živ žav znanih in neznanih ptičjih vrst
(večina "je bila za nas laike "vodomcev"),
občudovali smo pisane metulje ter prekrasne cvetove orhidej in drugih cvetoči h grmov. Od začetka blatna in od vpliva oceana

umazana reka se je spremenila v ožjo
rečico, katere voda je bila še vedno neprezorno rjava, polna delcev zemlje, vendar
čista in za večino dovolj dobra za kopanje,
za nekatere pa celo za pitje. "Bazni" tabor
je predstavljala slamnata okrogla koliba na
bregu reke. Sploh je vse, kar se tu dogaja,
vezano na reko. Edino po rekah je možno
potovanje v notranjost dežele. V našem
primeru je bila reka tudi kopališče , umivalnica ter prostor za pripravo hrane. Skupaj
z Indijanci smo v reki nastavili mreže in se
zjutraj veselili ulova. Od "baznega" tabora
smo opravili še krajši pohod v džungle.
Kmalu smo ugotovili, da je sposobna ena
slovenska gozdarka postaviti toliko vprašanj, da na vsa niti trije Indijanci niso znali
odgovoriti. Kaj hitro smo namreč opazili,
da okrog nas ne rastejo bukve in da je za
te gozdove značilna izredna pestrost. Od
tal do vrha krošenj je prostor zapolnjen z
vsem mogočim rastlinjem. Med opremo
gozdarjev spada obvezno mačeta , s katero
si utirajo pot. Človek ima tu občutek, da se
prebija skozi dnevno sobo kakšnega prevnetega zbiralca fikusov, mimoz in drugih

Tropski deževni gozd

Na reki lracombo
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eksotičnih

rastlin.
V vsej zmedi ni čudno, da najboljši
poznavalci ločijo samo 200 - 300 drevesnih vrst od menda 1.500 in da med obvezno opremo gozdarjev spadajo tudi "dendrološko usposobljeni" Indijanci, ki iščejo drevesa, katerih les je dovolj tržno zanimiv,
da se jih splača posekati. Ti Indijanci so
nepogrešljivi tudi zaradi svoje sposobnosti
za orientacijo, poznavanja življenja v gozdu
in tudi nevarnosti, ki prežijo na obiskovalce.
So dobri lovci in kuharji. To smo preskusili
tudi mi, ko so ponoči ustreljenega pekarija
(vrsta gledalca, velikega kot manjši prašič) ,
drugi dan pripravili v odličnem "golažu".
Okus je malo pokvarilo ceneno špansko
vino, s katerim smo zalili to odlično jed.
Boljša a tudi močnej ša od vina je bila
pijača, ki so jo pripravili iz belega ruma,
tekočega sladkorja ter rezine limone. Gozd
oživi šele ponoči. Takrat prileze na plan
vse kar leze, hodi in leta. Obešeni v viseče
mreže smo vsak po svoje doživljali noči in
še posebej jutra. Prihod noči je nenaden in
nenavaden. Izmenjava dneva in noči je ob
18.30 in noč traja 12 ur. Ko zjutraj ugašajo
zvezde počasi utihnejo glasovi opic, žab,
ptičev, skržatov in vsega drugega. Vse se

umakne v varna zatočišča v votline dreves
in pod zemljo. Potem pa so popotniki
razočarani, ko ne vidijo nobenih zveri, kač,
opic, ... To, da bi srečali jaguarja, pum o ali
pa vsaj tapirja (največja divja žival v teh
krajih), je ostala le želja. No, od jaguarja
smo videli le lep kožuh, od anakonde pa le
slabih 5 m dolgo kožo.
Izredna pestrost je tudi razlog, da te
gozdove vsako leto obišče nekaj sto botanikov z vsega sveta, in , kot je povedal
direktor gvajanskega botaničnega inštituta,
odkrijejo na leto vsaj 1O dotlej neopisanih
rastlinskih vrst. Pri tem je značilno, da
vlada veliko zanimanje za razne rastlinske
"strupe" z zdravilnimi učinki, saj menda
skrivajo tropski gozdovi zdravila za vse
možne bolezni. Za botaniko se čedalje bolj
zanimajo tudi iskalci zlata, odkar ugotavljajo, da so nekatere rastline dobre nakazoval ke ležišč zlate rude.
Seveda, kdor obišče Gvajano, ne more
mimo Metulja in njegovega Hudičevega
otoka. Sloves Gvajane je v času , ko so
tukaj prestajali svoje kazni najhujši francoski zločinci, močno zrasel.
Le malokdo je preživel več letno delo v
močvirnih priobalnih predelih. Še manj pa

Po reki smo se prebijali v osrčje pragozda
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je bilo kaznjencev, ki so preživeli zapore
na otokih ali od tam pobegnili. Danes pa
so to rajski otoki s čistim morjem, palmami
in jih številni turisti radi obiskujejo. Ostalo
je še precej vidnih ostankov leta 1950
opuščenih kaznilniških objektov. Za nas
pa je dan, preživel na Kraljevem otoku,
pomenil predvsem sprostitev in uživanje v
včasih kar nevarnih valovih Atlantika.
Kaj pa gozdarstvo?
Kot gostje ONF smo v teh nekaj dneh
lahko spoznali organizacijo gozdarstva in
način dela z gozdovi v Francoski Gvajani.
Začetki organiziranega gozdarstva segajo tu
v čas po letu 1926, vendar je bilo delo v
gozdovih vse do leta 1946 pod kontrolo
rudarstva. Vse do ustanovitve ONF leta 1966
je bilo gozdarstvo zelo ekstenzivno in še do
pred kratkim so bile za izkoriščanje gozdov
dajane večletne koncesije - odkup lesa na
panju ..:. ki se postopoma iztekajo in jih ne
podaljšujejo več. Ocenili so, da je bilo prav s
temi koncesijami storjeno precej škode.
Cena lesa na panju znaša 20 - 30 FF/m3.
Gospodarjenje z gozdom poteka le v približno 100 km širokem obalnem pasu. V veljavi
Orjak v pragozdu
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je leta 1976 sprejet francoski zakon o gozdovih, ki predpisuje 1O-letne gozdnogospodarske načrte, ki so zelo podobni našim, so pa
seveda prilagojeni razmeram v teh krajih.
Gozdovi so razdeljeni na 14 "območnih
enot'', te pa na 53 nižjih enot (GGE), od
katerih vsaka meri okrog 10.000 ha in je
razdeljena na približno 300 ha velike oddelke.
1O % površine gozdov izločijo kot gozdne
rezervate. Pred sečnjo zgradijo potrebno
cestno omrežje, označijo drevesa za posek
in trase za vlake. Posekajo 1-2 drevesi na
ha (oz. 2-10m3), in to le tržno zanimive
vrste: angeliqe, gonfolo, grignon franc in še
nekaj drugih (okrog 15 vrst). Za potrebe g.g.
načrtovanja delajo gozdno inventuro, vendar
po navadi šele po sečnji , ko so gozdovi
kolikor toliko dostopni in prehodni. Vsa dela
lahko potekajo le v sušnem obdobju, sicer
so ceste neprevozne. Po njihovo minimalne
poškodbe po gradnji cest (erozija), po poseku in spravilu lesa, se v kratkem času
zacelijo, ostanki debel in vej izginejo, vlake
preraste bujno rastlinje, v gozdu ostanejo le
okrog 20 m široke, z rdečim lateritnim materialom utrjene ceste. Sprijaznili smo se z
ugotovitvijo, da je tak način dela s tropskim
gozdom vendarle še dokaj nežen v primer-

D

javi z masakriranjem v Amazoniji in da zajame le majhen del Gvajane.
Celotna ONF je zelo močna organizacija,
ki šteje prek 14.000 zaposlenih, na Gvajanski upravi dela 70 ljudi, od katerih je višji
kader "uvožen" iz Francije; nižji uslužbenci
pa so tudi že domačini, ki z delom v tem
podjetju sorazmerno dobro zaslužijo.
Poleg ONF deluje v Gvajani še nekaj
raziskovalnih institucij. med katerimi je na
prvem mestu SIL VOLAB - Guyane, ki v
sodelovanj u z večnacionalnimi pa tudi
drugimi organizacijami izvaja številne raziskave v območju tropskih gozdov. Zastavljene imajo različne dolgotrajne raziskovalne
projekte na področju funkcioniranja ekosistemov (botanika, ekologija, genetika),
odnosov med rastlinskim in živalskim svetom, dogajanj v tleh, tehnologije lesa, poljedelstva. Ogledali smo si poskusne plantaže različnih tujih dreves. Ni nam bilo čisto
jasno, čemu vlagati toliko energije v ta
prostor, in ob neizmernem bogastvu domačih vrst eksperimentirati z evkalipti in
drugimi eksotami. Sicer pa smo jim včasih
kar precej blizu, ali ne?!
Zanimiv je bil ogled raziskovalnih ploskev
v Paracouju, kjer raziskujejo naraven gozd

Po Metuljevih poteh

Udeleženci ekskurzije v Francosko Gvajano z gostitelji (vse slike- foto: Janez Konečnik)
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1

in funkcioniranje ekosistema ter iščejo poti

povzročajo največ

za gospodarjenje - trajnostno pridobivanje
lesa. Na primerjalnih ploskvah, velikih po 9
ha, od 1984 dalje ugotavljajo z meritvami
razlike med gospodarjenim gozdom ter

napadli celo leseno ostrešje ene od hal
inštituta. Zadnji dan, pred večernim pole-

gozdom, ki je prepuščen naravi.
Zanimivi so tudi načini nege gozda.
Izbranim drevesom, to so predvsem tista

komercialno najbolj pomembna in so posebej označena, odstranjujejo konkurente z
obročkanjem

ter arboricidi.

Popeljali so nas na gozdno učno pot
"Miranda" v bližini Cayenna. Pot je speljana
po hribu nad mestom Matoury, kjer je bilo
leta 1942 izločena 166 ha gozda kot
naravni rezervat. V letih 1990-1992 pa so
trasirali 2,8 km dolgo učno pot z osmimi
stojišči,

ki so opremljena z informativnimi

tablami. Obiskovalce seznanjajo z rastlinstvom in živalstvom teh krajev. Pot je precej
obiskana bodisi z vodenimi skupinami,
naključnimi obiski ali zaradi svoje razgibana
konfiguracije tudi z rekreativci. Kljub rednemu vzdrževanju je table in drugo opremo
načel zob časa ali pa preobjestni obisko-

valci, vsega res ne morejo nap1titi termitom

in opicam. Skupine vodi po poti gozdar,
zaposlen pri ONF.
Obisk xyloteke - inštituta za raziskavo
tropskih lesov je bil poučen predvsem
zaradi prikaza ogromnega števila vrst lesa
ter proučevanja njihovih kemičnih in me-

hanskih lastnosti. Veliko se ukvarjajo tudi
z zaščito lesa pred različnimi škodljivci,
glivami in žuželkami, med katerimi jim

preglavic termiti, ki so

tom v Pariz, smo vsemu dodali še piko na

i. Z aerotaksiji smo se odpravili na ogled
Gvajane iz ptičje perspektive. Po dnevih
pešačenja,

vožnje s čolni in kombiji smo

uživali (skoraj vsi) ob prekrasnem pogledu
na zeleno preprogo tropskega deževnega
gozda. Še enkrat smo si "napasli" oči na

deželi, kjer lahko tako blizu skupaj doživiš
tolikšna nasprotja: Indijanci ob rekah, z
njihovim starodavnim načinom življenja,

nekaj korakov vstran pa najmodernejšo
vesoljsko tehnologijo.
To je le kratek pregled vtisov in doživetij
našega potovanja. Najbrž bi vsak udeleženec lahko napisal svojo zgodbo, vsem pa
bi bilo skupno to, da so nam naši gostitelji
v tem kratkem času predstavili največ, kar
je bilo možno. Kljub številnim željam so
brez slabe volje uredili vse. Vendar je le
malo verjetno, da bi jim lahko gostoljubje
kdaj povrnili v naših gozdovih.
Menim, da se lahko v imenu celotne

skupine zahvalim vodstvu ONF in njihovim
delavcem v Gvajani, še posebej gospodu
direktorju Jeanu Douheretu ter seveda
Olivieru Brunauxu, ki je imel z nami največ

dela.
Upam pa, da bo kolega Milan Šinko še
kakšno tako dobro zamisel uspešno pripeljal do konca in to z malo več podpore
vseh, ki se v tem primeru niso odzvali.

Na vrsti je Afrika
Vjeseni (odhod: 25. 10. 96) pripravljamo 9- ali 16-dnevno gozdarsko odpravo za okoli 15 udeležencev v
zahodno Afriko. Prepotovali in spoznali bomo ekstreme: od afriškega tropskega gozda v Slonokoščeni obali
preko savan do saharskega območja v Maliju. Poskušali bomo zagotoviti strokovno pomoč gozdarskih kolegov
s črne celine, vendar je treba opozont1; da si lahko tokrat obeiBmo več "sproščene tehnike potovanja« - v
primerjavi z organizacijo v Južni Afriki. Okvirna cena: 2300 DEM za 16 dni. Da bi lahko ocenili interes za
potovanje zaradi nadaljnjih priprav in ga pozneje tudi primerno skupno pripravili, vabim vse, ki jih potovanje
zanima, da pošljejo do 1. aprila na naslov Milan Šinko, G. Radomeljske čete 49, 1235 Radomlje, 2 frank/rani
kuverti z naslovom za nadaljnja obvestila. Kdor se želi prijaviti (recimo temu z •veliko stopnjo zanesljivosti
udeležbe•) še pred dokončno znanim programom potovanja, naj to v pismu navede, saj bomo upoštevali vrstni
red prijav. istočasno nam bi ..predprijave« olajšale priprave in omogočale porazdelitev določenih opravil. Upam,
da bomo popolnejše podatke o potovanju lahko objavili v Gozdarskem vestniku, ki bo izšel maja, in sprejemali
prijave za še prosta mesta do sredine junija.
Milan ŠINKO
72

Gozd V 54, 1996

OBVESTILO
Zveza gozdarskih društev Slovenije
bo v času od 29. marca do 5. aprila 1996
predstavila svoje dejavnosti na

35. slovenskem sejmu
kmetijstva in gozdarstva v Kranju
Na stojnici si bo mogoče ogledati in kupiti
pomembnejše publikacije Gozdarske :založbe,
revijo Gozdarski vestnik
ter več populari:zacijskih gradiv
(:zloženke, priponke ipd.)
V četrtek, 4. aprila, bo na »Gozdarski dan«
v obliki okrogle mize obravnavana tema
o ogroženosti naših gozdov
ter predstavitev knjižice
>>Kaj ogroža slovenske gozdove<<.
Upamo, da si boste ogledali sejem,
ki je namenjen tudi naši stroki
in sodelovali s svojimi predlogi na tej okrogli mizi.
ZVEZA GOZDARSKIH DRUŠTEV SLOVENIJE
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Gozdarstvo dveh sistemov
Slovensko gozdarstvo je v okviru nakazanih smeri razvoja naše
družbe pred leti zakorači/o po poti drugačne organiziranosti. Mnenja o poti, ki jo je v osnovi za količil Zakon o gozdovih, sicer pa je
ob njegovem sprejetju na njej ostalo še dosti nedodelanega, so
se razlikovala, kot se razlikujejo še danes.
Trije osrednji subjekti novoorganiziranega gozdarstva- Zavod za
gozdove Slovenije, Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov RS ter
gozdna gospodarstva- so v preteklih letih intenzivno dog raje vali
svojo organizacijo, v najnujnejšem so tudi dorekli medsebojno
sodelovanje.
Med stvarmi, ki so ostale po Zakonu o gozdovih nedorečene, so
se pokazale kot najtrši oreh vse vrste pravic do gozdov. Pri
vprašanju gospodarjenja z divjadjo pravica do lova, ki naj bi izhajala
iz lastništva nad gozdnim zemljiščem, in pri koncesijskih pogodbah, s katerimi naj bi se uredil odnos med Skladom kmetijskih
zemljišč in gozdov RS kot upravljalcem državnih gozdov in gozdnimi gospodarstvi, pravica do dela v državnih gozdovih, ki naj bi
izhajala - rečeno na kratko - iz preteklega gospodarjenja s temi
gozdovi.
Pravice in predpravice so od nekdaj zanimivi artikli. Imajo tudi
zelo "konkretno" vsebino. V gozdarstvu smo se v zgodovini že
srečevali z njimi. Celo prelomnega pomena za gozd so bile spremembe v pravicah do gozda -zaradi njihove konkretne vsebine
seveda, ki se, pravilno razumljena, nujno odrazi na gozdu.
Odločitve glede pravic in predpravic do gozda so strateške, predvsem za gozd! O njih danes odločajo najvišji državni organi- ali
zaradi gozda? Kompromisi so verjetno neobhodni, vendar, če se
v sistem enega naboja zanese kritično maso nasprotnega, sistem
koagulira. Sistemi so boljši ali slabši, zmes diametralno različnih
pa praviloma ni uspešna.

"Danes"je vselej čas, ko se preteklost stika s prihodnostjo. Ali pa
ju je že kdo kdaj z uspehom prekrižali?
Urednik
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Proučevanje

onesnaženosti gozdnih tal v imisijskem
območju šoštanjske termoelektrarne s parnoprimerjalnimi raziskovalnimi objekti
Forest So il Pollution Study in the Emission Area of the Šoštanj
Thermal Power Station by means of Pair- Comparison Research
Objects
Mihej URBANČIČ •

Izvleček
Urbančič,

M.: Proučevanje onesnaženosti gozdnih tal v imisijskem območju šoštanjske termoelektrarne s parna-primerjalni mi raziskovalnimi objekti.
Gozdarski vestnik št. 211996. V slovenščini s povzetkoro v angleščini, cit. lit. 18.
V prispevku so prikazane pedološke metode,

pomembnejši rezultati in ugotovitve raziskave o
značilnostih in stopnjah onesnaženosti gozdnih
tal na treh parih stalnih raziskovalnih objektov,
qsnovanih leta 1990 v imisijskem območju TE
Soštanj. Ob parnih primerjavah so imela tla iz
objektov z večjo onesnaženostjo gozda v organskih horizontih večje koncentracije skupnega žvep~
la od tal v manj onesnaženem gozdu. Na štirih
objektih so bila tla v zgornjih plasteh mestoma
onesnažena s svincem prek dopustne mejne vrednosti 1 OO mg Pb na kg tal.
Ključne besede: monitoring gozdnih tal, analiza
tal, težke kovine, onesnaženost tal

1 UVOD
INTRODUCTION

Termoelektrarna Šoštanj spada med
onesnaževalce okolja v Sloveniji.
Tako je npr. leta 1990 oddala v zrak 92964
ton žveplovega dvokisa, 12389 t dušikovih
oksidov in 5731 t prašnih delcev (po viru
RAJH-ALATIČ Z. in sod., 1991). Odpadni
plini iz njenih dimnikov škodljivo vplivajo
tudi na gozdove v njenem imisijskem
območju in mestoma povzročajo njihovo
propadanje. Škodljivi vplivi žveplovega
dioksida in drugih onesnaževalcev zraka
največje

* M. U., dipl. inž. gozd., Gozdarski inštitut Slovenije, Večna pot 2, 1000 Ljubljana, SLO
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Synopsis
Urbančič, M.: Fore~t Soil Pollution Study in the
Emission Area of the Soštanj Thermal Power Station by means of Pair - Comparison Research
Objects. Gozdarski vestnik No. 211996. ln Slovene
with a summary in English, lit. quot. 18.
The article presents pedolog ic methods, important results and findings of the research on the
characteristics and stages of forest so il pollution
in three pairs of permanent research objects, §!Stablished in 1990 in the emission area of the Soštanj Thermal Power Station. Couple comparisons evidenced higher concentrations of total sui~
ph ur in the soil from the objects with higher pollution of forest in organic horizons than in that of
less polluted forest. ln four objects, the soil in
up per strata was in some parts polluted with sulphur over the permitted value of 1OO mg Pb per kg
ofsoil.

Key words: forest soil monitoring, soil analysis, heavy metals, soil pollution

na rastlinstvo v vplivnem območju TE
Šoštanj so že razmeroma dobro poznani
(BATIČ F. in sod., 1994; DRUŠKOVIČ B.,
1990; FERLIN F., 1990; KALAN J. in sod.,
1989; KOLAR 1., 1989; KRAIGHER H.,
1990; RIBARIČ-LASNIK G., 1991; SMOLE
l. in sod., 1995; idr.). Čedalje več je tudi
študij, ki obravnavajo vplive odložin iz
zraka, onesnaže~e_ga zaradi TEŠ, na gozdna tla (SIMONCIC P., 1992; SVETINAGROS M., 1994, idr.) in raziskav onesnaženosti zraka, padavin, voda ter radioloških
meritev ipd ..
Na gozdarskem inštitutu smo prvo pilotsko raziskavo vplivov škodljivih snovi iz
zraka na gozdna tla in rastlinstvo na osnovi
primerjanja lastnosti objektov s podobnimi
rastiščnimi razmerami, a z različno ones-
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Nahajaiisca parna-primerjalnih raziskovalnih objektov
The locations of pairwcomparison research objects
(Povzeto po KALAN in sodel. 1989)
(Taken after KALAN etal., 1989)

Lokacija_ raziskovalnega objekta
D The
location of a research object

Nazivi raziskovalnih objektov
The nam es of research objects
š -Široko
P -Pirešica
T - Topolšica
Z -Prednji vrh pri Zavodnjah
V- Veliki vrh
O- Osankarica
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naženostjo gozdov, zastavili leta 1988 z
številom raziskovalnih ploskev na
različnih koncih Slovenije (KALAN J., 1989;
SMOLE 1. , 1990; URBANČIČ M., 1989 in
1992). Na osnovi teh izkušenj so bili leta
1990 v imisijskem območju TEŠ (v gozdovih, ki poraščajo rastišča na rečnih usedlinah, na andezitskem tufu in na tonalitu te kamnine so med najbolj razširjenimi na
območju Šaleške doline) osnovani trije pari
stalnih raziskovalnih objektov za nadzor
stanja gozdov, za spremljanje dogajanj v
njih in še posebej za ugotavljanje imisijskih
vplivov TE Šoštanj na gozdna tla in rastlinstvo. Na njih proučujemo tudi stanje tal in
zasledujemo morebitne spremembe v talnih lastnostih s ciljem , da ugotovimo učinke
odložin žvepla in drugih odpadnih snovi iz
onesnaženega zraka na gozdna tla in
posledice teh vplivov na stanje, stabilnost
in razvoj gozdnih ekosistemov.
V tem prispevku prikazujemo način izbora raziskovalnih objektov, metode pedoloških raziskav in pomembnejše izsledke o
večjim

Termoelektrarna Šoštanj
The Šoštanj Thermal Power Plant
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talnih lastnostih in onesnaženosti tal na
teh treh parih objektov.

2 RAZISKOVALNI OBJEKTI IN METODE
DELA
2 RESEARCH OBJECTS AND WORKING METHODS

2.1 Opis
tov

nahajališč

raziskovalnih objek-

2.1 Research Objects' Location Description

Na stalnih raziskovalnih objektih se navadno proučuje vplive onesnaževalcev na
tla tako, da se na istem mestu ugotavlja
spremembe talnih lastnostih v določenih
časovni h presledkih, npr. na vsakih 5 let.
V opravnavanem primeru pa je za zdaj
uporabljena metoda parnih primerjav.
Leta 1990 smo pod vodstvom pedologa
Janka Kalana v osrednjem imisijskem
vplivnem območju termoelektrarne Šoštanj, ki ga imenujemo tudi Šaleško imisij-

Proučevanje

osnesnaženosti gozdnih tal v imisijskem
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sko območje, izbrali 5 stalnih raziskovalnih
objektov, enega pa smo poiskali vzhodno
od tega območja, na visokogorski planoti
Pohorja. Objekte smo izbirali na gozdnih
rastiščih, ki so med najbolj razširjenimi v
Šaleškem imisijskem območju , in sicer
tako, da sta si bila po dva raziskovalna
objekta različna v stopnji onesnaženosti, v
drugih ekoloških razmerah pa čimbolj
podobna. Pričakovali smo, da bomo s
primerjanjem talnih razmer med objektoma
v paru dobili željene podatke o spremembah, ki jih v tleh povzročajo odložine iz
onesnaženega zraka ter o učinkih teh
sprememb na stanje obravnavanih gozdov.
Kako močno so objekti onesnaženi, smo
sklepali na osnovi njihovega položaja v
prostoru glede na TEŠ, iz ocene poškodovanosti drevja zaradi imisij po ECEmetodi, iz stanja lišajev ter vsebnosti
skupnega žvepla v vzorcih smrekovih iglic,
ki so bile na objektih odvzete za foliarne
analize (FERLIN F., 1990; KALAN J. in
sod., 1989; KOLAR 1., 1989; KRAIGHER

šoštanjske termoelektrarne s parno-pri merjalnimi...

H., 1990; RIBARIČ-LASNIK C. , 1991 ;
SMOLE 1., 1990 idr.). Rastišča gozdnih
združb je na osnovi svojih popisov vegetacije določil fitocenolog Ivan Smole.
Dva objekta sta bila izbrana na rast iščih
gozdne združbe jelke z viličastim mahom
(Bazzanio - Abietetum WRABER (1953)
1958), v kmečkih gozdovih smreke s pretežno posamezno primesjo gradna, domačega kostanja, rdečega bora, jelke in
bukve, v kateri prevladuje skupinskoprebiralno gospodarjenje. Sestoji poraščajo
pobočne psevdogleje, ki so se razvili na
pliokvartarnih fluviativnih sedimentih iz
ilovice, peščene gline in glinastega proda.
Objekt na Širokem pri Lajšah je dva in pol
kilometra oddaljen od TEŠ, leži severno
od termoelektrarne in je po naših ugotovitvah bolj izpostavljen njenim imisijskim
vplivom od primerjalnega objektapri Topolšici, ki je po zračni črti od TES v smeri
severozahod oddaljen štiri in pol kilometra.

Avtomatska postaja za merjenje onesnaženega zraka in drugih meteoroloških pojavov v Zavodnjah
Automatic station for the m onitoring of po/luted air and other meteoro/ogica/ phenomena in Zavodnj e
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Drugi par primerjalnih objektov je bil
osnovan v raznodobnih kmečkih gozdovih
na rastiščih kisloljubnega gozda bukve,
belkaste bekice in hrastov (Querco-LuzuloFagetum MARINČEK, ZUPANČIČ 1979),

šoštanjske termoelektrarne s parno·primerjalnimi...

na površini, veliki najmanj en hektar. Najpomembnejše rastiščne značilnosti, ki so

bile ugotovljene na objektih ob litocenoloških popisih in opisih reprezentančnih talnih
profilov, so prikazane v Preglednici 1.

ki poraščajo rankerje, distrična rjava tla in

sprana tla na andezitnih tulih, !ulitih in
vulkanskih brečah. Objekt na Velikem vrhu
je tri in pol kilometra (v smeri jugozahod)
oddaljen od TEŠ in leži v mešanem kmeč
kem gozdu bukve, kostanja, gradna, rdečega bora in smreke. Je pod močnim

vplivom njenih emisij. Blizu objekta je
postaja ANAS (Analitični Nadzorni Alarmni
Sistem), ki meri onesnaženost zraka in

druge meteorološke pojave. Objekt nad
Pirešica leži približno 1O km vzhodno od
TEŠ, na samem robu imisijskega območja,
v malo onesnaženem, raznodobnem mešanem sestoju gradna, rdečega bora,

bukve in kostanja, v katerem so tudi
stel jari li.
Peti objekt je postavljen v kmečki raznodobni bukov gozd s primesjo smreke, rdečega

bora in macesna, ki leži na Prednjem

vrhu pri Zavodnjah, blizu druge postaje
ANAS, severozahodno od TEŠ. Čeprav je
od termoelektrarne oddaljen približno 8 km
(po zračni črti), je objekt močno izpostavljen njenim imisijskim vplivom. Ta gorski
kisloljubni bukov gozd z belkasto bekico
(Luzulo albidae-Fagetum s. lat.) porašča
distrična rjava tla na tonalitu.
Šesti stalni raziskovalni objekt smo osnavali na Pohorju blizu Osankarice. Leži približno 30 km severovzhodno od TEŠ, zunaj
njenega osrednjega vplivnega imisijskega
območja.

Osnovan je v enodobnem smre-

kovem debeljaku s posamezno primesjo
bukve, jelke in gorskega javorja. Sestoj
porašča distrična rjava tla na tonalitu.
Potencialna gozdna združba tega zasmrečenega rastišča

je uvrščena v obubožano

obliko visokogorskega pohorskega bukovega gozda (Savensi-Fegetum, geogr. var.
pohoricum KOŠIR 1965, forma depauperata).
Raziskovalni objekti so bili osnovani na
položnem terenu, kjer razvoj tal ni bil moten
ali prekinjen zaradi erozijskih procesov,

vlak, poti, starih kopišč, ognjišč, izvalov ter
podobnih vplivov in na mestih, ki so bili
rastiščno
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2.2 Opis terenskih in laboratorijskih del
2.2 A Description of Field and Laboratory Work

V letu 1990 smo izvedli tudi prva terenska pedološka dela. Na vsakem izbranem
raziskovalnem objektu smo izkopali po en
reprezentančni !alni profil, ki prikazuje tla,
značilna

za tisto rastišče, ga opisali in iz

njegovih genetskih horizontov in podhorizontov odvzeli talne vzorce. V bližini talne-

ga profila smo iz treh kvadratnih ploskev,
vsaka je bila velika 25 cm x 25 cm, odvzeli
kvantitativne vzorce tal iz naslednjih plasti:
opada (Ol), fermentacijske plasti (Of),
organskega podhorizonta z že humificirano

organsko snovjo (Oh) ter iz naslednjih globin tal: 0-5 cm, 5-10 cm, 10-20 cm, tako
da za te plasti spoznamo prostorninsko
maso tal, kar nam je omogočilo izvesti

kvantitativne laboratorijske analize tal.
Tako nabrani vzorci tal so bili analizirani

po standardnih metodah (opisane so v Simončič P. 1992, Urbančič M. 1989 in 1992
ter v drugih naših pedoloških prispevkih) v
pedoloških laboratorijih gozdarskih inštitutov v Ljubljani (IGLG oz. sedaj GIS) in
na Dunaju (FBVA), deloma pa so arhivirani za prihodnje primerjalne in dopolnilne
analize. Vzorcem so bile določene nasled-

nje lastnosti: tekstura; reakcija (pH v
CaCI 2 ); količina organskega ogljika (C) in
skupnega dušika (N); ogljik-dušikovo razmerje (C/N); rastlinam lahko dostopen kalij
(K2 0), fosfor (P 2 0 5 ) in magnezij (Mg);
izmenljivi kovinski bazični kationi (K+,
Ca++, Mg++, Na+); izmenljiv vodik (H+);
vsota izmenljivih baz (SB), kationska izmenjalna kapaciteta (KI K), stopnja nasičenosti
z bazami (V).
Kvantitativnim vzorcem, odvzetim iz

plasti z vnaprej določenimi globinami, so
bile poleg teh parametrov na FBVA (Forstlichen Bundesversuhsanstalt, Dunaj) določene z atomsko absorbcijsko spektrofotometrijo (ekstrakcija z zlatotopko) celokupne vsebnosti naslednjih težkih kovin:

~

~.
~

2 .

Preglednica 1: Ekološke značilnosti raziskovalnih objektov
Table 1: Ecological characteristics of the research plats
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kroma (Cr), bakra (Cu), železa (Fe), mangana (Mn), niklja (Ni), svinca (Pb) in cinka
(Zn). Na gozdarskem inštitutu so bile tem
vzorcem z aparature Sulmhomat 12-ADG
(suhi sežig) določene še količine skupnega
žvepla.

3 IZIDI TALNIH PREISKAV IN UGOTOVITVE RAZISKAVE
3 THE RESULTS OF SO IL INVESTIGATION S
AND THE RESEARCH'S FINDINGS

3.1 Značilnosti tal reprezentančnih profilov
3.1 Soil Characteristics of Representative Profiles

Na objektu Topolšica so se na pliokvartarnih .rečnih usedlinah iz peščene gline in
glinastega proda razvila zelo globoka tla.
Prevladuje globok, distrični, počni psevdoglej s precej debelim organskim horizontom .
Tudi na objektu Široko so na pliokvartarnih

sedimentih nastala zelo globoka tla. Tu
prevladuje srednje globok (ker se psevdoglejni g horizont pojavlja v globini pod
45 cm) , distrični, pobočni psevdoglej z razmeroma tankim organskim horizontom.
P~evdoglejna tla reprezentančnega profila Siroko imajo v primerjavi s tlemi profila
Topolšica tanjši organski horizont, so moč
neje oglejena, v g horizontu vsebujejo več
gline, so manj kisla (za okoli 1/2 stopnje
vsebnosti pH (CaC12)), vsebujejo nekoliko
več skupnega dušika (N) in imajo manjšo
kationsko izmenjalno kapaciteto. V zgornjem delu so manj zasičene z izmenljivimi
bazami, v spodnjem g horizontu pa bolj.
Na objektu Veliki vrh so se na andezitnih
tufih in tufitih razvila zelo globoka tla.
Prevladuje podtip ilimeriziranega distrič
nega kambisola. Tudi na objektu Pirešica
so na enaki kamnini nastala zelo globoka
tla. Tu prevladuje srednje globok, distrični,
pobočni psevdoglej.
V primerjavi s tlemi iz velikovrškega
reprezentančnega profila so tla profila iz

Kape z indikatorskimi lističi za merjenje vsebnosti 802 , NOx in 0 3 v zraku
Hoods with indicator pape rs for the measuring of 502 , NOx and 0 3 content in the air
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Pirešic bolj kisla, vsebujejo nekoliko več
organske snovi in skupnega dušika, imajo
ožja og ljik-dušikova (C/N) razmerja, z
rastlinam dostopnim kalijem so bolje preskrbljena, imajo pa nižje stopnje nasičeno
sti z izmenljivimi bazami. Pri njih je illimerizacija slabše izražena, imajo bolj glinasto
teksturo in slabšo prepustnost za vodo. V
primerjavi z velikovškim profilom so srednje
močno psevdooglejena.
Na objektu Prednji vrh pri Zavodnjah in
na objektu Osankarica na Pohorju prevladujejo globoka, tipična, distrična rjava tla
na tonalitu. Distrični kambisol, predstavljen
z zavodenjskim repreze ntančnim profilom,
ima zelo podobne lastnosti kot tla pohorskega profila. Vzorci pohorskih tal iz primerljivih globin praviloma vsebujejo manj
organske snovi, tla so bolje preskrbljena z
dostopnim fosforjem in magnezijem in
imajo nižje stopnje nasičenosti z izmenljivimi bazami od zavodenjskih.
Rezultati laboratorijskih analiz kvalitativ-

nih talnih vzorcev iz genetskih (pod)horizontov reprezentančnih profilov so prikazani v preglednicah 2, 3 in 4.

3.2 Lastnosti kvantitativnih vzorcev
3.2 The Characteristics of Quantitative Sam ples

Kvantitativ nim vzorcem, odvzetim iz
ploskev, velikih po 25 cm x 25 cm, so bili
določeni isti parametri kot talnim vzorcem
iz profilov, poleg tega pa s kisl inski m
razklopom in AAS še celokupne vsebnosti
nekaterih elementov, ki so za rastline in
druge talne organizme pomembni kot hranila ali (in) nevarni kot možni zastrupljevalci. Zanimivejši izidi laboratorijskih analiz
kvantitativnih vzorcev so prikazani v preglednicah 5 in 6.
Na vseh objektih so imeli kvantitativni
vzorci iz vnaprej do l očenih plasti v primerjavi s talnimi vzorci iz ustreznih (ekstrapoliranih) globin reprezentančnega profila do-

Parna-primerjalni raziskovalni objekt na Pred njem vrhu pri Zavod njah
The pair-comparison research object on Prednji vrh near Zavodnje
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Preglednica 2: Kemične lastnosti vzorcev iz reprezentančnih talnih profilov
Tabfe 2: Chemical properties of the samples from the representative soil profiles
Kraj
Location

Horizont
Horizon

Globina
Depth

pH
(CaCI,)

cml
Topotšica

Široko

Veliki vrh

Pirešica

Prednji v, pri
Zavodnjah

Osankarica

Ol
Ol
Oh
Ahl
Ah2
(B)v
(B)v/g
g1
g2
g3
Ol
Of
Oh
Ah1
Ah2
(B)vl
(B)v2
g1
g2
g3
g4
Ol
Of
Oh
Ah
E
(B)v/E
(B)v/Bt
(B)v1
{B)v2
(B)v3
Ol
Of
Oh
Ah
E
(B)v/Bt
g1
g2
g3
g4
Ol
Of
Ah
Ahf{B)v
(B)v
(B)v/C1
(B)v/C2
C/(B)v1
C/(B)V2
C/(B)v3
Ol
Ol/Oh
Ah
Ah(B)v
(B)v1
(B)v2
C/(B)v1
C/(B)v2

cc si
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7-6
6-3
3-0
0-1
1-12
12-44
44-63
63-BO
80-100
100+ 120
5-4
4-1
1-0
0-4
4-11
11-25
25-45
45-60
60-BO
B0-100
100+120
7-5
5-2
2-0
0-10
10-26
26-41
41-61
61-80
80-100
100+120
7-4
4-3
3-0
0-6
6-16
16-47
47-60
60-80
80-100
100-120
2-1
1-0
0-5
5-10
10-21
21-40
40-60
64-80
80-100
100-116
3-1
1-0
0-5
5-15
15-37
37-64
64-BO
80-100
100-112

Org. snov
Humus

CIN

""'

Skupni N
TotaiN
olko

DosiJAvail.
P,O,
mQJkq

Dosi.IAvail.

600
360
120
100
100
80
80
80
40

3,18
3,02
3,37
3,63
3,65
3,86
3,82
3,88
4,02

672
567
133
41
17
12
9
7
5

42
36
24
22
17
14
17
20
15

9,4
9,2
3,2
1,1
0,6
0,5
0,3
0,2
0,2

130
60
sledovi

4.11
4,45
3,94
4,03
4,11
4,09
4,10
4,16
4,22
4,26

621
552
176
43
22
14
10
JO
10
9

20
27
24
17
16
13
12
12
12
10

17,8
11,7
4,3
1,5
0,8
0,6
0.5
0,5
0,5
0,5

10
130
20
20

4,49
4,06
4.22
4,26
4,20
4,15
4,24
4,35
4,36

586
396
78
28
14
9
7
7
7

32
37
35
27
20
13
13
20
20

10,5
6.3
1,3
0,6
0,4
0,4
0,3
0,2
0,2

90

4,46
3,16
3,21
3,83
3,91
3,61
3,84
3,84
3,85

741
483
169
40
21
16
12
10
9

33
22
31
23
24
13
14
12
10

13,2
12,5
3,2
1,0
0,5
0,7
0,5
0,5
0,5

180
130

3,93
3,29
3,94
3,91
3,84
4,28
4,77
5,24
5,36

655
466
195
112
66
43
29
28
24

26
29
22
22
21
21
19
23
23

14,8
9,3
5,3
3,0
1,8
1,2
0,9
0,7
0,6

90
50

4,77
3,66
3,88
4,66
4,51
4,28
4,04

552
207
112
66
34
17
14

24
16
18
21
25
17
16

13,1
7,6
3,7
1,8
0,8
0,6
0,5

'1
'1
'1
'1
'1
'1

'1
'1
'1
'1
'1
'1

Dosi.IAvail.

K,O

Mg

m91kq

m 'ko

230
850
200
100
80
60
50
50
70
80

130
60

'1
'1
'1

o
o
o
o

'1
130

'1

"'1
"oo

o
o

780
300
130
100
70
70
70
60
60

90

970
880
340
130
100
200
250
280
290

180
130

'1
'1
'1
'1
'1
'1
'1

410
230
110
50
40
30
30
30
30

'1
'1
'1

130
40
10
10
10
20
20

400
140
50
40
30
30
30

'1
'1

"'1
'1
'1

,,,,
'1
'1
'1
'1
'1
'1
'1

o
o
o
o
o
o
o
o

'1
'1
'1

o
o
o
o

o
o
o
o
o
o

,,
'1
'1
10
10
20
20
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Preglednica 3: lzmenljive sposobnosti tal (v mmol JE/kg tal) reprezentančnih profilov

Table 3:Exchangeable capacities of soi/s (mmoi/Eikg of soil) from the representative profiles

i'

Kraj

Horizont

Location

Horizon

Ca++

Mg++

K+

N•+

SB

H+

KIK

v
%

1
1

Topolšica

i

1
1
Široko

Ah1
Ah2
(B)v
(B)v/g
g1
g2
93
Ah1
Ah2

(B)v1
(B)<I

Veliki vrh

g1
g2
g3
g4
Ah
E

(B)v/E
(B)v/Bt

Pirešica

2~

3,8
2,8
2,1
9,7
3,5
2,2
2,3
7,3

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

11,4

14,6

10,1

8,2
6,2
2,4
2,4
2,9
2,1
5,3
23,1

3,3
3,4
11,3

11,1
7,4
16,7

30,8
43,8
7,3
1,1
1,2
2,7
4,8
6,1
9,6
8,8
2,2
3,1
6,1
7,9

Ah

Ahi(B)v
(B)v
(B)v/C1
(B)v/C2
C/(B)vt
C/(B)V2
C(B)v3

Ah
Ah(B)v
(B)v1

(8i<2

9,3
9,2
4,5

7~

(B)v1

g1
g2
g3
g4

Osankl:lrica

7,3
6,6

(B)<I
(B)"

E
(B)v/81

Zavodnje

14,7

10,2
15,1

6,0
1,0
0,7
05

o~

0,8
4,1

28,8

4,1
1,0
1,4
13,8
27,5

30,9
38,7

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

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

volj podobne lastnosti in zato v tem prispevku niso podrobneje prikazani.
Ob parnih primerjavah izsledkov laboratorijskih analiz povprečnih kvantltativnih
talnih vzorcev Iz objektov (Široko: Topolščica, Veliki vrh: Pirešica, Prednji vrh pri
Zavodnjah: Osankarica) ugotavljamo, da
so imela tla iz objektov z večjo onesnaženostjo gozda v organskih horizontih
praviloma večje koncentracije skupnega
žvepla od tal objektov v manj onesnaženih
gozdovih. Enaka ugotovitev velja tudi za
vsebnosti celokupnega svinca v gornjih
plasteh tal. Večina analiziranih talnih vzorcev je vsebovala nenormalno veliko svinca
(nad 20 mg Pb na kg tal). Na štirih objektih

0,9
0,4
0,4
0,4
2,2
2,2
3,5
0,4
1,3
0,4
0,4
1,3
1,7
1,7
1,7
0,4
0,8
1,7
1,7
2,2
2,6
3,5
1,7
0,9
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
1,7
1,3
1,7
4,8
2,2
2,2
2,2
0,4
0,9
0,4
13

27,5
195
165
145
160
175
175

213,2
178,5

170
145
135
135
155
145
140
175
160
135
125
120
100
115

176,1

194,7

13,6
13,0
16,4

145
120
130
155
155
150
26<>
200
185
165
155
145

151,3
126,1
152,3
194,6
199,8
206,4
274,8
205,7
191,4
178,6
168,0
161,4

10,2

22,0
9,5
4,6
1,7
22

285
240
195
145

294,5
244,6.
196,7
1472

3,2
1,9
0,9
1,5

18,2

13,5
12,0
11,6

9,2
9,9
19,4
8,1
5~

4,5
13,7
28,7
19,8
13,0
10,0
17,3
18,0
13,0

26,8
59,6
79,7

157,0

171,6

184,2
184,9

150,3

139,5
148,7
163,7
164,8

153,0
185,0

167,3
153,0
138,0

146,8
159,6

8,5
7,6
7,6
6,8
5,0
5,4
4,5
3,5
3,2
9,2
15,6
12,0

8,5
5,4
10,3

11,8
9,4
18,3
37,3
40,9

21,0

6,3
6,1
22,3
39,6

44,8
56,4
14,8

5,7
8,4

4,2
4,8
14,6
20,3

22,4
27,3

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

(Široko,Topolščica, Veliki vrh, Prednji vrh
pri Zavodnjah) pa so bila tla v zgornjih
plasteh mestoma onesnažena s svincem
prek mejne vrednosti še dopustne onesnaženosti (1 OO mg Pb na kg tal), ki jo
navaja slovenski Uradni list iz leta 1990.
Količine drugih težkih kovin (celokupnega kobalta, kroma, bakra, niklja, cinka),
določene v talnih vzorcih, so se gibale v
okvirih normalnih vsebnosti ali vsaj pod
mejami, ki veljajo po avstrijskih predpisih
(ONORM) za verjetno onesnaženost.
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Povzetek
Gozdarski inštitut izvaja tudi posebne in interdisciplinarne raziskave propadanja gozdov in vplivov onesnaženega zraka na slovenske gozdove,
V sklopu teh raziskav celotnega gozdnega prostora so uvrščena tudi proučeya nja vplivov imisij
termoelektrarne Soštanj (TES) na gozdove. V ta
namen so bili leta 1990 v imisijskem območj u
TES (v gozdovih, ki poraščajo rasti šča na rečnih
usedlinah, na andezitnem tufu in na tonalitu) osnova ni trije pari stalnih raziskovalnih objektov za
nadzor stanja gozdov, za spremljanje dogajanj v
njih in š~ posebej za ugotavljanje imisijskih vplivov TE Soštanj na gozdna tla in rastlinstvo. Objekta v paru se razlikujeta v imisijski obremenjenosti
gozda, v drugih ekoloških dejavnikih sta si podobna.
Na vsakem raziskovalnem objektu so bili odvzeti
iz genetskih (pod)horizontov reprezentativnega
profila kvalitativni tal ni vzorci, iz vnaprej določenih
plasti treh ploskev velikosti 25 cm x 25 cm (do
globine 20 cm) pa kvantitatinvni vzorci tal. Kvalitativni'::'1 vzorcem so bile z laboratorijskimi an aliReprezentančni profil distričn ih rjavih tal s Prednjega vrha
A representative profile of the district brown sai/
from Prednji vrh

Odvzem kvantitativnih vzorcev organskih podhorizontov s pomočjo lesenega okvirja
The taking of quantitative samples of organic subhorizons by means of a wooden frame
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Preglednica 4: Tekstu ra tal

reprezentančnih

profilov

Table 4: Texture of the tine earth for the representative profiles
Kraj
LocaUon

Horizont
Horizon

Topolšlca

Ah2

ti iroko

Veliki vrh

Pirešica

Prednji v. pri
Zavodnjah

Osankarlca

Pesek
Sand

Grob melj
Coarse silt

Droben melj
Finesilt

Glina
Clay

"

"

"

"

34,0

33,8

18,0

Teksturni razred
Texture class
14,2

(B)v

25,8

41,2

22,0

10,2

(B)vfg

45,8

12,0

12,0

30,2

g1

25,0

15,8

35,5

23,7

g2

26,1

12,7

33,5

27,7

g3

16,3

23,8

29,7

30,2

Ah2

26,3

23,5

27,9

22,3

(B)v1

21,1

20,3

34,6

24,0

(8)<2

.26,8

14,9

33,9

24,4

g1

17,9

13,2

33,8

35,1

g2

23,1

9,3

27,5

40,1

g3

26,0

10,5

19,5

44,0

g4

27,3

12,4

17,3

43,0

Ah

72,3

17~

5;;?

4,7
16,0
14,1

E

48,4

·11,2

24,4

(B)v/E

48,2

11,7

28,0

(B)v/Bt

35,6

19,9

23,2

20,3

(B)v1

40,7

17,4

21,4

20,5

(8)<2

40,6

14,2

22,4

22,0

{B)v3

45,1

15,1

19,8

20,0

E

11,0

18,8

42,3

27,9

(B)v/81

12,3

18,4

36,4

30,9

g1

14,7

17,4

35,6

32,3

g2

7,3

9,7

28,9

54,1

g3

10,3

0,5

32,1

57,1

g4

2,7

6,9

31,5

58,9

8,6

(B)v/C1

68,7

11,3

11,4

(B)v/C2

68,5

10,9

14,5

8,1

C/(B)v1

68,6

12,8

12,6

7,8

C/(B)V2

84,5

6,3

8,0

1,2

C(B}v3

68,4

14,2

12,6

4,8

(B)v1

62,5

9,5

8,2

19,8

(8)<2

63,4

12,6

15,8

8,2

meljasta ilovica
Silty/oam
meljasta ilovica
Silty/oam
glinasb:J ilovica
Cfayfoam
meljasta ilovica
Slfy/oom
meljasta ilovica
'Siftyloam
meljastoglinasta Ilovica
Silty r;/ayfoam
me!jasta ilovica
Silty/oam
meljasb:J ilovica
Silty/oam
ilovica
Lo um
meljastoglinasta ilovica
Silty r;Jay /oam
glinasta ilovica
C/ayloam
gUna
C/ay
glina
C/ay
peUena Ilovica
Sandy/cam
Ilovica
Loam
ilovica
Loam
Ilovica
Loam
ilovica
Lo am
ilovica
Lo am
ilovica
Loam
meljastoglinasta ilovica
Silty clayloam
meljastoglinasla ilovica
Siltydayloam
meljastog!inasta ilovica
Silty clay foam
glina
C/ay
glina
Clay
ol ina
Clay
peščeno ilovica
Sandyloam
pe!'ičena Ilovica
Sandyloam
peičena ilovica
Sandyloam
Ilovnat pesek
Loamysand
peičena ilovica
Sandyloam
pdčena Ilovica
Sandyloam

pešč~~:rvica
Sand loam
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Preglednica 5: Analizni podatki kvantitativnih vzorcev o reakcijah (vrednostih pH), količinah
organske snovi (v g/kg tal in v kg/ha površine), vsebnostih celokupnega dušika, razmerjih med
organskim ogljikom in celokupnim dušikom, vsebnostih celokupnega žvepla in o razmerjih med
organskim ogljikom in celokupnim žveplom. Prikazana so povprečja treh podvzorcev, nabran ih
na površinah 25 cm x 25 cm.
Table 5: Quantitative samples' ana/ytical data of reactions (pH values), quantities of the organic matter
(g/kg of soil and kg/ha of area), contents of the total nitrogen, ratio of the organic carbon and the total
nitrogen, contents of the total sulphur and ratio of the organic carbon and the total sulphur. Averages of
tree subsamples taken from the areas 25 cm x 25 cm are shown.

_s

...

kg/ha

5-10
10-20

kg/ha

290

193

430
4llQ_

75
36

1!

10-20

"'

10-20
5-10_

zami določene on ovne lastnosti (tekstu ra, reakci~
ja, vsebnosti celokupnega dušika, ogljika, humusa,
rastlinam dostopnih glavnih hranil, izmen jalne spo~
sob nosti tal). Kvantitativnim taJnim vzorcem pa so
bili poleg teh parametrov določene še vsebnosti
celokupnega žvepla in težkih kovin (Co, Gr, Cu,
Ni, Pb, Zn).
Ob pamem primerjanju izidov pedoloških labora~
torijskih preiskav se je izkazalo, da so vzorci iz
gornjih plasti tal objektov iz bolj onesnaženih gozdov praviloma vsebovali več celokupnega žvepla
in svinca od primerljivih vzorcev tal objektov iz z
odložinami iz zraka manj obremenjenih območij.
Na štirih objektih pa so bila tla v zgornjih plasteh
mestoma onesnažena s svincem prek mejne vrednosti še dopustne onesnaženosti (100 mg Pb na
kg tal).
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FOREST SOIL POLLUTION STUDY IN THE
EMISSION AREA OF THE ŠOŠTANJ THER·
MAL POWER STATION BY MEANS OF PAIR·
COMPARISON RESEARCH OBJECTS
Summary
The Slovenian Forestry Institute also carries
out special and interdisciplinary research regarding the dying back of forests and the effects of
polluted air on Slovenian forests. Jhe study of the
effects of the emi~sions from the Soštanj Thermal
Power Plant (TES) has also been included into
the research of the entire forest space. For this
purpose, three couples of permanent research
objects we re es!ablished in 1990 in the emission
area of the TES (in the forests growing on the
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Preglednica 6: Vsebnosti težkih kovin (kobalta, kroma, bakra, niklja, svinca, cinka, v mg/kg tal) v
kvantitativnih vzorcih.
Table 6: Contents of heavy meta/s (mglkg of soil) in the quantitative samples

Kraj
Location
Topolšica

Plast
La ver
OJ
Of

MS
M10
M20
1

Siroko

OJ
Of

MS
M10
M20
Veliki vrh

OJ
Of

MS
M10
M20
Pirešica

OJ
Of

MS
M10
M20
Prednji vrh pri
Zavodnjah

Ol
Of/Oh

M5
M10
M20
Osankarica

Ol
Of/Oh

M5
M10
M20

\t

Co

2
4
10
19
20
2
4
9
14
24
6
8
11
7
11
6
7
12
13
11
3
4
9
17
16
2
8
5
7
10

sites on river sediments (andesite tuff and tonalite)
in order to control the condition of forests, to
follow what is going on there and, primarily:, to
establish the effects of the emission of the TES on
forest soil and plants. The objects of a pa ir differ
as to emission burden of forest; regarding other
ecological factors, however, they are similar. From
each research objects, qualitative soil samples
were taken from genetic (sub)horizons of reprew
sentative profile and from the preliminary defined
Jayers of three plats of 25cm x 25cm (up to 20cm

er

3
8
18
20
21
3
12
23
35
37
4
17
8
6
6
3.
9
16
21
21
3
9
10
11
12
2
10
10
11
12

Cu

9
11
10
9
9
8
15
16
15
18
12
18
10
8
8
10
12
8
6
7
12
12
9
8
8
9
12
8
6
6

Ni

5
10
13
15
15
4
13
19
24
28
4
18
9
11
11
7
8
12
16
20
4
9
8
10
13
4
1
10
10
3

Pb

Zn

63
144
107
36
20
42
136
137
47
42
36
150
84
40
36
33
76
64
44
29
56
221
149
63
59
31
95
76
56
44

44
56
62
66
77
53
80
62
66
84
70
118
79
76
76
67
87
46
45
51
68
89
77

79
76
61
51
36
32
42

in depth) quantitative ones. By means of laboratory analyses, basic features (texture, reaction, the
contents of total nitrogen, carbon, humus, the main
nutrients accessible to plants, exchangeable properties of soil) were established for qualitative samples. Apart from the stated parameters, the content of total sulphur and heavy meta!s (Co, Gr, Cu,
Ni, Pb, Zn) was established for quantitative soil
sam ples.
The paircomparison of the results of pedological
laboratory research proved that the sam ples from
GozdV 54, 1996
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Preglednica 7: lnterpretacijske koncentracije težkih kovin v tleh (izražene v mg/kg tal)
Table 7: The interpretation concentrations of heavy meta/s in the sai/ (expressed as mg/kg of soil)

Kovina
Metal

onesnažena

Mejne vrednosti še
dopustne onesnaženosti

(BLUM el at.
1989)
Normal content

(pogosta)
(KLOKE1980)

tla (ONORM)

(Ur.L SRS 1990)

Cited in literature
(frequent)

Probab/y
polfuted sai/

Limit pollution

1-40

1-10

20

50

2-50

2--50

50

100

2-40

1-20

50

100

5-50

2-50

40

60

2-20

0.1-20

50

100

1(}-80

:>-50

150

300

Normalna
vsebnost

Kobalt (Co)
Cobalt
Krom (Cr)

Verjetno

Literaturna

values

Chromium

Baker (Cu)
Copper

Nikelj (Ni)
Nickel
Svinec (Pb)

Lead
Cink(Zn)

Zine

Slika 2: Povprečne vsebnosti celokupnega žvepla (v mg/kg tal) v organskih podhorizontih (Ol,
Of,h) in talnih plasteh iz globine O do Sem (MS) na raziskovalnih objektih
Figure 2: The average content of total su/phur (in mg!kg of soil) in organic subhorizons (Ol, Of, h} and
soillayers from depths from O- 5 cm (M5) in the research objects

Široko

Topo!šica

Vel. vrh

Pireiliica

Zavodnje

Osankar.

Raziskovalni objekti
Research objects

upper soillayers of the objects from more polluted
forests contained asa rule more total sulphur and
lead than the compared soil samples of the objects from the regions less burdened by air pollutants did. ln four objects, however, the soil in upper layers was in some places polluted by lead
over the limit permitted (1 OOmg Pb per kg of soil).
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Slika 3: Povprečne vsebnosti celokupnega svinca (v mg/kg tal) v organskih podhorizontih (Ol,
Of,h) in talnih plasteh iz globine O do Sem (MS) na raziskovalnih objektih
Figure 3: The average content oftotal/ead (in mglkg of soil) in organic subhorizons (Ol, Of, h) and soil
layers from depths from O- 5 cm (M5) in the research objects

Široko

Topolšica

Vel. vrh

Pirešica

Zavodnje

O:oankar.
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Research objects
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Opremljenost in storilnost izvajalskih podjetij
v gozdarstvu v letu 1994
Equipment Rate and Productivity of Executive Companies
in Forestry in 1994
Boštjan KOŠIR*

Izvleček

Košir, 8.: Opremljenost in storilnost izvajalskih
podjetij v gozdarstvu v letu 1994. Gozdarski vest~
nik št. 2/1996. V slovenščini, cit. lit. 26.
Spremembe v družbi in v gozdarstvu terjajo
nove načine iskanja in interpretacije informacij. V
članku je prikazana analiza opremljenosti izvajalskih podjetij v gozdarstvu, njihova količinska proizvodnja pri sečnji, transportu, gojenju in varstvu
gozdov-ter pri gozdnih prometnicah. Analiza je
narejena na podlagi ankete, ki jo je za l. 1994
prvič izpeljal Statistični urad Republike Slovenije
v sodelovanju z Gozdarskim inštitutom Slovenije
in Biotehniška fakulteto in ima poleg osnovnega,
informativnega namena tudi namen ugotoviti možnosti za nadaljevanje tovrstnih anket v okviru statističnega spremljanja gozdarske dejavnosti.
Ključne besede: izvajanje gozdnih del, mehanizacija, storilnost, pridobivanje lesa, gozdne prometnice, gojenje in varstvo gozdov.

1 UVOD
INTRODUCTION

Vsaka panoga skrbi med drugim tudi za
osnovno evidenco količinskih in kakovostnih učinkov svoje dejavnosti in sredstev ter njihove učinkovitosti. Spremljanje
teh podatkov je pomembno z več vidikov,
med katerimi so najpomembnejši - pregled
tehničnih sredstev, njihovega števila po tipih ter učinkih, ugotavljanje dejanske strukture delovnega časa delavcev pri raznih
poklicih ter izkoriščenosti posamezne vrste
strojev, dejanska opremljenost in s tem
tudi usposobljenost gospodarstva za doseganje določene proizvodnje itd. Tovrstne

*Dr. B. K., dipl. inž. gozd., Biotehniška fakulteta,
Oddelek za gozdarstvo, Večna pot 83, 1000 Ljubljana, SLO
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Synopsis
Košir, B.: Equipment rate and productivity of
executive companies in forestry in 1994. Gozdarski vestnik No. 211996. ln Slovene, lit. quot. 26.
Due to social chang es and those in the field of
forestry, new methods of the acquiring and interpretation of information are required. The article
gives an analysis as to equipment rate of execu-.
tive companies in forestry, their quantity production in cutting, transport, silviculture, forest protection and forest roads. The analysis is based on
an inquiry; the latter was for the first time carried
out by the Institute of Statistics of the Republic of
Slovenia in cooperation with the Forestry Institute
of Slovenia and Biotechnical Faculty in 1994. Apart
from its basic, informative purpose, its objective is
to establish whether it will be possible to carry out
this type of inquiries with in the scope of statistical
following of forestry activities in the future.
Key words: forest work pertorming, mechanization, productivity, timber production, forest roads,
silviculture and forest protection

analize, ki kažejo tudi na razvoj stroke,
lahko uporabimo tudi pri kalkulacijah cene
strojnega in ročnega dela, lahko so podlaga racionalizacijam, ali pa so nam v pomoč pri primerjanju domače usposobljenosti s tujimi (npr. sosednje države) pri
primerjavah med podjetji, lahko so osnova
za različne splošne primerjave, globalne
analize itd. Še posebej je pomembno, pa
čeprav se zdi, da hitra spremenljivost in
nenatančnost podatkov temu nasprotuje,
da spremljamo dogajanja v času velikih
pričakovanih sprememb. Tako vsaj približno vemo čemu se moramo ogniti in koliko
smo se približali svojim ciljem. Pa še nekaj
je pomembno v našem primeru - s tem
ohranjamo zanimanje in kontinuiteto pri
zbiranju podatkov, za katere vemo, da so
nam potrebni in s tem postavljamo temelje
pravemu državnemu informacijskemu sistemu.

1
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2 DOSEDANJI POPISI OPREMLJENOSTI
IN STORILNOSTI
2 THE INVENTORIES REGARDING EQUIPMENT RATE AND PRODUCTIVITY CARRIED
OUT UPTILL NOW
Statistični letopis Republike Slovenije je
doslej obravnaval gozdarstvo v posebnem
poglavju, vendar je podatkov o opremljenosti v gozdarstvu ter izkoriščenosti
strojev in storilnosti delovne sile zelo malo,
pa še ti so praktično neuporabni. Več pove
letopis o poseku, lesnih zalogah, prirastku
ter o drugih vidikih gospodarjenja z gozdovi, vendar je tudi tu vprašljiva popolnost
in natančnost, če bi te podatke primerjali s
podatki, ki so na voljo Ministrstvu za
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Dejstvo
pa je, da je statistični letopis uradna
izkaznica države in kot tak med najpomembnejšimi viri primerjav v daljših časov
nih razdobjih med panogami in tudi zunaj
države.

Gozdarska stroka je izdelovala podrobnejše analize opremljenosti s tehničnimi
sredstvi vsaj ob izdelavah raznih planskih
dokumentov in načrtov za gospodarjenje,
pri čemer je težava v tem, da nimamo
enotnega pregleda virov, saj so se v
preteklosti pogosto menjavale ustanove,
ki so zahtevale takšne analize. Kljub temu
so takšni viri dragoceni, saj nam dajejo
vpogled v neko preteklo obdobje. Po letu
1966 se je stroka odločila, da bo v časov
nem razmiku dveh let ugotavljala stanje
mehaniziranosti pri pridobivanju lesa in
gradnji gozdnih prometnic (REMIC, od
1967 do 1985), čemur so po letu 1980
dodali še analizo izkoriščanja delovnega
časa delavcev v neposredni proizvodnji
(KUDER, 1983 do 1985). Obe anketi so
po letu 1986 združili (KOŠIR s sodel., od
1988 do 1993). Danes razpolagamo z
razmeroma bogato zbirko podatkov o
opremljenosti pri pridobivanju lesa ter
graditvah gozdnih prometnic po letu 1966,
vendar so ti podatki povečini pomanjkljivi
(zlasti v zadnjih letih manjkajo odgovori za
nekatera gozdna gospodarstva ali pa manjkajo nekateri podatki) in so med njimi
številne napake. Kljub temu je to edini vir,
ki ga je doslej uspela ohranjati gozdarska
stroka na državni ravni in lahko služi kot

ilustracija razvoja, v omenjenem obsegu
pa omogoča tudi analize, ki so lahko
osnova kalkulacijam ali primerjavam z
drugimi deželami. Nekatere podatke predvsem o količini proizvodnje in stanju
zaposlenih- s9 nekdaj mesečno spremljali
na obrazcih SUM, ki so bili osnova za
različna statistična poročila.
Statistični letopis Slovenije je ves čas,
kljub svoji nenatančnosti pri obravnavanju
podatkov o opremljenosti in storilnosti pri
pridobivanju lesa, pomenil pomembno alternativo, ki jo je bilo smotrno izkoristiti šele v
zadnjem času. Pomembne prednosti vključitve spremljanja teh podatkov v statistični
letopis so: obveznost poročanja za vse
gospodarske subjekte, letno spremljanje
teženj, profesionalizacija dela pri popisavanju in obdelavi podatkov, cenejša izvedba, status (uradne informacije). Med slabosti pa bi lahko všteli zahtevo po preprostejšem in manj podrobnem razčlenjevanju
podatkov, ki pa je po drugi strani manjša
kot se zdi, saj je manjše število podatkov
laže kontrolirati in razlagati.
Pomembno je tudi, da so podatki, ki smo
jih zbirali doslej, veljali za gozdarstvo kot
celoto, saj je ves promet z lesom tekel
prek državnih podjetij. Ves čas je bil le en
sam vir podatkov za določeno površino
gozdov - to so bile evidence gozdnih
gospodarstev (oddelki za načrtovanje in
izvajanje proizvodnje) - ki ni bil vedno
trden. Le malo je bilo neznank glede
strukture podjetij, obsega proizvodnje,
opremljenosti itd., če ne štejemo sem
gospodarjenja z gozdovi v režiji zasebnikov, kjer evidence praktično niso bile
mogoče. Tudi gospodarske organizacije so
se med seboj manj razlikovale (organiziranost, področja dejavnosti, število zaposlenih), kot danes, poleg tega pa so imele
zagotovljen obseg del, ker so bile vezane
na površine gozdov, na katerih so imele
monopolni položaj. Čeprav je mogoče, da
bo prišlo ponovno do podobnega položaja
vsaj v enem delu - predvsem pri večjih
izvajalskih podjetjih, so bile razmere do
leta 1994 povsem drugačne.
Vsekakor pa se moramo pri spremljanju
podatkov sprijazniti z dejstvom, da so
zbirani po različnih poteh - najpomembnejše podatke o gozdovih daje danes
GozdV 54, 1996
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Zavod za gozdove Slovenije (ZGS), podatke o poslovnih parametrih organizacij,

turo, ki ne odseva dejanskega stanja in ni
povsem zanesljiva, vendar pa kaže, da se

ki uresničujejo zamisli pa Statistični urad

je število gospodarskih subjektov v zadnjem obdobju zmanjšalo (Zakon o gozdovih je ukinil dotedanje TOZD in TOK). Ta
struktura, ki je očitno prav tako v prehodnem obdobju (to dokazuje že šifrant), ne

Slovenije (SURS). Vloga Gospodarske
zbornice je pri tem trenutno še nejasna.

Nekatere podatke, ki se nanašajo na
udeležbo lastnikov gozdov pri gospodarjenju z gozdovi, lahko nato (kalkulativne)
ocenimo. Očitno je, da bodo posebne ana-

lize postale vedno pomembnejše. Z njimi
bo mogoče ocenjevati dogajanja v gozdovih, ki so nam premalo poznana,

če

se

naslanjamo le na uradne podatke.

pove prav nič o aktivnosti in o tržni uspešnosti teh organizacij. Izkušnja nam pove,
da v povprečju, pa tudi na večini regionalnih ravneh večino aktivnosti in tržnega

prometa poteka prek gozdnih gospodarstev.
Nova organiziranost je na široko odprla

vrata ustanavljanju podjetij z

3 POPIS OPREMLJENOSTI IN STORILNOSTI V GOZDARSTVU ZA LETO 1994
3 THE INVENTORY REGARDING EQUIPMENT
RATE AND PRODUCTIVITY IN FORESTRY
FOR THE YEAR 1994
Anketiranje stanja opremljenosti gospodarskih subjektov in storilnosti v gozdni
proizvodnji je bilo za leto 1994 organizirano
v sklopu Poročila o gozdarski dejavnosti,
ki ga izvaja SURS v podobnem obsegu in
obliki tudi za druge gospodarske panoge
in s strokovno pomočjo Oddelka za gozdno
tehniko in ekonomiko na Gozdarskem inšti-

tutu Slovenije, kjer so že dalj
priprave na nov

način

časa

pod-

zapisano tudi gozdarstvo. Med takšnimi, ki
v prejšnjih anketah nismo posebej ob-

ji~

ravnavali, so npr. tudi kmetijsko-gozdar-

ske zadruge ter podjetja, ki se ukvarjajo
predvsem s trgovino z lesom. Podatki, ki
smo jih zbirali za leto 1994, veljajo torej
tudi za ta podjetja in ne le za tisti del, ki
neposredno sodeluje v gozdarstvu. Takšen
način

zbiranja podatkov ima sicer mnoge

prednosti, a ponekod

otežkoča

primerjave

za nazaj.
Težava pri tokratnem anketiranju je bila

v tem, da imenik SURS

očino

ni povsem

usklajen z mnogimi spremembami, ki so v

evidentiranja to-

teku, po drugi strani pa ne vsebuje morebitnih obrtnikov, ki bi se utegnili ukvarjati z

prejemkov iz naslova medsebojne sosedske pomoči med kmečkimi gospodarstvi,

Ur.l. 23/1994 in Obrtni zakon, Ur.l. 50/1994),
ter pravne osebe (zadruge in razne gospodarske družbe), ki pa lahko opravljajo
dela v gozdu, če izpolnjujejo za to splošne
in posebne pogoje (Pravilnik o minimalnih
pogojih, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci
del v gozdovih, Ur. l. 17/1994).
Imenik pravnih oseb, ki so registrirane

za gozdna dela in jih vodi SURS, ima strukGozdV 54, 1996

različnimi

dejavnosti, med katerimi imajo mnoga

tekle

vrstnih podatkov.
Za gospodarjenje s svojim gozdom odgovarjajo lastniki gozdov. Sestavni del gospodarjenja z gozdovi je tudi izvajanje zamišljenih del, ki je torej lahko v celoti v rokah
lastnika gozda. Izvajalci gozdnih del so
(Zakon o gozdovih , čl.19): fizične osebe,
ki lahko opravljajo delo v lastnem gozdu ali
v obliki medsoseske pomoči ali kot obrt,
če izpolnjujejo za to pogoje (Odredba o
pogojih za oprostitev davka od osebnih

92

ročji

gozdarsko dejavnostjo. V seznamu za leto

1994 je bilo 200 enot, od tega jih 22 dejansko ni spadaalo sem (lovci, drevesnice,
zeliščarji, šole, neznani ... ). Potencialnih
poročevalskih enot je bilo torej 178 (1 OO%),
od katerih jih je bilo 107 (60%) zajetih s
prispelimi odgovori (v šifrantu je 65 poroče
valskih enot, ki so vključene v enovite orga-

nizacije), 16 (9%) jih je zavrnilo izpolnjevanje, kar 55 (31 %) pa jih ni odgovorilo
(med slednjimi so le v treh enotah imeli
zaposlene). Na anketo je pozitivno odgovorilo le 42 poročevalskih enot, med katerimi nekdanja gozdna gospodarstva niso
poročala

po svojih organizacijskih enotah,
kot enovite organizacije. Glede na
uspešnost anketiranja bi zato lahko sodili,

temveč

da smo z njim pokrili večino gozdne proiz-

vodnje, ki so jo ustvarila dosedanja državna podjetja v lastninskem preoblikovanju
(gozdna gospodarstva) ter zasebna pod jet-
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ja, vendar nismo uspeli zajeti vseh manjših
registriranih izvajalcev.
Popis je potekal v marcu in aprilu 1995
(od 22.3 do 15.4.1995). Dejanski zaključek
popisovanja (zadnji odgovori) je bil v začet
ku junija 1995. V tem času je SURS izdelal
ustrezne programe za vnos in statistično
obdelavo in organiziral vnos podatkov.
Prve statistične obdelave je opravil SURS
v juniju 1995, vse nadaljne analize pa so
bile opravljene v sklopu projekta Podlage
za oblikovanje nacionalne gozdarske politike (Ciljni raziskovalni program Gozd).
V tem prispevku prikazujemo samo nekatere najpomembnejše odgovore in ugotovitve. Navodila, ki so spremljala anketni
list, so bila razmeroma skromna, zato so
pri odgovorih na nekatera vprašanja nastale napake kot posledica nejasnosti.

4 JNVENTORY RESULTS

gozdovih, ki jih najdemo v procesu pridobivanja lesa, gradnji in vzdrževanju gozdnih
prometnic ter v gojenju ter varstvu gozdov,
zato bomo prikazali najznačilnejše podatke
ločeno za ta tri področja dejavnosti. Kako
občutljive so dimenzije izvajalske organizacije glede na obseg del smo že pokazali,
zato bomo najprej obravnavali njene zmogljivosti- saj so te podedovane iz prejšnjega
leta - tehnična sredstva in delovno silo.
Na koncu bomo pogledali obseg dela v
letu 1994 in učinke v proizvodnji.
Podrobne analize so pokazale, da so
značilnosti izvajalskih organizacij- mislimo
na orientiranost dejavnosti (npr. predvsem
izvajanje del, prodaja itd.) ter opremljenost
-zelo različne. Izvajalske organizacije smo
zato razvrstili glede na obvladovanje seč
nje in spravila lesa, prodajo in prevoz,
opremljenost s stroji za sečnjo in transport
lesa, strokovno gozdarsko osebje, gozdne
delavce ter obvladovanje gojitvenih in varstvenih del v štiri skupine (slika 1):

Izvajalske organizacije (podjetja in zadruge) so udeležene pri vseh vrstah del v

• Tiste, ki obvladujejo vse ali pretežno
vse proizvodne faze ter gojenje in varstvo
gozdov in so zato ustrezno opremljene ter

4 REZULTATI POPISA

Slika 1: Skupine izvajalskih organizacij v popisu 1994
Figure 1: A group of operative companies in the inventoryof 1994
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strokovno usposobljene. To skupino sestavljajo izključno gozdna gospodarstva.
• Drugi izvajalci, ki obvladujejo v manjšem obsegu le eno od proizvodnih faz.
• Posredniki, ki niso usposobljeni za
izvajanje del v gozdovih z izjemo prevoza
lesa, ki je vezan na odkup in prodajo lesa.
• Drugi - maloštevilna skupina z neenotnimi značilnostmi.
Na sliki 1 je prikazano relativno število
izvajalskih organizacij, ki zadoščajo posameznim merilom, po katerih so razvrščene.
Gozdna gospodarstva dejansko predstavljajo 50 % anketirancev, ki izvajajo dela pri
sečnji in spravilu lesa (količinsko je njihov
delež precej višji - glej nadaljevanje), še
precej višji pa je njihov delež pri strokovnem gozdarskem osebju in pri obvladovanju gojitvenih in varstvenih del. Skupina
drugih izvajalcev je bolj heterogena, večina
med njimi obvladuje dela pri pridobivanju
lesa in le nekateri tudi dela pri gojenju in
varstvu gozdov. Med posredniki je pravih
izvajalcev zelo malo, saj je težišče njihovega dela pri prevozu in prodaji lesa.

4.1 Tehnična opremljenost izvajalskih
organizacij
4.1 Technical Equipment Rate of Executive Organizations

število tehničnih sredstev se v lasti
izvajalskih organizacij že več Jet znižuje.
To trditev kaže tudi zadnja anketa, ki je
bila narejena na star način (KOŠIR s
sodel., 1993). Za vso panogo seveda tega
ne moremo trditi, čeprav se je proizvodnja
v zadnjih letih tudi zniževala, kar pa po
drugi strani pove, da so bila tehnična
sredstva - zlasti tista, ki so v lasti zasebnikov - manj izkoriščena. Povezave med
posekom in opremljenostjo so poznane,
vendar je potrebno spomniti, da je na vse
težnje vplivala predvsem globoka gospodarska kriza v teh letih, ki je tudi vsem
znana in še ni končana. Dejstvo je, da se
povečuje delež tistih tehničnih sredstev,
za katera ne poznamo niti osnovnih podatkov (vrsta, starost, izkoriščenost). Po drugi
strani pa lahko ugotovimo, da so tudi
odgovori na posamezna vprašanja v letošnjem popisu ponekod neusklajeni oz. očit94
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no netočni. Marsikateri podatek iz preglednice 1 je potrebno zato jemati z zadržkom.
V preglednici 1 prikazujemo odgovore
izvajalskih organizacij s teoretično izkoriščenostjo posamezne vrste strojev - povprečno število ur za stroje pri sečnji in
spravilu smo podelili s 1400 urami, za
druge stroje pa s 1600 urami. Motorne
žage v lasti podjetij so zelo slabo izkoriščene, pa tudi učinki so slabši od povpreč
ja, ki je za sečnjo sicer okoli 0,80 ur/m3.
Najbolje so izkoriščeni zgibni traktorji, pa
tudi kamioni in nekatere nakladalne naprave.
Leta 1994 so izvajalske organizacije
kupile nekaj novih strojev. Glede na zastarelost posamezne vrste mehanizacije, je
delež obnovljenih strojev še vedno nizek,
saj predstavlja (glede na število) v povpreč
ju le nekaj odstotkov- še največ pri zgibnikih (18%). Večja vlaganja v opremljenost
izvajalskih organizacij lahko pričakujemo
šele takrat, ko bo znan njihov tržni delež
oz. obseg del.
Povprečna izvajalska organizacija ima
tako tri Jl10torne žage, dva traktorja in en
kamion. Zičnica pride na vsake tri organizacije. V resnici je porazdelitev opremljenosti precej drugačna (slika 2). Analiza
pokaže, da so najbolj enakomerno porazdeljene motorne žage, nato traktorji, najmanj pa žičhice, ki spadajo med bolj specializirane naprave.
Iz slike je razvidna neenakomerna razporeditev opremljenosti s tehnični sredstvi
med 42 anketiranci, saj ima 25% izvajalcev v lasti okrog 65% motornih žag, 75%
kamionov za prevoz lesa, 95 % traktorjev
za spravilo, vse žičnice ter blizu 1OO%
razne gradbene mehanizacije. Kamioni za
prevoz lesa so v lasti vseh skupin izvajalcev, kar kaže na poslovno orientiranost
velikega dela izvajalcev predvsem v odkup
oz. prodajo lesa.

4.2 Izkoriščenost delovnega časa in
struktura zaposlenih v letu 1994
4.2 The Utilization of Working Time and Employees' Structure in 1994

Število vseh zaposlenih v gozdarstvu je
zelo težko oceniti, saj je k številu delavcev

Preglednica 1: Tehnična opremljenost izvajalskih organizacij po popisu 1994
Table 1: The equipment rate of executive organizations according to inventory 1994

H ni podatka.
incomplete data (the actual number is a JiNie higher), (-)no data available.

* nepopolni podatki (dejansko število je nekaj večje),
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Slika 2: Tehnična opremljenost izvajalskih organizacij po popisu 1994

Figure 2: The equipment rate of executive organizations according to inventory 1994

:']

1

Cj

1

v izvajalskih organizacijah potrebno prišteti
še mnoge, ki se vključujejo v gozdno
proizvodnjo na druge načine, zato tega ni
mogoče storiti na podlagi tega popisa. Leta
1994 se je kadrovsko oblikoval tudi ZGS,
ki ga v prihodnje ne bomo več šteli h
gospodarstvu. Podatki kažejo, da se v
popisanih izvajalskih organizacijah število
zaposlenih še vedno znižuje, tudi zato, ker
je večina gozdarskega tehniškega osebja
zapustila nekdanja gozdna gospodarstva
in prešla v ZGS (po aprilu 1994). V pregledu zaposlenih so tudi tisti delavci, ki so
zaposleni v kmetijsko-gozdarskih zadrugah
in drugih organizacijah, ki se sicer ukvarjajo
tudi z gozdarsko dejavnostjo, a je njihova
struktura različna od nekdanje tipične
strukture gozdnega gospodarstva. Na sliki
3 zaradi primerjave prikazujemo tudi kadrovsko strukturo ZGS.
Močno se je povečal odstotek negozdarskega tehničnega kadra ter zaposlenih
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zunaj gozda - tudi z negozdarskimi dejavnostmi. Razlog je tudi v tem, da se mnoge
izvajalske organizacije, ki so odgovarjale
na to anketo, ukvarjajo tudi z drugimi
dejavnostmi- npr. s kmetijstvom ali predelavo lesa. Nenavadno za strukturo izvajaiM
skih organizacij- podjetij- je tudi izredno
veliko število invalidov, ki so še dediščina
preteklega časa, kar kaže, da tega problema še nismo uspeli rešiti. Ti so zaposleni
predvsem v nekdanjih gozdnih gospodarstvih. Odgovori tudi ne kažejo, koliko
sezonske delovne sile so potrebovale izvaM
jalske organizacije za opravljanje vseh storitev.
Raznolikost organizacijske sestave priM
kazujemo na sliki 4. Prva četrtina izvajalcev
ima blizu 90% vseh zaposlenih oz. okrog
96% vseh gozdnih delavcev. Podobno velja tudi za gozdarsko strokovno osebje, ki
je zaposleno predvsem pri gozdnih gospodarstvih.

Opremljenost in storilnost izvajalskih podjetij v gozdarstvu v letu 1994

Preglednica 2: Struktura zaposlenih in letni pregled plačanih delovnih in nedelovnih ur po popisu
(stanje 31.12.1994)
Table 2: Employees' structure and the annual survey of paid worked and not worked hours according
to the inventory (situation on 3111211994)

št

v..

Obračunane

Plačane

delavcev
plačane
delovne ure
Numberof
Worked
Paidhours
ho urs
workers
31.12.1994
total

""

Dlp!.ing.gozd
Forestry
oraduates.
Drugi dipl. ing.
Other
... graduates
Ing. gozd.
Forestry
associate
engtneers
Drugi Ing.
Other
associate
en_qineers
Gozd. tehniki
Forestry
tf!chnicians
Drugi tehniki
Other
technicians
Skupaj teh.
osebje
Technical sta
-total
Struktura
Structure
Režijski del.
Administration
emo/o ees
Skupaj režija
Administration
total
Struktura
S true/ure
Delavci v
gozdu
Fort?.st
workers
Delav. izven
gozda
Workers not in
forest
Skupaj
proizvodnja
Production.
total
Struktura
Structure
Pripravniki
Probationers
Invalidi
Disabled
oersons
SKUPAJ
TOTAL
Struktura
Structure

nedclovne ure

Paid not worked hours

Prazniki

Bolniške

Dopusti

Prekinitve

Čakanje

Drugo

Skupaj

83

133152

111301

4081

3064

13963

o

o

743

21851

35

48159

41078

1509

560

4988

o

o

24

7081

4

6256

5456

192

o

592

o

o

16

800

53

79293

64825

2316

3656

8316

o

o

180

14468

138

232886

196149

6789

7000

22287

o

o

661

36737

216

360053

258900

11286

23444

33905

o

5363

135

74153

529

859799

704709

26173

3n24

84051

o

5383

1759

155090

%

100

B2

3

4

10

o

1

o

"

197

241371

179661

7145

18366

23543

174

12193

267

61710

726

1101170

664370

33318

56112

107594

174

17576

2026

216600

%

100

80

3

s

10

o

2

o

20

945

1611167

1103558

45692

139230

160818

66139

79930

15600

507609

365

696436

519289

20500

40429

75540

15608

21548

3522

177147

1310

2307603

1622847

66392

179659

236358

81747

101478

19122

684756

3

'

10

4

4

1

30

%

100

70

17

13064

11440

352

o

1272

o

o

o

1624

258

366143

162400

8037

121537

37306

10302

40983

5578

223743

2311

3807980

2681057

108099

357308

382530

92223

160037

26n6

1126923

%
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70
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Struktura delavcev se na videz ujema z
zniževanjem letnega poseka v zadnjem

času (čeprav vemo, da je to zmzevanje
pod zelo ohlapnim nadzorom zaradi neeviGozdV 54, 1996
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Slika 3: Struktura zaposlenih v slovenskem gozdarstvu v obdobju 1986-1994
Figure 3: Employees' structure in Slovenian forestry in the period 1986-1994

dentiranega poseka), vendar že preprost
izračun pokaže, da gre zniževanje stalno
zaposlenih delavcev v gozdarskih organizacijah na račun povečanja U. sive ekonomije. Ob najbolj dobrohotnih razlagah ni
mogoče privzeti, da je proizvodnost delavcev v neposredni proizvodnji v zadnjih desetih letih narasla kar za kakšnih BO % (to
bi pojasnilo razliko v stanju zaposlenosti
glede na obseg proizvodnje) oz. da je vso
razliko med dejanskim obsegom poseka in
posekom, ki bi ga lahko opravili delavci
tudi ob nekaj povečani proizvodnosti, mogoče uvrstiti v medsosesko pomoč.

4.3 Dejavnost v letu 1994
4.3 The Work Pertormed in 1994

4.3.1 Pridobivanje lesa
4.3, 1 Timber Production

4.3.1.1

Sečnja

4.3. 1.1

Cutting and Wood Skidding

in spravilo lesa

Podatki ZGS kažejo, da je bilo v letu
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1994 posekana skupaj 2.254.880 m3 lesa,
od tega 1.411.275 iglavcev in 843.605 m3
listavcev (Poročilo o delu Zavoda za gozdove Slovenije v letu 1994). Razmeroma
velik del poseka je bil opravljen brez
poprejšnje odobritve, neznan pa je obseg
nedovoljenega in neevidentiranega poseka. Vsekakor pa predstavlja evidentirani
posek 77 % poseka, ki je dovoljen z območnimi gozdnogospodarskimi načrti oz.
le 72 % najvišjega dovoljenega poseka po
trenutno veljavnih načrtih gozdnogospodarskih enot. Glede na lastništvo gozdov
je posek prikazan v preglednici 3 v primerjavi s posekom, ki smo ga zajeli v popisu
dela izvajalskih organizacij za leto 1994.
Pri tem naj omenimo, da so v poročilu
ZGS med državne gozdove všteti tudi
cerkveni in drugi gozdovi v procesu denacionalizacije, kot tudi gozdovi lokalnih skupnosti, zato je temu prilagojena tudi evidenca poseka izvajalskih organizacij.
V popisu zajete izvajalske organizacije
so le\a 1994 posekale okoli 611.000 bruto
m3 iglavcev (44% evidentiranega poseka)
in 290.000 bruto m3 listavcev (34% evi-
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Preglednica 3: Posek v letu 1994 glede na lastništvo gozdov (bruto mJ)
Table 3: Wood cuf in 1994 as to forest ownership (gross m3)

Lastništvo gozdov

Vrsta podatka

lglavci

Listavci

Skupaj

Forest ownership

Datum's type

Conifers

Deciduous
trees

Total

Državni gozdovi

Evidentirani posek

527.436

276740

804176

(podatki ZGS)

883.839

566866

1450704

1.411.275

843606

2254880

571406

274624

846030

39846

14.847

54693

611252

289471

900723

State forests
Zasebni gozdovi

Private forests
Vsi gozdovi

Total torests
Državni gozdovi

Posek- popis 1994

State torests
Zasebni gozdovi

Private forests
Vsi gozdovi

Total torests

dentiranega poseka), če upoštevamo povprečne pretvorbene faktorje med neto in
bruto m' (0,87 za listavce in 0,85 za iglavce). Primerjava iz preglednice 4 kaže, da
so izvajalske organizacije, med katerimi
po velikosti vsekakor prevladujejo nekdanja
gozdna gospodarstva, izvajale dela predvsem v državnih gozdovih, s katerimi
gospodari Sklad kmetijskih zemljišč in
gozdov RS. To velja seveda za povprečje,
pri čemer lahko za posamezno (manjše)
podjetje pomeni delo v zasebnem gozdu
osnovni vir preživljanja. Večina gozdne
proizvodnje v zasebnih gozdovih pa je
realizirana z delom lastnikov gozdov oz. v
obliki t.i. medsosedske pomoči.
Izvajalske organizacije so za opisano
proizvodnjo porabile skupno pri sečnji
620.303 del.ur (77.538 dnin) oz. 392.414
ur za spravilo lesa (49.052 dnin). Za vsak
ms lesa ob cesti je bilo zato potrebno v
povprečju 1,31 ur (0, 164 dnine) neposrednega dela.
Ce primerjamo strukturo oblik spravila
lesa in jo primerjamo s strukturo v letu
1992 (tu so odgovarjala le gozdna gospodarstva) ne opazimo pomembnih razlik,
razen pri večjem deležu žičničnega spravila lesa iz zasebnih gozdov, ki so ga
spravile popisane izvajalske organizacije.

4.3.1.2 Prevoz gozdnih lesnih sortimentov
4.3.1.2 Forest Timber Assortments' Transport

Iz slike 5 je razvidno, da obvladuje prvih
25% izvajalskih organizacij skoraj vso
sečnjo in spravilo lesa, ki je bilo opravljeno
v režiji registriranih izvajalcev, ter le kakšnih 83% prevoza lesa. Iz slike je tudi
razvidna podobna razporeditev prevoza in
prodaje lesa med vse izvajalske organizacije. Velik del prevoza lesa pri tem ni vezan
na lastno gozdno proizvodnjo, temveč tudi
na odkup iz zasebnih gozdov. Faza prevoza lesa v prejšnjem obdobju prav tako
doživlja spremembe, vendar nanje vplivajo
drugi dejavniki kot v fazi sečnje in spravila
lesa, saj je prevoz tesno povezan s prodajo
lesa. število kamionov v rokah poklicnih
izvajalcev se ne znižuje več, pa tudi učinki
še naprej naraščajo, čeprav so nekatere
spremembe očitno prevelike, da bi jih lahko
sprejeli brez pojasnila. Pri spremljanju
učinkov posamezne vrste kompozicij je
problem, kako prikazati učinke istega kamiona, ki vozi enkrat sam, drugič pa s
polprikolico. Težišče prevozov je bilo na
srednjetežkih kompozicijah s priklopnikom.
Primerjava z nekaj preteklimi leti kaže
GozdV 54, 1996
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Preglednica 4: Sečnja in spravilo gozdnih sortimentov (neto mJ) glede na lastništvo gozdov po
popisu1994
Table 4: The cutting and skidding of forest timber assortments (net mJ) as to forest ownership
according to the inventory in 1994
Sečnja

Ročno

Cutting

spravilo

Manual
skiddina

Drž. gozd·

i~l.

m3

471178

Drž. qozd - list. m'

235857

Drž. gozd- skupaj
State forests m3

707035

48241
13199
61440

Drž. oozd- del. ur

Traktorsko

Žič ni čno
spravilo

Konjsko
spravilo
Horse
skiddina

spravilo
Tractor skidding

8674

413761

19648

8833

13309

Gable crane

skiddina

17507

186991
600752

31957

565284

65438

13783

247949

Zasebni gozd - iql. m3

33869

5275

o

Zasebni gozd - list. m"
Zasebni gozd- skupaj

12917
46786

616
5891

2000

30999
7923

22380
2744
4052

2000

38922

6796

Private forests m"
Zasebni oozd- del. ur

39149

5112

4000

17432

1014
45
1059

210
20
230

o

844
41
885

2994
170
3
173

200
100
120
220

o
o
43
43

Cerkveni Qozd - iql. m"
3

Cerkveni aozd - list. m

Cerkveni gozd- skupaj
Forest owned bv the Church

o
o

m"

Cerk. gozd- del. ur

943

rif

Lokalni o. - iol. m"

1180

f.:.•.:•. ·.

Lokalni g. -list. ma
Lokalni gozd- skupaj
Local forest (forest owned by

2853

1673

395
512
327
542

128
865
2048

1183

local communities m"
Lokalni q. - del. ur

1991

251

48

217

3544

Drug gozd- ig!. m3

12323

1733

12105

··l;
. .•.•j.

Druq qozd- list. m3

1348

13

o
o

o
o

<

Drug gozd -skupaj m"

13671

1746

o

13345

o

Druq qozd- del. ur

12936

1685

o

6858

o

Skuoa· iol. m3

519564

457924

23427

251840

55559
13968

8674

Skupaj list m"

10876

196522

17547

771404

69527

19550

654446

40974

620303

72686

17831

272851

29046

1l

SKUPAJ

m3

Skupaj de!. ur.

na nekatere strukturne spremembe, če
prav so evidence iz zadnjih anket pomanjkljive. Iz slike 2 lahko sklepamo, da je število
evidentiranih kamionov ostalo na približno
enaki ravni kot v zadnjih treh letih, njihova
struktura pa kaže na prevladujoča skupino
srednjetežkih kompozicij s priklopnikom.

4.3.1.3 Dodelava lesa
4.3.1.3 Timber Finishing

Mnoga mehanizirana lesna skladišča so
še vedno v veliki krizi zaradi premajhne
100
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1240

izkoriščenosti svojih zmogljivosti. Razlogov
za to je več in so med seboj povezani.
Dejstvo je, da podatki po letu 1986, posebej
pa po letu 1988, kažejo na naglo upadanje
pomena skladišč za dodelava lesa, čeprav
kaže, da prostor skladišč ponekod uspešno
uporabljajo za sortiranje, krojenje in prodajo sortimentov.
Po podatkih tega popisa so v gozdu elupili le 5.840 m3 lesa iglavcev in BO m3 lesa
listavcev, zunaj gozda na pomožnih skladiščih pa so olupili 4.787 m3 lesa iglavcev.
. Od tistih količin lesa iglavcev, ki ga oluplje-
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Slika 4: Struktura zaposlenih v izvajalskih podjetjih po popisu 1994
Figure 4: Employees' structure of executive organizations according to inventory 1994

nega dostavijo uporabniku, gre kar 95 %
(216.140 m3) prek mehaniziranih lesnih

vprašanje o dejanskem napredku na tem

skladišč.

Za gozdarstvo kot panogo, še posebej
pa za izvajalske organizacije pa tudi za
javno gozdarsko službo, je pomembno
vedeti, kakšne so primerjave proizvodnosti
del pri pridobivanju lesa, če jih primerjamo
z razvitejšimi deželami, kjer lahko iz različ
nih vzrokov uporabljajo drugačne tehnologije. Evropski trg je vedno bolj povezan in
velika bojazen je, da bi postali domači
izvajalci nekonkurenčni, saj se zaradi zna~
nih razlogov vse prepočasi prilagajajo novim razmeram. To vprašanje se bo v
prihodnosti zaostrila tudi zaradi tesnejšega
povezovanja Evropske unije in Slovenije.
Med kazalci, ki dobro opredeljujejo proizvodnost, je tudi poraba časa za izdelavo
1 m3 gozdnih lesnih proizvodov. Pri tem
lahko računamo s časom neposrednega
dela, ki je potreben, da spravimo les do
kamionske ceste ali pa do porabnika.

4.3.1.4 Poraba

časa

v procesu pridobi-

vanja lesa

4.3.1.4 Time Consumption in the Process of Tim~
ber Production

:!

Iz preglednice 4, kjer so prikazane vsote
odgovorov popisanih izvajalskih organizacij, lahko izračunamo povprečne porabe
časa pri posamezni fazi oz. obliki spravila
lesa (preglednica 6).
Primerjave s starejšimi podatki kažejo,
da so učinki pri sečnji in spravilu lesa ostali
v enakih okvirih. Žal bi le zelo podrobne
analize učinkov pri istih izvajalcih (to je
danes že skoraj nemogoče) ali vsaj enakih
delovnih razmerah lahko odgovorile na

področju.
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Slika 5: Porazdelitev sečnje, spravila, prevoza in prodaje med izvajalskimi organizacijami v letu

1994
Figure 5: Distribution of cutting, skidding, transport and fimber s ale among the executive organizations

in 1994
Preglednica 5:

Povprečni učinki

kamionov za prevoz lesa v letu 1994

Table 5: The average performance values of trueks for timber transport in 1994

Prevožene
Done

Prevožen o
Done

Povprečno

Povprečno

On the

m'

km

average

On the
average

20537

21950

m'
10269

km
10975

0.15

25947

131228

5189

26246

0.26

7700

26103

1925

6526

0.36

Tovomjak+priklop.11-141
A truck + trai/er 11-14 t

497096

1730654

6628

23075

0.18

Tovornjak preko 8 t
A truck over 14 t
Tovornjak+priklop. preko 14 t
A truck + trai/er over 14 t
Traktor s polprik.
A truck + semi-trailer

87864

311622"

3820

13549

0.24

394308

991577

8215

20658

0.15

o

o

"

"

"

1033452

3213134

6582

20466

0.18

Vrsta kompozicije
Composition type

Tovornjak do 5 t
A truck up to 5 t
Tovornjak+prikl. do 11 t
A truck + trailer up to 11 t
Tovornjak 5-8 t
A truck 5-8 t

>i

SKUPAJ
Total
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1 Heavy- trai/er
1 HeDvy- alone
O Srednja - pri k. 1 Medium - trailer
• Srednja -sam 1 Medium - afone
liii Lahka- prik. 1 Light- trai/er
Ellahka-sam /Light-atone
El Težka- prik.

lili Težka- sam

1989

1990

1991

1992

1994

Slika 6: Struktura kamionov v izvajalskih organizacijah po popisu 1994
Figure 6: Trucks' structure in executive organizations according to inventory 1994

Glede na to, da .poznamo pri nas dve
tehnologiji - izdelavo gozdnih lesnih pro'lzvodov v gozdu (pri panju ali na pomožnem
skladišču - kamionski cesti) ter izdelavo
gozdnih lesnih sortimentov na mehani-

ziranih skladiščih, bomo tudi v tej primerjavi
upoštevali oba kazalca. Dobro je vedeti
tudi, kakšna je poraba časa vseh zaposlenih v gozdarstvu, torej skupno z režijskimi

delavci. V tem podatku je zajeta tudi
organiziranost izvajalske organizacije predvsem razmerje med režijskimi in proizvodnimi delavci, vendar so te primerjave
prav zato težavne. Ni vedno mogoče
razmejiti delavcev med posamezne proizvodne procese, saj so lahko soudeleženi

pri zelo različnih opravilih (pridobivanje
lesa, gojenje in varstvo gozdov itd) in celo
povsem različnih dejavnostih (kmetijstvo,
primarna predelava lesa). Te analize bi
bile smiselne, če bi jih izdelali za posamezno organizacijo, seveda z ustreznimi

dodatnimi informacijami, zato jih bomo v
tej primerjavi izpustili.

V današnjem času trg z gozdnimi proizvodi v Evropi v veliki meri krojijo z gozdovi

bogate skandinavske dežele z visoko razvito tehnologijo, zato bomo primerjali našo
proizvodnost z njihovo. Preračunano v
količinske učinke, če ne upoštevamo posa-

meznih kombinacij (npr. ročno + traktorsko
spravilo lesa), proizvedemo dnevno (seč
nja in spravilo lesa, prevoz ter dodelava)
pri ročnem spravilu 3,92 m', pri konjskem
spravilu 4,12 m', pri traktorskem spravilu
5,51 in pri žičničnem spravilu lesa 4,65
m'. Skandinavske dežele so imele takšno
produktivnost v začetku šestdesetih let
(leta 1964- 4 m'idan; 1966 - 5,5 m'idan;
1967 že 6,1 m'idan; 1993 pa 11,2 m'/dan).
S porabo časa so povezani tudi stroški, ki
so pri naših podjetjih višji, čeprav ne
premosorazmerno - zaradi cenejše mehanizacije in delovne sile, debelejšega lesa,

krajših prevoznih razdalj itd.
Pri tem se moramo zavedati tudi tega,
da je pričakovati še povečan pritisk na
zniževanje stroškov, pri čemer pa bo po
Gozd V 54, 1996
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količine strojno olupljenega lesa v obdobju 1984-1994
Figure 7: Annua/ quantities of mecanical/y peeled wood in the period 1984-1994

Slika 7: Letne

drugi strani vse več omejitev zaradi sploš-

4.3.1.5 Prodaja lesa

nokoristnih funkcij gozdov, pritiska javnosti,
pa tudi lastnikov gozdov. Odgovornosti

4.3.1.5 Timber Sale

javne gozdarske službe bi se morale pri

1
;j

l

tem pokazati v dveh vidikih: 1) pri zagotavljanju optimalnih pogojev za delo izvajalskim organizacijam, ki marsikdaj opravljajo
delo po naročilu lastnika (in torej posredno
zastopajo njegov interes) in 2) pri uveljavljanju omejitev pri izvajanju, ki so potrebne
zaradi ohranjanja javnega interesa pri
gospodarjenju z gozdovi. Neuspešnost pri
katerem koli izmed obeh vidikov bo imela
neposredne posledice za gozd, saj kaže,
da bodo v prihajajočem obdobju imele
tržne zakonitosti (če nam je to prav ali ne)
zelo močan, če ne prevladujoč vpliv. Ne
glede na razprave v gozdarski stroki se
zna že kmalu zgoditi, da bodo tudi tuja
podjetja tekmovala za izvajanje del v naših
gozdovih - seveda s tehnologijo in raču
nico, ki jo bodo prinesla s seboj. Mnogi
lastniki gozdov, ki jih zanima predvsem
njihova renta, se bodo za takšne možnosti
živo zanimali.

1

i
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Izvajalske organizacije se poleg lastne
proizvodnje ukvarjajo tudi z odkupom in
prodajo lesa iz zasebnih gozdov, ki ga
posekajo lastniki s svojimi pomagači. Glede na lastno proizvodnjo pomeni odkup
lesa zelo pomembno postavko, saj predstavlja prodaja 132% posekanega lesa v
režiji izvajalskih organizacij in kar 154%

lesa, ki so ga spravili do kamionske ceste.
Pri tem je delež iglavcev pomembnejši pri
poseku, iz česar lahko sklepamo, da pri
odkupu nekoliko prevladujejo listavci. To
bi bilo tudi pričakovano, saj lastniki gozdov
najbrž laže sami prodajo les iglavcev,
posebej če gre za vrednejše in debelejše
sortimente.

Prodaja lesa (in drugih storitev) pomeni
cilj proizvodnje tudi v gozdarstvu, ki je vse
bolj tržno usmerjeno. Povprečno podjetje,
ki se ukvarja z gozdarsko dejavnostjo, je
tržilo v letu 1994 okoli 9.600 m3 lesa, ven-

Opremljenost in storilnost izvajalskih podjetij v gozdarstvu v letu 1994

Preglednica 6: Poraba časa pri sečnji in s pravilu lesa po popisu 1g94- ur/m3
Table 6: Time consumption in timber cutting and skidding according to the inventory in 1994- hours/m3
Lastništvo

Državni gozd
States forests him"
zasebni gozd
Private forests him"
Cerkveni gozd
Forest ownned by t!Je
ChurdJh!m"
Občinski gozd
Local comm. forests him"
Drug gozd
Other forest him"
SKUPAJ h/m"
Leto 1986- družbeni in
zasebni gozdovi*
(KOŠIR s sedel, 1988)
Year 1986- state and
private fores/s
Koširetal., 1988)

Sečnja

Ročno

Cutting

spravilo
Manual
skiddina

Konjsko
spravilo
Horse
skiddif}_g_

Traktorsko
spravilo
Tractor
skidding_

Žičnično
spravilo
Gable crane
skidding

spravilo lesa
Averageskidding

0.80

1.05

0.79

0.41

0.68

0.49

0.81

0.74

2.00

0.45

0.44

0.54

0.89

0.87

0.45

0.74

0.56

0.57

0.41

0.41

1.73

1.04

0.95

0.93

0.80

1.01

0.91

0.42

0.69

0,53 do
1,83'"

0,65 do 1,95

1,01 do 1,22

0.25 do 0,62

0,33 do 0,81

1.12

Povprečje-

0.56

0.51

0.50

* podan je okvirni razpon vrednosti za posamezna gozdnogospodarska podjetja, ker povprečja ni
mogoče natančno izračunati

an approximate range of values for individual forest enterprises is given because the precise ca/culation of the mean value is impossible
*"za sečnjo iglavcev je upoštevana sečnja v lubju.
with the cutting of conifers the cutting in bark is taken into consideration

Preglednica 7: Poraba časa (ur) za proizvodnjo 1 m31esa- povprečja
Table 7: Time consumption (hours) for the production of 1 m3 of timber- the ave rage values
Sečnja Spravilo Skupaj do
Prevoz
Skupaj do
Dodelava Skupaj po
Proizvodna faza/
lesa
kamionske
oblika spravila lesa Cutting
lesa
uporabnika
dodelavi na
lesa
Production phase 1
Timber
ceste
Timber
aliCMS
Timber
CMS
timber skidding form
skidding
Total to
transport Total to the
finishing
Total after
consumer or a
truck road
finishing in a
central
central
mechanized
mechanized
yard
storage
0,18
Ročno spravilo
0,80
1,01
1,81
1,99
0,05
2,04
Manual skidding
Konjsko spravilo
0,80
0,91
0,18
1,71
1,89
0,05
1,94
Horse skidding
0,18
Traktorsko spravilo
0,80
0,42
1,22
1,40
0,05
1,45
Tractor skidding
0,18
Zičnično spravilo
0,80
0,69
1,49
1,67
0,05
1,72
Cab/e crane skidding__

dar je tudi prodaja lesa med izvajalskimi
organizacijami razporejena neenakomerno
(slika 1). Precej izvajalskih organizacij se

je v letu 1994 ukvarjalo predvsem s prodajo in manj ali skoraj nič z izvajanjem gozdnih del.
GozdV 54, 1996
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Preglednica 8: Prodaja lesa, ma, popis 1994
Table 8; Timber sale, m3. inventory 1994
Sortiment
Wood assortment

lglavci
Coniferous trees
m'
%

Listavci
Deciduous trees

m'

Skupaj
Total

o;.,

m'

%

61

Hlodovina
Log s
Les za celuloze Pufpwood

473344

70

160128

47

633472

131920

20

89580

26

221500

22

Drug tehnični les
Other srna!! wood
Drva Fuefwood

65366

10

9878

3

75244

7

5457

1

94503

24

99960

10

SKUPAJ Total

676087

100

354089

100

1030176

100

Struktura prodaje%
Sa!e's structure
Struktura poseka%
Cut wood's structure

66

33

100

68

32

100

4.3.2 Gradnja gozdnih prometnic
4.3.2 Forest Road Construction

Gradnja gozdnih prometnic je že več let
v nazadovanju in to dejstvo potrjujejo tudi
podatki za leto 1994, čeprav način zbiranja
podatkov dopušča, da je bilo zgrajeno več,
kot prikazujeta preglednici 9 in 1O. V vsem
letu so izvajalska podjetja zgradila le 2 km
utrjenih in 5 km neutrjenih gozdnih cest.
Glede na to, da posamezni lastniki gozdov
in drugi investitorji v lastni režiji in na vse
mogoče načine le zgradijo nekaj gozdnih

prometnic- predvsem vlak, bi morali iskati
popoln odgovor na to vprašanje pri javni
gozdarski službi, ki navaja (Poročilo o delu
ZGS), da je bilo tega leta zgrajeno 13,6 km
gozdnih cest (dodatno še 12,8 km rekonstrukcij) in 194,9 km gozdnih vlak (dodatno
še 23,9 km rekonstrukcij). Razliko v podatkih lahko pripišemo (gre za velika sredstva)
izvajalcem zunaj popisanih gozdarskih
izvajalskih organizacij.
Pri pomanjkanju investitorjev in pri negotovem prihodnjem obsegu del, ki marsikateremu izvajalcu onemogoča racionalno

Preglednica 9: Gradnja gozdnih cest (km), popis 1994
Table 9: Forest roadconstruction (km), inventory 1994
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Preglednica 1O: Gradnja gozdnih vlak (km), popis 1994
Table 10: Skid trail construction (km), inventory
1994
Lastništvo
Forest ownershio
Državni gozdovi
State forests
Zasebni gozdovi
Private forests
Cerkveni gOzdovi
Church forests
Gozdovi lokalnih skupnosti
Local communities' forests
Drugi gozdovi
Other forests
SKUPAJ
Tola

Preglednica 11: Vzdrževanje gozdnih cest (km),
popis 1994
·
Table 11: Forest roads' maintenance (km), inventory 1994

Gozdne vlake
Skidtrails
Državni gozdovi

183

Gozdne c.

Javne c.

Foresr roads

Pub/icroads

2192

85

1218

"

S/ate forests

Zasebni gozdovi

4

Pnv;•te /orests
Cerkveni gozdovi

1

"

Church lores/s

Gozdovi lokalnih skupnosti
Local cotrllnlmllws'/oresrs
Drugi gozdovi

3

Other fores/s

SKUPAJ !Tol,>!

191

gospodarjenje in vlaganje v infrastrukturo,
je v tem trenutku vzdrževanje obstoječih
gozdnih cest za marsikatero izvajalsko

'"

"

3593

'"

organizacijo pomembnejše od novogradenj, vsaj glede zaposlitve delovne sile in
gradbene mehanizacije (preglednica 11 ).
Vrednost vseh vzdrževalnih del v lanskem
letu (podatki ZGS) je znašala 365.088.246
SIT, vendar žal iz tega vira nimamo padat-

Slika 8: Porazdelitev gradnje vlak in vzdrževanja gozdnih cest med izvajalskimi organizacijami v
letu 1994
Figure 8: Distribution of skid trail construction and forest road maintenance among the executive
organizations in 1994
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Preglednica 12: Gojenje in varstvo gozdov, popis 1994
Table 12: Silviculture and forest protection, inventory 1994
Vrsta del
Work type

Količina

Obračunane

Quantity

Hours
ur

1

Obnova 1 Regeneration
Priprava sestaja 1 Stand preparation
Priprava tal za semen itev 1 S oil preparation for
seedin_q
Priprava tal za sadnjo 1 Soil preparation for planting

1

Ur/ha
Hoursi!Ja

Skupaj 1 Total

49478

57

440

6715

15

11

390

35

201

9333

46

2

232

116

Sad nja (kos) 1 Planting (piece)

476305

32658

"

Gnojenje (kos) 1 Fertilizing (piece)

34000

150

"

Nega 1 Tending

Setev 1 Seeding

Skupaj

218969

33

Obžetev 1 Clearing around young plants

1376

37767

27

Nega mladja 1 Tending ol young wood

1623

66844

41

Nega gošče 1 Tending of th1cket

1433

56867

40

Nega letvenjaka 1 Tending of pole stand

1242

44182

36

Nega drogovnjaka 1 Tending of trunk stand

1049

12643

12

12

666

Skupaj

28472

719

1507

2

2517

7654

3

1047

9701

Obžagovanje 1 Pruning
Varstvo pred insekti 1 Protection against insects
Postavitev pasti (kos) 1 Setting ol traps (piece)
Lubadarke s škropljenjem (kos) 1 Bark beetle
traps with sprinkling (piece)
Lubadarke s kurjenjem (kos) 1 Bark beetle traps witfl
burning (piece)
Kontrolno-Javna drevesa (kos) 1 Control-trap trees
1 (p!eCB)
Drugo zatiranje bolezni (kos) 1 Otfler means to
suppress diseases (piece)
1
Varstvo pred divjadjo 1 Game protection
Zaščita

s premazom (ha) 1 Protection by means of
coa/inas (ha)
Zaščita s količenjem (kos) 1 Protection by means of
stal<es (piece)
Tu lei, mreže (kos) 1 Case s, nets (piece)
Obrizgavanje, lupljenje (kos) 1 Spattering, barking

452

1931
1

478

i

56
"

1

~
1

7679
1

16
1

Skupaj

23594

"

1130

15953

14

24454

3802

"

7560

264

2000

220

"

1 (piece)

Ograja (m) 1 Fence (m)

1

Varstvo pred požari 1 Fire protection
Prese ke (m) 1 Forest aisfe {m)
Zidovi (m) 1 Walls (m)
Varstvo gozdov- druga dela
Forest orotection - otfler work
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1380
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"
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"
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Slika 9: Porazdelitev ukrepov gojen ja in varstva gozdov med izvajalskimi organizacijami v letu

1994
Figure 9: Distribution of si/vicu/ture and forest protection measure among the executive organizations in
1994

ka o dejansko vzdrževanih cestnih dolžinah.
Način zbiranja podatkov seveda dopušča, da so nekaj cest vzdrževali tudi drugi
izvajalci, ki sicer z gozdno proizvodnjo
nimajo nič skupnega. Izvajalske organizacije so lani vzdrževale tako okrog 21 %
dolžin (km) vseh produktivnih gozdnih cest,
kar pomeni, da bi povprečni kilometer
gozdne ceste prišel na vrsto v povprečju
na vsakih pet let. Ni potrebno poudariti, da
je za trajnostno gospodarjenje z gozdovi
to premalo in da se bodo posledice kmalu
čutile.

4.3.3 Gojenje in varstvo gozdov
4.3.3 Silviculture and Forest Protection

Izvajalske organizacije so pomemben
dejavnik pri negi ter pri ohranjanju stabil-

nosti gozdov. To velja zlasti za nekdanja
gozdna gospodarstva, ki so edina tudi strokovno usposobljena za opravljanje zahtevnih gojitvenih in varstvenih del. Odgovori
kažejo, da je bilo za te namene obraču
nana 357.980 delovnih ur. Iz preglednice
12 je razviden velikanski obseg del, ki je
potreben za varstvo gozdov pred insekti
(prvenstveno lubadarji), saj je glede na
število obračunan ih ur teh del kar 8 %.
Ceni, ki jo plačujemo zaradi neravnotežja
v gozdnih okoljih, lahko prištejemo še 7%
obračunanih ur zaradi varstva sestojev
pred divjadjo. Varstvo sestojev pred insekti
ter pred divjadjo predstavlja 105 % obraču
nanih ur za obnovo in 24 % ur za nego
gozdov. Premalo so opredeljena druga
dela pri varstvu gozdov, ki so po obsegu
enakovredna varstvu pred insekti in div~
jadjo.
Spet poglejmo povprečja in dejansko
Gozd V 54, 1996
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razporeditev podatkov. V povpreCJU je
izvajalska organizacija obračunala okoli
3.300 ur za gojenje in varstvo gozdov, pri
čemer pa razporeditev glede na deleže, ki
so jih dosegle posamezne izvajalske organizacije, kaže na veliko neenakomernost.
Velika večina izvajalskih podjetij se sploh
ne ukvarja z izvajanjem gojitvenih in varstvenih del, ki so po svoji strokovni zahtevnosti težja od marsikaterega dela pri pridobivanju lesa. četrina izvajalcev, med katerimi so le gozdna gospodarstva, zato opravi
praktično vsa tovrstna dela.

5 MOŽNE IZBOLJŠAVE LETNEGA POROČILA O GOZDARSKIH DEJAVNOSTIH
5 POSSIBLE AMELIORATIONS REGARDING
THE ANNUAL REPORT ON FORESTRY ACTIVITIES

PNi poskus podrobnejšega popisa opremljenosti gozdarskih izvajalskih organizacij
ter storilnosti del pod okriljem SURS je
uspel, a je hkrati pokazal na vso kompleksnost tega vprašanja v spremenljivih
razmerah. Za leto 1995 bo zato potrebno
vprašalnik nekoliko popraviti, predvsem
tako, da bo možnost nelogičnih odgovorov
čim manjša. Brez dodatnih vprašanj si je
težko zamisliti kompleksno presojo stanja
izvajalskih organizacij, vendar se pri tem
takoj postavi vprašanje meje, do katere
gre lahko pri svoji radovednosti država, in
od kod naprej je področje raziskovanja oz.
spremljanja podatkov drugih ustanov (GI S,
Gospodarska zbornica itd).
V prihodnje bomo morali tudi rešiti vprašanje obveznosti poročanja o gozdarskih
dejavnostih za vse, ki so za te dejavnosti
registrirani. Pri tem je seveda tudi pomembno, da je imenik gozdarskih izvajalskih organizacij ažuren.
Več pozornosti bomo morali nameniti to bi bil ob naši neizkušenosti kar pravi cilj
-zbiranju podatkov na način, ki bo omogočal mednarodne primerjave. Težave pa se
pri tem ne začnejo pri sestavljanju vprašalnega lista, temveč pri definicijah osnovnih
pojmov, ki morajo biti standardizirani,
preden začnemo voditi evidence na nov
način. Ugotovimo lahko le to, da se prav
pri definicijah osnovnih pojmov tudi v
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sodobni združeni Evropi marsikaj spreminja. Vsaj v popisu gozdarskih dejavnosti
v letu 1995 bomo zato morali storiti kar je
največ mogoče z lastno presojo. Ko bo
napočil čas, bomo morali marsikaj spremeniti - in spremembe bodo prišle same
od sebe, brez klicanja in razprav.
V svetu se vedno bolj ukvarjajo tudi s
problemi, ki jih z raznimi tehnologijami
proizvodnje izdelkov povzročamo v odnosu do okolja. Med pomembnejšimi vprašanji je tudi poraba različnih vrst energije, še
posebej fosilnih goriv. Takšne analize bodo
potrebne tudi pri nas, saj bodo povezane
tudi s pridobitvijo certifikatov za proizvode,
ki so proizvedeni na oko!ju prijazen način.
V popisu gozdarskih dejavnosti za leto
1994 smo tudi povprašali po vrstah porabljene energije, vendar zelo globalno in
premalo razčlenjeno, zato so tudi sklepi
zelo približni. Za prihodnje leto bomo pripravili podrobnejši vprašalnik.
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Ocena dolžine gozdnega roba v ljubljanskem
gozdnogospodarskem območju
An Estimate of Forest Fringe Length in the Ljubljana Forest Management Area
Sašo ŽITNIK.

Izvleček

Žitnik, S.: Ocena dolžine gozdnega roba v ljub-

ljanskem gozdnogospodarskem območju. Gozdarski vestnik št. 2/1996. V slovenščini s povzetkom
v angleščini, cit. lit. 3.
Prispevek obravnava gozdni rob v ljubljanskemu gozdnogospodarskemu območju. Obravnava-

ne so tri oblike gozdnega roba, zunanji gozdni rob
(gozd 1 negozd), gozdni rob zaradi cest v gozdu in
gozdni rdb med mladim (mladje, gošča) in odraslim
gozdom. Prikazana je vzorčna metoda za preprosto in hitro ocenjevanje dolžine gozdnega roba.
Predstavljene so ocene dolžine gozdnega roba in
nekateri drugi parametri v povezavi z njimi.
Ključne besede: gozdni rob, gozdnogospodar~
sko območje Ljubljana

1 UVOD
INTRODUCTION

Gozdni rob ni samo meja med gozdnim
in negozdnim ekosistemom, tudi ni le vsota
dejavnikov obeh ekosistemov, ampak je
kvalitativno nov ekosistem. O razprostranjenosti gozdnih in negozdnih površin
imamo že številne podatke, medtem ko o
razprostranjenosti gozdnega roba bolj malo
vemo. K izboljšanju tega stanja naj bi
pripomogel tudi ta prispevek, ki obravnava
dolžino gozdnega roba in nekatere druge
parametre v povezavi z njim v ljubljanskem
gozdnogospodarskem območju. Celotna
površina ljubljanskega gozdnogospodarskega območja je 253 607 ha (13% površine Slovenije), površina gozdov je
137990 ha (54% gozdnatost), število
prebivalcev tega območja pa predstavlja
27 % prebivalcev Slovenije.
*S. ž. Zavod za gozdove Slovenije, območna
enota Ljubljana, Tržaška 2, 1000 Ljubljana, SLO
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Synopsis
Žitnik, S.: An Estimate of Forest Fringe Length
in the Ljubljana Forest Management Area. Gozdar~
ski vestnik No. 2/1996. ln Slovene with a sum ma~
ry in English, lit. quot. 3.
The issue of the article is the forest fringe in the
Ljubljana forest Management region. Three form s
of a forest fringe: the outer forest fringe (forest 1
nonforest), a forest fringe due to forest roads and
a forest fringe between the young forest (young
trees 1 thicket) and mature forest are being dealt
with. A sample method for sim ple and quick as~
sessment of forest fringe length is being present~
ed. There is also a presentation of the estimates
regarding the forest fringe length and some other
parameters related thereto.
Key words: forest fringe, the Ljubljana foreSt
management region

2 POSTOPEK DELA
2 WORK PROCEDURE

Za oceno dolžine gozdnega roba je bilo
potrebno izbrati vzorčno metodo, ki je
preprosta, hitra in dovolj natančna.
Osnovo vzorčenja predstavljajo gospo·
darske karte 1:5000, ki pokrivajo celotno
gozdnogospodarsko območje. Zato predstavljajo izračunane vrednosti povprečno
dejansko stanje zadnjih 15 let. Vzorčna
enota je kvadrat 5 x 5 cm v spodnjem
desnem kotu sekcije temeljnega topografskega načrta, ki je prenesena na gospodarsko karto. Njena površina je 6.25 ha.
Na njej je s kurvimetrom izmerjena posebej
dolžina zunanjega gozdnega roba (gozd 1
negozd), dolžina cest v gozdu (ne dolžina
gozdnih cest!) in gozdni rob med mladim
(mladje, gošča) in odraslim gozdom. Vrednosti so preračunana na površino enega
hektarja. Da se je preprečilo večkratno
merjenje posameznih dolžin se je upoštevala prioriteta predhodno napisanega
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vrstnega reda. Če je cesta potekala ob
zunanjemu gozdnemu robu, se je upošteval le gozdni rob, če je meja mladja
potekala ob cesti, se je upoštevala le
cesta. Tako je dobljen sistematični vzorec,
sestavljen iz 375 vzorčnih ploskev, ki
pokriva 0.92% površine gozdnogospodarskega območja.
Pri izračunu ocene in vzorčne napake

so uporabljeni postopki enostavnega slučajnostnega sistematičnega
ranega vzorčenja (KOTAR,

in stratifici-

1977). Kot

rezultat je upoštevana ocena z najmanjšo
vzorčno napako in je prikazana kot inter-

valna ocena s 5% tveganjem (a = 0.05).
Za postopek sistematičnega vzorčenja je
izpeljana formula po postopku, ki je nakazan v skriptih za Statistične metode (KOTAR, 1977).
P
,
Izpeljana formula : var(y) = (-') 2 L,d;
2P

i=l

P,: površina dveh sekcij gospodarskih kart
P: površina ljubljanskega gozdnogospodarskega območja
s: polovično število vzorčnih ploskev

d,: razlika vrednosti dveh sosednjih
nih enot

območju

Za oceno vplivne površine zunanjega

gozdnega roba je upoštevan pas 30 m na
obe strani gozdnega robit Tako ocenjena
površina znaša 23 % ± 2 % površine goz-

dnogospodarskega območja. Za oceno
površine strnjenega odraslega gozda se je
od celotne površine gozdov v gozdnogospodarskem območju odštela površina
mladovja, vplivna površina gozdnega roba
med mladim in odraslim gozdom (30m od
gozdnega roba v notranjost odraslega
gozda), površina cest v gozdu ter vplivna
površina cest (3 m širine ceste + 30 m na

obe strani ceste) in vplivna površina zunanjega gozdnega roba. Tako ocenjena
površina znaša 29.70% ± 6.06% celotne
površine
gozdov
v
območju
in
16.16 % ± 3.30 % celotne površine gozdno-

gospodarskega

območja.

Negozdna

površina brez vplivne površine zunanjega

gozdnega roba predstavlja 33.83% ± 0.69 %
površine območja. Vidimo, da na približno
polovico površine gozdnogospodarskega
območja (gozdne in negozdne površine)
gozdni rob tako ali drugače vpliva.

vzorč

Napravljena je tudi primerjava med ocenjeno dolžino zunanjega gozdnega roba in
njegovo najmanjšo možno dolžino pri dani

3 REZULTATI
3 RESULTS

Dolžina zunanjega gozdnega roba v celotnem območju je 39.16 ± 2.29 miha. Vzorčna
napaka je d% = 11.47 %. Celotno gozdnogospodarsko območje je glede na dolžino
zunanjega gozdnega roba razdeljeno na dva
stratuma, (grafikon št.1 ). Prvi stratum zavzema 39.47% površine območja in obsega

ljubljansko kotlino, širšo okolico Grosuplja in
južni del gozdnogospodarskega območja od
Ravnika do Grosuplja. V njem je dolžina
gozdnega roba le 17.29 ± 5.95 miha, kar je
predvsem posledica manjšega deleža gozda
v ljubljanski kotlini in večjega deleža strnjenega gozda na južnem delu območja. V
drugem stratumu, ki obsega preostali del
območja, je dolžina zunanjega gozdnega
roba znatno večja in je 53.42 ± 6.29 miha.
Dolžina cest v gozdu v celotnem območju je
18.32 ± 2.75 miha (d%=15.01%), dolžina
gozdnega roba med mladim in odraslim
gozdom pa je 13.60 ± 2.92 miha
(d%=21.47%).

površini gozdov v gozdnogospodarskemu
območju, ki jo dobimo s strnitvijo vseh
gozdov v obliko kroga. Saj ima krog od
vseh geometrijskih likov najmanjši obseg
glede na dano površino. Koeficient primerjave je 75.41 ± 8.65. Ocenjena dolžina
gozdnega roba je okoli 75-krat daljša od
njegove najmanjše možne dolžine.

Za konec pa še primerjava, ki nakaže
razdrobljenost gozdov v gozdnogospodarskemu območju. V prejšnem odstavku
omenjeni hipotetični krog gozdov ima radij
20.96 km. Ce razbijemo ta krog na večje
število manjših krogcev tako, da je vsota
površin teh krogcev enaka prvotnemu
krogu in s tem površini gozdov v območju,
vsota njihovih obsegov pa je enaka ocenjeni dolžini zunanjega gozdnega roba v
območju, dobimo 5 685 krogcev z radijem
278 m. Za lažjo predstavitev razmerja med
prvotnim krogom in nastalimi krogci si
zamislimo, da bi imel prvotni krog radij 20
cm, potem bi imelo teh 5 685 krogcev radij
okrog 2.5 mm.
GozdV 54, 1996
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Grafikon 1: Stratuma v ljubljanskem gozdnogospodarskem območju glede na dolžino zunanjega
gozdnega roba
Graph 1: Stra ta in the Ljubljana forest management reg ion regarding the length of the outer forest fringe

4 ZAKLJUČEK
4 CONCLUSION

Dobljeni rezultati kažejo zelo veliko razdrobljenost gozdov v ljubljanskemu gozdnogospodarskemu območju in veliko vplivno površino gozdnega roba, kar bo potrebno zelo resno upoštevati pri usmerjanju
gospodarjenja z gozdom in predvsem z
gozdnim prostorom.
Povzetek
Dolžina gozdnega roba v ljubljanskemu gozdnogospodarskemu območju je ocenjena z vzorčno
metodo na osnovi gospodarskih kart 1:5000. V
vsaki sekciji temeljnega topografskega načrta je
postavljena vzorčna ploskev, prenesena na gospodarsko karto in na njej s kurvimetrom izmerjena
dolžina gozdnega roba. Obravnavane so tri oblike
gozdnega roba, zunanji gozdni rob (gozd 1negozd),
gozdni rob zaradi cest v gozdu in gozdni rob med
mladim (mladje, gošča) in odraslim gozdom. Uporabljeni so postopki enostavnega slučajnostnega
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sistematičnega in stratificiranega vzorčenja. Rezultati so prikazani kot interval na ocena s tveganjem
5 % (a = 0.05).
Dolžina zunanjega gozdnega roba v gozdnogospodarskemu območju je 39.16 ± 2.29 m/ha.
Celotno območje je glede zunanjega gozdnega
roba razdeljeno v dva stratuma. Prvi ima zelo nizko,
drugi pa zelo veliko dolžino gozdnega roba. Dolžina cest v gozdu v območju je 18.32 ± 2,76 ml ha,
dolžina gozdnega roba med mladim in odraslim
gozdom je 13.60 ± 2.92 m/ha. Vplivna površina
zunanjega gozdnega roba znaša 23% ± 2% površine celotnega območja. Površina strnjenega odraslega gozda je 16.16% ± 3.30 %, del negozdne
površine brez vplivne površine zunanjega gozdnega roba pa 33.83% ± 0.69% površine celotnega območja. Torej je približno polovico gozdnogospodarskega območja (gozda in negozda) tako
ali drugače pod vplivom gozdnega roba. Ocenjena
dolžina zunanjega gozdnega roba je okoli 75-krat
večja od njegove najmanjše možne dolžine, ki bi
jo gozd imel, če bi bil ves strnjen v obliko kroga.

Ocena dolžine gozdnega roba v ljubljanskem gozdnogospodarskem območju

AN ESTIMATE OF FOREST FRINGE LENGTH
IN THE LJUBLJANA FOREST MANAGEMENT
AREA
Summary

The forest fringe length in the Ljubljana forest
management region has been estimated by means
of a sample method based on forest management
maps 1:5000. Each section of the basic topo~
graphical plan includes a sample plot transferred
to the forest management map, in which the length
of a forest fringe has been measured with a curir~
meter. Three forms of forest fringe have been
dealt with: the outer forest fringe (forest 1 non~
forest), forest fringe due to forest roads and the
forest fringe between the young forest (young
trees, thicket) and mature forest. The techniques·
of simple random, systematic and stratified sam~
pling have been applied. The results have been
presented as an interval estimate with a 5 % risk
(e< = 0.05).
The length of the outer forest length ina forest
management region totals 39.16 ± 2.29 m/ha. The
entire area has been divided into two strata re~
garding the outer forest fringe, the first having a
very low and the second a very high length of
forest fringe. The length of roads in the area amo~

unts to 18.32 ± 2.75 miha, the length of forest fringe
between the young and mature forest is 13.60 ±
2.92 m/ha. lnfluential area of the outerforest fringe
totals 23% ± 2 %of the area of the entire reg ion.
The area of serried adult forest represents
16.16 % ± 3.30 %, the area of nonforest area with~
out the influential area of the outer forest fringe
amounts to 33.83 % ± 0.69% of the area of the
entire region. Thus approximately one half of the
forest management reg ion (forest and nonforest) is
in one or anotherway underthe influence of forest
fringe. The estimated length of the outer forest
fringe is about 75~times higher than its minimum
possible length, the one the forest would have in
case it were all closed ina form of a circle.

VIRI
1. KOTAR, M., 1977 Statistične metode~ Izbrana
poglavja za študij gozdarstva, Ljubljana, 518 s.
2. Območni gozdnogospodarski načrt 1991-2000,
gozdnogospodarsko območje Ljubljana
3. Gospodarske karte, gozdnogospodarsko ob~
mačje Ljubljana

Gozdni rob- tokrat gozda z vodo (foto: Lado Kutnar)
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Koristno orodje za vrednotenje ekoloških dejavnikov
Useful Tools for the Evaluation of Ecological Facto rs
Mitja PODGORNIK.

Izvleček

Synopsis

Podgornik, M.: Koristno orodje za vrednotenje
ekoloških dejavnikov. Gozdarski vestnik št. 211996.
V slovenščini, cit. lit. 3.
Na voljo je program za vnos, izračun in prikaz
vrednosti (intenzivnosti) ekoloških dejavnikov po
Ellenbergovi metodi vrednotenja, skupno z bazo
podatkov za okoli 2800 višjih rastlin.
Ključne besede: vegetacija, ekološki dejavniki,

Podgornik, M.: Useful Tools for the Evaluation
of Ecological Factors. Gozdarski vestnik No. 2/
1996. ln Slovene, lit. quot. 3.
A program for the entering, calculation and pre~
sentation of values (intensity) of ecological factors according to Ellenberg's evaluation method,
together with a data base for about 2800 tali plants,
is obtainable.
Key words: vegetation, ecological factors, natural site.

rastišče

1 UVOD

3 IZPISI (primer)
3 LISTINGS (example)

INTRODUCTION

K pisanju tega prispevka me je spodbudil
članek Lada Kutnarja, "Rastlina - Rezultat
rastiščnih dejavnikov", (Gozd V., 7-8/95

s.322). Tam je bila kot ena izmed metod
vrednotenja omenjena tudi Ellenbergova,
ki temelji na indikacijskih vrednostih šestih
ekoloških dejavnikov. Sam opis metode je
bil v omenjenem članku že opisan, zato se
bom omejil samo na opis programa.

Pri izračunu srednje vrednosti se upoštevajo samo rastline z ovrednotenim ekološkim dejavnikom. Varianca se nanaša na
čisto srednjo vrednost, ponderirane vrednosti so izračunane po Van der Maarelu.

4 ZNAČILNOSTI PROGRAMA
4 PROGRAM'S CHARACTERISTICS

2 VNOS PODATKOV
2 DATA ENTRY

Osnova je baza podatkov indikacijskih
vrednosti in sistematskih pripadnosti za
okoli 2800 rastlinskih vrst, ki se lahko
poljubno dopolnjuje.
Postopek vnosa popisne ploskve je preprost. Poišče se latinsko ime željene rastline in potrdi s standardno šifro za pokrovnost po Braun-Bianquetu. V primeru, da ni
podatka o pokrovnosti, se vpiše piko. Po
vnosu celotnega popisa program izpiše
šest preglednic.

· M. P., Zavod za Gozdove Slovenije,

Območna

enota Celje, Ljubljanska cesta 13, Celje, SLO
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Teče v okolju DOS, WINDOWS in skupaj
z osnovno bazo zavzema zanemarljivo
malo prostora. Datoteke s podatki so v
DBF formatu in so vsesplošno uporabne.
Program podpira tiskanje na vse vrste
tiskalnikov in izpise v datoteke (TXT format). Uporaba je enostavna in ne zahteva
posebnega računalniškega predznanja.

5 ZAKLJUČEK
5 CONCLUSION

Namen tega članka je seznaniti tiste, ki
se ukvarjajo z ugotavljanjem značilnosti
rastišč na osnovi floristične sestave vegetacije, da je že izdelano orodje, ki bi jim
olajšalo delo in pripomoglo k večji pregled-

Koristno orodje za vrednotenje ekoloških dejavnikov

Preglednica 1: lndikacijske vrednosti (po Ellenbergu) (Prikazan je samo del)
Table 1: lndication values (according to Ellenberg) (only a part is shown)

Koristno orodje za vrednotenje ekoloških dejavnikov

Preglednica 2: Frekvenčna porazdelitev indikacijskih vrednosti
Table 2: Frequency distributlon of indication values
SVETLOBA:
Light
TOPLOTA:
Heat
KONTINENTALNOST:
Contlnentality
VLAZNOST TAL:
So il moisture
REAKCIJA TAL:
Soil reaction
DUŠIK V TLEH:
Nitrogen

%
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10

Polsenčne

vrste ( >10% dir. sv.)

Zmerne temperature- spodnji sredogorski pas
Suboceanske vrste- vplivi celinskega podnebja
Rastline svežih do vlažnih tal
lndikatorji nevtralnih do bazičnih tal (nikoli na zelo kislih)
Rastišča,

bogatejša z dušikom

Toplota

Kontinen.

Vlaž. tal

s
ssss
sssss

K
K
T
TT
TTT

v
v

R
R

KK
KK
KKKK

123456789

123456789

123456789

Svetloba

T
T
T
T

Reak. tal

Dušik

vv
vv
vvvv

RR
RR
RRRR

DDDD
DDDDD

123456789

123456789

123456789

Preglednica 5: Sistematska pripadnost (po Ellenbergu)
Table 5: Systematic classification (according to E/lenberg)
Šifra
Gode

število vrst
The number of rows

%

3.5
3.53
3.531
3.532
5.412
5.415
5.422
5.424
6.111
6.2
6.213
7.31
8.211
8.4
8.43
8.431
8.432
8.433
8.434
8.44

2
3

4
6
1
4
4
4
2
2
2
2
2
2
2
11
23
2
4
4
2
4
15

x

2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
6
12
1
2
2
1
2
8

Skupaj

53
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%

Sistematska pripadnost
Systematic classification
Artemisietea
Glechometalia
2 Aegopodion podagrariae
Alliarion
Filipendulion
Calthion
Polygono-Trisetion
Poion alipinae
Trifolion medii
Epilobietea
Senecion
Piceetalia (abietis)
Ain ion glutinosae
Querco-Fagetea
Fagetalia(sylvaticae)
Fagion(sylvaticae)
Carpinion betuli
Alno-Uimion(minoris)
Tilio-Acerion pseudoplatani
Prunetalia spinosae
lndiferentno

Koristno orodje za vrednotenje ekoloških dejavnikov

Preglednica 6: Pregled števila vrst po osnovnih
morfoloških skupinah
Table 6: A survey of species by basic morphological groups:
Drevesa
Trees
Grmi
shrubs

7
9

Zelišča

37

herbs
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Živko KOŠIR*
Poglobljena razprava L.KUTNARJA o
indikativnem pomenu rastlinskih vrst ob
obravnavi in primerjavi dveh metod, ki
ustvarjata povezavo med rastline in rastiščem,

je pripeljala do jasnih vprašanj, pred
katerimi se znajde vsak, ki se poglobi v to
problematiko. Zato bom poskušal v nadaljnjem osvetliti, kako pridemo. do takšnih
ocen in nakazati ali odgovorifl na nekatera

vprašanja, ki se ob tem pojavljajo.
Pogosto je tako. Če si zastavimo več
vprašanj, si na katerega izmed njih z njimi
tudi že odgovorimo. Kadar obravnavamo
ratišča fitocenoz po indikativnem pomenu
rastlinskih vrst, načeloma ocenjujemo nji-

hov indikativni pomen na podlagi meritev,
opravljenih na drugih rastiščih. Torej že
sama metoda temelji na verjetnosti in ta
določa

odnos do dejanskosti.

1.
lndikacijske vrednosti za posamezni

1
l

it

ekološki dejavnik ugotavljamo (jih določamo) z meritvami, kjer se vrednosti (rezultati) označujejo navadno s številčnimi
vrednostmi po dogovorjeni metodologiji in
z dogovorjenimi merskimi enotami. Za
različne dejavnike se uporabljajo različne

'1

il

i'!l

* Dr. ž. K., dipl. inž. gozd., 1311 Turjak, Turjak
34, SLO

metode merjenja vrednosti - od absolutnih
do relativnih. Nekatere ekološke dejavnike
lahko le ocenimo ali opišemo in posredno

ekološko določimo npr.: geografsko pripadnost po v naprej določenih geografskih regijah, ki so utemeljene z nadaljnjimi makroekološkimi dejavniki (merjenimi z absolutnimi ali relativnimi vrednostmi ali cenitva-

mi), s pedološkim opisom tal (ki se povezuje s poznejšimi laboratorijskimi analizami),
fitocenološkim popisom (ki je osnova za
ugotavljanje rastlinske kombinacije združbe in njene povezave z drugimi ekološkimi

dejavniki, kot so: substrat, tla, lega, naklon,
nadmorska višina, oblikovitost površja) itd.
Veliko ekoloških dejavnikov merimo iztrgano iz bioekocenološkega procesa, še več

jih niti ne znamo meriti, saj potekajo
procesi v tako tesni medsebojni povezavi,

da delne meritve zunaj tega kompleksa ne
dajejo pravih primerljivih vrednosti.
Pri vrednotenju gozdov izhajamo iz gozdne združbe in govorimo o

rastiščno

indika-

torskem pomenu rastlinskih vrst v okolju
naravne rastlinske sestave fitocenoze.

Vendar tudi indikatorski pomen rastlinske
vrste globoko temelji na meritvah:
- Petrografski substrat je določen s kemijsko sestavo (absolutne meritve) in s
kemijskimi ter mehanskimi lastnostmi (relativna ocena). Dejanske petrografske raz-
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mere na konkretnem rastišču fitocenoze

se lahko le oceni.
-Pedološki profili, ki nujno spremljajo fitocenološka raziskovanja, dajejo orienta-

Na podlagi odnosa (v določenih današnjih klimatskih razmerah): substrat --;,. tla
rastlinska vrsta ---? rastlinska kombinacija = fitocenoza z določeno proizvod-

---?

cijo o odnosih med rastlinsko kombinacijo

nostjo biomase, pridemo do povratne infor-

fitocenoze in tlemi. Profili so značilni in

macije: donosna sposobnost fitocenoze je

pokrivajo le neznaten del areala gozdne
fitocenoze; pedološke analize so prostor-

določljiva prek njenih rastlinskih vrst, ki so
sestavni del rastlinske kombinacije določe

sko še ožje reprezentativne, vendar dajejo

ne fitocenoze, zakonito vezane na svoje

rezultate posameznih merljivih lastnosti tal
v relativnih ali absolutnih vrednostih, ki so
sami med seboj primerljivi.

okolje. Po tej poti pridemo do rastlinske

Tak

način

zahtevajo omejene (zamudne

in drage) možnosti za podrobnejše geološke, petrografske in pedološke raziskave,
kakršne bi zahtevala pestrost mikrorastišč
v okviru same fitocenoze. Rastlinske vrste,

vrste kot osnove za ugotavljanje rastišč
nega potenciala določene fitocenoze. To
naj bi nam omogočilo poznavanje vrednosti

nekaterih ekoloških dejavnikov, ki smo jih
pridobili s fitocenološkimi popisi, pedološkimi profili, s povzetki geoloških, petrografskih in klimatskih razmer ter z ugotovit-

ki kot živi laboratorij nakazujejo na življen-

vami o oblikovitosti površja in z njim pove-

ske razmere v svojem okolju, nam omogočajo, da hitro zaznamo spremenjene rastiščne razmere, podrobno pa se z njimi
seznanimo s kompleksnimi biogeocenološkimi raziskavami rastiščnih dejavnikov.

zani modifikaciji klime itd. Te vrednosti so
izmerjene (laboratorijske analize talnega
profila, analize kamnine, podatki o klimatskih razmerah, stalnost rastlinskih vrst itd.)
ali ocenjene (pokrovnost rastlinskih vrst,
pedološki opis talnega profila, opis kamnine, površja in orografskih razmer ipd.).
Z različnimi metodami ugotovljenih vred-

Da bi skromen obseg pedoloških raziskav lahko dobro izkoristili, moramo poznati
specifičnost razvoja gozdnih tal, predvsem
v pogledu dinamike in oblikovanja humusnega sloja ter njegove mineralizacije. Preučena mora biti pedogeneza tal in interval,

v katerem se

določena

taina oblika pove-

nosti, ki segajo na različne nivoje preuče
vanja ekoloških dejavnikov, ne moremo

vedno neposredno uporabljati. Da bi jih
lahko uporabili za kompleksno oceno kvalirastišča,

zuje z intervalom rastlinske kombinacije
združbe. Le s primerjalnim preučevanjem

tete

tal in vegetacije pridemo do povratne
informacije, da vegetacijska kombinacija

povezati prek skupnega imenovalca z istim
predznakom. Za skupni imenovalec vsem
tem meritvam ali ocenam je izbrana kvali-

nakazuje ugotovljene in izmerjene ali oce-

njene talne razmere. Zato je potrebno
nenehno preverjati ugotovljeni odnos med
tlemi in vegetacijo. Vsako pomembno neskladje je potrebno preveriti z dodatnim
pedološkim profilom. (Pri tem zanemarjamo neskladje, ki izhaja iz fitocenološke
oziroma pedološke sistematike, ki nimata
skupnih izhodišč, temveč upoštevamo le

dejanske razlike.) Vsak fitocenolog, ki ne
bo "hodil s krampom ali svedrom", bo prejkoslej ugotovil, da se mu je knjiga naravih
zakonitosti zaprla!
Seveda se v svet gozdne fitocenoze, ki

se izoblikuje do zaključne razvojne faze
šele v stoletjih, ne moremo poglobiti brez
poznavanja njene stoletne in predvsem
ponavljajoče ciklične dinamike, in ne na-

zadnje: ne gre brez poznavanja bioloških
lastnosti rastlinskih vrst in njihovih cenoloških odnosov in ne brez poznavanja rasti
in donosnosti drevesnega sestaja.
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kar je naš osnovni namen,

jih moramo preoblikovati in medseboj

tetna stopnja kot relativna vrednost. Kvaliteta se nanaša na odraz določenega dejav-

nika na kvaliteto

rastišča.

Tako so postale

izmerjene in/ali ocenjene vrednosti posameznih dejavnikov osnova za ocenjevanje
rastišča po "kvalitetni stopnji". lndikacijska
vrednost rastlinske vrste je torej dana z
vrednostmi, ki določajo kvalitetne stopnje.
Rastlinskim vrstam, ki rastejo na rastiščih določene kvalitetne stopnje, so določeni valorizacijski koeficienti, s katerimi
vstopajo v valorizacija rastišča tako po

ekološkem (substrat, kislost, solum, kamenitost, vlažnost, klima) kot po proizvodnem
kriteriju (rastiščni koeficient).
Rastlinskim vrstam, ki so sestavni del
več rastlinskih kombinacij, (se pojavljajo v
različnih fitocenozah in v različnih ekološrazlične kvalitete rastišč določeni različni valorizacijski

kih razmerah), so na podlagi

koeficienti, s katerimi vstopajo v vred-

[

1

1

1

1

1

notenje rastišč. Z različnimi kvalitetnimi

med vrste, ki so indiferentne za posamez-

rialno zelo omejenem območju Slovenije
tega kriterija ne moremo uporabiti kot
ekološko indikativno vrednost rastlinske
vrste, sicer pa tudi Ellenberg številnim
"gozdnim" vrstam tega kontinentalnega

ne ekološke dejavnike.
Tako podrobno, morda že kar pripovedno opisovanje kot postopek vrednotenja

števila ni določil in jih uvršča med "indiferentne".
V povprečne vrednosti za posamezen

indikacijskega pomena rastlinskih vrst za

ekološki dejavnik (po Ellenbergu) vstopajo

stopnjami rastišč, kjer take vrste rastejo,
je širše določen njihov bioekološki in cenološki interval, vsekakor pa jih ne uvrščamo

ugotavljanje

rastiščnega

potenciala, naj

le rastlinske vrste z ocenjenimi vrednostmi,

srečujemo

preostale, t.j. "indiferentne", niso upoštevane; njihova indikacija je po posameznih
dejavnikih nična, takih vrst pa ni malo.

opozori na težave, s katerimi se

pri vključevanju različnih, skozi desetletja
pridobljenih podatkov (bodisi z opisom,
oceno ali meritvijo) v kompleksno valorizacija rastišč. Pogosto se moramo odpove-

dati posameznim rezultatom še tako pravilnih meritev, če so v kontekstu z drugimi
podatki le detajli, ali poglobljena analiza za
povsem določeno smer preučevanja, ali
so poznani le za manjše število rastlin-

če

skih vrst. Seveda se moramo pogosto
odpovedati tudi razmejitvi, kaj je meritev in
kaj ocena ali opis. Pomembno je, da
vključimo v kompleksno analizo vrednosti
ekološko pomembnejših dejavnikov (skladno z naravo preučevanja), usmerjenih h

kompleksnim raziskavam na približno
istem nivoju preučevanja, ki so ugotovljivi
za vse ali vsaj za veliko večino objektov
našega preučevanja.

Primerjava indikacijskih vrednosti rastlinskih vrst po ELLENBERGU z valorizacijskimi koeficienti rastlinskih vrst je zanimiva,
ker primerjamo dve metodi, prirejeni na
povsem različnih izhodiščih in za različna

geografska območja. Po Ellenbergu na podlagi ekoloških vrednosti rastlinskih vrst
(svetlobno, temperaturno, kontinentalno,
vlažnostno, reakcijsko in

dušično

število -

halogenost lahko pustimo ob strani) in
njihovega deleža ugotovimo ekološki spekter združbe. Ellenberg je s "številom kontinentalitete", ki temelji na termični kontinentaliteti (po F. RINGLEBU - razmerje med
maritimnostjo in kontinentalnostjo klime na
podlagi temperaturne amplitude po geografskih širinah) vpeljal geografsko dimenzijo
razširjenosti rastlinske vrste od Thornshawna (KT=0 %) do Verhojanska (KT=1 OO%).
V Sloveniji se termična kontinentaliteta
giblje od 19% (v submediteranskem fitoklimatskem območju) do 25% v (subpanonskem fitoklimatskem območju, izjema
je Kredarica s 14 %), kar pomeni, da imamo
v povprečju močno mediteransko poudarjeno klimo (KOŠIR /1969/ 1979). V terito-

Povprečje ne pomeni aritmetičnega
prečja, temveč težišče označujoče

povvrednosti rastlinskih vrst, ki so upoštevane v

okviru določenega ekološkega dejavnika.
To pomeni, da imamo v teh povprečjih
opravka z vedno drugačno populacijo
rastlin, čeprav gre za isto fitocenozo.
V našem primeru je rastlinskim vrstam

na podlagi vrednosti ekoloških dejavnikov
(substrat, vrsta humusa in kislost, solum,
skeletnost, vlažnost, in lokalne klimatske
značilnosti /vegetacijska stopnja ali položaj
v lokalni klimi/) določen valorizacijski koeficient kot relativna mera s ciljem ugotovitve
relativne proizvodne sposobnosti združbe
(rastiščni koeficient). Rastiščni koeficient
(Rk) se izračuna kot aritmetično povprečje
iz Rk rastlinskih vrst, ki se v fitocenozi
pojavljajo. Ponder pri izračunu Rk je pokrovnost rastlinskih vrst. Pri tem je poudarjen pomen pogostnosti Rk v okviru

fitocenoze, ki je zelo značilna in nakazuje
na njen cenološki položaj in razvojno

stopnjo. To ni naključje, saj je Rk rezultat
rastlinskih vrst, ki so tudi ekološki kazalniki.
Iz istih podatkov lahko dobimo tudi
vpogled v ekološke razmere združbe, in
sicer prek povprečnih razmer v okviru

upoštevanih dejavnikov. V tem primeru ne
moremo govoriti o aritmetičnem povprečju,
temveč gre za težišče, kot v primeru Ellen-

bergovega ekološkega spektra, vendar s
to razliko, da so v njem upoštevane vse

rastlinske vrste s svojo pokrovnostjo. Tokrat gre za povprečja, kot jih poznamo pri
povprečnem fitocenološkem popisu - lectotipu, povprečnih talnih, petrografskih ali
klimatskih razmerah itd. Tudi tu je pomembna pogostnost razporeditev deležev
rastlinskih vrst različnih rastiščnih zahtev.
Za ekološko karakterizacijo rastišča združbe so rastlinske vrste posebej razporejene

po spredaj danem indikativnem pomenu v

K
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ekološke skupine po kriteriju vlažnosti (1
do VIl) in vrsti humusa ter kislosti (1 do 5).
Ekološki spekter združbe (fitocenoze) je
predstavljen z deležem rastlinskih vrst
(preračunan na pokrovnost), in sicer loče~
no po kriteriju vlažnosti ter kriteriju vrste
humusa in kislosti.
2.
Geografsko območje, za katerega veljajo
indikativne vrednosti rastlinskih vrst, je
določeno z arealom gozdnih združb, v
katerih so bile vegetacijske in ekološke
razmere preučevane. V našem primeru so
to vse gozdne združbe Slovenije z izjemo
združb priobalnega dela submediteranskega fitoklimatskega območja: Orno Quercetum pubescentis/petreae, Seslerio
- Ostryetum in Carpinetum orientalis.
Rastišča teh združb nismo upoštevali iz
več vzrokov. Naša raziskovanja iz tega
območja zajemajo le rastišče združbe Orno
- Quercetum. Z njimi smo ugotovili, da
prevladuje zaradi zelo dolgih obdobij člove
kovih vplivov poslabšanje oblik združbe,
katerih izboljševanje je stalno načeto z
novimi oblikami človekovih vplivov. Združba, ki je sicer naravno teže obnovljiva, je v
primarni obliki ohranjena skorajda le reliktno. Rastlinske vrste, ki rastejo na teh rastiščih, se uveljavljajo tu v nesorazmerno
dolgem prehodnem obdobju, bodisi kot
ostanek rastiščnih razmer ali novega sukcesijskega razvoja z zaraščanjem negozdnih površin, oziroma kot kazalec napredujočega razvoja v klimaksno obliko (t.j.
končno razvojno stopnjo) združbe. Takšne
rastiščne razmere bi zahtevale poglobljen
študij, zanimanja za to pa ni bilo, ker so
sedanji grmičavi gozdovi lesnoproizvodno
nepomembni, druge funkcije pa se (na
stabilni karbonatni podlagi) v dobrem delu
izpolnjujejo že s samo gozdno vegetacijo,
ne glede na stopnjo njenega napredujočega ali znova pojemajočega razvoja.
Eventualnih tovrstnih raziskav drugih av1orjev nimamo. Ugotovljeno velja še v večji
meri za območje sedanjih in potencialnih
rastišč združbe Seslerio - Ostryetum in
Carpinetum orientalis.
Pri izboru rastlinskih vrst, vključenih v
vrednotenje, nismo enakopravno obravnavali rastlinskih kombinacij vseh gozdnih
združb. V celoti so upoštevane rastlinske
vrste vseh pomembnejših gozdnih združb
osrednjega dela Slovenije. Za malopovršinske združbe edafsko ekstremnih rastišč
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navajamo le nekaj vodilnih vrst iz rastlinske
kombinacije. Pri tem smo nakazali na
možnost in na način dopolnjevanja. (Samo
za vključitev celotne rastlinske kombinacije
združbe Genisto - Pinetum bi morali seznam razširiti za 14 rastlinskih vrst z več ali
manj enakim rastiščnim koeficientom, za
Vaccinio oxycocco - Sphagnetum z 21
vrstami, od tega z 12 mahovi in lišaji itd).
S tem smo se izognili še obsežnejšemu
spisku rastlin, in videti je, da upravičeno,
saj že ta ustvarja povsem nepotrebno bojazen. ln vendar, ker je flora naših gozdov
bogata in do neke mere specifična, je v
obravnavo vključenih več rastlinskih vrst,
(ki se pojavljajo v rastlinskih kombinacijah
naših gozdnih fitocenoz), kot jih navaja za
srednjeevropsko gozdno okolje Ellenberg.
Ta obsežno obravnava tudi druge vegetacijske formacije: sladkovodne in halogene
združbe; vegetacijo sipin, nad gozdno mejo
in območja ledenikov; združbe alg, lišajev
in mahov; antropogene vegetacijske formacije, gnojene travnike, ruderalne formacije, kombinacije plevelov, ipd.

3.
Pod natančnimi meritvami moramo razumeti meritve ali cenitve bioekoloških in
cenoloških lastnosti rastlinskih vrst, opravljene v okolju ekološkega kompleksa gozdne združbe in tudi parcialne laboratorijske
meritve, ki podrobneje analizirajo odnose
v okviru posameznega dejavnika. Težko
bo ugotoviti, v koliki meri se kompleksne
biogeocenološke meritve pokrivajo z vrednostmi, po katerih je določen valorizacijski
koeficient rastlinskih vrst. Takšnih meritev
v srednjeevropskem prostoru skoraj ne
poznamo (nekaj le v ekološko zelo specializiranih halogenih asociacijah). Tovrstna,
do takrat petnajstletna, preučevanja v
Rusiji je predstavil Su kačev z ugotovitvijo,
"da so rastlinske vrste v veliko večji meri
kazalci rastiščnih razmer, kot so prvotno
predvidevali, in da je zato potrebno delati
z roko v roki z šolo Braun - Blanqueta"
(SUKAČEV 1964, predavanje ob predstavitvi "Lesnaje biogeocenologije" na univerzi Lomonosova). Moram priznati, da drugih
rezultatov natančnih meritev bioekoloških
in cenoloških lastnosti rastlinskih vrst,
opravljenih v ekološkem kompleksu gozdne združbe, ne poznam.
Delne meritve nekaterih ekoloških dejavnikov, v katerih se posamezne rastlinske
vrste uveljavljajo z večjo ali manjšo stal-

so bile primerjane tudi naše ugotovitve. To

ugotovitve medseboj dopolnjujejo in dejansko zožujejo bioekološko amplitudo rastlin-

je razvidno iz navedenih vrednosti pri

ske vrste na njene osnovne

nostjo in vitalnostjo, so poznane in s temi

značilnosti

določen

(humozna tla, preskrbljena z bazami, nev-

indikativni pomen posameznih rastlinskih

tralni do bazični silikati in karbonati s

vrst (valorizacijski koeficienti).
Pri vzporejanju rezultatov bomo ugotovili,

prednostjo dolomitu /Mgl pred apnencem 1
Cal, na dolomitih rjava rendzina ali skeletnejša rjava tla, na silikatih ilovnata skeletna

kvalitetni stopnji, po katerih je

da se s temi vrednostmi pokrivajo številne
rastlinske vrste tako pri nas kot širše v
Evropi. Vendar moramo nekaterim vrstam
razširiti ali zožiti bioekološko amplitudo z
rastiščnimi razmerami novo vključenih are-

alov gozdnih združb ali zaradi novih spoznanj. Za nekatere vrste pa bi ugotovili, da

rjava tla, sveža rastišča, prevladujoča v
montanski stopnji, pri nas največja stalnost

in pokrovnost: ArF, HF, OF = HdF, EF,
itd.), katerim so posamezni avtorji dali
različen poudarek, odvisno od prevladujočih

razmer v njihovem okolju.

natančne meritve kažejo, da v naših rastiščnih razmerah sploh ne bi mogle uspevati.

4.
Pod kakšnimi pogoji so rezultati metod

V nekaterih primerih gre za dileme okoli
določitve speciesa (spomnimo naj na rod
Anthyllis, Achillea ali Fraxinus excelsior

dejanskih razmer? Da bi lahko postavili te
kriterije, bi vsaj za nekaj gozdnih združb

vrednotenja

rastišč

dovolj dobra ocena

ipd.), drugje za različne rezultate meritev.

morali poznati dejanske razmere. Za zdaj

V številnih primerih se razhajajo tudi stali-

nam ostaja možnost, da poglabljamo fito-

šča posameznih avtorjev v okviru iste geografske regije. Na primer, vzemimo že
obravnavano Cyclamen purpurascens 1

cenološka in ekološka kompleksna razisko-

(Nemčija

vanja gozdnih fitocenoz. Pri tem je potrebno z

različnimi

(poznanimi in novimi) meto-

in

dami dopolnjevati in poglabljati poznavanje

obrobne dežele) povzamemo:- montanski

posameznih ekoloških dejavnikov, razvijati
nove metode kompleksnega raziskovanja

=europaeum/. Po K.WEIHEJU

(subalpski) mešani gozdovi, grmišča, sveža humozna z dušikom bogata tla, preskrbljena s karbonati, pogosto kamenita ilovnata do glinasta tla; razširjenost - Provansa,

Jura prek južnih in vzhodnih Alp, Bavarski
gozd /kultivirana/, sever Balkana, srednja
Madžarska in Karpati; splošni areal vzhodno predalpska vrsta. Predvsem je
vpadljiva ocena preskrbljenosti z dušikom:
po Ellenbergu je ciklama vrsta, ki se
pojavlja na tleh s povprečno vsebnostjo
dušika; naše ocene o neposredni navezanosti rastline na dušik ni, temveč ta izhaja
(kar razberemo iz vrednosti za valoriza-

cijski koeficient 5) iz vrste humusa: sprstenina (zelo ozko razmerje CIN) in debeline
humusnega horizonta v talnem profilu (Ah
=nad 8 cm, često 10-15 cm), kar kaže na
zelo dobro preskrbljenost z dušikom. P.
FOURNIER (Francija) uvršča ciklamo med
montanske submediteranske vrste na ka-

menitih, humoznih in karbonatnih tleh,
areal - Savojske predalpe, Jura ipd. Iz
tega lahko zaključimo le, da se vse te

in vrednotenja, meriti (kjer je to še mogoče)
naravno (ne po gozdarjih prirejeno) proizvodno sposobnost rastišč kot odraz dejanskih naravnih razmer na rastišču. Na podlagi medsebojne primerjave rezultatov različnih metod za iste in različne dejavnike

bomo lahko sklepali na verjetne dejanske
razmere. Če to res želimo, se je potrebno

za tako delo najprej organizirati. Ob nedvomno velikih prispevkih fitocenologije h
gospodarjenju z gozdovi po meri naravnih
danosti, še vedno nimamo na gozdarski
inštituciji organiziranega sistematičnega
raziskovalnega in aplikativnega dela s
področja

gozdne fitocenologije in ekologije.

Če se je fitocenologija preveč "zbotanizirala" in postala predvsem sama sebi namen,

je potrebno toliko bolj usmeriti raziskave v
aplikacijo prek gozdne ekologije in tipologije. Menda ne bomo tudi tovrstne naloge,
ki je vsestranska osnova za delo z gozdovi,

prepustili "okoljevarstvenikom"?
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GDK: 907

GOZDARSTVO IN VARSTVO NARAVE
Martin ŠOLAR*

1 UVOD

Gozdarstvo in varstvo narave; varstvo
narave in gozdarstvo; kaj je bolj pomembno, kaj je bilo prej. Verjetno najbolj drži
ugotovitev, da je gozdarstvo sestavni del
varstva narave, posebej to lahko rečemo
ob novi zakonodaji in reorganizaciji gozdarstva v naši državi. Posvetovanje Gozdarstvo in varstvo narave ob Evropskem letu
varstva narave v Sloveniji je bilo prav
gotovo pripravljeno ob pravem času. Posveta se, žal, nisem mogel udeležiti zaradi
istočasnosti največjega strokovnega naravovarstvenega srečanja v lanskem letu Evropske konference narodnih in naravnih
parkov. Ob branju člankov in referatov v 9.
številki Gozd V v letu 1995, sem prišel do
nekaterih misli, ki bi jih rad predstavil
bralcem.
Na prste ene roke lahko v Sloveniji
preštejemo ljudi, ki smo po izobrazbi gozdarji in po poklicu naravovarstveniki. Na
posvetu kot referenti nismo sodelovali.
Zavedam se, da se večina avtorjev iz gozdarskih vrst v srcu čuti naravovarstvenika,
vendar pa je poklicno delati, dan za dnem,
na področju varstva narave, le nekaj drugega. Referenta, ki sta po poklicu naravovarstvenika, pa nista gozdarja.

2 VARSTVO NARAVE- USTANAVLJANJE NOVIH ZAVAROVANIH OBMOČIJ
Naravovarstvena stroka, v primerjavi z
gozdarsko šibka in številčno skromna, ima
zasluge za ohranjeni prostor. V pomoč ji
je nemalokrat bilo trajnostno usmerjeno
gozdarstvo, za katerega pa vendar ne
moremo kar vprek trditi, da je v naravovarstvenem pogledu delovalo brezhibno.

*M.Š., dipl. inž. gozd., Triglavski narodni park,
4260 Bled, Kidričeva 2, SLO
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Usmeritev je bila prava, vendar je hitenje
za kubiki, za več cest, za pospraviJo po
naravni nesreči, celo v rezervatih~, včasih
pripeljalo tudi do škode v naravi. Skoda v
naravi je lahko le posledica človekovega
delovanja. Vetrolomi, snegolomi, žled, naravni požari se v naravovarstvu imenujejo
naravni dogodki (ang. = event) in ne naravne katastrofe. Tudi škoda v gozdu zaradi številčnosti in nenaravnega medvrstnega razmerja prostoživečih živalskih vrst,
je v bistvu antropogenega izvora. Zakon o
gozdovih in delovanje javne gozdarske
službe pa je v zadnjih letih ponovno v veliko
pomoč in oporo naravovarstvenikom.
V Sloveniji smo v fazi ustanavljanja novih
zavarovanih območij. To bodo površinsko
relativno velika območja, v katerih je odstotek gozdnatosti zelo visok. Zaradi pretežno
gozdne in gozdnate krajine v načrtovanih
novih zavarovanih območjih, zaradi strokovne usposobljenosti in razširjenosti mreže Zavoda za gozdove na terenu, je smiselno razmišljati tudi o možnosti upravljanja
in razvoja novih zavarovanih območij s
strani Zavoda za gozdove Slovenije. Preden pa pretehtamo argumente za in proti,
bi rad na tem mestu pojasnil tudi nekatere
splošne pojme s področja varstva narave,
ki so pomešani ali pa nenamerno napačno
zapisani v zgoraj omenjenih člankih.

3 TERMINOLOGIJA
VARSTVA NARAVE

NA

PODROČJU

Na str. 377 GozdV 53, 1995 je v Tabeli
1: Zavarovana območja - definicija in šest
upravljalskih kategorij, pod "kategorijo 11"
zapisano naravni parki. Tu se je pojavila
napaka, saj 11. varstvena kategorija IUCN
pomeni narodni park! Tudi pri opisu namembnosti je priporočljivo (čeprav je prevod iz angleščine popolnoma pravilen), da
se namesto rekreacije, ki je danes močno
prerasla nekdanje okvire in je v prostoru
nemalokrat moteča, uporablja izraz doživ-

1

il

ljanje in obiskovanje (kot npr. podoben
nemški izraz Erholung). Na str. 384 iste
številke GozdV je pri ključnih besedah
pravilno zapisano Kočevski naravni park,
prevod the Kočevje National Park pa je
napačen. Tudi varstvo narave se prevaja v
angleški jezik različno, enkrat kot nature
protection drugič kot nature conservation.
Razlaga na str. 370 je v glavnem pravilna,
le da z angleško besedo conservation ni
mišljena le ohranjanje, temveč tudi konzervacija oziroma nedotakljivost, kjer ni nikakršnih varstvenih posegov (1. in deloma
lahko tudi 111. kategorija).
Za krajšo obrazložitev pojmov sem se
odločil, ker tudi znotraj slovenske naravovarstvene stroke ni povsem jasno oziroma
obstojajo dileme, kako poimenovati nova
zavarovana območja. Uveljavilo se je ime
naravni parki. Predstave pod tem pojmom
pa so si vsebinsko zelo različne. Uprava
RS za varstvo narave, izhajajoč iz Zakona
o naravni in kulturni dediščini, uporablja
zbirni pojem naravni parki za zbirne varstvene skupine narodni parki, regijski parki
in krajinski parki. Razen naštetih rned
zavarovana območja narave spadajo še
naravni rezervati in naravni parki. Iz tega
sledi, da so narodni parki le del skupine
naravnih parkov. Narava je seveda rdeča
nit vseh zavarovanih območij narave (ProR
tected nature Areas), prihaja pa do prave
zmešnjave, saj so naravni parki tudi ime
za zavarovana območja, ki ustrezajo V.
varstveni kategoriji IUCN, so nekoliko
manjšega nacionalnega pomena kot naR
rodni park, varstveni režimi v njih pa so
milejši in dopuščajo sonaravne rabo in
aktivno varstvo.
V javnem zavodu Triglavski narodni park
se ne strinjamo z imenom naravni park za
zbirni pojem za vse parke in menimo, da
moramo osvojiti ime naravni park za zavarovana območja V. varstvene kategorije,
to pa so prav tista zavarovana območja, ki
jih načrtujemo v Sloveniji. Svoja stališča
utemeljujemo z naslednjim:
-Nova zakonodaja ("Zakon o naravi")
mora preseči vsebino dosedanjega Zakona
o naravni in kulturni dediščini in izkoristiti
možnost uskladitve in primerljivosti z mednarodnimi standardi za zavarovana območja (IUCN - Guidelines for Protected
Area Management Categories).
-Zbirni pojem "zavarovana območja
narave", v katerega spadajo naravni rezerR

vati, naravni spomeniki, narodni, regijski in
krajinski parki, lahko ostane, saj naravni
spomeniki niso le območja, temveč tudi
točkovno varovane naravne znamenitosti.
-IUCN, njena komisija za narodne parke
in zavarovana območja (CNPPA) celo strogo loči narodne parke od drugih zavarovanih območij, zato je uvrščanje narodnih
parkov skupaj z regijskimi in krajinskimi v
zbirno skupino "naravni parki" povsem v
nasprotju z mednarodnimi usmeritvami.
-Primerljivost zavarovanih območij je
sicer zagotovljena z varstvenimi kategorijami IUCN (od l. do VI.), vendar je smiselno, v kolikor je to možno, tudi terminološko
uskladiti imena za zavarovana območja
narave.
-Zbirnega pojma "naravni parki" za
parke (narodne, regijske, krajinske) v
Evropi ne uporablja nihče (IUCN - 1993:
United Nations List of National Parks and
Protected Areas). Nasprotno, v 14 evropskih državah imajo uraden naziv za zavarovana območja Naravni park, ki ustreza V.
varstveni kategoriji IUCN. Ti parki večino
ma vsebinsko in površinsko ustrezajo
slovenskim parkom (regijskim ali naravnim)
v ustanavljanju (npr. Nemčija : Altrnuehltal,
Hochtaunus; francoski "regional nature
park" : Ballon des Vosges; Italija : Adarnello-Brenta, Argentera; etc.). V večini
evropskih držav uporabljajo za zavarovana
območja narave, ki ustrezajo V. varstveni
kategoriji- zavarovani krajini, imena naravni park, regijski park, krajinski park ali kar
območje zavarovane krajine. Praviloma so
površinsko večja območja naravni oziroma
regijski parki.
Iz navedenega predlagamo, da zbirnega
pojma "naravni parki" v slovenski naravovarstveni terminologiji ne uporabljamo. če
res neobhodno potrebujemo zbirni pojem
samo za parke, naj se imenujejo le parki,
ali pa skupaj z naravnimi rezervati in
naravnimi spomeniki "zavarovana območja
narave". Za parke v ustanavljanju v Sloveniji predlagamo ime naravni park, v kolikor
bo zavarovano območje v eni regiji, lahko
tudi naravni regijski park.
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4 UPRAVLJANJE Z NARAVNIMI PARKI
Že v začetku prispevka sem omenil
interes in tudi dejanske argumente gozdarstva oziroma Zavoda za gozdove Slovenije
za upravljanje novih zavarovanih območij.
Pri tem se takoj pojavi vprašanje matič
nega resorja. Varstvo narave je bilo dolga
leta v resorju kulture. Bili smo peto kolo,
niso nas povsem razumeli, po drugi strani
pa je bila stroka povsem neodvisna, naše
strokovne odločitve je ministrstvo podpiralo
in branilo navzven. Resor okolja in prostora
nam je vsebinsko bližji, interese varstva
narave lažje uveljavljamo, vendar smo
skupaj z načrtovalci prostora, ki vedno ne
varujejo, temveč prostor tudi izkoriščajo.
Preveč je v resorju tudi poudarka na
varstvu okolja, ki je antropocentrično definirana kot zbir vseh dejavnosti in ukrepov za
življenje in zdravje človeka. Varstvo narave
je nasprotno, ekocentrično (s človekom, a
le kot ·enakopravnim sestavnim delom
narave), s pogledom, ki varstvo narave
opredeljuje kot dejavnosti in ukrepe za
ohranjanje in razvoj naravnih dobrin, od
biološke pestrosti rastlinskega in živalskega sveta do varovanja nežive narave,
habitatov in krajine nasploh. Ministrstvo za
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v današnji obliki tudi ne more biti matični resor
za varstvo narave. Gozdarstvo z novo
zakonodajo je že bližje naravovarstvu,
nikakor pa ne kmetijstvo, ki je dejavnost, s
katero imamo naravovarstveniki največ
težav.
Iz prakse dobro poznam delo gozdarja naravovarstvenika pri upravljanju zavaro~
vanega območja. Poznam tudi delo gozdarjev v enotah Zavoda za gozdove. Nemalokrat se srečamo, nastopamo skupaj,
si pomagamo, a vseeno iz nalog, ki jih
obema zavodoma predpisujeta zakonodaji
(gozdarska in parkovna) in iz dejanskega
stanja - kaj kdo dela - , ugotovimo, da je
naše delo le različno in drugačno. S tem
nikakor ne mislim, da gozdarji niso primerni
za poklic naravovarstvenika, nasprotno,
menim da je izobraževanje v gozdarstvu
zelo dobra osnova za naravovarstveno
delo. Zavod za gozdove trenutno še ni
kadrovsko popolnjen, zaposlenim zmanjkuje energije in časa za osnovne gozdarske
naloge. Osebno si želim, da do popolnitve
sistematiziranih mest pride čim prej. Uprav-
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ljanje zavarovanega območja, tudi v pre~
težno gozdnatih območjih, nujno zahteva
tudi druge strokovne profile. Tu mislim
predvsem na geografa, biologa, krajinarja
ali urbanista, etnologa, pedagoga; Ali bi
Zavod za gozdove zaposlil te kadre v
primeru upravljanja zavarovanih območij,
ali bi oddelek za upravljanje zavarovanega
območja lahko delal nemoteno in neodvisno na svojih programih? Delo upravljanja
zavarovanih območij je zunaj šablon in
normativov, temu bi se bilo absolutno
potrebno prilagoditi. Bi gozdarja - upravljalca zavarovanega območja zanimal tudi
svet nad gornjo gozdno mejo, vodotoki,
jame na krasu, kmetijska in urbana krajina,
ki bodo ob gozdu prav tako sestavni del
zavarovanega območja?
Pri projektu Ustanavljanje in varovanje
novih zavarovanih območij v Sloveniji
država ne sme ponoviti napake, ki jo je
naredila leta 1981. Ustanovila je Triglavski
narodni park (to seveda ni bila napaka) in
zavod oziroma takrat delovno organizacijo
za varstvo TNP. V začetku uprava ni bila
strokovno popolnjena, predvsem pa smo
še danes brez plana upravljanja - "management plana" za zavarovano območje
(ob tej priliki lahko povemo, da javni zavod
TNP v zadnjih dveh letih v okviru možnosti
in sredstev redne dejavnosti pripravlja plan
upravljanja). Pri ustanavljanju novih zavarovanih območij mora država ob razglasitvi
zagotoviti osnove za plan upravljanja, ki
ga morajo strokovni teami uprav bodočih
zavarovanih območij ob sodelovanju z
drugimi sektorji pripraviti v relativno kratkem
času po ustanovitvi (npr. v roku dveh let).
Država mora zakonsko (obvezujoče)
zagotoviti pripravo, sprejetje in medsektorsko izpolnjevanje plana upravljanja v zavarovanih območjih.

5 ZAKLJUČEK
Ideje, razmišljanja in dejstva v sestavku
so namenjena samo in zgolj v dobro
Naravi. Varstvo. narave ne sme postati
poligon za medresorsko napenjanje moči
in kazanje fig pod mizo. Gozdarstvo je in
mora ostati del varstva narave, tiste gazdarje, ki so najbolj zagnani in najbolj
naravovarstveno usmerjeni, pa je potreb~

no vključiti v naravovarstveno delo, ne
samo v okviru dela Zavoda za gozdove,
temveč tudi zunaj njega. Gozdarji ob
sodelovanju z drugimi strokovnimi profili
lahko veliko prispevamo za varstvo narave
v Sloveniji.
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STROKOVNO IZRAZJE
GDK: --011.1

Delo terminološke komisije
Terminološka komisija Zveze gozdarskih društev Slovenije posreduje nekaj novih
gesel (iz seznama, ki so ga pripravili v Eberrswaldu).

Nemško geslo
(razlaga)
.20
2223 361.
Entrindungszug m

Slovenski prevod

postroj m, premični lupilni
sestav m, premični lupilni
(po prometnicah premikajoča se kombinacija vozil, sestavljena iz kamiona in posebnega priključka,
opremljena z lupilnim strojem in nakladalnikom, ki debela debla samostojno pobira, lupi in urejeno
odlaga)

2224 914. . 70
Entwaldung t,· Entwalden n
(samostalnik h glagolu razgozditi)

razgozditev f

2239 831 . . 60
Holzsorte t,· Rohholzsorte f
kakovostni razred m sortimenta
(podvrsta gozdnega lesnega sortimenta, za katero so značilne dimenzije, kakovost in drevesna
vrsta ali skupina drevesnih vrst)
2243 11 . . .70
Eutrophierung f
(nanašajoča

evtrofikacija f
se na tla, na vode: povečanje vsebnosti hranilnih snovi (z negativnimi ekološkimi

posledicami)
2244 11. . .70
Evaporation f, Verdunstung f
·Izhlapevanje n, izparevanje n
(oddajanje vodne pare z voda in drugih vlažnih površin - vključno tal v ozračje, razlikuj od
transpiracije)
2246 232.33.. 20
Saatstock m; Fallrohr n
cev f, setve na
(nekako 1 m dolga tanka cev- kot posoda za seme- s posebno konico, ki jo je mogoče zapreti;
z njo lahko ročno ob pokončni drži se jemo veliko seme, npr. želod)

!j
1

2251 844.23.. 20
Faulfleck m; Faulsetelle f

gniloba f, ob robna;
madež m, trohnobni
(površinsko, omejeno mesto z lesno gnilobo na prerezih ali na obodu debla)

~~
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Nemško geslo

Slovenski prevod

(razlaga)
2258 307. . .20
F8.11kopf m;

glavat, za podiranje;
glavat, podiralna
(sklop, ki rabi za podiranje in je običajno pritrjen na posebni roki strojev za podiranje ali strojev za
podiranje in kleščenje)

2263 686 ..70
Feinerschliessung t

odpiranje n gozdov s
sekundarnimi prometnicami
(odpiranje sestaja z izdelavo vlak, spravilnih smeri, strojnih poti ali žičničnih tras)

2267 585 .. 70
Fernerkundung t, forstliche

daljinsko zaznavanje n
v gozdarstvu
(izvajanje (delov) gozdne inventure s snemanjem in vrednotenjem posnetkov iz zraka)

2273 907 ..50
Filterwirkung td es Waldes
(lastnost gozdne vegetacije- začasna-,

delovanje n gozda,
zadrževalno
da veže snovi in zavira sevanje ter zvočno valovanje)

2275 432.33 .. 20
Flankenfeuer n; Seitenfeuer n
protipožar mz boka
(og-enj, ki ga podtaknem o v določeni oddaljenosti od boka požara vzdolž ločevalnega pasu in naj
bi se razširil pravokotna na smer gozdnega požara)
2280 421 .. 70
Fl8.chenwurf m

vetrolom m, skupinski;
vetrolom m na večji površini

(vetrolom, ki nastane površinsko)

2296 615 .. 40
Forstort m;Waldort m
(določeni

predel m, gozdni;
imen gozda

del gozdne posesti z zgodovinsko priraslim imenom)

0209 221.1.01.60
gospodarjenje n
Kahlschlagswirtschaft f
z golosečnjo
Kahlschlagbetrieb m
Kahlschlagsystem n
Kahlschlagmethode f
(vrsta obratovanja, kjer sekajo na golo in posekana površino običajno umetno pomi adijo)
0210 221 .. 03.60
Hochwald m, schlagweiser

seme novec m,
skupinsko raznodobni
(oblika gospodarjenja s semenovcem, pri kateri pomladim o vsak sestoj površinsko v okviru ene
sestojne generacije med omejeno pomladitveno dobo)

Ob prevajanju Lexicon silvestre v slovenščino je komisija opredelila tudi tri slovenska gesla, ki jih
uporabljamo napačno in mešamo med seboj

včasih

zastrtost f; pokritost t
-del površine, ki je pokrita s pravokotna projekcijo nadzemnih delov rastlin (namesto pokrovnost)
zarast f
-razmerje med dejanskim in idealnim stanjem sestaja (npr. po številu drevja)
sklep m
-stopnja stikanja drevesnih krošenj, izražena opisno ali z desetinami (npr. tesen, popoln, rahel,
vrzelast, prekinjen)

dr. Marjan Lipoglavšek
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Ministrstvo za znanost in tehnologijo
je reviji Gozdarski vestnik
ukinilo finančno podporo
Nikoli ni tako slabo, da ne bi moglo biti še slabše, sem si rekel, ko
sem nekega letošnjega pomladnega dne prebral skopo poročilo
Ministrstva za znanost in tehnologijo, da z letom 1996 reviji Gozdarski vestnik ukinja subvencijo, ki jo je revija prejemala deset/elfa prej od raziskovalne skupnosti, po osamosvojitvi od imenovanega
ministrstva. Včasih je ta prispevek reviji pokril kar 40% stroškov
njenega izhajanja. Delež se je v zadnjem deset/elfu vztrajno
zmanjševal in čeprav je v zadnjih letih prispevek komaj dobro
pokril stroške izdaje enega od osmih zvezkov, kot jih izide letno,
je reviji vseeno veliko pomenil, saj ji je vsak tolar dobrodošel in je
njegov izpad težko nadomestiti.
Glede na vsebinsko zasnovo revije so se mi zdele vsa zadnja
leta bolj upravičene pripombe, da reviji manjkajo poljubne vsebine kot pa, da si ne zasluži podpore znanosti. Pa saj v sporočilu
tudi niso bili navedeni argumenti za ukinitev podpore -kriteriji, ki
jim revija ne bi zadovoljevala. Argument »reduciranje programov
zaradi pomanjkanja finančnih sredstev« menda ne potrebuje pojasnila.
Kljub temu, da smo hitro izvedeli, da se je v letošnjem letu podobno
zgodilo mnogim znanstvenim in strokovnim revijam pri nas, smo
se v predpisanem roku pritožili, obrazložili prehojeno pot revije v
njenem več kot petdesetletnem izhajanju in njeno vlogo za razvoj
znanosti in stroke v dejavnosti, ki oblikuje prek polovice naše
dežele. Tudi poudarek o uspešnem sodelovanju z referatnim časo
pisom Forestry Abstracts, oblikovni ureditvi tekstov po njihovih
priporočilih ter o dejstvu, da so članki revije prav zahvaljujoč
takšnim prizadevanjem po večletnem premoru v zadnjih letih v
tem referatnem časopisu ponovno redno citirani, ni dosti pomagalo. Ministrov sklep je ostal brez sprememb, revija Gozdarski
vestnik pa odslej brez finančne podpore ministrstva, »pristojnega
za znanost«, odvisna od nas samih, ki jo pripravljamo in prebiramo, ter od razumevanja inštitucij naše stroke za gozdarsko tiskano besedo.
pot reviji tudi v novih okoliščinah, revnejših v
pogledu, morda svobodnejših v pogledu oblikovanja
njene vsebine.

Zaželimo

srečno

finančnem

Urednik
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Odnos človeka do velikih zveri
Human Attitude towards Large Predators
Alenka KORENJAK*, Miha ADAMIČ**

Izvleček

Synopsis

Korenjak, A., Adamič, M.: Odnos človeka do
velikih zveri. Gozdarski vestnik št. 3/1996. V slovenščini s povzetkom v angleščini, cit. lit. 18.
Velike zveri spadajo med ogrožene in problematične živalske vrste. Njihov obstoj v Srednji

Korenjak, A., Adamič, M.: Human Attitude towards Large Predators. Gozdarski vestnik No. 3/
1996. ln Slovene with a summary in English, lit.

Evropi je mogoče zagotoviti le z vsestransko

učin

kovitim varstvenim sistemom, ki obsega: neposredno varovanje vrst, varovanje njihovega naravnega habitata in oblikovanje ustreznega "politič
nega habitata". Na podlagi javnomnenjske raziskave smo ocenili odnos do velikih zveri pri petih
najbolj prizadetih ciljnih skupinah v Avstriji in Sloveniji: Obiskovalcih živaJskega vrta, turistih, gozdarjih, lovcih in kmetih. Clovekov odnos do velikih
zveri je v veliki meri odvisen od kontinuitete sobivanja, ki v Sloveniji nikoli ni bila docela prekinjena, v Avstriji pa so velike zveri v 19. stoletju
iztrebili. Zaradi razlik v naklonjenosti velikim zverem v Avstriji in Sloveniji so tudi možnosti njihovega
varstva v obeh deželah različne.
Ključne besede: gozd, velike zveri.

1 UVOD
INTRODUCTION
Slovenija spada med redke srednjeevropske države, kjer živijo vsi trije predstavniki evropskih velikih zveri: rjavi medved (Ursus arctos L.), volk (Canis lupus
L.) in ris (Lynx lynx L.). Kljub temu, da so
le-ti uvrščeni v Rdeči seznam ogroženih
sesalcev v Sloveniji (Kryštufek 1992) ter
da so dragocen element narodove naravne
dediščine in biotske raznovrstnosti, pa ne
smemo prezreti dejstev, ki praviloma ote" A. K., dipl. inž. gozd., Zavod za gozdove Slovenije, 1000 Ljubljana, Večna pot 2, SLO
""Prof. dr. M. A., dipl. inž. gozd., Biotehniška
fakulteta, Oddelek za gozdarstvo, 1000 Ljubljana,
Večna
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quot. 1B.
Large predators belong to endangered and problematic animal species. ln order to assure their
existence in Central Europe effective protective
system should be established. Direct protection
of species, protection of their natural habitat and
formation of suitable upolitical habitat" are three
important components of the system.ln the investigation, human attitude toward large predators,
based ona public opinion survey, was evaluated.
The poll focused on five most affected aim groups:
zoo-visitors, tourists, foresters, hunters and farmers. Human attitude toward large predators largely depends on continuous co-existence of man
and large predators which has been preserved in
Slovenia, while in Austria large predators were
exterminated in the 19th century. The differences
in human attitudes toward large predators in Austria and Slovenia, which also condition various
possibilities of their protection in both countries,
were investigated.
Key words: forest, large predators.

ZUJeJO napore za varstvo velikih zveri v
kulturni krajini. Gledano z našimi današnjimi očmi spadajo namreč vse tri vrste v
skupino problematičnih živalskih vrst.
Izraz so oblikovali v Združenih državah
Amerike in z njim nadomeščajo arhaično
zveneči pojem škodljive živali. Le-ta je bil
široko uveljavljen tudi v starejši slovenski
literaturi (glej F. Erjavec: Naše škodljive
živali, itn.) in lovski zakonodaji. Žal ga še
vedno srečujemo v besednjaku kmetijskih
strokovnjakov. To klasično pojmovanje je
samo po sebi opozarjala na nedvoumno
škodljivost nekaterih živalskih vrst in je torej
posredno spodbujalo k njihovemu zatiranju. Kot problematične veljajo tiste vrste
(Dorrance 1983), ki zaradi načina prehranjevanja ter drugih življenjskih značilnosti:

Odnos človeka do velikih zveri

• ljudem pomenijo tekmeca v izkorišistih naravnih virov (ribe, divjad),

čanju

• nekaterim dejavnostim povzročajo po-

membno ekonomsko škodo (živinoreja,
posebno ovčereja),
• lokalno ovirajo ali celo onemogočajo
doseganje ciljev nekaterih dejavnosti in
• so lahko človeku izjemoma tudi fizično

nevarne (napadi na ljudi).
V skupino možnih problematičnih vrst
lahko spadajo velike in srednjevelike zveri,
veliki rastlinojedci, ribojedi ptiči, nekateri
ptiči pevci itn. Z Zakonom o okolju v
Sloveniji iz leta 1991 so prostoživeče živali
in drugi naravni viri postali last države, ki v
drugih zakonskih aktih in podzakonskih
predpisih predpisuje ravni upravljanja s
populacijami (population management levels). V Uredbi o zavarovanju ogroženih
živalskih vrst (Ur.l. RS 57/93) so naštete
vrste, ki so zaradi svoje redkosti, ranljivosti
ali (sicer nedoločene) ogroženosti trajno
zavarovane. Vse tri vrste velikih zveri so v

navedeni Uredbi uvrščene med trajno
vrste na celotnem ozemlju Slovenije. S tem je država prevzela tudi
odgovornost, da bo posledice zaščite problematičnih živalskih vrst tudi primerno
zaščitene

sanirala. Sodeč po naraščanju višine izplačane odškodnine, številu vsako leto izdanih

dovoljenj za izredni odstrel problematičnih
medvedov, ki napadajo živino, posebno
ovce na pašnikih, ter protestnih peticijah
lokalnih prebivalcev v Alpah, je bila Uredba
o varstvu ogroženih vrst očitno pripravljena

brez upoštevanja

stališč

lokalnih prebi-

valcev do varstva velikih zveri oziroma brez

poprejšnje tovrstne javnomnenjske raziskave.
Razen v (praviloma premajhnih) rezervatih in drugih zavarovanih območjih, kjer
je funkcija varstva živalskih vrst v vrhu
hierarhija funkcij, je v kulturni krajini le-ta
vsaj posredno prizadeta z drugimi funk-

določevanju prostorskih okvirov njihovega
varstva ter usmerjanju njihove dinamike
izhajati iz medsebojnega vplivanja znanj o
biologiji vrst in politiki rabe prostora v okviru
njihovih habitatov oziroma iz biopolitične
strategije upravljanja. Pojmovno se okviri
biopolitične strategije (Peek in sod. 1982)

približujejo sodobnemu razumevanju raz-

poreditve prostora, ki je določena kot
razgibana namembnost površin glede intenzitete varstva in gojitve populacij prostoživečih živali (Adamič 1985).
Zaradi širjenja medsebojnih pritiskov
vplivanj, ki v kulturni krajini učinkujejo na
populacije prostoživečih živali, danes dolgoročnega uspešnega varstva le-teh ni več
mogoče zasnovati samo na klasični dvo-

smerni ravni: živalska populacija - habitat, pač pa je v njem potrebno upoštevati
tudi tretjo raven - človeka. Slednje je še
posebno pomembno pri oblikovanju varstvene strategije problematičnih živalskih
vrst. Neupoštevanje odnosa tistih skupin
lokalnih prebivalcev, ki so zaradi zakonskega varstva problematičnih živalskih vrst
neposredno prizadete, lahko povsem izniči
smisel varstvenih načrtov. Tisto kar enemu
pomeni estetsko in naravovarstveno kako-

vost, lahko namreč drugemu povzroča
škodo ali ga celo ogroža. Vse skupaj je
povezano z

različnimi načini

preživljanja

prebivališč. Kljub geografski
Slovenije se načini preživljanja

ter lokacijami
majhnosti

in s tem izpostavljenost škodi, ki jo lahko
povzročajo problematične vrste, regionalno
močno razlikujejo. Skozi okno mestnega
stanovanja je lepota in veličastnost več
deset kilometrov oddaljenega medveda ali
volka pomensko povsem drugačna, kot ju
vidi lastnik ovčje črede v osrednjem območju razširjenosti obeh plenilcev. Bath in
Buchant (1989) ugotavljala, da z naraščajočo oddaljenostjo od območij razširjenosti volkov

narašča

pozitiven odnos

(anketiranih) ljudi do te vrste. Podobne so

cijami oziroma drugimi človekovimi interesi

tudi ugotovitve iz anketiranja različnih

v istem prostoru. Pri upravljanju s problematičnimi vrstami, ta pojem obsega tudi

ciljnih skupin prebivalcev na Hrvaškem
(Cicnjak, Huber 1996), na slednje pa
opozarjajo tudi spremembe odnosa ljudi
do varstva problematičnih vrst ob pogostejših spornih situacijah z rjavim medvedom v sosednji Avstriji (J.Rauer, ustno
sporočilo 1995). Rjavi medved in ris iz

varstveno naravnanost, moramo najprej
določiti,

kakšna naj bo najvišja, še spreštevilčnost populacij problematičnih vrst (Dorrance 1983). Zaradi
možnih spornih situacij je potrebno pri

jemljiva
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človeka

Slovenije namreč prodirata v Avstrijo ter
Italijo in že živita v obmejnih pokrajinah.
Problemi, ki se v Sloveniji pojavljajo v
območjih tradicionalne razširjenosti velikih
zveri, se tako širijo proti severu. Zaradi
več kot stoletne odsotnosti obeh vrst zveri
v Avstriji, se reakcije tamkajšnih anketiranih prebivalcev, kot je razvidno iz priču
joče študije, značilno razlikujejo od mnenja
enakih skupin v Sloveniji. Podobno so tudi
ugotovljene razlike v odnosu do medvedov
(Keller! 1996) in volkov (Tucker, Pletscher
1989) v različnih delih ZDA. Imamo torej
opravka z različnimi problemi, ki se s
časom spreminjajo, in z različnimi ciljnimi
skupinami prebivalcev, kar je treba vsekakor upoštevati. Le dogovor prizadetih
lokalnih skupin prebivalcev ter skupnosti
lahko zagotovi uspeh varstvenih akcij,
neupoštevanje njihovega mnenja pa ni razumno. Samo z prisilnimi ukrepi, ob neučin
kovitih inšpekcijskih službah ter nedorečeni
kaznovalni politiki, učinkovitih ukrepov
varstva velikih zveri namreč ni mogoče
dolgoročno uveljavljati. Burns (1 986) na
konkretnih problemih varstva severnoameriškega grizlija opozarja, da varstva
ogroženih živali iz skupine problematičnih
vrst ne smemo zaostriti do točke, kjer
varstvena ideja naleti na zahteve družbe,
posebno prizadetih lokalnih skupin. Zahteve po varstvu živalskih vrst morajo izhajati tudi iz želje ljudi, da živali ohranimo,
in ne smejo biti zgolj delo državnih uradnikov. Za oblikovanje t.i. političnega habitata oziroma vzpostavitve soglasja lokalnih
prebivalcev z varstvom problematične
vrste (Burns 1986) pa so potrebne obsežne in vnaprejšnje raziskave javnega
mnenja in pravočasno upoštevanje le-tega
v konkretnih odločitvah. Bath (ustno sporočilo, 1 995) opozarja, da morajo biti
javnomnenjske raziskave naravnane na
trajno spremljavo odnosa ljudi do prostoživečih živali. Isti avtor poudarja, da je pri
raziskavi odnosa ljudi do problematičnih
vrst potrebno upoštevati vse ciljne skupine
v območju in ne zgolj najglasnejših. Enako
nevarno za pravilno orientacijo pri odločanju je namreč upoštevati zgolj zagovornike utopično-varstvenih načrtov, kot
nasprotne skupine prizadetih in zato pogosto celo sovražno razpoloženih prebivalcev. Z javnomnenjskimi raziskavami
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moramo začeti pravočasno, nikakor pa ne
šele ob nastanku akutne sporne situacije,
n.pr. ob napadu medveda na človeka, ob
pojavih presežnega ubijanja živine na
pašnikih itn.
Populacijsko-ekološko sicer zelo uspešna ponovna naselitev risa v Sloveniji
leta 1973 na Kočevskem, je očiten primer
akcije, ki je bila programirana brez upoštevanja javnega mnenja. Lokalni prebivalci ter lovci, oboji v konkretnem primeru
prizadeti ciljni skupini, so za naselitev
večinoma izvedeli šele iz časopisov, ko so
bili risi že izpuščeni iz karantenske ograde.
Čeprav majhna, vendar vplivna skupina
ljudi si je v tistem obdobju prisvojila pravico
odločanja o tako pomembni akciji, kot je
naselitev (čeprav ponovna!) problematične
živalske vrste. Pozitivne usklajenosti javnega mnenja niti pred naselitvijo in niti po
njej ni bilo. Vse skupaj je bilo očitno prepuščeno času oziroma postopni (malo
verjetni!) samousklajenosti ciljnih skupin.
Zato ni nič čudnega, da ta vrsta v Sloveniji
še danes, dobrih 20 let po naselitvi nima
dejanskega statusa. Ni ne popolnoma
zaščitena, niti lovna vrsta. Odstrel nekaj
živali, ki jih vsako leto s posebno odločbo
dovoli Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ima dejansko le funkcijo
kosti za tolažbo nenaklonjenega dela lovcev. Legalna izločitev tako majhnega števila živali namreč ne more resneje vplivati
na populacijsko dinamiko vrste, in vendar
Slovenijo izpostavlja na zatožni oder kot
edino državo, ki dovoljuje odstrel ponovno
naseljenega velikega plenilca. Da ljudje o
risu vedo bore mato, je razvidno tudi iz
ugotovitev pričujoče študije, ki je obenem
tudi prvi resnejši poskus ovrednotenja
odnosa ljudi do te vrste.
Ne smemo se zanašati, da se bodo
prizadete skupine počasi sprijaznile s
posledicami odločitev, ki so nastale zunaj
njihovega okolja in pri katerih niso mogle
soodločati. Neupoštevanje javnega mnenja
oziroma realnega stanja pravilonia vodi do
uveljavljanja nelegitimnega samozaščit
nega "modela", ki ga ameriške službe za
varstvo (tudi problematičnih) živalskih vrst
poznajo kot Princip 3S: S(hot) - S(hovel) S(hut up) oziroma "ustreli, zakoplji in
molči". Ta način se pogosto, kljub visokim
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kaznim, uporabijo ameriški farmarji, ki jim

Novejši

načrti

ponovne naselitve velikih

država ne priznava pravice do povračila

zveri v Evropi in Severni Ameriki ter akcije

škode zaradi zaščitenih živalskih vrst (M.
Vaughan, ustno sporočilo 1995). O to-

za zavarovanje v preteklosti preganjanih
živalskih vrst, vključujejo v svojih programih
tudi raziskavo javnega mnenja. V pripravljalnih raziskavah za ponovno naselitev v
preteklosti iztrebljenega volka v Yellowstonski narodni park v zvezni državi Wyoming v ZDA, le-te so vključevale tudi

vrstni, sicer nepreverjeni (samo)zaščiti

proti risu je slišati tudi v Sloveniji, kar ne
preseneča.

Craven in sod. (1992) ugotavljajo, da je
toleranca do škode, ki jo povzročajo problematične

proučevanje

• sposobnostjo prizadetih, da prenesejo
ekonomske posledice škode,

visok odstotek strinjanja obiskovalcev ter
lokalnih interesnih skupin z napovedano
akcijo (McNaught 1987, Bath, Buchanan
1989). Tudi na sosednjem Hrvaškem so v

živalske vrste povezana z:
• vrsto, obsegom in ostrino škode,
• tehničnimi in materialnimi možnostmi
problematič

okviru akcije za zaščito volka začeli s
široko zastavljenim programom raziskav

• poznavanjem populacijskih trendov
vrste ter
• osebnimi nagnjenji do divjih živali,
posebno do konkretno vpletene vrste ali
skupine.

javnega mnenja o tej živalski vrsti in s

legalne

(samo)zaščite

javnega mnenja, so ugotovili

pred

nimi živalskimi vrstami,
problematične

Vsaj (zadnja) dva dejavnika tolerance
prizadetih ljudi do škode sta povezana s
poznavanjem nekaterih pomembnih dejstev o problematičnih vrstah. Slednje pa
pomeni, da je mogoče na javno mnenje
vplivati oziroma je možno le-tega uravna-

vati. Kako velik je razkorak med prevladumnenjem prebivalcev ter realnostjo,
pa je mogoče oceniti le z javnomnenjskimi
raziskavami. Duda (1992) ugotavlja, da
"včerajšna taktika ni najbolj primerna za

jočim

razreševanje današnjih problemov varstva
problematičnih vrst". Isti avtor zato opovključevanje javnomnenjskih ranačrte upravljanja z divjadjo in

zarja, da
ziskav v

ribami ter drugimi obnovljivimi naravnimi
viri ni več nepotrebno razkošje, temveč

nuja.
Spreminjanje pomenskega razvrščanja
prostoživečih živali od "družbene lastnine
posebnega pomena, ki je zaupana v upravljanje lovcem" do naravnega vira v državni
lasti oziroma v lasti vseh državljanov, je
pomembno dejstvo, ki se ga klasične
interesne skupine "porabnikov" v Sloveniji
(lovci, kmetje, gozdarji) še ne zavedajo.
Slednje pa prav kliče po nujnosti javnomnenjskih raziskav in sistematičnega do-

govarjanja s ciljnimi skupinami prebivalcev,
ki pa morajo tudi sprejeti del soodgovornosti za uspešno
prostoživečih živali.

dolgoročno

varstvo

pozitivnim uravnavanjem mnenja javnosti.

Huber in sod. (1994) so opravili obsežno
javnomnenj~ko raziskavo o volku, priredili
so razstavo,.z okroglo mizo o volku, izdali
plakat ter organizirali številna predavanja
in pogovore'~' ciljnimi skupinami, pomembnimi za naqaljno usodo volka v različnih
delih Hrvaške. Tudi v Sloveniji se po
zaslugi nevladnih organizacij stanje počasi
premika. Razstava "Volk ne ogroža, volk
je ogrožen", ki jo je skupaj z izdajo posebnega zbornika in odmevnim predavanjem
Kočevju decembra 1995 priredilo Društvo
Kočevski naravni park, je pomemben korak
k oblikovanju političnega habitata te vrste

v

oziroma boljšega razumevanja vloge in

položaja velikih zveri ter večje naklonjenosti do te živalske skupine. K temu
želimo prispevati tudi s pričujočo študijo.

2 METODE DELA
2 WORK METHOD

2.1 Metoda

proučevanja-

anketa

2.1 Investigation method- a poll

Zaradi obsega in stroškov javnomnenjske raziskave smo se odločili za metodo
anketiranja, ki je časovno, stroškovno in

izvedbeno najugodnejša. Anonimnost, ki
jo je s to metodo mogoče zagotovifl, pa
povečuje verjetnost, da bo vprašani odgovarjal v skladu s svojimi dajenskimi mnenji,
stališči in občutki do velikih zveri in ne bo
zavestno potvarjal informacij.
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2.2 Izbira ciljnih skupin
2.2 Selection of target groups

Problematika prostoživečih velikih zveri
najbolj prizadene tiste interesne skupine,
ki strokovno posegajo v populacije divjadi
in njen življenjski prostor, ki živijo in delajo
v naravi, ki so od nje neposredno materialno odvisne, in tiste, ki se zanjo tako ali
drugače posebno zanimajo. Zato smo se
odločili za pet ciljnih skupin: obiskovalce
živalskega vrta, turiste, gozdarje, lovce in
kmete.
Tudi delovna skupina "Rjavi medved" V.
komisije (za kmetijstvo in gozdarstvo) AlpeJadran (1992) v svojih smernicah priporoča
delo s temi ciljnimi skupinami:
"V vseh deželah delovne skupnosti AlpeJadrana je treba s strokovno izvedenim
javnim obveščanjem vzbuditi interes za
zaščitO medvedov in razumevanje za posamezne ukrepe. To javno obveščanje
mora upoštevati pomembne ciljne skupine,
kot so npr. kmetje, gozdarji, turisti in lovci."

2.3

Določitev

velikosti vzorca

2.3 Determining of sample' s size

Holm (1975) priporoča velikost vzorca
za posamezno ciljno skupino n = 1OO, ki
smo jo izračunali po obrazcu:

2.4 Komponente človekovega odnosa
do velkih zveri
2.4 The components of human attitudes
toward large predators
Glede na zaznavo živali opisuje Keller!
(1993) tri komponente človekovega mišljenja in občutja: afektivno, kognitivno in
evaluativno. Afektivna komponenta se
nanaša na čustveni aspekt človekovega
odnosa do živali, kognitivna na njihovo
poznavanje in objektivno razumevanje,
evaluativna pa na prepričanje in vrednotenje, povezano z njimi. Anketni vprašalnik smo oblikovali tako, da smo z vprašanji zajeli vse tri omenjene komponente.

2.5 Pilotska raziskava
2.5 Pilot research

Da bi odkrili morebitne nejasnosti in
pomanjkljivosti anketnega vprašalnika in
ocenili povprečno potreben čas za izpolnjevanje, smo februarja 1995 na vzorcu
šestnajstih spodnjeavstrijskih lovcev izvedli
pilotsko raziskavo. Vprašani so za izpolnitev vprašalnika potrebovali pet do dvanajst minut, kar je bilo v skladu s priča
kovanji. Analiza je pokazala potrebo po
natančnejši razlagi petih vprašanj in po
spremembi vrstnega reda vprašanj.

n = (!2'(q-(1-q)2))/e2

n velikost vzorca
sample size
t tabelarična vrednost pri dani verjetnosti
table value ata given probability
q verjetnost izbire določenega odgovora
iz množice odgovorov, ki je največja, če
sta odgovora samo dva
selection probabi/ity of a certain answer from a number of answers, the former
being the highest on condition there are
only two answers
e dopustna napaka
random error
Ker smo v vsaki državi anketirali pet
ciljnih skupin, je to pomenilo 500 anket v
Avstriji in 500 v Sloveniji, skupaj torej 1000
anket.
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2.6 Izvedba anketiranja
2.6 Poll implementation

Zaradi materialno in časovno omejenih
možnosti popolnoma naključna izbira vzorca ni bila mogoča. Zato smo anketiranje
izvedli ob priložnostih in na krajih, kjer smo
pričakovali večje koncentracije predstavnikov izbranih ciljnih skupin s področij, kjer
se pojavljajo velike zveri. Vprašani so
anketni vprašalnik izpolnili samostojno.
Obiskovalce živalskih vrtov smo anketirali marca 1995 v shonbrunnskem in junija
1995 v ljubljanskem živalskem vrtu. Avstrijske turiste smo anketiran v primestnih
gozdovih Dunaja v aprilu 1995, slovenske
pa v Trenti, Kranjski gori, primestnih gozdovih Novega mesta, pri bolnici Franji, na

Odnos človeka do velikih zveri

Sv. Ani nad Ribnico in na Kureščku v juniju
in juliju 1995. Avstrijski lovci so anketni
vprašalnik izpolnjevali ob ogledih trofej
marca in aprila 1995 v krajih: Murzzuschlag, Knitelfeld in Murau ter na strokovnem srečanju v Osojah, v Sloveniji pa
smo vprašalnik razdelili lovskim družinam
Logatec, Rakitna, Trnovo, Prestranek, Ilirska Bistrica, Slavnik in Tabor. Anketiranje
avstrijskih kmetov smo izvedli v marcu in
aprilu 1995 ob izpopolnjevanju v izobraževalnem centru v Osojah, na letnem
zboru spodnjeavstrijske pašne skupnosti
in v okolici Mariazella, v Sloveniji pa na
Blokah, v okolici Raven na Koroškem,
Knežaka, Kranjske gore, na področju Krima, v Beli Krajini in v okolici Sežane v
času od maja do avgusta 1995. Avstrijske
gozdarje smo anketirati marca 1995 na
letnem srečanju koroških gozdarjev v izobraževalnem centru v Osojah in na seminarju za spodnjeavstrijske gozdarje na
Dunaju, slovenske pa v času predavanj za
študente višješolskega študija gozdarstva
ob delu v študijskem letu 1994/95 in na
sežanski območni enoti ZGS.

istovrstnimi ciljnimi skupinami v Avstriji in
Sloveniji.

3 IZSLEDKI RAZISKAVE
3 RESEARCH RES ULTS

3.1 Opis vzorca
3.1 Sample description

V ciljnih skupinah obiskovalci živalskega
vrta in turisti gre za majhno razhajanje v
številu anketiranih moških oziroma žensk.
Visoko zastopan delež moških med gozdarji in lovci je mogoče pojasniti z dejstvom, da sta gozdarstvo (zlasti operativno) in lovstvo dejavnosti, za kateri se
odločajo predvsem moški. Avstrijske kmetice so zastopane s skromnim deležem,
ker se izobraževalnih in strokovnih prireditev, kjer smo izvedli anketiranje, praviloma udeležuje gospodar. V Sloveniji smo
za mnenje povprašali tako gospodarja kot
gospodinijo. Ker so nekatere izmed njih
sodelovanje odklonile ali pa menile, da se
povsem strinjajo z možem, je tudi delež
slovenskih kmetic v vzorcu relativno nizek.

2. 7 Metoda obdelave podatkov
2.7 A data processing method

3.2 Analiza odgovorov
Po opravljenem terenskem delu smo vse
vprašalnike šifrirati. Bazo podatkov smo
oblikovali v programu dBASE, statistično
obdelavo pa naredili s pomočjo statistič
nega paketa SPSS. Pri vseh vprašanjih
smo napravili frekvenčno analizo in s x2
testom pre_verjali značilnost razlik med

cl

3.2 Answers' analysis

Z izjemo slovenskih lovcev in kmetov, ki
dobijo večino informacij o velikih zvereh iz
knjig in strokovne literature, je pri vseh
ciljnih skupinah na pNem mestu televizija,
kar kaže na pomen raznih dokumentarnih

Preglednica 1: Spolna struktura anketirancev
Table 1: The structure of the persons inquired as to sex
DRŽAVA

AVSTRIJA

SLOVENIJA

Country

Delež 1 Share (%)

Delež 1 Share (%)

CILJNA SKUPINA
Tacqetqroup

OŽV 1 Zoo visitors
Turisti 1 Tourists
Gozdarji 1 Foresters
Lovci 1 Hunters
Kmetje 1 Farmers

moški
men

skupaj

ženske

total

women

moški
men

skupaj

women
54
56
8
2
3

46
44
92
98
97

100
100
100
100
100

53
45
5
1
32

47
55
95
99
68

100
100
100
100
100

ženske

total
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Preglednica 2: Starostna struktura anketirancev
Table 2: The structure at the persons inquired as to the age
DRŽAVA

AVSTRIJA

SLOVENIJA

Country

delež 1 share (%)

delež 1 share (%)

CILJNA SKUPINA

povprečna

Target group

starost
Average age

standardni
odklon
Standard
devialion

33,68
44,82
41,35
37,62
43,23

OŽV 1 Zoo visitors

Turisti 1 Tourists
Gozdarji 1 Foresters
Lovci 1 Hunters
Kmetje 1 Farmers

14,17
17,82
12,78
11,52
17,23

razpon
povprečna
(let)
starost
Range (of Average ag
years)

10-90
14-87
21-72
22-69
16-72

standardni
odklon
Standard
deviation

razpon
(let)
Range (of
years)

10,42
16,49
7,09
14,39

10-60
10-80
22-72
18-73
14-73

31,20
37,67
33,12
45,73
37,99

13,99

Preglednica 3: Struktura anketirancev po izobrazbi
Table 3: The structure of the persons inquired as to education
DAiAVA
·country
CILJNA SKUPINA
Target group

AVSTRIJA

SLOVENIJA

delež 1 share (%)

delež 1 share (%)

osnovna
izobrazba
Elementary
school

srednja
izobrazba
Secondary
school

visoka
izobrazba
University
graduates

skupaj

35
39
21
62
79

45
35

20
26
33
12
1

100
100
100
100
100

OiV 1 Zoo visitors
uristi /Tourists
Gozdarji 1 Foresters
Lovci 1 Hunters
Kmetje 1 Farmers

46

26
20

Preglednica 4: Delež kmetov in lovcev po posameznih ciljnih skupinah
Table 4: The share of farmers and hunters by
individual target group s
DRZAVA
Count!}'
CIUNA SKUPINA
Tmge/gmup

AVSTRIJA
SLOVENIJA
dalež 1 share (9o)
detel/ sl!~re (~•}
delež delež lovcev detei Kmetov
dete~
kmetov
lovcev
Fmmers'
share

ZV /Z aa VISIIOfS

'

urish 1 Tounsls

ozdarjl! Faresters
Lovci 1 Hunrers
Kmet1~

1 Fmmers

'
'
'"

"'

Hunrers'
share

'

'

"
"'
"

Farm~rs·

"
'

"

"
'"

s/mr

Hunrers·
share

'
'
"
'"
"

oddaj, s katerimi je mogoče na poljuden
način osveščati predvsem širšo javnost.
Po pričakovanjih zavzema strokovna
literatura relativno pogost informacijski vir
pri ciljnih skupinah lovcev in gozdarjev.
Presenača pa nizek odstotek, s katerim so
v odgovorih zastopane pravljice, saj so pri
enem izmed vprašanj namreč vsi anketiranci zatrdili, da poznajo pravljico o Rdeči
Kapic i.
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Total

osnovna
izobrazba
Elementary
school

7
12
2

27
35

srednja
izobrazba
Second_~'J'

school

62
46
87
60
54

visoka
izobrazba
University
graduates

skupaJ

31

100
100
100
100
100

42

11

13
11

Total

Nekaj primerov vprašanih je dopolnilo
izbor odgovorov z možnostmi: živalski vrt,
potovanja in lastno zanimanje.
Obiskovalci živalskega vrta predstavljajo
tisti del populacije, ki se neposredno ne
sooča z gospodarskimi škodami, ki jih
povzročajo velike zveri. Njihov odnos do
živali je pogosto čustveno obarvan in
idealiziran. Zato ne preseneča dejstvo, da
je tako v Avstriji kot v Sloveniji pri tej ciljni.
skupini prevladala odločitev za odgovor
"zelo pomembno". Na enako vprašanje so
se podobno odzvali tudi obiskovalci nemških, švedskih in čeških živalskih vrtov (Reif
1990).
Tudi med avstrijskimi in slovenskimi
turisti test ni pokazal statistično značilnih
razlik, čeprav je največ slovenskih turistov
ocenilo, da je zanje navzočnost prostoživečih velikih zveri "pomembna", večina
avstrijskih turistov pa se je odločila za
srednjo možnost, torej za odgovor "deloma
pomembno".
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Preglednica 5: Informacijski viri o velikih zvereh
Table 5: Information sources on large predators
DRŽAVA

AVSTRIJA

Country

delež 1 share(%)

CILJNA SKUPINA

Target group
OŽV 1 Zoo visitors
Turisti 1 Tourists
Gozdarji 1 Foresters

tv

knjige

šola

pravljice

strokovna literatura

TV
83
87
79

Boo ks

School

Fairy tales

Technical literature

drugo
Others

66
55
61
68
30

64
47
56
44
30

11
26
17
13
14

31
23
70
60
30

8
18
15
16
14

Lovci 1 Hunters

77

Kmetje 1 Farmers

78

DRŽAVA

SLOVENIJA

Country

delež 1 share (%)

CILJNA SKUPINA

tv

Target group

TV
87
83

OŽV 1 Zoo visitors
uristi 1 Tourists
Gozdarji 1 Foresters

BO

Lovci 1 Hunters

53
68

Kmetje 1 Farmers

knjige
Books

šola
School

pravljice

strokovna literatura

drugo

Fairy tales

Technical literature

Others

76
66
81
81
81

68
65
77
41
65

30
31
22
9
28

30
34
65
76
27

15
19
23
21
13

OŽV-obiskovalci živalskega vrta

Preglednica 6: Pomen navzočnosti velikih zveri v deželi anketiranca
Table 6: The significance of the presence of large predators in the country of an inquired person
Pomen
Siani/icance

OŽ:V 1 Zoo visitors
Turisti 1 Tourists
Gozdarji 1 Foresters
Lovci 1 Hunters
KmetJe 1 Farmers

1

Zelo pomembno
Verv imoortant
A
SLO

32
28
23
14
6

31
22
38

54
9

Pomembno
lmoortant
A
SLO

19
20
20
14
10

33
39
33

Deloma pomembno
Fair/v imoortant
SLO
A

32

30
30
38
33

33

32

Gozdarji, lovci in kmetje spadajo v tisti
del populacije, ki ga problematika velikih
zveri neposredno prizadene, bodisi zaradi
strokovnega poseganja v populacije divjadi
in njen življenjski prostor, možnosti srečanja v gozdu, konkuriranja pri plenjenju
divjadi ali zaradi materialnih škod, ki jih
povzročajo velike zveri. Statistično značilne
razlike med Avstrijo in Slovenijo, ki jih je
pri teh ciljnih skupinah pokazal x' test, je
možno pojasniti s prekinjenim sožitjem
človeka in velikih zveri v Avstriji in z njihovo
stalno navzočnostjo v Sloveniji. Zato so
omenjene slovenske ciljne skupine velikim
zverem praviloma bolj naklonjene kot avstrijske.

Iz

25

24

23
9
24

Malo pomembno
Ut/le im ortant
A
SLO

10
13
15
26
19

6
11
5
3
22

Nepomembno
Unim ortant
A
SLO

9
9
4
13
33

5
4
1

2
12

grafične

ponazoritve poznavanja navvelikih zveri v Avstriji oziroma
Sloveniji je razvidno, da je vseh pet ciljnih
skupin najbolje seznanjenih z navzočnostjo
medveda, najslabše pa z navzočnostjo
volka. Na vprašanje o navzočnosti volka je
namreč več kot polovica vseh avstrijskih
anketirancev (z izjemo gozdarjev) odgovorila napačno (z "da") ali z "ne vem",
kar je zlasti presenetljivo za avstrijske
lovce.
zočnosti

V Sloveniji so po deležu pravilnih odgovorov o navzočnosti volka izstopali lovci
in gozdarji, kar je v skladu s pričakovanji, z
odgovoroma "ne" in "ne vem" pa sta
Gozd V 54, 1996
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Graf 1: Delež pravil nih odgovorov o navzočnosti medveda v Avstriji in Sloveniji
Graph 1: The share of correct answers as to the presence of the bear in Austria and Slovenia
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Graf 2: Delež pravilnih odgovorov o navzočnosti volka v Avstriji in Sloveniji
Graph 2: The share of correct answers as to the presence of the wolf in Austria and Slovenia
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prednjačili ciljni skupini obiskovalcev živalskega vrta in turistov.

Glede navzočnosti risa so tako avstrijski
kot slovenski gozdarji in lovci pokazali
najboljšo informiranost. Pri preostalih treh
ciljnih skupinah pa lahko opazimo, da so z

138

Gozd V 54, 1996

navzočnostjo risa bolje seznanjene v Sloveniji, kot v Avstriji.
Razveseljivo je dejstvo, da odgovor "mi
je vseeno" pri nobeni ciljni skupini ne
preseže 5 %, v Sloveniji pa je (z izjemo
ciljne skupine kmetov - 4%) tako rekoč
zanemarljiv.
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Graf 3: Delež pravilnih odgovorov o navzočnosti risa v Avstriji in Sloveniji
Graph 3: The share of correct answers as to the presence of lynx in Austria and Slovenia
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Graf 4: Mnenje obiskovalcev živalskega vrta o zaupanju pristojnosti odločanja o velikih zvereh
Graph 4: The opinion of zoo visitors on

decision~making competence

as to large predators
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Najmanj zaupanja o odločanju glede
velikih zveri so v obeh državah izkazali
politikom.
Naravovarstvenikom bi reševanje tovrstne problematike zaupali predvsem
obiskovalci živalskega vrta in turisti, zelo
malo zaupanja pa bi poželi med avstrijskimi
kmeti, kar je verjetno posledica slabega
sodelovanja z naravovarstveno organizacijo WWF ob ponovni naselitvi medveda
v Avstriji.
Večina vprašanih lovcev verjame v last-

ne strokovne sposobnosti glede odločanja
o velikih zvereh, kar je še močneje izraženo pri slovenskih lovcih. Enako velja tudi
za slovenske gozdarje, medtem ko so si
avstrijski gozdarji to pravico pripravljeni
deliti z lovci in javnostjo.
Po mnenju kmetov so za odločanje o
velikih zvereh najprimernejši lovci, v Avstriji
pa so nekateri kmetje menili, da bi odločitve morali prepustiti kar njim samim.
Odgovor na to vprašanje kaže ravno
zrcalna sliko skrajnih mnenj v Avstriji in
GozdV 54, 1996
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Graf 5: Mnenje turistov o zaupanju pristojnosti odločanja o velikih zvereh

Graph 5: The opinion of tourists on decision-making competence as to large predators
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Graf 6: Mnenje gozdarjev o zaupanju pristojnosti odločanja o velikih zvereh

Graph ~: The opinion of toresters on decision-ma king competence as to large predators
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Sloveniji. Medtem ko so avstrijske gozdove
kot ustrezen življenjski prostor ocenili
večinoma obiskovalci živalskega vrta, ki
so jim sledili gozdarji, kmetje pa so v
visokem odstotku menili, da Avstrija nima
dovolj ustreznega življenjskega prostora za
velike zveri, so v Sloveniji ravno kmetje z
visokim deležem ocenili slovenske gozdove kot ustrezen življenjski prostor za
velike zveri, obiskovalci živalskega vrta pa
so bili pogosteje mnenja, da v Sloveniji ni
dovolj ohranjenega življenjskega prostora
zanje.
Ker se življenjska prostora glede primernosti za velike zveri v Avstriji (manjši,
fragmentirani habitati, veliko smrekovih
monokultur) in Sloveniji (primer kočevsko140
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notranjskega redko poseljenega gozdnega
masiva) dejansko razlikujeta, odgovori ne
presenečajo.

Avstrijskim kmetom so bile škode, ki jih
medved do nedavnega tuje. Ko
so se po ponovni naselitvi medveda pojavile, pri odpl~čevanju odškodnin pa se je
zataknilo, so svojo materialno oškodovanost povezali z neustreznostjo življenjskega prostora za velike zveri. Slovenski
kmetje, ki jih dejstvo, da navzočnost velikih
zveri na stiku kulturne in gozdne krajine
lahko prinese občasne materialne škode,
ne preseneča, si tega ne razlagajo kot
neustreznost življenjskega prostora, ampak poskušajo problem rešiti predvsem z
zahtevami po odškodninah.
povzroča

Odnos človeka do velikih zveri

Graf 7: Mnenje lovcev o zaupanju pristojnosti odločanja o velikih zvereh
Graph 7: The opinion of hunters on decisionMmaking competence as to large predators
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Graf 8: Mnenje kmetov o zaupanju pristojnosti odločanja o velikih zvereh
Graph 8: The opinion offarmers on decision-making competence as to large predators
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Obe ciljni skupini, ki strokovno posegala
v populacije divjadi ali njen življenjski
prostor - gozdarji in lovci - pa sta z
večinskim deležem ocenili življenjski prostor v obeh državah kot utrezen.
Iz tabelaričnega prikaza je razvidno, da
se v obeh državah najbolj ogrožene počutijo kmetje, kar je glede na materialno
škodo, ki jo najpogosteje utrpi prav ta ciljna
skupina, razumljivo. Zato tudi ne preseneča podatek, da bi bivanje velikih zveri
v bližnji okolici izzvalo najmanj veselja
ravno pri kmetih.
Zanimivo je, da bi se v Avstriji zaradi
bližine velikih zveri najmanj ogrožene
počutili obiskovalci živalskega vrta, v Sloveniji pa gozdarji. Razlago za to lahko

iščemo v strukturi ciljne skupine obiskovalcev živalskega vrta, ki jo predstavlja
večinoma nekmečka, mestna populacija s
posebnim, čustveno naravnanim odnosom
do živali in je materialne škode zaradi
velikih zveri ne prizadanejo. Anketirani
slovenski gozdarji so do občutka neogroženosti po vsej verjetnosti prišli na podlagi
izkušenj, saj srečanje z velikimi zvermi v
gozdu zanje ni nobena redkost.
V Avstriji so se za pretežno škodljivost
vseh treh vrst velikih zveri z največjim
deležem odgovorov odločali kmetje. Vzrok
za to lahko iščemo v škodah, ki jih je
povzročil medved le nekaj mesecev pred
izvedbo anketiranja. Ker so imeli kmetje
težave s povračilom škode in ker so avstrijGozd V 54, 1996
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Preglednica 7: Presoja ustreznosti življenjskega prostora za velike zveri
Table 7: The judgement as to appropriate habitat for large predators
DRŽAVA

AVSTRIJA

SLOVENIJA

Country

delež 1 Share(%)

delež 1 Share (%)

CILJNA SKUPINA
Target group
OŽV 1 Zoo Visitors
Turisti 1 Tourists
Gozdarji 1 Foresters
Lovci 1 Hunters
Kmetje 1 Farmers

da

ne

skupaj
Total

ne

Yes

No

ne vem
1don't knol-l

skupaj Total

No

ne vem
/don't
know

da

Yes
74
59
62
53
30

11
18
24
38
57

15
23
14
9
13

100
100
100
100
100

48
60
66
BO
85

28
22
26
19
7

24
18
8
1
8

100
100
100
100
100

Preglednica 8: Občutki ob bivanju velikih zveri v bližnji okolici
Table 8: Feelings at the presence of large predators in the vicinity
DRŽAVA

AVSTRIJA

Country

delež 1 Share(%)

CILjNA SKUPINA

Target group
OŽV 1 Zoo visitors
Turisti 1 Tourists
Gozdarji 1 Foresters
Lovci 1 Hunters
Kmetje / Farmers

ogroženost
Endangerment

strah

ravnodušje

zanimanje

Fe ar

Equanimity

Interes!

veselje
Enthusiasm

6
12
10
13
54

21
25
10
10
6

7
12
9
13
17

41
33
48
49
20

25
18
23
15
4

DRŽAVA

SLOVENIJA
delež 1Share(%)

CILJNA SI<UPINA

Target group
OŽV 1 Zoo visitors
uristi 1 Tourists
Gozdarji 1 Foresters
Lovci 1 Hunters
Kmetje 1 Farmers

ogroženost
Endangerment

strah

ravnodušje

zanimanje

Fe ar

Equanimity

Interesi

veselje
Enthusiasm

19
12
6
9
28

22
36
6
4
31

4
7
10
8
14

37
36
62
55
22

17
8
16
24
5

ski mediji v želji po senzaciji problem
močno napihnili, se je mnenje prizadetih
kmetov obrnilo izrazito proti velikim zverem. Tudi v Sloveniji so kmetje tista ciljna
skupina, ki izstopa pa številu odgovorov
"pretežno škodljiv", vendar z znatno nižjim
deležem kot v Avstriji (pri nobeni vrsti
velikih zvei ne presega 25%). Za večino
slovenskih kmetov so velike zveri "tako
škodljive kot koristne".
Velike zveri so kot "pretežno koristne"
ocenili predvsem obiskovalci živalskih vrtov
v Avstriji, zelo podobno pa so reagirali tudi
obiskovalci nemških, švedskih in čeških
živalskih vrtov (Reif 1990). Odstotek od142
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govorov "pretežno škodljiv" je pri tej ciljni
skupini, tako v Avstriji kot v Sloveniji, zelo
nizek; enako velja tudi za Nemčijo, Svedsko in Češko (Reif 1990).
Kot glavni razlog za škodljivost velikih
zveri so anketiranci navajali predvsem
plenjenje domačih živali, lovci pa tudi
divjadi, kot glavni razlog za koristnost pa
prispevek k naravni pestrosti in vzdrževanje ravnotežja v ekosistemu. Poglavitni
vzrok za ogroženost velikih zveri je po
mnenju večine vprašanih pretiran lov v
preteklosti, danes pa krčenje življenjskega
prostora zaradi urbanizacije, industrije,
prometa in turizma. Tako avstrijski kot
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Preglednica 9: Srečanje z velikimi zvermi v prosti naravi
Table 9: Encountering of large predators in the nature
DRŽAVA

AVSTRIJA

SLOVENIJA

Country

Delež !Share(%}

Delež /Share(%)

CILJNA SKUPINA
Taroet orouo
OŽV 1 Zoo visitors

i
i

1
1

medved
Bear
5

volk
Wolf
2

Turisti 1 Tourists

5

5

Gozdarji 1 Foresters

16

8

Lovci 1 Hunters

12

4

Kmetje 1 Farmers

9

1

ris
Lvnx

medved
Bear
21

3
8
18
19
8

volk
Wolf
8

ris
Lvnx
10

10

11
25

87

20
2

64

53

14

9

28
50

Preglednica 1O: Subjektivne ocene pozitivnih in negativnih lastnosti velikih zveri
Table 10: Subjective estimates as to positive and negative characteristics of large predators
Lastnost
Characteristic
pogum 1 courage
+

max

RIS

MEDVED

lepota 1 beauty

VOLK

RIS

ponos 1 pride

VOLK

MEDVED

VOLK

MEDVED

simpatičnost
krvoločnost

-

min

1 attractiveness

1 cruelty

MEDVED

VOLK

agresivnost 1 aggressiveness

MEDVED

VOLI<

zahrbtnost 1 insidiousness

MEDVED

RIS

slovenski anketiranci so menili, da je spore
med človekom in velikimi zvermi mogoče
reševati z učinkovitim sistemom varovanja
domačih živali, plačevanjem odškodnin
prizadetemu prebivalstvu, odstrelom po·
sameznih "problematičnih osebkov" in z
informiranjem širše javnosti o načinu življenja velikih zveri, njihovih potrebah in
možni nevarnosti za človeka. Med varstvenimi ukrepi so se anketiranci največkrat odločali za krajinske in narodne
parke, za velika varovana območja za
velike zveri in za ukrep ponovne naselitve
v primerne habitate.
V tabelaričnem prikazu je že na prvi
pogled opazno, da so srečanja z velikimi
zvermi v prosti naravi bistveno pogostejša
v Sloveniji kot v Avstriji. Razlike je potrdil
tudi x' test, ki je (z izjemo srečanja z
volkom in risam pri obiskovalcih živalskega
vrta in turistih) pokazal statistično značilne
razlike med avstrijskimi in slovenskimi
ciljnimi skupinami.
Glede na to, da je zlasti volka in risa v
prosti naravi zelo težko opaziti, pa upravičeno domnevamo, da so anketiranci

(zlasti tisti, ki niso navedli kraja srečanja)
pretiravali.
Omeniti je potrebno tudi, da so vsi
avstrijski turisti, ki so kraj srečanja vendarle
navedli, velike zveri v prosti naravi videli v
Severni Ameriki in ne v Avstriji in tudi
predstavniki drugih ciljnih skupin so nekajkrat navedli srečanje z velikimi zvermi v
tujini. Med vsemi slovenskimi anketiranci
pa sta bila navedena samo dva primera
srečanja z velikimi zvermi zunaj mej nekdanje Jugoslavije (obiskovalci živalskega
vrta).
Že na prvi pogled je opazno, da so
pozitivne lastnosti najvišje vrednotene pri
medvedu in najnižje pri volku, za negativne
lastnosti pa velja ravno obratno.
Izmed vseh razpoložljivih lastnosti najmočneje izstopa "simpatičnost" medveda, ki ji je najvišjo možno oceno pripisal o
52% vseh anketirancev.
Ris se tako glede negativnih, kot glede
pozitivnih lastnosti praviloma uvršča med
volka in medveda. S skrajnimi možnostmi
prednjači le v primerih "pogumen" (najmanj pogumen), "lep" (najlepši) in "za·
GozdV 54, 1996

-~

143

Odnos človeka do velikih zveri

Slika 1: Kraji anketiranja v Sloveniji
Figure 1: P/aces where the poll was carried out in Slovenia
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Slika 2: Kraji anketiranja v Avstriji
Figure 2: Places where the poll was carried out in Austria

••
•

WR. NEUST,\DT

~IAIUAZELL

:\ttm7.ZliSCHLAG

11::-.:ITTF.LFELIJ

144

GozdV 54, 1996

Odnos

človeka

hrbten" (najbolj zahrbten). Sindrom "Rdekapice" o zlobnem in požrešnem vol~u
je v človeški podzav:sti klj~b sodobni';'
ekološkim načelom se mocno navzoc,
medtem, ko vzbuja pojav medveda (kljub
večji nevarnosti za človeka) simpatije.
če

Povzetek
Velike zveri spadajo na Rdeči sezn~m ogro:
žen ih živalskih vrst. Na njem so se znasle zarad1
preganjanja in pretiranega lova v ~r~teklosti, danes
pa jih ogrožajo predvsem pos~g1 1n spr~m_embe,
ki jih v njihovem naravnem ok~IJU pov~roca clovek.
z ekološkega stališča so velike zven pomemben
kazalnik ohranjenosti naravnih življenjskih združb,
v gospodarsko obarvanem b_esednjaku pa ii.~ ~e
vedno označujemo (z ekolosko nespreJemiJIVIm
pojmom) kot škodljivce. '-:'se dosedanje va~stvene
strategije za velike zven so se os~edoto9ale .na
varstvo populacij in njihovega hab1tata, cloveka
kot najpomembnejši dejavnik usklajen~ga ekomenedžmenta pa so povsem zanemanle. Zato
tudi varstveni ukrepi za velike zveri niso vedno
prinesli željenih učinkov. Za uspešno varstvo problematičnih živalskih vrst je namreč odna§ javnosti
enako pomemben kot ustrezen h~b~tat. '?lov~kov
odnos do teh vrst danes paje v veliki men odv1sen
od prilagojenosti na sožitje z njim~. Zato smo.. ~
metodo anketiranja primerjali stanje v SloveniJI,
kjer sobivanje človeka z veli~imi zvermJ..ni~oli ni
bilo docela prekinjeno, s stan!em v AvstnJI, kjer s~
v 19. stoletju iztrebili vse tn vrste, d~nes pa ~~
prizadevajo za njihovo ponovno n~seh.t~v. V raziskavo smo vključili pet ciljnih skupin, k1 Jih problematika vellkih zveri tako ali drugače prizadene:
obiskovalce živalskega vrta, turiste, gozda_rje, lovce in kmete. Rezultati ankete so pokazali, da so
velikim zverem najbolj naklonjeni obiskovalci živalskega vrta in turisti, kar je v avtrijs~e~ delu anketirane populacije izraženo še mocne1e kot v slovenskem. V raziskavo vključeni gozdarji so v obeh
državah zavzeli pretežno pozitivno stališče _do
velikih zveri. Enako velja tudi za ciljno skup1no
slovenskih lovcev, njihovi avstrijski kolegi pa so
velikim zverem precej manj naklonjeni. Anketiran!
avstrijski kmetje so do sobivanja ~.veli~imi zv~~m1
pokazali izrazit odpor, v SlovemJI pa Je. ta ciljna
skupina zavzela bolj pozitivno kot negat1vno stališče do velikih zveri.
Upoštevajoč tudi naravne razmere, ki so v Sl.?_veniji za velike zveri primernejše kot v AvstriJI,
lahko sklepamo, da so možnosti za varstvo in
ohranitev velikih zveri v Sloveniji boljše kot v
Avstriji.

do velikih zveri

Summary
Due to overharvesting and other forms of persecution in the past, large predators have become endangered and have therefore been put on
the Red list of threatened animal species. Currently - although protected from hunting - they
face new threats caused mainly by the destructive impacts of human economies anto key habitats. ln ecological sense large predators act as
indices of preserved biotic communities, but in
everyday life they are stili poorly understood and
thus treated as pest species. The forme~ leve/s of
conservation of large predators, based JUst upan
the population-habitat relations, we re mostly uns'uccessful, for human perceptions as a_key factor
in conservation attempts have been to 1gnored ~o
a great extent. Yet positive attitudes of the public
are of similair importance for the successful conservation of problematic species as preserved
species habitats. Human attitudes depend on ~he
chances of cohabitation with large predators, wh1ch
differ according to the regions and to tradition~!
ways of rural activities. ln this sense the public
opinion research was carried out in different areas of Slovenia and Austria. Thereby it we wanted
to compare the attitudes of people in Slovenia,
where large predators have actually never been
extirpated, with those from Aus~ria, wh~re all large
predator species disappeared 10 the m1ddle of the
19th century, but currently the actions for the ~e
covery of predator populations are in cou~se. F1ve
target groups of different attitudes regard1ng large
predators: zoo park visitors, tourists, foresters,
hunters and farmers, were included in to the research. According to the results of the study, zoo
visitors and tourists in both countries expressed
most friendly attitudes towards predata rs, the fact
being even more evident among the r~spondents
from Austria than those from SlovenJa. As to foresters in both countries positive attitudes towards
predata rs have been established prevailed in the
answers. Hunte rs from Slovenia express ed positive attitudes, but that was not the case !n the
responding group from Austria where less fnendly
attitudes have been pointed out. Noticeable aversion against the cohabitation with large pr~dators
which was evident in responding farme rs m Austria was not established in Slovenian on es.
Taking also into account the degrees of habitat
preservation in both countries - which are more
favourable in Slovenia- the chances for the conservation of viable populations of large predE_ltors
are more promising in Slovenia than in Austna.
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Biomasa kot element razvoja energetike
Biomass as an Element of Power Supply Development
Boštjan KOŠIR"

Izvleček

Košir, 8.: Biomasa kot element razvoja energetike. Gozdarski vestnik št. 3/1996. V slovenščini
s povzetkom v angleščini, cit. lit. 7.
V prispevku je prikazan pomen gozdne biomase

v energijske namene v Sloveniji ter nekatere težnje
v svetu. Perspektivna struktura porabe energije
kaže, da se bo pomen fosilnih goriv manjšal (po-

manjkanje virov, onesnaževanje okolja) na račun
virov energije. Med obnovljivimi

večanja obnovljivih

viri energije ima gozdna bi om asa velik pomen. Z
analizo SWOT so prikazani sedanje stanje ter
predvsem možnosti in ovire pri večjem izkoriščanju
gozdne biomase.
Ključne besede: biomasa, gozdna biomasa,

energija, UNIDO

Synopsis
Košir, B.: Biomass as en Element of Power
Supply Development. Gozdarski vestnik No. 3/
1996. ln Slovene with a summary in English, lit.
quot. 7.
The article points out the significance of forest
biomass for energy purposes in Slovenia as well
as presents some world trends. A perspective
structure of energy consumption indicates that
the significance of fossil fuels is going to decrease (lack of resources, environmental pollution) while renewable resources will increase. Forest biomass has great importance among renewable energy resources. The SWOT analysis gives
the present situation and the possibilites and hindrances in case of more intensive utilization of
forest biomass.
Key words: biomass, forest biomass, energy,

UNIDO

manjkanje in ovire pri razvoju na vseh

UVOD
INTRODUCTION
Znano je, da je potrošnja energije raz-

področjih gospodarstva, je vodilo organizatorje UNIDO (United Nations Industrial
Development Organization), da so pripravili

porejena zelo neenakomerno. Približno
četrtina prebivalstva, ki živi v razvitih

mednarodno konferenco z naslovom Razvoj in izkoriščanje biomase v deželah v

deželah, porabi tri četrtine vse energije na
svetu. Vrsta energetskih virov je prav tako

čanje

med deželami različna. Čeprav vemo, da
so za prihodnji razvoj človeštva obnovljivi

razvoju. Poleg pomena, ki ga ima narašproizvodnje energije v vseh deželah,
morajo vsi razvojni načrti v celoti ustrezati

razen v strategijah razvoja posameznih

povečanim ekološkim zahtevam. Poleg
tega upoštevajo strategije prihodnjega
razvoja proizvodnje in porabe energije tudi

dežel - v povprečju ne

oziroma se

smotrnost rabe, varčevanje in ekonomsko

marsikje celo znižuje. Svetovna poraba

politiko, pri kateri bodo poleg neposrednih
upoštevali tudi posredne stroške, ki nastanejo zaradi posledic pridobivanja, pre-

viri energije zelo pomembni, delež le teh narašča

lesa v energetiki je 1 A milijarde m3, kar je
skoraj polovica letne proizvodnje lesa.
Med obnovljivimi viri je še posebno
pomembna biomasa, ki predstavlja v posameznih nerazvitih deželah tretjega sveta
tudi do 80% vse primarne energije. Spoznanje, da bo naraščanje energetskih

tvorbe, prenosa in porabe energije na
človeka in naravno okolje. Prav uporaba
biomase kaže v tem oziru več prednosti

potreb v razvitem svetu povzročilo po-

velikimi možnostmi izkoriščanja biomase.

· Doc. dr. B. K., dipl. inž. gozd., Biotehniška
fakulteta, Oddelek za gozdarstvo, Večna pot 83,

drugih pa so velike količine biomase še
neizkoriščene. Hkrati se zdi izobraževanje

pred uporabo fosilnih goriv.
Mnoge nerazvite dežele razpolagajo z
Nekatere med njimi to že

1000 Ljubljana, SLO

počnejo,

pri

ter uvajanje sodobnih tehnologij pretvarGozdV54,1996
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janja biomase v druge vrste energije za te
dežele v tem trenutku prva naloga in hkrati
obveza razvitejših in ekološko bolj osveščenih držav.
Posvetovanje je bilo namenjeno stikom
med tehnologi, znanstveniki, managerji in
možnimi investitorji, z namenom, da bi
spodbudili tehnično sodelovanje in odprli
možnosti za investicijske projekte.
Na posvetovanju so razpravljali o virih
biomase, tehnologijah njene uporabe, financiranju projektov o biomasi, politiki in
strategiji uporabe biomase ter o gospodarnosti in ekoloških vidikih izkoriščanja
biomase v primerjavi s porabo fosilnih
goriv. Predstavili so tudi več študij - analiz
- pomena biomase za posamezne dežele
v razvoju. Dobro je, da smo pri nas s
podobnimi analizami že začeli, čeprav ne
moremo mimo dejstva, da so mnogi pomembni kazalci v njih le ocena oz. podmene.
Problem, ki so se ga lotili pri UNIDO, je
torej, kako spodbuditi trajnostni razvoj v
nerazvitih deželah tako, da bo imel tudi
pozitivne socialne vidike. Rešitev vidijo
med drugim v spodbujanju energetskega
razvoja v smislu iskanja obnovljivih virov
energije, ki morajo biti ekološko boljši od
sedanjih, vendar hkrati tudi ekonomsko
privlačni. Veliko vprašanj je pri tem zanimivih tudi za nas.

2 BIOMASA V ENERGETSKI PORABI
2 BIOMASS IN ENERGY CONSUMPTION

Možne rabe gozdne biomase kot vira
obnovljiva energije tudi pri nas ne moremo
obravnavati brez razprave o splošni energetski situaciji in o razpoložljivih gozdnih
virih. V letu 1992 smo v Sloveniji potrebovali 238 PJ primarne energije (MEDVED,
KOTNIK 1995). S stopnjo izkoriščanja
0.65, je bila v tem letu raba končne energije 160 PJ. Pri tem se odvisnost od uvoza
energije v Sloveniji še povečuje. Poraba
energije na prebivalca je bila 2. 7 tae, kar
je nekaj manj kot v deželah Evropske unije
(3.5 tae). Če merimo porabo energije z
DBP, dobimo nekaj slabšo sliko- 810 tae/
milijon ECU v Sloveniji v primerjavi z 283
tae/milijon ECU v deželah Evropske unije.
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V strukturi energetske porabe pomenijo
fosilna goriva 70%, vodna energija 5% in
jedrska energija 18% skupne porabe.
Drugo so razni viri, med katerimi je biomasa zastopana s kakšnimi 5%.
Trenutno predstavljajo obnovljivi viri v
Sloveniji zelo nizek delež, čeprav je les v
kombinaciji z drugimi viri energije pomemben za nad 30% gospodinjstev (BITENC, ŽGAJNAR 1995). Ali za nas torej
ne veljajo napovedi, da bo potrebno v
bližnji prihodnosti marsikaj storiti za prestrukturiranje energetskih virov, sicer nas
bo pomanjkanje fosilnih goriv (oz. njihova
višja cena) zelo kmalu našlo povsem
nepripravljene? Že sosednja Avstrija, ki ima
podobne naravne danosti kot Slovenija, je
v dejanski uporabi ter v načrtih precej dalje
od nas. Biomasa je bila v tej deželi v letu
1990 vir za 103 PJ energije, za leto 2010
pa napovedujejo povečanje na 220 PJ.
Odkod takšna zagnanost? Navajajo predvsem dva razloga:
• v naslednjih 50-60 letih bo fosilnih goriv
zmanjkalo, torej se je potrebno preusmeriti
na obnovljiva - trajnostne vire;
• spremembe klime so posledica velikega onesnaževanja okolja, kjer imajo
fosilna goriva odločilni delež, torej je potrebno iskati ekološko ustreznejše vire in
načine pridobivanja energije.
Energijo sonca, ki je najbogatejši vir,
lahko izkoristimo neposredno (sončne
celice) ali pa posredno - energijo vode ali
vetra in biomase (energijo sonca, ki je
kemično vezana v rastlinskih celicah).
Energija, ki je nakopičena v biomasi je
neuporabna, dokler je ne spremenimo
neposredno v toplotno in/ali električno ali
pa v energijo, ki jo vsebujejo plinasta ali
tekoča goriva. Analize, ki veljajo za evropsko tržišče, kažejo, da je toplotna energija
najbolj ekonomična, sledi električna oz.
sočasna proizvodnja toplotne in električne
energije in nato pretvorba biomase v tekoča goriva.
Strategije, ki so bile prikazane na omenjenem posvetovanju, gradijo na zelo
različnih vrstah in virih biomase, odvisno
pač od dežele in njenih naravnih razmer.
V severnejših deželah gradijo svojo strategijo izkoriščanja biomase v energijske
namene bolj na gozdnih virih, v tropskih
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deželah pa tudi na energijskih plantažah
različnih rastlin. Takšne razlike opazimo
že v Evropi, v svetovnem merilu pa so še
večje in pomembnejše. Vsekakor vsi bolj
ali manj razmišljajo o naslednjih virih
biomase:
• gozdna biomasa, ki je neizkoriščena,
• lesni ostanki pri dodelavi in predelavi,
• ostanki kmetijskih lesnatih rastlin {slama, koruza itd.),
• živinski odpadki,
• komunalni odpadki,
• plantaže hitrorastočih kmetijskih in
gozdnih rastlin.

'

il

V deželah, kjer je kmetijstvo tako razvito,
da pokriva potrebe prebivalstva oz. ustvarja celo presežke, je tudi pomen biomase oz. možnosti za njeno proizvodnjo
večji kot tam, kjer kmetijstvo šepa. Ce
iščemo mesto Slovenije v teh razmišljanjih,
je očitno, da je kot glavni vir biomase pri
nas gozd, čeprav je omejen s svojo rastnostjo in površino. Ali se torej obeta v
prihodnje sprememba gledanja na gozdne
proizvode?
Ocene kažejo, da že danes uporabimo
letno okrog 1,1 mio t razne lesne biomase
za energijske namene (BITENC, ŽGAJNAR 1995). Pri neto letnem poseku nekaj
nad 2 mio m3 predstavlja ta biomasa nad
50 % delež. Le slaba polovica lesa, ki ga
posekama, najde torej pot v končne izdelke, kot so papir, lesne plošče, furnir in
pohištvo. Dramatične spremembe v tej
strukturi torej v kratkem najbrž ne more
biti, vsaj na področju končne uporabe lesa.
Če želimo povečati pomen gozdne biomase v slovenski energetiki, bi morali
razmisliti tudi o drugem, kot npr.:
• spodbuditi programe za zamenjavo
zastarelih peči z modernimi oz. izboljšati
izkoristke pri kurjenju v pečeh (za enak
učinek bi potrebovali manj biomase),
• razmišljati o centralnih energetskih
napravah (moč do 1 MV) z boljšimi izkoristki,
• poskrbeti, da se izkoristijo prav -vsi
ostanki v predelavi lesa, ki niso uporabni v
tehnološke namene (celuloza, papir,
plošče),

• poskrbeti za popolnejše izkoriščanje
ostankov za energijske namene,
• spodbuditi vlaganje v gozdove, pri

sečnih

1

1
l
~.·

.
.

katerih nastanejo večje količine lesne
manjvredne biomase (premene, redčenja).
Za vsako od naštetih možnosti, ki lahko
potekajo hkrati in nepretrgano, je potrebno
izdelati analizo primernosti, s katero bi
odkrili vse slabosti, prednosti in ovire pri
izvajanju določenega programa.

3 MOŽNOSTI IN OMEJITVE RABE BIOMASE ZA ENERGETSKE NAMENE
3 THE POSSIBILITIES AND LIMITATIONS IN
THE USE OF BIOMASS FOR ENERGY SUPPLY

Kadar pomislimo na povečanje izkoriščanja gozdne lesne biomase, se srečamo zlasti s vprašanjem ekonomske in
ekološke primernosti, zato so te razprave
vedno zelo vroče. Prav zato smo izdelali
analizo SWOT (KOŠIR 1995), ki naj bi
pokazala možnosti in ovire pri uvajanju
tehnologij s katerimi bi povečali izkoriščanje gozdne biomase. Pri tem smo
upoštevali, da se načini gospodarjenja s
poyršinami, kjer bi povečali izrabo biomase, ne bi v ničemer spremenili. Tako
imenovanih energijskih nasadov nismo
upoštevali, ker menimo, da to ni predmet
tradicionalnega gozdarstva, ki naj poleg
vseh vlog gozda upošteva tudi vrstno
raznolikost. Menimo tudi, da razmišljanje o
energijskih nasadih v Sloveniji iz več razlogov ni stvarno (ŽGAJNAR 1994).
Vire biomase, ki izvirajo iz gozda, lahko
razvrstimo v tri razrede:
• Najpomembnejša je biomasa, ki pride
iz gozda v obliki različnih proizvodov, med
katerimi so edino drva namenjena kurjenju,
največ na podeželju. Drugi proizvodi so
namenjeni nadaljnji mehanski in kemični
predelavi, pri čemer nastanejo znatne
količine ostankov. Del teh ostankov uporabimo kot surovino v različnih tehnoloških
procesih, velik del pa jih uporabi industrija
kot energetski vir. Le manjši del jih odložimo v deponije. V ta razred spada tudi
lubje na centralnih mehaniziranih skladiščih
ali pri porabnikih in predelovalcih lesa.
Glavna prednost pri tej biomasi je, da jo
lahko razumemo kot stranski oz. vezan
proizvod, kar pomeni, da poznamo in lahko
Gozd V 54, 1996
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nadziramo čas in kraj nastanka, količino in
stroške. Deloma nastopa ta biomasa kot
tržno blago.
• V drugem razredu je biomasa, ki je ne
odstranjujemo iz gozda v tradicionalnih
tehnologijah okroglega lesa. Ta biomasa
ostaja v gozdu (sečni ostanki), ob gozdnih
vlakah in cestah ali na začasnih skladiščih
v gozdu. Za gozd ima ta biomasa pomembno ekološko vlogo (hranilne snovi,
žuželke, ptice itd.). Količine te biomase
lahko le ocenimo, razpršena je po velikih
površinah in le njen manjši del ima nizko
tržno vrednost in še to le v primeru, če se
jo prodaja posameznikom kot vir za ogrevanje. V primeru, da bi to biomaso želeli
izkoristiti v tehnološke namene ali kot vir
energije v večjem obsegu, bi morali prilagoditi tradicionalne tehnologije oz. začeti s
proizvodnjo gozdnih lesnih sekancev v
gozdu; začasnih skladiščih ali pri porabnikih (ŽGAJNAR i990).
• V tretjem razredu je lesna biomasa, ki
je enkrat že bila material za različne
končne proizvode, kot so lesne plošče,
opaži, pohištvo itd., ali za polproizvode, ki
so bili uporabljeni pri gradnji hiš itd. Pri tej
biomasi ne poznamo, s kakšnimi težnjami
raste njena količina in sestava. Brez podrobnih analiz ne moremo niti oceniti njene
količine oz. pomena, ki ga ima kot vir
energije. Ta bio masa je prav tako razpršena na velikih površinah, saj je v rokah

vsega prebivalstva, zato pri nJeJ ne moremo nadzirati nobenega od pomembnih
dejavnikov, kot so: količina, prostor, čas in
stroški. Tega vira biomase zato ne vključujemo v različne bilance toka lesne surovine.
Pri vseh analizah nas zanimajo predvsem količine in vrste omenjene biomase.
Pri tem se naslanjamo na možni letni
posek, uvoz in izvoz lesa, uvoz in izvoz
končnih izdelkov ter na statistiko porabe
surovine glede na namen, pri čemer moramo poznati tudi količine končnih izdelkov
in stopnje izkoriščanja vhodne surovine.
Dejstvo je, da trenutna državna statistika
ne daje urejenega vira za izdelavo takšne
lesne bilance, ki bi nam služila tudi za
razmišljanja o uporabi oz. pomenu lesa
kot vira energije. Ocene vsekakor kažejo,
da je delež lesne biomase, kot energetskega vira okrog 5% primarne energije,
s težnjo zmanjševanja.
V preglednici i so navedene grobe in
ocene, ki bodo v kratkem dopolnjene z rezultati raziskav, ki so v teku.
Od celotne količine lesne biomase, je bilo
okrog 836.000 m3 porabljenih v široki
porabi, 349.000 m3 pa v industrijski energetiki. Od količin, ki so jih porabili v široki
porabi, je bilo okrog 760.000 m3 drv, drugo
pa je bila lesna bio masa ostankov domače
predelave lesa, odslužen les, masa z
začasne

Preglednica 1: Ocena lesne biomase kot vira energije {BITENC, ŽGAJNAWR 1995}
Table 1: An evaluation of wood biomass as power supply resource (Bitenc, Zgajnar 1995)
Vrsta materiala
Material type

Drva
Fuel-wood
Različni ostanki mehanske predelave, ki niso
uporabljeni v nadaljnji industrijski predelavi (krajniki,
sipki lesni ostanki, odrezki)
Various rests of mechanica/ processing whic/1 are not
used in further industrial processing
(side oieces, scattered wood remainders, stempJ!rf§)
Lubje
Bark
Ostanki pri pridobivanju tanina
Res/s in tannin oroduction
Skupaj
Total
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Količina

Quanlity

Energetska
vrednost
Energy value

Delež
Share

PJ

1.000 m'
760,3

6,174

%
66

360,5

2,570

26

40,7

0,254

3

24,0

0,091

1

1.185,5

9,087

100
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Preglednica 2: Povzetek SWOT analize
Table 2: The SWOT analysis' summary
Domač

Prednosti
Advantages

.
.
.
.

Slabosti
Weakness

Priložnosti
Opportunilies

Grožnje
T!Jreats

in obnovljiv naravni vir
Bogat1 viri: redčenja in končni poseki, konverzije, drevesna b10masa na kmetijskih zemljišCih
Poveeanje vlaganj v gozdove (premene in doslej nekomercionalna redCenja)
Splošno poveCevanje ekološke zavesti v povezavi s pridobivanjem in uporabo energije
Novo podjetništvo išče možnosti za investiranje v konkretne programe
Sorazmerno dovolj teoretiCnega znanja za začetek izkoriščanja gozdnih lesnih sekancev
Sorazmerno čista energija v primerjavi s fosilnimi gorivi
Majhen vložek človeške delovne sile
Večia neodvisnost podeželskeqa prebivalstva qlede na porabo enerqre
Glavnina gozdnih gospodarstev ne želi prevzeli tveganja negotove proizvodnje
Šibka finančna moč prebivalstva in s tem mejhna pripravljenost za izboljševanje obslojeCih kurilnih
sistemov
Šibke informacije o možnostih uporabe modernih načinov kurjenja z gozdnimi leSnimi sekanci
Majhna gozna posest in velik delež posestnikov, ki jih ne zanima gospodarjenje z njihovim gozdom
Zakoreninjeni tradicionalni načini kurjenja na podeželju
Na razvojno·raziskovalnem področju se s temi problemi ukvarja premalo ljudi
Šibko znanje o praktični uporabi in majhne izkušnje
Šibke povezave med možnimi partnerji: uporabniki in proizvajalci
Neurejene lastninske razmere in poslovni odnosi
Velika razpršenost te vrste biomase, neznane konkretne lokacre. količine in stroški.
Ekonomski in politični pomen domačega obnovljivega vira čiste energije
Priložnost za razvoj domačih proizvajalcev strojne opreme
Pomoč pri postopnem zmanjšanju odvisnosti od jedrske energije
Pnčakovati je državno pomoč pri vlaganjih v premene in redčenja na izbranih lokacljah
Odprto tržišče in konkurenca med domačimi in tujimi investitorji
Podobne tehnologije so uporabne za proizvodnjo sekancev na negozdnih provršinah
Vladna pomoč pri razvoju čislih oblik energije
Področje za možna tuja vlaganja
Mednarodni krediti in razvo'ni pro'ekti za razva· čistih oblik eneroiie
Možne poškodbe občutljivih gozdnih ekosistemov
Nizka cena surove nafte
Stroški pridobivanja ekološko neustrezne energije ne vsebujejo ekoloških stroškov
DBP na podeželju je nizek
Povečana mnogonamenska raba gozdov na nekaterih območjih
Rast želja po lokalno preti ranem izkoriščanju gozdov
Brezbrižen odnos precejšnjega deleža lastnikov gozdov glede gospodarjenje z njihovim gozdom 1n
finanCna neodvisnost od prihodkov iz gozda
Zaostalost nekateri~predelov_p_()deželja

negozdnih povrs1n in drugo (BITENC,
ŽGAJNAR 1995). Perspektivna širša poraba lesne biomase kot vira energije je
lahko tudi osnova za razpravo o prestrukturiranju sedanje porabe, skupaj z
razmislekom o investicijah v sodobne tehnologije pridobivanja toplotne energije ter
o možnostih prilagojenih gozdarskih tehnologij, da na ekološko ustrezen način
povečajo na trgu količine gozdne biomase,
ki so danes še nedosegljive. V tem primeru
bi seveda morali intenzivirati raziskovalno
razvojno delo na tem področju.
Glede na skromnost sredstev za ra·
ziskovalno delo je bilo v zadnjih letih na
tem področju pri nas veliko narejenega.
Večkrat smo že poskušali spodbuditi možne porabnike in proizvajalce lesne biomase

iz zgoraj opisanega drugega razreda k
skupnim prizadevanjem za iskanje rešitev
v zvezi s smotrnim izkoriščanjem dela
gozdne biomase- gozdnih lesnih sekancev
(KOŠIR, MEDVED, ŽGAJNAR 1988). Pri
tem so se pojavljali kot možni tekmeci pri
tej vrsti surovine predvsem industrija lesnih
plošč, proizvodnja celuloze in papirja in
seveda porabniki gozdnih lesnih sekancev
za proizvodnjo toplotne energije. Druge
rabe, kot so kompostiranje ali uporaba v
drevesnicah ipd., pri tem količinsko gledano niso bile pomembne. Vsekakor je bilo
pri vseh možnih porabnikih čutiti zanimanje
za to vrsto biomase, ki jo lahko ocenimo
na 350.000-400.000 t/leto, če k možni
izkoristljivi gozdni biomasi iz tega razreda
prištejemo še drevesno in grmovno bioGozdV 54, 1996
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maso iz negozdnih zemljišč, kjer bi lahko
uporabili podobno tehnologijo. Dejansko bi
se lahko na trgu pojavil le del te biomase,

• poiskati bi morali tudi poti do mednarodnih projektov, s ciljem, da rešimo
konkretne probleme;

če upoštevamo številne omejitve, s katerimi bi se srečevali pri dejanskem tehnološkem izkoriščanju tega vira. Med ome-

• oglaševati bi morali uspešne primere
uporabe gozdnih lesnih sekancev v energijske namene.

jitvami bi bili odločilni predvsem ekološki
vidiki, pa tudi drugi, kot je neugodna
posestna struktura gozdov, če ne štejemo
sem ekonomske in tehnološke omejitve, ki
bi preprečile smotrno proizvodnjo na marsi-

kateri lokaciji.
Naše izkušnje iz razvojnih projektov, pri
katerih smo imeli stik tako s možnimi

uporabniki kot proizvajalci takšne biomase,
kažejo, da je zaradi negotove perspektive
podjetij in splošne ekonomske situacije,
pripravljenost za investiranje v tovrstni
razvoj zelo majhna. Vsak razvoj prinaša s

seboj tveganje, ki je v tem primeru sorazmerno veliko glede na tradicionalne

gozdarske tehnologije, pri katerih vse do
nedavnega tudi ni bilo prave konkurence.
Vse do nedavnega na državni ravni s
področja

energetike tudi ni bilo posebnega

zanimanja za prispevek gozdne biomase k
skupni porabi energije v državi.

Na podlagi dosedanjih izkušenj smo
pripravili analizo (KOŠIR i995), ki jo povzemamo v preglednici 2. Pokazalo se je,
da moramo razmišljati v več smereh:
• gozdno biomaso moramo uvrstiti v
nacionalne strategije razvoja proizvodnje
in rabe energije;
• poiskati je potrebno lokacije in z njimi
povezane količine biomase, ki jih je mogoče

pridobiti skladno z obstoječimi
prakso gospodarjenja z gozdovi;

načeli

in

• povečati je potrebno raziskovalno razvojno delo in napore pri povezovanju
možnih proizvajalcev in uporabnikov;

• pridobiti je potrebno

večjo

vladno po-

moč

pri financiranju konkretnih razvojnih
programov, pri razvoju čiste energije in

vlaganjih v gozdove, kjer bi hkrati pridobili
tudi več lesne biomase za energetiko;

• poiskati bi morali poti, da se opogumijo
možni investitorji (domači in tuji);
• spodbuditi bi morali prebivalstvo na
podeželju, da bolj uporabljajo sodobne
načine kurjenja (gozdni lesni sekanci) in
opustijo kurjenje s fosilnimi gorivi, kjer so
za to pogoji;

152

Gozd V 54, 1996

Poleg tega bi morali razmisliti tudi o
celovitejših ekonomskih potezah in podporah za tiste, ki bi se odločili za tovrstne
investicije, kot tudi o možnostih, da bi
začeli upoštevati tudi ekološke stroške
pridobivanja energije. Moderni načini kurjenja lesnih sekancev bi v tem primeru

pokazali velike prednosti pred uporabo
fosilnih goriv.

4 ZAKLJUČEK
Če sprejmemo dejstvo, da se bo v
prihodnjih desetletjih vedno bolj čutilo
pomanjkanje fosilnih goriv, in seveda dej-

stvo, da so fosilna goriva pomemben vir
onesnaževanja atmosfere, kar čutimo že

danes, moramo čimprej začeti pripravljati
konkretne programe, ki bodo povečali
izkoriščanje obnovljivih virov energije. To
velja za vse dežele, posebno pa še za
razviti svet, ki je največji porabnik energije
in največji onesnaževalec okolja. Sem
štejemo hidroenergijo, izkoriščanje sončne,
vetrne, geotermalne energije ter biomaso
vseh vrst. Kakršnakoli biomasa ima z

energetskega vidika velik pomen kot možni
vir izkoriščanja obnovljive uskladiščene
sončne energije. Med različnimi vrstami

biomase pa je za Slovenijo količinsko
najpomembnejša gozdna biomasa. Posvet, ki ga je organiziral UNIDO je bil
pravilno naravnan, vendar je pokazal predvsem na velike razlike v pogledih na
prihodnji razvoj uporabe biomase kot energetskega vira. Razlike v razmišljanjih pa
izvirajo iz različnih naravnih, socialnih in
razmer v posameznih deželah.

političnih

Pri tem bi se morala Slovenija zgledovati
po pozitivnih primerih iz svoje soseščine,

kjer živijo ljudje v podobnih naravnih in
drugih razmerah.
Slovenija je majhna dežela z majhnimi
zasebnimi posestmi.

nomija kot majhen

Včasih

je njena eko-

lonček,

ki ga hitro

Biomasa kot element razvoja energetike

ogrejemo, ase tudi hitro ohladi. Njeni veliki
naravni viri predstavljajo skupaj z modernimi načini gospodarjenja njeno največjo strateško prednost. Dežela, ki nima
pomembnih ležišč fosilnih goriv, bo vsekakor morala najti načine, kako povečati
delež obnovljivih virov energije v svoji

energetski bilanci.

bouring contries, where people live in sim-

ilar natural and other conditions.
Slovenia is a small country with many
small private estates. lts economy could
be compared to a small pot which quickly
gets hat yet also rapidy grows cold. lts
abundant natural resources - together with
modern ways of management - are its

greatest strategic advantage. A country
with few fossil fuels will have to find ways
4 CONCLUSION

Taking into account the fact that in future decades there will be progressive lack
of fossil fuels and that they represent a

how to increase the share of renewable

energy resources within its power supply
bal ance.

severe source of atmosphere pollution R

which is already being felt nowadays - concrete programs increasing the utilization of
renewable energy resources have to be

started as soon as possible. This holds
true of all countries, especially of advanced
ones, which are the greatest energy consumers and environmental polluters. Hydro-energy, the utilization of solar energy,
wind energy, goethermal energy and biomass of all kinds can be ranked into renewable resources. From the power supR

ply point of view, any biomass is of great
importance as a potential source of the
utilization of renewable stored solar ener-

gy. Regarding the quantity, forest biomass
is the most important for Slovenia among
various types of biomass. The concepts of
the UNIDO conference have proved to be
correct; it has, however, also pointed out
great differences as to the ideas regarding
the future development of biomass utilization as an energy source. The differences

in the concepts have their roots in different natural, social and political conditions
in different countries. Slovenia should tollow the positive examples of the neigh-
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Model na prostorska predstavitev podatkov popisa
gozdov
A Model Spatjal Presentation of Forest lnventory Data
Janez KRČ·

Izvleček
Krč,

Synopsis

J.: Modelna prostorska predstavitev po~

datkov popisa gozdov. Gozdarski vestnik št. 3/
1996. V slovenščini s povzetkom v angleščini, cit.

lit. 3.
Avtor opiše model, ki predstavi podatke popisa
gozdov prostorsko, pri čemer ni potrebna digi-

talizacija mej prostorskih enot (odsekov), na katere
se podatki nanašajo. Model uporablja kombinacijo
modulov programskega paketa IDRISI (EASTMAN
1993) ter lastne programske procedure, ki modelne
določi površine odsekov v obliki krožnih ploskev
okoli centroidov. Po opisanem postopku lahko
izdelamo tematske karte, ki jih uporabimo pri nadaljnih prostorskih analizah podatkov popisa gozdov oz. kot podporo pri sprejemanju odločitev.
Ključne besede: model, podatkovne zbirke,
algoritem, popis gozdov, prostorski prikaz.

Krč, J.: A Model Spatial Presentation of Forest
lnventory Data. Gozdarski vestnik No. 3/1996. ln
Slovene with a summary in English, lit. quot. 3.
A model is offering a spatial forest inventory
data presentation, where no digitalization of the
limits of spatial units (sections) the data relate to
is necessary. The model makes use of a combination of the IDRISI program package modules
(EASTMAN 1993) and its own program procedure, defining section areas in the form of circular
areas around centroids in a model. According to
the procedure described, thematic charts can be
elaborated, which can then be used in spatial
analyses of forest inventory data or asa support
in decision-making.
Key words: model, data bases, algorithm, forest inventory, spatial presentation.

1 UVOD

če

1 INTRODUCTION

osnov daljinskega zaznavanja. Geoko-

so podatki pridobljeni iz geokodiranih

dirani podatki imajo veliko
Računalniške

večji

izbor

zbirke podatkov so so-

obdelav ter informacijsko vrednost in so

razmerno nepregledni zapisi določenih
vrednosti, ki se nanašajo na objekte, osebe,
površine in druge subjekte obravnavanja.

še posebej pomembni kot objektivna pomoč pri procesih odločanja. Sodobna raču
nalniška programska oprema razpolaga z
vrsto modulov, ki izdelajo karte geokodi·
ranih poda1kov ter omogočajo pridobivanje
dodatnih, izvedenih informacij, kot rezultat
prostorskih analiz podatkov.
Poleg terenskega zbiranja podatkov je
časovno najbolj zahtevna digitalizacija, t.j.
prostorsko omejevanje in določitev lokacije
podatkom. V Sloveniji razpolagamo s tremi
gozdarskimi zbirkami podatkov, ki obse-

Subjekti obravnavanja, za ka1ere hranimo
podatke, so v večji ali manši meri povezani
s specifičnim prostorom oz. okoljem, ki je
bistvenega pomena za interpretacijo in

nadaljno obravnavo shranjenih podatkov.
predstavniki prostorskih podatkov
so podatki o gozdu, saj so gozdovi vedno
Značilni

povezani z določenim rastiščem, le-to pa

na določen prostor. Poleg vrednosti podatka je zato bistvenega pomena 1udi
lokacija podatka v prostoru. Prostorska
predstavitev podatkov je povezana z doda1nim določanjem geokoordinat za po·
datke (digitalizacija) oz. le-to ni potrebno,

·Mag. J.K., dipl. gozd. inž., Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo, Večna pot 83, 1000
Ljubljana, SLO
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gajo vse gozdove na ravni države in so v
določeni meri geokodirane. Prva je računalniška

zbirka podatkov o gozdu Popis 90, katere osnovne popisne enote

so odseki in delne površine. Prostorsko so
določeni z vrednostmi Gaus-Kriege~evih

koordinat centroidov popisnih enot. Drugi
dve podatkovni zbirki s1a Digitalni model
reliefa (DMR) in Popis propadanja gozdov
(PPG). Pri obeh gre za sistematično pro-

Modelna predstavitev podatkov popisa gozdov

storsko zajemanje podatkov (DMR na
mreži 1OO x 1OO m, PPG pa na mreži 4 x
4 oz. 16 x 16 km.). Model obravnava
podatke Popisa 90, ki je najpodrobnejša in
hkrati najobežnejša gozdarska zbirka podatkov. Prirejena in smiselna uporaba

modela je mogoča tudi za prostorsko
predstavitev podatkov PPG.
Vizuelna predstavitev podatkov ima povsem specifiqne lastnosti dojemanja in

napisan v programskem jeziku CLIPPER
(ali Dbase).
V prvem koraku naredimo s programsko
proceduro vektorsko datoteko točk, ki so
razporejene okoli centroidov odsekov oz.
površin, na katere se nanašajo podatki

Popisa 90. Točke so okoli centroidov razporejene v obliki krožnih ploskev s polmeram, ki je sorazmeren površini odseka.

zaznavanja. Ze sama po sebi je dovolj

r=~P*~OOOO

pomembna, da se ji poskušamo v čim večji

meri približati in uporabiti vse njene prednosti. Kolikor razpolagamo z digitaliziran imi
mejami odsekov oz. popisnih enot, lahko
dokaj preprosto naredimo vektorske ali
rastrske datoteke, pri čemer gre v bistvu
za tematske karte, katerih osnova so

podatki popisa gozdov. Postopki izdelave
tematskih datotek, kjer gre za povezavo
podatkovnih in prostorskih zbirk podatkov,
so v različnih programskih paketih različni,
vendar za izkušenega uporabnika ne predstavljajo bistvenega problema. Popis gozdov zajema vse slovenske gozdove, hkrati
pa so le posamezne gozdnogospodarske
enote, ki se lahko po hvalijo z digitaliziranimi
mejami gozdarske razdelitve svojih goz-

r=

polmer modelne krožne povrsme

odseka [m]/ radius of a model circular
section area

P = površina odseka [ha]/ section area
Algoritem procedure sekvenčno bere po

površinah sortirano (v padajočem zaporedju) datoteko Popis 90 ter za vsak
zapis (odsek) doda niz točk v vektorsko
datoteko. Gostota točk na ploskvi okoli
centroida odseka je usklajena z resolucijo
rastrske datoteke oz. s površino enote

površine, ki jo rastrska celica predstavlja.
Oznake točk v vektorski datoteki so iden-

dov. Na državni ravni imamo na voljo mo-

tična z zaporednimi številkami zapisov v

del izdelave tematskih kart iz podatkov
Popisa 90, kjer je najmanjši podatkovni

rastrske celice od centroida odseka, ki še

nosilec 25 ha površina, v katero so zdru-

pripada modelni površini odseka, lahko

žene informacije vseh odsekov (popisnih
enot Popisa 90) (MIKULIČ & SOD. 1991 ).
Pripadnost odsekov modelnim površinam
je določena s položajem njihovih centroidov.
Predstavitev podatkov Popisa 90 na 25 ha

poljubno, vendar enotno uravnavama s

površinah je zelo groba in ima zato na

nižjih ravneh (GGO, GGE, revir, gravitacijsko polje) za večino analiz zgolj
informativno vrednost.

Za prostorske analize in izdelavo tematskih kart na ravni GGO, GGE in revirja
smo razvili model, ki naredi mnogo podrobnejše tematske karte iz podatkov Popisa 90
in hkrati ne zahteva digitalizacije mej popisnih enot (odsekov, delnih površin).

datoteki Popis 90 (polje ID). Oddaljenost

programom, kjer določimo tudi druge kriterije za dodajanje točk v vektorsko datoteko. Modelne površine lahko določimo
le za tiste odseke, ki so porasli z gozdom
(vrsta zemljišča = 1 (gozdno obraslo)).
Vektorsko datoteko nato rastriramo (modul POINTRAS, IDRISI) v "prazno" rastrsko datoteko (vse točke rastra imajo
enako vrednost in sicer nič), ki ima po-

2 MODEL DESCRIPTION

ljubno resolucijo in pravilno določen koordinatni sistem. Zaradi modelnega približka,
ki sleherno popisno površino predstavi kot
krožno ploskev, prihaja do prekrivanja
sosednjih modelnih površin v krožnih presekih. Programski algoritem je narejen
tako, da najprej poišče večje odseke (zato
zaporedje po padajočem vrstnem redu
površin), ter le-te tudi najprej rastrira. Tako

Model uporablja module programskega
paketa IDRISI in preprost program, ki je

v celoti prekrili sosednje, manjše odseke
in bi s tem prišlo do izgube informacij.

2 OPIS MODELA

se izognemo možnosti, da bi veliki odseki
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Rezultat rastriranja vektorske datoteke
je datoteka geografske definicije (Geographic definition file), ki prostorsko določi
položaj podatkom v zbirki Popis 90. Vrednosti rastrskih točk v datoteki geografske
definicije so identična z vrednostmi v polju
ID datoteke Popis 90, ki je namenjeno ključu
za povezavo med podatkovnimi zbirkami in
rastrskimi datotekami. Vrednost vsake rastrske celice ima svoj par v polju ID enega
od zapisov v datoteki Popis 90. Datoteka
geografske definicije je prvi posrednik, ki
omogoča izdelavo različnih tematskih datotek iz podatkov popisa gozdov.
točk

3 POSTOPEK IZDELAVE TEMATSKIH
DATOTEK
3 THEMATIC FILE ELABORATION PROCEDURE -

Poleg datoteke geografske definicije
imajo vlogo posrednika tudi datoteke atributivnih vrednosti (attribute value file). To
so tekstovne ASCII datoteke, ki so sestavljene iz dveh stolpcev podatkov. Levi
stolpec je vedno niz celih števil, ki označujejo šifrirana imena elementov (v našem
primeru odseke oz. zaporedne številke
odsekov v datoteki popisa gozdov). V
desnem stolpcu je vsakemu elementu
pripisan atributivni znak v celoštevilčnem,
realnem ali znakovnem zapisu. ldrisijev
modul DBIDRIS prenese podatke iz DBF
datotek v nove atributivne datoteke vrednosti. Sestavo desnega stolpca definiramo
poljubno (polje v bazi popisa gozdov), levi
stolpec pa ostaja vedno enak in je sestavljen iz zaporednih številk zapisov v
datoteki odsekov popisa gozdov (polje ID).
Vrednosti v levem stolpcu so hkrati identična z vrednostmi v rastrski datoteki
geografske definicije.
V zadnjem koraku izdelave tematskih
datotek iz podatkov popisa gozdov uporabimo idrisijev modul ASSIGN, ki iz dveh
vhodnih datotek (datoteke geografske
definicije in atributivne datoteke vrednosti)
naredi novo datoteko tako, da vrednostim
v datoteki geografske definicije določi nove
vrednosti, kot so določene v atributivni
datoteki vrednosti. Zaradi enakih vrednosti
točk rastra, ki pripadajo posameznim od-
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sekam v datoteki geografske definicije,
imajo tudi tematske rastrske datoteke
homogena vrednosti znotraj odsekov.

4 NATANČNOST MODELA
4 MODEL' S ACCURACY
Natančnost modela smo preskusili na
primeru GGE Jezersko, zanjo smo imeli
na voljo tudi digitalizirane meje odsekov.
Izdelali smo modelne tematsko datoteko
skalovitosti terena (slika št. 1). Odločili smo
se za prostorsko ločljivost 50 X 50 m.
Osnovni nosilec informacije v datoteki
Popis 90 - odsek - je s tem razdeljen na
mrežo rastrskih celic velikosti 1/4 ha. Na
osnovi podatkov o skalovitosti (kontinuirana lestvica od O do 1OO%) smo vse
odseke najprej razvrstili v trinajst razredov
skalovitosti terena (skalovitost terena do
60 % v razrede po 5 % in vse odseke s
skalovitostjo nad 60 % v skupni razred)
(preglednica 1).

Primerjali smo podatke o dejanskih seštevkih površin (podatki v datoteki Popis
90 o velikosti odsekov) z modelne velikostjo površin po razredih skalovitosti
terena, ki smo jo ugotovili s številom
rastrskih celic v posameznem razredu.
Vsaka rastrska celica v tematski datoteki
označuje 1/4 ha.
Skladnost velikosti modelnih površin s
podatki popisa gozdov je sorazmerno
velika (84%). Modelne tematske datoteke
omogočajo dokaj natančen prikaz prostorske porazdelitve podatkov popisa gozdov. Opozoriti je potrebno, da gre pri
primerjavi modelne prostorske predstavitve
s podatki popisa gozdov za razlike med
modelnimi in osnovnimi vrednostmi podatkov v podatkovnih zbirkah. Stopnja
ujemanja tematskih datotek z dejanskim
stanjem v naravi s tem ni ugotovljena, saj
je le-ta v veliki meri odvisna od natančnosti
in točnosti podatkov v datoteki Popis 90.
Pretežni del razlik med modelnimi in
površinami iz popisa gozdov je pojasnjen s
prekrivanjem modelnih krožnih površin v
presekih krožnih ploskev, ki predstavljajo
popisne enote (odseke) (slika 2).

Modelna predstavitev podatkov popisa gozdov

Preglednica 1: Primerjava površin med modelnim prostorskim prikazom in podatki popisa

gozdov po razredih skalovitosti terena
Table 1: A comparison of the areas between a model spatial presentation and forest inventory data by
terrain rockiness classes
Razred skalovitosti terena Sp. meja
Twerrain rockiness class
Lowerlimit
(%skal.)
(rockiness
expressed
as%)

Zg. meja
Upperlimit
(%skal.)
(rockiness
expressed
as%)

št. rastrskih
celic
Gridce/1
number

Model
Model
(ha)

Dejansko
Actually
(ha)
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Slika 1: Odstotki skalovitosti, prikazani na modelnih površinah popisnih enot datoteke Popis 90
(odsekov) za GGE Jezersko
Figure 1: Rockiness expressed asa percentage, presented in the model areas of inventory units of the
lnventory 90 file (sections) for the GGE Jezersko (the Jezersko forest management unit)
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Modelna predstavitev podatkov popisa gozdov

Slika 2: Prostorska predstavitev površin odsekov na premosorazmernih krožnih površinah

Figure 2: Spatial presentation of section areas in directfy proportional circular areas

Prekrivanje modelnih
površin v krožnih presekih
Overlapping of model areas in
circular sections
Centroid odseka

Section's centroid

Meja odseka

Section's limit

5 UGOTOVITVE
Prednosti modela prostorske predstavitve podatkov v računalniški zbirki Popis
90 so naslednje:
• dokaj preprost in hiter postopek izdelave tematskih datotek, ki so za nekatere
primere uporabe v mejah zahtevane natančnosti

• model uporablja cenovno zelo ugoden
programski paket IDRISI, ki obsega vrsto
modulov za nadaljnjo prostorsko analizo
podatkov
• tematske datoteke so objektivna slika
podatkov popisa gozdov, saj prikazujejo
sleherni podatek iz datoteke Popis 90, ki
ima določen centroid
• izognemo se monotonemu in dotgotrajnemu digitaliziranju mej popisnih enot
ter pridobimo čas pri večjepovršinskih
prostorskih analizah podatkov popisa gozdov
• tematske datoteke so geokodirane, kar
omogoča povezavo z obstoječimi geakodiranimi podatkovnimi zbirkami, ki so na
razpolago za obravnavano območje (DMR,
PPG, aerofotoposnetki, satelitski posnetki,
različne vektorske datoteke prostorskih,
linijskih in točkovnih objektov).
Ce potrebujete podatke iz popisa gozdov, predstavljene prostorsko v obliki tematskih rastrskih datotek, ter razpolagale
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s programskim paketom IDRISI oz. primarnim drugim programskim paketom, ki
je namenjem delu z geografskimi informacijskimi sistemi, lahko uporabite opisani
model. Tematske datoteke so primerne za
nadaljnjo obdelavo in kartno predstavitev.
Predstavljale vam bodo osnovno bazo
podatkov, ki jo boste uporabljali za raznovrstne prostorske analize. Nekatere možnosti obdelav so predstavljene v magistrskem delu Model napovedovanja oblik
spravila lesa (KRČ 1995). Spoznali boste
paleto novih možnosti uporabe podatkov
popisa gozdov, ki vam je bila morda do
sedaj še nepoznana.

VIRI
1. Eastman, J.R., 1993. IDRISI update manual, Worcester, Massachusetts, USA, Clare University, 209 s.
2. Krč, J., 1995. Model napovedovanja oblik
spravila lesa. - Magistrsko delo, Biotehniška fakulteta, Ljubljana, 114 s.
3. Mikulič, V., 1990. Oblikovanje in koriščenje
skupnih zbirk podatkov. Računalniška obravnava
podatkov za potrebe izdelovanja gozdnogospodarskih načrtov. - Raziskovalna naloga, IGLG,
Ljubljana.
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The Vrata Valley Nature Trail
Martin ŠOLAR·

Izvleček

Šolar, M.: Naravoslovna učna pot Vrata. Gozdarski vestnik št. 3/96. V slovenščini, cit. lit. 7.
Zaradi izredno zanimivih gozdnih ekosistemov
in drugih naravnih znamenitosti v Vratih, je uprava
Triglavskega narodnega parka skupaj z mednarodno fundacijo Alp Action, Ministrstvom za kulturo
RS ter Skladom kmetijskih zemljišč in gozdov
RS, pripravila zavarovanje nekaterih gozdnih ekosistemov; namen je ohranitev, vzgoja in izobraževanja. Gozdovi in naravne znamenitosti doline
Vrata so povezani v naravoslovno učno pot.
Ključne

besede: učna pot, naravna zname-

Synopsis
Šolar, M.: The Vrata Valey Nature Trail. Goz-

darski vestnik No. 3/96. ln Slovene, lit. quot. 7.
The Triglav National Park Office, subsidized by
the international foundation Alp Action, the Min istry of Culture of the Repu blic of Slovenia, and the
Agriculture and Forest Fund of the Republic of
Slovenia has prepared a forest ecosystem conservation programme and established a nature
trail, the so-called Forest Nature Information Trail,
along the Vrata valley.
Key words : nature information trail, natural
peculiarities, forest ecosystem, education

nitost, gozdni ekosistem, izobraževanje.

1 UVOD

uvrscena v program "Zelena streha za

1 INTRODUCTION

Evropo".
nekoč

Mednarodna fundacija Alp Action, ki ima

sedež v Ženevi, spodbuja in finančno

podpira akcijo "Zelena streha za Evropo".
Cilj akcije je ohranjanje gozdnih površin v
Alpah in povečanje le-teh. V večini alpskih
držav so bile velike površine gozdov izsekane za potrebe pašništva, zaradi izkoriščanja gozdov, v zadnjem obdobju pa
tudi zaradi turizma oziroma izgradenj smučarskih prog, cest in druge infrastrukture.
V letih od 1991 do 1995 je bilo v Avstriji,
Nemčiji, Švici, Franciji in Italiji posajena
481.000 sadik. Drevesca in pogozditev je
sponzorirala fundacija Alp Action oziroma
njen glavni donator koncern Kraft Jacobs
Suchard, nam bolj poznan kot proizvajalec
čokolade Milka.
Javni zavod Triglavski narodni park je
zaradi dolgoletnih sodelovanj v mednarodnih naravovarstvenih institucijah lahko
navezal stike s fundacijo Alp Action. Tudi
Slovenija • Triglavski narodni park- je bila

Način

gospodarjenja z gozdom,

in danes, se pri nas razlikuje od

drugih alpskih držav. Skozi stoletja smo
uspeli ohraniti gozdove. Gospodariti v
gozdu je pomenilo vzdrževati gozd za
naslednje rodove. V Triglavskem narodnem parku smo skupaj z gozdarji Zavoda
za gozdove Slovenije ugotovili, da izvedba
akcije "Zelena streha za Evropo" s pogozdovanjem v gozdovih Triglavskega
narodnega parka ni najbolj primerna.
Fundaciji Alp Action smo predstavili
gozdove doline Vrata, v katerih so primarne splošno koristne funkcije. Poudarek
je na varovanju in zavarovanju obstoječih

gozdov. Sonaravni gospodarski gozd, varovalni gozd, gozd v ekstremnih rastiščnih
razmerah so dejavniki, ki so narekovali

odkupe in zavarovanja. Ob pomoči fun·
dacije Alp Action, takratnega resornega
Ministrstva za kulturo (1993), Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov ter uprave Triglavskega narodnega parka je bilo odkupljena
nekaj zanimivih gozdnih zemljišč ter namenjenih za vzgojo in izobraževanje. To je

· M.

š., dipl. inž. gozd, Triglavski narodni park,

Kidričeva

2, 4260 Bled, SLO

bil tudi edini pogoj sponzorja ob tem, da se
njegov logotip pojavlja na informacijskih
gradivih in pojasnevalnih tablah. Zaradi
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izredno zanimivih, a razpršenih gozdnih
ekosistemov in drugih naravnih znamenitosti v dolini Vrata, smo se odločili urediti
naravoslovno učno pot.

2 TRIGLAVSKI NARODNI PARK
2 THE TRIGLAV NATIONAL PARK

Triglavski narodni park je bil v današnjem
obsegu ustanovljen in razglašen z Zakonom o TNP leta 1981. Leži v severozahodnemu kotu Slovenije, med Savo in
Sočo, obsega praktično cele Julijske Alpe
v Sloveniji. Velikost parka je 84.805 hektarjev, kar pomeni 4 % slovenskega ozemlja. Gozdovi v Triglavskemu narodnemu
parku imajo poseben pomen. Vseh gozdnih
površin v TNP je 56.337 ha (67% celotnega narodnega parka), od tega 9.950 ha
gozdov v borbeni coni alpskih grmišč in

Informacijska tabla "Alpski log" na naravoslovni
učni poti
The "Alpski log" information table in a nature trail
Mravljišče v gozdu v ekstremnih rastiščnih razmerah
An anthill in a forest in extreme site conditions
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10.802 hektarja zaraslih kmetijskih površin.
Trajno varovalnih gozdov je v parku skupaj
8.243 ha, izločenih pa je tudi 9 gozdnih
rezervatov s skupno površino 1.014 h;:i.
Varstvo Triglavskega narodnega parka
ureja zakon dvostopenjsko. V TNP imamo
robno in osrednje območje . Prilagoditev in
uskladitev z mednarodnimi obvezami, ki
jih Slovenija mora spoštovati, pomeni za
TNP postopno prilagoditev mednarodnim
varstvenim kategorijam. Zakon o TNP in
IUCN kategorije pa določajo vlogo narodnega parka: varstvo, vzgoja in izobraževanje, raziskovanje, obisk in doživljanje
narave.
Priprava in ureditev informacijskih tabel
in parkovnih učnih poti, ki vzgajajo, izobražujejo in usmerjajo obiskovalce, je ob
varstvu osnovna in ena temeljnih nalog
uprave zavarovanega območja narodnega
parka.

Informacijska tabla "Gozd s sonaravnim gospodarjenjem"
"Co-natural managed forest" information table
Sukcesija vegetacije na melišču
Vegetation's succession ona scree
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3 NARAVOSLOVNA UČNA POT VRATA
3 THE VRATA VALLEY NATURE TRAIL

Strokovne podlage za ureditev Naravoslovne učne poti Vrata predstavljajo obsežno gradivo. Na tem mestu bi rad učno pot
predstavil tako, kot je predstavljena za
vsakdanjega obiskovalca v zgibanki in na
pojasnevalnih tablah.

učna

pot Vrata

v zadnjem času pa še posebno, sta v
Vratih pomembna gorništvo in turizem.
Toliko raznovrstnih in privlačnih možnosti
ne nudi nobena druga alpska dolina v
Sloveniji, zato so Vrata gornikom priljubljena in poznana.

3.2 Slap

Peričnik

3.2 The Peričnik waterfall

3.1 Vrata
3.1 The Vrata valley

Vrata - ledeniška dolina, zasnovana na

tektonski prelomnici, je vrezana pod Triglavom v smeri proti severovzhodu. Zgornji
del Vrat ima tipičen U profil ledeniške
doline. Matično podlago v dolini sestavljata
predvsem triasni apnenec in dolomit. Vrata
so zasuta s kvartarno nasipino, z morenami, rečnim prodam in pobočnim gruščem.

Zatrep doline pod Triglavsko severno

steno leži na nadmorski višini tisoč metrov.
Relativno visoka nadmorska višina in osoj-

na lega sta vzrok za ostro gorsko podnebje. Zaradi strmih pobočij in obilice
padavin so predvsem v zgornjem delu Vrat
pogosti snežni plazovi, ki močno vplivajo
na rastlinske razmere v dolini.

Gozdovi dajejo dolini Vrata močan pečat.
Pokrivajo dno doline in strma pobočja na

Slap Peričnik je nastal z ledeniškim
preoblikovanjem doline Vrata. V zadnji
ledeni dobi je ledenik Vrata poglobil in
razširil, zato je obvisela stranska dolina,
po kateri je že pred poledenitvijo tekel
potok Peričnik. Po umiku ledenika je voda
začela padati kot slap čez stopnjo v dolino.
Tok slapa se je večkrat premaknil, to
dokazujejo fosilna ustja, stari zapiski in
fotografije. Nad Spodnjim Peričnikom,
visokim 52 metrov, si je čez konglomeratno
stopnjo vrezal pot tudi Zgornji Peričnik, ki
je s 16 metri precej nižji. Nad njim je v
konglomeratnih skladih naravni most z
odprtino, visoko okoli 3 metre.

3.3 Galerije
3.3 Galleries

obeh straneh vse do vznožja sten vršacev,

Konglomeratna stopnja se v dolini Vrata
pokaže na levem bregu Triglavske Bistrice

ki oklepajo Vrata. Gozdne površine le
redko prekinjajo izkrčeni rovti. Med dre-

nekoliko niže od Turkove planine in se z
vmesnimi manjšimi presledki vleče skoraj

vesnimi vrstami prevladujejo bukev, smre-

do Mojstrana. Njena debelina znaša tudi
nad 1OO metrov. Manjši deli konglomerata
se pojavljajo tudi na desnem bregu Triglavske Bistrice.
Pleistiocenski konglomeratni prag sestavljajo različno odporne plasti, zato se v

ka in macesen. Najbolj razširjena gozdna
združba je alpsko bukovje s trilistno vetrnico. Tretjina gozdov v Vratih je varovalnih,
preostalo so gospodarski gozdovi z močno
poudarjenimi splošno koristnimi funkcijami,
kot so hidrološka, klimatska, estetska,
rekreacijska in druge. Gozdovi so kljub
izkoriščanju,

ostrim rastiščnim razmeram
in znanim dejavnikom, ki dandanes povzročajo

poškodovanost gozdov, dobro

geološki zgodovini Bistrica vanje ni enako-

merno globoko zajedla. Slabše sprijete
plasti so ponekod spodjedene in tvorijo
značilne galerije. Trdnejše sprijeti pasovi
pa so vzrok za nastanek previsov. Konglo-

ohranjeni. Nekatere gozdne površine so

merat sestavljajo večinoma svetlosivi prod-

zaradi nedostopnosti ostale popolnoma
nedotaknjene in niso bile nikoli gospo-

niki različnih velikosti dachsteinskega
apnenca, ki so zaradi kratke transportne
poti slabo zaobljeni.
Zanimivost galerij je tudi drevesna vege-

darsko izkoriščane.

Ljudje v dolini Vrata so se v preteklosti
ukvarjali predvsem s pašništvom, gozdarstvom in tudi z oglarstvom. Zadnjih sto let,
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3.4 Sonaravne gospodarjeni gozd
3.4 Co-natural managed forest

Gospodarski gozd je kategorija urejanja
gozdov. Sonaravni gospodarski gozd v
neposredni bližini Poldovega rovta v Vratih
je značilen alpski gozd, v katerem se pri
gospodarjenju upoštevajo značilnosti drevesnih vrst in ekologija rastišča. V gozdu
je gospodarjenje sonaravne in zmerno v
okviru možnosti, ki jih nudi narava gozda,
s ciljem ohraniti vrstno sestavo in stabilnost.
Glavna drevesna vrsta gozda na izredno
dinamičnem valovitem reliefu je sencozdržna bukev z razvejenim koreninskim
sistemom in prilagodljivo krošnjo. Smreka
je univerzalna drevesna vrsta, ki je doma v
vseh alpskih dolinah. Dobro prenaša mraz,
za pomlajevanje pa potrebuje nekaj več
svetlobe kot bukev. Macesen je vrsta
ekstremnih rastiščnih razmer na gozdni
meji. Za svojo rast potrebuje veliko svetlobe, zato se v gozdu praviloma naseli le v
večjih vrzelih.
Pomlajevanje v gozdu je naravno. V
relativno majhnih vrzelih se pomlajujeta
bukev in smreka, to sta sencozdržni drevesni vrsti, kar kaže, da je razvoj gozda
uravnovešen. Negativnih posledic prostoživečih rastlinojednih živali in pašne živine
na mladju ni.

3.5 Gozd v ekstremnih rastiščnih razmerah
3.5 A forest in extreme natural site conditions

Na desnem bregu Triglavske Bistrice,
nasproti Turkove planine, je izredno pester prehod med strugo in gruščnatim vršajem. Tu se prepletajo različne oblike pionirske vegetacije. Ekstremne rastiščne
razmere gozda določajo osojna lega, hlad,
kratka vegetacijska doba, nerazvita tla,
aluvialna dejavnost vode in navzočnost
paše. Zaradi skromnih rastiščnih pogojev
so tu vrste, ki jih sicer najdemo na zgornji
gozdni meji- rušje, dlakavi sleč, lisičjaki ...
Ekstremnost ekoloških dejavnikov se lahko
primerja s p~goji rasti v bojni coni gozda
na zgornji gozdni meji.
Za alpski log, ki ga sestavljajo vrbe in

učna

pot Vrata

smreka, je aluvialno delovanje Bistrice
glavni ekološki dejavnik. Posledica njenega
delovanja so plastovita in gibljiva tla, tako
da razvoj gozda ne poteka sklenjeno. Mejo
med gibljivimi in stabilnimi tlemi nakazuje
bukev, ki ne prenese gibljivih tal. Pomen
pionirske vegetacije je v tem, da veže tla
in ustvarja pogoje za rast drugih vrst.
Močan negativni ekološki dejavnik pri
razvoju gozda je paša, ki v Vratih še vedno
obstaja. Razvoj vegetacije je upočasnjen,
gozdni zastor je pretrgan, kar nakazuje
tudi spomladansk;;t resa, ki se pojavlja le
tam, kjer gozd ni sklenjen.

3.6 Zatrep doline Vrata
3.6 A gable end of the Vrata valley

Zatrep doline Vrata obdajajo naravne
znamenitosti. Edini stalni vodni vir doline
je Triglavska Bistrica, ki dobiva vodo iz
okoliških visokogorskih krnic in zakraselih
podov. Izvira izpod grušča pod Triglavsko
severno steno. V obdobjih obilnejših padavin je hudournik Trigl,avska Bistrica
izoblikovala širok nanos, v katerem se je
potek struge večkrat menjal. V sušnejših
obdobjih Bistrica kmalu po izviru ponikne
in pride na površje šele pod Turkovo
planino. Stalni pritok je le Peričnik in
nekateri manjši pritoki, druge vode so
hudourniškega značaja in ožive le ob
izdatnem deževju.
Nad zatrepom doline Vrata kraljuje mogočna Triglavska severna stena. Siroka je
tri kilometre in povprečno visoka 1000
metrov. Spada med tri največje stene
Vzhodnih Alp. V steni se zvrste številne
lepo vidne in različno debele plasti zgornjetriasnega dachsteinskega apnenca. Steno
delijo izraziti stebri, poleg njih pa je Triglavska severna stena polna grap, preduhov, oken in značilnih polic.
Triglavska severna stena ali krajše kar
Stena pomeni simbol slovenskega alpinizma. V polpreteklem času se je v Steni
odvijalo tekmovanje med domačimi in tujimi
plezalci, ki je imelo tudi velik narodnobuditeljski pomen. Danes vodi prek Stene
več kot 1OO plezalnih smeri in variant.
Pomembne mejnike pri osvajanju Stene
so postavili domači plezalci. Prvi je prek
GozdV 54, 1996
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Stene prišel trentarski divji lovec Ivan
Berginc že leta 1890, plezal pa je v območju današnje Slovenske smeri. Skalaši
so preplezali leta 1928 Gorenjsko smer z
Ladjo in leta 1931 veličastno prečenje
Stene po Zlatorogovih policah. Joža Čop
je leta 1945 preplezal Osrednji steber,
danes Čopov steber, ki so ga v šestdesetih
letih prvič pozimi ponovili Kunaver, Sazonov in Belak. Tudi Sfingo, ta niz plošč in
stebrov, steno v Steni, so prvi preplezali
domači

alpinisti. Lažja in zavarovana pre-

hoda prek Stene, namenjena navadnim
gornikom, vodita le po vzhodnem in zahodnem robu Stene čez Prag in prek Luknje

učna

pot Vrata

melišči,

grabni in plaznicami, na katerih že

poteka rastlinska sukcesija.

3.7 Bukovlje
3.7 Bukovlje

Gozdno območje za Aljaževim domom,

katerega meje določajo na eni strani struga
Triglavske Bistrice, na drugi vznožje Stenarjevih sten in se končuje na gozdni meji

pod Sovatno in Luknjo, imenujemo Bukovlje. Gre za enodoben bukov gozd, ki je
nastal po naravni nesreči, plazu oziroma
pišu. Vsa drevesa v enodobnem gozdu so

na Plamenice.

približno enake starosti. Gozd v Bukovlju

Na meliščih pod stenami osvaja rastje
nekdanji plaz. To je tipični pojav rastlinske
sukcesije. Pod steno je sveže belo melišče,

ima izrazito varovalno vlogo. Bukov gozd
že v zgornjih 50 -1 OO metrih pod stenami

zaustavlja plazove. V tem zgornjem ob-

niže sivo staro melišče, ki ga že prepredajo

močju

pritalne pionirske vrste, katerih naloga je
vezava tal in ustvarjanje humusa. Nadaljnjo
stopnjo rastlinske sukcesije kažejo rušje,

bukve, katerih debla so prvih nekaj metrov
poležena po tleh. Bukov gozd uspeva na
izredno plitvih in skalovitih tleh.

rastejo tako imenovane "lavinske"

rušje z macesnom ter macesen z bukvijo
na mejnem gorskem območju bukve.

Rastlinstvo se menja z dviganjem nadmorske višine. Pogled na skupino Škrlatice, Dovškega križa in Kukove špice iz
konca Vrat navzdol nam kaže višinske
vegetacijske pasove v Vratih. Zaradi snež-

nih plazov, erozije, talnih pogojev, mikroekoloških razlik (greben, izboklina, graben)
in različnih sukcesijskih razvojnih stopenj
višinski pasovi niso idealni in v ravnih
linijah, pač pa močno dinamični. Ločimo

montanski - gorski pas bukve, altimontanski pas bukve z macesnom, podalpski
pas macesna, ruševja in dlakavega sleča

in pas alpskih

travišč.

Ti vegetacijski vi-

šinski pasovi so prekinjeni in prepredeni z
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VIRI
1. Gozdno gospodarstvo Bled : Gozdno gospodarski načrt za GGE Jesenice 1988 -1997
2. Pavšek M., Ogroženost Triglavskih dolin Vrata in Kot zaradi naravnih nesreč; FF Oddelek za
geografijo- seminarska naloga; 1987
3. Počkar B., Stritih J., Robič D., Solar M.;
Strokovne podlage za naravoslovno učno pot v
y

Vratih; 1994
4. RamovšA.; Slapovi na Slovenskem; 1983
5. Šolar M., Lukan KlavžerT., Triglavski narodni
park - Naravoslovna učna pot Vrata - prospekt

1995
6. Triglavski narodni park; Vodnik; 1985
7. Zorn M.; Fitocenološki popis na gozdni parceli

1482/30 k.o. Dovje; 1995

GDK: 629

Fotografija- dokument časa in prostora
Tomaž KOČAR'

Fotografija znanega objekta s pripisanim
datumom, kdaj je bil posnetek narejen,
nam nemalokrat lahko veliko pove. Po
navadi je večina gozdarjev vsaj malo
fotografa- amaterja, nekateri so celo pravi
mojstri. Tudi sam se ukvarjam s fotografiranjem skoraj 40 let, a le ljubiteljsko.
Go~darsko terensko delo je moje fotografiranje še spodbudilo, obogatilo in popestrilo ter še marsikaj poleg navedenega.
Ker sem bolj "uradniške sorte", sem si
veliko zapisoval; od uporabljenih elementov fotografiranja, vrste filma, do datuma
in objekta posnetka. V sedemdesetih letih
sem se s posebnim veseljem "vrgel" na

fotografiranje divjadi (totolov), kar mi je
omogočalo terensko delo (revirni gozdar).
Tista leta (1973) je bil ustanovljen pri LZS
tudi foto klub Diana in sem bil zraven že
pri ustanovitvi - ustanovni član (lovec nisem
bil nikoli in še danes nisem). Nikoli mi ni
bilo in mi ne bo žal napornega lazenja za
divjadjo, napetih trenutkov "v zviti drži in
zadrževanju sape", ko sem zalezoval div-

jad. To je nekako po desetih letih minilo
(manj je bilo časa in priložnosti pa tudi
veselja); danes me pri fotografiji zanimajo
drugi objekti, predvsem statični.
Gozdarstvo je neposredno vezano na

stanje in podobo krajine. Zato nam ni in ne
sme biti vseeno, kakšni sta podoba in
stanje "naše" krajine, našega okolja.
Primerjava fotografij odnosno stanja, ki
ga kažejo isti objekti nekoč in danes, je
poučna in zanimiva. Na to temo sta pisala
v GV L. Eleršek in mag. l. Smolej (GV-4/
81, str. 184-190). Na koncu članka je
opomba uredništva: "vse uspele tovrstne
posnetke bomo z veseljem sprejeli in
objavili". V upanju, da so moji posnetki in

posnetki neznanih avtorjev, ki jih prilagam
za primerjavo, "uspeli" in da ta opomba

uredništva še velja, dodajam tudi moj
prispevek. Slednje je že upošteval eden
od navedenih avtorjev .članka v GV-4/81,
L. Eleršek, ki je pozneje (GV-1/86, str. 2427 oz. s popravkom uredništva v GV-2/86,
str. 68-69) objavil še en članek na to temo.
Od takrat je preteklo sicer že 10 let, upam,
da je tema vseeno zanimiva in aktualna.
Ce primerjamo fotografije iste vsebine,
vendar iz različnega časa, so to prav
dokumenti časa, enako tudi stara raz-

glednica, ki je v bistvu tudi fotografija,
razmnožena v določeni nakladi in ima svoj
prvotni namen v besednem sporočilu (pozdravi, obvestila ipd.), drugotni pa v podobi
pokrajine oz. česa drugega. Tudi razni stari
bakrorezi, lesorezi, litografije, slike slikarjev
ipd., so lahko dokument časa; tudi v
gozdarskem smislu, če gre za pokrajino
odnosno kaj podobnega. Vendar je tu
zanesljivost neprimerno manjša - slikar
namreč nariše po svoji zamisli, lahko tudi
dejansko stanje (realist), fotograf pa najbolj
verna posname dejansko stanje. Vidni
dokument je pravzaprav najbolj neposredna oblika predstavljanja določenega
objekta, besedilo je le dopolnitev in obogatitev tega prikaza.
Ni moj namen spuščati se v kakršnekoli
globlje analize in primerjave, tako v globalnem kot v konkretnem smislu, pač pa
bi rad le na posameznih primerih - posnetkih, ki so mi na voljo, prikazal razlike
odnosno, kako se krajina skupaj s četrto
dimenzijo - časom - spreminja. Narava in
človek sta bistvena dejavnika teh sprememb. Krčenje gozdov v srednjem veku
vsled pridobitve predvsem poljedelskih
obdelovalnih in pašnih površin, danes pa

na račun urbanizacije na eni strani, na

drugi strani pa obratno - opuščanje poljedelskih površin, predvsem v obdobju po 2.

1

l

• T. K., dipl. inž. gozd., ZGS, OE Ljubljana,
Tržaška 2, 1000 Ljubljana, SLO
.

svetovni vojni, so glavne poteze v spre-

minjanju podobe krajine.
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Za predstavljanje sem uporabil deloma
stare razglednice, večinoma pa fotografije
(svoje in neznanih avtorjev). Komentar k

posnetkom je po obsegu, razumljivo, dan
glede na podatke, ki sem jih imel na voljo
(op.: primerjava fotografij z enako arabsko

Slika 1a: Spodnji Brsniki- Kamniška Bistrica- okrog l. 1935 (razglednica)
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številko, a z različno črko, s tem, da je
starejši posnetek pod "a", mlajši pod "b").
Komentar k fotografijam:

1a: Makrolokacija: Kamniška Bistrica
Mikrolokacija: Spodnji Brsniki (nekdaj "Brusniki")

Slika 2a: Družinska grobnica Auerspergov (Turjak)- v letih 1900-1910

Slika 2b: Družinska grobnica Auerspergov (Turjak)- december 1991 {foto: Tomaž Kočar)

,l
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1
1
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Posnetek je napravljen "po razglednici"
iz obdobja okrog leta 1935; izkrčen gozd,
levo smrekova kultura, nastala v času pred
1. svet. vojno. lzkrčena površina na okrog
3 ha; tu so pred 2. svet. vojno stale
"drvarske koče".

1b: Že pred 2. svet. vojno so izkrčeno
površino kultivirali - očistili skalovja, kamenja in korenin ter posejali travo. Po 2.
svet. vojni je bil prostor namenjen lovcem Gojitvene lovišče SRS "Kamniško-Savinjske Alpe", poznejši Zavod za gojitev divjadi

Slika. 3a: Borovnica -18. avgusta 1939 (razglednica)
Slika 3b: Borovnica- 6. julija 1994 (foto: Tomaž
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Kočar)

Kozorog (lovska ·kača, krmilnice, skladišča
za dodatno zimsko krmo za divjad, prehodna obora ipd.).
Od ceste v dolino potoka Korošica je bil
v letu 1955 zgrajen odcep na Spodnje
Brsnike in naprej na Predaselj ter spet do
"glavne" ceste v Kamniško Bistrico. V
obdobju 1955-1977 pa so postopoma zgradili še odcep iz Spodnjih na Gornje Brsnike
. in navzdol na cesto v dolini Korošica.
2a: Grobnica grofov Turjaških (Auerspergi) na Turjaškem pokopališču, danes
mrliška kapela. Posnetek je bil narejen
pred 1. svet. vojno. Pobočje z grebenom
še ni bilo popolnoma obraslo z gozdom,
kot je danes. Turjaški (upravitelj J. Schauta) so ob koncu 19. stol. tu sadili rdeči bor
(skeletna, plitva in bolj suha tla).
2b: Kapele na posnetku v letu 1991
(foto: Kočar T.) skoraj ni videti, saj jo
zakriva gozd - pretežno listavci (naravni
izvor) pa tudi smreka in rdeči bor (sajena).

(levo) in predel "Boršt" (desno); skrajno
desno je hiša - zametek klimatskega okrevališča. Glede na posnetek iz leta 1994
velja pozornost urbanizaciji naselja oz.
zaraščanju bregov tik nad naseljem. Južna
pobočja tik nad domačijami in med obema
gručama hiš so obdelana ali pa so bili tu
travniki in pašniki, zgornji del in greben pa
sta poraščena z gozdom. Le predel nad
"Borštom" (gruča hiš na desni) je v manjši
meri poraščen z drevjem .
3b: Isti objekt - pokrajina, posnetek iz
leta 1994 (foto: Kočar T.), t. j. 55 let
pozneje. Očitni sta dve spremembi:
urbanizacija - širitev naselja in zaraščena
pobočja nad Borštom (desni predel).
Zgornji del pobočja in greben sta
poraščena s strnjenim gozdom, prav tako
pobočje na skrajni desni strani posnetka.
Nespremenjen je ostal pravzaprav le
predel v sredini posnetka pod gozdom,
vendar je zdaj ta predel z obeh strani
obdan z drevjem - s strnjenim gozdom.
Dokajšen delež listavcev je nadomestila
smreka, naravnega in umetnega izvora.

3a: "Po razglednici" iz obdobja 1938/39:
Rakitna- osrednji del naselja okrog cerkve

GDK: (047.2):(436)

STROKOVNA EKSKURZIJA PO AVSTRIJI
Janez PODGORŠEK •, Janez POGAČNIK ••
1 UVOD

2 POSESTVO MAYR-MELNHOF

Kranjsko gozdarsko društvo je že po
tradiciji tudi letos organiziralo tridnevno
strokovno ekskurzijo. Tokrat smo šli v
Avstrijo. Ekskurzije se je udeležilo 38 naših
članov. Namen ekskurzije je bil bliže spoznati gozdove t:~8.jvečje zasebne gozdarske
družbe Mayr-Melnhof in znano posest
Rotschield. V prispevku hočeva predstaviti
nekatere značilnosti gozdov in izkušnje
gozdarjev pri gospodarjenju z njimi.

2.1 PREDSTAVITEV POSESTVA MAYRMELNHOF

* J. P., dipl. inž. gozd., 4000 Kranj, Trboje 46,
SLO
**mag. J. P., dipl. inž. gozd., 4000 Kranj, Kebetova25, SLO

Posestvo Mayr-Melnhof je z 32.000 ha
gozdov največja zasebna gozdarska družba v Avstriji. Stara je okoli 1OO let. Posest
sestavljata dva velika kompleksa. Nastala
je na osnovi dedovanja in z zaokrožavanjam posesti z dokupovanjem in arondacijami. V zadnjem času iz ekonomskih
razlogov posest povečujejo počasneje. V
gozdovih posesti prevladuje smreka, ki je
je 73 %, spremlja jo 1 % jelke, 13 % macesna, 2 % bora, 7 % bukve in 4 % ostalih
listavcev.
Gozd V 54, 1996
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Posest je v nadmorski višini 500 do
2.000 m.
Letno posekajo 150.000 ms, od tega
35 % na golosekih, 35 % ob redčenjih v
mladih gozdovih, ostalo pa ob redčenjih v
starejših sestojih. Povprečno sekajo prek
5 ms na hektar letno in sekajo celoten
prirastek. Na posesti je povprečna lesna
zaloga med 240 in 290 m3/ha.
Povprečen naklon terena na njihovi posesti je prek 60 %. Gostoto gozdnih cest
imajo 36 miha, vključno z vlakami pa
43 m/ha. Delež spravila z žičnimi žerjavi in
zgibniki narašča, delež spravila s klasičnimi
žičnicami pa pada. S procesorji so največ
izdelali leta 1983, ko je bilo to spravilo na
višku zaradi vetroloma, sedaj pa delež dela
s procesorjem pada. Polovico dela opravijo
z lastnimi delavci, polovico pa s pogodbenimi delavci. Imajo tudi lastno drevesnico s kapaciteto 700.000 sadik/leto. Vse
goloseke posadijo z lastnimi sadikami,
višek sadik pa prodajo.
Skupaj je zaposlenih v družbi 220 ljudi,
od tega je 140 proizvodnih delavcev, 80
pa je strokovnih in administrativnih. Delež
dela s pogodbenimi delavci jim še raste.
Gozdni delavci zaslužijo 140 ATS/uro
(bruto) oziroma 80 do 90 ATS/uro (neto).
V Nemčiji je v gozdarskih izvajalskih podjetjih za gozdne delavce razmerje produktivne ure : neproduktivna ure = 60 : 40.
V družbi Mayr-Melnhof pa so dosegli
razmerje 80 : 20.
Imajo tudi dve mehanični delavnici, kjer
popravljajo vso lastno mehanizacijo in
razvijajo žične žerjave TURMFALKE.
Za vzdrževanje cest imajo danes le še
greder, nekoč so imeli kompletno lastno
mehanizacijo. Za vzdrževanje cest najamejo v glavnem zunanje izvajalce. Današnji povprečni stroški vzdrževanja cest na
posestvu Mayr-Melnhof so 2.000 ATS na
kilometer letno, kar je neverjetno malo v
primerjavi s trenutnimi stroški vzdrževanja
cest pri nas. Pri tem je treba še dodati, da
so bile vse ceste vzorno vzdrževane.

letvenjaku delajo le t. i. "redukcijo števila
osebkov" v starosti 20 do 25 let, prvo
redčenje v starosti 40 do 45 let in drugo
redčenje v starosti približno 65 let. Sledi
presvetlitveni posek (ali golosek) in končni
posek.
Najprej smo videli "REDUCIRANJE ŠTEVILA DREVES" na 2.200 dreves/ha (to naj
bi približno ustrezalo prvemu redčenju), ko
je letvenjak star od 15 do 20 let, prvo
redčenje (to pa naj bi približno ustrezalo
našemu drugemu redčenju) pa delajo šele
tedaj, ko so prihodki vsaj enaki stroškom.
Tedaj reducirajo število osebkov na 1.200
dreves/ha. Pri starosti sestaja 65 let pa to
število reducirajo na 600 do 800 dreves/
ha. Za naravno pomlajevanje se na prikazanem objektu niso odločili, ker bi se
pomladila samo smrska. Zato so sadili jelko, ki pa mora imeti pet let prednosti pred
smreko, če naj bi bila pomladitev z njo
uspešna. Sadijo že pod star sestoj pred
sečnjo, v luknje, nastale s sečnjo, pa
potem posadijo macesen. Povsod, kjer bi
s traktorskim spravilom poškodovali mladje, les spravijo z žičnim žerjavom, tudi na
blagih terenih.
Nato smo videli 65 LET STAR SESTOJ
IGLAVCEV na nadmorski višini 1.1 OO m.
Pred dvema letoma je bilo v sestoju opravljeno drugo redčenje. Iz sestaja so vzeli
120 m3/ha; obhodnja je 1OO let. Izvedejo
namreč le dve redčenji. Povprečno posekano drevo je merilo 0,2 m3, povprečni
volumen dreves, ki so po redčenju ostala v
sestoju, pa je 0,8 ms. Sečnja in spravilo
lesa do kamionske ceste jih je stalo
320 ATSfms.
PRIMER NEGATIVNE IZBIRE smo kar
težko razumeli. Komentirali so ga z ekonomskimi motivi. V starosti sestaja 85 let so
posekali najdebelejša drevesa, 220 mS/ha,
tanjša drevesa pa bodo pustili še 15 let,
da bodo kot zaščita za posajena podstojno
jelko. Stroški sečnje in spravila so bili tukaj
le 200 ATS/m3. Les jelke prodajajo 20 %
ceneje kot les smreke. V novem sestoju
bo 15 do 20 %jelke. Bukve na tem rastišču
ne pospešujejo- zaradi prevelikih stroškov.

2.2 Ogled posameznih primerov gospodarjenja
2.3 Predstavitev gospodarjenja z divjadjo
Udeleženci ekskurzije smo spoznali uveljavljen sistem gospodarjenja na objektih z
različnimi razvojnimi fazami gozdov. V
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Površina celotnega lovišča je 37.000 ha.
Lastnik 8.000 ha je posestvo Mayr-Meln-

ho!, vendar z ostalimi večjimi lastniki enotno gospodarijo z jelenjadjo. To lovišče je
proti jugu zagrajeno s prek 40 km ograje,
da jelenjad ne dela škode lastnikom zunaj
tega območja, ki gojitvi jelenjadi nasprotujejo. Gostota jelenjadi pa je okrog 8 os./
1OO ha. V lovišču pomlajujejo gozd pretežno naravno. Zaščite proti objedanju praviloma ne delajo, razen na mestih, kjer je
povečana koncentracija jelenjadi. Glavna
škoda, ki jo povzroča jelenjad, je lupljenje
debel. Za preprečevanje lupljenja ograjujejo kulture s plastično mrežo. Letni odstrel
je 500 do 600 živali, od tega je 50 do 60
trofejnih jelenov. Posestvo Mayr-Melnhof
ima stalež 600 živali, letni odstrel je 200
do 250 živali, od tega pa je 20 do 25
trofejnih živali. Mladiče in košute postrelijo
poklicni lovci, 80% odraslih jelenov pa
postrelijo lovski gostje. Posestvo MayrMelnhof ima na 8.000 ha lovišča 8 obor za
zimsko krmljenje. Obore so velike 30 do
70 ha. Velika večina jelenjadi je pozimi v
oborah, ker zunaj njih nimajo dovolj hrane.
Tiste živali, ki so zunaj obore, pa dosledno
odstrelijo tudi pozimi. Krmijo 200 do 220
dni na leto. Povprečno dobi 1 žival 7 kg
krme na dan. Krmiti začnejo sredi oktobra,

če

je zelo slabo vreme tudi prej. Krmijo do

konca maja oziroma do začetka junija.

Gorski pašniki služijo tudi za prehrano
divjadi (1/3), tretjino jih popase govedo,
tretjina pa se jih obrašča. Jelenjad se
namreč noče pasti tam, kjer se pase
domača živina oz. se pase šele po enem
do dveh tednih od odhoda živine. V lovišču

imajo tudi srnjad in gamse. Stalež srnjadi
je težje ugotovljiv, ker srnjad pozimi vsa
ne pride na krmišča. Ocenjujejo, da je
stalež gamsov 400 živali, od tega uplenijo
letno 60 živali - kot elitni odstrel. Gozdarji
so tudi lovci, le v zimovališčih izvedejo
odstrel poklicni lovci. Lovijo iz visoke preže
ali z zalazom. Poleti zadržujejo jelenjad na
višjih predelih, tisto ki pride v nižino,
odstrelijo. Tako poizkušajo zadržati čim
manjše škode. Na krmišču, ki smo si ga
ogledali, pripravijo vsako leto 20 ton sena,
40 ton travne silaže in 70 ton koruzne
silaže. Seno in travno silažo pridelajo na
15 ha travnikov. Ta krma zadošča za 90
živali v tej obori. Krmišče je eno od
starejših, zgrajeno je bilo leta 1945. Seno
za krmo jelenjadi mora biti kvalitetno, da
ga je jelenjad, ki ni privezana kot govedo,
pripravljena zaužiti. Posestvo Mayr-

Udeleženci ekskurzije v 65 let starem sestoju iglavcev, po izvedenem 2. redčenju (foto: Janez
Podgoršek)
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Melnhof ima večje kmetijsko posestvo pri
Gradcu, kjer tudi prideluje koruzo za
krmljenje jelenjadi.

3.1 Predstavitev posestva Rotschield

V gozdove družine ROTSCHIELD nas je
popeljal g. Karl SPLECHTNA, upokojeni
upravitelj posesti. Na tem posestvu je delal
30 let, 16 let pa je bil tudi upravitelj.
Družina Rotschield je lastnik 13.000 ha
gozdov. Posestvo je bilo kupljeno zaradi
lova, seveda pa danes gospodarijo tudi z
gozdovi. Vso posest vodijo en gozdarski
inženir in štirje revirni gozdarji. Posest se

nahaja v t. i. Apnenih Alpah.
Tukajšnji gozdarji menijo, da jim je uspelo preživeti le zaradi:
a) velikega razvoja mehanizacije in posledično

b) zelo velikega znižanja števila zaposlenih- od 216 na 40.
G. Splechtna je povedal, da je bilo polovico
lesa, ki ga je posestvo prodalo v času
njegovega službovanja (1 .200.000 m3), po
izvoru iz vetrolom av, žledolomov in snegalamov. Veliko dela izvedejo s t. i. akordanti,
to je kmeti, ki delajo pogodbeno za družbo
Rotschield. Akordantov je veliko, zato je
konkurenca med njimi huda in družba
Rotschield lahko drži cene na primerno
nizki ravni.
primerov

'

Na terenu smo videli delo žičnega žerjava, spoznali značilnosti doline Rotwald,
opustošene gozdove zaradi preteklih vetrolor!JOV in se ustavili tudi v "pragozdu".
Zični žerjav je spravljal les iz pobočja
nad gozdno cesto (navzdol). Žerjav je bil
montiran na kamionu, ki je imel tudi hidravlično nakladalno napravo, s katero je sortiral les na pomožnem skladišču. Pri predstavljenem žerjavu je bil stolp narejen v
družbi Mayr-Mel.nhofu, voziček pa je naredila družba KONIGSWIESER, ki je že
propadla in je Mayr-Melnhof odkupil njihov
patent. Na danem sečišču so bili stroški
sečnje

in spravila do kamionske ceste

330ATS/m3. Vsi stroški na tem
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sečišču

so bile na sečišču podpovprečne, ker so

šli v predčasno sečnjo zaradi rdeče gnilobe
(poškodbe je povzročila jelenjad). Povpreč
na prodajna cena za vso lesno maso je
bila 950 ATS/m3, kar smo ocenili, da je
zelo dobro.
DOLINO ROTWALD smo si ogledali iz

3 POSESTVO ROTSCHIELD

3.2 Ogled
posameznih
gospodarjenja

manipulacijo, prevozom, režijo, itd.) so bili
800 ATS/m3. Dimenzije posekanega lesa

(z

gozdne ceste, ki je bila narejena že v

prejšnjem stoletju, da je omogočila dostop
s konji zaradi lova (leta 1890). Danes pa
služi prevozu ogromnim

količinam

lesa.

Nekdaj so v tej dolini spravljali les podobno
kot pri nas na Idrijci - s klavžami. Prva
lokacija za klavže je bila napačno izbrana
in je voda iz njih na nasprotnem bregu
povzročila veliko erozijo. Od leta 1 857 do
leta 1867 pa so v dolini za prevoz lesa
uporabljali železnico s konjsko vprego.
Dolga je bila 8 km, z naklonom 4 do 5%
navzdol (v smeri vožnje lesa). V tem
obdobju so na tem območju ustrelili tudi
zadnjega medveda (1872). Danes mislijo,
da je na površini 80.000 ha osem medvedov. Prvi je prišel sam - leta 1972, potem
pa so s pomočjo dipl. biologa Janeza ČOP
a iz Slovenije naselili še tri. S pašo so v
dolini prenehali že okoli leta 1900, vendar
je vpliv paše na gozd "nadomestila" jelenjad.
Gradnja cest je na tem območju zaradi
dolomitne podlage relativno poceni, material za gradnjo dobijo namreč na sami trasi
ceste, vendar se glede na majhno donosnost gozda vseeno rentira zelo počasi (v
kalkulacijah se upošteva amortizacija 30
let). V vseh gozdovih podjetja je 260 km
cest, od tega so jih v zadnjih tridesetih letih
zgradili 160 km. Sedanja odprtost je 24 ml
ha, kar je po mnenju g. Splechtne za dane
razmere dovolj. Leta 1972 so pri gradnji
gozdne ceste prvič uporabili bager, od leta
1978 pa pri gradnji uporabljajo izključno
bager. Gradnjo cest z bagri so zelo izpopolnili, za kar so zaslužni poleg gozdarjev
tudi strojniki bagerjev. Tudi cena bagra je
padla od 1.300 ATS/uro na 600 ATS/uro.
NA OBMOČJU, KJER JE BIL 1. MARCA
1990 VETROLOM, je na 500 ha površine
ostalo 2.500 m3 lesne mase, gozd pa so
prepustili naravnemu razvoju, ki naj bi ga
spremljali 50 let. Med drugim bodo raziskovali vpliv teže snega na pomlajevanje,
predvsem pa bodo skušali ugotoviti razlike

med naravnim razvojem mladja po tem
vetra lomu in razvojem mladja na golosekih.
To je po mnenju g. Splechtne pomembno
predvsem zato, da bi dokazali, da zna
narava bolje "gospodariti" kot človek. Lastnik je zato dobil od dežele· ustrezno odškodnino. Skupno je tedanji vetrolom porušil 65 ha 230 let starega sestaja. Deset do
trideset let pred vetrolomom so bila v
sestojih narejena svetlitvena redčenja, kar
je verjetno tudi vplivalo na nastanek vetraloma.
"PRAGOZD", ki smo ga videli, je nastal
po zadnji sečnji leta 1840, ko je bilo
posekana le izbrano drevje. V času enega
od preteklih vetrolomov v tem pragozdu
so na osnovi dendrometrijske analize podrtih dreves (rastne krivulje, ... ) ugotovili
zanimivost: zelo podoben ritem rasti kot
tukajšnja drevesa imajo npr. tudi drevesa
v Schwarzwaldu. To samo potrjuje ugotovitev, da še zelo veliko stvari o pragozdu
oz. gozdu ne vemo in lahko upamo, da
bodo prihodnje generacije imele na razpolago znanje in inštrumentarij, s katerim
bodo spoznale danes nam še neznane
značilnosti življenja gozda.
Baron Rotschield je dajal velik pomen
lovu, zato so lesne zaloge v preteklosti
porasle, kar pa je "koristilo" gozdarjem še
v novejšem obdobju. Zanimivost: baron
Rotschield je bil strasten fotograf in se je
vedno takoj po prihodu na posestvo odpravil s konjem v "pragozd", kjer je opazoval
in fotografiral njegove lepote. Večino teh
posnetkov so med vojno uničili Rusi. Posegi v gozd so bili v preteklosti, predvsem
med letom 1840 in 1870, zelo brutalni,
gospodarila se je le na golosečni način.
G. Splechtna je še povedal, da je tudi
pregozd v stalnem dinamičnem razvoju.
Tako kot imata človek in gozd zaradi
različnih življenjskih dob različna ritma,
velja za }!OZd v odnosu na geološki razvoj
Zemlje. Zivljenjski ritem pragozda z drevesi, starimi več stoletij, je le kaplja v časov
nem morju geoloških sprememb. Tako se
npr. bukev nahaja na tem območju šele
11.000 let, kar je za človeško gledanje
veliko, iz zornega kota razvoja Zemlje pa
to praktično ne pomeni nič. Območje
danega pragozda je bilo od lede.ne dobe
dalje v glavnem brez večjega vpliva člo
veka.
Leta 1910 je bila v tem pragozdu vse-

avstrijska ekskurzija (okrog 200 udeležencev). Tu so imeli poizkusne ploskve. V
zadnjem obdobju so zopet postavili poizkusne ploskve, s katerimi so ugotavljali
poškodovanost mladja od divjadi pri listavcih in jelki. Ugotovili so, da so poškodbe
mladja na golih površinah veliko večje
(manj kot 30 % nepoškodovanega mladja)
kot v sestojih, kjer se je mladje pojavljalo
malopovršinsko (BO% nepoškodovanega
mladja). Ustrezno mešanost drevesnih vrst
je torej veliko težje doseči pri velikopovršinskem gospodarjenju (golosečno
gospodarjenje ali obnova gozda po naravnih ujmah).
Za pragozd ni park lastnik ne dobi nobene
odškodnine (v tem delu namreč še veljajo
predpisi iz obdobja tretjega Reicha). Pozneje je bil sprejet deželni zakon v zvezi z
naravnimi parki in na osnovi tega zakona
ima lastnik gozda v območju parka pravico
do odškodnine. Za 500 ha parka je g.
Splechtna postavil zahtevek v višini
3.200.000 ATS, kar znese le 0,64 AT Sim'
gozda. Za primerjavo: lastnik negozdnega
zemljišča, ki se uporablja za smučišče,
dobi 2,60 ATS/m2 odškodnine. Dežela pa
je naredila izračun v višini 1.230.000 ATS.
Predlagali so tudi, da bi se znesek povečeval skladno z rastjo življenjskih stroškov
in ne s ceno lesa, ki že precej časa
relativno stagnira. V Avstriji je to prvi primer, da se je razglasil naravni park na
osnovi medsebojne pogodbe med zasebnim lastnikom gozda in državo. Ostale
davke od gozda lastnik plačuje, ima pa v
tem gozdu pravico do lova. Posestniki sicer
dobijo subvencije države, če imajo gozdov
manj kot 400 ha.

4 ZAKLJUČEK
Ekskurzijo so odlično pripravili avstrijski
gozdarji. V sproščenem razgovoru smo

spoznali vrsto posebnosti in značilnosti, ki
jih uveljavljajo pri gospodarjenju z gozdom,
kar bo udeležencem zanesljivo koristilo pri
presoji lastnih odločitev pri praktičnem delu.
Za bogato posredovane izkušnje se v imenu
udeležencev zahvaljujeva g. HOSCH-u in
g. SPLECHTN-i kakor tudi_ organizatorjema
ekskurzije g. Viliju POTOCNIKU in Janezu
PONIKVARJU, ki sta v strokovni program
vključila tudi skrbno voden turističen ogled
znamenitosti Dunaja.
Gozd V 54, 1996
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Helsinška resolucija H3 odpira nove možnosti
mednarodnega sodelovanja na področju gozdarstva
Milan ŠINKo·

Slovenski predstavniki so na ministrski
konferenci o "zaščiti gozdov v Evropi" v

rature, izmenjavo izvedencev in študentov,
izobraževalne seminarje in delavnice ter

Helsinkih leta 1993 podpisali štiri resolucije,
ki jih označujemo H1, H2, H3 in H4. Za
izvajanje vsake izmed njih je predviden

stranskih načrtov na področju tehnike,

poseben sistem, ki ga na državni ravni

znanosti, razvoja institucij in zakonodaje.

vodi nacionalni koordinator za posamezno
resolucijo. Resolucije H1, H2 in H4 izvajajo
predvsem specializirane institucije, resolucija H3 pa omogoča in pospešuje
vključevanje v mednarodno sodelovanje v
gozdarstvu širši krog strokovnjakov s področja gozdarstva in tudi drugih področij
(npr. lesarstvo, okolje, kmetijstvo, lovstvo,
javna uprava) ter zainteresiranih skupin.
Glavni cilj ministrske konference je zagotoviti zaščito gozdov in njihovo trajno
gospodarjenje v vsej Evropi, vključno z
državami v prehodu, kjer bi lahko gospodarske spremembe ob prehodu iz centralno-planskega v tržni sistem negativno
vplivale na trajno gospodarjenje z gozdovi.
Zato želijo države podpisnice okrepiti mednarodno sodelovanje v gozdarstvu v Evropi, zlasti med državami z že razvitim tržnim
gospodarstvom in parlamentarno demokracijo in državami v prehodu. Pobude in

Oblike sodelovanje so tudi strokovne
ekskurzije.
Organizacijo spremljanja in usmerjanja
izvajanja H3 je prevzela ECE/FAO Agriculture and Timber Division (Ženeva), ki
sodeluje s koordinatorji v državah podpisnicah. ECE/FAO med drugim zbira
pobude za sodelovanje držav v prehodu in
jih predaja državam donatorjem (predvsem
članicam EGS), ki se zanimajo za posamezno področje. Prednostna področja
sodelovanja so naslednja in so razdeljena
v dve skupini:
1. skupina:
-razvoj gozdarske politike,
-informacijski sistem za oblikovanje
gozdarske politike,

prioritete za sodelovanje morajo izhajati

-nova vloga ljudi (lastnikov gozdov,
uporabnikov Glp),
-lastniška vprašanja,
-materialne spodbude za vlaganja v
gozdarstvo,

iz držav v prehodu. To pomeni, da morajo
dati pobudo za sodelovanje države v prehodu, karnor je uvrščena tudi Slovenija, in
pobude ni mogoče pričakovati od držav
"donatorjev". Resolucija daje politično podporo za navezovanje in razvoj mednarod-

nih stikov.

konference. Sodelovanje ima lahko obliko
prenosa znanj in izvedbe dvo- ali več

-nova vloga države,

-krepitev gozdarske službe,
-izobraževanje, usposabljanje, raziskave,

-davčni sistem,
-ocenjevanje zdravstvenega stanja goz-

dov.

Države podpisnice so se zavezale po-

speševati strokovne stike, prenos in objavo
infonmacij, dokumentacije ter strokovne lite-

2. skupina:
-organiziranost zasebnih gozdarskih
obratov,
-oblikovanje cen in izračun stroškov,

* Mag. M. š., dipl. inž. gozd., oec., nacionalni
koordinator za izvajanje H3, Biotehniška fakulteta,
Oddelek za gozdarstvo, Večna pot 83, 1000 Ljubljana, SLO
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-trženje,
-stiki z javnostjo,
-informatika, statistika,
-vodenje.

Izvajanje H3 v Sloveniji v letu 1995
Leto 1995 je bilo v Sloveniji prvo leto, ko

stikov. Na njeni osnovi se lahko nepo-

je v celoti zaživela nova organiziranost

sredno povezujejo zainteresirane insti-

gozdarstva. Velik del državne gozdarske
administracije je bil zaradi omejenih člo
veških in materialnih virov vključen le v
sodelovanje v obstoječih delovnih telesih
mednarodnih organizacij (npr. FAO, tudi
delovna telesa, ki izhajajo iz Helsinške
resolucije - sestanki H 1, H2), manj pa je
bilo vzpostavljanja novih povezav, ki zahtevajo poseben način dela in dodatne ljudi.
Mednarodna dejavnost je bila razvita
zlasti na raziskovalnem področju, ki je že
tradicionalno vključeno v meddržavne projekte. Del mednarodnih stikov, ki so bili
namenjeni dodatnim znanjem gozdarskih
strokovnjakov, je bilo izpeljanih v obliki
ekskurzij Zavoda za gozdove. Prenos
znanja je potekal tudi v Zvezi gozdarskih
društev Slovenije v obliki sodelovanja tujih
strokovnjakov na tematskih posvetovanjih
in predavanjih. Dejavni so bili tudi študenti
BF Oddelka za gozdarstvo z mednarodnimi
izmenjavami. Vsebina pretoka informacij
in znanj je bila predvsem ožje gozdarska,
manj se je nanašala na konkretne probleme držav v prehodu. Izvajanje H3 se v
Sloveniji nanaša predvsem na gozdarske

strokovnjake, vendar menimo, da bi bilo
treba na področjih gozdarske politike in
ekonomije vključiti tudi vse tiste udeležence procesa oblikovanja gozdarske
politike, ki odločilno vplivajo na njeno
oblikovanje.

Prihodnje izvajanje H3 v Sloveniji
Na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano Republike Slovenije so določili
nekatera prednostna področja izvajanja
H3, in sicer: določitev ciljev gozdarske
politike, prenos znanj za oblikovanje lovske
politike in zakonodaje, določitev davčnega
sistema, trgovine z lesom, trženja, statističnega sistema, organiziranja javne

gozdarske službe in izobraževanja v goz-

darstvu. Resolucija H3 izraža politično
podporo držav podpisnic za sodelovanje in

s sklicevanjem nanjo olajša navezavo

tucije, lahko pa ponudijo navezovanje
stikov tudi nacionalni koordinatorji (nacionalni koordinator H3 za Slovenijo je avtor
prispevka). Po izkušnjah sodimo, da mora,
tako kot velja na mednarodni ravni, tudi v
Sloveniji pobuda za sodelovanje izhajati iz
zanimanja posameznikov ali skupin, saj
državne ustanove iz različnih razlogov

trenutno nimajo programa za izvajanje
resolucije in ne usmerjajo ter s konkretnimi
dejavnostmi (npr. zagotovljena minimalna
sredstva za lastno soudeležbo pri možnih
projektih) ne spodbujajo mednarodnega
sodelovanja na državni ravni, ki jo omogoča H3. Dokumentacija o helsinških resolucijah in spremljanju njihovega izvajanja
je vsem, ki jih področje zanima, na voljo v
Gozdarski knjižnici (Večna pot 2, Ljubljana)

ali neposredno pri nacionalnem koordi-

natorju, ki lahko daje tudi dodatne informacije.
Področje, ki bi bilo trenutno zanimivo za
mednarodno sodelovanje, je prav gotovo
proces oblikovanja politike o gospodarjenju
s prostoživečimi živalmi in oblikovanje

lovske zakonodaje. V pripravi je namreč
nov zakon o lovstvu. Vsi zainteresirani, ki

menijo, da bi lahko ob pomoči H3 pridobili
dodatna znanja na tem ali drugih področjih,
se lahko povežejo z nacionalnim koor-

dinatorjem, da bi skupaj določili možne
oblike sodelovanja in vzpostavili prve stike
z mrežo koordinatorjev v drugih državah
ter z O!movno podatkovno bazo v ECE/
FAO v Zenevi.
Posebna pobuda velja tudi Zvezi gozdarskih društev Slovenije. Mednarodno
sodelovanje je dejavnost, predvsem so to
potovanja v tujino, ki jih organizirajo območna društva. Potovanja so večinoma
organizirana za udeležence po teritorialnem načelu, manj po strokovnih zani-

manjih udeležencev. Menimo, da bi lahko
na ravni Slovenije pripravili tudi študijska
potovanja po prej navedenih prednostnih
strokovnih področjih in učinkovito izrabili
možnosti, ki jih ponuja H3.
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Strojne naprave za lažje delo v gozdovih
Zaradi snega in žleda je poškodovanih
veliko gozdov. Povsod po gozdovih se
intenzivno izdeluje drevje. Strojegradnja
PRISLAN na Ravnah na Koroškem izdeluje naprave, ki lahko zelo pomagajo pri
delu v gozdu.

v primerjavi z

ročnim

delom velik prihranek

časa.

Naprava je traktorski priključni stroj z
montažo in poganom
prek kardanske gredi. Napravo je možno
priključiti na vse vrste traktorjev.
Z enostavno montažo lahko vejnik dopolnima s krožno žago za rezanje drv.

običajno tritočkovno

Prenosni vitel
Prenosni vitel s poganom na motorno

žago je v veliko pomoč pri spravilu lesa s
težko prehodnega terena. Razen za vleko
lesa je primeren tudi za vleko traktorske
vlečne vrvi.
Posebni transportni čolniček nam olajša
transport villa z vso potrebno opremo do
delovnega mesta.

Slika 1: Prenosni vitel s transportnim čolničkom

Montaža vitla na motorno žago je hitra

in enostavna (enako, kot če zamenjate list
na motorni žagi). Priklop je že prirejen za
motorne žage Husquarna, za druge mo-

torne žage proizvajalec priklop priredi. Vitel
upravljamo prek potisnega vijaka lamelne
sklopke ter z dodajanjem in odvzemanjem
plina na motorni žagi. Hitrost navijanja vrvi
je od 0,57 mis od 0,90 mis.
Tehnični

podatki villa:
Teža villa (brez motorne žage): 32 kg
Dimenzije delovne vrvi: " 6 mmi60 m
Dimenzije transportne vrvi: 0 4 mm/300 m
Vlečna moč: 1600 kp pri direktni vleki,
3000 kp prek škripca.
Potrebna moč motorne žage: od 3 kW
naprej.

Naprava za odstranjevanje iglic- vejnik
Osnovna funkcija naprave je odstranjevanje zelene mase iglic od lesne mase vej.
Z napravo v dvajsetih minutah očistimo
polno traktorsko prikolico vej. kar pomen.i

PRI SLAN, Dobja vas 191, 2390 Ravne na Koroškem, tel.: 0602122·900
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Slika 2: Vejnik- traktorski pri ključni stroj

STALIŠČA IN ODMEVI
GDK: 525.1 Abies Alba (Mili.)

Odmev na sortimentne tablice za jelko
Prof. dr. E. Rebula je v obsežnem članku
predstavil rezultate raziskave o sortimentni
sestavi in vrednosti debel jelke. Zagotovo
so sortimentne tablice zelo uporaben in

zaželen

pripomoček

pri gospodarjenju z

gozdom.

Izračunane

tablice slane na vzor-

Av1or je kljub temu, da zanika pomen
napak lesa za določanje kakovosti tudi sam
pri oceni kakovosti debel uporabil kot
kriterij napake lesa oziroma višino čistega

debla brez grč in koničnost. Preden torej iz
enačb ali tablice odčitamo sorlimentno

cu 284 dreves ali 486 m' lesa z gozdnega
sestavo in vrednost, moramo za vsako
obrata Bukovje. Ali jih lahko posplošimo . deblo ugotoviti njegovo kakovost. Zato za
na ves dinarski svet in na vso Slovenijo?
prodajo sortimentov, ko ne vemo več, iz
Pravzaprav se zelo nerad spuščam v
katerih debel so bili izdelani, ne moremo
polemiko s prof. Rebulo. Dvomim namreč,
uporabiti avtorjevih izračunov.
da so moji argumenti dovolj tehtni, saj dr.
Ko je avtor izračunaval vrednost sortiRebulo cenim kot vztrajnega in temeljitega
mentov, je uporabil vrednostna razmerja
raziskovalca, ki je že mnogo prispeval h
iz prodajnih cen na GG Postojna v letih
gozdarski znanosti. Vendar pa mi stro1991-1994. Takratne cene so veljale za
kovna vest ne da, da ne bi izrazil nekaj
drugačne kakovostne razrede, ki so bili pri
dvomov v njegove ugotovitve. Dvomi so
prodaji nestabilni in povsem drugače dovendar pri vsakem raziskovanju in odkriločeni kot v jugoslovanskem standardu.
vanju novega potrebni in lahko prispevajo
Nihče namreč ni uporabljal standarda
pri uveljavljanju novega v gozdarsko prakdosledno. Cenovna razmerja so torej veljaso. O njih sva s prof. Rebulo tudi že osebla za neko neopredeljeno spremenljivo
no razpravljala.
kakovost hlodov. Kot že sam pove, je med
Avtor članka na več mestih ocenjuje mecelulozni les štel tudi drogove. To rej so
rila za določanje kakovosti sortimentov po
vrednostne tablice precej približne, čeprav
napakah lesa kot neuporabna. Strinjava
kakovosti pa so bili povprečno vedno
se, da merila po vseh napakah lesa iz
vrednejši od hlodov žagovcev 111. kadosedanjega jugoslovanskega standarda
kovosti. Pri izkoristkih žaganja po masi je
za hlade, smreke in jelke (JUS 1979 ozitakih vzorcev manj, vendar še vedno
roma JUS 1989) niso najprimernejša. Venvečina vzorcev in skupno povprečje za
dar pa menim, da brez vsakršnih meril za
Slovenijo kaže, da lahko pri boljših hlodih
kakovost na podlagi napak lesa vendarle
pričakujemo večje izkoristke. Ceprav so
ni mogoče opredeljevati uporabnosti ali
razlike majhne, pa vendarle so in so
vrednosti lesa. Av1or neprimernost kriteistosmerne. Ni jasno, kakšne so bile porijev kakovosti dokazuje z rezultati razivprečne debeline vzorcev in kako so vpliskave SVETLIČIČA iz leta 1968, ko so
vale na izkupiček in izkoristek vzorcev.
posamezne hlade iz 10 vzorcev (443 m')
Tudi način žaganja hlodov, ki ga je možno
po Sloveniji razžagali in določili vrednost
optimirati po debelini, v prikazani raziskavi
žaganega lesa in izkoristke. Prikazane
pa je bil vedno enak, lahko pomembno
preglednice meni dokazujejo ravno nasvpliva na izkoristek. Pravilna pa je avtorprotno. Res pri posameznem kosu ne drži,
jeva ugotovitev, da so razlike znotraj istega
da daje vsak hlod boljše kakovosti tudi
kakovostnega razreda večje kot med pavvečji izkupiček in izkoristek, vendar je od
preč ji, ker lahko samo ena ))slučajnacc
vseh vzorcev samo eden tak, da ponapaka lesa močno razvrednoti uporab~
vprečno hlod l. kakovosti ne daje večjega
nost hlada. Vendar menim, da tako poizkupička kot hlod 11. kakovosti; hladi 11.
membnih napak lesa, kot so gniloba,
ali nekaj napak odločilnih za razvrščanje.
rjavost, kolesivnost ipd. res ne moremo
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zanemariti ali izraziti samo z debelina
drevesa. Ne smemo tudi spregledati, da

sloni prikazana raziskava iz leta 1968 na
tedanjih razmerjih cen žaganega lesa, ki
so bila zagotovo bistveno različna od
današnjih cenovnih razmerij.
Avtorjeva trditev, da »razvrščanje hlodov
jelke in smreke v kakovostne razrede s

krtteriji veljavnega standarda ne daje zanesljivih rezultatov« ne drži. Morda res ne
kaže prave vrednosti in uporabnosti sortimenta, vendar povsem zanesljivo vsak
hlod razvršča vedno nedvoumno v samo
en kakovostni razred, saj je mogoče vsako
napako z objektivnim merjenjem natančno

izmeriti in upoštevati kot kriterij. Seveda
pa moramo dosledno upoštevati določila
standarda in si ne izmišljati vedno drugačnih zahtev, kot je to dolga leta delala
naša praksa. Z vestnim delom je tudi
mogoče vedno odkriti vse napake, ki so
odločilne za razvrščanje po kakovosti. Na

posameznem kosu lesa je običajno le ena

je tudi res, da boljših meril v naših razmerah nimamo.
Naj opozorim še na nekatere izraze, ki
jih avtor uporablja. Govori o vraščenih in
izpadajočih grčah

nezrasle

grče.

in pri tem misli zrasle in

Zaraslih

grč namreč

na

obodu debla ne vidimo, izpadajoče pa so
lahko le v deskah, saj iz debla ne izpadejo.
Okrožljivosti pravimo običajno kolesljivost.
Tudi beseda ••žag« za debelina ali učinek
pr~žagovanja se bo morala šele uveljaviti.

Zelimi si, da bi bili ti moji dvomi sprejeti
kot dobronamerna pripombe in da bi jih
nadaljnje raziskave in praktična uporaba
objavljenih tablic sortimentne sestave in

vrednosti debel jelke pri prodaji lesa na
panju, pa tudi pri oblikovanju novih standardov za določanje kakovosti okroglega
lesa, ovrgle.
dr. Marjan Lipoglavšek

GDK: 32:304

»Varno delo pri

sečnji«-

ocena in pripombe

V zbirki Gozdarski nasveti sta Zavod za
gozdove Slovenije in Zveza gozdarskih
društev Slovenije izdala priročno knjižico

ljajočim načinom

prijazen, za poučevanje

mag. Mirko Medved, številne nazorne

pa mu morda manjka nekaj sistematič
nosti. Lahko bi bil še bolj poljuden. Izražanje je včasih prezamotano in jezik bi bil
lahko lepši, vendar je razumljivost tistega,
kar hočeta avtorja povedati, dobra. Tekst
bi moral biti bolj izpiljen, čeprav termi-

ilustracije pa je izdelal dr. Boštjan Košir.

nološko skoraj vedno ustreza. Ker smo v

Priročnik,

Sloveniji že doslej imeli izdelano doktrino o
varnosti in o tehniki dela in tudi številne
objave o tem, bi knjižici koristile tudi
navedbe, na katerih virih slonijo teksti in
ilustracije. Poleg številnih opozoril na na-

•• varno delo pri sečnji«. Namenjena je

predvsem lastnikom gozdov, ki sami opravljajo dela v gozdovih. Avtor besedila je
namenjen predvsem pouče
vanju, opozarja zlasti na nevarnosti, ki
prežijo pri sečnji na d_elavca, govori o

pravilni in varni tehniki dela pri vseh delovnih postopkih med sečnjo drevja, pa tudi o
pravilni opremi sekača in njenem vzdrže-

pačno ravnanje je v priročniku veliko navo-

vanju. Lahko bi rekli, da je mešanica
navodil za varno delo in učbenika tehnike
dela. Po obsegu (75 strani), vsebini in

dil o pravilnem delu pri sečnji, vendar
ponekod manjkajo konkretna navodila.
Tako npr. ni nikjer napisano, kakšne so

nazornosti povsem ustreza svojemu na-

zahteve za primerno motorno žago, ali
narisana, kakšen je pravilen zasek pri

menu. Za bralca je s svojim bolj kram* Prof. dr. M. L. dipl. inž. gozd., Biotehniška fakulteta, Gozdarski oddelek, Večna pot 83, 1000
Ljubljana, SLO.
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podiranju.
Da bi lahko v prihodnje izdali še boljše
nasvete, naj navedem nekaj pripomb in
razmislekov o podrobnostih iz priročnika.

• Avtor našteva posebno nevarna dela v

gozdu. Lahko ugotovimo, da vsa dela pri
pridobivanju lesa štejemo med dela s
- povečano nevarnostjo poškodb in zdrav-

stvenih okvar. Tako spada sem

sečnja

v

celoti in tudi ves prevoz lesa. Res je

motorna žaga zelo pogost vir nezgod, ob
ročnem orodju pa se delavci zelo redko
poškodujejo. Tudi nakladanje z mehaničnim

sredstvi še vedno pomeni veliko
nevarnost. Izraz potencialna nevarnost ni
smiseln, saj že izraz nevarnost vsebuje

možnost poškodbe ali okvare zdravja. Za
prikazane deleže poškodovanih telesnih
delov bi morali navesti kdaj in kje veljajo,
saj se precej spreminjajo v času in po
načinu in mestu dela (po kom so povzeti).
• Zaradi svojih škodljivosti je motorna

povečal težavnost dela. Tako je podiranje
nazaj. Vstran od nagiba pa je vedno
mogoče drevo varno podreti. Nagib pa
odločilno vpliva na izbiro tehnike dela pri

podiranju. Zaradi dveh možnih varnih smeri
umika praktično vedno najdemo primerno

smer umika. Zahteve, da drevesa, ki ga
podiramo, ne smemo poškodovati, avtor

ne omenja. Tako ni

priporočljivo

podiranje

po strmini navzdol, kamor najpogosteje
visijo drevesa. Tudi zahteva, da si z izbiro

smeri podiranja sekač. olajša nadaljnjo
izdelavo sortimentov (npr. sproščanje obviselih dreves), je premalo poudarjena.
Tudi skrajševanje razdalje privlačevanja in

spravila je pomembno. Ni pa razumljivo,
zakaj npr. zavitost lesnih vlaken, megla,
dež, mraz vplivajo na izbiro smeri po-

verižna žaga sicer možno, vendar ni pri-

diranja.

poročljivo

• Korenovec je treba obdelovati čim niže,
da nas ne ovira pri vodenju motorne žage

delovno sredstvo za nego gošč
oz. za čiščenje. Škodljiv je tudi stalno
pripognjen položaj telesa pri teh delih.
Zanje imamo drug stroj - žago za nego.
Kakšne so lastnosti poklicne motorne

žage, po katerih izbiramo žago? Sodobne
motorne žage nimajo le antivibracijskih
ročajev,

ampak so okrov in rezervoarji

ločeni

s čepi od motornih in žagalnih delov.
Žaga mora biti oblikovana oz. prilagojena
za kleščenje. Pri tem je zaželena snemljiva

med podžagovanjem, zagotovo pa za
debelina pokrova gonilnega vretena niže
od višine podžagovanja. Tisti del korenovca, ki nas pri podžagovanju ne moti,

obžagamo šele na podrtem drevesu, ker
je laže. Pri podiranju naprej nam neobžagani korenovec zadaj zelo prav pride.
Obžagati pa ga enkrat moramo zaradi

in veriga? Kako po navadi nastavimo

predelave lesa in da nas ne moti pri
spravilu in prevozu lesa.
• Pri opisu izdelave zaseka se v tem

uplinjač motorne žage? Odgovori na ta
vprašanja bi bili v nasvetih nujni.

priročniku
drugačnih

ostroga. Kolikšna naj bosta primerna letev

• Med osnovna pravila pri delu z motorno

žago spada zagotovo razbremenjevanje
hrbtenice. Avtor nič ne pove o pomembnosti vzravnanega položaja hrbtenice, kar
dosežemo tako, da se izognemo pripognjenimi položajem telesa. S telesom gremo
čim

niže ob širokem razkoraku, s

č"Spenjem

ali klečanjem, oz. da podremo drevo tako,
da je le-to med obdelavo (kleščenjem) v
primerni delovni višini. Že zaganjanje mo-

torne žage na tleh v pripognjenem stoječam položaju telesa ni več najbolj priporočljivo. Pri tem je bolje, da počepnemo
ali pokleknemo.
• Pri izbiri smeri podiranja avtor na
prvem mestu navaja med okoliščinami, ki

vplivajo na podiranje, nagib drevesa. Dobimo napačen vtis, da vsa nagnjena drevesa podiramo v smeri nagiba. Nagib pa
je samo eden od dejavnikov, ki vplivajo na
izbiro smeri, in to tedaj, kadar je močan in
bi zmanjšal varnost podiranja ali močno

pokaže, da tehnike dela iz

razmer ni mogoče nekritično
prenašati v naše razmere. Pri nas imamo

opravka z debelejšim drevjem kot v Skandinaviji in zato so v srednji Evropi in smo

pri nas izdelali svojo tehniko dela. Naslanjanje z ramo na drevo pride v poštev
pri drobnejšem drevju, pri debelih drevesih
pa tedaj sekač ne vidi zaseka. Kot zaseka
45° pri debelejšem drevju pomeni preveč
dela in preveliko poškodbo prvega sortimenta. Zato zadostuje kot zaseka 30 do
35°. Pri tem kotu še ne pride pri padcu
drevesa do naslonitve strehe na dno za-

seka, da bi se prehitro prelomila ščetina.
Globina zaseka 1/4 do 1/3 premera ni več
aktualna, primerna globina zaseka je samo
1/5 premera. Pri drobnejšem drevju preglobok zasek zmanjšuje razpoložljivi prostor
za podžagovanje z vbodnim rezom in za

klinjenje. Pri debelejšem drevju pa se z
globino zaseka hitro veča dolžina ščetine
in natančnost usmerjanja drevesa med

podiranjem. Zanesljivost je torej pri deGozd V 54, 1996
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belejšem drevju

večja.

Avtor nikjer ne

pove, da mora biti vrh zaseka raven in

pravokoten na smer podiranja.
• Avtor opisuje pri podiranju po končnega
drevesa - nikjer ni zapisano, da velja ta

tehnika le za pokončno drevo - za tanjše
drevo tudi tehniko s spremembo stojišča.
Ta tehnika pomeni za sekača odvečno hojo
okrog drevesa. Nujna je samo pri drevesih,
ki so na panju debelejša od dolžine letve.
Manjka tudi priporočilo, da bi se moral
sekač

gibati samo za drevesom, samo na

nasprotni strani padca drevesa. Kadar pa
podira le z enega stojišča, je bolje, da se
postavi na levo stran (ne na desno kot v
priročniku), to je stran od smeri podiranja,
in opravi večji del žaganja s trebušne
stranjo letve, ker je učinkovitejše. Zasek,
ki zahteva manj žaganja, pa naredi s
hrbtno stranjo.
Na skici o podiranju naprej in nazaj
nagnjenih dreves je pravilno prikazana
tehnika. podiranja z enega stojišča na levi
strani smeri podiranja. Pri debelejšem
drevesu bi bilo dobro povedati, da mora
pri prvem podžagovanju letev pogledati na
nasprotni strani iz debla toliko, da je
mogoče potem z druge strani vstaviti letev
znova v rez.
Pri podiranju debelejših dreves avtor ne
· . omenja možnosti, da bi sekač lahko začel
podžagovati s pahljačastim rezom. Pri
dovolj debelem drevestu se lahko toliko

ščetina

je pri tem ovira. Le kadar se bojimo,
da bi nazaj nagnjeno drevo izpulila ščetino,
jo moramo pustiti debelejše.
• Pri kleščenju vej z motorko bi bilo bolje
uporabiti širok razkorak, čepenje ali kleča
nje namesto le majhnega razkoraka, kot
so to delali v prejšnji tehniki dela s pripognjenimi telesi. Navodilo )>naj bo motorna

žaga v smeri težišča telesa« ni razumljivo.
Motorko moramo naslanjati tudi na telo ali
na noge. Tudi komolca naslanjamo na

noge, da roke niso iztegnjena.
• Skica skandinavske metode kleščenja
(zaporedje) ni narisana tako, kot je pravilno opisano v tekstu. Začnemo namreč

na nasprotni strani stojišča. Odžagovanje
vej nekoliko stran od debla je večinoma
nepotrebno. Pomeni dodatno delo in pri
listavcih še povečevanje sečnih ostankov.
Kadar so v vejah napetosti velike, samo
prekinemo navadno zaporedje žaganja in
ob deblu žagama najprej stisnjena in na
koncu nategnjena vlakna v veji, namesto v
eni v dveh potezah (tako je tudi narisana).
• Pri prežagovanju upognjenega debla
večinoma ni potreben vbodni rez, saj nam
delo samo oteži. Izjemoma, kadar ne
moremo z letvijo pod deblo, žagama spodaj z vbodnim rezom, vendar tudi tedaj,
kadar so spodaj stisnjena vlakna. Če so
napetosti velike in je veliko stisnjenih
vlaken spodaj, lahko izjemoma naredimo
prvi rez z vbodnim rezom, da nam ni treba

umakne nazaj s prvim oporiščem, da s

preveč

pahljačo

Pravilo pa je, da s hrbtnim rezom žagama
samo za širino letve, kar zadostuje, da se
deblo ne zalomi.
Še nekaj pomanjkljivosti sem zasledil, o
njih sem seznanil avtorje; tu sem navedel
le tiste, ki bi utegnile uporabnike priročnika
pomembneje zavesti, pa je prav, da jih
nanje čimprej opozorimo.
Vse te pripombe ne pomenijo, da priročnik ni uporaben, ampak da bi bi bil
potreben izboljšav. Nobeno delo namreč
ni tako dobro, da ne bi moglo biti še boljše.
Zato upam, da bodo avtorji in založniki
sprejeli moje dobrohotne pripombe, uporabnikom gozdarskih nasvetov pa naj naredijo sicer dobro knjižico še uporabnejše.

ne prežaga ščetine. S pahljačo je
delo hitreje opravljeno kot z vbodnim
rezom in možnost povratnega udarca je

manjša. Še vedno pa mora podžagovanje
zaravnati s hrbtno stranjo letve do ščetine.
Na skici podiranja zelo debelega drevesa
je motorka na zadnji strani drevesa (4)
obrnjena napačno, saj ne podžagujemo s
hrbtno stranjo letve in ne obračamo motorke v rezu.
• Debeline ščetine ni mogoče določiti

vnaprej, saj jo določa šele delovanje klinov
med naganjanjem, ko je treba ščetino
stanjševati. Ne smemo je nikoli prežagati,
vendar ni potrebno, da bi bila pri zdravih
debelih drevesih debelejša, saj deluje na
večji dolžini. Debelo drevo je tudi teže
nagnati s klini v smer padca in debelejša
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žagati z napornim hrbtnim rezom.

Marjan Lipoglavšek*

KNJIŽEVNOST
GDK: 624:907

Ohranjanje biološke pestrosti v gozdu
Dubourideu, J. Mortier, F., Hermeline,
M. - Biodiversite et gestion des forets
publiques en France: du concpte a la
pratique. (Biološka pestrost in gospodarjenje z javnimi gozdovi v Franciji:
od zamisli do prakse). Revue Forestiere
Francaise, 47 (1995), 3, 223-229.

Pri gospodarjenju z javnimi in državnimi
gozdovi v Franciji je izrazito opazna zah-

teva po ohranjanju in obnavljanju biološke
pestrosti. Zahteva je uveljavljena v gozdnogospodarskih načrtih. Izvajanje te naloge
poteka po navodilih Ministra za kmetijstvo
in gozdarstvo, ki v zvezi z gospodarjenjem
z gozdovi predpisuje obvezno kartiranje
vseh gozdnih rastišč in drugih habitatov, ki
so na en ali drug

način

pomembni za

ohranjanje biološke pestrosti, ugotavljanje
zastopanosti in ogroženosti drevesnih in

drugih vrst,

določanje

zavarovanja vrednih

sestojev in posameznih dreves itd.

V članku so predstavljena načela in
postopki za ohranjanje vseh ravni biološke
pestrosti v gozdu, kamor spada genetska
variabilnost znotraj posameznih vrst, pes-

tra zastopanost vrst in ekosistemska pestrost. Pri rednem gospodarjenju z gozdovi
so za uveljavitev omenjenih načel po-

membne naslednje naloge:
- določitev posebnih gozdnih površin za
ohranjanje biološke pestrosti,
-ohranjanje najmanj enega starajočega
se ali odmrlega drevesa na hektar, kar
služi ohranjanju življenjskega prostora
številnim vrstam mahov, lišajev, gliv, žu-

želk itd., kar daje možnosti tudi žužkojedim
pticam in sploh služi ohranjanju prehranjevalne verige,

-ohranjanje najmanj enega do deset
votlih dreves na 5 hektarjev kot gnezdišč
za ptice duplarice, kot življenjskega prostora za male sesalce itd.;
-prilagajanje gojitvenega ukrepanja tistim delom gozda, ki so posebno bogati z
različnimi

vrstami in ki so pomembni za

nego krajine;

-ohranjanje manjših vrzeli v sestojih,
negovanje notranjih in zunanjih gozdnih
robov, ohranjanje najrazličnejših ekoloških
niš in sploh negovanje ekološke pestrosti
gozdnega prostora;
- malopovršinsko pomlajevanje z do~imi
pomlajevalnimi dobami;
-upoštevanje časa gnezdenja ptic pri
delu v gozdu;
-pravilno ravnanje s sečni mi odpadki, z
odvečnim materialom pri graditvi cest- da
ne zažigamo vejevja v gozdu, ne mečemo
vejevja v struge potokov, ne zasipamo
vodnih izvirov, mlak, posebnih malopovršinskih habitatov ipd.;
-omejevanje fitosanitarnih ukrepov na
najnujnejše in skrbno upoštevanje vseh
veljavnih predpisov v zvezi s tem;
-rešitev problema preštevilne divjadi;
-spremljanje razvoja biološke pestrosti
s stalnim opazovanjem, z občasnimi inventurami.
Biološko pestrost ohranjajo tudi z mrežo
sistematično izbranih bioloških rezervatov,
ki so poleg tega namenjeni tudi za znanstvena raziskovanja in kot predstavitveni
objekti za strokovno in drugo javnost.
Mreža zajema t. i. vodene (dirigirane)
rezervate, v katerih je človekovo poseganje
omejeno s predpisi, ter t. i. integralne
rezervata, ki so načeloma popolnoma
zavarovani pred človekovim poseganjem

in prepuščeni naravnemu razvoju. Prvih je
v Franciji 117 s skupno površino 19.089 ha,
drugih pa je 18 s skupno površino 640 ha.
V zaključku avtorji razpravljajo o pomenu
različnih območij zavarovane narave, ki
utegnejo obsegati največ 5% kopne zemeljske površine. Zavarovana območja v

tem obsegu ne zadostujejo za ohranjanje
biološke pestrosti. Zato moramo biološko
pestrost reševati predvsem z rednim gospodarjenjem z gozdovi in z naravnim

prostorom in pri tem najti pravo pot med
različnimi interesi.
Gregor Božič

Dr. Marjan Zupančič
GozdV 54, 1996

181

GDK: 165.3

Naloge gozdne genetike

Geburek, Th., Stephan, 8. R., Scholz,
F.: Zur Erhaltung genetischer Variation
in Waldbaumpopulationen (K ohranitvi
genetske variabilnosti v populacijah
gozdnih dreves). Forstw. Cbl. 108 (1989),
204-211.
Sodobna gozdna genetika nudi znanstvene temelje za pridelavo gozdnega
semena, ki se odlikuje z veliko prilagojenostjo genetskih zasnov ekološkim
razmeram v prostoru, kjer seme uporabimo. Hkrati mora gozdno seme vsebovati tudi toliko genetske variabilnosti
(pestrosti), da iz semen nastala populacija
v dolg' življenjski dobi (1 OO in več let)
preživi nepredvidljive biotske in abiotske
obremenitve. Genetska variabilnost znotraj
populacij predstavlja porazdelitev tveganja
in omogoča preživetje vsaj delu populacije
tudi ob hudih ujmah in kalamitetah. Opazna
je že na posameznih osebkih znotraj majhnih krajevnih populacij oz. sestojev, npr.
kot zgodnejše ali poznejše olistanje, kot
različna odpornost na take ali drugačne
vremenske in biotske obremenitve, kot
hitrejša ali počasnejša rast in podobno.
Najvažnejša naloga gozdne genetike je
zato ohranitev genetske variabilnosti znotraj vrst, ki je nepogrešljiva dediščina biološke evolucije.
Avtorji v članku poglobljeno prikazujejo
vprašanja genetske variabilnosti z njenimi
izvori in problematiko ohranitve naravne
genetske sestave populacij. Pojasnjena je
vloga in pomen heterozigotov, ki nastajajo
pri križanju med osebki, ki so si glede
genetskih zasnov med seboj dovolj različni. Zaradi bogatejših genskih kombinacij
so heterozigotni osebki najčešče bolj vitalni
in prilagodljivejši v spremenjenih življenjskih razmerah. Dovolj velika heterozigotnost je v naravi zagotovljena npr. z izmenjavo peloda ne samo med bližnjimi
osebki, temveč tudi med populacijami, ki
rastejo razmeroma daleč ena od druge
(pretok genov).
V gozdarski praksi ima gozdno semenarstvo velik pomen za ohranjanje genet-
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ske variabilnosti populacij gozdnih dre·
vesnih vrst. Pri tem je odločilnega pomena
poreklo (provenienca) gozdnega semena
za pridelavo gozdnih sadik. Da bi ohranili
avtohtone in krajevnim razmeram prilagojene populacije, praviloma ne mešamo
med seboj semena različnih provenienc
oziroma različnih semenarskih območij. Pri
drevesnih vrstah, ki so v naravi posamično
zastopane, maloštevilne in ogrožene (npr.
bresti, nekatere vrste rodu Sorbus), pa je
za povečanje genetske variabilnosti mešanje semena različnih provenienc priporočljivo.
Zaradi različnih

vremenskih razmer in
njihovih enostranskih selekcijskih vplivov
je genetska variabilnost v semenskem
obrodu v posameznih letih enostransko
okrnjena. Zato je koristno mešanje semena
različnih letnikov, da se izognemo ože nju
genetske variabilnosti. Žal se to v praksi
ne dela. Tudi pri naravnem pomlajevanju
je priporočljivo, da za nasemenitev izrabimo obrad več let in ne enega samega
leta. Potrebujemo torej dovolj dolga po·
mlajevalna razdobja.
Posebno pomembni so recesivni aleli
(t. i. redki aleli), ki so v populaciji skromno
zastopani in neopazni v heterozigotnem
stanju. Te lastnosti utegnejo v spremenjenih ekoloških razmerah postati z~lo
pomembne za uspevanje populacije. Ce
jih hočemo pri nabiranju semena ohranjati,
moramo nabirati seme na čim večjem
številu dreves in na dovolj veliki površini.
Pri pogozdovanjih je priporočljivo saditi
večje število sadik na enoto površine.
Nasade vegetativno razmnoženega saditvenega materiala pa osnavljamo z bogato mešanico različnih klanov. Z večjim
številom sadik oziroma bogato mešanico
različnih klanov zagotovimo večjo genetsko
pestrost in s tem več možnosti za obstajanje populacije v spremenjenih ekoloških razmerah.
Semenjake izbiramo v polno zarašča
nem sestoju. Pri drevesih, ki rastejo posamič in daleč eno od drugega, je možnost
samoopraševanja večja, kar ima lahko za
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posledice nastajanje manj vitalnih homozigotnih potomcev in zmanjševanje genetske variabilnosti v mladi generaciji gozda.
Posebno problematičen je selekcijski
vpliv onesnaženega zraka, ki ne pride do
izraza v mlajših nasadih, ampak šele v
poznejših razvojnih stadijih gozda. Selekcija v smeri prilagajanja gozda na onesnažen zrak je brezigledno početje. Malo

je tudi znanega o vplivu, ki ga ima selektivno redčenje na genetsko sestavo sestoja. Enostranska umetna selekcija ima
lahko neugodne posledice na genetsko
variabilnost.
Gregor Božič
Dr. Marjan Zupančič
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Janez PETKOŠ

MOJA MOLITEV*
Daj, dvigni se gozd,
da skriješ goloto,
človeško sramoto.

da kamen se ujame,
da trava kot hrana
z več vlage mehkobo dobi.

Na dobrave hrast in beli gaber mi dvigni,
hrast, ki vetru se upira,
strelo prezira.
Ga starost ne gane,
vse zviška mi gleda;
le jesen v logu spoštuje,
ker v boju s poplavo zmaguje,
in lipo občuduje.
Kot ženka jo objame,
saj z njeno mehkobo
svojo trdoto blaži.

Vsepovsod pa smreko in bukev posej,
saj smreka cela kraljestva svoja ima,
bukev pa v gozdu
kot mati vlogo igra.

V grapah temačnih
javor, jesen in brest
naj bregove pokonci drže.
Ob potoke in reke
topole in vrbe, jesen in jelše posej.
Drevesa, ki z vej korenine poženo,
da bregove kot sidra
ob poplavah drže.
Na strma in suha pobočja,
kjer sonce od zore do mraka
sence preganja,
kjer razkošju sonca
se kača predaja,
črni gaber in mali jesen mi dvigni,
da skala se skrije,
* Jz zbirke pesmi Janeza Petkoša "Glas srca,
misli duha".

Vmes jelko mi vsadi, da gozd posrebri,
da v smrekovem gozdu stojnost krepi.
Pa skromnost po vlagi in hrani ji vdahni,
da tako trpela ne bo
in več bo prostora zavzela.
V krajih, kjer vročina, veter, suša pesti,
naj se v prvih vrstah bori bore.
Listavcem listje z debelo kožo obdari
in v dlakasti mah jih odeni,
da drevje življenjske sokove ne izgubi,
ko se z mukami suše bori.
Po skritih, temnih kotičkih tiso
kot biser temno zeleni
za vnuke ohrani.
Strme, visoke grebene,
kjer drevje še senco svojo podi,
da več svetlobe, toplote dobi,
z zlatorumenim macesnom
mi okronaj.
Macesen junaški
za borca mi okronaj,
saj kot bojevnik - predstraža
v gori stoji,
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se z zimo, plazovi, vetrovi
in strelo bori.

Nikomur na poti,
le sebi je zvest,
pred tegobami divje narave
vse v dolino beži.

Daj, dvigni se, gozd,
da jezo vetrov in voda umiriš,

studence, potoke in reke zbistriš,
zrak mi

očistiš,

sončno pripeko omiliš,
hrup človeštva blažiš,

jezo bogov ohladiš.
Gozdne robove z vencem
cvetočega

grmovja prepleti,
da čebela omamo dobi,
da oko se spočije,
da divjad se ti skrije,
da veter se ubije.
V višinah, kjer drevje
grmovno višino, podobo dobi,
naj rušje, kot mreža bohotna
plazove kroti
in skalne grebene pokonci drži.
Zaselk~, vasice in mesta objemi.

Daj, dvigni se, gozd,
da studence kot rojstva življenj obudiš,
da dom na biljone bitij dobi,
da v deželi se pesem zbudi,
da krajina spet pravo podobo dobi.
Daj, dvigni se, gozd,
da divja žival pred človekom
zavetje in hrano dobi,
da človel< se skrije
pred samim seboj,
da človeku ob bistrem studencu
um se zbistri,

ko tebe spet, gozd,
za prijatelja dobi.

Na travnike, polja,
na rob za vasjo
brezo in češnjo

Daj, dvigni se, gozd,
da skriješ goloto,

za pušeljc posadi.

človeško

sramoto.

Foto: Janez Slave·c
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(P)ostanimo dobri ljudje
Zveza gozdarskih društev Slovenije je bila spet dejavna. Tokrat je
30. maja 1996 v veliki dvorani Gozdarskega inštituta Slovenije
organizirala okroglo mizo o gozdarski poklicni etiki- kot nekakšno
uvodno razmišljanje in izmenjanje mnenj ob ponovno obujenih
prizadevanjih po oblikovanju gozdarskega poklicnega kodeksa.
Med prevladujočimi mnenji, da je obuditev prizadevanj po takšnem
kodeksu za vso gozdarsko stroko in dejavnost pozitivna in da je že
skrajni čas, da si oblikujemo tak kodeks, je bilo predvsem v
nekaterih gozdarskih okoljih vendarle čutiti tudi nekoliko prizadetosti
ob razmišljanju, čemu tako resno obujanje misli o gozdarskem
kodeksu prav zdaj.
Večkrat je bilo v razpravah omenjeno koristno dopolnjevanje
normativne urejenosti, ki ima pri nas v primeru določitve dela z
gozdom in vso naravo nedvomno že vgrajena temeljna (sodobna)
etična načela, ter kodeksa poklicne etike. Kodeks naj bi zagotavljal
zgledno delo z gozdom tudi tam, kamor roka zakonodaje in nadzora
ne seže ali vsaj ne dovolj učinkovito.

Nedvomno drži, da je vloga vesti pri delu večja povsod tam, kjer
pot do rezultata ni enoznačna, rezultat dela ni lahko preverljiv in
kjer kontrola dela zaradi njegove narave ni preprosta ali skoraj ni
mogoča. V gozdarstvu je veliko dela z navedenimi značilnostmi,
zato sta bila v gozdarstvu vest in zaupanje vselej pomembni prvini
pri doseganju zglednih rezultatov in nega obojih izjemno pomembna prvina oblikovanja (in izbire) kadrov. ln tako ostaja tudi v
prihodnje. Tudi poklicu gozdarja pristoji (njemu prirejen) rek: (dober)
gozdar je dober človek, ki obvlada tudi gozdarsko stroko.
če predstavlja zakon zid, prek katerega je prepovedano in
kaznivo skočiti zaradi različnih razlogov, predstavlja kodeks
gozdarske poklicne etike plot, prek katerega pri ravnanju z gozdom
ne bi smeli predvsem iz etičnih razlogov. Plotovi so morda potrebni,
vendar: kodeks poklicne etike, ki naj bi bil zbirka etičnih načel,
dorečenih z najširšim konsenzom, oblikujmo, razumimo in uporabljajmo tudi kot vzgojno sredstvo. (P)ostanimo dobri ljudje!
Urednik
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Analiza možnosti proženja zemeljskih plazov
An Analysis of Landslide Possibility
Rok FERME*

Izvleček

Ferme, R.: Analiza možnosti proženja zemeljskih plazov. Gozdarski vestnik št. 4/1996. V slovenščini s povzetkom v angleščini, cit. lit. 32.

V članku so analizirani vplivi naravnih dejavnikov
na možnosti proženja zemeljskih plazov- tudi kot
prispevek določitvi potencialno ogroženih območij
zaradi zemeljskih plazov. Podobno so z vidika
vpliva naravnih dejavnikov analizirani zemeljski
plazovi, ki so se pojavili med neurjem v letu 1990

v dolini Lučnice. V članku so navedene tudi usmeritve, kako gospodariti z gozdovi, da s posegi v
gozdove ne bomo spodbujali zemeljskih plazov
ampak povečali stabilnost labilnih pobočij.
Ključne besede: erozija, zemeljski plazovi, gospodarjenje z gozdovi, Savinjska dolina.

1 UVOD
INTRODUCTION

Spremembe na površinskem sloju zemeljskega reliefa, ki nastanejo kot posledica
delovanja številnih zunanjih dejavnikov
(geoloških, orografskih, klimatskih, pedoloških, vegetacijskih, hidroloških, antropogenih ... ), imenujemo erozija. Te spremembe
se kažejo kot trganje in odnašanje zemljin
ter njihovo prelaganje in odlaganje.
Mnogi soodvisni (zgoraj našteti) dejavniki
so v preteklosti večkrat povzročili številne
manjše in večje zemeljske plazove (v
nadaljevanju tudi kar plazovi), ki so terjali
ogromno škodo in zahtevali 1udi človeške
žrtve. Tako se je ob novembrski ujmi leta
1990 v dolini Lučnice utrgalo 27 plazov,
med njimi več velikih (Kladnik 1991 ). Ta
pojav je razkril doslej premalo poznano
ogroženost tega dela Zgornje Savinjske
doline zaradi velikih plazov.
Prav zaradi ujme leta 1990 in z njo
povezanih plazov, pa tudi splošno zaradi
• F. R., dipl. inž. gozd, Podjetje so urejanje
hudournikov, 1000 Ljubljana, Hajdrihova ulica 28,
SLO
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Synopsis
Ferme, R.: An Analysis of Landslide Possibility.
Gozdarski vestnik No. 4/1996. ln Slovene with a
summary in English, lit. quot. 32.
The article analyses the impact of natural factors on landslide possibility. It is also a contribution to the establishing of potentially jeopardized
areas due to landslides. The landslides which
emerged in the storm in 1990 in the Luč nica Valley have been analysed in detail from the natural
factors' point of view. Some directions as to appropriate forest managing - not causing Jandslides but increasing stability of unstable areasare also given in the article.
Key words: eros ion, landslides, forest managing, the Savinja Valley

pomembnosti erozijske problematike, smo
se odločili proučiti verjetno ogroženost
območja Lučnice zaradi zemeljskih plazov.
Namen naloge je:
-določiti vplive naravnih dejavnikov na
možnosti proženja zemeljskih plazov,
-ugotoviti potencialno ogrožena območja zaradi zemeljskih plazov,
-primerjati vplive naravnih dejavnikov na
proženje zemeljskih plazov v letu 1990 v
dolini Lučnice,
-spodbuditi razmišljanje o škodi zemeljskih plazov pri gospodarjenju z gozdovi,
še zlasti na hudourniških območjih.
2 METODE DELA
2 WORKING METHOD

V okviru raziskave smo oblikovali takšno
me1odologijo analize naravne danosti, da
lahko čim točneje in vnaprej določimo s
plazenjern tal ogrožena območja.
Analizirali smo takšne parametre - naravne danosti, ki so sorazmerno hitro in v
zahtevani natančnosti ugotovljivi, so skupni
več dejavnostim v prostoru in odločujoče

Analiza možnosti proženja zemeljskih plazov

vplivajo, bodisi sami po sebi ali z medsebojnimi zvezami, na proženje zemeljskih

plazov. Te naravne danosti so položaj in
razporeditev nagibov površin, količina pa·
davin, tipi hribin (geološka podlaga) ter
pokrovnost in obraslost površin (potencialna in recentna gozdna vegetacija).
Kot strižne trdnosti (strižni kot) je tisti
nagib hribine, pri katerem je zaradi notranjega trenja še ohranjeno ravnovesje.
Ločimo strižni kot suhe in mokre hribine.

Za prvi del raziskave smo uporabili
gozdnogospodarski načrt GGO Nazarje za
obdobje 1991 - 2000, obnovitveni gozdnogospodarski načrt GGE Luče - zasebni
gozdovi za obdobje 1986- 1995 in poročilo
h geološki karti GGO Nazarje iz leta 1982.
Iz gradiva smo izluščili podatke, ki se
nedvoumno nanašajo na

območje Lučnice.

Posplošenim podatkom, ki so se nanašali
na celotno območje Nazarje, se je bilo
treba odreči. Drugi del raziskave zajema
dve analizi, in sicer analizo nagibov površin

z geološke podlago ter vegetacijsko analizo, ki smo jo primerjali še s Koširjevo

metodologijo vrednotenja gozdov po varovalnem pomenu. Pri prvi analizi smo naj-

prej izločili hribine, ki so podvržene plazenju. S pomočjo kota notranjega trenja
(strižnega kota) za mokre in suhe zemljine
smo za te kamnine določili kategorije
nagibov, pri katerih so hribine pogojno
stabilne ali pa nestabilne. Podatek o vrednosti strižnega kota za andezitne tule in
njim podobne kamnine ter pobočne grušče
smo dobili v delu z naslovom Strokovno
, mnenje o možnosti ureditve struge

Lučnice

pod plazom pri Podveži v Podvolovljeku,
podano junija leta 1991. Izdelali so ga na
Katedri za mehaniko tal z laboratorijem na
Fakulteti za arhitekturo, gradbeništvo in
geodezijo (FAGG 1991). Strižne kote za
moreno in lapor (lapor, lapornati apnenec,
sivi apnenec) pa smo dobili iz preglednic
geomehanskih značilnosti tipičnih hribin
(Nonveiller 1979).
Obe analizi nam dajeta odgovor, kje so
zaradi zemeljskih plazov ogrožena območ
ja. Nazadnje smo ju primerjali še s sprožen imi plazovi iz leta 1990 na območju
Lučnice. Gradivo za nalogo sem zbral iz
raZnih pisanih in drugih virov ter s teren-

skim pregledom obravnavanega

območja.

3 OPIS OBRAVNAVANEGA OBMOČJA
3 A DESCRIPTION OF THE INVESTIGATED
AREA

Pri omejitvi območja, ki smo ga zajeli v
obravnavi, smo izhajali iz reliefnih razmer,

ki predstavljajo zlivno območje Lučnice.
Lučnica z 57,50 km2 velikim zlivnim območjem ima zaradi velikega deleža zakra-

selega sveta v porečju dokaj skromno
površinsko hidrografsko mrežo. Hidrološki
izračuni kažejo, da se okrog 40 % vode s
površja odteka podzemno, a ne vsa v
Luč nico (odtok je deloma usmerjen v dolino
Kamniške Bistrice deloma v Savinjo nad
Lučami).

Na zahodni in severni strani

Dleskovške planete je zaradi tega razvodnica nejasna (Kladnik 1991 ). Zato tega
dela območja nismo zajeli v obravnavo.
Obravnavano območje se razprostira

jugozahodno od Luč. Na severu ga omejujejo Vršič, Smrekovec, Dleskovec, Planina
Jezerca, Planina Vodole, Tolsti vrh, Deska
in Stare štale do Čohavnice, ki je na
skrajnem SZ robu. Na jugu pa Jerovica,
Velika griča in Volovljek ter Kranjska reber,
ki predstavlja JV rob. Po vzhodni strani
gre meja po vrhovih Košnega vrha, sedla
Kunšperk, Kunšperskega vrha, Lepenke,
Kala, Velikega Rogatca, Orožniškega vrha
in Hribarskega vrha ter po zahodnih pobočjih le-tega vse do Luč. Na zahodu pa
ga omejujejo Prog, Planina Rsenik, Konj,
Lučka kopa ter mogočna Velika planina.
Celotno ozemlje obravnavanega območja
leži na območju Savinjskih Alp.
Dolina

Lučnice

je značilni primer kulturne

krajine v alpskem svetu Slovenije, obenem

pa je zaradi svojevrstnega geološkega
nastanka tudi posebnost.
V zgornjem delu je dolina široka, odprta,
v spodnjem delu proti Lučam pa ozka.
Nastanek doline je vezan na sinklinalo in

tektonske prelome. Nastala je s fluvialno
erozijo v mehkejših kamninah. V zgornjem
teku so oligocenski gornjegrajski skladi. Tu
je nastala široka dolina zaradi lahke erodibilnosti kamninske podlage. V spodnjem
delu se pojavlja andezitni grah, ki je trši.
Tu je dolina ozko zajedena, nad njo pa so
pomoli in pregibi, ki so bili ugodni za
naselitev (Siljar 1991).
Gozd V 54, 1996

187

Analiza možnosti proženja zemeljskih plazov

M 1:250000

Shema št. 1: Lokacija zlivnega območja Lučnice
Scheme 1: The Lučnica watershed /ocation

Dolina Lučnice (foto: Rok Ferme)
The Lučnica Valley (by Rok Ferme)
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4 ANALIZA NARAVNIH DEJAVNIKOV NA

OBMOČJU LUČNICE

4 THE ANALYSIS OF NATURAL FACTORS IN
THE LUČNICA REG ION

4.2 Orografija
4.2 Orography
V geomorlološkem pogledu pripada obalpskemu in predalpskemu svetu. V
višinskem pogledu je zelo razgibano. Najnižja točka območja leži na nadmorski
višini 522 m (Luče), najvišja pa na 1975
metrih (Tolsti vrh).
V odvisnosti od geoloških dogajanj, v
največji meri pa od kamnine same, ločimo
več tipov reliefa. Tako prevladujejo na
karbonatni kot tudi na nekarbonatni (silikatni) podlagi razgibane relielne oblike. Na
karbonatu so te bolj ostre s skalami in
kamenjem na površju, razen na dolomitu,
za katerega je značilno bolj gladko površje.
Na dolomitih so pobočja strmejša, na
stabilnejših apnencih pa so se izoblikovale
kraške planote. Silikatni svet je bolj zaobljen in gladek in ga prekrivajo številni, bolj
ali manj globoki jarki s strmimi pobočji.
Večina teh jarkov je vodnih, vode se med
seboj stekajo in pritečejo v dolino kot pritoki
močje

4.1 Podnebje
4.1 Climate

Podnebne razmere so eden pomembnejših naravnih dejavnikov, ki vplivajo na
proženje zemeljskih plazov. Da bi jih čim
bolje razložili, smo v analizo vključili območje med Lučami, Mozirjem, Gornjim
Gradom, Kamniško Bistrico, Ambrožem
pod Krvavcem, Logarsko dolino, Podolševa, Solčavo in Koprivno.
V splošnem imajo podnebne razmere
vse značilnosti klime predalpskega sveta
Slovenije. Poletja so sveža, zime so relativno hladne, padavine so v letu dovolj
enakomerno razporejene. Alpska klima
pride do izraza le v višjih legah. Izredno
razgiban mezoreliel in mikroreliel pogojujeta množico lokalnih klimatskih odtenkov,
ki v veliki meri vplivajo na raznolikost tal in
vegetacije.
Pričakovati moramo koncentracijo padavin ob Savinjskih Alpah, in sicer na slemenih z letno količino nad 2000 mm. Vendar
padavine z višino naraščajo le do tiste
višine, kjer znaša dnevna temperatura od
-2 do -5 stopinj. Ta meja leži pozimi v
padavinskih dneh v bližini 1500 m n.v.,
poleti pa nad našimi najvišjimi vrhovi. Zato
zimske padavine ne naraščajo do slemen,
temveč dosežejo svoj maksimum v višini
okoli 1500 m. Enako se dogaja s padavinami poleti, ko dosežejo svoj maksimum na
pobočjih v višini 2000 m. V zaledju Savinjskih Alp padavine naglo pojemajo in padajo
proti Koroški pod 1200 mm letno, kar se
že pozna v območju Solčave, kjer je
padavin v primerjavi z Lučami že manj. Za
območje Raduha - Ojstrica so značilne še
močne nevihte, zaradi katerih moramo v
tem delu računati s hudournimi pojavi.
Snežna odeja se v Gornjem Gradu in
Mozirju zadržuje nekako 56 dni, v Lučah
64 dni, proti Solčavi narašča do 112 dni in
na najvišjih Savinjskih vrhovih do 270 dni
(GGN za GGO Nazarje 1986).

Lučnice.

Ozemlje je bilo v preteklosti izpostavljeno
intenzivnemu tektonskemu delovanju. Alpsko usmerjeni (vzhod - zahod) glavni
gorski grebeni so se razdrobili v š.tevilne
hrbte, ki jih je vodna erozija še nadalje
razčlenila. Tako je danes za površine
območja Lučnice značilna mozaična prepredenost ekspozicij (GGN za GGO Nazarje 1986).
4.3 Geološka podlaga
4.3 Geological base

Po geološko-petrogralski zgradbi uvršča
mo območje Lučnice med zelo heterogena
in bolj zanimive predele Slovenije, saj ga
gradijo različne kamnine tako po vrstah,
starosti, kakor njihovem nastanku. Geološka zgradba je v glavnem pogojena z
morlološkimi oblikami terena, kar se lepo
kaže v Savinjskih Alpah. Zastopane so
metamorfne, magmatske in sedimentna
kamnine.
Metamorfna kamnina je nizkometamorfni
zeleni skrilaveq, magmatske pa so keratofir, keratolirski tul, andezit in diabaz.
Sedimentne kamnine so klastični sedimenti
(prod, pesek, peščenjak, skrilavec in skrilaGozdV 54, 1996
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vi glinovec), piroklastični sedimenti (tuf,
tulit, vulkanska brača) ter apnenec in
.dolomit, ki spadata med biokemične sedimente. Glede lito-petrografskih značilnosti
posameznih kamnin, ki vplivajo na vrsto
podlage, moramo omeniti, da tvorijo karbonati, to so apnenci in dolomiti, bazično
podlago, klastične kamnine v glavnem
nevtralno podlago (odvisno od količine
posameznih sestavin, recimo kremena itd.)
ter magmatske in metamortne kamnine
kislo podlago.
4.4 Vegetacija
4.4 Vegetation

Na obravnavanem območju se po titogeografski razdelitvi Slovenije M. Wrabra
srečujeta dve fitogeografski območji: predalpsko in alpsko. Večina preučevanega
sveta pripada predalpskemu fitogeografskemu območju. Tu so vplivi alpskega
sveta, pridejo pa do pravega izraza le na
najvišjih vrhovih.
V skladu z različnimi ekološkimi faktorji,
kot npr. geološka podlaga, tla, relief, klima
(makro in lokalna), antropogeni vpliv itd.,
se je izoblikovala potencialna in današnja,
recentna gozdna vegetacija.
Na silikatni matični podlagi so naslednje
vegetacijske enote - asociacije: LuzuloAbieti-Fagetum praealpinum, Luzulo-Fagetum montanum praealpinum, Querco-Luzulo-Fagetum, Galio rotundifolii-Abietetum,
Bazzanio-Abietetum in Deschampsio-Piceetum. Združbe, ki so se izoblikovale na
karbonatni podlagi pa so: Abieti-Fagetum
praealpinum, Lamium orvalae-Fagetum
praealpinum, Fagetum submontanum
praealpinum, Ostryo-Fagetum, Omo-Ostryetum, Aceri-Fraxinetum illyricum, Pinetum
austroalpinum, Adenostylo-Piceetum in
Rhodothamno-Rhodoretum.

odpadlo na gozd, 1/3 na pašnike in planine,
1/6 na njive in 1/20 na travnike. Živinoreja
in poljedelstvo sta bili najpomembnejši
gospodarski panogi, les pa je začel dobivati
veljavo šele proti koncu 19. stoletja. V prvi
polovici 20. stoletja sta začela poljedelstvo
in živinoreja močno pešati. Deleži zemljiških kultur so se spremenili tako, da se je
delež njiv in pašnikov zmanjšal, povečal
pa se je obseg travnikov in zlasti še gozda.
Gozd danes porašča 70% rodovitnih tal.
Tehnični posegi (gradnje) v okolje so bili
omejeni v glavnem na postavitev bivališč
in gospodarskih poslopij. Poti so bile sicer
goste, vendar ozke in prilagojene terenu.
V vodnatih jarkih so postavili mlina.
V šestdesetih letih 20. stoletja se je
začela obširna gradnja prometnic. Gozdne
ceste, ki povezujejo hribovske kmetije z
dolino, dgsegajo danes gostoto okrog
16m/ha (Siljar 1991 ).
Strnjeno naselje je le kraj Luče, drugo
prebivalstvo tega območja pa je bolj ali
manj razkropljeno po dolini Lučnice in po
hribovskih kmetijah v obliki celkov.
Pomemben dejavnik je tudi antropogeni
vpliv na vegetacijo, posebno v višjih nadmorskih višinah, kjer so gospodarili z
gozdovi s fratarjenjem oz. požari in novinami. Popolna prevlada smreke skozi več
generacij je spremenila rastiščne razmere
v taki meri, da je danes mestoma težko
določiti primarno gozdno vegetacijo.
Kulturna krajina, ki je nastala v stoletjih
od naselitve dalje, kaže podobo, kakršna
je preživela (tudi katastrofe) ter ima zaradi
tega posebno vrednost.
5 PRESOJA OGROŽENOSTI OBMOČJA
LUČNICE ZARADI ZEMELJSKIH PLAZOV
5 A JUDGEMENT AS TO THE JEOPARDY LEVEL OF THE LUČNICA AREA DUE TO LANDSLIDES

4.5 Antropogeni vplivi
4.5 Anthropogenic effects

5.1 Zemeljski plazovi
5.1 Landslides

Naselitev v teh krajih se je začela v 13.
stoletju pod vplivom benediktinskega samostana v Gornjem Gradu. Potekala je v
obliki celkov. Za časa franciscejskega
katastra je od vse rodovitne površine 1/2
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Zemeljski plazovi so po nastanku zelo
stari in se na Zemlji pojavljaj 0 že približno
milijardo let. So eden nenehnih preoblikovalcev njenega površja in so za razvoj Je-
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Lepo vidna drsna ploskev pod odlomnim robom, v centralnem delu Tratičnikovega plazu
A well se en slip plain under the crown, in the central part of the Tratičnik /ands/ide

\

tega nekaj povsem naravnega, saj jih je
treba razumeti kot sproščanje reliefne,
vodne, klimatske, magnetne energije pri
vzpostavljanju sukcesivnih, novih, fizikalnih, prostorskih in drugih dinamičnih ravnotežij za živo naravo. Za človeka pa so
plazovi škodljivi in nezaželeni pojavi, zlasti
ker najpogosteje nastopajo na življenjsko
ugodnih terenih (plodna tla, nad poseljenimi dolinami, ob prometnicah itd.).
V daljni zemeljski preteklosti so bili
zemeljski plazovi ob intenzivnejši tektoniki,
vulkanskem delovanju, klimatskih ekstremih znatno pogostejši, z umirjanjem teh
pojavov in s širjenjem vegetacije, zlasti
gozdov, so se umirjali, s pojavom človeka
in njegovih nepravilnih posegov v prostor
pa so spet pogostejši (Campa 1994).
Zemeljski plaz imenujemo pojav, ko se
velika količina zemlje, blata, kamenja,
skalovja in drobirja pomika po pobočju
hriba navzdol (Walker 1992).

5.1.1 Pojavne oblike plazne erozije
5.1.1 Slide erosion forms
Ločimo naslednje pojavne oblike plazne
erozije (Pintar 1987):
Z d r s i nastanejo praviloma tam, kjer
ležijo razmeroma trdne krovne plasti hribin
na strmi, zglajeni površini stabilnejše podlage. Večina lokalnih zdrsov je posledica
izpodkopanih ali presekanih krovnih plasti,
v večjih razsežnostih pa izjemne razmočeR
nosti le-teh. Nevarni so zaradi nenadnega
sproženja in pospešenega gibanja zdrsele
plazovine, dodatno pa so problematični,
ker jih glede na navidezno stabilnost vrhnjih plasti težko predvidimo. Zdrsele plazovine sestavljajo premešani izvorni hribinski
materiali. V primerjavi z drugimi plazovi se
začnejo zdrsi trgati od spodaj navzgor.
U s ad i so značilen pojav izpodkopan ih
zemljatih pobočij, katerih brežine so strm ejše od nagiba njihove naravne stabilnosti.
Večkrat se sprožijo zaradi nepravilnega
GozdV 54, 1996
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izvajanja brežin usekov, so pa tudi pogost
spremljevalec globinske in bočne erozije.
Usadne plazovine sestavljajo praviloma
pregnetene glineno-meljaste ali z glino mešane zemljine. Njihova značilnost je veliko
naraščanje sproščanja

in nenadejanega gi-

banja plavin.
P 1 a z o v i se praviloma sproščajo
zaradi prekomernega razmikanja drobnozrnatih in pretežno drobnozrnatih mešanih

zemljin v nagibih med 35 % in 120 %. V
enov1tlh zemljinah navadno ne dosegajo
večje

razsežnosti, kljub temu so škodljivi

zaradi številnosti in so pogost vzrok razvoja

erozijskih žarišč. Značilnost plazov v plaslovitih zemljinah pa so nekaj metrov (redkeje tudi do 40 m) globoki sloji prepustnejših zemljin, ki plazijo po manj prepustni
podlagi (sivica, morska glina ipd.). Sprožajo in gibajo se počasi, čestokrat skozi desetletja. Do hitrejših premikov pride ob
izjemni razmočenosti, zaradi velikih raz-

sežnosti, že pri relativno blagih nagibih
(1 = 6 %). Njihove odkladnine so pregnetene izvorne zemljine.

P o d o r i se sprožijo trenutno v strmih
skalnih hribinah in ob njihovih razpokah.
Nastanejo kot posledica popustitve notranje povezanosti, dodatnih obremenitev
izpodkopanih vznožij in ob tektonskih premikih, pri katerih lahko zavzemajo velike
razsežnosti. Podornine in preperinske

zruške sestavljajo hidrološko nepredelane
gmote delno razrutih hribin, od najdrobnejših frakcij do velikih skalnih blokov. Kot
take so največkrat stabilne, na labilni
podlagi pa zaradi večjih obtežitev pogostokrat izzovejo plazenje.
5.1.2 Vzroki za zemeljske plazove
5.1.2 Landslides' causes

- zamakanja - preusmerjanja vod od
zgoraj ali s strani,
-prekomernega zastajanja vod v poboč
nih kotanjah in na terasah,
-prevelikega pronicanja vod in počas
nega podzemnega odtoka oz. previsokega
nivoja talnih vod.
Drugi pomemben vzrok zemeljskih plazov je pregrupacija hribinskih mas zaradi:
- rahljanja, zlasti miniranja in planiranja
površin,
-spodkopavanja brežin zaradi erozivne-

ga delovanje voda in gradbenih posegov,
- preobremenjevanja zaradi naplavljanja,
nasipov in deponij (Pintar 1987).
Pogosto pride do zemeljskih plazov na
strmih pobočjih zaradi erozije, ki je posledica sekanja gozdov ali drugih neustreznih
posegov. Zemeljske plazove lahko povzročijo tudi potresi in vulkanski izbruhi.
5.1.3 Hitrost plazenja
5.1.3 Sliding speed

Hitrost plazenja in razvoj hitrosti s časom
je naslednji pomemben faktor pri obravnavanju zemeljskih plazovih. Nonveiller (1979)
razlikuje več faz, ki jih je odredil po razvoju
hitrosti plazenja. Najprej se pojavlja p o 1ze nje. Njegova hitrost je zelo majhna (do
30 mm na leto) in približno stalna, plazne
napetosti so manjše od trdnosti hribin
varnostni količnik pa je (F) > 1. Polzenje
traja, vse dokler sile, ki povzročajo plazenje, ali nastala deformacija ne začnejo
zmanjševati varnostnega količnika. Takrat
nastopi p r e d p 1a z e n j e. če varnostni
količnik še naprej pada, se hitrost poveču
je, deformacije postopoma rastejo in nastane faza 1 o m a, pri kateri je pomikanja
najhitrejše. Na koncu faze zloma se začne
faza s t a b i 1i z a c i j e, ko spremenjeni
pogoji in morfologija ali umetni prijemi

Za nastanek zemeljskih plazov so potrebna bolj ali manj nagnjena tla, slaba
povezanost določenega sklopa skale ali
sekundarna razpokanost. Sprožitev plazu
je odvisna še od pritiska vode oz. pornega
tlaka ter od vplivov dodatnih, naravno ali
umetno povzročenih sil (Grimšičar 1984).
Zemeljski plaz se sproži, kadar postane
zrahljana vrhnja plast nestabilna. Eden
najpomembnejših vzrokov za to je preko-

ni količnik spet poveča, hitrost pomikanja
pa manjša.
Z deformacijo se zmanjšuje trdnost hribin, s tem pa se povečuje hitrost plazenja,
ki je lahko zelo velika. Zelo velike hitrosti
nastanejo takrat, ko je material zelo občut
ljiv za spremembe. Ze male deformacije in
s tem lokalne spremembe lahko povzročijo

merna navlaženost zemljin zaradi:

naraščajoče
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močnim povečanjem hitrosti plazenja, naglim širjenjem ogroženega območja in zelo
veliko končno hitrostjo.
'

5.1.4 Podvrženost

zemljišč

plazni eroziji

trdnosti, zemljine pa po USCS-klasifikaciji.
Po stabilnosti so naštete skupine kamnin
oz. zemljin razvrščene v tri skupine (maj-

hna, srednja in velika možnost plazenja)
(Ribičič 1994).

5.1.4 Areas Jiable to slide erosion

Glede na podvrženost zemljišč plazni
eroziji ločimo:
-stabilna zemljišča, katerih premikov
brez tektonskih vplivov in večjih umetnih
prelaganj ni pričakovati;
-pogojno stabilna zemljišča, ki postanejo ob povečani vsebnosti vod ali prerazporeditvi zemeljskih mas nestabilna;
-nestabilna zemljišča, ki so že pri obstoječih razmerah v zaznavnem gibanju.
5.1.5 Stabilnostne lastnosti hribin in zemljin
5.1.5 Stability properties of rock and soils

Za litološke enote, ki so v Sloveniji, se je
glede na njihove inženirsko-geološke lastnosti ocenila njihova podvrženost plazenju
(preglednica 1). Razvrščene so v sedem
skupin, pri čemer so hribine razvrščene po

5.1.6 Ogroženost Slovenije zaradi zemeljskih plazov
5.1.6 Jeopardy level in Slovenia due to landslides

Po dosedanjih podatkih (Pintar 1975) je
potencialno največ plazov na območju
metamorfnega permokarbonskega, terciarno-kvartnega in triadnega dela Slovenije,
dejansko pa povsod tam, kjer prostor
neustrezno izkoriščajo: kmetijstvo, prometna infrastruktura, rudarstvo, odlagališča in
deponije, premala gozdnatost, izsekavanje
gozdov, degradiranost in monokulture,
poselitev, propadanje okolja, pogostost
klimatskih ujm. Stabilni so le kraški svet in
aluvialni nižinski predeli. Potencialno so
erozija, usadi in plazovi možni na približno

880 000 ha (45 %), dejansko pa se pojavljajo v intenzivnejši obliki na območju
400 000 ha, kjer deluje nad 6000 večjih in

Preglednica 1: Ocena vpliva sestave geološke zgradbe na možnost nastanka zemeljskih
plazov (Ribičič, Vidrih 1994)

Table 1: The estimate of geologic composition's impact on the possibility of landslide formation
(Ribičič,

Vidrih 1994)

trdne

karbonati

majhna

srednje trdne

kfastiti

srednja

HRIBINE

POLHRIBINE

velika

mehke

1

f1

majhna

ZEMLJINE

GG, GM, Cl, CL,
Ml, ML, SM, DC

gfinasto-prodni
zasipi

CH, MH, Cl, Ml,
OH, Ol

morski ln
jezerski

srednja

zelo rahlo odloženi sedimenti
ali

velika

jezersko-močvirnega
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manjših plazov, ki sproščajo približno 5,3
miljone ton materiala in ogrožajo okrog
30 % ozemlja države.
5.1.7 Do zdaj znani zemeljski plazovi v
hudourniškem območju Lučnice
5.1.7 The landslides known up tili now in the
Lučnica torrent area

Po ustnem viru sem prišel do podatka,
da je bil okrog leta 1928 manjši plaz nekje
nad domačijo Selišnik. Drugače v zadnjih
letih (do leta 1990) ni bilo zaznati večjih
zemeljskih plazov. Geografi pa so na
letalskih posnetkih odkrili številne polkrožne kotanje visoko na pobočjih nad dolinami. Podrobnejše preučevanje je pokazalo,
da je večina teh kotanj nastala s prožen jem
velikih plazov v zadnjih nekaj tisoč letih
(Natek.1991-b).

vine napojijo gruščnata območja do skalne
osnove, po kateri začne voda odtekati in s
tem tvoriti vodnato drsno ploskev. Teža z
vodo prepojene gruščnate plasti se močno
zveča, se na mnogih krajih pretrga in zdrsi
po pobočju (Natek 1991-a). Nastanejo
številni zemeljski plazovi in usadi.
Labilna in pogojno stabilna tla imamo
tudi na območjih, kjer se nahajajo keratofirski tuf in tulit, diabazni tuf in tulit, glinasti
skrilavci, nizkometamorfni zeleni skrilavci

z vložki tufa in keratofirja, pobočni grušč,
morene ter lapor in lapornati apnenec.
Kjer je kamnina kompaktna, ni trenutne
nevarnosti za zemeljski plaz. Obstaja pa
seveda možna nevarnost zaradi velike
mehanična razgradljivosti
Problematični so predvsem

imamo preperino.
če so kompaktna, so vse te kamnine za

vodo neprepustne.
5.2 Vpliv naravnih dejavnikov na možnost proženja zemeljskih plazov na
območju Lučnice

5.2 The impact of natural factors on the possibility of landslides in the Lučnica area

5.2.1 Analiza nagibov v povezavi z gealoško podlago
5.2.1 lnclination analysis related to geological
base

Ob koncu wOrmske pol eden itve pred okoli
12 000 leti so bili najvišji deli Savinjskih Alp
pokriti z ledom, večji del nižjega sveta,
nekako do 400 m nadmorske višine, pa je
bil gol in izpostavljen močnemu mehanič
nemu razpadanju. Rezultat tega dogajanja
so z gruščem prekrita pobočja, ki jih je
pozneje prerasla vegetacija in jih s tem
zaščitila pred suliflukcijo, sočasno pa je
ustvarila potencialne povzročitelje zemeljskih plazov (Natek 1991-a).
To je še posebej značilno za območje
Lučnice, kjer prevladujejo v kamninski
sestavi neprepustni andezitni tuli. Te plasti
so marsikje strmo nagnjena, obenem pa
preprežene s prelomi in drugimi razpokami.
Andezitni tuf je izrazito plastovit. Za proženje plazov so še posebno ugodne vmesne
plasti glinastih morskih sedimentov ali
linejših vulkanskih izmečkov. Obilne pada-
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teh kamnin.
predeli, kjer

Drugače

pa je v prepa-

rini, skozi katero voda nemoteno pronica.
če je kamnina nasičena z vodo, se zaradi
vzgona zmanjša njena teža, s tem pa se

zmanjša tudi opora v pobočju. Druga
pomembna neugodna posledica precejanja
vode skozi razpokana kamnina je strujni
pritisk, ki je posledica trenja vode ob kamnino in je usmerjen navzdol, vzporedno z

gladino podzemne vode (Breznik 1991).
Voda ni vzrok, ampak najpogostejši povod
za številne zemeljske plazove.
Za preperine iz andezitnih !ulov (zemljine) in njim podobne kamnine ter pobočne
ga grušča so bili po merjenju 1990 vzeti
vzorci, na katerih so v laboratoriju opravili
preiskavo strižne trdnosti. Strižni kot mokre
vezljive zemljine znaša 22,7o, povprečni
strižni kot, dobljen iz stabilnostnih analiz
za suhe zemljine, pa znaša 35o. Dejanska
vrednost strižnega kota za suhe zemljine
se je gibala med 30 in 40 stopinjami. Zaradi
varnosti smo v raziskavo za suhe zemljine
vključili

zgornjo vrednost, torej 40o.
Vsa zemljišča z nagibi pod 23 in nad 40
stopinjami so pretežno stabilna. V prvem
primeru je naklon terena preblag, da bi
tudi mokra zemljina splazela, v drugem
primeru pa se niso mogle nakopičili debelejše plasti zemljin zaradi sprotnega plazenja in spiranja. Nevarno območje za nastanek zemeljskega plazu pri različnih stopnjah vlažnosti zemljine je med obema
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vrednostima. Površine z nagibi med 23 in
40 stopinjami so torej tiste, ki so pogojno
stabi lne oz. nestabilne . Pri andezitnih ,
diabaznih in keratofirskih tufih oz. tufitih in
glinastih skrilavcih ter nizkometamorfnih
zelenih skrilavcih so ogrožena zemljišča,
ki spadajo v 5., 6. in 7. kategorijo nagibov
površin. Pri pobočn ih gruščih pa so to
zemljišča, ki se nahajajo v 6. in 7. kategoriji
nagibov površin.
Kritične površine v morenah so med 25
in 40 stopinjami, kar ustreza 5., 6. in 7.
kategoriji nagibov površin . Pri laporjih pa
je pomembno, v kaj preperijo. Nevarnost
plazenja nastane, če preperijo v glino.
Odvisno od zrnatosti in vlažnosti preperine,
strižni kot pada od 29o do 1So (bolj ko je
preperina vlažna in finozrnata, manjši je
strižni kot) . Preperine (zemljine - glinaste
do glinastomeljaste) nad 30 stopinjami
praktično ni, zato so hribine nad temi nagibi
površin stabilne. Prav tako so stabilne
hribine z nagibi pod 15 stopinjami. Ogrože. na zemljišča zaradi zemeljskih plazov so

torej v 3., 4., 5. in 6. kategoriji nagibov
površin .
5.2.2 Vpliv vegetacije na možnost proženja
zemeljskih plazov
5.2 2 The impact of vegetation on the possibility
of landslides

Primarna in najpomembnejša funkcija
naravnega, še zlasti gozdnega prostora je
njegova varovalna funkcija, saj posredno
in neposredno pripomore k razvoju narave,
človeka in njegovih civilizacijskih pridobitev.
Varovalna funkcija gozdov sovpada s pojmom prve vegetacije na Zemlji, antropocentrično pa s pojavom človeka (Čampa
1994).
Preučevanje vsebinske in količinske sestave rastlinstva je pomembna metoda za
prikaz in zaznavanje delovanja vseh dejavnikov okolja. V vegetaciji, zlasti še v gozdni,
ki je blizu prvobitne sestave, se najbolj
neposredno zrcali vpliv mnogoterih ras tišč
nih dejavnikov. Poznavanje le-teh omogo-

Fizikalno hitro razgradljivi andezitni tuti z vmesnimi plastmi glinastih morskih usedlin (foto:
Rok Ferme)
Physically fast decomposable andesite tuffs with intermediate Jayers of clay sea sediments (by Rok
Ferme)
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ča

ugotavljanje odvisnosti oz. odnosov

med rastlinstvom in klimo, tlemi, geološko
podlago do odnosov med klimo in tlemi:
med klimo in geološko podlago, med tlem1
in geološko podlago (Seliškar, Zupančič
1991). Skratka, v rastlinskih združbah se
zrcalijo vplivi in delovanje posameznih prvin
okolja, ki jih predvsem v medsebojnem
prepletanju še ne poznamo v celoti.

5.2.2.2 Vpliv gozda na vezavo tal in zaščito
tal pred plazovi
5.2.2.2 The impact of forest on ground binding
and the protection against landslides

Vsaka strnjena rastlinska odeja v določe
ni meri varuje tla pred škodljivimi učinki
manjših usadov in plazov. Največjo stopnjo
varovanja ima nedvomno gozd, njegovi

5.2.2.1 Hidrološka vloga vegetacije

učinki so, zlasti na plazovitih območjih,
pomembni.
Zmogljivost gozda za varovanje tal je

5.2.2.1

The hydro/ogical role of vegetation

odvisna od njegove vrstne sestave in od

Hidrološka vloga gozdov, ki se kaže z

porazdelitve dreves v njem (Golob 1994).
V naših razmerah je treba v predelih, kjer
je tveganje za usade in plazove posebno

blagodejnim zaviranjem in izravnavanjem
odtekajoče

vode, tako površinske kot pod-

zemne, iz zlivnih območij, je nenadomest-

veliko, ustrezno pozornost nameniti ohranjanju avtohtonih vrst listavcev, ki večino

ljiva. Ta vloga je še posebej pomembna v

ma globoko koreninijo, izogibati pa se

tako hribovitem in razčlenjenem območju,
kakršno je območje Lučnice.

Po oblikah vegetacije lahko razvrstimo
površine, na grobo, v tri osnovne skupine:

-površine, porasle z drevjem, t.j. pretežno gozd raznih tipov in oblik, od visokega
prek nizkega do raznih tipov grmišč,
-površine, porasle s travinjem (travniki,
pašniki), zelišči in raznimi trajnicami; v to
skupino uvrščamo tudi površine, porasle s
slečjem, resjem, borovnicami ipd.,

-obdelovalne kmetijske površine, porasle
s poljedelskimi kulturami (Horvat 1989).
Te tri glavne oblike rastlinske odeje različno vplivajo tako na površinski odtok vode
kot na strukturo zgornje plasti tal in s tem
na podzemni odtok vode. Prek tega posredno vplivajo tudi na stopnjo ogroženosti
zemljišč zaradi zemeljskih plazov.
Gozd ima veliko večjo količinsko proizvodnjo organskih snovi po enoti površine

kot travišča ali obdelovalna zemljišča in
zaradi tega veliko izrazitejši vpliv (Horvat
1989). Tudi na lastno rastišče veliko ugodneje deluje kot drugi dve rastlinski skupini.
Vpliv gozda se izraža v porabi vode za
svojo rast, v pridrževanju, v mehanskem
oviranju in zaviranju podzemnega odtekanja, predvsem pa v lastnostih rastišča,
zlasti v sposobnosti za večje vsrkavanje,

sprejemanje in zadrževanje vode v tleh.
Rastišče ima boljše lastnosti tudi zaradi
globoko segajočih korenin, s katerim drevesa tla rahljajo v globino in vežejo v
površino.
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moramo smreki, ki ima najplitvejši koreninski sistem. Z vrstno sestavo gozdov, ki
so na z zemeljskimi plazovi ogroženih
predelih, na območju Lučnice, ne moremo
biti zadovoljni, saj zavzema smreka v njih

prevelik delež.
Mešani gozdovi imajo prepletena sestavljen koreninski sistem, ki sega v vse talne
plasti in jih trdno veže v celoto, medtem ko
smreka v gostih, sklenjenih sestojih s
svojim plitvim koreninjem ne veže globjih
plasti.
Seveda pa od gozda ne smemo zahtevati učinkov, ki jih ne more izpolniti. Tako
gozd ne more preprečiti globjih premikanj
zemeljskih plasti, ki nastanejo zaradi geoloških vzrokov, ne more preprečiti zemeljskih
plazov in usadov, ki se pojavljajo zaradi
podtalnega delovanja vode na neprepustnih tleh, ki so ali se pojavijo v večjih globinah. Še manj more zaustaviti že začeto

gibanje plazljivega sveta, prav tako pa
gozd ne more preprečiti tistega udiranja
obrežij in pobočij, do katerega pride zaradi
spodjedanja bregov v vodotokih (Horvat
1989).

5.2.2.3 Vpliv gospodarjenja z gozdovi na
zemeljske plazove
5.2.2.3 The impact of forest managing on /and- ·
slides

Blagodejni učinki gozda so v največji
meri odvisni tudi od njegovega stanja in

Analiza možnosti proženja zemeljskih plazov

ravnanja z njim. Ni pomembna le njegova
površinska razprostranjenost v območju,
temveč predvsem in zlasti način gospodarjenja z njim. Pomembni so naravna

zgradba gozdnih združb, mešanost sestojev, stabilna struktura brez labilnih monokultur. Absolutno prednost imajo gozdovi
globokim koreninskim sistemom, z večjim
številom drevja, kvalitetne, pravilno oblikovane rasti in lahkih struktur. Varovalni
učinki naraščajo s površinsko kompleksnostjo gozda in z "zaprtostjo" njegovih robov,
zmanjšujejo pa se s površinsko razdrobljenostjo gozda te! dolžino in "odprtostjo"
gozdnih robov (Campa 1994). Nedvomno
imajo najboljši učinek na hidrološko funkcijo
in vezavo tal prebiralni gozdovi, nekoliko
slabši so stari, preredčeni sestoji brez

podrasti. Najslabše pa delujejo enodobni,
čisti smrekovi sestoji.

Na manj stabilnih tleh, na pobočnih
ali andezitni podlagi in ob večjih
naklonih zemljišč so ustrezna gozdnatost
gruščih

gozdov po varovalnem pomenu
5.2.2.5 The Košir's methodology of forest evaluation by protection significance

Metoda temelji na načelu, da ima vsak
dejavnik, ki se vkjučuje v ekološki kompleks gozdne združbe, pri gospodarskem
(mišljeno je gospodarjenje v širšem smislu)
vrednotenju gozdnega prostora za potrebe
človeške družbe neko vrednost, ki je s
tega vidika optimalna. Z ekstremnimi vrednostmi raznih dejavnikov pa nastajajo omejitve za vsestransko uporabo gozdnega
prostora v gospodarske namene.
V vrednotenje gozdov po varovalnem
pomenu so vključene vse gozdne združbe,
ki so kartografsko prikazane na fitocenološki karti Slovenije v merilu 1 : 100 000.
Kartografske enote predstavljajo praviloma
le gozdne združbe na ravni temeljne sistematske enote - asociacije. Vsebina dejav-

nikov za vrednotenje gozdnega prostora

in njena prostorska razporejenost ter raba

po varovalnem pomenu je bila izbrana

gozdnega prostora in njena ekološka uravnoteženost velikega pomena za preprečevanje usadov in zemeljskih plazov.

tako, da je iz njih razviden odgovor, v

5.2.2.4 Gozdne združbe na območju, ogroženem zaradi zemeljskih plazov
5.2.2.4 Forest communities in the area jeopardized by Jandslides

Na ogroženih površinah se najpogosteje
pojavlja združba Galio rotundifolii-Abietetum. Poleg nje so močneje zastopane še
Bazzanio-Abietetum, Luzulo-Abieti-Fagetum praealpinum, Deschampsio flexuosaePiceetum ter Luzulo-Fagetum montanum
praealpinum. Na manjših odsekih so prisotne še Abieti-Fagetum praealpinum, AceriFraxinetum illyricum ter Querco-LuzuloFagetum. Na pobočnih gruščih, ki so
nastali iz karbonatnih kamnin, se pojavljajo
še združbe Ostryo-Fagetum, AdenostyloPiceetum, Pinetum austroalpinum in Rhodothamno-Rhodoretum.
Na večini ogroženih površin rastejo zdaj
j \

5.2.2.5 Koširjeva metodologija vrednotenja

smrekove monokulture, ki so na tem mestu
neprimerne in včasih celo škodljive.

kakšni meri in v čem se izraža neposredna

varovalna vloga posameznih oblik gozdnovegetacijskih formacij. Splošno koristne
funkcije gozdov, kolikor izhajajo iz njihove
varovalne vloge, so odraz skupnega učin

kovanja gozdnih združb in pridejo do izraza
le, če je gozdnatost še dovolj velika in če
prostorska razporeditev gozda ter njegove
lastnosti še zagotavljajo uravnoteženost v

okolju in jo trajno tudi ohranjajo.
Gozdni prostor in lastnosti gozdnih združb
so ponazorjeni in vrednoteni z vzajemno
delujočimi dejavniki, in sicer:

- geološko-petrografski kompleks,
-kompleks orografskih dejavnikov,
-kompleks klimatskih elementov in pojavov,

-talne razmere gozdnih združb,
-lastnosti vegetacijske odeje.
Navedeni dejavniki so navezani na isto
primerjalno osnovo z relativno skalo, v

kateri velja najnižja vrednost za optimalne
in najvišja za ekstremne (bodisi minimalne

ali maksimalne) razmere. Skala je petstopenjska, koeficienti pa so izbrani po integralni obliki normirano normalne funkcije.
V skladu z opisano metodologijo so v
obliki tabelarnega pregleda nanizana gozdGozd V 54, 1996
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Vzrok zemeljskemu plazu pod Grobelskim vrhom je bilo spodjedanje brežine, ki ga je povzročila
(foto: Rok Ferme)
The ca use of the landslide under the Grobelski Vrh was the wash away of the river bank, caused by
the Lučnica River (by Rok Ferme)
Podveža- v nastalem jezeru je bilo potopljenih več stanovanjskih in gospodarskih poslopij
(Foto A. Horvat)
Podveža -the water of the new lake flooded severa/ houses and outbuildings (by A. Horvat)
Lučnica

198

Gozd V 54, 1996

Zemeljski plaz, sprožen leta 1990 na območju Lučnice blizu domačije Kladnik (foto: Rok
Ferme)
Landslide which went off in 1990 in the Lučnica area (by Rok Ferme)
Dela na odkopavanju in izravnavanju površine plazne gmote (Foto A. HoNa!)
Excavation and levelling work on the area of landslide material (by A. Horvat)
~~r-----~----~
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ne združbe z ocenjeno stopnjo izraženosti

cev, plazin, usadov ali podorov kamenitega

posameznih komponent okolja, v katerem
rastejo. Gozdne združbe so glede na
seštevek točk razporejene po ekstremno-

z vsestransko poudarjenim varovalnim

koluvija." To kategorijo poimenuje gozdovi
značajem

sti rastišča, v katerem uspevajo, kjer
pomeni višji seštevek ekstremnejše rastišče ne glede na vsebino take ekstremnosti.
Vsebine ekstremnosti pa so ponazorjene z

(Košir 1976).
Preostali dve združbi na pobočnih gruščih, Rhodothamno-Rhodoretum in Pinetum austroalpinum laricetosum, pa sovpadata s prvo kategorijo gozdov, to so trajno

grafičnim

varovalni gozdovi.

prikazom. Gozdne združbe so

razporejene še v kategorije po varovalni

funkciji, ki jo opravljajo neposredno na rastišču

oz. posredno v širši pokrajini.

5.2.3 Primerjava vegetacijske analize ogroženih območji z rezultati Koširjeve meto-

dologije
5.2.3 A comparison of vegetation analysis of
jeopardized areas with the results of the Košir' s
method_ology

Ob primerjavi vegetacijske analize ogroženih območij zaradi zemeljskih plazov z
rezultati Koširjeve metodologije vrednotenja gozdov po varovalnem pomenu, dobimo presenetljivo podobne rezultate. Najpogostejših pet gozdnih združb, ki se pojavljajo na z zemeljskimi plazovi ogroženih
površinah, sovpada s peto kategorijo gozdov po varovalnem pomenu. V tej je zapisano: "V peto kategorijo uvrščamo gozdne
združbe, ki poraščajo rastišča v dokaj
ugodnih orografskih razmerah; tudi tla so
razmeroma globoka. Vendar je taJni kompleks zelo labilen, zato sta njegova rodovitnost in odpornost proti eroziji tesno pove-

zani s fiziološko aktivnostjo celotnega talnega profila, ki jo je mogoče trajno ohranjati predvsem le z gozdno odejo. Sem
uvrščamo

gozdne združbe, ki rastejo na

tleh, nastalih iz silikatnih kamnin." Na
koncu še zapiše: "Po varovalnih funkcijah,
ki jih opravljajo, poimenujemo peto kategorijo gozdovi na labilnih tleh" (Košir 1976).
Združbi Ostryo-Fagetum in AdenostyloPiceetum, ki se pojavljata na pobočnih
gruščih, sovpadata z drugo kategorijo
gozdov, za katero pravi: "V drugo kategorijo spadajo gozdne združbe, katerih gospodarski pomen (v širšem smislu tega
pojava) je sicer lesnoproizvodni, vendar

5.3 Aplikacija vplivov na proženje zemeljskih plazov v letu 1990 v dolini
Luč nice
5.3 The application of the influences on landslides in 1990 in the Lučnica Valley

Posebnost naravne ujme 1. novembra

1990 je bilo proženje številnih zemeljskih
plazov v dolini Lučnice. Evidentiranih je
bilo 27 plazov, med njimi več velikih, ki so
prizadeli 2,6 ha travnikov in 7,6 ha gozdov
(Kladnik 1991 ). To ne zanika velikega
varovalnega pomena gozda, ampak kaže
na dolgotrajnejše dogajanje, ki je sestavni
del preoblikovanja površja v tej krajini.
Največji plaz na gozdni površini se je
sprožil nad Tratičnikovo domačijo (podrobno opisan v nadaljevanju). Drugi večji plazovi na gozdnih površinah so splazeli na
naslednjih lokacijah: pri domačiji Rep, v
obrtni coni, pod Grobelskim vrhom, nad
domačijo Petek, pod Dovnikovim Vrhom,
pod Golbovcem, pri domačiji Obcir in nad
domačijo Selišnik. Drugi večji plazovi pa
so nastali na negozdnih, travnatih površinah, in sicer: pri domačiji Fitez (dva, ki sta
vzročno povezana), blizu domačije Kladnik
dva, nad Markovno Ravno in JZ od domačije VršaJe.
Gledano s fitocenološkega vidika so
splazele površine na rastiščih združb Galio
rotundifolii-Abietetum, Ostryo-Fagetum,
Bazzanio-Abietetum in Abieti-Fagetum
praealpinum. Na teh površinah se zdaj
razprostirajo smrekove monokulture oz.

travnate površine. Veliko plazov, med njimi
tudi največji, je nastalo na andezitnih tufih,
mnogi pa na lapornati podlagi in pobočnih
gruščih.

teh gozdov. Varovalna vloga teh gozdnih

Če mesta, na katerih so se sprožili večji
zemeljski plazovi, primerjamo z analizo

združb je v preprečevanju razvoja spirav-

geološke podlage z nagibi površin, vidimo,

se ta mora podrejati varovalnemu pomenu
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da zelo dobro sovpadajo s površinami, ki
smo jih izločili kot ogrožena območja. Pri
primerjavi teh mest z vegetacijsko analizo
oz. s Koširjevo metodologijo vrednotenja
gozdov po varovalnem pomenu, ugotovimo, da so večinoma na rastiščih združb, ki

sovpadajo z drugo in peto kategorijo gozdov (gozdovi z vsestransko poudarjenim
varovalnim značajem in gozdovi na labilnih

tleh). Dva zemeljska plazova pa sta se
sprožila na rastišču združbe Abieti-Fagetum praealpinum, ki ne spada med ogrožena rastišča (po Koširju), ampak sovpada s
četrto kategorijo gozdov (gozdovi interlerenčnih klimatov), ki spadajo med naše
najpomembnejše lesnoproizvodne gozdove. Vendar moramo omeniti, da je na

mestu, kjer sta se sprožila, danes travnik.
Pri številnih manjših plazovih in usadih,
ki so se utrgali na obdelovalnih površinah,
travnikih, pašnikih in tudi v gozdovih, ne
moremo zanikati vpliva človeka na labilno
ravnovesje v preperlinski odeji, ravnovesje

je omajala krčenje gozda, nepravilno gospodarjenje ter gradnja poljskih poti in
gozdnih cest. V primerjavi z manjšimi
plazovi in usadi pa so se večji sprožili brez

bistvenega sodelovanja

človeka.

5.3.1 Primer velikega plazu v Podveži v
dolini Podvolovljek
5.3.1 The example of the big landslide in Podveža in the Podvolovljek Valley

Velik plaz, ki se je utrgal 1. novembra
1990 ob 22. uri nad levim bregom Lučnice,
neposredno za domačijo Tratičnik, je slednjo porušil do tal, zaprl pa je tudi odtok
Lučnici. Za njim je v nekaj urah nastalo
jezero z okrog 1O milijoni m3 vode (Nate k
1991-b).
Podrobna analiza padavin, ki so jo naredili hidrometeorologi in sinoptiki, je pokazala, da je bil oktober, od devetega naprej,
nadpovprečno

deževen, da so se padavine

stopnjevale od 26. do 31. 10. in dosegle
višek v noči na 1. 11. in podnevi istega dne.
Padavine so bile obilne, posebno intenziv-

ne pa 1. 11. ob prehodu hladne fronte,
nastanka nevihtnih oblakov

padavin (220 mm) kaže eno od treh tovrstnih jeder tudi na območju Luč, skoraj
celotna Zgornja Savinjska dolina pa je bila
v območju izohiet 160-220 mm (Meze
1991-b). Zaradi tolikšnega in tako dolgotrajnega deževja je bila zadrževalna sposobnost tal izčrpana že do nastopa viška
padavin 31. 1O. in 1. 11., zato je na tem
območju odtočni koeficient dosegel vrednosti do 0,9 (Horvat 1991 ).
Povod za sprožitev plazu torej ni bilo
spodjedanje pobočja v strugi Lučnice,
ampak veliki vzgonski in strujni pritiski
zaradi kopičenja padavinske vode v nesprijetem materialu in spodaj ležečih razpokanih plasteh andezitnega tufa.
Podrobna preučitev plazu je pokazala,
da je bila drsna ploskev pod odlomnim
robom v centralnem in jugovzhodnem delu
plazu formirana v smeri upada plasti skalnih mas. Smer upada je bila približno proti
severozahodu. Drsna ploskev v najvišjem

- severnem delu plazu pa je potekala
pretežno po pobočnih glinastih in skalnih
preperinah. Generalna smer drsenja ni bila
pravokotna na Lučnico, ampak poševna

od severa proti jugu, razgaljeni skalni skladi
v centralnem in jugovzhodnem delu odlomnega roba so predstavljali levi bok (gledano
navzdol) konkavno zakrivljene drsne ploskve. Možno je sklepati, da je bil neposredno
nad nivojem Lučnice približno v črti D-D
(glej shemo št. 3) viden del drsne ploskve,
vendar zelo neizrazito. Nad domnevno

drsno ploskvijo so bili do višine približno
12 m zdrobljeni skalni masivi, ki so bili na
zgornjem delu pobočja pokriti s približno 3
m debelim slojem glinasto meljaste preperine. Takšen sestav tal je bilo opaziti v
smeri nizvodno vse do presečišča s črto

C-C, od tod dalje nizvodno v dolžini približno 40 m pa so bili skalni masivi narinjeni
na naplavinske sloje. V spodnjem, nizvodnem delu pobočja so bili na naplavinske
sloje narinjeni glinasto meljasti krovni sloji.
Od presečišča s črto D-D vzvodno pa
verjetno prvotno levo pobočje doline ni bilo
premaknjeno, ampak ga je plazina le prekrila in zasula v debelini približno 1Om
(FAGG 1991 ).

povzročiteljice

in nanje vezanih močnih nalivov. Padavin-

ska karta 48-urne maksimalne

količine
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Shema 2: 48~urne količine padavin, izmerjene 1. in 2. novembra 1990 ob 7. uri (Pristov 1991)
Scheme 2: A 48-hour-precipitation quantity, taken on the November 1st and 2nd 1990 at 7 a.m.
(Pristov 1991)

Podveža- zasilno cesto za povezavo Podvolovljeka z Lučami so morali speljati po desnem
bregu- pogled proti vodi, zadaj porušena Tratičnikova domačija na plazu (Foto A. Horvat)
Podveža - a temporary road to link Podvolovljek with Luče had to be /aid on the right bank-a view
towards the river, with the destroyed Tratičnik's farm on the landslide (by A.Horvat)
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Shema št. 3: Tratičnikov plaz v Podvolovljeku- prerez skozi vrtino VB po osi splošne smeri
njegovega premika- stanje po sanaciji plazu, pred ureditvijo Lučnice in obnovo ceste (Horvat
1994)
Scheme 3: The Tratičnlk landslide in Podvolovljek-a section through the VB borehole along the axis
of its general movement's direction -the restored situation after the landslide, before the regulation of
the Lučnica River and road reconstruction (Horvat 1994)

Legenda:

D
\

Plato izkopanega plazu za obnovljeno cesto

~ Odkopana, poravnana in zatravljena površina
Očiščena površina plazu (izkop panjev, poravnanje, zatravitev)
Skal nato
Splošna os premika plazu

o

<

'

.~

'
Scs~.i:'~ u.<f~/<1{:
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Izkopavanje prekopa ni bilo brez nevarnosti -leva brežina, sestavljena iz nad 10m debelih
plasti razrahljane plazovine, se je nenehno udirala in drsela navzdol (Foto A. Horvat)
The excavation of the canal was an risky job- the left riverbank, composed of over 10-m-thick layers
of /oosened slip /and, was constantly sliding downwards (by A Horvat)

Razbremenjeno in izravnano pobočje po uspeli protierozijski ozelenitvi (Foto A. Horvat)
The relieved and level/ed slope after a successful antierosion afforestation (by A Horvat)
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močneje

6 UGOTOVITVE

spadajo še druge,

6 CONCLUSIONS

združbe na tem območju, in sicer: Bazza-

Glavni

povzročitelji

številnih zemeljskih

plazov so naravni dejavniki. Prispevek
človeka

je posreden, a glede na razsež-

nosti manjši.
Kamninska sestava z nagibi površin
dobro nakazuje verjetno ogroženost obmo~
čij

zaradi zemeljskih plazov. Problematični

so predvsem andezitni tuti, ki so, če jih ne
prekriva vegetacija, podvrženi močnemu
mehaničnemu razpadanju. Labilne površi-

ne so predvsem tam, kjer je preperina,
kompaklna kamnina je v glavnem stabilna.
Podobno velja še za diabazne in keratofirske tule oz. tulite, glinaste skrilavce,
nizkometamorfne zelene skrilavce z vložki

tufa in tulila ter pobočne grušče. Problematične so še površine, kjer so morene in

preperine laporja. Pri morenah in lapornatih
preperinah veljajo za možno ogrožena območja tista, katerih nagibi površin se
gibljejo med 25 in 40 stopinjami (pri morenah) oz. med 15 in 30 stopinjami (pri laporjih). Kot notranjega trenja je za andezi!ne tute in njim sorodne kammne ter poboc-

ne grušče 22,?o (mokre zemljine) oz. 35°
(suhe zemljine), kar pomeni, da sl'adajo
površine z nagibi med 23 rn 40 stoprnJa'!_ll
med labilne do pogojno stabrlne. Za pobocne grušče se ti nagibi gibljejo med 29 in 40
stopinjami. Nižje vrednosti nagibov površin
veljajo za mokre zemljine, pri čemer igra

pomembno vlogo režim talnih vod. Glede
na ta dejstva smo določili možno ogrožena
območja

zaradi zemeljskih plazov, ki se

razprostirajo na 7,88 km2 površine oz. na
13,7 % površine celotnega območja Luč
nice.

Naravna gozdna vegetacija ugodno vpliva na vodni režim v tleh, poleg tega dobro
varuje tla pred manjšimi zemeljskimi plazovi in usadi, ne more pa preprečiti večji~

plazov. Pri tem je zelo pomemben tu"dl
način gospodarjenja z gozdovi. Najboljse
tovrstne učinke dosega prebiralni gozd,
najslabše pa enodoben, čisti smrekov

gozd.
"
Najpogosteje zastopana gozdna zdruzba
na ogroženih območjih je Galio rotundifoliiAbietetum. Uvrščamo jo v peto kategoriJO,
v tako imenovane gozdove na labilnih tleh
(po Koširjevi metodologiji). V to kategorijo

zastopane

nio-Abietetum, Luzulo"Abieti-Fagetum praealpinum, Deschampsio flexuosae"Piceetum ter Luzulo"Fagetum montanum praealpinum. Poleg teh gozdnih združb sta moč
neje zastopani še združbi Ostryo-Fagetum
in Adenostylo-Piceetum, ki spadata v gozdove z vsestransko poudarjenim varoval-

nim

značajem

(druga kategorija) in združbi

Pinetum austroalpinum laricetosum ter

Rhodothamno-Rhodoretum, ki spadata
med trajno varovalne gozdove (prva kategorija). Rezultati te analize so skladni navedbam Koširjeve metodologije vrednotenja gozdov po varovalnem pomenu.
Večji zemeljski plazovi, ki so se sprožili
novembra 1990, so nastali na mestih, ki
smo jih izločili kot ogrožena območja zaradi
zemeljskih plazov. Dobro se ujemajo tudi z

vegetacijsko analizo oz. s kategorijami

gozdov, ki imajo varovalni predznak: Obe
analizi nam dajeta odgovor na vprasanje,
kje so ogrožene površine zaradi zemeljskih

plazov, vendar je bolj točna in natančna
analiza nagibov z geološko podlago.
Drobni posegi, npr. kmetijska raba razmeroma strmih pobočij. smotrna gradnja
vlak in gozdnih cest, le neznatno prispevajo k okrepitvi možnosti proženja večjih
zemeljskih plazov, vendar je to lahko "kapljica" čez rob. Zato je pazljivost pri gospodarjenju z gozdovi oz. s krajino nujna, in to

zlasti pri:
-odločanju o ustrezni gozdnatosti in
njeni prostorski razporejenosti ter rabi

gozdnega prostora in njuni ekološki uravnoteženosti,
-odločanju o zgradbi, strukturi in mešanosti gozdnih združb,
-načrtovanju in gradnji poti, vlak in
gozdnih cest,
-preprečevanju

koncentracije površin-

skega odtoka.
Skratka, potrebna je skrbna "nega" krajine in močnejši nadzor nad vsakršnim posegom v potencialno ogrožena območja. Pri

poseganju v prostor je zelo pomembno,
da na potencialno ogroženih območjih ne
porušimo krhkega naravnega ravnotežja.
Povzetek
Območje Lučnice leži v zahodnem delu gozdno~
gospodarskega območja Naza~e. Zanj je značilna
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klima predalpskega sveta, z okoli 1600 mm padavin na leto in srednjo letno temperaturo okoli
5-9 oG. Vtem delu so poglavitne kamnine apnenci,
dolomiti in andezitni tufi, poleg njih pa so v plasteh
karbonatnih kamnin še slabo razviti skrilavci in
oligocenske plasti peščenjakov, glin, skrilavcev
in laporjev. Med temi kamninami so fragmentarna
zastopane še druge pra kamnine in eruptive. Oblikovitost površja, dana z razporeditvijo in orientacijo
nagibov površin, kaže zelo razgiban relief. Naravna
vegetacija je gozd. Prevladujejo jelove, jelovobukove in bukove združbe. Zaradi novinarjenja in
fratnega gospodarjenja je prvotna vegetacija zelo
spremenjena, večinoma v obliki smrekovih monokultur. Za uspešno ugotavljanje ogroženosti tega
območja zaradi zemeljskih plazov je podrobnejše
poznavanje teh naravnih dejavnikov izredno pomembno.
Plazna erozija se pojavlja kot zdrsi, usadi, podari
in plazovi. Za nastanek le-teh pa so potrebne
določena nagnjenost tal ter slaba povezanost kamninske osnove ali sekundama razpokanost. Najpomembnejši vzroki za sprožitev zemeljskega plazu
so prekomerna navlaženost zemljin, pregrupacije
hribinskih mas ter potresi. Pomemben faktor pri
plazovih je hitrost plazenja, ki jo razdelimo na štiri
faze. Najprej se pojavi polzenje, nato predplazenje
in faza zloma, na koncu pa faza stabilizacije.
Labi Ina oziroma pogojno stabilna zemljišča so
predvsem na preperinah andezitnih tufoy in njim
sorodnih kamninah. To so keratofirski in diabazni
tufi in tufiti, glinasti skrilavci, nizkometamortni zeleni skrilavci z vložki tufa oz. tufita ter pobočni
grušči. Poleg tega imamo labilne površine še na
lapornatih preperinah in morenah. Za te hribine je
bil določen strižni kot mokre zemljine in povprečni
strižni kot suhe zemljine. Ob pomoči teh dveh
kotov so se določile vrednosti naklonov, ki jih
imajo ogrožene površine. Ti nakloni se gibljejo
med 29 in 40 stopinjami za pobočne grušče, med
25 in 40 stopinjami za morene, med 15 in 30
stopinjami za lapornate preperine ter med 23 in 40
stopinjami za preperine andezitnih tutov in njim
sorodnih kamnin.
Gozdna vegetacija, zlasti če je blizu prvobitne
sestave, ugodno vpliva na preprečitev manjših
plazov in usadov. Predvsem seta učinek izraža v
hidrološki funkciji gozdov in v vezavi ter varovanju
tal pred škodljivimi zunanjimi vplivi. Ti blagodejni
učinki so odvisni še od načina gospodarjenja z
gozdovi. Večjih zemeljskih plazov gozd ne more
preprečiti.

Gozdna združba, ki se najpogosteje pojavlja na
ogroženih področjih, je Galic rotundifolii-Abietetum,
dejansko pa so na teh rastiščih čisti smrekovi
sestoji. Primerjava s Koširjevo metodologijo vrednotenja gozdov po varovalnem pomenu kaže veliko stopnjo skladnosti rezultatov.
Apliciranje izsledkov te raziskave na leto 1990
pokaže, da so se številni zemeljski plazovi utrgali
prav na mestih, ki so izločena kot ogrožena območ
ja zaradi plazov. To dejstvo potrjuje tudi največji
plaz, ki se je sprožil 1. novembra v Podveži v
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dolini Podvolovljek in zajezil Lučnico ter povzročil
nastanek do 20m globokega zajezitvenega jezera.
S posledicami zemeljskih plazov se moramo
nehote sprijazniti, vendar jih lahko izkoristimo za
poduk, kako se v prihodnosti prilagoditi oziroma
zavarovati pred podobnimi pojavi, kajti prisiljeni
smo živeti z njimi.
AN ANAL YSJS OF LANDSLIDE POSSJBILITY
Summary
The Lučnica watershed is situated in the western part of the Nazarje forest management reg ion.
lt's characteristics are pre-alpine climate with 1600
mm of rain per year and a mean annual temperature around 5-9oC. The major rock in this region
is limestone, dolomites and andesite tuffs. Besides these, there are also poorly developed shales
and Oligocene layers of sandstone, clay, shells
and mari. Among this rock there are also fragments of other basic types of rock and eruptive
rock. The shape of the surtace, determined by the
arrangement and orientation of the inclination of
the surtaces, shows a diverse relief. The natural
vegetation is forest. Fir, Fir-Beech and Beech
associations are prevailing. Due to the cleaning
system, the original association has primarily changed, into spruce monocultures. Profound knowledge of the relevant natural facto rs is very important for the successful establishing of the threat to
this reg ion caused by landslides.
Landslide eros ion appears as landslips, slumps,
rockfalls and slides. For the formation thereof, a
precondition is certain inclination of the ground
and we ak binding of rock base or secondary cracks.
The most important causes for landslides are
overmoisturized ground, regrouping types of rocks
and earthquakes. An important factor regarding
landslides is the speed of slumping, which is divided into four phases. First there is slumping,
folloved by pre-slumping and the phase of breakage, resulting into the phase of stabilization.
Unstable lands and conditional stable lands are
mostly on the debris of andesite tuffs and on
cognate rock. Besides those we also have unstable surtaces on the debris of marls and moraines.
The angle of interna! friction of wet soil and the
ave rage ang le of interna! friction of dry soil have
been determined for this hilly ground. By means
of these two angels the values of slopes with
jeopardized surtaces have been established. These slopes are among 29 and 40 degrees for lateral gravels, among 25 and 40 degrees for moraines,
among 15 and 30 degrees for the debris of marls
and among 23 and 40 degrees for the debris of
andesite tuffs and for si milar rock.
Forest vegetation hasa positive impact regarding the preventing of landslides, especially if it is
similarto its original structure. This effect is especially expressed in the hydrologic function of forests and in the binding of the ground and protecting thereof from destructive external influences.
These positive effects also depend on the way of
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forest managing. Bigger landslides cannot be stopped by forests.
The forest plant association which is the most
common on jeopardized areas is Ga!io rotundifoliiAbietetum. ln fact, there are pure spruce formations on these natural sites. A comparison with
the Košir's methodoJogy of the forest evaluation
according to their protective role evidences a high
identical results.
The application of the results of this research to
the year 1990 shows that a lot of landslides appeared exactly on the areas which had been pointed out as being jeopardized by landslides. This
also goes for the biggest Jandslide that went off on
November 1st in Podveža in the Podvolovljek
Valley and has dammed up Lučnica, which has
resulted in the origin of a 20m deep -lake.
It is best to take the consequences of landslides. They can, however, represent a Jesson
how to act in the future to secure protection against
similar phenomena.
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Botanična

potepanja po ostenjih nad Ribjekom ob

Kolpi
Botanical Ramblings over Rock Faces above Ribjek upan the Kolpa
River (S SLOVENIA)
Marko ACCETTO *

Izvleček:

Accetto, M.: Botanična potepanja po ostenjlh
nad Ribjekom ob Kolpi. Gozdarski vestnik, št.
4/1996. V slovenščini s povzetkom v angleščini,
cit. lit 21.
Avtor navaja nova nahajališča 31 rastlinskih
taksonov in dveh asociacij, ki v kvadrantu sredM
njeevropskega kartiranja flore 0454/3 in v nekaj

primerih tudi v sosednjih kvadrantih (0454/1 ,4) še
niso bile omenjene. Jv1ed rastlinskimi taksoni je
Arabis scopoliana novost v flori Kočevske in hkrati
njeno tretje, po 238 letih odkrito nahajališče v
Sloveniji.
Ključne besede: flora, Kočevska, Slovenija

1 UVOD
INTRODUCTION

Med številnimi naravnimi lepotami Slovenije ima dolina zgornje Kolpe zagotovo
posebno mesto. Marsikateri njen kotiček
je s svojimi posebnostmi biser za sebe. Za
območje mogočnih, slikovitih, na pogled
divjih in težko prehodnih astenij nad Ribjekom ob Kolpi (slika 1), to zagotovo velja.
V okviru mreže srednjeevropskega kartiranja flore leži le-to v delu kvadranta
0454/3, ki je bil floristično že dodobra
proučen (Štimec 1982). Kljub temu sem
menil, da je malo verjetno, da bi že kdo
stikal za rastlinami po teh brezpotjih.
Botanična vedoželjnost me je zato speljala
v ta čudoviti skalnati svet v lanskem poletju
večkrat. Ker sem na teh potepanjih naletel
na nekaj zanimivih rastlinskih vrst oziroma
taksonov, jih prinašam ljubiteljem rastlinskega sveta v pričujočem prispevku. Z
njimi dopolnjujem floristično podobo ame-

·Dr. M. A. dipl. ing. gozd., 1301 Krka, Hočevje
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Synopsis:
Accetto, M.: Botanical Ramblings over Rock
Faces above Ribjek upan Kolpa River (Slovenia).
Gozdarski vestnik, No. 4/1996. ln Slovene with a
summary in English, lit. quot. 21.
The author states new localities of 31 plant taxa
and two plant communities which in the quadrant
0454/3 and in some cases in the neighboring
quadrants (0454/1 ,4) of the Central European flora mapping have not been mentioned yet. Among
the plant taxa Arabis scopoliana is a novelty in the
flora of the Kočevsko region and at the same time
the third known locality in Slovenia confirmed 238
years after the first quotation.
Key words: flora, Kočevsko, Slovenia

njenega kvadranta; v nekaj primerih, ko
gre za zaokrožitev razširjenosti zanimivejših rastlinskih vrst oziroma za nova
najdišča te-teh na Kočevskem, navajam
tudi najdbe v sosednjih kvadrantih.

2 KRATEK ORIS OBISKANEGA OBMOČJA
2 SHORT DESCRIPTION OF VISITED AREA

Visoka, prepadna in previsna ostenja na
jugozahodnem robu Borovške gore med
Možem (1113 m) in Strmo rebrijo zapirajo
obsežno hudourniško vodozbirno območje.
Naravne sile so ga oblikovale tako, da teče
glavna hudourniška struga, Ribiški potok,
v smeri sever-jug ob vznožju precej nižjega, z gozdom poraslega grebena na
zahodni strani in se pri zaselku Ribjek izliva
v reko Kolpo. Glavnina hudourniških pritokov priteče ob večjih deževjih vanj le iz
bočne vzhodne in deloma severovzhodne
strani, to je izpod najvišjih predelov območja. Tam so tudi najvišja ostenja, katerih
zgornji robovi se končujejo v nadmorski
višini med 920 m in 1060 m. Višina astenij
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različna, največja se ponekod
spuščajo tudi do 250 m globoko.
Območje je orografsko .izredno pestro,

je dokaj

saj se menjavajo strmi ostri grebeni in

ponekod iz njih kipeči "!urni", med katerimi
je najbolj opazen Ribješki Turn (slika 2),
globoke strme grape z zglajenimi in z
gruščem posutimi hudourniškimi strugami,
stene, police, kamini in gruščnata strma

do zelo strma pobočja. Od daleč vidne
zelene površine (slika 3) v obliki jezikov in
drugače oblikovanih ploskev nad robovi in
pod vznožji sten, na njihovih policah, v
grapah in strmih pobočjih, so pretežno
travišča

1'

vednozelenega šaša in kalniške

vilovine (Seslerio kalnikensis-Caricetum.
sempervirentis), ki pestrijo to povsem
skalnato območje. Ta travišča so posebnost območja. Pogosto so na redko
poraščena s črnim barom (Pinus nigra
Arnold), ki gradi lastno združbo (GenistoPinetum januensis Tomažič 1940) le na
nekaj najbolj strmih skalnatih grebenih ali
policah. Nikjer v Kolpski dolini ni zbrano na
enem prostoru tolikih površin teh travišč.
Zato ne preseneča, da tu živi tudi so-

razmerno dokaj številčna, v preteklosti
naseljena populacija gamsov (Rupicapra
rupicapra). Edine poti, ki so speljana ob
vznožjih astenij, po grebenih in grapah, so
delo teh rogarjev. Zal se te največkrat
končujejo v za nas težko prehodnih pečinah.

Ob vznožjih astenij so na več mestih

tudi globoko v skalo vrezani spodmoli (slika
4) in jame, ki so hkrati njihova počivališča
in zavetišča, o čemer pričajo njihove sledi

in iztrebki. Izpod stropa enega takih spodmalov ob vznožju proti zahodu izpostavljene stene pod Možem se je tudi ob večji
suši nabirala voda v manjši kadici.

V stenah je najpogostejša združba predalpskega petoprstnika, geografska različica
z Justinovo zvončico (Potentilletum cau/escentis var. geogr. Campanula justiniana),
na povirnih mestih ob njihovih vznožjih ali
sredi njih pa dobimo združbo alpske mastnice in mahu Euc/adium verticil/atum (Euc/adio verticil/ati-Pinguiculetum a/pinae).
Mnoge združbe, ki se pojavljajo v teh
ekstremnih ekoloških razmerah, so še

K~lpi

črnega

gabra s topokrpim javorom ( OstryoFagetum M. Wraber ex Trinajsti6 1972 var.
geogr. Acer obtusatum Marinček et. al.
1980) s številnimi njenimi razvojnimi stopnjami. Na globljih tleh se pojavlja še bukovje s tevjem v varianti z vimčkom (Hacquetio-Fagetum var. Epimedium alpinum
Košir 1962). V najnižjih legah nam posamične rastlinske kazalke kislosti kažejo,
da gre ponekod za presip permskih kamnin. Poleg omenjenih fitocenoz se na

podobnih globljih ali plitvejših tleh pojavljajo
še druge, manj razširjene združbe. Zaraščajoče ali že zaraščene travniške površine

pa kažejo, da je bila v preteklosti tod raba
zemljišč večja.
Matična

podlaga območja je razmeroma
in pravo nasprotje reliefni pestrosti. V zgornjem delu, kjer je glavnina
astenij, prevladujejo sivi in svetlosivi jurski
apnenci, v spodnjem delu zgornjetriadni
dolomiti (Savi6 & Doze! 1985). Med jurskimi apnenci v proti jugu in jugozahodu
ter proti zahodu izpostavljenih ostenjih so
sicer ugotovljene razlike v njihovi strukturi,
vendar so te pomembne le za strokovnjake
geologe.
Poznano je, da se v dobršnem delu
Kolpske doline prepletajo vplivi visokokraškega dinarskega podnebja s Bubenolična

mediteranskimi in subpanonskimi. Zato

vlada tu posebno, v primerjavi s celinsko
prevladanimi območji, toplejše podnebje,
kjer tudi ne prihaja do temperaturnih obratov. Sodeč po podatkih padavinske postaje
Osilnica, ki ima že 1785 mm letnih padavin,
so tod submediteranski in subpanonski
vplivi ublaženi, nekoliko močnejši pa so
vplivi dinarskega podnebja. Na to kažeta
tudi flora in vegetacija.

3 NOVA NAHAJALIŠČA
3 NEW LOCALITIES

3.1 Scopolijev repnjak (Arabis scopo/iana
Boiss.)

Scopolijev repnjak je bil pri nas v Sloveniji
zaradi svoje redkosti in klasičnega najdišča

neraziskane.

na Nanosu, uvrščen tako v Rdeči seznam
(T. Wraber & Skoberne 1989) kot tudi med

Med gozdnimi združbami je na plitvih
tleh najbolj razširjena združba bukve in

sto znamenitih rastlin na Slovenskem (T.
Wraber 1990). Po sedanjem poznavanju
Gozd V 54, 1996
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razširjenosti in času odkrivanja te ilirsko-

balkanske razširjene križnice, je bila najdena najprej na robu (severozahodnem)
areala, kar se je pri odkrivanju rastlinskih
vrst že velikokrat zgodilo. Kar neverjetno

je, da smo od prvega Scopolijevega odkritja te vrste na Nanosu čakali na drugo
najdbo na Notranjskem Snežniku približno
21 O, na tokratno tretjo najdišče v Sloveniji
in prvo na Kočevskem pa že okoli 238 let.
Scopolijev repnjak sem v času ploditve
(slika 5) našel v ostenjih med Možem in
Strmo rebrijo nad Ribjekom ob Kolpi na
treh krajih. Najprej v skalni razpoki v
zgornjem delu proti jugu izpostavljenega
ostenja (0454/3, n. v. 920 m, S, SW, W.
Leg. 9. 7. 1995, det. 17. 7. 1995), teden
dni pozneje še na zaraščajočem drobnoskeletnem travišču vednozelenega šaša

in kalniške vilovine pod vznožjem okoli 50
m visoke, proti jugozahodu odprte stene,
in nazadnje, nedaleč proč na več mestih

pod previsno, proti zahodu izpostavljeno
steno pod Možem.
Spodnji floristični popis na prvem najdišču kaže, da je Scopolijev repnjak "gost"
na rastišču združbe predalpskega petoprstnika, geografska različica z Justinovo
zvončico: nadmorska višina 920 m, lega

(S), nagib 90 stopinj, jurski apnenec, stena,
površina 1 m2, pokrovnost 5%: Arabis
scopoliana 2, Campanu/a justin/ana 3,
Rhamnus pumi/us 2, Sesferia kalnikensis
2, Ke mera saxatilis 1, Edraianthus graminifo/ius 1, (ocena pokrovnosti po Schuwerk

Se s/eria kafnikensis 7, Hieracium murorum
3, Cyc/amen purpurascens 2, Aster be/lidiastrum 1, Myce/is mura/is 1, Bromus
erectus 1, Galop/aca sp. 6.
Četrti popis v bližini prejšnega in zato v
isti nadmorski višini, ekspoziciji, nagibu,
kamnini in skalnatosti ter na površini 0.4
m2 in pokrovnosti 60% kaže naslednjo
floristično podobo: Arabis scopoliana S,
Ses/eria kafnikensis 6, Aster bellidiastrum
3, Hieracium pi/oseffoides 3, H. murorum
2, Cyc/amen purpurascens 1, Gafium moltugo 1, Patenti/la cau/escens 1, Galop/aca
sp. S.

Tretji in četrti popis sta si dokaj podobna,
vendar ne zadoščata za določitev mikroasociacije.

Iz vseh štirih popisov je razvidno, da
raste Scopolijev repnjak tod na različnih
rastiščih, drugačnih kot na območju Notranjskega Snežnika, kjer ga dobimo na
rastišču čvrstega šaša in travnolistne
čice (Edraiantho-Caricetum firmae)

vr-

Zanimivo je (glej karto 1), da ležijo vsa
dosedanja najdišča v Sloveniji približno na
isti, hiperboli podobni krivulji. Sama najdba
Scopolijevega repnjaka na Kočevskem ne
preseneča, saj je to vmesno nahajališče
med severozahodnimi robnimi nahajališči

in glavnino najdišč v ilirsko-balkanskih
gorah. Presenetljivo dolgo pa je obdobje,
po katerem je bila ta križnica ponovno
najdena. Primerki Scopolijevega repnjaka
so bili oddani v herbarij LJU.

1986).
Floristični popis na drugem najdišču
(neposredna okolica Scopolijevega repnjaka) v nadmorski višini 950 m, lega SW,
nagib 35 stopinj, geološka podlaga jurski

apnenec, travišče vednozelenega šaša in

kalniške vilovine, površina 0.7 m2, pokrovnost 30 %, skalnatost 40 %, vsebuje
naslednje rastlinske vrste: Arabis seapo/iana 7, Sesferia kafnikensis 3, Phyteuma orbicufare S, Conval/aria maja/is 2,
Asplenium viride 2, Betonica alopecuros
1, Ctenidium mol/uscum 3.

V popisu flore na tretjem najdišču v
nadmorski višini 970 m, lega W, nagib 1 O
stopinj, jurski apnenec, površina 0.5 m2,
pokrovnost 70 %, skalnatost 50%, so natele vrste: Arabis scopoliana 6,

vzoče

21 O
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3.2 Alpski

volčin (Daphne alpina L.)

Na Kočevskem je alpski volčin veljal za
redko vrsto, na kar kažeta le dve navedbi
njegovih nahajališč (Martinčič 1961, Accetto
1994). Tokratna najdba v novem kvadrantu
je tretja (0454/3, Stene med Strmo rebrijo
in Možem, n. v. 700 m do 1000 m, S do
W. Leg. & det. 9. 7. 1995). Na obravnavanem območju je dokaj pogost in raste
posamič iz skalnih razpok. Podobno ga
dobimo tudi v združbi predalpskega petoprstnika. Z novimi najdi~či, ki se navezujejo

na doslej poznana, lahko ugotovimo, da
se pojavlja na Kočevskem na zelo majhnem prostoru, za zdaj le med Strmo rebrijo
in Krokarjem.
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3.3 Travnolistna vrčica (Edraianthus graminifolius (L.) DC.)

Travnolistna vrčica (slika 6) spada med
vrste, ki so bile na Kočevskem odkrite zelo
zgodaj (Fleischmann 1844). Novejša nahajališča (Martinčič 1961, Štimec 1982,
Accetto 1993) ter po 151 letih potrjena
najstarejša navedba v Goteniški planini
(Accetto 1994) kažejo, da ta vrčica na
Kočevskem ni redka. Novo nahajališče v
novem kvadrantu (0454/3, Stene med
Strmo rebrijo in Možem , n. v. 700 m do
1000 m, S do W. Leg . & det. 9. 7. 1995)

Slika 1: Ostenja pod Možem (1113 m)
Photo 1: Rock Faces underMož (1113m)

zapolnjuje vrzel med zdaj poznamm1 nahajališči na zahodu z onimi na vzhodu
Kočevske. Pri tem moramo poudariti, da
je travnolistna vrčica tu tako pogosta kot v
nobenem od doslej poznanih predelov.
Praktično jo dobimo v vseh ostenjih, kjer
raste bodisi posamič ali v manjših skupinah
iz razpok, na manjših policah, na robovih
in vrhu skal predvsem v združbi predalpskega petoprstnika, medtem ko jo na
travišču vednozelenega šaša in kalniške
vilovine vidimo le redko. Združba čvrstega
šaša in travnolistne vrčice, v kateri raste
na območju Notranjskega Snežnika, tod

Slika 3: Ribješki Turn

Slika 4: Travišča na zgornjem robu ostenij

Slika 2: Ostenja nad Ribjekom ob Kolpi
Photo 2: Rock faces above Ribjek upan Kolpa

'

Gozd V 54, 1996

211

Botanična

potepanja po ostenjih nad Ribjekom ob Kolpi

še ni bila ugotovljena. Z novim najdiščem
se je na Kočevskem izoblikoval določen
zaokrožen areal te vrste, ki sega od Belice
do sten nad Srobotnikom ob Kolpi. Ločena
od tega so nahajališča v Goteniški planini,
medtem ko je njena tretja navedba pri
Predgradu (Fleischmann 1B44) ostala za
zdaj nepotrjena (glej karto 2).
3.4 Hayekova lepnica (Si/ene hayekiana
Hande/-Mazzeti & Janchen)
Ob številnih novih nahajališčih Hayekove
lepnice na Kočevskem (Accetto 1993,
1995b) smo pričakovali, da bo odkrita še
kje. To se je tudi uresničilo, saj je bila
najdena na več mestih tako na obravnavanem območju (0454/3, Stene med
Strmo rebrijo in Možem, n. v. 700 m do
1040 m; S doW. Leg. & det. 9. 7. 1995)
kot tudi stenah nad Belico (0454/1, n. v.
B50 m, NW. Leg. & det. 10. B. 1995). Ta
vrsta se na Kočevskem pojavlja v ostenjih,
ki se dvigajo v dveh, od severa proti jugu
potekajočih pasovih (glej karto 3). V prvem
pasu se pojavlja od Velike gore do konca
Borovške gore, drugi krajši je v južnem
delu Spodnjeloške gore. V splošnem je to
vrsta z zahodno-ilirsko razširjenostjo.
3.5, 3.6 Tanki šaš ( Carex brachystachys
Schrank & Moll.) in Justinova zvončica
( Campanu/a justiniana Wit.)
V vseh doslej poznanih nahajališčih na
(M. Wraber 1964, Piskernik
1967, Accetto 1993, 1995a,b) se tanki šaš
pojavlja posamič ali v manjših šopih predvsem v hladnih legah, najpogosteje v
subasociaciji, ki jo gradi, združbe Justinove
zvončice in mahu zaveščka (Neckero-

Nadmorska višina 970 m, lega W, nagib
15 stopinj, jurski apnenec, površina 1 m2,
pokrovnost 1OO%.
Z: Carex brachystachys 7, Adenosty/es
glabra 5, Pinguicu/a alpina 3, Mycelis
mura/is 2, Homogyne sylvestris 1
M: Cratoneuron commutatum 9
Tanki šaš sem našel tudi v sosednjem
kvadrantu 0454/1 (stene nad Belico, n. v.
500 do BOO m, N. Leg. & det. 12. B. 1995),
kjer raste skupaj z Justinovo zvončico v
asociaciji Neckero-Campanuletum justinianae caricetosum brachystachyos var.
Aster bellidiastrum. V manjših ostenjih na
proti severu odprtem pobočju nad Belico
dobimo to fitocenozo na več mestih. Justinova zvončica, ki je bila tod najdena le
na skalovju pod električnim daljnovodom
Draga-Čačiči (Štimec, T. Wraber 19B2),
se pojavlja tudi višje, na zahodnem strmem
pobočju pod neimenovanim vrhom s koto
975 m in na severnem skalnatem delu
pobočja pod Dragarskim vrhom (9B1 m). V
obeh omenjenih predelih raste predvsem
v subasociaciji Neckero-Campanuletum
justinianae neckeretosum crispae Accetto
1995.
Z novimi najdišči vrste Carex brachystachys se je izoblikoval na Kočevskem
manjši areal (karta 4), ki je skladen z
opisanim pri Hayekovi lepnici. Vednost o
arealu Justinove zvončice se po merilih
srednjeevropskega kartiranja flore ni spremenila, saj gre za nova najdišča v že
ugotovljenem kvadrantu.

Kočevskem

Campanuletum justinianae caricetosum

brachystachyos Accetto 1995). V toplih
legah se pojavlja le na povirnih mestih,
kjer uspeva združba alpske mastnice in
mahu Euc/adium verticil/atum.
Na obravnavanem območju sem ga v
manjši vdolbini v steni pod Možem (0454/3,
n. v. 970 m, W. Leg. & det. 15. 7. 1995), iz
katere trajno polzi voda, prvič našel v gosti
ruši (slika 7). Tu gradi še nedoločeno
mikroasociacijo, ki jo predstavlja spodnji
floristični popis.

3.7 Ostnati šaš (Carex mucronata All.)
To alpsko vrsto, ki se v primerjavi s prej
omenjenim šašem pojavlja na Kočevskem
predvsem na toplejših legah, so že nekajkrat omenjali (Martinčič 1956,1961,
Štimec 19B2, Accetto 1993, 1995). Našel
sem jo tudi v obravnavanem kvadrantu, to
je v ostenjih med Strmo rebrijo in Možem
(0454/3, n. v. BOO do 1060 m, S do W.
Leg. & det. 9. 7. 1995).
Najpogosteje jo dobimo v združbi Potentilletum cau/escentis var. geogr. Campanu/a justiniana. Tudi pri tem šašu že
lahko govorimo o njegovem arealu, ki se
delno prekriva z arealom Hayekove lepnice
(karta 7).
·
j
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Arealne karte novih nahajališč obravnavanih rastlinskih vrst
Area/ maps of new /ocalities for the plant species de alt with
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3.8 Kranjski petoprstnik (Patenti/la carniolica A. Kerner)

,..,, ... j<l;~
lo-• ~ ....

~··.

Kranjski petoprstnik, ki je dobil ime po
delu naše dežele, kjer je njegovo klasično
najdišče (nad Polhovim Gradcem in Zagorju v Zasavju, cit. po T. Wraber 1990),
je bil na Kočevskem prvič omenjen šele
pred dobrim desetletjem (Štimec 1982).
Tokratno najdišče je šele drugo. To endemično vrsto sem našel na travišču vedno
Gozd V 54, 1996
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zelenega šaša in kalniške vilovine pod
ostenjem, ki je odprto proti jugu (0454/3,
n. v. 780 m, S. Leg. & det. 15. 7. 1995).
3.9 Kodrasti repnjak (Arabis alpina L.
subsp. crispata (Willd.) Wettst.)
Kodrasti repnjak je bil na Kočevskem
doslej poznan le iz dveh nahajališč (Štimec
1982, Accetto 1993). Njegovo tretje najdišče je ob slapu nad vodnim zajetjem 'v
Gotenici (0354/3, n. viš. 730 m, N. Leg. &
det. 18. 7. 1993) in četrto pod previsno
steno pod Možem (0454/3, n. v. 970 m,
W. Leg. & det. 15. 7. 1995), kjer raste tudi
njegov že omenjeni sorodnik - Scopolijev
repnjak. V vseh najdiščih se kodrasti
repnjak pojavlja v hladnih, vlažnih in polsenčnih rastiščnih

razmerah ter v pičlem

številu. Zato ga lahko na Kočevskem še
naprej štejemo med malo razširjene vrste.

3.10 Vednozeleni šaš (Carex sempervirens Vili.)
V časovno daljših presledkih so bila na
Kočevskem ugotovljena tri najdišča ved-

nozelenega šaša (Martinčič 1958, Štimec
1982, Accetto 1995b). Le med zadnjo in
novo navedbo je preteklo manj časa.
Obilno se pojavlja na obravnavanem območju (0454/3, med Strmo rebrijo in Možem (1113 m), n. v. 700 m do 1060 m, S
do W. Leg. & det. 9. 7. 1995), kjer gradi
tudi po površini dokaj obsežna in številna
travišča, ki še niso bila v celoti raziskana.
Na srečanju slovenskih botanikov v letu

1994 so bila tabelama predstavljena le
travišča iz Goteniške planine, ki pripadajo
združbi vednozelenega šaša in kalniške
vilovine. To je vrstno močno obubožana
različica alpskih travišč in jo bom v celoti

obravnaval kdaj drugič.
Tudi nekatera travišča v Kolpski dolini
lahko uvrstimo v omenjeno asociacija

oziroma v dve obliki le-te. Približen vpogled
v njen floristični sestav dobimo iz spod-

njega, za predel nad Ribjeka,m ob Kolpi
zelo značilnega !lorističnega popisa:
Nadmorska višina 1060 m, lega NW,
nagib 40 stopinj, površina 200 m', pokrovnost 90% (ocena pokrovnosti rastlinskih vrst po standardni srednjeevropski
metodi).
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Z: Carex sempervirens 4, Sesleria kalnikensis 3, Al/ium ochroleucum 2, Betonica
alopecuros 2, Bromus erectus 2, Chrysanthemum /eucanthemum 2, Erica carnea 2,
Ga/ium mol/uga 2, Gentiana /utea ssp.
symphyandra 2, Laserpitium peucedanoides 2, Laserpitium si/er 2, Buphthalmum
sa/icifo/ium 1, Carex f/acca 1, Car/ina
acau/is 1, Cirsium erisithales 1, Cyc/amen
purpurascens 1, Dianthus monspessu/anus 1, Gymnadenia conopsea 1, Knautia
f/eischmannii 1, Linum catharticum 1, Lotus corniculatus 1, Orchis signifera 1, Phyteuma orbicu/are 1, Teucrium montanum
1, Abies alba +, Amelanchier ava/is +,
Carex mucronata +, Anthericum ramosum
+, Anthyl/is vulneraria +, Epipactis sp. +,
Ostrya carpinifo/ia +, Scabiosa lucida +,
Thalictrum minus +,
G: Cotoneaster tomentosus +, Pinus
nigra +, Rhododendron hirsutum +,
Razširjenost te alpske vrste na Kočevskem- je prikazana na karti 5.
3.11 Dlakavi
tum L.)

sleč

{Rhododendron hirsu-

Najbrž je odveč, da pišem o vrsti, ki jo
na kočevsko-ribniškem območju zelo dolgo
poznamo (Fleischmann 1844) in tako pogosto vidimo. Največ je je v Kolpski dolini
(Peterlin 1962, Martinčič 1961, Štimec
1982, Accetto 1993). Tu raste raztreseno
od Kozic, kjer je njeno najjužnejše nahajališče (Accetto 1993), do Taborske
stene. Poznana pa so njena nahajališča

še v Veliki gori in Kadicah pri Sodražici (M.
Planina 1960) ter Goteniški planini (Accetto
1993). Sedanji areal te vrste na Kočev
skem je razviden iz karte 6. Dlakavega
s leča ne omenjam samo zato, ker v Kolpski

dolini v kvadrantu 0454/3 (nad robom proti
zahodu odprtega ostenja, n. v. 950 m do
1040 m, NW. Leg. & det. 9. 7. 1995 in pod
Ribješkim Turnom, n. v. 760 m, N. Leg. &
det. 1. 8. 1995) še ni bil najden, pač pa
zaradi združbe, ki jo gradi skupaj z bukvijo
(Rhododendro-Fagetum nam. prav.) na
zelo strmih grebenih v najhladnejših legah.
Na podobno združbo sem nalete.l že prej v
Goteniški planini. To je zanimiva, z alpskimi
vrstami močno obubožana in z jugovzhod-

neevropsko-ilirskimi vrstami bogatejša !ito-
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cenoza, ki se v različici pojavlja tudi v
našem alpskem prostoru (Dakskobler
1994). Njena dokončna utemeljitev in geografska členitev bo mogoča z analizo vseh
florističnih popisov na obeh območjih njenega pojavljanja. Zato jo na tem mestu
predstavljam le z enim popisom iz Kolpske
doline (zahodno od Moža 1113 m) .
Nadmorska višina 1000 m, lega NW,
nagib 30 stopinj, površina 1OO m2, jurski
apnenec. Pokrovnost drevesne plasti 90%,
grmovne 60%, zeliščne 60%. Največji
premer 30 cm, največja višina 24m (ocena
pokrovnosti rastlinskih vrst po standardni
srednjeevropski metodi).
D: Fagus sylvatica 4.
G: Rhododendron hirsutum 3, Erica car-

nea 3, Lonicera alpigena 2, Vaccinium
myrtillus 2, Rosa pendulina 1, Daphne
mezereum 1, Sorbus aucuparia +,
Acer pseudoplatanus +, Abies alba +,
Rhamnus fallax +, Sorbus aria +.
Z: Vaccinium myrtillus 2, Valeriana tripteris 2, Homogyne sylvestris 2, Helleborus niger 2, Polygonatum verticillatum 2, Hepatica nobilis 2, Calamagrostis varia 2, Dentaria enneaphyllos 2, Mercurialis perennis 2, Anemone nemorosa 2, Luzula sylvatica
ssp. sylvatica 1, Gentiana asclepiadea
1, Melampyrum velebiticum 1, Cyclamen purpurascens 1, Laserpitium
krapfii 1, Laserpitium siler 1, Maianthemum bitolium 1, Melica nutans 1,

Slika 5: Pogled izpod večjega spodmola

minifolius)

Slika 6: Scopolijev repnjak (Arabis scopoliana)
vplodu

Slika 8: Tanki šaš ( Carex brachystachys) v
gosti ruši

Slika 7: Travno listna vrč ica (Edraianthus gra-
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Carex alba 1, Asp/enium viride +,
Carex digitala +, Phyteuma orbicu/are
+, Polygonatum multil/orum +, Primu/a vulgaris +,
Od drugih rastlin, ki v kvadrantu 0454/3
oziroma sosednjih kvadrantih še niso bile
omenjene, jih pa sicer na Kočevskem že
dalj časa poznamo, navajam naslednje:
Achil/ea distans W. & K. ex Wilid.,
0454/3, travišča med Strmo rebrijo in
Možem, n. v.800 do 970 m, W. Leg. & det.
9. 7. 1995.
Adenostyfes glabra (Mili.) DC., 0454/3,
spodmol v steni pod Možem, n. v. 970 m,
W. Leg. & det. 9. 7. 1995.
Arabis hirsuta (L.) Scop., 0454/3, spodmo! v steni pod Možem, n. v. 970 m, W.
Leg. & det. 9. 7. 1995; 0454/4, ob poti
pod vrhom Krempe, n. v. 860 m, S. Leg. &
det. 4. 8. 1995.
·Asplenium viride Huds., 0454/3, v
bukovju pod Možem, n. v. 950 m, W. Leg.
& det. 9. 7. 1995
Aster bellidiastrum (L.) Scop. 0454/3,
vznožje stene pod Možem, n. v. 91 O m,
W. Leg. & det 9. 7. 1995.
Campanula cespitosa Scop. 0454/3,
ostenja med Strmo rebrijo in Možem, n. v.
800 do 1060 m, S doW. Leg. & det. 9.- 7.
1995.
Carex tomentosa L., 0454/3, travišča
med Strmo rebrijo in Možem, n. v. 700 do
900 m, SW do W. Leg. & det. 9. 7. 1995.
Daphne cneorum L., 0454/3, ostenja
med Strmo rebrijo in Možem, n. v. 700 do
900 m, SW do W. Leg. & det. 9. 7. 1995.
Dianthus sy/vestris Wulf., 0454/3, travišča med Strmo rebrijo in Možem, n. v.
700 do 900 m, SW doW. Leg. & det. 9. 7.
1995.
Genista januensis V iv., 0454/3, travišča med Strmo rebrijo in Možem, n. v.
700 do 1060 m, SW doW. Leg. & det. 9.
7. 1995.
Gentiana lutea L. subsp. symphyandra Murb., 0454/3, travišča med Strmo
rebrijo in Možem, n. v. 800 do 1060 m, S
doW. Leg. & det. 9. 7. 1995.
Grafia go/aka (Hacq.) Rchb., 0454/3,
nad obrobjem sten med Strmo rebrijo in
Možem, n. v. 91 o m, W. Leg. & det 9. 7.
1995.
Kernera saxatilis (L.) Rchb., 0454/3, v
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ostenjih med Strmo rebrijo in Možem, n. v.
800 do 1060 m, S doW. Leg. & det. 9. 7.
1995.
· Knautia f/eischmannii (Hladnik ex
Rchb.) Pacher, 0454/3, travišča med
Strmo rebrijo in Možem, n. v. 800 do 1060
m, W. Leg. & det. 15. 7. 1995. Endemit.
Laburnum alpinum (Mili.) Bercht & J.
Presl, 0454/3, bukovje v sedlu za Ribješkim Turnom, n. v. 780 m, N. Leg. & det.
1. 8. 1995.
Orchis signifera Vest, 0454/3, na traviščih med Strmo rebrijo in Možem, n. v.
700 do 900 m, SW do W. Leg. & det. 9. 7.
1995; 0354/3, na traviščih v Goteniški
planini, n. v. 800 m do 1000 m, SW. Leg.
& det. 21. 5. 1995.
Pinguicu/a alpina L., 0454/3, povirno
mesto pod Ribješkim Turnom, n. v. 780 m,
N. Leg. & det. 1. 8. 1995; 0454/3, povirno
mestq pod fv1ožem,n. v. 970 m, W. Leg. &
det. 13. 8. 1995
·
Piptatherufll virescens (Trin.) Boiss.,
0454/3, presvetljen gozd pod Ribješkim
Turnom, n. v. 780 m, N. Leg. & det. 1. 8.
1995.
Salix' appendiculata Vili., 0454/1, v
bukovju nad Belico, n. v. 900 m, NNW.
Leg. & det. 1O. 8. 1995; 0454/3, v bukovju
pod Možem, W. Leg. & det. 9. 7. 1995;
0454/4, stene pod Borovškim Turnom, n.
v. 800 m, N. Leg. & det. 4. 8. 1995.
Verbascum austriacum Scholl ex Roem. & Schult., 0454/3, travišča med Strmo
rebrijo in pod Možem, n. v. 900 m do
1000m, S doW. Leg. & det. 9. 7. 1995.

4 RAZPRAVA IN ZAKLJUČKI
4 DISCUSION AND CONCLUSIONS

V prispevku sem s krajšim komentarjem
obravnaval 11 in po abecednem redu zgolj
navedel 20 rastlinskih vrst oziroma taksonov, ki v kvadrantu 0454/3 še niso bili
omenjeni. K celotnemu številu 152 v njem
ugotovljenih rastlin (Štimec 1982) smo jih
tako prišteli le 31. Zato se je to nekoliko
povečalo, vendar je v primerjavi s št!JVilom
le-teh v drugih dveh kvadrantih (Stimec
1982) še vedno precej manjše, kar je
izključno posledica manjše površine obravnavanega kvadranta. Na slovenskem
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ozemlju leži namreč le dobra četrtina
njegove površine.
Novost in posebnost v flori Kočevske
predstavlja zagotovo najdba Scopolijevega
repnjaka, ki je bil tod odkrit 238 let po prvi
navedbi na Slovenskem, medtem ko smo
z novimi najdišči drugih rastlin dopolnili
vednost o njihovi razširjenosti in s tem
dobili, vsaj pri nekaterih, prve obrise njihovih arealov na Kočevskem. Zanimivo je,
da pri podrobneje obravnavanih vrstah v
grobem potekajo v eni smeri: od severa
proti jugu oziroma obratno. Taka oblika
arealov pri alpskih vrstah, kot so tanki,
ostnati, vednozeleni šaš ter Hayekovi lepnici, zahodno-ilirsko razširjeni vrsti in drugih naskalnih vrstah na Kočevskem, ni
slučajna, saj se tod nahajajo najvišji predeli
Kočevske in vsa najvišja, najobsežnejša in
različno orientirana ostenja, kjer so ugodna
mesta za njihovo uspevanje. To so območja, kjer so bili v zemeljski preteklosti
orogenetski procesi močnejši (Savic &
Dozet i985).
Pri kodrastem repnjaku, Fleischmanovem
grabljišču, kranjskem petoprstniku in drugih, še ne moremo govoriti o njihovih
arealih. Tu gre le za posamična, redka in
raztresena nahajališča. Zanje še ne vemo,
ali se v resnici pojavljajo tako redko, ali pa
njihova nahajališča še niso v celoti odkrita,
kar bodo pokazale nadaljnje floristične raziskave.
Poleg florističnih sta bili omenjeni še dve
vegetacijski posebnosti Kočevske, združbi
vednozelenega šaša in kalniške vilovine,
ki sem jo popisal na i 6, ter bukovje z
dlakavim slečem popisanem na 7 mestih v
obravnavanem in sosednjem kvadrantu
srednjeevropskega kartiranja flore. Novi
popisi teh združb so osnova za njihovo
nadaljnjo, podrobnejšo vegetacijsko do-

Povzetek
Ob pogledu od zaselka Ribjek ob Kolpi navzgor,
proti severu, se nam oko najprej ustavi na sli~
kovitih, visokih, razgibanih in mogočnih ostenjih.
Ta povsem skalnati svet pestri jo alpskim podobna
travišča, bukovja in ponekod borovja, nad njim
naši najbolj ohranjeni visokokraški jelovo~bukovi
gozdovi in pod njim, v dolini in na njenih pobočjih
toploljubna bukovja. Pisanost rastja in skalovja je
tako zlita v čudovito naravno lepoto, biser, ki mu v
vsej Kolpski dolini in daleč naokoli težko najdemo
primero. Na botaničnih potepanjih po opisanem,
doslej floristično manj razikanem svetu astenij, so
bila odkrita nova nahajališča redkih, že poznanih
in nepoznanih rastlin..
Na opisanem območju, ki je grajena iz jurskega
apnenca in triadnega dolomita in leži v nadmorski
višini od 220 do 1060 m, so bila odkrita nova
nahajališča 31 rastlinskih taksonov in dveh rastlinskih združb. Te v kvadrantu srednjeevropskega
kartiranja flore 0454/4 in v nekaj primerih v kvadrantih 0454/1,2 doslej še niso bile omenjene.
Med njimi je bila Arabis scopoliana prvič najdena
na Kočevskem. Hkrati je to tretje, 238 let po prvi
navedbi odkrito nahajališče v Sloveniji.
Z novimi najdišči že poznanih rastlin, kot so
Daphne alpina, Edraianthus graminitotius, Si/ene
hayekiana, Carex brachystachys, C. mucronata,
Campanula justiniana, Patenti/la carniolica, Arabis
alpinassp. crispata, Carex sempervirens, Rhododendron hirsutum, Achillea distans, Adenosty/es
glabra, Arabis hirsuta, Asplenium viride, Aster be/1idiastrum, Campanula cespitosa, Carex tomentosa, Daphne cneorum, Dianthus sylvestris, Genistajanuensis, Gentiana /uteassp. symphyandra,
Gra tia go/aka, Kernera saxatHis, Knautia fleischmannii, Laburnum alpinum, Orchis signifera, Pinguicula alpina, Piptatherum virescens, Salix appendicu/ata in Verbascum austriacum pa smo
obogatili vednost o njihovi razširjenosti na Kočevskem kot tudi v Sloveniji. Razširjenost sedmih
podrobneje obravnavanih vrst na Kočevskem je
prikazana na arealnih kartah na koncu prispevka.
Združbi Seslerio kalnikensis-Caricetum sempervirentis in Rhododendro hirsuti-Fagetum nam.
prav., ki sta zanimivi, z alpskimi vrstami obubožan]
in z jugovzhodnoevropsko-ilirskimi vrstami bogatejši različici podobnih fitocenoz alpskega prostora,
sta bili na Kočevskem ugotovljeni drugič.

ločitev.

Vse omenjene rastline in združbe so bile
najdene ob eni smeri mojega potepanja.
Teh smeri pa je nešteto. Kdor bo ubiral še
druge in ob drugem letnem času, bo
zagotovo odkril še katero floristično, vegetacijsko ali drugo zanimivost, ki je še
skrita v teh skalnatih in težko prehodnih
območjih.

BOTANICAL RAMBLINGS OVER ROCK
FACES ABOVE RIBJEK UPON KOLPA RIVER
(S SLOVENIA)
Summary
Looking north from the hamlet Ribjek along the
Kolpa River, one perceives picturesque, high, diverse and magnificent rock faces. This entirely
rocky world is interruped by grass areas- similar
to alpine ones - beech and in places pine tree
forests; above them there are Slovenian most
preserved high karst fir-beech forests and in a
GozdV 54, 1996

217

Botanična

potepanja. po ostenjih nad Ribjekom ob Kolpi

valley beneath them and on its slopes warmth ·
2. Accetto M., 1994: Campanulajustiniana Wiloving beech forests. The variety of plants and
tasek v Sloveniji. Hladnikla, 2: 5~9.
rocks merges into a wonderful natural beauty~ a
3. Accetto M., 1995a: Neckero crispae~Cam
panuletum justinianae ass. nova v Sloveniji. Razpearl without comparison in the entire Kolpa val~
ley and its vicinity. ln the botanical ramblings
prave 4. razreda SAZU, 36,2: 31~48.
through the described, floristically less discov4. Accetto, M., 1995b: Floristična presenečenja
v stenah nad Kolpo in druge floristične zanimivosti
ered rocky world, new locallties of rare ~ either
already known or unknown ~ plants have been
s Kočevske. Gozdarski vestnik, 53,7-8:307-321.
found.
5. Dakskobler l., 1994: Prispevek k flori južnih
Jn the area described ~ formed of Jurassic
Julijskih Alp in njihovega pred gorja. Hladnikia, 2:
limestone and Triassic dolomite and situated at
19-31.
an altitudefrom 220m to 1060m ~new localities of
6. Fleischmann A., 1844: Obersicht der Flora
31 plant taxa and two plant communities were
Krain's.
discovered. They have not been mentioned in the
7. Jcivorka S. & Csapody, V., 1991: lconograp0454/4 Central European flora mapping quadrant
hia florae parf1s austro-orientalis Europae cenand in some cases in the 0454/1,2 quadrants so
tralis, Akad~ mia Kiad6, Budapest.
far. Among them, Arabis scopo/ianawas found for
8. Košir Z., 1979: Ekološke, fitocenološke in
the first time in the Kočevje reg ion. Besides, this
gozdnogospodarske lastnosti Gorjancev v Slois its third Slovenian locality, found 238 years
veniji. Zb. gozdarstva in lesarstva 17,1: 1-242.
after first being established.
9. Marinček et al., 1992: Nomenklatorische Re~
By means of new local iti es of the already known
vision der illyrischen Buchenwald er (Verband Are~
plants like Daphne alpina, Edraianthus gramini~
monio-Fagion). Studia Geobotanica, 12: 121-132.
folius, Si/ene hayekiana, Carex brachystachys,
10. Martinčič A., 1961: Prispevek k poznavanju
G. mucranata, Campanula justiniana, Patenti/la
flore Slovenije. Biološki vestnik, 8: 3-8.
camiolica, Arabis alpina ssp. crispata, Carex sem~
11. Martinčič A. & SUŠNIK F. et al., 1984: Mala
pervirens, Rhododendron hirsutum, Achillea di~
flora Slovenije. Cankarjeva založba, 793 str.
stans, Adenostyles glabra, Arabis hirsuta, As~
12. Mayer E., 1952: Seznam praprotnic in cvetplenium viride, Aster bel/idiastrum, Campanu/a
nic slovenskega ozemlja. Dela 4. raz. SAZU,5,
cespitosa, Carex tomentosa, Daphne cneorum, · Inštitut za biologijo 3, Ljubljana.
13. Oberdorfer E., 1979: Pflanzensoziologische
Dianthus sylvestris, Genista januensis, Gentiana
Excursionsflora. 4. ed., Stuttgart.
lutea ssp. symphyandra, Grafia go/aka, Kernera
14. Peterlin S., 1962: Pokrajinske in botanične.
saxati/is, Knautia fleischmannii, Laburnum alpi~
zanimivosti v dolini zgornje Kolpe. Varstvo narave,
num, Orchis signifera, Pinguicula alpina, Piptat~
1:137-147.
herum virescens, Salix appendiculata and Ver~
15. PlaninaM., 1960: Floristična opazovanja v
bascum austriacum the knowledge on their distri~
okolici Sodražice. Naloga za strokovni izpit, 44
bution in the Kočevje region as well as in Slovenia
str.
has been enriched. The distribution of seven spe~
16. SaviC D. & Dozet S., 1985: Osnovna geacies in the Kočevje region dealt with in detail is
loška karta 1:100 000. Tolmač za list Delnice L
presented in area! maps at the end of this article.
The Seslerio kalnikensis~Caricetum sempervi~
33-90. 60 str.
17. Strgar V., 1963: Prispevek k poznavanju
rentis and Rhododendro hirsuti~Fagetum nam. prav.
flore Slovenije. Biološki vestnik, 11: 21-26.
plant communities, which are interesting variants
18. Štimec 1., 1982: Flora osnovnega polja 0454
of similar phytocoenoses of the Alpine region ~
Cerk. Diplomska naloga, 33 str.
with few alpine speci es and enriched with south~
19. Tomažič G., 1940: Asociacije borovih gozeastern European~lllyrian species ~ were establish~
dov v Sloveniji. l. Bazifilni borovi gozdovi. Razed for the second time in the Kočevje reg ion.
prave Mat. prir. razreda Akademije znanosti in
umetnosti, Ljubljana, str 77~121.
VIRI
20. WraberT. & Skoberne P.1989: Rdeči seznam ogroženih praprotnic in semenk Slovenije.
1. Accetto M., 1993: Floristične zanimivosti z
Varstvo narave 14-15:1~429.
WraberT., 1990: Sto znamenitih rastlin na Slobolj in manj znane Kočevske. Proteus, 56,3: 102~
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venskem. Prešernova družba. Ljubljana
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Sistemi za oceno nevarnosti gozdnega požara in
modeliranje obnašanja gozdnih požarov
Systems for the Evaluation of Forest Fire Danger and the Behavior
of Forest Fires
Tomislav DIMITROV*

Synopsis

Izvleček

Dimitrov, T.: Sistemi za oceno nevarnosti gozdw
nega požara in modeliranje obnašanja gozdnih
požarov. Gozdarski vestnik št. 4/1996. V slovenM
ščini s povzetkom v angleščini, cit. lit. 5.
Kanadski preventivni sistem ocenjevanja poM
žarne nevarnosti FWJ (Fire Weather Index) je vkljuM
čen v nov sistem napovedovanja obnašanja gozdw
nih požarov FBP (Fire Behavior Prediction) zaradi
protipožarnega načrtovanja. V Inštitutu požarnih
znanosti v Riversidu, CA. {ZDA) razvijajo matew
matični model druge generacije. Naloga tega projekta je izdelava integralnega sistema protipožarne
zaščite, ki bo vseboval informacije meteorološkega
indeksa nevarnosti {FWJ), napovedovanje obnašanja požara (FBP) in požarnega načrtovanja ob
uporabi elektronske in informacijske tehnologije.
To pomeni, da bodo protipožarne enote na osnovi
informacijskih sistemov v razpršen ih središčih za
sprejemanje odločitev dobile vsa potrebna navodila, vključno s številom potrebnega osebja in
opreme.
Sistem ocenjevanja požarne nevarnosti FWI v
prihodnosti ne bo izgubil svoje identitete, čeprav
bo ostal prikrit z vključevanjem v omenjene sisteme.
Ključne

Dimitrov, T.: Systems for the Evaluation of Forest Fire Dan ger and the Behavior of Forest Fires.
Gozdarski vestnik No. 4/1996. ln Slovene with a
summary in English, lit. quot. 5.

The Canadian preventive systems of fire risk
estimation (FWI- Fire Weather Index) has been

incorporated into the new system of forest fire
behavior prediction (FBP) due to fire fighting planning. At the Institute of Fire Sciences in Riverside,
CA. (SAD) a mathematical model of the second
generation is being developed. The task of the
project is the elaboration of an integral system of
fire fighting protection, which is also going to include information on fire weather index (FWI), the
prediction of fire behavior (FBP) and fire fighting
planning by means of electronic and information
technology. This means that- based on informaw
tion systems- fire fighting units in dispersed cenM
ters, where decisions are passed, will be able to
get alJ necessary instructions, including the number
of persons and equipment.
The FWI system is going to retain its identity in
the future; it will, however, remain hidden by being
incorporated into the above mentioned systems.
Key words: fire, fire fighting protection

besede: požar, varstvo pred požari.

1 UVOD
1 INTRODUCTION
Po izkušnjah, ki jih imajo v državah, kjer
je gozdni fond pomembno nacionalno
bogatstvo, ima preventivna zaščita gozda
pred požari pomembno vlogo v sistemu
integralnega varstva vključno z ekološko
komponento.
Preventivna opozorila o vremenskih pogojih, ki vplivajo na nastanek in širjenje
* T.D., dipl. inž., Vladimira Ruždjaka 9c, 10 000

Zagreb, GRO

gozdnih požarov, pomenijo ogromen prihranek za državo in družbo, ker na določenem območju zračne in kopenske
enote, ki so organizirane zaradi protipožarne zaščite, niso nenehno v pripravM
ljenosti, ampak jih preventivni sistem opozarja, kje je to nujno porebno. Na ta način
omogoča sistem za preprečevanje gozdnih
požarov doseganje osnovnega cilja: vse
razpoložljive enote in opremo uporabiti čim
bolj učinkovito in gospodarno.
Osnovni principi in metode, ki jih v svetu
uporabljajo za prepreprečevanje oziroma
ocenjevanje nevarnosti in napovedovanje
Gozd V 54,1996
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obnašanja gozdnih požarov, temeljijo na
klasifikaciji. gozdnih goriv in oceni vsebnosti
vlage. Na osnovi teh podatkov in določenih
sistemov izačunavanja dobimo parametre
za oceno nevarnosti nastanka gozdnega

požara in tako lahko tudi uspešneje predvidimo njegovo obnašanje.
Omenjeni podatki so uporabni predvsem
za izvedbo naslednjih preventivnih ukrepov:
a) dajejo operativne informacije protipožarnim in drugim službam, ki so vključene v gašenje gozdnih požarov in določajo potek dejavnosti protipožarnih enot;
b) opozarjajo širšo javnost na dnevno
stopnjo nevarnosti izbruhov gozdnih požarov, da bi s tem povečali previdnost pri
kurjenju odprtega ognja oziroma kurjenje
prepovedali zaradi možnosti ogrožanja
materialnih dobrin ali celo človeških življenj.

2 ZGODOVINA

RAZVOJA SISTEMA
PREVENTIVE PRED GOZDNIMI POŽARI
2 THE HISTORY OF THE DEVELOPMENT OF
FOREST FIRE PREVENTION SYSTEM

najboljše lastnosti prejšnjih sistemov.
Drugi večji podsistem CFFDRS so zasnovaii v modularnem poteku raziskav

dejanskih lastnosti obnašanja ognja v
tipih lokalno prevladujočih goriv.
'Indeksi gorenja', ki so jih razvili v sedemdesetih letih, so regionalni dodatki v
sistemu FWI. V zgodnjih osemdesetih letih
specifičnih

so razvili izpopolnjeni način za napovedovanje lastnosti obnašanja požarov v

kompleksih specifičnih goriv. Koncept je
poznan kot kanadski sistem napovedovanj
obnašanja gozdnih požarov (FBP - Fire
Behavior Prediction) in je bil leta 1984
razdeljen koristnikom za terenske poskuse.
V tej začasni izdaji je dana samo komponenta hitrosti širjenja ognja za 14 glavnih
kanadskih tipov goriva, medtem ko so se
raziskovanja na preostalih komponentah
nadaljevala. Sedanja verzija iz leta 1991 je
povečala število tipov goriva na 16, vključuje pa tudi ocene porabe goriva in intenzitete ognja ter daje obsežne modele za
vršni požar ter za
žarov.

povečanje

obsega po-

Razvoj sistema za ocenjevanje dnevne

3 STRUKTURA SISTEMA FBP

stopnje požarne ogroženosti gozda je bila
pomembna dejavnost kanadskega gozdarstva od sredine dvajsetih let tega stoletja. V štirih naslednjih desetletjih so

3 THE FBP SYSTEM STRUCTURE

ustvarili štiri neodvisne sisteme za ocenjevanje nevarnosti požarne ogroženosti.

Le-te so uporabili v različnih območjih
Kanade. Sedanji kanadski sistem ocene
požarne ogroženosti (CFFDRS) so začeli
oblikovati leta 1968 s sprejetjem obsežnega modularnega poteka. Na ta način so
se različni deli celotnega sistema razvijali

in izboljševali neodvisno eden od drugega.
Vse komponente kanadskega sistema
CFFDRS iz leta 1987 so se pojavile skupaj
v izdaji Kanadske gozdarske službe leta
1987.
Prvi večji podsistem CFFDRS je bil
kanadski sistem meteorološkega indeksa
požarne ogroženosti gozdov (FWI - Fire
Weather Index), ki so ga najprej uvedli v
Kanadi leta 1971, od takrat pa je doživel
več verzij. Sistem FWI daje relativne mere
vlage goriva in možnosti obnašanja ognja.

Sedanja verzija je iz leta 1984 in

220

Gozd V 54, 1996

vključuje

Vhodi sistema FBP vsebujejo tri večje
skupine spremenljivk, ki delujejo na obnašanje ognja: gorivo, vremenski pogoji in
topografija (slika 2). Drugi vhodi, kot so
zemljepisna dolžina in širina ter letni čas in

datum (le-te potrebujemo za določanje
vsebnosti vlage v listju in za določanje
poteklega časa vžiga) so vključeni zaradi
ocene stanja goriva. FBP sistem sedaj
predvideva:
- učinek različnega goriva na hitrost

širjenja ognja,
- porabo goriva zaradi izračuna inten-

zitete ognja,
-začetek vžiga krošenj,
- prehod iz talnega požara v kompleksni požar in
- obnašanje kompleksnega (vršnega)

požara.

Sistem FBP je sestavljen iz štirih komponent obnašanja ognja, ki so primarne
izhodne enote: hitrost širjenja, poraba
goriva, intenziteta čelnega ognja in opis

Sistemi za oceno nevarnosti gozdnega požara in modeliranje obnašanja gozdnih požarov

Slika 1: Struktura sistema meteorološkega indeksa požara FWI
Figure 1: The structure of the of the FWI system
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požara (!alni ali vršni požar).
Sekundarne izhodne enote pomenijo
oddaljenost širjenja čelnega ognja, eliptič
nega požarnega območja in perimetra,
hitrosti širjenja bočnega in zadnjega ognja
ter ~itrosti povečanja obsega.
4 BAZA PODATKOV SISTEMA FBP

ISI (lnitial Spread Index)
BUl (Buildup Indeks)
FWI (Fire Weather Index)

stvo pred požari, na osnovi dopolnilnih
podatkov iz namernih požigov ter na osnovi
nekontroliranih požarov velikih razsežnosti.
Ta baza podatkov vsebuje trenutno rezultate opazovanja več kot 300 požarov,
zbranih na območju Kanade, ter nekaterih
požarov v ZDA v bližini kanadske meje.
Vhodne skupine spremenljivk sistema
FBP
-gorivo

Enačbe primarne hitrosti širjenja, kot tudi
enačbe primarne porabe goriva za večino

tipov goriva v sistemu FBP so razvili na
osnovi velike baze podatkov o obnašanju
požarov. To bazo podatkov so zbrali na
osnovi natančno dokumentiranih eksperimentalnih požarov, ki so jih opravili raziskovalci požarov kanadskih gozdarjev v
sodelovanju s kanadsko agencijo za var-

Tip goriva je definiran kot "Razpoznavna
asociacija kurilnih elementov posebnih
zvrsti, oblik, velikosti, porazdelitve in kontinuitete, ki kažejo značilno požarno obnašanje ob definiranih pogojih vžiganja".
Sistem FBP uvršča tipe goriv v pet večjih
skupin (preglednica 1) izbranih tipov goriv.
Uporabnik sistema sam izbere tip goriva,
ki je najbolj podoben dejanskim razmeram.
GozdV 54, 1996
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Slika 2: Struktura FBP sistema
Figure 2: The FBP system structure
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Seznam goriv predstavlja celoto pogojev
pri kanadskih tipih goriv glede na obstoječo
bazo podatkov obnašanja požarov. Baza
se bo izboljševala in širila glede na dotok
razpoložljivih podatkov.
Tipi goriv se v sistemu FBP opisujejo
kvalitativno, medtem ko opisujejo pojmi
strukturo sestojev, površinska goriva in
goriva, razporejena po slojih, kot tudi mrtvi
organski sloj odpadlega listja. Opisi goriv
niso vedno podrejeni obrazcem gozdne
inventure, ampak dovoljujejo dopisovanje
vnetljivega materiala specifičnega terena.

-vreme
Skupina vhodnih spremenljivk za oceno
vremenskih pogojev zajema hitrost in smer
vetra, komponente FFMC (vsebnost vlage
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v finem gorivu), ISI (indeks začetnega
širjenja ognja) in BU 1 (indeks kopičenja
goriva) iz sistema FWI. Novi tehnološki
dosežki, kot so elektronsko zbiranje meteoroloških podatkov in možnosti prenosa
v realnem času, so prispevali k temu, da
so postale tabele s prilagojenim FFMC, ki
jih še najdemo v začasni verziji iz leta
1984, popolnoma odveč.
- topografija
Učinek naklona terena je bistven za
širjenje ognja. Obstajajo različne metode
za določanje odstotka naklona. Najbolj
enostaven
način je meritev intervala
izohips na mestu nastanka gozdnega požara, pri čemer se uporablja odstotek
naklona za izračun hitrosti širjenja ognja.

Sistemi za oceno nevarnosti gozdnega poi:ara in modeliranje obnašanja gozdnih požarov

Druga metoda temelji na računalniških
podatkih o topografiji varovanega območja.
- vsebnost vlage v listju
Vsebnost vlage v iglicah pomembno
vpliva na dve lastnosti obnašanja ognja v
gozdovih iglavcev: na začetek vžiga in na
hitrost širjenja ognja v krošnjah. Vsebnost
vlage variira med minimalno vrednostjo
85% in maksimalno 120%, odvisno od
letnega časa. Obdobje relativne vrednosti
spomladi in zgodnjega poletja upoštevamo
kot spomladanski maksimum.
Razvili so metodo za ocenjevanje vsebnosti vlage v listju na osnovi enostavnih
vhodov, kot so datum, zemljepisni položaj
in višina. V prihodnosti bodo modele vlage
živega goriva gotovo še izboljšali, podobno
pričakujemo tudi za modele vlage mrtvega
goriva. Skratka, pričakujemno boljše razumevanje in modeliranje učinkov živih
rastlin na obnašanje gozdnih požarov.

5 UPORABA SISTEMA FBP PRI PREPREČEVANJU GOZDNIH POŽAROV V
SLOVENIJI IN NA HRVAŠKEM
5 THE USE OF THE FBP SYSTEM IN THE PREVENTION OF FOREST FIRES IN SLOVENIA
AND CROATIA

V preteklih 14 letih so na podlagi meteoroloških podatkov in razvojnih faz rastlin
z metodo iz nekdanje vzhodne Nemčije
(WBKZ - Waldbrand-Kennziiffern) ovrednotil! indeks nevarnosti požarov za posamezna območja Slovenije. Zaradi primerjave je Hidrometeorološki zavod Slovenije izračunaval tudi indeks nevarnosti
po sistemu FWI. Na Hrvaškem so indeks
nevarnosti gozdnih požarov izračunavali le
na osnovi FWl sistema, prilagojenega
podnebju dela primorskega krasa.
Stopnje nevarnosti so izračunaval! na
osnovi podatkov in meritev določenih me-

Preglednica 1. Tipi goriv v FBP
Table 1: Fuel types in FBP
Skupina/Identifikator
Grouplidentifier
lglavci
Coniferous trees

Opisno ime
Descriptive name

C1
C2

C7

Gozdovi z smreko in lišaji
Sestoji smreke na borealnem območju
Zreli Banksov ali kalifornijski bor
Nezreli Banksov ali kalifornijski bor
Rdeči in beli bor
Nasadi iglavcev
Gozdovi dugalzije in P. ponderosa

Listavci
Deciduous trees
01

Brezlistni topol

C3
C4
C5

C6

Mešani gozdovi iglavcev in listavcev
Mixed forests of coniferous and deciduous trees
Mi
Mešani gozdovi na borealnem območju- brez listja
M2
Mešani gozdovi na bo realnem območju- zeleni
M3
Mešani gozdovi mrtve A. balsamea- brez listja
M4
Mešani gozdovi mrtve A. balsamea- brez listja
Lesniopad
Woodrefuse
St

S3

O pad Banksovega ali kalifornijskega bora
O pad smreke aliA. balsamea
Opad obalne cedre, tsuge in duglazije

Odprto
Open
01

Trava

S2
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teoroloških elementov, dobljenih podatkov
iz klasične mreže meteoroloških postaj
dela primorskega krasa. Ta ne ustreza
popolnoma specifičenmu namenu varstva

pred požari, ker je pokritost

rizičnih območij

na Hrvaškem nezadostna.

Za uvajanje sistema FBP za predvidevanje obnašanja gozdnega požara kot
tudi za učinkovito načrtovanje njegovega
gašenja je v prvi vrsti potrebna vzpostavitev mreže meteoroloških postaj, ki
zagotavlja stalne meritve relevantnih me~

teoroloških elementov. Potem je potrebno
prilagoditi vhodne skupine spremenljivk v
sistem FBP na naslednje načine:
-goriva: potrebno je sistematizirati mno~

žice goriv ob Jadranski obali in določiti
prilagoditve zaradi razlik v tipih goriv sistema FBP,
- vrer:ne: potrebni so podatki o hitrosti in
smeri vetra ter o komponentah FFMC, ISI
in BUl iz sistema FWI v realnem času.
Aktivni opazovalni položaji automatskih
meteoroloških postaj, predvsem na Hrvaškem, morajo biti v prvi vrsti na že ugo-

tovljenih klima-požarnih

območjih

v Dal-

maciji in Istri.

- topografija: potrebno je izdelati programske pakete s topografijo priobalnega
dela Jadrana z otoki,
- vsebnost vlage v listju: potrebno je
preučiti živa in mrtva gozdna goriva, nji-

hovo vnetljivost in gorljivost ter vsebnost
vlage v listju vegetacije na priobalnem delu
Jadrana z otoki. V ta namen je potrebno
oživiti zgrajeni eksperimentalni laboratorij
v Makarski.
Lahko uporabimo tudi peto komponento
sistema FBP, ki predvideva vzdrževanje
gozdne združbe v določeni stopnji sukcesije z rednim namernim sežiganjem

organskih komponent in jo bomo uporabili
v praksi takoj, ko bodo to metodo sprejeli
tudi gozdarski strokovnjaki.
Povzetek
Opisana verzija sistema FBP iz leta 1991, ki je
rezultat 25-letnih raziskav požarnih raziskovalcev
kanadskega gozdarstva in agencije za varstvo
pred požari, daje naprimernejše informacije o obna~
šanju požarov v Kanadi. Njihovo zasledovanje in
dokumentacija gozdnih požarov je osnova za kritično preverjanje obstoječega stanja ter daje ključ
ne informacije za razvoj modela.
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Zaradi razvoja in uporabe novih sistemov za
gozdov pred požari je v Slovenij in na
Hrvaškem nujno uporabiti poleg lastnih tudi izkuš~
nje požarnih znanosti drugih mediteranskih držav,
s podobno klimo in vegetacijo. Za uvedbo sistema
FBP je nujna uvedba avtomatskih meteoroloških
postaj ob centralizirani protipOžarni službi, ki bi
delala na osnovi integriranega računalniško informacijskega sistema. Na Hrvaškem je glede na
razpotegnjeno in z gozdnimi požari ogroženo ob~
mačje, potrebna logistična podpora razpršenih centrov za sprejemanje odločitev.
Takšna organizacija je nujna zaradi možnosti
reagiranja v realnem času, kadar so življenja in
dobrine ogroženi zaradi gozdnega požara, ter zaradi učinkovitega obvladovanja požara.
zaščito

Summary
The described version of the FBP system from
1991, which is the result of 25- year- research of
fire fighting researchers in Canadian forestry and
the Agency for Fire Fighting Managing, presents
the most suitable information on the behavior of
forest tires in Canada. The following thereof and
respective documentation represent a basis for
critical testing of the present situation and offer
the key information regarding the model development.
Due to the development and application of new
systems regarding forest protection against fires
Slovenia and Croatia must- apart from the ir own
experience- make use of fire sciences in other
Mediterranean countries with similar climate and
vegetation. The introduction of automatic weather
stations and a centralized fire fighting service
based on an integral computer information sys...tem are the preconditions for the introduction of
the FBP system. Due to a large area jeopardized
by forest fires, logistic support of dispersed centers
for passing decisions is necessary in Croatia.
Such organization would enable a prompt reaction in situations when human lives and property
are endangered due to forest fi res; all this would
also contribute to effective coping with forest fire.
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GDK: 945.25:(497.12'02 Pokljuška soteska)

OGLED POKLJUŠKE SOTESKE
Jože SKUMAVEC*

Gozdarsko društvo Bled je v sodelovanju
z Zvezo gozdarskih društev Slovenije organiziralo ogled Pokljuške soteske. Čeprav

lepki osat - Cirsium eristhales (Jacq.),
alpski čober - Calamintha alpina, gorski
šetraj- Satureja alpina (L. Scheele), Scheu-

je bilo deževno vreme, se nas je zbralo

zerjeva zvončnica - Campanula scheu-

več

kot trideset iz različnih krajev Slovenije.
Pokljuška soteska je največja fosilna
soteska v Sloveniji. V tektonski razpoki,
nastali pred mnogimi milijoni let so jo
obl:kovale vode Triglavskega ledenika.
Nekoč nedostopna soteska je v dolžini BOO
metrov opremljena s potmi in mostovi. Previsne stene s skoraj navpičnimi tektonskimi
prelomi, ki jih drugje le redko vidimo, s
policami, vdolbinami in luknjami so visoke
tudi čez 50 metrov. Najbolj slikovit je Veliki
naravni most, ki je visok 24 metrov, na
sredini pa je debel 3 metre. V spodnjem
delu soteske je v steni prehoden kraški rov
z imenom Pokljuška luknja.

chzeri (Vili.), ozkolistna preobjeda- Aconitum angustifolium (Bernh.). V soteski

Kamnina je večinoma plastnati in ma-

istem mestu. Ob dolgotrajnih sušah potok
celo presahne.
Poti in mostovi so bili zgrajeni 1930,
obnovljeni pa 1982. Do druge svetovne
vojne je skozi Pokljuško soteska vodila
znana deseturna pešpot iz Gorij na Triglav.
Obnovljeni mostovi in poti so speljani tako,
da je mogoče videti najbolj pomembne
naravne redkosti in lepote tega predela.

sivni, trd, ponekod pokremenel apnenec,
ki je na posameznih predelih dolomitiziran.
V mogočnih stenah so lepo vidni vložki
sivega in črnega roženca. Kamnina se je

oblikovala pred več kot 230 milijoni let v
triasnem morju.
Rastlinje ob poteh Pokljuške soteske je
pisano. Pot je speljana skozi štiri gozdne
združbe: gozd bukve in trilistne vetrnice
(Anemone- Fagetum), subalpski smrekov
gozd (Rhytidiadelpho- Piccetum), srednjeevropski gozd plemenitih listavcev, gorskega javorja in petelinčkov (Corydalo Aceretum) ter gozd črnega gabra in malega jesena (Orno- Ostryetum). Poleg značilnega rastlinja navedenih gozdnih združb
najdemo v soteski značilne vrste za alpsko
območje, ki so jih v te predele prinesle
ledeniške vode in so se zaradi posebnih
klimatskih in mikroreliefnih razmer ohranile.
Naj nekaj teh vrst naštejem: dvocvetna
viola- Viola biflora (L.), predalpski peteroprstnik - Potentila caulescens (Torn.),
pisana vilovina - Sesleria varia (Jacq.),
• J. S., dipl. inž. gozd., Gozdno gospodarstvo
Bled, 4260 Bled, Ljubljanska 19, SLO

bujno uspeva trpežna srebrenka- Lunaria

redivia (L.). V juniju je posebej slikovita
praprot peruša - Matteuccia struthiopteris
(L.). Ob poti srečamo tri vrste kamnokreča:
Burserjev kamnokreč - Saxifraga burserana (L.), klinolistni - Saxifraga cuneifolia (L.) in okroglolistni - Saxifraga rotundifolia (L.). Dr. Mitja Zupančič je ob poteh
v soteski določil več kot 120 rastlinskih
vrst.

Dno soteske pokriva ledeniški material.
V dolini pod soteska teče potok Ribščica,
ki občasno ponikne in ne izvira vedno na

Smer ogleda je označena s puščicami in
črko

"P". Ogled po predlagani smeri traja 2
uri. Kot simbolična vstopnica je pokljuška
palica. To je ravna leskova palica, na kateri
je napisana črka P. Pot po spodnjem delu
soteske in nato skozi Pokljuško luknjo so
uporabljali pastirji in domačini, ki so pogosto pri hoji uporabljali palico. Odtod izvira
ideja o pokljuški palici.
Pokljuška soteska je v Triglavskem narodnem parku, na desnem bregu reke
Radovne, na jugovzhodnih obronkih Pokljuke in je le 7 km oddaljena od Bleda.
To ni gozdna, botanična, geološka ali
druga učna pot. Po sedanji vsiljeni terminologiji bi jo lahko imenovali mnogonamenska, saj ima lahko vsak obiskovalec
svoj namen. Speljana je po zanimivi in

pestri naravi, ki jo želimo

čimbolje

ohraniti.
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Pot v Pokljuško soteska. Na levi je videti začetek
subalpskega smrekovega gozda. (Foto: Franc1
Ferjan)

Gozdarj'i v Pokljuški soteski. (Foto: Jože Skumavec)
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Prva tesen . (Foto: Franci Ferjan)
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Kaj pomeni odsotnost standardov za merjenje
in razvrščanje lesa?*
Edvard REBULA**

S koncem lanskega leta so prenehali
veljati jugoslovanski standardi (JUS) za
merjenje in razvrščanje (klasiranje) gozdno-lesnih sortimentov. Novih, naših, slovenskih, pa še nimamo in kot kaže, tudi ni

kake posebne zavzetosti za to, da bi jih
imeli. Trenutno je pri nas torej stanje, ko
nimamo veljavnih predpisov, kako gozdne
sortimente meriti in kako, po kakšnih

gozdove, kjer strokovnjaki stanje obvladajo. Kaj to pomeni in do česa tako stanje
lahko privede, bom pokazal na primeru

11

il
)j

Zadeva je podobna raznim kemičnim in
drugim analizam, ki dajo primerljive rezultate le, če so izvedene po točno določenem

postopku.
Podobno so ravnali tudi strokovnjaki za
izmera lesnih sortimentov. Natančno so

Hladi so odrezki debel zelo različnih
dolžin, debelin in oblik. Njihova oblika je
lahko podobna valju, presekanim stožcem
in drugim geometrijskim telesom, za katere

določili

izračun

njihove teles-

nine. Običajno pa so oblike hlodov zelo
svojstvene, zlasti hladi listavcev, in hladi iz
ritine drevesa so taki. Težko jim najdemo
podobno geometrijsko telo in s tem tudi
izračun

njihove teles-

različni gozdarji predlagali
različnih obrazcev za izračun

kje, kako in koliko natančno je treba
izmeriti mere hlodov ter kako jih zaokrožiti.
Prav tako so določili, po katerem obrazcu

se mora

izračunati

telesnina hlada. Taka

določila

je imel tudi JUS o izmeri gozdnih
sortimentov. Določila se nekoliko razlikujejo v posameznih deželah, ker merijo različ
ne mere hlodov ali na

različnih

mestih in

rabijo različne obrazce in iz njih izračunane
tablice za določanje telesnine hlodov.

nine. Zato so

Samo z natančnim delom in popolnim

množico

upoštevanjem takih določil je mogoče
enoznačno ugotoviti, rekli bi nekako standardizirano telesnino hlada. Ta telesnina
se vedno razlikuje od dejanske telesnine
hlada; pri nas, z dosedanjimi določili o
izmeri okroglega lesa, je običajno 5-7%
prenizka.
Seveda tudi hlade lahko navsezadnje

telesnine hlada. Vsak je izhajal iz neke
predpostavke, da je hlod najbolj podoben
določenemu geometrijskemu telesu ali
kombinaciji več takih teles in za to izpeljal

ustrezen geometrijski obrazec. Ti obrazci

li

h

obrazcev za izračun njegove telesnine.

izmere hlodov.

primeren obrazec za

~~

namena partnerja ogoljufati, težko dovolj
natančno ugotoviti telesnino posameznega
hlada. Razlike med dvema izmerama iste-

poznamo obrazce za
1

premer različen. Zaradi vsega tega je tudi
pri poštenem merjenju, ko nihče nima

ga hlada so lahko zelo velike, v skrajnostih
lahko tudi prek 30% njegove telesnine.
Razlike nastajajo zaradi različno izmerjenih
mer (premera ali premerov hlada in njegove dolžine), lahko pa tudi zaradi različnih

poznajo. Tu lahko zanemarimo državne

ji

(izmerjene na

mestih na hladu) premere
in dolžine hlada. Tudi tu zadeva ni enostavna, saj so hladi le izjemoma okrogli, brez
žlebov ali izboklin in je zato vsak izmerjen

merilih, razvrščati v kakovostne razrede.

da so kupci (prekupčevalci, žagarji, lesni
trgovci ipd.) na boljšem, ker te zadeve bolje

1'

točno določene

točno določenih

Zadeva je aktualna, tudi pereča, saj zadeva prek 200.000 lastnikov gozdov, ki se
pojavljajo kot prodajalci, in sam bog ve,
koliko kupcev in prekupčevalcev. Sodim,
da večina prodajalcev o tem nič ne ve in

1

zahtevajo

* Prispevek je posredovan na več naslovov.
Zaradi aktualnosti ga objavljamo tudi v naši reviji

(op. ur.)
"""Dr. E.R., dipl. inž. gozd., univ. prof. v pokoju,
6230 Postojna, Kraigherjeva 4, SLO

dovolj natančno izmerimo. To naredimo

lahko npr. s potapljanjem v vodo, ko
izmerimo izpodrinjeno tekočino. Tak način
pa v praksi ni primeren. Podobno natanč
nost dosežemo tudi, če računamo telesniGozd V 54, 1996
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ne za zelo kratke (nekaj centimetrov dolge)
sekcije hlodov. To pomeni, da moramo
izmeriti natančen premer hlada npr. na

vsak cm ali na vsakih 5 cm in za to sekcijo
izračunati telesnino ter končno sešteti vse
sekcije v hladu. Tudi ta način v praksi, pri
ročni izmeri, ni uporaben. Pač pa enak
zelo lepo teče pri mehanskem merjeR
nju na mehaniziranih skladiščih in sortirnih
način

linijah na žagah. Tako enostavno in poceni
zelo natančno izmerijo telesnino hlodov.
Težava je le v tem, da je tako izmerjena
telesnina za 5-7% višja od telesnine, ki bi
jo namerili po določilih JUS-a, ki so pri nas
še v navadi.

Telesnini, ki jo namerimo po določilih
standarda, pravimo tudi tržna mera sortimentov, hlodov. Ta mera je vedno nižja od
dejanske telesnine hlada. Razlike nastajajo
zaradi zaokroževanj premerov in dolžin

hlodov navzdol in zaradi uporabe obrazca,
ki daje.praviloma prenizke rezultate. Zaradi
zaokroževanja navzdol namerimo v povprečju 2-2,5% premalo; pri debelem lesu
nekoliko manj, pri tankem pa lahko veliko

več. Obrazec daje točno rezultate le, če je

hlod enak valju ali t. i. Apolonijeve mu
paraboloidu. V vseh drugih primerih naračunamo premalo. Napaka se veča z veča
njem dolžine sortimenta in odstopanjem

od omenjenih oblik. Raziskava je pokazala,
da so te razlike pri lesu jelke - smreke v
povprečju 3,5-4 %. Pri drugih hlodih, ki so
bolj nnepravilnih« oblik, so te razlike najbrž
večje.

pri izmerah lesa nastajajo razmeroma
velike razlike, tudi 10 in več%. Te razlike

se običajno prej ali slej odkrijejo, saj smo
ljudje pri svojih navadah kar vztrajni, in
tudi merilci lesa merijo les enako, dokler
jih kdo ne prisili, da se popravijo. Zaradi
razlik pri merjenju iste telesnine so rekla-

macije pri gozdnih sortimentih dokaj pogoste. Običajno jih prizadeti s ponovnim,
praviloma skupnim merjenjem hitro in
enostavno rešijo. Pogoj za to je, da so
sporazumni in vejo, kakšno je pravilno
merjenje in ugotavljanje telesnine. Kljub
temu se veliko sporov konča pred sodnikom.
Danes nimamo predpisa, ki bi določal,

kako moramo meriti in izračunavati telesnino gozdnih sortimentov. V taki situaciji bi
se morala kupec in prodajalec najprej
sporazumeti, kako bosta les merila. Običaj

no tega ne storita. Če pride do napak,
razlik med merjenji, pomotoma, slučajno

in nenamerno, je velika verjetnost, da
bosta to ugotovila in razlike hitro poravnala.
Če pa je kdo pri merjenju namerno ))po-

pravljal« izmera, bo to težko priznal ali pa
sploh ne. Tak slučaj konča običajno na
sodišču.

Ker sodnik ne ve, kako se les
meri in kaj je prav, mu to povedo eksperti.
Prav zanimivo bo poslušati, kako bo vsaka

stran zagovarjala svoj prav in kako bo
sodnik razsodil, ko sploh ni določila kaj je
prav. Po logiki stvari bi se moral odločiti,
da je prav tisto, kar je resnično in čim bolj

Razlike v telesnini med posameznimi

merjenji so bile vedno in bodo tudi v naprej.
Nastajajo tudi pri korektnemu merjenju.
Predpostavljam, da je bilo merjenje v prejšnjem sistemu v povprečju bolj korektno.
Merilec je bil praviloma delavec nekega
podjetja in je najlepše shajal, če je meril
prav. Razen če ni dobesedno kradel (tudi
svoji firmi, običajno s sodelavci, ker sam ni
mogel) ni imel nobenega dobička z goljufanjem pri izmeri. Danes veliko kupcev kupuje les zase. Tudi manipulanti in razni

nakupovalci kupujejo les za posameznika
ali točno določen krog lastnikov. Interes
(korist) od nekorektnega merjenja je veliko
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bolj očiten. Poleg tega se vse več lesa
prodaja v lubju in v dolgih kosih. Zato lahko
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natančno, torej za dejansko količino lesa.
Kako to ugotoviti in kaj bodo na to rekli
žagarji in drugi kupci hlodov pa je že drugo

vprašanje.

.

Podobno je stanje tudi pri razvrščanju
hlodov v kakovostne razrede. Nihče se
zaradi tega ne sekira. Kaže, da smo se le
navzeli toliko balkanizma, da vsak misli,

da ima najbolj prav in je

največji

mojster

za ribarjenje v kalnem. Na obravnavanem
področju zadeve vsekakor niso bistre.

Zbistrita si jih lahko le vsakokratna partnerja, če to sploh vesta in hočeta ter znala
to narediti. Koliko je to racionalno pa je
spet drugo vprašanje.

OKROGLA MIZA
O GOZDARSKI POKLICNI ETIKI

Ljubljana, 30. maj 1996

GDK: 9

Okrogla miza o gozdarski poklicni etiki
V četrtek, 30.5.1996 je bila v veliki
dvorani Gozdarskega inštituta Slovenije
okrogla miza o gozdarski poklicni etiki, s
katero je v tednu gozdov Zveza gozdarskih
društev Slovenije (ZGDS) začela delo pri
sestavljanju kodeksa gozdarske poklicne
etike. Posvet je bil namenjen članom zveze
in vsem drugim, ki jih zanim~o problemi
gozdarske poklicne etike. Se posebej
pomembno je bilo, da so se okrogle mize
udeležili delegati gozdarskih društev, ki so
se popoldan udeležili rednega občnega
zbora. Okrogla miza naj bi spodbudila
razpravo o vrsti občutljivih vprašanj, ki
zadevajo vsebino kodeksa poklicne etike,
zato je bila zamišljena v obliki dialoga med
poslušalci in udeleženci okrogle mize. Prvi
del je bil zato namenjen predstavitvi različ
nih vidikov etike, v drugem delu pa so
dobili priložnost za pogovor člani društev.
Posvet je odprl predsednik ZGDS mag.
Franc Perko s kratkim nagovorom, nato
pa je moderator- doc.dr. Boštjan Košir v
uvodu predstavil cilje in udeležence okrogle
mize. Ti so bili (predstavljeni so po vrstnem
redu nastopanja) naslednji:
• doc. dr. Bernard Stritih, Visoka šola
za socialno delo, psiholog, ukvarja se s
skupinsko dinamiko;
• prof. dr. Andrej Kirn, Fakulteta za
družbene vede, ukvarja se z družbenofilozofskimi vidiki znanosti in tehnologije
ter

človekovega

odnosa do narave;

• prof. dr. Boštjan Anko, BF, profesor
za krajinsko ekologijo, funkcije gozda in
več predmetov iz tim. robnih področij
gozdarstva;
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• Janez Košir (ZGS), dipl. inž. gozd.,
vodja odseka za načrtovanje razvoja goz-

dov in gozdnega prostora v OE Bled,
Zavodu za gozdove Slovenije, dobitnik
Jesenkovega priznanja za leto 1995;
• prof. dr. Milan Pogačnik, dekan Veterinarske fakultete;
• Ignac Pišlar, dipl.inž.gozd., (SGG
Tolmin), vodja organizacijske enote Idrija
v SGG Tolmin, z dolgoletno prakso dela v
državnih in zasebnih gozdovih, je aktivni
član ZGDS;
• Katarina Groznik, dipl.inž.gozd, (ZGS)
- pripravnica na ZGS na add. za stike z
javnostjo, v času študija se je udeležila
mednarodnih ekskurzij in bila na raziskovalnih taborih;
• Janez Ahačič, dipl.inž.gozd., upokojenec, 24 let je delal v neposredni operativi,
najprej kot pomočnik, nato kot vodja gozdnega obrata v Škofji Loki, 16 let je bil v
upravni službi kot medobčinski gozdarski
inšpektor in nato kot glavni republiški
gozdarski inšpektor - do leta 1995.
Po končani razpravi, ki se je zavlekla kar
dobro uro

čez

predvideni

čas,

sta

poroče

valca- Matjaž Čater, GIS, mladi raziskovalec in mag. Andrej Bončina, BF, as. prebrala zaključke oz. glavne poudarke
zbora, ki je začetek dela pri sestavljanju
gozdarskega kodeksa poklicne etike. V
nadaljevanju tega prispevka objavljamo
besedila v enakem vrstnem redu, kot so

bila predstavljena na okrogli mizi.

dr. Boštjan Košir

GDK: 9

Okrogli mizi o gozdarski poklicni etiki na rob
Franc PERKO*
Kodeks etičnega ravnanja z gozdom (pa
tudi z vso naravo) bi moral veljati tudi za
zakonodajno in izvršilno vejo oblasti. Gozd
je veliko več ... , da bi ga lahko prepustili
vsakodnevni politiki katerekoli stranke, take
ali drugačne strankarske koalicije ali še
tako razgledanim in prosvetljenim posameznikom. Gozda nikakor ne smemo prepustiti liberalni ekonomiji (čeprav moramo

Prav gotovo je koristno, da ne rečem

kar nujno potrebno pripraviti gozdarski
kodeks poklicne etike. Za naravna bogastva, kjer ima pomembno mesto gozd,
vlada med ljudmi vse večje zanimanje in
skrb za njihovo trajno ohranitev. Gozd s
svojo ekološko, socialno in ekonomsko
vlogo daje tako ali drugače vsakemu prebivalcu naše države nekaj koristnega, v veliki
meri nenadomestljivega. To sili gozdarje k
vse bolj ekološkemu, bolj tenkočutnemu
ravnanju z gozdom.
Vendar samo tisti, ki 'poklicno delajo v
gozdovih ali strokovno usmerjajo njihov
razvoj, ne morejo storiti čudežev, če se ne
bomo vsi primerno vedli do gozda. Etično
morajo ravnati z gozdom tako tisti, ki
gospodarijo z gozdom (vse vrste lastnikov),
tisti ki strokovno usmerjajo njihov razvoj
Uavna gozdarska služba), tisti ki nadzirajo
delo v gozdovih Uavna gozdarska služba,
inšpekcija), tisti ki opravljajo dela v gozdovih (izvajalci del) in tudi tisti, ki le uporabljajo (rabijo) njihove ekološke in socialne
vloge.
*Mag. F.P., dipl. inž. gozd., Predsednik Zveze
gozdarskih društev Slovenje, 1000 Ljubljana, Več
na pot 2, SLO

seveda težiti k racionalnemu ravnanju) in

hlastanju za kratkoročnimi dobički.
Tatanga Mani (Utrip ravnovesja. Besede
Indijancev) takole razmišlja in argumentira
potrebo po etičnem ravnanju z naravo:
Mnogo norosti je v vaši
tako imenovani civilizaciji.
Kot norci
drvite beli ljudje za denarjem,
dokler ga nimate toliko,
da ga v prekratkem življenju
ne uspete porabiti.
Ropale gozdove, zlorabljate zemljo,
zapravljate njena bogastva,
kot da ste poslednji rod,
ne mislite na svoje potomce,
ki bodo živeli za vami.
Govorite o boljšem svetu jutri,
medtem pa gradile bombe,
da bi razdejali svet danes.

GDK: 9

Zakaj kodeks poklicne etike?
Boštjan KOŠIR*, Boštjan ANKO**
Razprava o vsebini gozdarskega kodeksa poklicne etike (odslej: kodeks) mora
prinesti izhodišča, ki bodo zadostovala za
" Doc. dr. B.K., d.ipl. inž. gozd., Biotehniška
fakulteta, Oddelek za gozdarstvo, 1000 Ljubljana,
Večna pot 83, SLO
** Prof. dr. B.A., dipl. inž. gozd., Biotehniška
fakulteta, Oddelek za gozdarstvo, 1000 Ljubljana,
Večna pot 83, SLO

izdelavo takšnega kodeksa. Kodeks bo
sprejel občni zbor Zveze gozdarskih društev morda že v letu 1997, ko bodo morala
biti ustrezno dopolnjena tudi pravila o
organiziranosti ZGDS, pri čemer bo kodeks
postal obvezen pogoj za vse člane društva.
Dokazano kršenje kodeksa bo lahko vzrok
za prenehanje članstva v ZGDS. Kodeks
bo vseboval splošna načela etičnega obnašanja in bo osnova za sestavljanje ožjih
GozdV 54, 1996
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poklicnih kodeksov etike, kot npr.: kodeks
poklicno-etičnega obnašanja v javni goz-

darski službi, kodeks cenilcev gozdov,
kodeks poslovne gozdarske etike itd. Kot
temeljni kodeks bo potemtakem zajel le
globalni etični odnos gozdarskih strokovnjakov do svojega področja delovanja.
Razprava o nujnosti izdelave kodeksa
pravzaprav ni nujna, saj je poklicnim gozdarjem to očitno, če razmislijo o vrsti
mejnih primerov etičnega obnašanja, s

katerimi se srečujejo v poklicnem življenju.
Kljub temu pa se bo razprava vrtela tudi o
tem, zakaj doslej gozdarsko strokovno
društvo nima sprejetega kodeksa. Menimo,
da lahko vzroke za to pustimo gozdarskim
zgodovinarjem in se njihovi razčlembi
izognemo oz. je ne postavimo v ospredje
načrtovanih razprav. Pomembneje od obračuna s preteklostjo se nam zdi obračun

s sedanjostjo in pristop k popravkom strokovnega obnašanja, ki naj zakoliči grobe
meje gozdarske etike v prihodnje. S tem
bo dana osnova za presojanje strokovnoetičnih načinov pri reševanju vse bolj

konfliktni.h situacij in hkrati osnova za
izboljšave. Vseeno pa je pri tem nujno, da
sedanjost povežemo s preteklostjo, lahko
samo s tem, da glasno opozorimo na

vzroke, zakaj se nam zdi današnji trenutek
tako pomemben za začetek priprave kodeksa.
Menimo, da so glavni vzroki za pospe-

šeno sestavo kodeksa naslednji:
• članstvo v ZGDS je prostovoljno in za
zdaj članom pri strokovnem udejstvovanju
ne prinaša neposrednih koristi. Izguba
članstva

torej ni motiv za spoštovanje

kodeksa poklicne etike;
• gozdarski strokovnjaki so razdeljeni

med več ustanov in podjetij kot kdajkoli
doslej. Pri tem ima najdaljnoročnejši pomen delitev gozdarstva na javno gozdarsko službo in izvajalce gozdnih del, ki imajo
pogosto nasprotujoče si interese. Bojazen
je, da bi pri tem trpelo strokovno delo v
gozdovih tako z ene kot z druge strani.
• Močno se je spremenila vloga lastnikov
gozdov, ki se počasi začenjajo zavedati,
da v resnici gospodarijo z gozdovi, marsikdaj pa slabo razumejo pomen različnih
omejitev ter svojih dolžnosti. Pri tem nastaja kompleksen odnos med javno gozdarsko
službo in lastniki gozdov, hkrati pa tudi
poslovni odnos med lastniki in izvajalci
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gozdnih del, ki je prav tako lahko poln
etično-strokovnih pasti.
• Med spremembami, ki močno vplivajo
na obnašanje gozdarjev v javni gozdarski
službi, je čedalje večji pomen varovanje
človekovega okolja, naravne in kulturne
dediščine ter čedalje večje zanimanje
javnosti za dogajanja v gozdovih (vključno
z lastniki gozdov), kot tudi vse več nasprotujočih si interesov po uporabi gozdnega
prostora. Pomemben je tudi vpliv različnih
družbenih struktur ter političnih dejavnikov
pri odločanju o pomembnih strokovnih
vprašanjih (svet ZGS, sveti območnih enot
ZGS).
• Spremembe, ki pomembno vplivajo na
obnašanja izvajalcev gozdnih del, pa so
povezane z dejstvom, da so izvajalci organizirani po zakonih, ki urejajo gospodarske
družbe, te pa so povečini družbe z mešanim kapitalom. Pri tem je njihovo strokovno
ravnanje lahko podrejeno zahtevam lastnikov deležev, saj postaja glavni cilj kapitala
dobiček, ki ga ustvarjajo s svojim poslovanjem. Teritorialno načelo organiziranosti
se počasi umika bolj funkcionalnim oblikam, ki so prilagojene lovu za poslom, pri
čemer se vse bolj kažejo različne oblike
konkurence med samimi izvajalci.
• Vse več gozdarskih strokovnjakov se
kot zasebniki na različne načine povezujejo
z lastniki gozdov in zanje opravljajo različne
strokovne naloge, od svetovanja do cenitve
gozdov, pri čemer se pogosto znajdejo v
dvomljivih situacijah, ki terjajo posebne
moralne premisleke.
Najprej bomo poskušali izdelati le splošna načela etičnega kodeksa, ki bi jih bilo
mogoče pozneje prilagoditi različni izobrazbi članov, različnim področjem poklicnega
delovanja članov in neposrednim interesom posameznih profilov za članstvo.

Vsebina načel naj bi se delila v sklope, ki
naj bi pokrivali odnos članov do gozda
(spoštovanje načel sonaravnosti, mnogo-

namenskosti, trajnosti, biološke pestrosti
itd), odnos članov do javnosti (lastniki
gozdov, prihodnje generacije itd.) ter odnos
članov do drugih strokovnih sodelavcev
(drugi člani ZGDS - korektnost, konkurenčnost, obramba strokovnih stališč itd.).
Povezujoča vloga gozdarskega strokovnega društva je vse bolj očitna, vendar se
s tem krepi tudi odgovornost vseh v društvu, da so pri vključevanju novih članov
ter pri toleriranju delovanja obstoječih
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primerno selektivni oz. strogi. Po-

član tega društva mora
pomeniti zavezo etični strokovnosti. Uporabniku storitev, ki jih opravlja član društva,

ga s tem obvarovati pred moralno in

materialno škodo, ki bi jo trpel zaradi slabih
Kodeks lahko pri tem le pomaga.
Koristnost njegove uveljavitve se bo kazala

odločitev.

mora le-ta razbliniti vsak dvom v etično

postopoma, pri čemer se moramo zavedati

strokovno pravilnost predlaganih rešitev in

tudi njegove velike vzgojne vrednosti.

!

..' 11

il

GDK: 9

11

Človeški in medčloveški vidiki poklicne etike

1'

n'
il

il

•1

11

11

li

i

Il'

v gozdarstvu
Bernard STRITIH*
Helmut Willke piše, da je ena od osnovnih značilnosti razvitih zahodnih družb ta,
da sprememb na posameznih družbenih
področjih ni možno preprosto ukazati,
ampak morajo ti "ukazi" privzeti obliko
spodbude in motivacije za samospreminjanje (H. Willke, 1993, str. 40). Hkrati lahko

ugotovimo, da z ukazi tudi ni možno
preprečiti

sprememb, ki se porajajo vsepovsod in zaradi katerih lahko nastane vtis
kaotičnosti. razmer. Ne glede na to, kako
gledamo na našo družbo in kje vidimo naše
mesto v današnjem svetu, imamo tudi v

Sloveniji veliko izkušenj, ki se ujemajo z
gornjo Willkejevo tezo. Zlasti na področju
rabe prostora in ekologije se zdi, da država
nima zadostne moči oz. mehanizmov, s
katerimi bi lahko uresničila določene načrte
(npr. odlagališča radioaktivnih odpadkov)
ali preprečila samovoljne posege v prostor
(npr. zazidava kmetijskih zemljišč). Podobne paradokse lahko zasledimo na vseh
področjih, od prostorskega planiranja, gospodarskega razvoja, trgovine in prometa,
do usmerjanja razvoja šolstva, zdravstva

in ·socialnega varstva. Morda je ravno ·
gospodarjenje z gozdovi in varovanje gozdov v Sloveniji doslej bilo častna izjema.
Še preden se začnemo prepirati o tem,

komu lahko priznamo zasluge za ugodne
razmere v gozdarstvu, raje začnimo raz-

mišljati o tem, kaj lahko naredimo za to, da
se tudi na tem področju razmere ne bi
dramatično poslabšale. Skupen pogovor o
gozdarski poklicni etiki je lahko dragocen
* Doc. dr. 8. S., dipl. psih., Yisoka šola za
socialno delo, 1000 Ljubljana, Saranovičeva 5,
SLO

prispevek za usmerjanje iniciativ vseh ljudi,
katerih dejavnost se tiče gozdov. Čeprav
lahko rečemo, da šele dialog vzpostavlja
skupnost, le-ta redkokdaj steče samodejno
in v dovolj širokem krogu (s tem mislim na
potrebo po pogovoru med vsemi posamezniki; šele nato je možno konstruktivno

dogovarjanje na ravni institucij in organizacij).
Komu in kako lahko koristi kodeks
poklicne etike?
Minili so časi, ko so nastajali etični

kodeksi, ki so vsebovali daljšo ali krajšo
vrsto prepovedi, svaril in zapovedi. To so
bili inštrumenti, s katerimi so država, verske ustanove ali razni ideološki aparati
uresničevali prizadevanja za obvladovanje

in nadzor posameznih delov družbe. Zaradi
velikega razvoja znanosti in tehnologije
postaja gospodarjenje in upravljanje posameznih podsistemov družbe vse bolj kompleksno, tako da nobena družbena ustanova nima pravice predpisovanja norm za

dejavnosti zunaj svojega lastnega področja. Tudi znotraj posameznih področij ni
ustanove, ki bi lahko sama predpisala
etični

kodeks za vse različne dejavnosti,

ampak tak kodeks lahko nastane le v
medsebojnem dogovoru vseh dejavnikov,
ki sestavljajo določeno dejavnost, v našem
primeru gozdarsko dejavnost. To pa pomeni, da je etični kodeks lahko le izraz avtonomije celotnega področja in s tem spodbuja tudi avtonomnost področja nasproti
drugim državnim ustanovam.

Drugi cilj

etičnega

kodeksa pa je, da

pospešuje razvoj odnosov med vsemi
GozdV 54, 1996
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dejavniki znotraj posameznega področja,

s tem da omogoča ugotavljanje odgovornosti za različne funkcije, ki sestavljajo
celoto gospodarjenja, proučevanja in upravljanja gozdov. Kodeks poklicne etike torej
lahko koristi predvsem vsem tistim, ki so

dejavni na določenem področju, hkrati pa
koristi tudi družbi kot celoti, ker se v
kodeksu lahko pokaže prav tista posebnost
gozdarstva, ki jo morajo poznati in upoštevati tudi drugi dejavniki oz. zasebne in
državne ustanove.

Po družbeni spremembi, ki se je v Sloveniji zgodila na začetku tega desetletja (in
se še dogaja), se vse bolj zavedamo procesa samoorganizacije (ki zajema notranje
razločevanje in povezovanje) na vseh
področjih

gospodarstva, znanosti in politike. Pri tem je pomembno o družbi misliti
na nov način. V modernih družbah se
opuščajo

modeli družbe, ki so bili zgrajeni
na predpostavki hierarhije družbenih skupin. Po mnenju Grahama Barnesa, ki že
več let vodi Šolo kibernetike psihoterapije
v Zagrebu, je za nov način razumevanja

družbe bistveno naslednje:
• da se namesto pojma demokratična
družba vse bolj uveljavlja pojem odprta
družba;
• družba je skupnost skupnosti (družbenih skupin);
• družbene skupnosti (skupine) predstavljajo koncentrične kroge;
• vsaka skupnost vsebuje druge skupno-

sti (skupine).
Gozdarske dejavnosti utelešajo širok
krog družbenih skupin, ki morajo priti v
medsebojni dialog. Sele potem bo možno,
da posamezniki (bodisi strokovnjaki, lastniki gozdov ali delavci podjetij) ne bodo
pozorni predvsem na kolektivne interese

lastne skupine, ampak bodo lahko svobodno razmišljali tudi o svoji osebni orientaciji

v tem prostoru. Ker smo bili v preteklosti
vajeni ideoloških monolitizmov, smo razvijali individualno iniciativnost na dva načina.
Enkrat v okviru "monolitov" oz. manjših

kolektivov, drugič pa v okviru lastnih osebnih interesov. Stevilni ljudje so bili paralizirani pri razvijanju osebne iniciative, v
iskanju inovacij, ki bi bile usmerjene v nove

organizacijske oblike.
V nedavni preteklosti smo v medsebojnih
pogovorih večkrat slišali takšne izjave: "naš
sistem je dobro zamišljen, a njegovo uresničevanje v praksi šepa", "če bi bili na
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odgovornih mestih najsposobnejši ljudje,
bi bilo vse drugače". Danes se s takimi
izjavami ne moremo več zadovoljiti, pred
nami so nove naloge. Menim, da je moja

naloga, da kot psiholog in strokovnjak za
delo s skupinami prikažem tiste vidike
kodeksa poklicne etike, ki se nanašajo na
razumevanje človeka in medčloveških odnosov. Upoštevanje človeka kot posameznika z njegovim psihičnim ustrojem in

njegovimi socialnimi potrebami je tem bolj
pomembno, ker vse bolj spoznavamo, da
niti s sredstvi politične prisile niti z ekonomskimi mehanizmi ni možno trajno omejiti

(ali kako
bode.

drugače

urejati)

človekove

svo-

Vendar se uresničevanje svobode posamezne osebe v skupnosti zaplete ravno
tam, kjer tega ne pričakujemo. Že pred

nekaj desetletji je Erich Fromm s svojo
knjigo Beg pred svobodo pokazal na številne psihološke ovire, ki težnje posameznika

po svobodi lahko odklonijo v obratno smer.
V filozofiji se ruši ideja o človeku kot
subjektu. Albert Camus je napisal: "Najtežje na svetu je ne vzeti tega, česar ne

potrebuješ". (cii. l. D. Valom, 1989, str.
373.) Sodobni ameriški avtor Valom pa je
v svoji knjigi Eksistencialna psihoterapija
gornjo misel takole razvil in opisal tipičnega
človeka naše dobe:
"Sodobni človek se ne zaveda, da je
pravzaprav nesposoben želeti si; ne počuti

se praznega in izgubljenega. Nasprotno,
je aktiven, pogosto poln moči, stalno ga
obsedajo misli o smiselni smotrnosti. A
pogosto pridejo valovi dvomov - čas, ko
človek

spozna, da

čeprav

ima on ali ona

pred očmi svoj cilj, to ni njegov ali njen
lastni cilj: kljub temu, da imata ona ali on
želje, to niso njegove ali njene lastne želje
in cilji. Človek je tako zaposlen, tako gnan,
da ga navdaja občutek, da se nima niti
časa niti pravice vprašati, kaj želi početi.
Le če se obrambe zrušijo (od zunaj predpisani cilji npr. lahko postanejo nepomembni
zaradi sprememb razmer, kot so izguba
zaposlitve ali razpad družine ipd.), se
človek zave, da se je zadušilo tisto njeno
ali njegovo pristno, kar je ona ali on sam
zase." (l. D. Yatom, 1989, str. 373).
Tukaj navedeno razmišljanje enega najbolj kompetentnih psihoterapevtov našega
časa

nam kaže na točko presečišča indivi-

dualnega delovanja in sistemov, ki tvorijo
družbo.

Omogoča

nam razumno razmišlja-

nje o nekaterih najbolj nerazumnih oziroma

protislovnih pojavih našega

časa.

Na tem mestu naj navedem še misel

ameriškega filozofa Richarda Rortyja, ki
izraža svojo skepso do prosvetljenskih

poskusov osvobajanja ljudi od tradicije in
zgodovine. Pozive prosvetljencev "nazaj k
naravi in razumu" označuje kot samopre-

varo. Isti avtor v opombi svojega

članka

navaja naslednje:

"Za večino nas je lažje misliti, kako dobiti,
kar hočemo, kot pa natančno vedeti, kaj bi
morali hoteti... Govorica individualizma,
primarna ameriška govorica samorazume-

vanja omejuje način razmišljanja ljudi." (R.
Rorty, 1993, str. 135-36).
Tudi Slovenci nismo izjeme. Prav v sedanjem času že čutimo številne probleme,

ki nastajajo zaradi brezobzirnega individualizma. Vendar je morda še večji problem
to, da individualizma ni možno preseči na
individualen način. Zato rabimo dialog in
izoblikovane norme medsebojnih odnosov,

ki si jih ni možno izmisliti, ampak jih lahko
razvijamo v procesu povezovanja in pogovarjanja med vsemi činitelji na vseh ravneh.
Človekova svoboda je dejansko dvorezni
meč.

Viktor Franki je napisal:
"Človek je svoboden v vsakem primeru;
vendar se svobodi neredko odreka - prostovoljno se ji odpoveduje. Ne zaveda se
je vedno; vendar se je more zavedati prav mora se je zavedati. "(V. E. Frank/,
cit. po E. Lukas, 1993, str. 166).

Zavedati se moramo, da današnji

človek

ni notranje razdvojen le zaradi travmatskih
doživetij, ki jih ne more zadovoljivo povezati
v celoto svoje osebe niti ne le zaradi

eksistencialnih danosti (kot npr. starostna
oslabelost in smrt), ki jih ne more sprejeti,
ne da bi pri tem postal depresiven. Današnji človek je notranje razdvojen tudi zato,
ker se mora pri opravljanju delovnih in
drugih vlog vključevati v različne same po
sebi nasprotujoče si okvire družbenih dejavnosti. Sodobni človek lahko odgovarja
na protislovnost družbenega dogajanja
največkrat le na ta način, da išče skupne
moči (npr. politične stranke, sindikate),

katerim se bo pridružil, vendar prav to
vedno znova plačuje s tem, da zanemarja

svoj lastni svet. V sodobni znanosti lahko
najdemo povsem nove ideje o tem, kakšni
miselni in doživljajski procesi konstituirajo

svobodo človeka kot osebe. Veliko vemo
tudi o tem, kako je potenciale za uresniče-

vanje osebne svobode možno uspavati ali

pa prebuditi. Nenehna težnja po občutku
gotovosti, ki je bila značilna za t.i. subjekt
moderne dobe, uspava človekove zmožnosti za iskanje smiselne uresničitve dejan-

skih možnosti. Nikomur, niti strokovnjaku
niti povprečnemu človeku iz vsakdanjega
okolja, ni možno narekovati pravil ravnanja,

ne da bi s tem prizadeli njegovo svobodo.
Tine Hribar je v uvodu poglavja Ontološki
temelji etike napisal:
"Spoznavoslovje nas pripelje samo do
meje območja, iz katerega izhajajo možno-

sti za obstoj etike. To območje je območje
svobode." (T. Hribar, 1991, str. 137).
Podobna so tudi razmišljanja Heinza von
Foersterja, ki je v svojem predavanju Etika
in kibernetika drugega reda izhajal iz idej
Ludwiga Wittgensteina, ki pravi:
"Jasno pa je, da etika nima nobenega
opravka s kaznijo in plačilom v navadnem
smislu... Sicer pa morata obstajati neke
vrste etično plačilo in etična kazen, vendar

morata temeljiti v delovanju samem." (L.
Wittgenstein, stavki 6.421-6.422, citat po
H. v Foerster, 1993, str. 68).
Von Foerster je iz navedenega razvil tole

misel:
"V vsakem pogovoru, ki ga imam npr. v
zanosti, filozofiji, epistemologiji, terapiji itn.
(si prizadevam) obvladati uporabo svojega
jezika tako, da je etika vključena ... S tem
mislim, da naj jezik in ravnanje plavala na
podzemni reki etike. Pri tem je treba paziti,
da se ne potopila, tako da etika ne pride
preveč jasno do besede in da se jezik ne
izrodi v moralno pridigo." (H. v. Foerster,
1993, str.68).
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Etično

reguliranje

človekovega

ravnanja z naravo

Andrej KIRN"

Obstaja trend na področju različnih strok
in strokovnih društev, da svojo dejavnost
tudi etično uravnavajo. Nastajanje številnih
poklicnih etičnih kodeksov je najbolj viden

Pravni vidiki kazenske odgovornosti ne
pokrivajo vsega možnega strokovnega rav-

nanja. Neko ravnanje je lahko strokovno-

zunanji formalni kazalec etične ozavešče

etično sporno, vendar ni take narave, da
bi bil človek zanj kazensko pravno odgovo-

nosti. Etični kodeksi naj bi imeli dvojno
funkcijo: etično vspodbudo za korektno

ren. Ravno to praznino odgovornosti in
dolžnosti pokrivajo različne profesionalne

strokovno ravnanje in seveda tudi etično

etike.
Smo na

sankcija, obsodbo neprimernega ravnanja.
Zaželjeno je, da bi prva funkcija prevladovala. Poplava profesionalnih etičnih kodeksov kaže na novo potrebo, da se

urejajo

obstoječa medčloveška

etično

razmerja

znotraj stroke ter med stroko in širšo

družbeno skupnostjo. So tudi pogledi, ki
ne vidijo pravega pomena etičnih kodeksov, ali pa celo vidijo njihovo škodljivost.
John Ladd (v: Chalk R., Frankel, S.,
Chafer, B., eds. Professsional Ethics Activities in the Scientific and Engineering
Societies, American Association for the

Advencementa of Science, Committe on
Scientific Freedom and Responsibility,
Washington 1980, str. 157-158) vidi naslednje možne negativne učinke poklicnih

kodeksov:
• so maska za člane društva, da ne
delajo nič etičnega;
• odvračajo od globalnih družbenih problemov, kot so npr. pomen profesionalizma
z vidika demokracije, svobode, pravičnosti
in družbene odgovornosti;
• nič ne prispevajo k večji etičnosti;
• ne morejo svetovati članom, kako se
obnašati pri konkretnih kompleksnih problemih.
Ne da bi se spuščal v oceno takšnega
zelo kritičnega vrednotenja poklicnih etik,
je potrebno vsaj malo zagovarjati etične
kodekse. Priprava nanje sprošča širšo
etično razmišljanje v strokovnih krogih. So
zgodovinski signal

etične ozaveščenosti

stroke, ne glede na njihovo
moralno moč ali nemoč.

praktično

* Prof. dr. A. K., Fakulteta za družbene vede,
1000 Ljubljana, Kardeljeva ploščad 5, SLO
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točki

velikega prehoda

človeko

vega praktičnega ravnanja in razumevanja

svojih odnosov do narave. Nastajanje
etičnih profesionalnih kodeksov je tudi
eden izmed znamenj tega prehoda. Specifičnost profesionalnih kodeksov, kot je npr.
kodeks veterinarjev ali gozdarjev, je v tem,
da vključujejo še norme etično korektnega
strokovnega ravnanja tudi do naravno
fizičnega okolja. Lahko rečemo, da okoljska etika razširja meje dosedanje etike,
ker ne vključuje samo razmerij med ljudmi,
odnosov strokovnjakov med seboj in do
drugih ljudi, ampak tudi do naravnih bitno-

sti, ki ne morejo biti moralno odgovorne;
ker nimajo zavesti in svobode, ne morejo

biti moralni subjekt, so pa lahko objekt
človekovega moralnega ali nemoralnega
ravnanja. Na okoljsko etiko je možno
gledati kot na skrajno razširitev mej člove
kove etične zavesti in moralne skupnosti,
ki ni več omejena samo na medsebojna

razmerja ljudi, ampak vključuje tudi naravne bitnosti, kot so reke, gozdovi, rastline,
živali. Skratka človeška moralna skupnost
postaja razširjena ekološka moralna skupnost. Lahko pa rečemo tudi obratno: ekološka skupnost se je razširila v moralno

skupnost, ker vključuje tudi ljudi in ni več
čista biološka, ekološka skupnost. Skratka
v etično presojo so pritegnjena najrazlič
nejša

praktična

razmerja do narave in

okolja.
Ker vključujeta gozdarska in veterinarska
poklicna etika pomembne elemente okoljske etike, ne pomenita zato preproste
uporabe obstoječe etike na nekem poklicnem področje, ampak pomenita dopolnitev
in razširitev obstoječe etične zavesti in

a

il

11

11

i(

ir

11

i

prakse. Tu gre za določena razmerja npr.

do rastlin, živali, biotičnih skupnosti, ki jih
ni upoštevala dosedanja antropocentrična
in teocentrična etika, kjer je šlo predvsem

ne samo kot čisto strokovno neprimerna,
ampak tudi kot moralno neustrezna. Etični

kodeksi so seveda nekaj razvijajočega in
se spreminjajo, ko življenje in stroka izna-

za razmerja med ljudmi in njihovega odna~

šala nove probleme in nova spoznanja.

sa do svetega, do boga. V desetih božjih

Etika gozdarjev zadeva dve vrsti odnosov:

zapovedih npr. ni nobene zapovedi in ob-

• odnos članov Zveze gozdarskih dru~

veze, kako naj se človek ravna do drugih
vrst. Pri poklicni etiki, kot sta npr. veterinar-

štev do drugih članov, do lastnikov gozdov,
do izvajalcev, do širše družbene skupnosti
in celo do prihodnjih generacij:

mogoče

ii

ska in gozdarska se

11

fj

damo, kakšen duhovni prelom predstavlja-

• odnos članov Zveze gozdarskih dru-

ta z vidika dosedanje omejene etične

[1

tradicije. Zaradi tega v tej dediščini tudi ne
bomo našli elementov, ki bi nam pomagali
pri oblikovanju tovrstnih poklicnih kodek-

štev Slovenije do gozda, kar vključuje
elemente okoljske etike, to je spoštovanje

!

komaj zave-

1

iJ

[!

Stroka in praksa morata identificirati
možne konfliktne situacije in odnose, ki
vključujejo

trajno~

Pri uporabi gozda pa se gozdarji verjetno

sov.

1,

načel raznovrstnosti, sonaravnosti,
sti, mnogonamenskosti idr.

strokovne vrednotne vidike

ravnanja med

različnimi

subjekti in možne

posledice ravnanj, ki jih lahko vrednotimo

srečujejo

•

čisto

z naslednjimi konfliktnimi interesi:
ekonomski na eni strani ter stro~

kovno, okoljevarstveni na drugi,
• kratkoročni in dolgoročni,
. • delni in sistemsko celostni.

Slika 1: Shema odnosov med različnimi subjekti in njihovega razmerja do gozda
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Kodeks gozdarske poklicne etike- znamenje
dozorevanja stroke?
Boštjan ANKO*

Najstarejši doslej znani dokument, ki
podrobneje zadeva gozdarstvo na naših
tleh in je napisan v slovenščini, je prav
prisega.
Lahko bi rekli, da je ta preprosta, okoliščinam in duhu časa zvesta izjava ljubljanskega mestnega gozdarja iz XVII. stoletja
(ZAL, GOD. XXVI/1) že neke vrste kodeks
poklicnega ravnanja, saj govori o njegovem
odnosu do nadrejenih, o osebnih lastnostih, potrebnih za to službo, in o odnosu
do drugih - tudi stanovskih tovarišev.
Nekaj· podobnih a bistveno mlajših in v
nemščini pisanih dokumentov je ohranjenih
v idrijskem oddelku Zgodovinskega arhiva
Ljubljana.
Očitno nikdar nismo začutili potrebe, da
bi stare gozdarske prisege sistematično
raziskali - kot zametke strokovne etike in
spoštovanja vredne spomenike naše strokovne zgodovine. To navsezadnje niti ne
preseneča: tristo in več let stara podoba
ljubljanskega gozdarja, ki je "en suest,
vachtaiezh, flyssig Forstnar inu Pokorn
Hlapiz" (en zvest, čuječ, marljiv gozdar in
pokoren hlapec), se našemu današnjemu
pogledu na dostojanstvo osebnosti in poklica - enostavno povedano - upira. Še posebej, ker podzavestno čutimo, da tega
stereotipa še vedno nismo presegli.
Ampak, poklici in njihove vloge se vendar
spreminjajo: v tistih časih je tudi evropsko
medicino v največji meri predstavljal poklic
"brivca in ranocelnika" in mnogo poklicev,
ki imajo danes že spoštovanja vredno
tradicijo pisanja kodeksa poklicne etike,
takrat sploh še ni bilo, oziroma so bili šele
v povojih.
Preseneča pravzaprav, kako smo kot
stroka lahko preživeli brez etičnega kodek-

* Prof. dr. B.A., dipl. inž. gozd., Biotehniška
fakulteta, Oddelek za gozdarstvo, 1000 Ljubljana,
Večna

pot 83, SLO
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sa v časih burnih sprememb v družbi in v
gozdarstvu, ko naj bi gozdar ne bil le policaj. ampak tudi svetovalec, učitelj, zagovornik javnih interesov in celo interesov
gozda.
Stereotip zvestega, čuječega, marljivega
gozdarja in pokornega služabnika iz ljubljanske prisege nas je spremljal in nas še
vedno spremlja mnogo bolj, kot smo bili ali smo - pripravljeni priznati. Vsi v prisegi
našteti predpostavljeni so se združili v
Zakonu kot najvišji avtoriteti.
Zakonu smo služili tako "zvesto, čuječe,
marljivo in pokorno", kot da je zakon
idealno popoln in da pokriva vse situacije,
ki se v življenju pojavijo. Nehote (ali hote?)
smo preslišali tisti notranji glas vesti, ki mu
je že Sokrat rekel "ti endon (= nekaj notri)"
in ki človeka vodi tudi tam, kamor zakoni
ne sežejo, in takrat, ko se celo zakoni
motijo.
Treba je bilo tektonskih premikov in krize
stroke, ki jim je sledila, da smo spoznali
med drugim tudi to, da še tako popoln
zakon ne more pokriti vseh možnih situacij,
ker lahko ureja le obstoječa razmerja, ne
pa tistih, ki šele nastajajo, in da zakon v
nobenem primeru ni nadomestilo za vest.
Zakon še najbolje pokriva vlogo nadzornika. Učitelj in svetovalec pa potrebujeta
že višjo stopnjo moralne avtonomije (ker
so njuni pogledi uprti v prihodnost). Tisti, ki
se bo zavzemal za javni interes nad gozdom, bo hitro spoznal, kakšen neznani
kontinent je to področje, in tisti, ki bo razmišljal o intrinsični vrednosti gozda (to je
vrednosti, ki jo gozd ima sam po sebi- ne
glede na koristnost človeku) in njegovi
intrinsični pravici do obstoja (prim. Hayward, 1994, s. 264-8), se bo zlahka znašel
na zakonu nasprotnem bregu.
Če naj take naloge in pogledi resnično
postanejo predmet novega razmišljanja
vse stroke in ne le nekaterih bolj ali manj
naključnih iskalcev, potem potrebuje stroka
poleg zakona še etična vodila, ki ji bodo

utirala nadaljna pota. Izražena potreba po
kodeksu gozdarske poklicne etike kaže,
da se v stroki resnično nekaj premika, da
postaja polnoletna, da si želi odgovorno
razmišljati sama in ne le "marljivo in pokorno" izpolnjevati tisto, kar pravi "gospodar"
- pa naj bo to kdorkoli.
Etični način razmišljanja in ravnanja
gozdarstvu ni tuj. Dolga (lesno) proizvodna
doba drevesa ali gozda postavlja gozdarja
v izjemen položaj: žanje tisto, česar ni
sejal, in seje, ne da bi po4nal tistega, ki bo
žel.
Ta situacija je izjemno primerna za razvoj
etične misli. Ker gre za tri generacije,
živeče v treh (najverjetneje) povsem različ
nih kulturnih, političnih, gospodarskih itn.
spletih razmer pod tremi (najverjetneje)
ustrezno različnimi zakoni, je iskanje skupnih imenova\cev tega prejemanja in izroča
nja, ki bi presegali razmere vsake od treh
generacij, logična potreba.
Te generacije se namreč nikdar ne srečajo.

,l
1
1

'

Zato je stroka za medij teh izmenjav
vzela naravo gozda. ln tako se današnja
stroka hkrati lahko pogovarja s tisto izpred
sto in več let ter tisto čez sto in več let
prek gozda: z njegovo kakovostjo, količino,
prostorskim razporedom itn.
Iz tega spoznanja se razvijeta načeli
trajnega donosa in sonaravnosti: obe sta v
svojem bistvu naravnani proti kratkoročne
mu interesu posameznika ali en~ generacije, torej sta etični. Etično je v tem smislu
tudi načelo mnogonamenskosti, čeprav se
na prvi pogled ukvarja z iskanjem najboljših
trenutnih razmerij med vlogami gozda: s
tem namreč tudi zagotavlja, da ostajajo za
zanamce odprte možnosti, o katerih morda
danes niti ne razmišljamo.
S temi tremi načeli se je gozdarstvo po
dobesedno stoletnih iskanjih dejansko bolj
kot marsikatero sorodno področje človeko
vih dejavnosti približalo sodobnemu idealu
trajnosti. To je trajnost, ki hkrati upošteva
ekološke, ekonomske in socialne vidike,
zagotavlja brezkončnost neke dejavnosti
in ki lahko zadosti današnjim potrebam,
ne da bi ogrožala možnost prihodnjih generacij, da bodo zadostile svojim lastnim (potrebam).
Vsi etični kodeksi od dekaloga (deset
božjih zapovedi) naprej so zasnovani an-

tropocentrično. Zata· se zdi, da bo ob vseh
težavah pri pisanju etičnega kodeksa trajnostno usmerjenega gozdarstva, ko bo v
svojem bistvu konservativna stroka pisala
pravila za svoje ravnanje v liberalnih časih,
še najmanj težav z ekonomskimi in social-

nimi vidiki. Vidik odnosa do narave ostaja
mnogo bolj nedorečen in nepodprt - s
tradicijo, etiko, moralo. Načelo sonaravnosti namreč narekuje smer, ne pa mej
nekega ravnanja. Kot rečeno, nam je bil
doslej etični odnos do narave medij etične
ga odnosa do drugih generacij. V tem odnosu narava ni bila subjekt.
Razmišljanja o intrinsični pravici narave
do obstoja in njeni intrinsični vrednosti pa,
tudi sodobna filozofija prava (prim. Kovač,
1993, s. 24), neizbežna vodijo v razmišljanje o novi "pogodbi z naravo", o kateri piše
francoski filozof Serres (cii. ibid. s. 27). Po
tej pogodbi naj bi se tudi mi odrekli nekaterim svojim pravicam do narave, da bi bilo
sožitje z okoljem sploh možno. Ta ideja bo
seveda zahtevala premike v "pogodbi med
ljudmi" - in za to gre pri našem novem

kodeksu, ki ne bo več le gozdarjeva prisega, da bo varoval gozd za lastnika pred
tatovi in tujci, ampak bo hkrati zavezanost
naravi gozda, družbi, v kateri živimo, in

tisti, ki šele prihaja - ob upoštevanju zasebnega interesa, tj. ob spoštovanju posameznika, njegove svobode in lastnine.
Mogoče je celo prednost, da s pisanjem
svojega kodeksa slovensko gozdarstvo
šele začenja. Manj bo obremenjeno s tistim
delom tradicije, ki ne spada v prihodnost.
Nastajanje kodeksa bo dolgotrajen proces.
Ne bo brez težav, lahko pa ga vzamemo
kot eno tistih kristralizacijskih jeder, okrog
katerih se bo stroka znova zbrala in uredila.
VIRI

1. Hayward, T., 1994. Ecologicalthought. Poli~
ty Press, s. 259 s.
2. Kovač, E., 1993. Zaveza z naravo. Dom in
svet. Zbornik MCMXCIII, VI., Maribor 1993, s.

21-28
3. Thomas, W.J., 1995. The Forest Service eth~
ics and course to the future. Landscape and Ur~

ban Planning 32 (1995), s.157-159
4. Forstknecht ayd windisch, Zgodovinski arhiv

Ljubljana GOD. XXVI/1 (knjiga priseg)
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O mestu, vsebini in nastajanju kodeksa gozdarske
poklicne etike
Janez KOŠIR'

Mesto etičnega kodeksa in
le-tega v gozdarstvu

značilnosti

Okvire vsaki dejavnosti v organizirani
družbi daje ustava, splošna družbena in
panožna zakonodaja. Kljub številnemu
zakonodajnemu instrumentariju pa ne država ne panoga ne moreta zapolniti vseh
vrzeli, da bi normativno zajeli prav vse

možne situacije, ki se pojavljajo v praksi.
Poleg tega je zakonodaja vedno tudi odraz
političnih in družbenoekonomskih razmer
v določenem času in se tudi zaradi tega
spreminja. Po drugi strani tudi stroka nima
- z vso infrastrukturo vred - na razpolago
vedno jasnega, hitrega in nedvoumnega
praktičnega odgovora na številne dileme
pri odločanju v konkretni praksi. V še

porušena pozitivna kontinuiteta in razbita

so bila kritična jedra v razvoju gozdarstva.
Posebnost gozdarstva je ukvarjanje z
zapletenim živim, dinamičnim, nepredvid-

ljivim sistemom, z dolgimi proizvodnimi
cikli. V takem sistemu sami že dolgo
zavestno iščemo poti, preučujemo in odkrivamo zakone narave, ki se jim pretanjena

prilagajamo. Težimo k biološki raznovrstnosti, ki je močno orožje v boju za preži-

vetje

različnih

oblik življenja. Minili so

časi,

ko so bile v središču pozornosti samo po-

trebe po lesu in njegova proizvodnja. Naš
cilj je že dolgo večnamenski gozd, s katerim gospodarimo na sonaraven, trajnosten
način.

Za naše razmišljanje daje gozdarstvu
poseben pečat izjemna prostorska dispecifično

relativno neurejenih družbenih razmerah,

menzija,

v času prehoda v bolj demokratičen sistem,
s prepuščanjem urejanja vrednosti tržnemu

povečuje različnost
največjo specifično

sistemu in v odsotnosti pravne države, je

skih oblik (po enoti površine) v Evropi! Prav
zato je tudi nesporno izjemno bogastvo
naravnih pojavnih oblik v naših gozdovih!
Druga je časovna dimenzija, ko se prek
razvojnih stopenj kaže gozd v vsej svoji
dinamiki in raznovrstnosti oblik, ki so plod
tudi pretekle zgodovine družbe. Zajemanje
tako dolgih obdobij in več generacij lastnikov je zanesljivo posebnost gozdarstva v

zevanje med teorijo in prakso lahko
veliko. Preprosto ni dovolj zunanjih
silnic, ki bi samodejno prisiljevale k
strokovno pravilnemu, pravno korektne-

mu in etično sprejemljivemu ravnanju.
Nekateri sociologi ugotavljajo, da bi k temu
pripomogel že obstoj kodeksa etike na
posameznih področjih dela. Etično ravnanje pa je tisto, ki je v skladu s sprejetimi

razgibana krajina, ki

pojavnih oblik. Imamo
raznovrstnost življen-

s katerimi ovrednotimo dejanja kot

primerjavi z drugimi panogami, in že to
ima etični prizvok.

dobra ali slaba, škodljiva ali sprejemljiva.
Vrzeli med teorijo in prakso so pričako

pretežno nepričakovanih situacij, za katere

vano tudi v našem gozdarstvu, ki ima itak

teorija nima

novejšo zakonodajo še nedodelane. Obenem je panoga del celote, na katero vpliva
nič kaj stimulativno družbeno okolje. V

reševanja!

gozdarstvu se soočamo še z očitno krizo
v družbeni veljavi, tudi zaradi reorganiza-

zahteva, da vsaka stopnja dodaja pri odločitvah nove presoje in podrobneje določi
cilje ter sestavine odločanja. Pri tem je
potrebno uporabljati organsko-probabilističen pristop, t. j. iskateljski, spoznavni in
prilagodljiv način, z neprestanim učenjem
pri poskušanju v naravi. Lahko govorimo o
posebni etiki dialoga in eksperimenta z

načeli,

cije, ki je razdelila strokovni kader na javno
službo in izvajalska podjetja. S tem je bila
* J.K., dipl. inž. gozd., Zavod za gozdove SloveM
nije, Območna enota Bled, 4260 Bled, Ljubljanska
c. 19, SLO
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Tako je že po naravi obilo možnih,
natančnih

pravil ali modelov

Posebnost gozdarstva je tudi

večnivoj

sko načrtovanje, saj sama narava dela

1

gozdom. Fleksibilnost pa spet terja jasna
sodila in merila, da bo končni rezultat ugoden.
Sonaravne gospodarjenje nosi v sebi
zahtevo po novem odnosu do narave,

nujen je prehod na ekološko odgovornejše
gospodarjenje na višjem etičnem, kulturnem nivoju. Za nas gozdarje ta izraz pomeni predvsem: - naravnim pogojem (rastišču) primerne rastlinske in živalske
vrste, naravno reprodukcijo vrst, sonaravne zgradbo sestojev v ekološko sprejemljivih mejah in celostno ravnanje z gozdotn
kot biogeocenozo. Lahko trdimo, da imamo pri tem v Sloveniji marsikaj pokazati,
pa vendarle ne povsod.
Gozdarstvo je, kot vse panoge, izpostavstrokovna načela se razvijajo naprej, prihaja do novih originalnih rešitev. Družbeno
okolje pa postavlja vedno nove zahteve in
pogoje pri ravnanju z gozdom v skladu s
stopnjo razvitosti okoljske etike. Pri tem
nam je primarno strokovno vodilo in
etično sodilo biološka raznovrstnost in
ohranjanje naravne rodovitnosti tal.

stjo, pohlepom, individualizmom, sebično
sija in gonjo za materialnim standardom.
Spet je obilo potreb po določitvi etičnih

ne, turizmom ...

1

'1

1

ii

!l

1

imeli. Gozdarji smo tudi del naše družbe s
svojimi značajskimi potezami, razdvojeno-

Gozdarji v sebi povezujemo znanja več

1

mentarne srčne kulture. Resnici na ljubo
priznajmo, pravega izobraževanja o etiki
na tehničnih in naravoslovnih šolah nismo

ljeno nenehnemu razvoju temeljev stroke,

strok: naravoslovja, tehnike in tehnologije,
ekonomike, družboslovja, metodike raziskav in statistike. Povezani smo z vodnim
gospodarstvom, lesarstvom, lovnim gospodarjenjem, kmetijstvom, varstvom dedišči

1

potreba po socialnih in ekoloških funkcijah,
pa široka paleta njihovih potreb, zahtev in
želj zelo pomnoži število verjetnih kombinacij pred odločitvijo v gozdu. Blizu 300.000
lastnikov s povprečno vsaj tremi parcelami
prestraši še takega sistematika. K sreči
niso vsi lastniki nujno ekonomsko vezani
na gozd ali samo na gozd, veliko je že
zgolj čustvenih povezav z gozdom. V
odnosih med ljudmi in z ljudmi pa smo
precej siromašni pri metodah ustvarjanja
zaupanja in ugleda gozdarjev. Pogosto nas
okolje navaja na opuščanje povsem ele-

S svojim mnogonamen-

skim gospodarjenjem hkratno in harmonično vključujemo potrebe, ki jih narekujejo
javnost in lastniki. Javnost pa je vse bolj
občutljiva na metode dela, skrbi jo trajnost
gozdov, njihovo preživetje. Gozdarstvo že
dolgo ni več samo stvar ozke stroke,
ampak ima vse bolj pluralen značaj. Skrb
za usodo gozdov je postala tako rekoč
skrb vsega človeštva.
Tako kot v odnosu z naravo, kjer so
strokovni modeli vse bolj prijazni do gozdov, potrebujemo tudi z javnostjo demokratičen, odprt dialog, v katerem bomo odkrivali poti in načine za zagotavljanje splošno
koristnih funkcij gozda v prid vseh sodelujočih. Najbolj etična pot je proučevanje na-

načel, ki bi omogočila presojo uravnoteženosti ukrepov v zasebnih gozdovih s širo-

kim spektrom potreb.
Gospodarjenje z gozdom mora interdisciplinarno usklajevati svoje ravnanje med
sodobno ekologijo, tehniko, tehnologijo,
ekonomiko, javnimi in zasebnimi interesi.

O strokovnem odločanju imamo kar dovolj
podlag, modelov, poznamo metode dela.
Z ustvarjalnim načinom razmišljana naj bi
se znašli tudi v zapletenih primerih reševa-

nja kombinacij interesov. Ostaja pa nešteto
nepredvidenih dilem, ki jih v praksi rešujejo
predvsem revirni gozdarji.

Lahko torej trdimo, da gozdarstvo že
ima marsikatero etično načelo vgrajeno

v vsakdanje delo z gozdom in lastnikom, vendar doslej niso urejena v obliki

kodeksa poklicne etike. Etična pravila vsebujejo že osnovni organizacijski akti. Pogosto tudi ni jasnih mej s strokovnimi
načeli. Številne razpoke med teorijo in
prakso ni mogoče zapolniti z zbirko vnaprejšnih rešitev. Tudi ne z razvrščanjem

primerov v kategorije s šablonsko, "semaforsko" rešitvijo. Potrebujemo zbir posebnih
sodil (ne meril), paleto etičnih načel, kodeks poklicne etike, ki bi ga sprejeli na

rave, skrbno in pretanjena usklajevanje, z

demokratičen

veliko mero potrpežljivosti (korakoma).
Posebno dimenzijo zapletenosti gospodarjenja !- gozdovi daje lastništvo nad
gozdovi. Cetudi lastništvo ni več absolutna
kategorija, ki pomeni popolno oblast in moč
nad dobrino, kot so gozdovi, saj jo omejuje

dogovorjeni kriteriji - sodila - doseženi z
dogovorom med prizadetimi- bi zanesljivo
najbolj držali. Kaže tudi, da neka splošna

in argumentiran način. Tako

in enostavna sodila ne bodo zadostovala,
čimbolj jih je potrebno odkrivati in prilagajati
v konkretnih skupinah, različne iskane
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vrednote tudi potrebujejo svoja sodila, celo
vsak posameznik ima svoj vrednostni si-

stem, ki ga moramo spoznati v medsebojnih odnosih. Pravila bodo poleg tega izpostavljena stalnemu razvoju in dopolnjevanju.
Poglavitne etične premise v gozdarstvu
za današnji čas

(po kongresu PRO-SILVA)
1. Nujno spremeniti odnos do gozda,
nezmernost človeka umiriti, potrebna je
povečana pozornost do dogodkov v okolju,
cilj je reševanje krize okolja.
2. Spremeniti dosedanje antropocentrič
no in grobo tržno gospodarjenje v ekološko odgovornejši odnos do gozda na
temelju:
• naravne sprejemljivosti, skladno z naravnimi zmogljivostmi. Narava ima meje,

ohranitev gozda je pogoj za preživetje
narave ·in človeštva;
• upravičenosti, v smislu presoje: kar je
nesprejemljivo za gozd, ni sprejemljivo tudi
za človeka, torej prilagoditi se mora človek!
3. Solidarnost do nemočnih, revnih ter
do nenavzočih prihodnjih generacij, kar je
preizkusni kamen resnične humanistične
miselnosti (analogni primer manjšinskih
drevesnih vrst, op.p.):
• potrebna je moralna prenova, ki bo
vpregla v reševanje krize tudi duhovni svet
ljudi.
4. Spremeniti odnos do lastnine gozda.
Gozd ne more biti le stvar, nad katero ima
lastnik absolutno razpolagalno pravico, in
je podrejena le denarnim zakonom. V
naravi so meje, ki jih je potrebno dolgoroč
no spoštovati. Lastnina- npr. stoletni gozd
- pripada vsem generacijam, potrebno je
odgovorno rentirati dedni delež. Nova
gospodarska etika je lahko le v skladnosti
med ekologijo in ekonomiko, ki se kaže v
negovalnem pristopu h gospodarjenju z
gozdom.
Potrebujemo neovrgljiva etična nače
la, s katerimi bomo racionalno odločali pri
dilemah ali tam, kjer položaja ne obvladamo. V javnosti potrebujemo splošna etična
načela za presojo ravnanja, usklajevanja,
tehtanja, prepričevanja in pojasnjevanja.
Zakoni prinašajo splošne in obvezne norme le za jasne primere, omejujejo s prepovedmi, med njimi in dovoljenim pa je široko
polje, kjer lahko etika pomembno dopolni
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zakonodajo in ji je v oporo. Ne zakonodaja, ne trg tega ne moreta nadomestiti.
Naštejmo nekaj temeljnih sodil etike, ki
izhajajo iz osnovnih konceptov delitve
ravnanja človeka na dobro in slabo, koristno za posameznika ali skupino, škodljivo
in neškodljivo. Primer naštetih pravil in
norm je lahko skelet moralnega kodeksa,
ki ga ponavadi še podrobneje približajo v
posameznih organiziranih sredinah. Etika
zadeva vse dejavnosti, ravni in funkcije,

vse sodelavce, lastnike, krajevna okolja,
politike in upravo.
Po konceptu koristnosti av1orji ločijo:
• egoistična etika, vse kar je koristno

posamezniku;
• utilitaristična etika, koristi čim večjemu
številu ljudi (čimmanj stroškov, čimmanj
onesnaženja, dobički).
Po konceptu neškodljivosti (dolžnosti):
• temeljne pravice ljudi po deklaraciji
OZN;
• spoštovanje človekovega dostojanstva
in svobode;
• pravičnost (vsakemu svoje, ne trpljenja, enakost pravic, pomoč v stiski in ne-

varnosti, vsak je enak tebi);
• presoja škodljivosti posledic (ogrožanje
zdravja telesa, prikrajšanja hrane, obleke,
bivališča, omejevanje svobode);
• verodostojnost pri izpolnjevanju obljub;
• dobrodelnost za izboljšanje položaja
drugih;
• izpopolnjevanje v vrlinah in znanju -

neznanje je neetično!
• neškodljivost za druge, ne gospodarske škode;
• poštenje;
• točnost;
• skromnost;

• trdo delo.
Posebno pozornost zasluži pojem odgovornosti. Pri večjih pooblastilih npr. javne
gozdarske službe in možnih posledicah je
odgovornost sorazmerno večja. V našem

primeru so gozdarji odgovorni lastnikom,
javnosti, naravi, stroki in prihodnjim rodovom. Odgovornost ne pomeni samo zadovoljevanje norm, dolžnosti, obveznosti.

Odgovoren človek se mora zavedati, da
mora svoje odločitve tudi pojasnjevati, če
ima odločitev negativne posledice. Včasih
je potrebno opravičilo, pa tudi sprejeti
posledice je izražanje odgovornosti. Kaže
se tudi v predanosti, odrekanju in žrtvova,
nju za skupni cilj. Odgovornost pa je tudi
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osebnostna lastnost, ki se lahko zagotovi
le z izbiro kadra. Prava etična odgovor~
nost je povezana z zavestjo in strokovnim znanjem. Samo deklarirana dobronamernost, osebni občutki in prepriča
nje posameznikov niso dovolj za pravo
etično odgovornost.
Kako si ustvariti zaupanje pri ljudeh?
Zaupanja bomo gozdarji deležni, če bomo
uspešni pri delu, če se bomo ravnali v
skladu z etičnimi načeli in delovanje urav-

notežili med različnimi interesi brez nevarnosti ogrožanja trajnega delovanja gozdnega ekosistema. Pooblastila po zakonu tega
ne zagotavljajo, prav tako tržno delovanje
na daljši rok ne bo uspešno brez upoštevanja etičnih načel, ki so specifična za gozdarsko stroko.
Katera

načela

vodijo lastnike (gozdov) ?

Posameznik se torej odloča po lastnem
vrednostnem sistemu:
• osnovno gibalo je egoizem, lastni interesi;
• ekonomski učinek, denarni donosi,
dobiček;

• svobodno razpolaganje z dobrino, kratkoročno in dolgoročno;
• navezanost na zemljo, gozd, drevo,
gozdne sadeže;

• tradicija, dediščina po starših;
• zlata rezerva v stiski.

Nastajanje kodeksa gozdarske poklicne
etike
Kodeks gozdarske poklicne etike bo prav
gotovo nosil pečat večnamenskega goz-

darstva, katerega enakovreden subjekt bo
sonaravni gozd. Gozdarstvo se je mukoma
in v dolgi dobi na osnovi naravoslovnih
ved razvilo do spoznanja, da je nujen
ustvarjalen dialog z naravo in ne antropocentrični diktat. Diktat namreč pomeni
podrejanje, izkoriščanje, večvrednost člo
veka, neiskrenost do narave in gozda, ki
sta pogoja za preživetje človeštva. Člove
štvo pa se mora naučiti sobivanja z drugimi
živimi bitji na bolj enakopravnem, naravnemu redu stvari prilagojenem načinu bivanja.

Kodeks gozdarske poklicne etike bomo
gozdarji gradili na že doseženem nivoju
etičnega

ravnanja z gozdom, ga razvijali in

dopoljnjevali naprej. Mora biti rezultat soglasja čim večjega števila gozdarjev vseh
generacij, zaposlenih na različnih mestih,

vrednot pričakovan in legitimen. V odnosu
gozdarjev in lastnikov so njihovi cilji, potrebe in zahteve v največji možni meri zaščite

ni z gozdarskim zakonom, vendar pod
pogojem zagotavljanja ekoloških in socialnih funkcij gozda. Odnos do lastnine gozda
je po spremembi družbenopolitičnega sistema, ob gospodarski svobodi v preteklih
letih pri nas dobival že dimenzije, ki so
kazale na očitno prevelik pohlep ene generacije in na ignoriranje stroke ter zakono-

daje.
Objektivno vse bolj komplicirane okolje
otežuje racionalno in uravnoteženo odloči
tev brez vnaprej znane zanesljive presoje.
Človek v negotovosti rabi oporo, da se

ubrani prehudih posledic svojega ravnanja.
Svet etike ali etični kodeks je zato močan
selektor in pogosto izhaja iz priznanja
o svoji nemoči in nezanesljivi prosti

presoji.
Na taki podlagi bi morali graditi

ravno upoštevanje lastniške strukture v

naših gozdovih eno najbolj zahtevnih presoj o pravični razdelitvi dobrine med generacijami lastnikov ob čimbolj trajnem zagotavljanju javnih funkcij.

na

Za ravnanje posameznika je takšen svet

človeka

temelje spoštljivosti v odnosu do gozda,
lastnika in do javnosti. Brez dvoma pa je

etične

načelih

dialoga s predstavniki javnosti,

lastnikov in sodelavcev. O njem mora teči·
odkrita razprava in na koncu mora priti v

življenje, sicer bo mrtva črka na papirju.
Spodbujevalci, pospeševalci in utrjevalci etičnega odnosa do gozda in javnosti
ter do lastnikov smo v prvi vrsti gozdar-

ji. Ako tu odpovemo, bomo pred javnostjo krivi in prav tako pred naslednjimi
generacijami.

Na splošno sociologi ugotavljajo, da bo
svet vrednot vse bolj pomemben za usmerjanje posameznika, ki se bo moral znajti in
se usmerjati v kompliciranem in nepred-

vidljivem okolju. O tako pomembnem selektorju pa se bo v vzgojnem procesu potrebno marsičesa naučiti. Najboljša rešitev

bo v končni stopnji vsaki dejavnosti in
sredini prilagojen specifični zbir etičnih
načel, ki jih bodo prizadeti spoštovali in z
njimi živeli. V svetu so pri oblikovanju in
uvajanju etičnih kodeksov ubirali različna
pota, (npr. V Ameriki) z:
• osebnim zgledom vodilnih kadrov,
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• izobraževanjem vseh prizadetih,

• izdelavo kodeksov etike na vseh nivojih,
• izdelavo podrobnih organizacijskih predpisov in s stimulacijo.
Kaže, da bi nam bila najbližja kombinacija med izobraževanjem, izdelavo vsaj

osnovnih kodeksov etike in vključevanjem
v organizacijske akte. Kaj pa osebni zgledi? So nujni, saj je po naravi stvari etičen

le posameznik!
Praksa pa bo kot vedno končni dokaz za
uspešno uvajanje višjega kulturnega nivoja pri delu gozdarjev navznoter in navzven gozdarskega telesa.
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Pogled na problematiko s strani delavca, zaposlenega
v izvajalskem podjetju
Ignacij PIŠLAR*

temu pa je naša gozdarska stroka, ki pa je

Uvod
Razmeroma velika družina slovenskih

gozdarskih strokovnj~kov danes služi številnim gospodarjem. Se nikoli doslej tolikšnim. Vsak posamezen gospodar pa seveda zasleduje svoje lastne interese in ta

družina, ki že prej ni bila kdo ve kako
enotna, je poslej še toliko manj. Nekateri
slovenski politiki so v preteklih nekaj letih v
bitki za glasove iskali grešnega kozla. Našli
so ga v gozdarjih. Slovensko gozdarstvo
je vlogo grešnega kozla dobro odigralo, pri
tem pa se je stroka žal tudi močno in
preveč

spolitizirala, kar vsekakor ni bilo
primerno in ne stroki v korist in je še bolj
oslabilo njene kohezijske sile. Nekaterih
se je pri opazovanju degradacija stroke
polastilo malodušje in njihova strokovna
ustvarjalnost se je začela bližati ničli.

Na splošno torej velja, da je v slovenskem gozdarstvu interesov in raznih go-

spodarjev veliko in

preveč.

Pravo nasprotje

edina, sama in samcata. Po drugi strani

pa je tudi res, da nas v tem tre_nutku le ona
lahko poenoti, homogenizira. Ce se ji to ne
bo posrečilo, grozijo slovenskemu gozdarstvu velika razhajanja in v končni konsekvenci kaos in morda še hujša degradacija.
Morda edini možen in izvedljiv način tega

poenotenja vidim v delovanju vseh gozdarskih strokovnjakov na podlagi gozdarske
poklicne etike. Ta etika postavlja v ospredje
kot glavni cilj delovanja strokovnjaka zavzeto delo, predanost, vestnost, poštenost,
požrtvovalnost, skromnost in načelnost

(povzeto po veterinarskem kodeksu). Tako
pojmovanje strokovnega dela izloči mnoge
druge vplive, obremenjenost, balast in
poudari bistvo dela strokovnjaka neke stroke, ki vodi vse k istemu cilju, to je k blaginji
gozda.
Osnovna načela profesionalne etike bo-

do zapisana v obliki kodeksa, pravil za
obnašanje pravega strokovnjaka, in ta
pravila bo treba upoštevati in se ravnati po

" I.P ., dipl. inž. gozd., Soško gozdno gospodarstvo Tolmin, Obrat Idrija, 5280 Idrija, Trg. Sv.
Ahacija 2, SLO
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njih. Vse to pa bo seveda uspelo l.e •.če s_e
bo bolj upoštevalo stroko, znanJe 1n lzkusnje.

1

1

l

Poklicna etika z vidika delavcev izvajalskega podjetja
Kar dve leti delam v izvajalskem podjetju
(odkar obstaja), pa me je zanimal predvsem odnos med lastnikom gozda (v našem primeru je to država) in podjetjem, v
katerem delam, ter odnos med izvajalskim
podjetjem in gozdom, v katerem izvajamo
sečnjo in spravilo lesa, obnovo, nego in

varstvo gozdov ter gradimo in vzdržujemo
gozdne poti in ceste. Izrednega pomena je
tudi odnos med Zavodom za gozdove
· Slovenije in izvajalskim podjetjem. Zanimiv
je še odnos med izvajalskim podjetjem in
javnostjo, vendar pretežni del komunikacije
z javnostjo in zanamci prevzema Zavod za

gozdove Slovenije. Drugi odnosi z grafikona g. Kirna za izvajalska podjetja niso
bistveni. Kot laik na področju filozofije morale, etike, bom seveda lahko le zelo
površno analiziral, oziroma obravnaval prej
naštete odnose. Morda bolj po občutku,
kot na primer: to je lepo, to je grdo, to je
pošteno, to ni pošteno, to je ustvarjalno, to
je uničujoča in podobno.
Pa poskusimo:

sindikatu ne zaupam

preveč.

Bolj zaupam

treznemu, poštenemu, visoko strokovne-

mu preudarku, koliko znašajo v določenih
dejanski stroški dela.
b) Odnos izvajalskega podjetja, ki v
gozdu opravlja sečnjo, spravilo lesa, obnovo, nego in varstvena dela ter gradi in
vzdržuje gozdne prometnice, do gozda,
okoliščinah

kot živega organizma, do pomembne se-

stavine našega okolja. Moralni,

etični

vidik

tega odnosa se v tem primeru nanaša izključno na način, kako se ta dela izvajajo.
Obseg in lokacijo teh del namreč določa
Zavod za gozdove Slovenije. Izvajalci, roko

na srce, še vedno izvršimo nad gozdom tu
in tam kakšno nasilje, kakšno surovost,

posebno v težjih terenskih razmerah. Stanje pa se vendarle očitno izboljšuje. Utrjuje
se zavest, da je gozd živ, občutljiv mehanizem,-ne pa poligon za doseganje visokih
učinkov, brez ozira na škodo, ki bi nastala.

Povem še, da je dr. Kordiš na Idrijskem po
vojni v zelo težkih razmerah striktno zahte-

val maksimalno varovanje pomladka in
dosleden gozdni red. Nekdanje Avstroogrska pa je sploh imela red vsepovsod, tudi
v gozdu. V letih hitrega, celo malo prehitrega dviga produktivnosti v pridobivanju
lesa in hitrega znižanja števila gozdnih

a) Odnos lastnikov gozda- izvajalsko
podjetje - delavec. Tako lastnik gozda
kot izvajalsko podjetje, ki bo po končanem
lastninjenju gozdarska družba s povečanim
mešanim kapitalom, bosta želela pridobiti
nekaj zase. Lastnik bo hotel pridobiti nekaj
rente iz koncesijske pogodbe, podjetje pa
nekaj dobička iz poslovanja za svoje delni-

zabilo. Zdaj pa obziren odnos do gozda pri
gozdnih opravilih ponovno stopa v ospredje, s tem pa se vrača bolj etičen odnos do
gozda kot dela žive narave. Razlika je le v
tem, da je bil nekdaj ta odnos osnovan na
strahu in avtoriteti, danes pa bolj na

čarje in za naložbe. Povečal se bo pritisk

osveščenosti delavstva.

na

učinkovitost

delavcev, se je na te stvari res malo po-

dela. Zmanjševalo se bo

Tu bi dodal še eno pomembno stvar.

število režijskih delavcev, zviševale se

Včasih se od izvajalskega podjetja zahteva
nemogoče, na primer posek debelih, starih

bodo norme delavcem v neposredni proizvodnji, zmanjševale se bodo pravice iz

dela. Prišlo bo do preobremenjenosti delavcev in kot posledica tega do pogostejših
nezgod, do invalidnosti. Postavlja se vprašanje, kako vzpostaviti donose, ki bodo
sicer še omogočili določen dvig produktivnosti dela in ekonomičnosti poslovanja, ne
bodo pa še povzročali preobremenjenosti,
pogostih nezgod in invalidnosti. Take posledice bi torej izkazovale, da gre za
nehuman, neetičen odnos do zaposlenih v
izvajalskem podjetju, ki se bodo znašli med
kladivom in nakovalom, med interesi lastnika gozda in lastnikom podjetja. Tu je
seveda še sindikat in kolektivna pogodba,
vendar v naši zgodnjekapitalistični družbi

dreves v letvenjaku ali mlajšem drogovnjaku, ki naj bi se izvedel brez vsakršne
škode, po končani sečnji pa se pokaže s
prstom na izvajalce, češ kaj ste naredili.
To ni moralno. Vnaprej povem, čudežev

ne znamo delati. Škodo v mladem sestoju
je zagrešil tisti, ki je odlašal z odkazilom.
Stalno se namreč kontrolira kakovost opravljenih del v gozdu, merila za prevzem so
stroga. Pa se vprašajmo, kdo kontrolira
kvaliteto odkazil? Ali smo prepričani v to,
da se pri odkazilu drevja ne dela nobenih
napak? Kdo bo prevzemal in odobraval
od kazila?
c) Odnos med Zavodom za gozdove
Slovenije in izvajalskim podjetjem je tudi
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zelo pomemben, in to z vidika etike medčloveških

odnosov. Tu gre predvsem za
medsebojne odnose strokovnih delavcev

obeh organizacij. Globoko sem prepričan,
da bi ob upoštevanju pravil profesionalne
etike in ob zadostni strokovnosti delavcev
ne smelo prihajati do konfliktnih situacij
med obema skupinama strokovnjakov. Del
napetosti, ki so nastale po uvedbi nove
organizacije, pripisujemo novemu načinu

dela. Vsako delo v gozdu
naročeno,

pač

mora biti

panje in prepir, uničeni medsebojni odnosi.
Vedno je treba imeti pred očmi, da bomo v
bistvu strokovnjaki iste stroke in da imamo
pred seboj isti cilj - dobrobit gozda. To bo
najbrž ena izmed nujnosti prihodnjega
gozdarskega strokovnega kodeksa. Pravič
no in moralno bi tudi bilo, da bi veljali enaki
kriteriji za vse izvajalce del v gozdu. Tako
za izvajalska podjetja kot za druge subjekte, ki delajo v zasebnih gozdovih, naj torej
veljajo enaki kriteriji strogosti.

izvedeno in prevzeto. Kolikor ni

opravljeno v zadostnem obsegu ali kako. vosti, pač ne more biti prevzeto. Razume
se, da povsem idealno delo ne more biti

opravljeno, ali pa bi le-to zahtevalo nesmiselno visoke stroške. lzogibajmo se pikolovstvu. Presoje, da

pač

ni idealno izvede-

nih del, da pa so dobro opravljena, bi
morali biti sposobni strokovni delavci obeh
organizacij. Sčasoma se bomo privadili na
neki standard kakovosti opravljenih del in
kaj hitro se bo potem ugotovilo, ali je delo
opravljeno primerno ali ne. To seveda ne

gre brez določene stopnje zaupanja, brez
dovolj strokovnosti in brez primernih medsebojnih odnosov.
Trdim, da je najslabša varianta nezau-

d) Odnos med izvajalskim podjetjem
in javnostjo. Javnost veliko bolj komunicira z zavodom za gozdove. Ob izvajalska
podjetja bi se javnost utegnila spotakniti
ob očitnem malomarnem delu v gozdu ali
ob zaporah prometa na javnih cestah
zaradi splošno znane nestrpnosti voznikov.
Ob zaključku mojega prispevka še eno
nekoliko provokativno vprašanje. Pri montaži žičnega žerjava smo prisiljeni zasekati
drevo, izbranca, pač najlepše drevo v

bližnji okolici, z namenom, da bi sidro
nosilke bilo varnejše. Obstaja tudi druga
varianta, drevo ostane nepoškodovano,
montaža je bolj improvizirana, nevarnost

nezgode pa je

večja.

Kaj storiti?

GDK: 9

Pomen kodeksa gozdarske etike za gozdarje
Katarina GROZNIK*
Gozdarjem je zaupana skrb za gozdove.
Skrb za ohranitev in razvoj gozdov zagotavlja zadovoljevanje številnih potreb ljudi
danes in jutri. Gozd kot obnovljiv naravni
vir in dom številnih rastlinskih in živalskih
vrst je dragocena dediščina za prihodnje
rodove. Za dobro delo z gozdovi je pomembno poznavanje zakonitosti o življe-

nju gozda. Življenje gozda pa je zapleteno,
zato je obstoječe znanje o delovanju gozdnih ekosistemov kljub bogati gozdarski
tradiciji in mnogim raziskavam razmeroma

skromno. Spreminja se tudi odnos ljudi do

gozda; pogledi na vlogo gozdov, neposredni in posredni vplivi na gozdove. Skrb za
gozdove je zato zahtevna in odgovorna

naloga. Kodeks gozdarske poklicne etike
je res le popisan kos papirja, ki ne more
prinesti hitrih rešitev za kopico sedanjih in
prihodnjih problemov pri delu z gozdovi. S
skupnim priznanjem določenih načel in s
prizadevanjem za njihovo vsakodnevno

izvajanje pa je ta kos papirja lahko zelo
dragocen.
Gozdarska etika obravnava pravila ravnanja v gozdarskem poklicu. Etičnost in
neetičnost

* K. G., dipl. inž. gozd., Zavod za gozdove Slovenije, 1000 Ljubljana, Večna pot 2, SLO
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gozdarjev se kaže v njihovem

odnosu do gozda in do ljudi. Ne gre za dve
strogo ločeni ali hierarhično različni področji, temveč

za tesno in neločljivo pove-

zanos! obeh področij. Etičen odnos do
gozda se kaže v priznanju in izvajanju
načel biotske pestrosti, trajnosti, sonaravnosti in večnamenskosti v gozdarstvu, v
pazljivem ravnanju z gozdom na podlagi
dosedanjih spoznanj in izkušenj, v spoštljivem odnosu do živih bitij in gozdnih ekosistemov v celoti ne glede na trenutne
koristi, v nenehnem učenju. Pomembna je

uporabnost znanstvenih raziskav za vsakodnevno delo z gozdovi; skrb za gozd tudi
tako, da stopimo iz gozda in spregovorimo
o njem ter naša pripravljenost braniti
njegov obstoj in kakovostno gospodarjenje
pred kratkoročnimi interesi. S skrbjo za
gozd posredno in neposredno skrbimo tudi
za kakovostno življenje sedanjih in prihodnjih rodov. Z etičnim odnosom do ljudi, od
javnosti v najširšem pomenu besede, mladine, lastnikov gozdov, strokovnjakov drugih strok, gozdarjev drugih ustanov in
podjetij, do najožjih gozdarskih sodelavcev,
pa tudi uresničujemo naše poslanstvo.
Kodeks gozdarske etike mora vsebovati
priznana načela v gozdarstvu v odnosu do
gozda in do ljudi. Za vse gozdarje, ne glede
na matično ustanovo ali podjetje, bo kodeks
skupen imenovalec in pripomoček pri gospodarjenju z gozdovi. Za študente in
gozdarje na začetku poklicne poti pa dobra
osnova in smerokaz. Mladi ljudje se odločajo za gozdarski poklic v želji po zanimivem delu v gozdu. Že v času študija se
izkaže, da to delo ni tako preprosto in mirno, kot si je marsikdo na začetku predstavljal. Gozdarji sedanjosti in prihodnosti
morajo znati reševati nasprotja zaradi
različnih interesov do gozda in gozdnega
prostora. Gospodarjenje z gozdom mora
izpolnjevati današnje večnamenske zahteve do gozda in ga v čimbolj neokrnjeni
obliki ohranjati za prihodnost. Razkorak
med teorijo in prakso, negotovost zaradi
relativno skromnega poznavanja naravnih
zakonitosti o delovanju gozdnih ekosistemov, delo z ljudmi z različnimi pogledi in
zahtevami, okorelost klasičnega gozdarstva, slabo cenjeno strokovno gozdarsko
delo, to so nekateri pomisleki, ki odvračajo
marsikaterega študenta od gozdarskega
poklica ali pa povečujejo negotovost na
začetku poti v gozdarstvu.
Kodeks gozdarske etike lahko v zvezi z
omenjenimi pomisleki prinaša optimizem.
Optimizem zaradi priznavanja načel in
prizadevanj za njihovo uresničevanje in

zaradi zavesti, da se večina gozdarjev
zavzema za etičnost, za razvoj, za spremembe na bolje.
Teoretično etična načela v gozdarstvu
sploh niso sporna. Pomisleki se pojavljajo
v povezavi z njihovim izvajanjem. Ravno
mladi sprejemajo etična načela najbolj
odprto in hvaležno. Tudi za njihovo prihodnost gre. Priznana etična načela prinašajo
možnost za spremembe na bolje v še tako
negotovih in zapletenih razmerah in pomoč
pri konkretnih odločitvah.
V luči pomena kodeksa gozdarske etike
za študente gozdarstva in mlade gozdarske kolege je zelo pomemben etičen odnos
gozdarjev med seboj. Pot gozdarja se
začne z učenjem za gozdarski poklic na
izobraževalnih ustanovah. Dolžnost profesorjev je vzgoja dobrih gozdarskih strokovnjakov. Idealno bi bilo medsebojno spoštovanje profesorjev in študentov namesto
pogostega strahu ne eni strani in podcenjevanja na drugi. Pomembna pa je tudi
eovezava študentov z gozdarji iz prakse.
Studentje lahko delajo potrebne in uporabne raziskave in hkrati pridobivajo dragocena znanja in izkušnje. Gozdarji potrebujejo
na začetku poklicne poti dobro mentorsko
vodstvo in pomoč izkušenih gozdarjev. Z
zavestjo, da nisi te zelenec, ki mu razen
rutinskih opravil ne kaže zaupati česa
drugega, se je veliko lažje učiti in napredovati in biti vedno bližje resnični pripravljenosti za dobro delo z gozdom in z ljudmi.
V današnjem času številnih sprememb
in postavljanja novih temeljev v gozdarstvu
je razmišljanje o etiki v gozdarstvu in o
kodeksu zelo dobrodošlo in pomembno.
Kodeks gozdarske etike je pisni zapis
načelnih prizadevanj za kakovostno gospodarjenje z gozdovi. Pripomore lahko k aktivnemu oblikovanju nove vloge gozdarstva in k plodnim vezem med gozdarji,
raztresenimi po različnih ustanovah in
podjetjih. Je izkaznica gozdarjev navzven
in odličen smerokaz navznoter. Za vsakega gozdarja, še posebno pa za tiste, ki
šele stopajo na gozdarsko pot, ki je lepa, a
tudi polna odgovornosti.
Iz besede gozdar lahko izluščimo besedi
gozd in dar. Gozd je dar. Za gozdarja je
delo v gozdu in z gozdom dar. Gozdar
mora imeti za dobro delo z gozdom dar, ki
pa ga mora nenehno brusiti. Tudi s kodeksom gozdarske etike.
GozdV 54, 1996
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Poročilo

o referatih okrogle mize o gozdarski poklicni

etiki
Odse_v sedanjega stanja družbe in stroke
- gozdarstva je kriza, ki se kaže v:
• pomanjkanju odgovornosti, avtoritete;
• pomanjkanju ustvarjalnega dialoga posledica ogroženosti,
• nedorečenem odnosu do narave 1 poznana smer, nepoznane meje 1 in
• vseh posledicah, ki naštetim vzrokom

sledijo.
Predlagani kodeks etike danes
izzvenevanje

t.i.

stopnji moralne avtonomije, saj stroka ne

pomeni le skupnega imenovalca ali medija
izrazito strokovnim načelom trajnosti, sonaravnosti in mnogonamenskosti, temveč
označuje tudi široko polje nedorečene
odgovornosti do javnosti, stroke in sebe,

posameznika.

Kodeksa ne razumimo kot pogodbo,
marveč

označuje

antropocentrične

tradicije

kot zavezanost gozdu in njegovim
dobrinam, ki jih zapuščamo zanamcem.

Etika se

začne

pri

človeku

z njegovim po-

- predstavljal naj bi vodilo in orientacijo

gledom, izvajanjem zamisli in s spoštova-

med etično spornim in kazensko pravno
odgovornim področjem zaradi vedno večje

njem, upoštevanjem splošnih moralno etič

ga razkoraka med možnostmi in potrebami; sicer je stroka obsojena na propad.
Bogata tradicija slovenskega gozdarstva
nakazuje dozorelost in potrebo po določeni

Predvsem pa je pomembna etična drža
duha, ki v človeku je, ali pa je ni!
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nih načel na pristen, življenski način.

Matjaž Čater
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Tokrat o lovstvu
V Slovenskem gozdarstvu (in lovstvu) je toliko vprašanj, ki jih je
potrebno doreči oziroma na novo določiti, da jih za razpravo ne
manjka. Zveza gozdarskih društev Slovenije je pri organiziranju
okroglih miz in posvetovanj zelo dejavna. Vsaka od takih prireditev
pomeni prispevek k rešitvi določenega vprašanja, zato gre zahvala
njenim prizadevnim organizatorjem.
Tokrat v našem glasilu posredujemo prispevke širšega kroga
strokovnjakov, ki so na okrogli mizi z naslovom

Mesto lovstva pri uravnavanju razmer v naravi
1O. aprila 1996 v veliki predavalnici Gozdarskega inštituta Slovenije
razmišljali o lovstvu in njegovi vlogi v prihodnje.
Slovensko lovstvo je v obdobju preobrazbe. Kako velike in kako
hitre, je tvegano napovedovati. O aktih, ki bodo določali podobo
organiziranja te dejavnosti v prihodnje, pristojni šele razpravljajo.
Pogledi o tem, kakšna naj bi bila njihova vsebina, so zelo različni.
Okrogla miza je bilo srečanje nekaterih od teh (ne prav vseh)
pogledov. Vprašanja so strokovne in politične narave. Strokovna
niso preprosta, vendar se zdijo lažje rešljiva. Pri odprtih političnih
vprašanjih so konkretni interesi zelo transparentni, gozd in divjad
pa sta tu sekundarna. Stroka si mora prizadevati, da v končni
rešitvi gozd in divjad debita mesto, ki jima gre. Dosedanje domače
in tuje izkušnje so pri odločitvah lahko uspešen kazalec primerne
smeri razvoja lovstva na Slovenskem. Ko bi jih le bili sposobni
trezno in objektivno analizirati.
Urednik
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Zakon o divjadi in lovstvu*
(Povzetek osnutka)

The Act on Wildlife and Hunting
Draft's summary

Izvleček:

Synopsis

MKGP: Zakon o divjadi in lovstvu, Gozdarski
vestnik št 5-6/1996. V slovenščini.
Prispevek je povzetek enega od pripravljenih
osnutkov Zakona o divjadi in lovstvu- tistega, ki
ga je pripravilo Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

MAFF: The Act on Wildlife and Hunting. Gozdarski vestnik No. 5-6/1996. ln Slovene.
The article is a summary of one of the prepared
drafts of the Act on Wild Ufe and Hunting- prepared by the Ministry of Agriculture, Forestry and
Nutrition.

Ključne besede: divjad, lovstvo

IZHODIŠČA
CONCEPTS

Zakon o divjadi in lovstvu temelji na 67.
(gospodarska, socialna in ekološka funkcija.
lastnine), 70. (zakon določi pogoje za izka-·
riščanje naravnih bogastev), 71. (država
skrbi za napredek prebivalstva na gorskih
in hribovitih območjih), 72. (zakon določa
pogoje za poravnavanje škode v okolju ter
varstvo živali pred mučenjem), 73. (skrb
države za varovanje naravne dediščine) in
74. členu (gospodarska dejavnost se ne
sme izvajati v nasprotju z javno koristjo)
Ustave RS, je pa tudi v tesni zvezi z
zakonom o gozdovih in zakonom o varstvu
okolja. Upošteva tudi sprejete mednarodne konvencije in resolucije s področja
ohranjanja biološke pestrosti (Konvencija
o biološki pestrosti, Agenda 21 iz Ria,
Vseevropska strategija ohranjanja biološke
in krajinske pestrosti, Bernska konvencija
o varstvu prosto živečih živali), na priporočilih Sveta Evrope in IUCN, na usmeritvah
Manifesta 2000 itd.

Key words: wildlife, hunting

prosto živečih živalskih vrst, ki se štejejo
za d,ivjad,
• ukrepanje v življenjskem okolju divjadi
ter
• razpolaganje z uplenjeno divjadjo,
• kar vse se po zakonu imenuje upravljanje z divjadjo.
CILJI UPRAVLJANJA Z DIVJADJO
THE GOALS OF WILDLIFE MANAGEMENT

Z upravljanjem z divjadjo se zagotavljajo
ekološke, socialne in gospodarske funkcije
divjadi in njenih habitatov, in sicer zlasti:
• z ohranitvijo in varstvom divjadi kot naravne vrednote oziroma naravnega bogastva;
• z ohranjanjem in povečevanjem biološke in krajinske pestrosti ter stabilnosti življenjskih združb;
• s preprečevanjem pretiranih gospodarskih škod v gozdu ter na kmetijskih kulturah in domačih živalih.
LOVSTVO

PODROČJE, KI GA ZAKON UREJA

HUNTING

THE SPHERE OF ACTIVITY COVERED BY THE
ACT

Zaradi zagotavljanja ekoloških in socialnih funkcij divjadi in njenih habitatov je lovska dejavnost tudi v javnem interesu.

Zakon ureja:
• ohranitev in varstvo ter gojitev in lov

DIVJAD
WILDLIFE

* Gre za povzetek osnutka Zakona o divjadi in
lovstvu, ki ga je pripravilo Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
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Divjad so vrste prosto živečih sesalcev
in ptic, ki bj, glede na odnos človeka do

Zakon o divjadi in lovstvu

njih v preteklosti, lahko postale predmet
lova. Zakon divjad deli na vrste, na katere:
• je lov dovoljen pod splošnimi pogoji,
določenimi v zakonu in se štejejo za naravno vrednoto;
• lov ni dovoljen oziroma je dovoljen
samo izjemoma in se štejejo za naravno
bogastvo (zavarovane vrste).

oblikujejo na podlagi ekoloških dejavnikov
in življenjskih značilnosti tiste populacije
divjadi, ki živi na največji površini in ima
največji vpliv na okolje. Regije divjadi se
delijo na varstvena območja divjadi in
lovišča, v katerih se izvaja upravljanje z
divjadjo.

NAČRTOVANJE UPRAVLJANJA Z DIV-

JADJO

PROSTORSKE ENOTE ZA UPRAVLJANJE Z DIVJADJO

WILDLIFE MANAGEMENT PLANNING

SPATIAL UNITS FOR WILD LIFE MANAGEMENT

Podlaga za upravljanje z divjadjo so Program razvoja gozdov v Sloveniji in Program upravljanja z divjadjo v Sloveniji ter
načrti za upravljanje z divjadjo, ki jih izdeluje Zavod za gozdove Slovenije.
Program upravljanja z divjadjo v Sloveniji določa strategijo za usklajeno usmerjanje razvoja populacij divjadi med posameznimi regijami divjadi in za ukrepanje v
njihovem življenjskem okolju. Program
sprejme Vlada Republike Slovenije.
Načrti za upravljanje z divjadjo se izdelujejo za regije divjadi in so dolgoročni in
letni. V dolgoročnem regijskem načrtu
se določijo temeljne usmeritve za ohranitev
in usklajeno usmerjanje razvoja populacij
posameznih vrst divjadi, prilagojene razmeram v posamezni regiji divjadi. Dolgoročni regijski načrt se praviloma izdela za
obdobje desetih let in je obvezna strokovna
podlaga za urejanje prostora. V letnem
regijskem načrtu se na podlagi usmeritev
iz dolgoročnega regijskega načrta določijo
ukrepi, ki jih morajo opraviti koncesionarji
v tekočem lovskem letu. Dolgoročni regijski
načrt sprejme minister, pristojen za divjad
in lovstvo, s soglasjem ministra, pristojnega za varstvo narave in urejanje prostora,
letni regijski načrt pa samo minister, pristojen za divjad in lovstvo.

Varstvena območja se ustanovijo z
namenom opravljanja najzahtevnejših nalog s področja ohranjanja in usmerjanja
razvoja populacij divjadi, zlasti redkih in
ogroženih vrst, trajnega in sistematičnega
opazovanja in znanstvenega preučevanja
divjadi in njenih odnosov z okoljem, oblikovanja in preizkušanja sonaravnejših nači
nov upravljanja z divjadjo ter izobraževanja
in ozaveščanja javnosti. Varstvena območ
ja se oblikujejo po najbolj ohranjenih in
značilnih naravnih okoljih Slovenije, določi
pa jih Vlada Republike Slovenije.
Lovišče je prostorsko zaokrožena zemljiška oziroma vodna površina, ki s svojim
obsegom in naravnimi ter drugimi danostmi
v prostoru omogoča:
• smotrno in usklajeno razporeditev ter
izvajanje ukrepov in nalog pri upravljanju z
divjadjo;
• zagotavljanje primernega povračila škod
od divjadi lastnikom zemljišč;
• učinkovito spremljanje in nadzor upravljanja z divjadjo.
Velikost lovišč praviloma ne more biti
manjša od 2000 ha !ovne površne, njihove meje pa potekajo praviloma po dosedanjih mejah, razen tam, kjer jih je treba
uskladiti z mejami regij divjadi oziroma
varstvenih območij. Lovišča na predlog Zavoda za gozdove Slovenije s predpisom
ustanavlja minister, pristojen za divjad in
lovstvo.
Meje lovišč se lahko spremenijo tudi:
• zaradi smiselnega upoštevanja prednostne pravice pri izbiri koncesionarjev;
• zaradi smiselne uskladitve z mejo katastrske občine oziroma lokalne skupnosti
ali gozdnogospodarsko oziroma drugo

PROSTORSKE ENOTE ZA NAČRTOVA
NJE UPRAVLJANJA Z DIVJADJO
SPATIAL UNIT S FOR WILD LIFE MANAGEMENT
PLANNING

Prostorske enote za načrtovanje upravljanja z divjadjo so regije divjadi, ki se
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razmejitvijo prostora in zaradi drugih razlo~
gov.
VARIANTA:
Lovišča se oblikujejo po mejah regij
divjadi, varstvenih območij in katastrskih
občin.

DEJAVNOSTI JAVNE SLUŽBE OZIROMA
DEJAVNOSTI, KI SO V JAVNEM INTERESU
ACTIVITIES OF THE PUBLIC SERVICE OR
THOSE OF PUBLIC INTEREST

V skladu z ekološkimi in socialnimi funkcijami divjadi zakon določa dejavnosti javne
službe, ki jo opravlja Zavod za gozdove
Slovenije, oziroma dejavnosti, ki so v jav~
nem interesu in jih opravljajo upravljalci v
varstvenih območjih in loviščih.
Država pri plačilu za koncesijo priznava
upravljalcem v varstvenih območjih in
loviščih stroške za opravljanje nalog, ki so
v javnem interesu.

FINANCIRANJE NALOG JAVNE SLUŽBE
OZIROMA NALOG, KI SO V JAVNEM
INTERESU
THE FINANCING OF PUBLIC FORESTRY SERVICE'S TASKS

Naloge javne službe in naloge, ki so v
javnem interesu, se financirajo glede na
njihov obseg, zahtevnost in intenzivnost,
in sicer:
• naloge, ki jih v okviru javne gozdarske
službe s področja divjadi in lovstva opravlja
Zavod za gozdove slovenije, iz proračuna
Republike Slovenije;
• naloge, ki jih opravljajo koncesionarji v
varstvenih območjih, iz dohodka od divjadi ter iz proračuna Republike Slovenije;
• naloge, ki jih opravljajo koncesionarji v
loviščih iz dohodka od divjadi;
• naloge, ki jih opravlja LZS, iz prispevkov lovskih družin in drugih virov;
• naloge, ki jih opravljajo regijska združenja koncesionarjev, iz prispevkov koncesionarjev v regiji.
Merila za finančno ovrednotenje nalog
predpiše minister, pristojen za divjad in
lovstvo.
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KONCESIJA ZA UPRAVLJANJE Z DIVJADJO V VARSTVENEM OBMOČJU All

LOVIŠČU
CONCESSION FOR WILDLIFE MANAGEMENT
WITH INA PROTECTED AREA OR INA HUNTING GROUND

Podobno kot je za rabo naravnih dobrin,
ki so v lasti Republike Slovenije, določeno
v Zakonu o varstvu okolja, je tudi s tem
Zakonom o divjadi in lovstvu predvideno
podeljevanje koncesij. Koncesijo za upravljanje z divjadjo v varstvenem območju podeljuje Vlada Republike Slovenije, koncesijo za upravljanje z divjadjo v lovišču pa
minister, pristojen za divjad in lovstvo.
Koncesija se podeljuje proti plačilu.
Koncesija v lovišču se podeljuje na
podlagi javnega razpisa, v varstvenem območju pa koncesionarja neposredno določi
Vlada Republike Slovenije. Podlaga za
podelitev koncesije je koncesijski akt, ki ga
sprejme Vlada Republike Slovenije in vsebuje splošne pogoje za podeljevanje koncesij.
Pri izbiri koncesionarja v lovišču se na
podlagi javnega razpisa upošteva prednost
po naslednjem vrstnem redu:
• zasebni lastnik zemljišč, ki ima v lasti
pretežni del zemljišč v lovišču;
• registrirana agrarna skupnost, ki ima v
lasti pretežni del zemljišč v lovišču;
• združenja zasebnih lastnikov zemljišč
na podlagi pogodbe, katerih posesti so
večje od 30 ha, in imajo skupaj v lasti
pretežni del zemljišč v lovišču;
• lovska družina, katere člani imajo v
lastništvu večji del kmetijskih zemljišč in
gozdov v lovišču;
• lovska družina, ki ima večjo podporo
lastnikov zemljišč oziroma tiste lokalne
skupnosti, ki pokriva prevladujoči delež površine lovišča;
• lovska družina, katere večji del članov
ima stalno prebivališče na območju lovišča
oziroma bližje njega;
• upravljalec, ki je do javnega razpisa
strokovno in v skladu z zakoni upravljal v
lovišču oziroma v njegovem pretežnem
delu.
Koncesionarji v varstvenih območjih so
lahko samo javni zavodi ali podjetja s
prevladujočim deležem kapitala v lasti

Zakon o divjadi in lovstvu

Republike Slovenije, ki imajo organizirano
posebno enoto za upravljanje z divjadjo.
Koncesionarju ni dovoljeno oddati koncesije za upravljanje v varstvenem območju ali
lovišču tretjim osebam, lahko pa tretjim
osebam odda izvedbo posameznih ukrepov in nalog.
Koncesionar je dolžan proti plačilu oddati ustrezni delež odstrela lastnikom, ki
imajo v varstvenem območju oziroma
lovišču v lasti več kot 200 ha lovne površine zemljišč, če to od njega zahtevajo.
Pri izračunu plačila za odstrel tega deleža
se morajo uporabljati ista merila kot pri
izračunu plačila za podeljeno koncesijo, pri
tem pa plačilo za odstrel ne sme presegati
55% vrednosti divjadi, ki je določena po
ceniku. Delež v odstrelu lastnik uveljavlja
na celotni površini lovišča oziroma varstvenega območja.
Koncendent lahko enostransko prekine
koncesijsko pogodbo za upravljanje v lovišču, če koncesionar grobo krši določila zakona oziroma koncesijskega akta ali pogodbe.

OBMOČJA TIHIH CON, HABITATOV,
EKOCELICE
THE AREAS OF QUIET ZONES, HABITATS,
ECO-CELLS

Vlada Republike Slovenije lahko razglasi
tihih con, habitatov in biokoridorjev na površinah, ki so pomembne zlasti
zaradi ohranitve in nemotenega razvoja
ogroženih vrst populacij divjadi. Če se z
razglasitvijo teh območij omeji uživanje
lastnine oziroma uveljavljanje lastninske
pravice na zemljišču v zasebni lasti, ima
lastnik pravico zahtevati ustrezne davčne
olajšave ali pravico do odškodnine po
predpisih o razlastitvi oziroma lahko zahteva, da mu Republika Slovenija takšno zemljišče odkupi.
Koncesionar je dolžan v skladu z regijskim načrtom osnovati ekocelice v dogovoru z lastnikom oziroma upravljalcem zemljišč, če je potrebno tudi proti primerni odškodnini.
območja

NAČIN LOVA
HUNTINGWAY

POSEGI V OKOLJE DIVJADI
INTERFERENCE
ENVIRONMENT

WITH

THE

WILDLIFE'S

Za vse posege v prostor, ki lahko bistveno spremenijo življenjske razmere divjadi,
mora biti opravljena presoja vplivov na
okolje divjadi, ki je obvezna strokovna podlaga za izdajo soglasja.
Pri delu na kmetijskih površinah ter njihovem urejanju je treba upoštevati tudi usmeritve iz načrtov za upravljanje z divjadjo.
Kemična in druga divjadi nevarna sredstva
za varstvo kmetijskih kultur se smejo uporabljati na način, ki divjad najmanj ogroža.
Pri delih s stroji, ki ogrožajo divjad, je obvezno uporabljati preventivna sredstva za
preprečevanje oziroma omejevanje izgub
divjadi na leglih in gnezd ih. Ta sredstva je
dolžan nabaviti koncesionar v lovišču. Lastnik zemljišča oziroma izvajalec je pri opravljanju agrarnih operacij na kmetijskih zemljiščih dolžan ohranjati skupine drevja in
grmovja v obsegu, ki še zagotavlja vsaj
minimalne življenjske možnosti divjadi.

Divjad je v skladu z načeli lovske pravič
nosti dovoljeno Javiti z vrsti divjadi primernim lovskim orožjem in izstrel kom na način,
ki ne sme:
• ogrožati življenja ali zdravja ljudi;
• divjadi pretirano vznemirjati ali izpostavljati nepotrebnemu trpljenju;
• prizadevati lastniških pravic na tuji posesti in lastnikom zemljišč namerno prizadevati škodo.
Divjad je dovoljeno loviti tudi z ujedo, ki
je priučena za lov, polha pa tudi s pastjo.
EVIDENCA ODSTRELA
THE RECORDS OF THE KILL

Vsakdo, ki odstreli divjad, jo mora takoj
na kraju odstrela opremiti s predpisano
oznako oziroma plombo. Koncesionar mora za vsako odstreljeno in najdeno poginulo
divjad izpolniti evidenčni list. Koncesionar
mora prevzemniku oziroma kupcu odstreljene ali najdene divjadi oziroma njenega
dela ob prevzemu ali nakupu izročiti tudi
izvorno spričevalo.
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OBORE ZA DIVJAD

zavaruje. Lastnik ali uporabnik zemljišča je

FENCED AREAS FOR WILDLIFE

upravičen do povrnitve škode od divjadi za
poškodovano ali pokončana domačo žival
samo, če je ta škoda nastala na pašniku,
ograjenem za preprečevanje izhoda domačim živalim, ali na krajih oziroma prostorih,
namenjenih domačim živalim.

Glede na velikost in namen se obore za

divjad delijo na:
• lovne obere, če je njihova površina
večja

od 200 ha;

• obere za rejo divjadi, ki merijo naj-

manj 2 ha do

največ

30 ha;

• posebne obere, namenjene za preaklimatizacijo in karanteno ter

učevanje,

za gojitev divjadi za izpuščanje v prostost
in so praviloma manjše od 30 ha.
Za lovne in posebne obore je treba
pridobiti dovoljenje, ki ga izda minister,
pristojen za divjad in lovstvo, v soglasju z
ministrom, pristojnim za varstvo narave,

za o bore za rejo divjadi pa je treba pridobiti
dovoljenje oziroma soglasje v skladu z zakonom in pogoji, ki jih predpiše minister,
pristojen za kmetijstvo in veterine.
V nobeni vrsti obor ni dovoljeno zadr-

Škodo, ki so jo kljub preventivnim ukrepom povzročile vrste divjadi, ki so naravne

vrednote, z izjemo divjega

prašiča,

je dol-

žan v celoti poravnati koncesionar. Skodo,

ki so jo kljub preventivnim ukrepom povzročile

vrste divjadi, ki so naravno bogastvo

(zavarovane vrste), pa je dolžan poravnati
Zavod za gozdove Slovenije s posebnega
računa.

Dogovorjeni odškodninski znesek je za-

vezanec dolžan poravnati v 15 dneh. če

do dogovora ne pride, odškodninski znesek določi občinska komisija za ocenjeva-

nje škode,

če

obstaja kljub vsemu še spor,

pa se le-ta rešuje na rednem

sodišču.

ževati tistih tujih vrst ali podvrst divjadi,
ki z našimi avtohtonimi vrstami dajejo

plodne potomce. V oborah za rejo divjadi pa ni dovoljeno zadrževati avtohtonih
vrst divjadi.

LOVSKO UDEJSTVOVANJE
HUNTING ACTIVITIES

Pravico udejstvovati se v lovu ima vsak

ŠKODE OD DIVJADI
DAMAGE CAUSED BY WILD LIFE

Na njivah, vrtovih, vinogradih, sadovnjakih in na drugih intenzivno obdelanih kmetijskih zemljiščih je škoda od divjadi vsako
znižanje ali izguba donosa, ki presega 5 %
vrednosti pričakovanega pridelka. Na travnikih in pašnikih se šteje za škodo od divjadi od divjih prašičev razrita travnata ruša,
na intenzivno obdelovanih travnikih pa iz-

guba več kot 20 % pridelka. Zakon priznava tudi škodo v gozdu.
Kjer pogosto nastaja škoda od velikih
zveri, Republika Slovenija prispeva sred-

polnopravni državljan Republike Slovenije
ali tuji državljan s stalnim bivališčem v Republiki Sloveniji, ki ima veljavno lovsko izkaznico ali izkaznico lovskega

čuvaja.

Sloveniji samo kot lovci-turisti v spremstvu
koncesionarja.

Za pridobitev lovske izkaznice je treba
opraviti lovski izpit in izpolnjevati tudi druge
pogoje. Lovske izpite organizira LZS, izpitne komisije imenuje minister, LZS pa proti
ustreznemu plačilu tudi izdaja in podaljšuje
lovske izkaznice.

stva, potrebna za zavarovanje domačih ži-

ORGANIZIRANOST LOVSTVA

vali.
Lastnik ali uporabnik zemljišča je upravičen do povrnitve škode na vrednejših kulturah, ki divjad posebej privlačijo, samo, če

HUNTING ORGANISATION

jih za svoj račun primerno zavaruje pred

divjadjo. Na vseh drugih kmetijskih zemljiščih je lastnik ali uporabnik zemljišča upravičen do povrnitve škode tudi, če kultur ne

254

GozdV 54, 1996

Tuji

državljani, ki nimajo stalnega bivališča v
Republiki Sloveniji, lahko lovijo v Republiki

Lovska družina je društvo, ki se ustano-

vi in deluje po predpisih o društvih. Lovska
družina, ki ima sklenjeno koncesijsko pogodbo, deluje v javnem interesu. Lovska
družina, ki je koncesionar, lahko v svojem

temeljnem aktu omeji sprejem novih

čla-

Zakon o dlvjadl ln lovstvu

nov, mora pa sprejeti v članstvo kandidata,
ki ima v lovišču najmanj 1O ha kmetijskih
zemljišč ali gozdov ali če je strokovnjak s
področja gozdarstva, kmetijstva ali varstva
narave.
Lovske družine se povezujejo v Lovsko
zvezo Slovenije.
Koncesionarji v regiji se zaradi urejanja
in usklajevanja skupnih zadev oziroma nalog pri upravljanju z divjadjo v regiji divjadi
na podlagi pogodbe združijo v regijsko
združenje koncesionarjev.

LOVSKOČUVAJSKA SLUŽBA
HUNTING GUARD SERVICE

Koncesionar je dolžan zagotoviti stalni
in zadostni nadzor na celotni površini lovišča oziroma varstvenega območja z
organiziranjem lovskočuvajske službe. Lovski čuvaji v varstvenih območjih oziroma
loviščih opravljajo lovskočuvajsko službo
tako, da nadzirajo največ 4.000 ha lovne
površine. Lovski čuvaj je v času opravljanja
svoje službe v lovišču ali varstvenem območju uradna oseba.

LOVSKA INŠPEKCIJA
HUNTING INSPECTORATE

Za lovskega inšpek1orja je lahko imenovan diplomirani inženir gozdarstva ali
diplomirani veterinar s pogojem, da je najmanj pet let aktivno deloval v lovstvu.

PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

Slovenije, ki prevzame tudi potrebno število
delavcev, ki so opravljali lovsko dejavnost
v teh dveh organizacijah.
Minister izda 20 predpisov, 3 v šestih
mesecih, 17 pa v dveh letih po uveljavitvi
zakona. Vlada RS izda 6 predpisov, 2 v
šestih, 4 pa v dveh letih po uveljavitvi zakona.

VSEBINA ZAKONA
SPLOŠNE IN TEMELJNE DOLOČBE
PROSTORSKE ENOTE ZA NAČRTO
VANJE IN UPRAVLJANJE Z DIVJADJO
• Regija divjadi
• Varstveno območje in lovišče
NAČRTOVANJE UPRAVLJANJA Z DIVJADJO
• Program upravljanja z divjadjo v Sloveniji
• Načrti za upravljanje z divjadjo

JAVNA SLUŽBA IN DEJAVNOSTI, KI
SO V JAVNEM INTERESU
• Naloge javne službe
• Javno pooblastilo
• Financiranje
KONCESIJA ZA UPRAVLJANJE Z DIVJADJO V VARSTVENIH OBMOČJIH IN
LOVIŠČIH

• Koncesijski akt
• Koncesionarji
• Koncesijska pogodba in dolžnosti
• Izračun in razdelitev plačila za podeljeno koncesijo

TRANSITIONAL AND FINAL PROVISIONS

Družbeno premoženje, s katerim upravljajo lovske družine oziroma njihove zveze,
postane z dnem uveljavitve tega zakona
premoženje lovskih družin oziroma njihovih
zvez, ki se obravnava po določilih zakona
o društvih.
Družbeno premoženje, s katerim upravljala Kozorog p.o. Kamnik in Fazan p.o.
Beltinci, postane z dnem uveljavitve tega
zakona lastnina Republike Slovenije in se
dodeli v upravljanje Zavodu za gozdove

OMEJITVE PRI POSEGIH V OKOLJE
DIVJADI
• Gozd in gozdni prostor
• Kmetijska zemljišča
• Regulacije vodotokov in osuševanja
• Načrtovanje in graditev prometnic
• Območja tihih con, habitatov in biokoridorjev ter osnovanje ekocelic
VRSTE DIVJADI TER NJIHOVO VARSTVO, GOJITEV IN LOV
• Vrste divjadi
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• Varstvo divjadi
• Gojitev divjadi
• Naseljevanje in dodajanje divjadi v
naravo
• Krmljenje divjadi
• Delitev divjadi glede na omejitve pri
lovu
• Opravljanje lova
• Kontrola in evidenca odstrela in izgub
divjad

• Lovski izpit
• Lovska izkaznica
ORGANIZIRANOST LOVSTVA
• Lovska družina
• Lovska zveza Slovenije
• Regijsko združenje koncesionarjev
LOVSKOČUVAJSKA SLUŽBA

DIVJAD V UJETNIŠTVU IN V OBORAH

LOVSKA INŠPEKCIJA

ŠKODE OD DIVJADI IN NA DIVJADI

KAZENSKE DOLOČBE

LOVSKO UDEJSTVOVANJE
• Pravica udejstvovanja v lovu

PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

Foto: Janez Konečnik
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Varstvo narave, lov in lovstvo
Nature Conservation, Hunting and Huntsmanship
Mladen BERGINC*

Izvleček

Berginc, M.: Varstvo narave, lov in lovstvo.

Gozdarski vestnik št. 5-6/1996. V slovenščini.
Avtor navaja mednarodne akte ter organizacijske in upravne spremembe v Sloveniji, ki so na
novo uredili skrb za varstvo narave in tudi lovstvo.
Razlaga motive ljudi, da se posvetijo lovu, odnosu
lovcev do varovanja divjadi ter v času oblikovanja
novega zakona o lovu in divjadi navaja usmeritve,
ki bi jim moralo v prihodnje slediti sodobno lovstvo.
Ključne besede: varstvo narave, lovstvo

Odločitev ZA varstvo narave pomeni odločitev za sonaravni, uravnoteženi razvoj,
temelječ na načelu trajnosti. Ta zagotavlja

varstvo strukture, funkcije in raznovrstnosti
naravnih sistemov, omogoča ohranitev
ekosistemov in njihove pestrosti v vseh
pojavnih oblikah ter po drugi strani zagotavlja kakovost našega življenja.
Ta cilj pa lahko dosežemo le, če je
varstvo narave celovito in če so naravo~
varstvene načela vgrajena v pravne siste~
me in postopke tistih dejavnosti, ki posegajo v naravo. Zato zadeva varstvo narave
prav vse vladne resorje in tudi nevladna
področja. Skrb za omogočanje čim bolj nemotenega poteka naravnih procesov, ob
spoštovanju drugačnosti življenjskih oblik,
in preprečevanje slabšanja stanja naravnih
vrednot je namreč uspešna samo takrat,
ko je splošna. Tako usmerjeno delovanje
vseh in vsakogar je idealno stanje, vendar
je ravno zato treba težiti k njemu. To v
celoti velja tudi za področje lovstva, ki ima
pri poseganju v naravo zelo pomembno
vlogo.
Za današnji trenutek je značilno novo
razporejanje pristojnosti, pravic, lastnine
* M. B., dipl. iur., ry'linistrstvo za okolje in prostor, 1000 Ljubljana, Zupančičeva 6, SLO

Synopsis
Berginc, M.: Nature Conservation, Hunting and
Huntsmanship. Gozdarski vestnik No. 5-6/1996.
ln Slovene.
International acts as well as the organization
and administrative chang es in Slovenia, regulating a new nature conservation and huntsmanship
are stated in the article. The author discusses the
motifs of those who decide on occupying themselves with hunting and their attitude towards game
protection; the directions modern hunting is supposed to follow in the future are explained in the
time when the new act on hunting and game is
being in preparation.
Key words: nature conservation, huntsmanship

in vpliva, ki sta mu - hočeš nočeš - pod~
vržena tudi varstvo narave, pa tudi lovstvo.
Obe sta tako pomembni dejavnosti, da kot
javni službi in strokovni področji spadata v
določene kompetence državnega urejanja.
Hkrati sta tudi pomembni področji civilnega, nevladnega delovanja. Posebno to velja za lovstvo, ki kot vplivna in dobro organizirana nevladna organizacija v pozitiv~
nem pa tudi negativnem pogledu pomembno posega na področje varstva narave.
Značilnost tega časa pa je tudi razčišče
vanje idejnih izhodišč, delitev nezdružljivih
funkcij, vzpostavljavljanje novih mehanizmov nadzora države in civilne družbe. ln
končno je to tudi čas, ko skuša naša mlada
država čimprej ujeti korak z gospodarsko
in demokratično razvitim svetom, kjer so
poleg priznavanja tržnih zakonitosti izjemno pomembna načela varstva narave in
nove etike narave, ki je porok za preživetje
človeštva na Zemlji. Naj omenimo obvez~
nosti, ki nam sledijo iz konvencije o biološki
raznovrstnosti, ki jo bo prav te dni v
ratifikacijskem postopku obravnaval Državni zbor, dalje za ratifikacijo pripravljene
konvencije kot so CITES, Bonnska konvencija in še posebno direktive Evropske
unije o ohranjanju naravnih habitatov ter
samonikle favne in flore, ki spada med
Gozd V 54, 1996
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temeljne dokumente za pridruževanje naše
države EU.
Posvet o vlogi lovstva pri uravnavanju
razmer v naravi je prišel o pravem času
tudi zato, ker se vodijo intenzivne priprave
na novo lovsko zakonodajo, ker nastaja
po naročilu Državnega zbora strategija varstva narave, ker je v pripravi povsem na
novo zasnovani zakon o ohranjanju narave
in varstvu naravnih vrednot, poleg tega pa
čakajo na novelacijo še drugi predpisi, ki
posegajo v naravne sisteme in populacije
(ribištvo, vode ipd.).
Vse to nas prej ali slej pripelje do sooče
nja pogledov na vprašanja o ohranjanju
narave, na gospodarjenje z živimi naravnimi "viri" (ki so v jeziku etike narave življenjske skupnosti, živi osebki in populacije),
od katerih je dolgoročno odvisno preživetje
človeštva. Razprave o teh pogledih pa bodo lahko konstruktivne le, če bodo imeli
dokazi težo, če bomo zagotovili širino
obravnavanja in če ne bo šlo za nekritično
branjenje podedovanih pravic določenih
skupin.
Varstvo narave je nastalo pred skoraj
dvesto leti najprej kot filozofski problem,
se nato razvilo v idejno gibanje in končno
tudi v operativno javno službo, ki naj bi v
javnem interesu vsaj približno držala ravnotežje z dejavnostmi, ki rušijo naravne sisteme in s tem ogrožajo tudi človeško civilizacijo. Varstvo narave je sprejeto in razumljena v družbi, ki je zmožna dolgoročnega
razmišljanja, kjer so javni interesi vsaj
enakovredni zasebnim, kjer štejejo dokazi
in se spoštujejo odločitve tudi takrat, ko
niso popularne, saj pomenijo kratkoročno
odrekanje za doseganje dolgoročnih ciljev.
Zato varstvo narave, vsaj v svoji začetni
fazi, nima gospodarsko in materialno vplivnega lobija, ne more prijateljevati s poslovno politiko, ima pa na svoji strani javno
mnenje, katerega vpliv z ozaveščanjem
javnosti narašča.
Lov je bil poleg nabiranja rastlinske hrane
izvorno najstarejši način za preživetje člo
veka v obdobju najzgodnejših kultur. Zato
je potreba po "lovu" še globoko vsidrana v
človekovi naravi, je del njegovega življenja
in rečemo lahko, da je zabeležena v njegovem genskem zapisu, čeprav je v civiliziranih družbah lov zaradi preživetja že zdav-
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naj nepotreben in predstavlja atavističen
ostanek iz človekove živalske narave. Člo
vek ima v svoji podzavesti tudi druge atavizme, ki so bili v naravnih skupnostih
nujno potrebni za preživetje, v civilizirani
družbi pa so za skupnost moteči in uničuje
či, če jih ne znamo usmerjati v neškodljivo
ali celo pozitivno smer. Tako je npr. možno
naravno tekmovalnost usmeriti v podjetnost, prikrito napadalnost v športno merjenje moči ipd. Motiv prvotnega, primitivnega
lova je bil prvenstveno pridobiti živalsko
hrano, obleko (koža) in orodje (rogovi, kosti, zobje ipd.), vendar je bila v njem vsebovana tudi posesivnost, težnja po razpolaganju z življenjem drugega bitja, poenostavljeno rečeno težnja po trofeji, ki naj
dokazuje in slavi lovčevo moč in spretnost.
Težko bi bilo na tem mestu račlenjevati,
kaj vse motivira ljudi, da se ukvarjajo z
lavam. Jasno pa je dvoje: da je motiv preživetja že davno ugasnil, medtem ko med
motivi še vedno živi želja po pridobitvi trofeje. Velik del lovcev se zaveda, da je med
večinsko populacijo nelovcev njihova želja
ali strast po lovu nesodobna in težko utemeljiva, zato jo skušajo povezati z drugimi
razlogi, med katerimi je v ospredju skrb za
ogrožene živali (predvsem vrste divjadi)
ter vsekakor pozitivno in vsega odobravanja vredno zanimanje za naravo in njeno
varstvo. Lovstvo bo s svojo organizacijo
moralo slediti razvoju družbe, upoštevati
fenomen zasebne lastnine in sprejeti naravovarstveno etiko.
Izhodišče za varstvo živalskih vrst je
priznavanje živalim njihove moralne pravice do življenja in spoštovanje le-tega ter
spoznanje, da je vrsta nosilka enkratnega
in neponovljivega genskega sklada ter kot
taka neprecenljiva vrednota. Živalske vrste
so del ekosistema in tudi sleherni njihov
ekosistem je v svoji organizacijski in funkcionalni urejenosti enkraten in izjemen. Za
učinkovito varstvo vrst je zaradi medsebojne povezanosti in odvisnosti pomembno
varstvo celotnega ekosistema. Poseganje
v populacije živalskih vrst z lavam mora
zato biti premišljeno in odgovorno.
Lov kot šport mora nadomestiti odstrel
živali, če je to nujno potrebno, zaradi porušenega ravnovesja. Marsikje je poseg res
nujno potreben, posebno v prostoru, kjer
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ni več velikih plenilcev. Trofejni in komercialni lov pa naj vedno bolj dopolnjuje in

trofeje, ni možno naenkrat spremeniti ali
zakonsko ukiniti. Vendar si prizadevamo

nadomešča fotolov in opazovanje ter doživljanje živali v naravi.

in si bomo prizadevali tudi v prihodnje, da
bo dejavnost lovstva kar se da usklajena z

Lovstvo dostikrat poudarja, da so prav
lovci in posestnik/ lova v preteklosti ohranili
nekaj ogroženih vrst ptičev in sesalcev, ki

načeli varstva narave
moteča. Priložnost za

in zanj čim manj
to je v novi lovski

zakonodaji, ki naj upošteva današnja spo-

so bile kot škod ljivci obsojene na izumrtje
(medved, planinski orel idr.). To je res!
Hkrati pa lahko odkrito povemo, da temeljni

prostora. Sožitje varstva narave in lovstva

motiv ohranitve nikakor ni bil naravovarst-

je po našem prepričanju nujno potrebno,

veni nagib, temveč zagotovitev trofejnih
vrst. Ob prizadevanjih za ohranitev medveda so isti lovci dopustili iztrebljenje risa in
(skoraj tudi) volka. Tudi ruski carji so ohranili pragozd v poljski Bialowieži in savojski
kralji Gran Paradise, vendar ne zato, ker

možno pa predvsem:
• s priznanjem, da je varstvo narave kot
univerzalni javni interes pred lovstvom kot
pristranskim interesom določene skupine

bi vizionarsko predvidevali današnje narod-

nih

ne parke, ampak zato, ker so hoteli zagotoviti zase dovolj veliko lovišče za trofejne

in obvezujoča za vse, ki posegajo v naravne sisteme - med drugim tudi za lovstvo in
ribištvo;
• z omejitvijo pojma divjadi na tiste vrste
prostoživečih živali, ki jih lovci in lovski
upravičenci sami gojijo v polnaravnih in
naravnih ekosistemih, in da pri tem ne
prizadevajo bistveno naravnih biocenoz in
ne povzročajo procesov v nasprotju z načeli varstva narave;

zebre oz. kozoroge. Pri tem seveda ne gre

zanikati, da so ti ukrepi dali pomembno
podlago za varstvo narave, vendar so takšni načini kot vzorec za današnji čas neuporabni. Zato bomo na Ministrstvu za

okolje in prostor dosledno zastopali stališče,

da sta pomen in vloga lova v naravnih
parkih specifična, podrejena varstvu narave in varstvu vrst, ne pa obratno.

Tudi v programu usposabljanja lovcev je
veliko naravoslovnih in tudi naravovarstvenih prvin, vendar lovske organizacije ne
moremo nekritično šteti med naravovar-

stvene organizacije kot tudi lovskega gospodarjenja z vrstami in biotskimi skupnostmi ne med biološko utemeljeno upravljanje z biocenozami.
Zato naravovarstveniki tudi ne moremo
pristajati na zahteve lovske organizacije in

tudi nekaterih drugih interesentov ne glede
pravice do lova, da si namreč z novim
lovskim zakonom ponovno sami in brez

bioloških meril določijo, kaj je divjad in kaj
je za njih zanimivo varstvo živega sveta in
narave. Temu bi sledilo še ribištvo in si

odrezala drugi del "naravne torte". Na
preostalih koščkih naravne substance, kjer
ostanejo le še problemi in odškodnine, pa
naj bi potem javna služba za varstvo
narave v imenu države in mednarodne
javnosti izvajala celovito politiko varstva
narave.

Jasno je, da lova, ki izhaja iz motiva

zrianja vede o življenju in celovitega pojmo-

vanja narave kot človekovega življenjskega

ljudi;
• s splošno uveljavitvijo naravovarstvenačel,

ki naj postanejo splošno veljavna

• z odpravljanjem trofeje kot motiva za
lov (ubijanja živali), in da lovstvo sprejme
vsa načela varstva narave kot izhodišče

svojega ravnanja in jih vključi v program
vzgoje in izobraževanja lovcev;

Kolikor ob nastajajočem lovskem zakonu
ne bo prišlo do tovrstnega etično-idejnega
premika v vrstah lovstva, je v prihodnje
pričakovati ostrejše soočenje med varstvom narave in lovstvom, bodisi na ravni
nevladnih organizacij, pri javnem in vzgoj-

nem delovanju (med drugim zahteva po
umiku lovskih organizacij iz šolskih in
obšolskih programov) pa tudi med pristojnimi vladnimi resorji.
Novonastajajoča

zakonodaja na področ

ju varstva narave in lovstva je priložnost,
da se lovstvo na primeren način umesti v
varstvo narave kot sistem celostne skrbi
družbe za ohranitev nežive in žive narave.

Ocenjujemo, da je z nekaterimi temeljnimi rešitvami, predlaganimi v nekaterih do-

sedanjih predlogih zakona o lovu in lovstvu
možno doseči učinkovito delovanje lovstva
v sistemu varstva narave. Pri dozdaj predGozdV 54, 1996
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stavljenih rešitvah podpiramo predvsem
naslednja ključna izhodišča:
• da je lovstvo upravna in strokovna dejavnost v javnem interesu z jasno poudarjenim javnopravnim značajem in s tem povezano ustrezno vlogo in pristojnostjo
države;
• da je skrb za varstvo narave skozi lovstvo, predvsem z delovanjem društev, treba širiti na vse prostoživeče živalske vrste
in varstvo njihovih ekosistemov in da tako
postanejo aktivni varovalec tudi tistih vrst,
ki jih danes ne zanimajo (npr. dvoživke,
plazilci); to naj postane tudi predmet vzgoje
in lovskih izpitov;
• nujno je zagotoviti velikopovršinsko,
ekosistemsko upravljanje z divjadjo; nesprejemljiva je drobitev na mala upravljalska območja;
• kot divjad je treba določiti tiste živalske
vrste, katerih osebki se lovijo in so torej
predmet lova.
To so osnovna izhodišča, katerih uzakonitev bi bila porok za ureditev modernega,
tudi z varstvom narave povezanega sistema lova in lovstva.

DOKUMENT OZN O ŽIVALIH
SVETOVNA DEKLARACIJA O PRAVICAH ŽIVALI
V prepričanju, da ima sleherna žival svoje pravice in da zanikanje teh pravic vodi
človeka do izvajanja zločinov proti naravi
in proti živalim, v prepričanju, da je spoštovanje načela, da imajo vse živalske vrste
pravico do življenja, temelj sožitja človešt
va na Zemlji, v spoznanju, da je človek že
ničkolikokrat z genocidi, z iztrebljanjem
mnogih živalskih vrst prekršil in še krši to
sožitje v lastno škodo in v prepričanju, da
človekovo spoštovanje živali samo utrjuje
njegovo spoštovanje do drugega človeka
in da se mora zato človek že od otroštva
naprej učiti živali opazovati, razumeti, spoštovati in ljubiti oznanjamo:
Člen 1
Vse živali se rojevajo enakopravne pred
naravo in življenjem in imajo enake pravice
do bivanja;
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Člen 2
Vsaka žival ima pravico do spoštovanja.
Človek, tudi sam živalska vrsta, si ne sme
lastiti pravice do ubijanja drugih živali. Njegova dolžnost je, da vse svoje znanje uporablja tudi za varstvo živali. Vsaka žival
ima pravico do človekove skrbi, zdravljenja
in varstva;

Člen 3
Nobena žival ne sme biti izpostavljena
trpinčenju ali izkoriščanju. Če je že usmrtitev kake živali nujna, jo je treba izvesti
hipoma, brez bolečin in mučenja;
Člen 4
Vsaka divja žival ima pravico živeti svobodno v svojem naravnem okolju, pa naj
bo to zemlja, voda ali zrak, in pravico razmnoževanja. Sleherno jemanje svobode,
celo v znanstvene namene, nasprotuje tem
pravicam;

Člen 5
Vsaka žival, ki navadno živi v človekovi
družbi, ima pravico, da živi in raste v ritmu
in življenjskih razmerah, svojstvenih svoji
vrsti. Vsaka sprememba v tem ritmu in
razmerah, ki ji jo vsili človek zaradi trgovskih namenov, krši te pravice;
Člen 6
Vsaka žival, ki si jo je človek izbral za
svojega tovariša, ima pravico do tiste starosti, ki je značilna za njeno vrsto. Opustitev take živali je okrutno in ponižujoče dejanje;
Člen 7
Sleherna delovna žival ima pravico na
razumno odmero delovnega časa in naporov ter na ustrezno prehrano in oddih;

Člen 8
Poskusi na živalih, ki jim povzročajo telesne ali duševne bolečine, niso v skladu z
živalskimi pravicami - ne glede na to, ali
gre za medicinske, druge znanstvene ali
trgovske poskuse;
TREBA JE ODKRITI IN RAZVITI DRUGAČNE EKSPERIMENTALNE METODE;
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Člen 9
Če žival redijo za prehrano, jo morajo

namestiti, hraniti, prevažati in ubiti tako,
da pri tem žival ne trpi niti strahu niti bolečine;

Člen 10
Nobeno žival človek ne sme uporabljati
za zabavo in razne predstave, v katerih
nastopajo živali, ker to ni v skladu z živalskim ponosom;

Člen 11
Vsako dejanje, ki se konča z ubojem
živali je biocid, to je zločin proti življenju;
Člen 12
Vsako dejanje, ki se konča z ubojem
številnih živali, je genocid, torej zločin proti

ž~va!~k~ vr~ti. Onesnaževanje in zastrupljanje ZIVIJenjskega prostora živali je prav tako
genocid;

Člen 13
Z ~rtvo živaljo je treba ravnati spoštljivo.
Nasrlne scene, v katerih so žrtve živali
morajo biti prepovedane tako v kinu kai
televiziji, razen če bi s tem hoteli predočiti
kršenje pravic živali;
Člen 14
Društva proti mučenju živali morajo imeti
svoje predstavnike tudi na ravni vlade. Živalske pravice morajo biti zavarovane enako kot človekove pravice.

BRUXELLES, 27. januarja 1978

Foto: Janez Konečnik
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Naloge ter nameni lovstva in lova danes in jutri
The Tasks and Goals of Huntsmanship and Hunting at Present and
in the Future
Franc PERKO*

Izvleček

Synopsis

Perko, F .: Naloge ter nameni lovstva in lova
danes in jutri. Gozdarski vesnik št. 5~6/1996. V
slovenščini, cit. lit 8.

ship and Hunting at Present and in the Future.

Prispevek razčlenjuje naloge in dejavnosti lov-

stva ter lova. Kratko predstavi posamezne naloge:
gojitev in varstvo divjadi; lov; delo v lovišču za
izvajanje lova; delo v lovišču za izboljšanje razmer
za divjad; vzgojo in prosvetljevanje; varstvo narave; pridobitniško dejavnost; rekreacijo; vzpostav-

ljanje in ohranjanje habitatov. Predstavljene so
naloge, ki jim bo moralo lovstvo v prihodnosti
posvetiti mnogo več truda.
Ključne besede: lov, lovstvo, ohranjanje narave, vzpostavljanje ravnotežja.

Perko, F.: The Tasks and Goals of HuntsmanGozdarski vestnik No. 5-6/1996. ln Slovene, lit.
quot. 8.
The article analyses the tasks and activities of
huntsmanship and hunting. It gives a brief presentation of individual tasks: breeding and protection of the game; hunting; activities in a hunting
ground for the performing of hunting; activities ina
hunting ground in order to improve the conditions
for the game; training and education; nature protection; profitable activities; recreation; the establishing and restoring of habitats. The tasks huntsmanship will have to put much more etfort into in
the future are presented.
Key words: hunting, huntsmanship, nature conserving

1 UVOD
1 INTRODUCTION

Naloge in dejavnosti lovstva in lova so
in so odvisne od zakonskih
usmeritev ter razvojne stopnje družbe. PoM
sameznik - lovec pa lahko v zakonskih in
etičnih okvirih precej svobodno in samosvoje dojema dejavnost lovstva in lova.
Obstoječi zakon o varstvu, gojitvi in lovu
divjadi ter o upravljanju lovišč že z nazivom
določa njegovo vsebinsko naravnanost, saj
ne ureja le vprašanje izvajanja lova. Poleg
gojenja in varstva divjadi je glavna naloga
lovstva, da v okviru varstva narave zagotavlja ohranjanje ravnovesja med divjadjo
in njenim življenskim okoljem. Poudarek je
seveda na divjadi, ki pa predstavlja le
manjši del številnega živalstva in seveda
le manjši del ekosistemov, ki iih tvorijo rastline, živali in njen biotop. Zal pa danes
lovstvo resneje obravnava le desetino od
večnamenske

*Mag. F.P., dipl. inž. gozd., 1381 Rakek, Slivice

34, SLO
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okoli 150 vrst divjadi. Predvsem so za
lovstvo zanimive tiste vrste divjadi, ki so
pogoste in dajejo trofejo (jelenjad, srnjad,
gams), redke vrste z dragoceno trofejo
(medved, ris), vrste divjadi, ki so konkurenti
lovcu (velike zveri), in pa vrste divjadi, ki
jih lovci vzgajajo ter predvsem zaradi lova
vlagajo v lovišča (raca mlakarica, fazan).

2 NALOGE TER NAMENI LOVSTVA IN
LOVA DANES
2 THE TASKS AND GOALS OF HUNTSMANSHIP AND HUNTING AT PRESENT

Dovolil sem si, zaradi analize, razčleniti
lovstvo in lov na določene naloge, čeprav
bi morali vse te dejavnosti jemati kot zaokroženo, med seboj povezano celoto.
V bližnji preteklosti, pa tudi danes, je po
oceni zunanjega opazovalca in hkrati poznavalca lovstva dejavnost lovstva usmerjena predvsem v naslednje naloge:
Gojitev in varstvo divjadi, ki je kot osnovna naloga lovstva določena že z vrstnim

Naloge ter nameni lovstva in lova danes in jutri

redom v nazivu veljavnega zakona. Ta
dejavnost se kaže z določenimi lovopusti,
s popolno zaščito posameznih vrst divjadi,
primarnim odstrelom po starostni in spolni

strukturi, z odstrelom konkurentov lovcem
-oziroma plenilcev, ki ogrožajo obstoj divjadi, ki jih lovci gojijo. Med naloge gojitve in
varstva divjadi prav gotovo spada tudi raziskovalno delo na tem področju, saj je za
sodobno lovstvo znanje neobhodno potrebno.
Lov divjadi oziroma odstrel divjadi je za
večino

lovcev osrednja naloga ali dejavnost
lovstva in lovcev. To je hkrati uravnavanje
razmer v kulturni krajini, vdrževanje in

vzpostavljanje ravnovesja v kulturni krajini,
odstranjevanje konkurentov in ne na koncu

žetev gojitve in varstva divjadi: trofeja.
Dela v

lovišču

za izvajanje lova so na-

menjena predvsem lovu divjadi, hkrati pa
tudi opazovanju pa tudi krmljenju (hranjenju). Sem spada postavljanje lovskih prež,
tudi lovske steze so namenjene lovu, in
mrhovišča,

kjer se hrani medvede, pa tudi

izvaja odstrel.
Dela v lovišču za izboljšanje razmer za

divjad so številna.

Določena

opravila lahko

opravljajo lovci, mnogo več možnosti za
ohranitev oziroma izboljšanje razmer za

divjad in ves živalski svet, ki na določenem
območju živi, pa lahko opravijo le tisti, ki
uporabljajo ali izkoriščajo ta življenski prostor. Kaj lahko storijo lovci? Postavljajo
lahko in s primerno hrano zalagajo krmišča
in mrhovišča. Tu se seveda srečujemo z

vprašanjem, katere vrste divjadi je sploh

pomemben del letne prehrane, kar se lahko pozna pri zmanjšanju poškodb na gozdnem mladju. Lovci lahko vzdržujejo tudi
kaluže, presekujejo grmišča za potrebe
rastlinojede divjadi, urejajo prostore za
gnezdišča,

vendar je vse to lahko le relativ-

no majhen pripomoček k zboljšanju ali
ohranjanju razmer v okolju za divjad. Mnogo več lahko storijo, in tudi morajo opraviti
za to tisti, ki uporabljajo ali izkoriščajo življenski prostor divjadi. Gozdarstvo in kmetijstvo lahko s tem, da pri vseh ukrepih,
vseh delih upošteva tudi potrebe vsega
živalskega sveta, stori največ za ohranitev
ravnovesja v naravi. Pri tem morajo sodelovati z lovci, oziroma morajo lovci so-

delovati z lastniki kmetijskih zemljišč in gozdov in z vsemi tistimi, ki delajo v gozdovih,
na poljih in tudi z vsemi tistimi, ki usmerjajo razvoj gozdov (javna gozdarska služba) in kmetijstva (kmetijska svetovalna
služba). Da bodo izvedeni ukrepi smiselni
in razumni ter v korist vsem vrstam (da ne

bomo pospeševali le določenih vrst - spet
gledano iz sebičnega človeškega pogleda
ali interesa), je potrebno mnogo več znanja, kot ga imamo danes, predvsem pa
širokega prosvetljevanja.
Uravnavanje razmer v naravi (kulturni

krajini) je, pa naj se še tako čudno sliši,
prav gotovo ena izmed pomembnih nalog
lovstva. Poglejmo si samo primer potrebe
po vzpostavljanju ravnovesja med rastlinojedo divjadjo in rastlinstvom v gozdovih.
Zaradi spremenjenih pogojev v kulturni
krajini (izboljšanje pogojev za rastlinojede

smiselno, smotrno in strokovno utemeljeno

zaradi intenziviranega gospodarjenja z

krmiti in privabljati ter koncentrirati (grupirati) na krmiščih. Nikakor ne smemo s krm lje-

gozdovi,

zaraščanja opuščenih

zemljišč,

spremenjenega načina kmetijske

njem vzdrževati in ohranjati nenaravna vi-

proizvodnje, pomanjkanja oziroma zatrtja
njihovih plenilcev - velikih mesojedov,
rastlinojedi divjadi naklonjene lovske zako-

sokih populacij divjadi, ki so neusklajene s
prehrambenimi in bivalnimi razmerami v

okolju. Krmljenje v najbolj kritičnem obdobju leta, ko v naravi najbolj primanjkuje hrane za z okoljem usklajeno številčnost divjadi (jelenjadi) gotovo nekaj pripomore k
zmanjšanju škod v gozdovih, hkrati pa še
bolj zbira jelenjad na določeno območje in
s tem lahko na tem mestu, posebno če

kmetijskih

nodaje, ureditev razmer v lovstvu - omejiomogočili naglo nararastlinojede divjadi, je
na znatnem delu evropskih, pa tudi sloven-

tev krivolova), ki so
ščanje številčnosti

krmljenje ni stalno in s primerno hrano,
veliko škodo v okolju. Vzdrževanje
in košnja travniških površin sredi gozdov

skih gozdov otežena ali onemogočena
naravna obnova z rastiščnim razmeram
primernimi drevesnimi vrstami. V preglednici 1 je prikazan tak primer iz snežniškajavorniškega masiva, ki pa ni edini primer
v Sloveniji. O resni ogroženosti gozdov

in na njihovem obrobju zagotovi jelenjadi

zaradi neusklajenosti populacij rastlinoje-

povzroči
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dav z njihovim življenskim okoljem pričajo
številne analize objedenosti gozdnega
mladja, opravljene v posameznih predelih
slovenskih gozdov. Tako je bilo ob popisu
leta 1989 na Pohorju poškodovanega 66%
gozdnega mladja, na Kočevskem je bilo
poškodovano 80 % višjega mladja, v roš kem predelu novomeškega gozdnogospodarskega območja pa je bilo leta 1976
ugotovljena 46 % poškodovanost gozdne-

ga mladja. Na Ljubljanskem vrhu je bila
ugotovljena 38 % poškodovanost, pri mladju nad 20 cm višine pa celo 65 %, v Karavankah so zadnje analize pokazale 39 %
poškodovanost gozdnega mladja.
Preglednica 1: Gibanje številčnosti jelke na rastidin. omphalodetosum na
območni enoti Zavoda za gozdove Slovenije
Postojna (kom/ha).
šču Abieti~Fagetum

Table 1~ Trends in the Numberof Fir Trees in the
Abieti-Fagetum din. omphalodetosum Site in the
Postojna District Unit of the Slovenia Forest Service (pieceslha)
Leto 1 Year

cm

cm

total

15.163
9.887
6.582
8.309

15.163
9.887
6.582
8.309

ograja/

Fence

137

51.810

Na neograjenih površinah se številčnost

jelke zmanjšuje, ni pa tudi

ru jelenjadi na Snežniku prikazal pozitivne

znake v kvalitetnem razvoju populacije po
izvedenih nekajletnih ukrepih tako v populaciji jelenjadi (močno povečan odstrel ustrezne starostne in spolne strukture), kot v
njenem okolju (izboljšanje prehrambenih
razmer za jelenjad: košnja in gnojenje lazov, izločanje in presekovanje grmišč, krm-

ljenje). Rezultati ukrepov so vidni v preglednici 2.
Preglednica 2: Gibanje povprečnih tež uplenje-

ne jelenjadi (v kg) v obdobju 1976-79 (4).
Table 2: Trends in the Mean Weights of the Red
Deer Kil/ed (in kg) in the Period from 1976 to 79
(4)

1976 1977 1978 1979
39.7 42.4 46.5 47.1
38.0 39.1 41.6 41.9

teleta-košutice

ca/ves- young hinds

56.2 56.9 57.9 61.4

young hinds- heifers (two years)

unfenced

(19let)
44.368 4.690 2.615
(19 years)

vzpostavljati. Tako je Simonič (4) na prime-

košutice-junice

neograjeno 1

1981
1989
1992
1994

Posredni krivec za to neravnovesje je
ki mora to ravnovesje tudi ponovno

človek,

ca/ves- young red deer

do 30 31-60 61-150 151-300 skupaj
cm

vidne škode.

teleta-jelenčki

Višinski razredi 1Height classes
cm

seveda takrat, ko so v okolju že jasno

preraščanja

v

višino. Na ograjeni površini je številčnost

jelke več kot 6-krat večja (indeks 624),
jelka pa tudi prerašča v višino (1 ).
Tovrstni vpliv rastlinojedov na rastlinstvo
tudi močno otežuje ali pa celo onemogoča
spreminjanje umetno osnovanih sestojev

iglavcev (predvsem smrekovih) v gozdove
z mešano zgradbo, ki bi bili mnogo stabilnejši in usklajeni z rastiščnimi razmerami.
Neusklajene razmere pa se pozneje ka-

Simonič (4) predvideva,
odločilno vlogo odstrel

tem

je na

proučevanem

da je imel pri
jelenjadi, ki se

Notranjskem lovsko-

gojitvenem območju od 1974-1979 leta
skupno z izgubami gibal takole:
Preglednica 3: Odstrel jelenjadi na Notranjskem
lovskogojitven em območju v obdobju 1974-79

Table 3: Red Deer KIJI in the Notranjsko HuntingBreeding Region in the Period 1974-79

1974 1975 1976 1977 1978 1979
odtre!+izgube 536

638

755

975

973

910

182 181

169

Kill+ /osses (the subjects found
dead or those killed by predators)

indeks

100 119 141

index

žejo tudi pri rastlinojedi divjadi sami: zma-

V relativno ugodnih pogojih (številni rastlinojedi - kot hrana, prostrani gozdni kompleksi v jugozahodnem delu Slovenije) se

njša se prirastek, zvišajo se izgube, slab-

na tem sicer omejenem (zaradi človekovih

šajo se tudi drugi kazalci populacije (zdravstveno stanje, upadanje telesnih tež ipd.).
Vsi ti negativni znaki pri divjadi pa nastopijo

potreb) prostoru Slovenije lahko prenamnožijo veliki mesojedi (medved, ris), ki
prihajajo v konflikt s človekom - živinorej-
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cem (paša) ali kar na splošno s

človekom.

Tudi tu mora hočeš nočeš poseči človek

lovec in preprečiti prekomerno (po številu
in razširjenosti) širjenje določenih vrst divjadi.
Zaradi zadovoljevanja svojih potreb mora
človek omejevati širjenje določenih žival-

skih vrst, ki bi se brez njegovega nadzora
lahko tako namnožile v kulturni krajini, da
bi ogrožale človeka, njegove potrebe in na
koncu tudi same sebe.
Naloge lovstva so prav gotovo tudi v
prosvetljevanju in vzgoji samih lovcev pa
tudi javnosti.
Lov oziroma lovstvo je ob nekaterih omejitvah tudi pridobitniška (gospodarska) dejavnost. Pridobivanje dohodka od lova ima
številne možnosti: prodaja divjačine -

meso odstreljene - uplenjene divjadi; dohodki od trofej domačih in tujih gostov,
dnevne pristojbine za vodenje gostov, pristojbine za vodenje opazovanja divjadi.
Lovski gostje iz tujine so za dnevne in

odstrelne takse v lovskem letu 1994/95 v
Sloveniji plačali 2.999.494 USD (6). Pri odstrelu, ki je potreben zaradi vzdrževanja
ravnovesja v kulturni krajini, je prav gotovo
smiselno tudi trženje lova.

Seveda pa je lov za številne lovce tudi
rekreacija in družabna dejavnost.

na druge vrste (tako rastlinske kot živalske). Posledice preštevilne rastlinojede divjadi niso le v škodi na gozdnem mladju (in
obnovi gozda), ampak le-te negativno vplivajo na ves številni rastlinski svet in na
vrsto živalskih vrst, ki bi si našle svoj živ-

ljenski prostor v bujni podrasti gozdov. Na
drugi strani pa seveda tudi oblikovanje gospodarskih gozdov vpliva na rastlinski in
živalski svet v teh gozdovih. Perušek (3) je
tako ugotovil veliko razliko v številčnosti vrst
ptičev in njihovi gostoti med pragozdom in
gospodarskim gozdom.
Preglednica 4: Primerjava gostote in števila vrst
ptic med pragozdom in gospodarskim gozdom

(3).
Table 4: A Comparison of the Density and Number
of Bird Species between a Virgin Forest and a
Managed Forest
Ploskev
Plot

S Pečka J Rajhenav Rajhenav
pragozd pragozd pragozd gospodarski
virgin forest
gozd
managed
forest

Pečka

gostota
parov/10 ha
56.3
couples'
density/1 Oha

št. vrsti
ploskev
numberof
species/plot

24

49.8

34.6

22.8

20

22

15

3 NALOGE LOVSTVA JUTRI
3 THE TASKS OF HUNTSMANSHIP IN THE FUTURE

Lovstvo se bo moralo v prihodnosti poleg
nalog, ki jih opravlja zdaj, ukvarjati z vsemi
vrstami divjadi, ki so ali bodo vključene v
zakon o divjadi in lovstvu, in ne le z vrstami, ki so zanimive zaradi odstrela in prido-

bivanja trofej.
Mnogo večji poudarek bo moralo posvetiti lovstvo v prihodnosti varstvu narave.
Gre za varovanje in razumevanje vseh ži-

vih (rastlinstvo in živalstvo) in neživih delov
ekosistema. Vsi sestavni deli ekosistemov

(tako rastlinstvo in živalstvo kot neživi del)
so enako pomembni in nobenega dela ne
smemo razvrednotiti. Prav tako ne smemo
nikoli obravnavati posamezne vrste v ekosistemu pristransko, brez njenega vpliva

Tarman (5) pa pokaže na popolno odsotnost duplarjev v mladem hrastovem gozdu.
Prav duplarji so tista vrsta ptičev, ki jim je
v gospodarskih gozdovih najbolj omejen
življenski prostor.

Vpliv dolgoletnega gospodarjenja z gozdovi se kaže tudi v drevesni sestavi sloven-

skih gozdov, ki, čeprav ne tako izrazito kot
pri srednjeevropskih, odstopa od potencialne naravne vegetacije.

Prvi pogoj za ohranitev bogatega rastlinskega sveta je ohranitev njihovih rastišč,
za ohranitev bogatega živalskega sveta
pa ohranitev njihovih habitatov. Prav tu pa
nam primanjkuje znanja, ki ga bo nujno
dopolniti. Hkrati pa lahko največ storijo za
habitate tisti, ki z določenimi površinami
gospodarijo, jih uporabljajo in strokovno
usmerjajo njihov razvoj.
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Preglednica 5: Delež ptičev duplarjev v različno starih gozdnih sestoj ih (5).
Table 5: The Share of Birds Living in Nesting Cavities in Forest Stands of Different Age
Duplarji
Nesting cavity birds
62%

Gnezdilci na prostem
Nest/ers in the open
38%

Parov na ha
Cauples/ha

O%

100%

2.0

200 letni hrastov gozd
a 200-year aak forest
mlad gozd premer 20 cm
young forest (20 cm in diameter)

23.1

Preglednica 6: Deleži najpomembnejših drevesnih vrst v lesni zatČgi slovenskih gozdov (v%).
Table 6: The Shares of the Most lmportant Tree Species in the Timber Supply of Slovenian Forests
(in%)
plemeniti
bukev
jelka hrasti
drugi
bori
smreka
listavci
listavci
beech
Narway European oaks Broadleaf of
other
pines
tree
spruce
tir
high value deciduous trees
Potencialna vegetacija 58
8
10
8
6
8
2
Potentiaf vegetation
Sedanje stanje
11
8
3
7
7
29
35
The present situation

4 NAMESTO ZAKLJUČKA
4 INSTEAD OF A CONCLUSION

Veliko pomislekov, dilem pa tudi diskvalifikacij doživlja danes lovstvo. Lov (odstrel)
določenih vrst divjadi v kulturni krajini je
potreben, določene vrste je možno, drugih
se ne sme loviti, ker so že brez tega dodatnega ukrepa ogrožene. Lov, ki posega v
obnovljiva naravno bogastvo, se mora pri
svojem delu ravnati po načelih trajnosti in
ohranitvi vseh sestavnih delov ekosistemov, s tem da ne sme biti ogrožena oziroma zaradi neprimernih posegov obsojena
na propad nobena niti živalska niti rastlinska vrsta. V okviru zagotavljanja trajne
ohranitve vseh sestavnih delov narave pa
lahko lov prinaša tudi določene dohodke.
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Strategija razvoja slovenskega lovstva
Programske usmeritve Lovske zveze Slovenije

The Strategy of Slovenian Hunting's Development
Program concepts of the Hunting League of Slovenia
Janez ČERNAč•
Za Lovsko zvezo Slovenije

Izvleček

Synopsis

Černač, J.: Strategija razvoja slovenskega lovstva. Gozdarski vestnik št 5-6/1996. V sloven-

Černač, J.: The Strategy of Slovenian Hunt~
ing's Development. Gozdarski vestnik No. 5-6/
1996. ln Slovene.

ščini.

Avtor predstavlja v imenu Lovske zveze Slo-

venije njene programske usmeritve.
Ključne besede: lov, lovstvo

Programske usmeritve Lovske zveze

Slovenije so pripravljene na podlagi ugotovitev iz naslednjih gradiv, dokumentov,
zakonov in konvencij:
• izhodišča za varstvo prostdživečih divjih živali in s tem divjadi ter usmeritve

slovenskega lovstva (Upravni odbor LZS,
20.1.1 996);

The author presents on behalf of the Hunting
League of Slovenia its Program concepts.
Key words: hunting, huntsmanship

Vipavi iz leta 1994 ter v Bassano del
Grap pa iz leta 1995;
• Spomenica o posebni

zaščiti

in ohra-

nitvi zaščitenih naravnih območij v Sloveniji
(Gornja Radgona, 1990);
• Program razvoja gozdov v Sloveniji

(Državni zbor RS, 1996).

• analize uresničevanja zakona o var-

stvu, gojitvi in lovu divjadi ter o upravljanju
lovišč (Ur. l. SRS, št. 25176) ter na njegovi
podlagi izdanih podzakonskih predpisov;
• Zakona o varstvu okolja (Ur. l. RS, št.
32/93);
• Zakona o gozdovih (Ur l. RS, št. 30/
93);
• naše obveznosti do narave, ki so določene v dokumentih in zakonih na med-

l,

narodni in državni ravni: World Conservation Strategy- IUCN, UNEP, WWF iz leta
1980; Caring for the Earth -IUCN, UNEP,
WWF iz leta 1991; Deklaracija Agenda 21
iz leta 1992; Global Biodiversity Strategy
iz leta 1992; European Conservation Strategy iz leta 1993;
• Strategije varstva narave v Sloveniji
(inačica 2.1 );
• Manifesta 2000 (Združenje lovskih
zvez Evropske skupnosti);
• resolucij Delovne skupnosti lovskih
zvez jugovzhodnega alpskega prostora v
*Mag. J. č., dipl. inž. gozd., 1332 Stara Cerkev,
SLO

Ugotovitve:
* Razmere v naravi in okolju ter v družbi
so se spremenile do take mere, da so

nujne spremembe v delovanjih lovskih
organizacij, dopolnitve v organiziranosti
slovenskega lovstva ter spremembe v
normativni urejenosti varstva in gojitve

divjadi ter lova.
• Nov Zakon o divjadi in lovstvu je
pripravljen v osnutku kar v več inačicah,
ker so pobudo pač prevzele različne sre~

dine. Postopek sprejemanja se je v Državnem zboru Republike Slovenije že začel.
Tudi zato smo stopili v najbolj občutljivo
obdobje sprememb, ki bodo dolgoročno
vplivale na razvoj slovenskega lovstva.
Zato je izjemno velika odgovornost se~

danjega vodstva lovskih organizacij in vseh
lovcev za prihodnost divjadi in drugih
prostoživečih

divjih živali ter za prihodnost

lovstva na Slovenskem.
• Od uveljavitve dosedanjega Zakona o
varstvu, gojitvi in lovu divjadi ter o uprav~

ljanju

lovišč

bo letos poteklo že dvajset let,
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kar kaže na to, da je bil dobro zasnovan in
je v izvajanju dobro preverjen. Iz analize
uresničevanja zakona in na njegovi podlagi
izdanih podzakonskih predpisov, ki so bili
v veljavi kar dve desetletji, lahko z gotovostjo trdimo, da so nekatere pomembne
rešitve v dosedanjem zakonu zelo dobre
in jih kaže ohraniti tudi v novem zakonu.
To so predvsem :
• naravovarstvena usmeritev slovenskega lovstva;
• trajna prostorska razdelitev na velika
lovišča, ki se združujejo v ekološko zaokrožene regije (lovskogojitvena območja);
• upravljanje lovišč na podlagi lovskogospodarskih načrtov;
• obvezno vračanje pridobljenih sredstev
iz lovišč nazaj v lovišča za varstvo in gojitev
divjadi ter habitatov in za druge javne
funkcije;
• zagotavljanje zanimanja lovcev za varstvo in gojitev divjadi ter habitatov s tem,
da jim je dano lovišče v upravljanje za
daljše obdobje (koncesija), oziroma za tako
dolgo, dokler izpolnjujejo obveznosti iz
zakona in koncesijske pogodbe;
• dolžnosti in pravice lovcev, ki so vezane na določeno lovišče, zagotavljajo
dolgoročen interes za varstvo divjadi in za
ohranjanje ter razvoj lovišča;
• za državo je najracionalneje upravljanje
lovišč in njihov nadzor, če si zato prizadevajo številni lovci, ki obsežne naloge
opravljajo celo brezplačno;
• gojitvena lovišča s poklicnimi lovci so
pomembna za izvajanje javnih funkcij lovstva za področja izobraževanja, raziskovalnega dela ter za delo z javnostmi.
• Lovske organizacije si lahko v prihodnje
zagotovijo svojo vlogo predvsem s sprejemanjem obveznosti in z izvajanjem javnih
nalog na področju varstva prostoživečih
divjih živali in njihovih habitatov, izobraževanja lovcev, mladine in druge javnosti
ter z vključevanjem v raziskovalne programe. Lovstvo je namreč dejavnost, katere
namen je sonaravne usmerjanje razvoja
vseh vrst divjadi zaradi ohranjanja biološke
pestrosti in ekološkega ravnotežja, na tej
padlagi usklajevanje razvoja in številčnosti
divjadi s človekovimi dejavnostmi ter divjad
kot obnovljivi naravni vir tudi izkoriščati.
Pri tem pa morajo biti ekonomski učinki
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upravljanja z divjadjo podrejeni naravovarstvenim ciljem.
• Na območju Republike Slovenije živi
veliko število vrst živih bitij, saj je območje
veliko le 0,004% Zemljine površine, na
njem pa živi več kot 2% vseh znanih
celinskih vrst. Tako veliko število vrst
uvršča našo državo med naravno najbogatejše predele Evrope in celega sveta.
Več kot 95% vseh vrst organizmov slovenskega ozemlja živi v njenem jugozahodnem, pretežno kraškem območju, s
površino slabih 10.000 kvadratnih kilometrov. Ob sedanji skrbi za biotsko pestrost je zato tudi velika odgovornost vseh,
ki upravljajo z naravnim prostorom ter
rastlinskim svetom in prostoživečimi divjimi
živalmi, med katere spada tudi divjad.
* Prostoživeče divje živali in s tem tudi
divjad so državna lastnina (Zakon o varstvu
okolja, Ur l. RS, št. 32/93), zato ne morejo
biti lovišča zasebna. 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. Lastninska pravica nad kmetijskimi površinami
ali gozdom - zemljišči torej - ne daje
pravice do prostoživečih živali, ki so vse v
lasti Republike Slovenije. Lastnina zemljišča je ločena od lastnine prostoživečih
divjih živali in nista v ničemer med seboj
povezani. Prostoživeče divje živali in s tem
tudi divjad ter njihovi habitati so naravno
bogastvo, ki ga mora varovati država.
Pravica do lova zato ne more biti vezana
na lastništvo zemljišča. Pravice lastnikov
zemljišč naj se odrazijo v povrnjenih škodah od divjadi, davčnih olajšavah in drugih
nadomestilih, ki temeljijo na morebitnem
omejevanju pri izkoriščanju zemljiške posesti.
* Prostoživeče divje živali so izumrle ali
so ogrožene predvsem zaradi uničenih ali
ogroženih habitatov in okolja, nikoli pa ne
zaradi trajnostne (razumne) rabe. Zato si
lovske organizacije močno prizadevajo za
aktivno varstvo in s tem za trajnostno rabo
habitatov, vendar z njimi ne upravljajo. Za
ohranjanje in trajnostno rabo naravnega
prostora in s tem habitatov so zato odgovorni lastniki kmetijskega in gozdnega
prostora. Trajna ohranitev divjadi in habi-
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tatov pa je javna funkcija, ki jo je težko
uskladiti z zasebnimi interesi, ki so praviloma kratkoročni. Lovstvo ni več le skrb

za divjad samo, ampak vse bolj skrb za
njeno naravno okolje, v katerem se do-

gajajo še številne druge dejavnosti. Zato je
treba zagotoviti učinkovitejše usklajevanje
različnih zanimanj in posegov v naravo, še
zlasti s kmetijstvom in gozdarstvom.

l

• Ob številnih ekoloških stiskah v svetu
ter ob iskanju rešitev za prihodnost je
napredni svet že sprejel za rabo naravnih
virov načelo trajnostne (razumne) rabe.

Združenje lovskih zvez Evropske skupnosti
- FACE, katerega članica je tudi Lovska
zveza Slovenije, je določilo lov za razumno

(trajnostno) rabo divjadi. Razumna raba
naravnih virov je namreč' dopustna, če se

ti trajno obnavljajo. Smernica 79/409 Evropske skupnosti razumno rabo naravnih

virov ocenjuje kot enega najpomembnejših
ciljev politike gospodarjenja z okoljem v
državah te skupnosti. Na območju Republike Slovenije živi približno 50.000 vrst
prostoživečih divjih živali, od katerih jih
štejemo le 151 vrst med divjad. Od tega
števila pa je lovnih le še 29 vrst divjadi. Od
vseh prostoživečih divjih živali je polovica
vrst že ogroženih. Za lovni turizem in

lovišča

so na ob-

predvidenih naravnih parkov v Republiki Sloveniji, nekdanji Zavod za gojitev
divjadi Triglav pa se je razvil in preoblikoval
v Triglavski narodni park. Gojitvena lovišča
imajo pretežno usposobljene čuvaje, ki se
z dodatnim izobraževanjem lahko in hitro
usposobijo za naravovarstvene čuvaje.

Poleg tega imajo gojitvena lovišča že vso
potrebno infrastrukturo za dodatne javne
naloge: hiše, koče in bivake, gospodarske
objekte, steze, opazovalnice (preže) ...
Gojitvena

lovišča

oziroma zavode za go-

jitev divjadi je zato primerno in potrebno
preoblikovati v javne naravovarstvene zavode za javne naloge države, še posebno
za področja naravovarstva, raziskovalnega
dela ter izobraževanja.

• Lovske organizacije so v desetletjih
svojega dela pridobile premoženje, ki je
pomembno tudi za izvajanje javnih funkcij
v loviščih, kot je izobraževanje, razisko-

valno delo, varsvo in gojitev divjadi (lovske
koče in domovi, bivaki, preže ... ). To premoženje je rezultat obveznega vlaganja
lovišča, nazaj v
lovišče ter obveznega in neplačanega dela

sredstev, pridobljenih iz

številnih članov lovskih organizacij v več

desetletjih.
* Odnos strokovne, splošne in s tem

prodajo divjačine je pogojno ekonomsko
zanimivih le šest vrst parkljaste divjadi. Ob
razumni (trajnostni) rabi teh lovnih vrst

politične javnosti do lova se je spremenil in
se še spreminja. Javnost je pogosto kri-

divjadi se namreč stroški za upravljanje

tična

lovišč

od narave, zaradi slabe informiranosti, pa

pokrivajo z dohodkom le ob prostovoljnem delu številnih članov lovske orga* Entuziazem, strokovnost in prosto-

voljno delo 22.500 lovcev je potrebno v
Lovski zvezi Slovenije in v regijah (lovskogojitvenih območjih - zvezah lovskih
družin) podpreti z smotrno organizirano

službo visoko usposobljenih profesionalnih
delavcev. To je potrebno za

načrtovanje

in

izvajanje javnih funkcij lovstva, kot je
varstvo in gojitev divjadi ter njihovih habitatov, izobraževanje in raziskovalno delo
ter za delo z javnostmi. Samo s tako

kvalitetno dopolnitvijo bo lovstvo enakopravno in enakovredno zastopalo koristi
varstva divjadi in lovstva pri sodelovanju s
kmetijstvom, gozdarstvom, naravovarstvenimi inštitucijami, z občinami, z državno
upravo ter s strankami in politiki.

tudi zaradi odtujenosti mestnih ljudi

tudi zaradi napak lovcev, ki ne spoštujejo
načel

nizacije.

1,

* Sedanja gojitvena
močjih

etike lova in pravil obnašanja, še

posebno pri ugotavljanju in povračilu škod
ter pri pokončevanju klatečih psov. Javno
mnenje o lovstvu bo odločilno vplivalo na
sprejemanje in

uresničevanje

novega za-

kona o divjadi in lovstvu ter na prihodnji
položaj slovenskega lovstva v družbi. Zato
bi si morale lovske organizacije močno
prizadevati za intenzivno in trajno delo z
javnostmi.

• V lovstvu se je v dveh desetletjih
razmerje med izvajanjem lova in naravovarstvenimi ter drugimi javnimi nalogami
bistveno spremenilo. To novo razmerje je
potrebno upoštevati v samem lovstvu in v
delitvi pristojnosti med resornimi organi
znotraj državne uprave.
* Novo in hitro razslojevanje družbe
GozdV 54, 1996
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vzpostavlja nova razmerja v družbi in tudi
drugačne interese v lovstvu. Izločil se je
že sloj lovcev, ki zmorejo plačati love v
najboljših loviščih pri nas in v svetu, zato
teh ne zanima vezanost na eno lovišče in
celo na obvezna dela v lovišču. Zaradi
tega ter zaradi pričakovanih in še nedoM
ločenih sprememb z novim Zakonom o
divjadi in lovstvu, ki jih pričakujemo že
nekaj let, se ponekod ne spoštuje več še
vedno veljavni zakon in ne podzakonski
predpisi s področja lovstva. Razmere so
že zaskrbljujoče. Zato je potrebno zagotoviti spoštovanje lovske etike ter sedanjega in še veljavnega zakona, v Lovski
zvezi Slovenije pa sprejeti programske
usmeritve ter program za uresničevanje
zastavljenih ciljev. Ob sprejemanju teh
strateških ciljev in še posebno pri njihovem
uresničevanju, se bo pokazal dejanski
interes lovskih organizacij in posamezM
nikov ter se bodo izoblikovali tudi realni
kratkoročni cilji slovenskega lovstva.
Na podlagi teh ugotovitev so na občnem
zboru Lovske zveze Slovenije dne 17.
februarja 1996 v Kranju sprejeti cilji in
programske usmeritve slovenskega lovstva.

CILJI IN PROGRAMSKE USMERITVE
SLOVENSKEGA LOVSTVA
GOALS AND PROGRAM CONCEPTS OF SLOVENIAN HUNTSMANSHIP

1. Slovensko lovstvo je in bo tudi v
prihodnje naravovarstveno usmerjeno.
Lovske organizacije imajo veliko odgovornost pri stvarnem varstvu prostoživečih
divjih živalih in pri ohranjanju biotske
raznovrstnosti.
2. Za uspešno varstvo prostoživečih
divjih živali so najpomembnejši ohranjeni
habitati v naravnem okolju, s katerimi
lovske organizacije ne upravljajo. Zato si
lovske organizacije močno prizadevajo za
učinkovito usklajevanje interesov v naravnem okolju ter za ustvarjalno sodelovanje s kmetijstvom in gozdarstvom.
3. Prostoživeče divje živali in s tem tudi
divjad živijo v kulturni krajini, zato je
potrebno uravnavati številčnost !ovne divjadi z odstrelom in po načelih trajnostne
(razumne) rabe. Osnovno vodilo pri izvaM
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janju lova mara biti slovenska lovska etika,
ki jo mora spoštovati vsak slovenski lovec
in se ji morajo podrediti tudi vsi naši lovski
gostje.
4. Lovišča ustanavlja država.
5. Meje lovišč (lovskih družin in gojitvenih lovišč) so trajne in se ne spreminjajo. Ob izjemnih spremembah v naravi
(nove avtoceste, infrastruktura, pozidave
lovišča) se spoštuje načela, da je velikost
loviša najmanj 2.000 hektarjev.
6. Lovišča se združujejo v regije (lovskogojitvena območja), ki so širše ekološke
celote in so izoblikovane po življenskih
potrebah divjadi.
7. Dosedanje zbiranje podatkov o katastru lovišč, staležih ter o odstrelu divjadi
se preoblikuje in razvije v enoten in usklajen informacijski sistem o varstvu, ogroženosti in lovu prostoživečih divjih živali
ter o njihovih habitatih na ravni države.
To bo podlaga za:
-koncesijske pogodbe, njihove spremembe in dopolnitve,
-lovskogojitvene načrte regij (lovskogojitvenih območij) in lovišč,
-aktivno varstvo habitatov,
-realno presojo ogroženosti prostoživečih divjih živali,
-usklajevanje različnih dejavnosti v naravnem prostoru z varstvom prostoživečih
divjih živali in njihovih habitatov,
-strokovno in raziskovalno delo.
8. Lovskogospodarski načrti so obvezni
za vse regije in za vsa lovišča in zagotavljajo varstvo, gojitev in trajnostno rabo
divjadi in njihovih habitatov.
9. S trajno koncesijsko pogodbo med
državo in lovsko organizacijo se določijo
naravovarstvene in druge javne funkcije
lovske organizacije ter temu podrejene
ekonomske obveznosti pri upravljanju lovišča. Pogodba se sklene za nedoločen
čas, oziroma za čas, dokler lovska orgaM
nizacija opra.vlja naloge v skladu z zakonom, koncesijsko pogodbo in pravili stroke.
1O. Dohodek, ki ga lovske organizacije
pridobijo pri upravljanju lovišča, se mora v
skladu s koncesijsko pagodbo vrniti v
lovišče za varstvo in gojitev prostoživečih
divjih živali in njihovih habitatov.
11. Dolžnosti in pravice članov lovske
organizacije morajo biti vezane na do-
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ločeno lovišče, ker to zagotavlja dolgoročni
interes lovcev za varstvo divjadi ter za
trajnostno (razumno) rabo divjadi ter za
ohranjanje in razvoj lovišč (infrastruktura).
Ob tem lahko lovci lovijo kot gostje in lovski
turisti v okviru ponudbe doma in po vsem
svetu.
12. Lovske organizacije so lovske družine in njihove zveze. Gojitvena lovišča
LZS so pomembna zlasti za naravovarM
stvene naloge, raziskovalno delo, za vzgoM
jo in izobraževanje ter za delo z javnostmi.
Zaradi enotnega izvajanja strokovnih nalog
in javnih funkcij lovstva je obvezno združevanje lovskih družin v njihove zveze, teh
pa v Lovsko zvezo Slovenije.
13. Entuziazem, strokovnost in prostovoljno delo velikega števila članov lovskih
organizacj je potrebno postopno podpreti
s preudarno organizirano mrežo visoko
usposobljenih delavcev na ravni države ter
v regijah (lovskogojitvenih območjih).
14. Gojitvena lovišča s čuvaji in infrastrukturo so pomembne osnove za možne
naravne parke. Zato se gojitvena lovišča
na območjih, kjer so načrtovana zavaroM
vana območja, preoblikujejo v javne naravovarstvene zavode za javne naloge
države na področju raziskovalnega dela,
izobraževanja ter dela z javnostmi ter
dejavnega varstva in trajnostne rabe
prostoživečih divjih živali ter njihovih habitatov.
15. Lovske družine in njihove zveze
pridobijo z uveljavitvijo novega zakona o
divjadi in lovstvu lastninsko pravico na

Foto: Janez

premičnem in nepremičnem premoženju,
ki je namenjeno lovstvu in s katerim upravM
ljajo do uveljavitve novega zakona.
16. Zaradi spremenjenih razmer v naM
ravi, kjer je ogroženih že polovica vseh
prostoživečih divjih živali in njihovih habitatov, ter zaradi pretežno naravovarstvenih nalog lovstva, je potrebna za
področje lovstva nova delitev pooblastil
resornih organov znotraj državne uprave.
17. Lovska zveza Slovenije mora zagoM
toviti redno in intenzivno izobraževanje
vseh svojih članov v skladu z novimi
nalogami in cilji programskih usmeritev.
18. Pravo podobo slovenskega lovstva
ter cilje novih programskih usmeritev bo
Lovska zveza Slovenije predstavljala strokovni, politični in široki javnosti. Zato bo
delo z javnostmi postalo redno delo lovskih
organizacij.

19. Vodstva Lovske zveze Slovenije,
lovskih družin in njihovih zvez si bodo
prizadevale za uveljavitev ciljev in proM
gramskih ter s tem strateških usmeritev
slovenskega lovstva pri sprejemanju novega zakona o divjadi in lovstvu ter na
njegovi podlagi izdanih predpisov.
20. Vodstva lovskih organizacij zagotavljajo spoštovanje sedanjega zakona o
varstvu, gojitvi in lovu divjadi ter o upravljanju lovišč, kakor tudi novega zakona o
divjadi in lovstvu, ko bo ta sprejet. Pri tem
se pričakuje boljši nadzor države nad
delom lovskih organizacij in učinkovitejše
izvajanje sankcij.
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Lovski zakon za divjad, za gozd in za lov
The Huntjng Act for Game, Forest and Huntjng
Ulrich WOTSCHIKOWSKI *

Izvleček

Synopsis

Wotschikowski, U.: Lovski zakon za divjad, za
gozd in za lov. Gozdarski vestnik št. 5~6/1996. V

Wotschikowski, U.: The Hunting Act for Game,
Forest and Hunting. Gozdarski vestnik No.
5-6/1996. ln Slovene.
,
The author presents some reflections on the
hunting legislation regarding the role and position
modern hunting should have in the preserving of
landscape and nature conservation in the future.
A detailed outline on the organization of hunting in
Germany and a critical judgement of professional
directions and the organization of the form er are
given.

slovenščini.

Avtor razmišlja o lovski zakonodaji z vidika
mesta in vloge, ki naj bi ju sodobno lovstvo imelo
v prihodnje pri ohranitvi krajine in varstvu narave.

Podrobno obravnava organiziranost lovstva v Nemčiji

ter kritično presoja strokovno usmerjenost in
organiziranost nemškega lovstva.

Ključne besede: Zakon o lovu, organiziranost
lovstva, lovstvo, varstvo narave

Key words: Hunting Act, hunting organization,
hunting, nature conservation

UVOD
INTRODUCTION

Za moja razmišljanja o novem lovskem
zakonu so značilna predvsem tri vprašanja:
• Kaj zahtevati od lovstva za ohranitev
zdravih gozdov?
• Kakšno naj bo lovstvo, da b6 bistveno
doprineslo k varstvu narave?
• Kako ohraniti lovstvo ob naraščajočem
odporu javnosti?
Odzvati se vabilu in priti v Ljubljano je
bilo zame samoumevno, saj smo nemški
gozdarji in naravovarstveniki Sloveniji veliko dolžni. Prvič zaradi vašega načina gospodarjenja z gozdovi. To je že dolga leta
merilo za trajnostno, naravi prijazno gospodarjenje z gozdom. Vaši čudoviti gozdovi
so zapu§tili vtis mnogim generacijam gozdarjev. Se pred dvajsetimi leti so pri nas
zasmehovali zagovornika tako imenovanega sonaravnega gospodarjenja z gozdovi.
Danes pa je ta način gospodarjenja uradna
usmeritev večine deželnih gozdnih uprav v
Zvezni republiki. Ne prikrivam pa, da mnoge gozdarje v Nemčiji danes skrbi, kaj se
bo v toku spremenjenih gospodarskih razmer zgodilo s čudovitimi slovenskimi goz• U. W., Wildbiologische Gesellschaft MUnchen
c. V., O, 82488 Ettal
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davi. Tudi lovstvo lahko odločilno vpliva na
gozd -pozitivno, a tudi negativno.
Drugič je Slovenija pomemben primer,
kako je tudi v tako imenovanih razvitih deželah mogoče ohranjati velike plenilce, kot
so medved, volk in ris. Samo pomislite,
kakšne težave imamo danes v Nemčiji, v
Avstriji ali v Švici, ko ponovno ,naseljujemo
celo tako nedolžno vrsto kot je ris. V evropski strategiji varstva in ohranitve velikih
plenilcev pripada Sloveniji ključna vloga.
Pri ohranitvi problematičnih vrst pa ima
lovstvo odločilno vlogo. Na to vas želim
opomniti kljub vsej skromnosti, ki sem jo
kot gost dolžan spoštovati.
STANJE V NEMČIJI
SITUATION IN GERMANY

Nemški lovci so ponosni na nemško
lovstvo. To tudi v tujini uživa velik ugled.
Mi imamo dejansko veliko divjadi (parkljaste) in dohodki lovske dejavnosti so znatni.
Imamo pa tudi s škodami preveč obremenjene gozdove, zlasti z objedanjem, mestoma tudi z lupljenjem. Ta problem, znan že
preko sto let, še ni rešen, tako da se
moramo vprašati ali odgovornim za to
samo manjka volje ali pa je to sistemsko
pogojeno.

Lovski zakon za divjad, za gozd in za lov

Omenil sem že, da se naše gozdarstvo
usmerja k sonaravnemu obravnavanju
gozdov. Pri tem smo si na jasnem, da je
takšna usmeritev mogoča samo pri nižjih

gostotah naseljenosti parkljaste divjadi od
onih, znanih iz preteklosti. S posledicami
uničujoče škode, ki so jo konec 80-tih let
prizadeli viharji, bi imeli veliko manj težav,
če bi bilo na velikih površinah starih' sestoj ev zastopano mladje. Toda tega mladja ni
bilo zaradi preštevilčne parkljaste divjadi.
Doživljamo vse hujšo kritiko lovstva pri
različnih družbenih skupinah - želim poudariti: kritiko nemških oblik lovstva, torej
spremljajočih pojavov, ki so sistemsko
pogojeni in sovpadajo z zakupnim sistemom.
Lovci v Nemčiji zelo napak razumejo var-

stvo narave in zato naglo izgubljajo vpliv
na politični ravni.

izvrševanja lova oddaja v zakup. Za to
dobi denar- čim manjše je lovišče, toliko
več

po hektarju. Ta lovišča morajo obsegati
najmanj 250 ha, v visokogorjih 500 ha.
• Državna lovišča (Staatliche Jagdreviere) zavzemajo samo okrog desetino po-

vršine. Približno tretjino teh rovišč ravno

tako oddajajo v zakup, sicer pa jih upravljajo v lastni režiji, torej z gozdarskim osebjem.
Državna lovišča se nahajajo v glavnem

na razsežnih gozdnih območjih in v Alpah.
• Zasebna lastna lovišča (Eigenjagden)
pokrivajo samo skromen delež od skupne
!ovne površine.

V lastnem lovišču je mogoče loviti, če
njegova površina pokriva najmanj 80 ha.
Lastna lovišča je mogoče oddajati v zakup.
V Nemčiji imamo tako imenovani revirni
sistem lova, kar pomeni: pravica loviti div-

Naši lovci pa so si že dolgo tega zagotovili vsaj priznanje biologov: Kljub gosti poseljenosti je divjadi prej preveč kot premalo
("Simpatična stanje", kakor je temu nekoč
rekel profesor gojenja gozdov Burschel) in
s to divjadjo upravljajo po načelih trajnosti
ob spoštovanju populacijskih struktur, ki
so podobne naravnim. A tudi to priznanje

jad je povezana z lastnino zemljišča. Divjad
nima lastnika (res nullius), dokler prosto
živi. Uplenjena ali poginula (kakor koli pokončana ali živa ujeta - opomba prevajalca) pa pripada lovskemu upravičencu. Pravico loviti divjad je dovoljeno dajati v zakup ... Kritika našega lovstva ni usmerjena

se nenehno zmanjšuje. Pod pritiskom re-

kupništvu in njegovim posledicam:

dukcij divjadi v zadnjih dveh desetletjih se
je izkazalo, da imamo lovski zakon, ki prepušča lovcem
ščin, medtem

nesorazmerno veliko svobo-

ko zanemarja divjad. Zato
so danes lovne dobe pretirano dolge, divjad izredno plašna, jelenjad je po prostoru
zelo neenakomerno razporejena, nesmi-

selne, trofejnemu lovu prilagojene varstvene dobe otežujejo lov, praksa krmljenja in
vabljenja divjadi je pogosto zlorabljana.

proti revirnemu sistemu, temveč proti za• Lovišča postajajo zaradi delitev vse
manjša, ker je na ta način mogoče doseči

višjo zakupnino (na enoto površine op.prev.). Večina lovišč zunaj alpskega
območja je danes manjših od 500 ha.
• Zaradi visokih zakupnin imajo lovci,
na območju lovišča, vse manj mož-

živeči

nosti za lov. Lov v glavnem služi poslovnim
interesom in ne uravnoteženju gozda in

divjadi.
Majhna lovišča ne morejo zagotavljati

NEMŠKI ZAKUPNI SISTEM
GERMAN SYSTEM OF HUNTJNG LEASING

Če primerjam različne evropske lovske
sisteme, ne morem oceniti nemškega si-

stema za dobrega. Razlog temu je zakupni sistem. Stanje v Nemčiji je naslednje:

enake uspešnosti lova, kakor velika lovišča: divjadi je manj in pogosto je v lovni
dobi sploh ni v lovišču. Zato poskušajo
zakupniki rovišč te pomanjkljivosti izravnati
s pomočjo svojih velikih finančnih sredstev:

• Večina rovišč je takoimenovanih občin

• dvigajo gostoto naseljenosti divjadi s
prenizkim odstrelom netrofejne divjadi (samic in mladičev- op.prev.),

skih lovišč (Gemeinschaftsjagdreviere). To
pa ne pomeni, da lovci v njih skupaj lovijo.
Pač pa pomeni, da večje število posestnikov zemljišč skupaj oblikuje takoimenovana lovsko skupnost, ki svojo pravico do

krmljenjem in izboljševanjem pasišč,
• s polaganjem hrane privabljajo divjad
pred puško tudi ponoči,
• prepuščajo divjadi vse manj mirnih oko-

• navezujejo divjad na svoje

lovišče
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lišev, kamor bi se lahko zatekla na varno
pred lovom.
Posledice teh manipulacij lovstva z divjadjo so:
• visoke gostote naseljenosti in koncenw
!racije divjadi, na drugi strani pa tudi prazna
lovišča in zato: huda škoda od divjadi na
eni in nizek donos od lova na drugi strani,
• nenaravna prostorsko in časovno vew
denje divjadi,
• odsotnost velikih plenilcev, zlasti volka
in risa.
Zakupniki majhnih lovišč ne trpijo velikih
plenilcev, ker jim znižujejo uspešnost lova.
Ker so največkrat sami, nimajo nadzorstva
solovcev, pogosteje kršijo zakonske predpise. Velikopotezni, učinkoviti načini lova,
so v majhnih loviščih komaj izvedljivi.
Posledica majhnih lovišč so mnogi nega~
tivni pojavi:
• lovske naprave (visoke preže in čakaliw
šča) v velikem številu, še zlasti v bližini
lovskih mej;
• predimenzionirana krmišča, ki krize v
gozdu ne odpravljajo, ampak jo izzovejo;
• dolge lov ne dobe in nočni lov, s poslew
dico, da postaja divjad vse bolj plašna;
• upadanje lovske kulture in ugleda lova
in lovcev.
Na začetku mojih premišljevanj sem postavil tri cilje, h katerim naj bi stremelo
lovstvo:
• uravnoteženje gozdnega okolja in div~
jadi,
• doprinos k varovanju narave,
• sprejemljivost za široko javnost.
Po prepričanju mnogih lovcev in gozdarw
jev je zakupni sistem lova, ki je uveljavljen
v Nemčiji, pri izpolnjevanju naštetih ciljev
popolnoma odpovedal.
Zaradi tega začenja vse več zemljiških
lastnikov (predvsem lastnikov gozdov)
samih upravljati z lovišči.
Problem zakupništva vidijo v:
• predolgi navezanosti na določenega
zakupnika,
• premajhnem interesu (zakupnika) za
gozd,
• odtujenosti zakupnika kraju.
Pred preobratom smo v nekdanji DOR
poznali drugačen, boljši lovski sistem (lovske družine iz krajevnih lovcev), podoben
kot ga ima Južna Tirolska. Južnotirolski
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sistem v splošnem velja za najboljšega v
Evropi. Toda v Nemčiji so takoj po preobratu tudi v novih zveznih deželah na vzhow
du uveljavili zahodni zvezni lovski zakon.
Prepričan sem, da bi bilo za divjad, gozdove in varstvo narave veliko bolje, če bi
prevzeli lovski sistem nekdanje DOR- novih zveznih dežel. Ta je čisto podoben sistemu, ki ga še imate v vaši državi - z
lovskimi družinami iz pretežno krajevnih
lovcev na veliki površini. Mnogi razgledani
lovci vam to zavidajo. Zato temeljito premislite vsako spremembo.
•• Opomba prevajalca: To kar avtor omenja kot značilnosti
revirnega sistema lova, namreč, da je prosto živeča divjad
brez lastnika, pravica to divjad lovili pa, da izhaja iz lastnine
zemljišča, niso značilnosti revimega, ampak tako imenovanega
dominalnega sistema lova (iz lat. dominus- gospod, gospodar). Ker je zemljiška lastnina površinsko vedno določena
in omejena, je domina!na ureditev lovstva res lahko vedno
samo revima V Evropi pa je znan tudi tako imenovani regalni
sistem lova (iz lat. rex- kralj, vladar), pri katerem divjad ali
pravica do lova ali oboje, pripada vladarju, oziroma državi. V
tem sistemu pa je poleg revirnega sistema, ki daje osebi, ki
lovi, pravico loviti divjad samo na določeni točno omejeni
površini lovišča ali revirja, možen tudi takoimenovani /icenčni
sistem lova, pri katerem lovec proti odškodnini dobi od državne
upravne oblasti dovolilnico ali licenco, ki mu dovoljuje loviti
določeno vrsto ali več vrst divjadi na vsej površini neke
pokrajine ali kar cele države.
Revirni sistem je torej samo prostorska ureditev lovstva, ki
nič ne pove, od kod izhaja pravica lova in čigava je divjad. Tudi
v Sloveniji imamo revirni sistem lova, čeprav pravica lova ne
izhaja iz zemljiške _posesti in divjad ni brez lastnika, ampak
last države. Tudi v Svi ci pripada pravica lova izključno kantonu
- ki je država. Ne glede na lo je v delu kantonov uveljavljen
revimi sistem lova, ker kantoni pod določenimi pogoji odstopajo
lovcem upravljanje zdivjadjo na določenih površinah lovišč. V
drugem gelu kantonov pa velja licenčni sistem lova ali kol mu
pravijo vSvici "Patentjagd", pri katerem lovec pridobi od kantona
dovo!ilnico za odstrel določene vrste divjadi, ki jo potem lahko
lovi na vsej površini kantona. Nekatere države npr. Italija in
Francija imajo po nekaterih pokrajinah uveljavljen celo dominalni, po drugih pa regalni sistem v različnih specifičnih
oblikah. Skratka v Evropi veljajo po državah ali celo po pokrajinah iste države vsi našteti sistemi v številnih različicah, ki so
posledica zgodovinskega razvoja in lovskih tradicij teh dežel.
Ker se evropska skupnost dobro zaveda, na kakšno nasprotovanje bi naletel vsak poizkus poenotenja lovskih sistemov,
se je glede ureditve lovstva odločila za načelo subsidiarnosti.
Z drugimi besedami to pomeni, naj vsaka država ureja sistem
lovstva lako, kot to najbolje ustreza njenim zgodovinskim in
lovskim izročilom. Zato še zdaleč ni res, kot to zadnje čase
nekateri razglašajo, da je v Evropi možna samo takšna ureditev
lova, pri kateri lovska pravica izhaja iz zemljiške posesti.
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Izhodišča

za Pravilnik o lovskogojitvenem
načrtovanju -nadgradnje Zakona o gozdovih
Concepts regarding the Statutes on Hunting-Management
Planning - Extension of the Forestry Act
Iztok OŽBOLT •

Izvleček

Ožbolt, 1.: Izhodišča za Pravilnik o Jovskogojitvenem načrtovanju- nadgradnje Zakona o gozdovih.
Gozdarski vestnik št. 5-6/1996. V slovenščini.
Članek obravnava razloge, ki so pred uveljavitvijo novega Zakona o gozdovih (iz leta 1 993)
onemogočali ustrezno lovskogojitven o načrtova
nje, navaja načine preteklega lovskogojitvenega
načrtovanja

in odnos med lovskogojitvenim in

gozdnogospodarskim načrtovanjem v preteklosti.
Navedene so glavne značilnosti zakona o gozdovih v pogledu usmerjanja dela s populacijami prostoživečih živali in njihovega življenskega okolja
ter Pravilnika o lovskogojitven em načrtovanju.
Ključne

besede: lovskogojitveno načrtovanje

Synopsis
Ožbolt, 1.: Concepts regarding the Statutes on
Hunting-Management Planning - Extension of
the Forestry Act. Gozdarski vestnik No. 5-6/1996.
ln Slovene.
The article deals with the reasons which had
inhibited a corresponding hunting-management
planning before the passing of the new Forestry
Act (from 1993); it gives the approaches of the
past hunting-management planning and the relation between hunting-management and forest management planning in the past. The main characteristics of the new Forestry Act regarding the
directing of the activities in relation with the populations of freely living animals and their life
environment as well as those of the Statutes on
Hunting-Management Planning are outlined.
Key words: hunting-management planning

1 UVOD
INTRODUCTION

ljavo načrtovanih ukrepov ter doseganje
željenih ciljev.

Gospodarjenje z gozdom kot ekosistemom obravnava živalski svet kot sestavni
in nepogrešljivi del gozda oz. širše, gozdnega in negozdnega prostora. To usmeritev sta v svoja določila vgradila že zakon o
varstvu, gojitvi in lovu divjadi ter o upravljanju lovišč iz leta 1976 (v nadaljnjem besedilu: lovski zakon iz leta 76) in zakon o
gozdovih iz leta 1985. Mehanizmi, ki sta
jih z namenom:
• vzdrževanja biološkega ravnotežja med
rastlinskimi in živalskimi vrstami,
• zagotavljanja ohranitve in varstva divjadi ter njihovega življenjskega prostora,
• usmerjanja tega razvoja in usklajevanja različnih interesov v zvezi z divjadjo,
vpeljala omenjena zakona, niso omogočili
oz. zagotovili celovito načrtovanje in izpe-

2 RAZLOGI, KI SO DO UVELJAVITVE

• l. 0., dipl. inž. gozd., Zavod za gozdove Slovenije, 1000 Ljubljana, Večna pot 2, SLO

ZAKONA O GOZDOVIH (UR. LIST RS,

30/93) ONEMOGOČALI SMOTRNO, §>TROKOVNO LOVSKOGOJITVENO NACRTOVANJE
·2 THE REASONS WHICH HAD PREVENTED
RATIONAL AND PROFESSIONAL HUNTINGMANAGEMENT PLANNING UNTIL THE FORESTRY ACT WAS PASS ED (OFFICIAL GAZETIE
RS, 30/93)

Lovski zakon iz leta 76 in zakon o gozdovih iz leta 1985 sta določila izhodišča lovskogojitvenega načrtovanja, kar bi lahko
zagotavljalo ekosistemsko obravnavanje
gozda. Hkrati pa sta omenjena zakona,
zaradi različnih interesov v zvezi z divjadjo,
dopuščala dvosmernost in lovskogospodarsko načrtovanje, ki je temeljiJo na strokovno nepreverjenih ocenah stanja v populacijah in njihovem življenjskem prostoru.
GozdV 54, 1996
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2.1 Lovskogospodarsko načrtovanje (lovski zakon iz leta 1976)
2.1 Hunting management planning (Hunting Act

from 1976)
Lovskogospodarsko načrtovanje je temeljila na ugotovitvi: divjad je sestavni in
nepogrešljivi del gozda, ki vpliva tudi na
negozdni prostor. Z namenom usklajevanja
različnih interesov v zvezi z divjadjo je bilo
znotraj lovskogojitvenega območja (v nadaljnjem besedilu: LGO) predvideno sklepanje družbenih dogovorov ter samoupravnih sporazumov o preprečevanju škod na
divjadi in po divjadi. V lovskogojitvenem
območju naj bi se cilji lovstva usklajevali z
interesi gozdarstva, kmetijstva in drugimi,
katerih dejavnost je povezana z divjadjo.

2.1.1 Lovskogojitvena območja (prostorska enota za načrtovanje)
2.1.1 Hunting-management regions (planning
area units)

LGO je uvedel lovski zakon iz leta 76.
Danes ugotavljamo, da so pri oblikovanju
mej LGO ekološka načela, ki upoštevajo
življenjske značilnosti populacij, podrejati
interesom, ki izhajajo iz potreb lovskih
organizacij ter upoštevajo politično in upravno razdelitev.
Lovski zakon iz leta 76 ni predvidel načrta LGO. Omogočil je sicer dogovarjanje
z namenom usklajevanja različnih interesov, ni pa zagotovil lovskogospodarskega
načrtovanja in spremljanja izvajanja načrtov, kar temelji na celostnem poznavanju stanja v populaciji divjadi in stanja v
njenem življenjskem okolju. Pomanjkljivost
lovskega zakona iz leta 76 je v tem, da
neizvrševanje določil družbenih dogovorov
in samoupravnih sporazumov ni bilo sankcionirano za nobenega izmed udeležencev.

2.1.2 Lovska etika
2. 1.2 Hunting ethics

Kljub zgodovinskim prelomnicam ohranja
lovstvo v Sloveniji nekatere tradicije. Tradicija so tudi lovski običaji in lovska pravič276
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nost, ki se kaže v načinih lova in Javnih
dobah. Načini lova in !ovne dobe so pogosto odraz emocionalnih stališč lovske organizacije in dela javnosti. Tradicija v srednjeevropskem prostoru je tudi priznavanje
hierarhija v lovski organizaciji. Z lovskim
zakonom iz leta 76 zaupano nalogo nosilca
lovskogospodarskega načrtovanja so nekatere avtoritete v lovski zvezi Slovenije,
kot najvišji instituciji lovskih organizacij, ter
v zvezah lovskih družin in lovskih družinah
uporabile tudi za:
• vzdrževanje hierarhija in s tem ohranjanje svojega statusa,
• ohranjanje upravne, politične in nadzorne vloge,
• možnosti uveljavljanja delnih interesov
okolij, ki so jih zastopala.
2.1.3 Vzdrževanje biološkega ravnotežja
med rastlinskimi in živalskimi vrstami
v gozdu
2. 1.3 Sustaining biological ba/ance between plant
and animal species in the forest

Odraz ekosistemskega, strokovnega obravnavanja gozda pri omenjenih sredinah
v lovstvu je tudi gibanje številčnosti odstrela in ugotovljenih izgub ratlinojede parkljaste divjadi (tabela št.1 ). Ugotovljeni trendi
so posledica dvosmernega načrtovanja, ki
je dopuščala strokovno nedopustno povečevanje številčnosti Javno zanimivih populacij rastlinojede parkljaste divjadi. Ob
minimalnem vplivu samourejevalnih mehanizmov je stanje posledica zavestnih usmeritev dejavnosti lovstva (varstvo in gojitev
s ciljem povečevanja številčnosti) pri obravnavanih populacijah.
Ravno tako kot je pomembno uravnavanje številčnosti določene vrste populacije v
odvisnosti od naravnih danosti, je pomembna tudi porazdelitev načrtovanega
odstrela v posamezne starostne razrede
in med spola. V lovskih organizacijah praviloma kaznujejo posameznika zaradi nepravilnega odstrela trofejne divjadi. To se
odraža predvsem v možnostih, ki jih ima
prizadeti pri lovu na trofejno divjad v naslednjih letih. Drugače je na nivoju LGO.
Tu kljub pozitivnim primerom nekaterih
LGO, praviloma nepravilni odstrel v populaciji v naslednjih letih ni korigiran.
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Enotne gojitvene smernice v Sloveniji (v
tabeli št. 2, smernice 91 ), ki veljajo od
01.01.1991 dalje, določajo, da gojitev izhaja iz ugotovitev usklajenosti znotraj populacije in usklajenosti populacije z razmerami
v njenem življenjskem prostoru. Rezultate
gojitve srnjadi, na ravni Slovenije, ki jih
izkazujeta tabela št.1 in tabela št. 2, ob
določilih smernic, verjetno ni potrebno dodatno pojasnjevati.

2.1.4 Zagotavljanje ohranitve in varstva
divjadi ter njenega življenjskega prostora
2.1.4 Conserving-and protection of wild/ite and
its living space

Vsekakor je potrebno ugotoviti, da je
lovstvu v Sloveniji uspevalo na področju
varstva divjadi dosegati željene cilje bolje
kot pri vzdrževanju biološkega ravnotežja
med rastlinskimi in živalskimi vrstami. Ugotovitev drži za tiste vrste divjadi, ki niso

Preglednica 1: Odstrel in pogin divjadi v Sloveniji - trend povečanja povprečnega letnega
odstrela in ugotovljenih izgub v obravnavanem obdobju(%); (osnova je lovsko leto 1976f7.7)
Table 1: The Kill and Perishingof Game in Slovenia- the Increase Trend of theA verageAnnual Kill and
the Losses Established in the Period Dealt with(%}; the basis is represented by the hunting year 1976/

77

194%

Maksimum
Maximum
211%

Leto
Year
93/94

107%

156%

169%

93/94

89%

76%

97%

134%

BO

112%

137%

141%

192%

212%

92

164%

168%

167%

517%

796%

92

117%

188%

285%

343%

453%

90

Vrsta 1 obdobje Type/period

76-80

81-85

86-90

91-94

jelenjad
red deer
muflon
moufflon
gams
chamois
srnjad
roe deer
dam jek
fallow deer
d. prašič
boar

114%

123%

143%

90%

115%

119%

Vir:

Statistični

podatki Lovske zveze Slovenije.

Preglednica 2: Odstrel srnjadi v Sloveniji po starostni in spolni strukturi za obdobje od leta 1991
do lovskega leta 1994/95
Table 2: The Kill of Roe Deer in Slovenia by Age and Sex Structure in the Period from 1991 to the
Hunting Year 1994195
mladič
mladica
skupaj
moški
ženska
male total youngdoe doein
2. vear
51%
20%
10%

srna

skupaj
ženske
female
total
49%

Kategorija
Cateqory
Leto
Year
91

mladič

lanščak

srnjak

moški
young
buck
9%

roebuck
in2. vea
19%

roebuck

92

9%

19%

24%

51%

20%

10%

19%

49%

93

8%

19%

25%

53%

19''/o

10%

19%

47%
46%

23%

doe

19%

94/95

8%

19%

26%

54%

20%

10%

17%

skupaj 91 -94

9%

19%

24%

52%

20%

10%

18%

48%

smernice 91

15%

15%

20%

50%

15%

10%

25%

50%

Vir: Statistični podatki Lovske zveze Slovenije.
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Preglednica 3: Odstrel in pogin divjadi v Sloveniji - trend zmanjšanja povprečnega letnega
odstrela in ugotovljenih izgub v obravnavanem obdobju v(%); (osnova je lovsko leto 76n7)
Table 3: The Kill and Perishing of the Game in Slovenia - a Decrease Trend in the A verage Annual Kill
and the Losses Established in the Period Dealt with(%); the basis is represented by the hunting year
1976n7
Vrsta 1 obdobje
Tvoe/oeriod
divji zajec
hare

Vir:

Statistični

76-80

78%

81-85

65%

50%

91-94

Maksimum

40%

Maximum
1

Leto
Year
76{77

podatki Lovske zveze Slovenije.

življenjsko odvisne od negozdnega prostora.
Nasprotno se številčnost divjadi in število
živalskih vrst, ki pretežen del svojih bivalnih
in prehranskih potreb zadovoljujejo v negozdnem prostoru zmanjšuje. Ugotovitev
pojasnjuje primer divjega zajca, katerega
številčnost se je v zadnjih dvajsetih letih
razpolovila (tabela št.3). Enako velja tudi
za vse druge vrste male poljske divjadi.
Pretirano poudarjanje naravovarstvene
vloge lovstva na primeru ohranitve in varstva velikih zveri, ki jih danes dodatno varuje upravni predpis in katerih življenjski
prostor je gozd, ne zmanjšuje odgovornosti
lovstva zaradi neopravljanja potrebnih
ukrepov v življenjskem prostoru divjadi,
najsi bo to:
• ohranitev življenjskega prostora z vzdrževanjem biološkega ravnotežja med rastlinskim in živalskim svetom (uravnavanje
številčnosti rastlinojedih vrst parkljaste divjadi),
• ali varovanje posebno pomembnih habitatov v gozdnem in negozdnem prostoru.
Varovanje in vzdrževanje habitatov v negozdnem prostoru je nasprotno z gozdnim
prostorom, kjer to opravimo predvsem z
ukrepi nege gozda, povezano z zagotavljanjem sredstev, potrebnih za vzpostavljanje
in varovanje razvrednotenih habitatov in
nadstroškov zaradi omejitev pri posegih v
gozd ali divjadi prilagojene dejavnosti in
rabe kmetijskih zemljišč.
Lovski zakon iz leta 76 določa, da lovske
organizacije upravljajo z lovišči brez odškodnine za divjad, ki je bila takrat družbena lastnina in je zaradi splošnega pomena uživala posebno varstvo. Zato pa so
lovske organizacije dolžne sredstva, ki jih
pridobijo pri upravljanju z loviščem upora-
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biti za varstvo, ohranitev in gojenje divjadi,
stroške upravljanja lovišča ter za pospeševanje lovske kinologije. Iz statističnih podatkov lovskih organizacij Slovenije za leto
1994/95 je razvidno, da predstavlja strošek
vzdrževanja življenjskega prostora divjadi
(v poročilu biotehnična dela) 4 % vseh odhodkov gospodarjenja oz. samo polovico
sredstev, ki so bila v istem letu uporabljena
za krmljenje divjadi. V naravovarstveno
osveščenem svetu varstvo življenjskega
okolja ni samo skrb lovstva, vendar ob dejstvu, da je v preteklosti lovstvo skrbelo
predvsem za izboljševanje prehranskih
razmer parkljaste divjadi in le delno za
površine, na katerih varujemo hkrati tudi
habitate drugih vrst divjadi oz. širše, vseh
tam živečih živalskih vrst, lahko ugotovimo,
da je bilo namenjeno vzdrževanju življenjskega prostora premalo pozornosti in kljub
določilu lovskega zakona iz leta 76 premalo
sredstev.

2.2 Gozdnogospodarsko

načrtovanje

2.2 Forest management planning

Zakon o gozdovih iz leta 1985 je z
namenom zagotoviti vzdrževanje biološkega ravnotežja med rastlinskimi in živalskimi
vrstami ter željo usmerjati razvoj, zahteval
usklajenost gozdnogospodarskih načrtov in
lovskogospodarskih načrtov. Organ, pristojen za potrjevanje lovskogospodarskih načrtov, je načrt lovišča potrdil po poprejšnjem mnenju območne samoupravne interesne skupnosti za gozdarstvo, ki je ugotovila, ali je lovskogospodarski načrt lovišča usklajen z veljavnimi gozdnogospodarskimi načrti.
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Ocena usklajenosti med načrti je temeljila tudi na dolgoročnih dogovorih, s katerimi
se je zagotavljalo celovitost razvoja v gozdnih ekosistemih. število posvetovanj na temo gozd- divjad v času veljavnosti zakona
o gozdovih potrjuje ugotovitev, da gozdnogospodarsko načrtovanje ni zagotavljalo
celostnega usmerjanja razvoja gozdnega
ekosistema. Vsebina gozdnogospodarskih
načrtov je bila na področju načrtovanja
ukrepov v gozdnem življenjskem prostoru
divjadi skromna, na lovskogospodarsko
načrtovanje, usklajevanje številčnosti in
načrtovanje ukrepov v negozdnem življenjskem prostoru divjadi pa gozdnogospodarski načrti niso imeli potrebnega vpliva. Ponavadi se je načrtovanje ukrepov za
vzdrževanja biološkega ravnotežja med
rastlinskimi in živalskimi vrstami ter ukrepov za ohranitev in varstvo življenjskega
prostora divjadi kljub veljavnim gozdnogospodarskim in lovskogospodarskim načrtom končalo pri dogovorih (pogajanjih) o
višini odstrela, predvsem rastlinojedih vrst
parkljaste divjadi (ponavadi jelenjadi) v posameznem letu.

3 ZAKON O GOZDOVIH (UR. LIST RS,
30/93)
3 FORESTRY ACT

Zakon o gozdovih neposredno posega v
področje lovskega zakona iz leta 76 in
določa izhodišča za lovskogojitveno načrtovanje, ki bo zagotovilo celostno usmer-

janje razvoja gozdnih ekosistemov. Ker lovskogojitveni načrt opredeljuje kot načrt za
gospodarjenje z gozdovi, izključuje tudi
dvosmernost pri načrtovanju ukrepov za
zagotavljanje naravnega ravnotežja med
rastlinskim in živalskim svetom.

3.1 Pomembna temeljna določila Zakona
o gozdovih:
3.1 lmportant basic provisions of the Forestry Act

• gozdni ekosistem je življenjska združba
rastlin in živali ter njihovih življenjskih
prostorov z vsemi soodvisnostmi (3. člen);
• biološko ravnotežje je stanje gozdnega
ekosistema, ki zagotavlja obstoj, pestrost

načrtovanju

- nadgradnja Zakona o gozdovih

in uravnoteženo razmerje ter razvoj rastlinskih in živalskih vrst (3. člen);
• sonaravne ter večnamensko gospodarjenje v gozdnem ekosistemu se zagotavlja
v skladu z načeli varstva okolja in varstva
naravnih vrednot (1. člen);
• Zavod za gozdove Slovenije opravlja
javno gozdarsko službo v vseh gozdovih
(56. člen).
3.1.1 Lovskogojitveno načrtovanje in
določila Zakona o gozdovih:
3.1.1 Hunting-management planning and the provisions of the Forestry Act

• prostorske enote za gospodarjenje so
lovskogojitvena območja (6. člen),
• načrti za gospodarjenje z gozdovi so
gozdnogospodarski in lovskogojitveni načrti območij (6. člen),
• z načrti za gospodarjenje z gozdovi se
določijo pogoji za usklajeno rabo gozdov
in za poseganje v gozdove ter gozdni prostor, za potreben obseg gojenja in varstva
gozdov, določi se najvišja stopnja njihovega izkoriščanja ter pogoji za gospodarjenje
z živalskim svetom (8. člen);
• v splošnem delu gozdnogospodarskega načrta območja se ob upoštevanju usmeritev iz programa razvoja gozdov v Sloveniji, ugotovljenega stanja gozdov, analize
preteklega gospodarjenja, zakonitosti razvoja gozdov ter pridobljenih spoznanj pri
spremljanju razvoja gozdov v območju, določijo tudi funkcije gozdov, cilji gospodarjenja z gozdom in gozdnim prostorom in
na podlagi bioloških kazalcev usmeritve za
ohranjanje oziroma vzpostavitev naravne
avtohtone sestave gozdnih življenjskih
združb ter razmerja med divjadjo in njenim
okoljem, kar pa je podlaga za izdelavo
lovskogojitvenih načrtov območij (1 O. člen);
• v prostorskem delu gozdnogospodarskega načrta gospodarske enote se določijo območja, pomembna za ohranitev prostoživečih živali, in določi raba gozdov in
negozdnih zemljišč, ekološko oz. funkcionalno povezanih z gozdom (11. člen).
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3.1.2 Usmeritve za ohranjanje življenjskega prostora prostoživečih divjih živali:
3.1.2 The guide/ines to preserve the living space

of freely living wild animals

• območja, pomembna za ohranitev pro~
sto živečih živali, so pasišča, grmišča, mir~
ne cone in druga območja, pomembna za
razmnoževanje in vzrejo mladičev v gozdu

in ob gozdnem robu (3.

člen);

• deli gozda, ki so pomembni za ohrani~
tev posameznih rastlin ali prostoživečih ži~

vali, se zavarujejo po predpisih, ki urejajo
varstvo naravne dediščine (42. člen);
• v gozdovih se v skladu z splošnimi deli
gozdnogospodarskih načrtov ohranjajo
oziroma ponovno vzpostavljajo habitati
avtohtonih rastlinskih in živalskih vrst (36.
člen);

• v proračunu Republike Slovenije se za~

gotavljajo tudi sredstva za sofinanciranje
del za vzdrževanje življenjskega okolja prostoživečih živali v zasebnih gozdovih (48.
člen).

3.1.3 Usmeritve za opravljanje dejavnosti lovstva:
3.1.3 Guide/ines for the performing of hunting

activities

• številčnost populacij avtohtonih vrst
prostoživečih

živali v gozdnem ekosistemu

mora zagotavljati biološko ravnotežje ter
ne sme ogrožati razvoja gozda ali preprečevati uresničevanja ciljev gospodarjenja

z njim (36.

člen).

3.1.4 Usmeritve za opravljanje drugih
dejavnosti v gozdnem prostoru
3.1.4 Guidellnes for the performing of other ac~
tivities in forest space

načrtovanju

- nadgradnja Zakona o gozdovih

• za posege v gozd in gozdni prostor je
potrebno soglasje Zavoda za gozdove
Slovenije, soglasje je potrebno tudi za posege zunaj gozda, če je iz poročila o vplivih
na okolje razvidno, da posledice delovanja
posega negativno vplivajo na gozdni ekosistem in funkcije gozdov (21. člen);
• gozdne prometnice se morajo graditi,

vzdrževati in uporabljati tako, da niso
prizadeta

tev prosto

območja,

živečih

pomembna za ohrani-

živali (37.

člen),

• za gozdne ceste v gozdovih, ki so v

prostorskih delih gozdnogospodarskih načrtov določeni kot območja, pomembna za
ohranitev prostoživečih živali, določi Zavod
za gozdove Slovenije poseben režim pro~

meta (39.

člen).

3.2 Pomanjkljivosti Zakona o gozdovih
pri zagotavljanju izhodišč za celovito
usmerjanje varstva, gojitve in lova proživalskih vrst in ukrepanje v

stoživečih

njihovem življenjskem okolju
3.2 Deficiencies of the Forestry Act as to the
concepts regarding the integral directing of the
protection, breeding and hunting of freely living
animal species and the measures necessary to
be taken in their life environment

Zakon o gozdovih pooblašča Zavod za
gozdove Slovenije, da opravlja javno gozdarsko službo v vseh gozdovih (56. člen).
Celovito usmerjanje razvoja populacij prostoživečih živalskih vrst pa zahteva tudi
celovito obravnavanje njihovega življenj~

skega prostora, torej ne samo tistega dela,
ki ga sestavljata gozd in gozdni prostor in
v katerem je za usmerjanje dogajanja v
njem odgovorna javna gozdarska služba.

3.3 Zakon o divjadi in lovstvu (v pripravi)
• dela v gozdovih morajo biti opravljena
v ustreznem letnem času na način, s ka~
terim se najmanj ogroža gozdni ekosistem,

tako da se zagotavlja varstvo gozdov in
varnost ljudi (17. člen);
• gozdna infrastruktura se mora načrta~
vati, graditi in vzdrževati tako, da so ob

upoštevanju tehničnih, gospodarskih in
ekoloških pogojev gozdna tla, rastlinstvo
in živalstvo čim manj prizadeta (37. člen),
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3.3 The Act on Game and Hunting (in the preparation phase)

Usmerjanje razvoja populacij prostožive-živalskih vrst in njihovega življenjskega
prostora ureja poleg Zakona o gozdovih
tudi lovska zakonodaja. Na področju načih

črtovanja

morata zato omenjena zakona

usklajeno določiti lovskogojitveno načrto
vanje pa tudi pristojnosti in odgovornosti
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posameznih nosilcev in drugih subjektov,
ki v procesu načrtovanja sodelujejo.

Vsebina dolgoročnega lovskogojitvenega načrta:
Opis lovskogojitvenega

območja

V splošnem opisu lovskogojitvenega
ob-

4 PRAVILNIK O LOVSKOGOJITVENEM
NAČRTOVANJU

območja predstavimo lovskogojitveno
močje. Splošni opis vsebuje:

4 STATUTES ON HUNTING-MANAGEMENT
PLANNING

• prostorsko predstavitev lovskogojitvenega območja in ožjih ekoloških enot,
• predstavitev naravnih danosti v lovskogojitvenem območju,
• predstavitev dejavnosti z razvojnimi
programi, ki imajo vpliv na živalski svet,
• usmeritve naravovarstvenih dejavnosti
z varstven imi režimi v območjih in objektih
zoološke naravne dediščine v lovskogojitvenem območju.

Pravilnik o lovskogojitvenem načrtovanju
mora zagotavljati načrtovanje ukrepov
glede populacij in njhovega življenjskega
prostora v skladu z usmeritvami Programa
razvoja gozdov v Sloveniji, ki določa strategijo, in je v skladu z gozdnogospodarskimi načrti. Lovskogojitvene načrte izde~
luje Zavod za gozdove Slovenije v sodelovanju z organizacijami s področja lovstva,
kmetijstva, varstva narave in drugih dejavnosti, ki kakorkoli vplivajo na divjad in njeno
okolje.
Načrti za upravljanje z divjadjo, ki se
izdelujejo za lovskogojitveno območje, so
dolgoročni in letni. V lovskogojitvenih načrtih lovskogojitvenih območij se na podlagi
ugotovitev o stanju populacij divjadi in
njihovega okolja ter evidentiranih bioloških
kazalcev, ob upoštevanju usmeritev iz
splošnih delov gozdnogospodarskih načrtov območij ter načrtov in interesov dru~
gih dejavnosti v prostoru, določijo cilji in
usmeritve ter ukrepi za ohranitev populacij
divjadi in njihovih habitatov ter za zagotovitev naravnega ravnotežja med divjadjo
in okoljem.

4.1 Dolgoročni lovskogojitveni
lovskogojitvenega območja
4.1 A

long~term hunting~management

hunting~management

načrt

plan of a

region

V dolgoročnem načrtu se določijo temeljne usmeritve za ohranitev in usklajeno
usmerjanje razvoja populacij posameznih
vrst divjadi, prilagojene razmeram v posameznem lovskogojitvenem območju. Usmeritve načrta se morajo upoštevati pri načrtovanju vseh dejavnosti, ki neposredno
posegajo v življenjski prostor divjadi oziroma ga kakorkoli obremenjujejo.

Predstavitev vrst divjadi v lovskogojitvenem območju in ožjih ekoloških
enotah
Predstavitev vrst divjadi v lovskogojitvenem območju in ožjih ekoloških enotah
vsebuje:
• predstavitev vrst divjadi, ki imajo velik
vpliv na naravno ravnotežje v ekosistemih,
ter ogroženih ranljivih in redkih živalskih
vrst,
• prostorsko porazdelitev najpomembnejših živalskih vrst v lovskogojitvenem območju, skupaj z najpomembnejšimi povezavami med območji in ožjimi ekološkimi
enotami - biokoridorji.
Ocena prehranskih in bivalnih pogojev
Za lovskogojitveno območje ali ožje
ekološke enote izdelamo pregled pomembnih površin. Posebej prikažemo površine,
ki so izločene izključno za izboljšanje pre~
hranskih razmer, ter rastišča, brloge, mirne cone, biocelice idr. Ocena prehranskih
in bivalnih razmer vsebuje oceno stanja:
• v gozdu in gozdnem prostoru,
• na kmetijskih površinah,
• v visokogorju,
• na drugih za divjad pomembnih površinah.
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Ocena stanja vegetacije in analiza posegov v življenjsko okolje divjadi

Analiza preteklega gospodarjenja z
divjadjo

Ocena stanja vegetacije in analiza posegov v življenjsko okolje divjadi vsebuje:
• oceno škod, ki jih divjad povzroča na
kmetijskih kulturah in domačih živalih,
• oceno stanja, ugotovljenega s popisi
objedenosti gozdnega mladja oziroma poškodovanosti gozdnega drevja, ki jo je povzročila divjad,
• spremembe v življenjskem okolju divjadi, ki so nastale zaradi vplivov uporabnikov
prostora.

Z analizo preteklega gospodarjenja z divjadjo se za širše časovno obdobje s poudarkom na obdobje veljavnosti načrta:
• ugotovijo stopnja izvajanja načrtova
nega odstrela posameznih vrst divjadi po
številu in strukturi,
• ugotovi izgube divjadi po vzrokih,
• oceni primernost načrtovanega odstrela v preteklem obdobju in pojasni vzroke
za morebitna odstopanja,
• ugotovi uspešnost ukrepov varstva in
gojitve divjadi.

Ocena stanja populacij divjadi
Ocena stanja populacij divjadi se ugotavlja s siStematičnimi opazovanji divjadi ter z
analizo podatkov o uplenjeni in poginuli
divjadi ter vsebuje:
• trende številčnosti z oceno prostorske
porazdelitve oziroma širjenja ali oženja posameznih populacij divjadi v prostoru,
• odnose med posameznimi vrstami divjadi,
• oceno spolne in starostne strukture divjadi,
• oceno zdravstvenega stanja divjadi,
• analizo telesnih tež in rogovja uplenjene divjadi.

Celovita analiza bioloških kazalcev
usklajenosti divjadi z njenim okoljem
S celovito analizo bioloških kazalcev usklajenosti divjadi z njenim okoljem se ugotovijo:
• ogroženost posameznih vrst divjadi
glede na spremembe v življenjskem okolju
divjadi,
• ustreznost številčnosti in sestave populacij posameznih vrst divjadi glede na naravne danosti v okolju ter glede na škode,
ki jih v njem povzroča;
• stopnja vplivanja sprememb v življenjskem okolju divjadi na prostorsko razporeditev populacij posameznih vrst divjadi, na
njihove prehranske in bivalne razmere ter
na odnose med posameznimi vrstami divjadi.
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Analiza opravljenih ukrepov v življenjskem okolju divjadi
Z analizo opravljenih ukrepov v življenjskem okolju divjadi se:
• ugotovi stopnja izvajanja načrtovanih
ukrepov pri negi habitatov divjadi, ukrepov
za izboljšanje prehranskih razmer divjadi
in ukrepov za preprečevanje škod od divjadi,
• pojasni vzroke za morebitno neizpolnitev načrtovanih ukrepov.
Cilji, usmeritve in ukrepi za ohranitev
populacij ogroženih vrst divjadi
Cilji, usmeritve in ukrepi za ohranitev populacij ogroženih vrst divjadi vsebujejo:
• določitev trendov številčnosti v določe
nih predelih območja,
• določitev ciljnega stanja v življenjskem
okolju,
• usmeritve in ukrepe za obvarovanje in
nego habitatov, ki so količinsko in prostorsko določeni.
Cilji, usmeritve in ukrepi za zagotovitev naravnega ravnotežja med divjadjo in okoljem
Cilji, usmeritve in ukrepi za zagotovitev
naravnega ravnotežja med divjadjo in okoljem vsebujejo:
• določitev trendov številčnosti posameznih vrst divjadi v določenih predelih območja,
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• določitev ciljne starostne, spolne in
kakovostne strukture populacije za posamezne vrste divjadi,
• določitev žaljenega zdravstvenega stanja posameznih vrst divjadi,
• določitev ciljnih razmerij med populacijami posameznih vrst divjadi,
• ciljno stanje v življenjskem okolju divjadi
glede bivalnih in prehranskih razmer,
• usmeritve in ukrepe za obvarovanje in
nego habitatov divjadi v gozdnem in negozdnem prostoru;
• usmeritve in ukrepe za izboljšanje prehranskih razmer divjadi (biomeliorativni in
biotehniški ukrepi),
• usmeritve in ukrepe za preprečevanje
škod,
• usmeritve za opazovanje in spremljanje številčnosti, strukture in zdravstvenega stanja populacij posameznih vrst divjadi,
• ukrepe v populacijah posameznih vrst
divjadi.

4.2 Letni lovskogojitveni
gojitvenega območja

načrt

lovsko-

4.2 An annual hunting-management plan of a
hunting-management reg ion

V letnem lovskogojitvenem načrtu se
-na podlagi usmeritev iz dolgoročnega
načrta lovskogojitvenega območja,
-izvajanja načrtovanih ukrepov za varovanje in nego habitatov, ukrepov za preprečevanje škod od divjadi in ukrepov v populacijah divjadi v preteklih petih letih s
poudarkom na zadnjem letu
-ter ugotovitev, zbranih na podlagi opazovanj in bioloških kazalcev:
• določijo ukrepi v tekočem letu ter
njihova razdelitev in ovrednotenje po posameznih loviščih.
Vsebina letnega
nega območja

načrta lovskogojitve~

Letni načrt lovskogojitvenega območja
je obvezna strokovna podlaga za izdelavo

načrtov gospodarjenja z divjadjo v loviščih
in vsebuje:
• ukrepe za varovanje in oblikovanje
habitatov redkih in ogroženih živalskih vrst,
• ukrepe za zagotovitev naravnega ravnotežja med divjadjo in okoljem v življenjskem prostoru divjadi,
• ukrepe za preprečevanje škod od divjadi,
• ukrepe v populacijah posameznih vrst
divjadi.

5 ZAKLJUČEK
5 CONCLUSION

Prvi pogoj smotrnega usmerjanja razvoja gozdov, ob načelih sonaravnosti, biološke pestrosti in večnamenske vloge in rabe
gozdov, je načrtovanje, ki temelji na celovitem usmerjanju gozdnih ekosistemov. Zaradi naravne danosti visoke gozdnatosti v
Sloveniji je lovskogojitveni načrt lovskogojitvenega območja tudi eden izmed načrtov
za gospodarjenje z gozdovi.
Z sonaravnim gospodarjenjem z gozdovi
omogočamo trajno in večnamensko gospodarjenje, ki zagotavlja ohranjanje in varstvo
narave ter gospodarsko dejavnost. Zaradi
tega je nujno, da zakoni, ki urejajo različne
dejavnosti v gozdnem in negozdnem prostoru, tudi zaradi prostoživečih divjih živali,
omogočijo sodelovanje gozdarstva z dejavnostmi, s katerimi se srečuje v tem prostoru.
Zakoni ob tem, da urejajo določena
področja, določajo tudi pristojnosti posameznih nosilcev. Zaradi emocionalnih stališč in usmeritev lovstva, posebno še ))moderno evropsko usmerjenih naravovarstvenih« sredin v lovstvu in javnosti, ni dopustno pri lovskogojitvenem načrtovanju opustiti vedenja o:
• naravnih zakonitostih gozdnih ekosistemov,
• javnih interesih,
• potrebah in interesih lastnikov gozdov
in kmetijskih zemljišč
• ter ne nazadnje o materialnih možnostih
in nacionalni politiki države.
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dator and the Balance in the Nature. Gozdarski
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The topic of the article is the characteristics of
predators and the control principles of prey and
predator populations' number. There is a survey
of facto rs influencing the role of preying in regulatw
ing population prey- preda tor ratios and the pre~
sentation of the development of the views on the
role of hunting in the regulation of populations.

V

slovenščini,

cit. lit. 7.
Članek obravnava zančilnosti plenilcev in zako~
nitasti kontrole številčnosti populacij plena in plenil-

cev. Prikazanje pregled dejavnikov, ki vplivajo na
vlogo plenjen ja pri urejanju populacijskih razmerij
plen- plenilec, ter razvoj pogledov na vlogo lova
pri uravnavanju populacij.
Ključne besede: plenilci, lovstvo

Key words: predator, huntsmanship.

UVOD
INTRODUCTION

V ekologiji pravimo povezavam med
osebki različnih vrst medvrstni ali interspecifični odnosi. V sistemu teh odnosov je
tudi plenilstvo ali predatorstvo. To je odnos
med osebkom/vrsto, ki je plenilec (predator), in osebkom/vrsto, ki je plen. Razumljeno široko so plenilci tudi rastlinojedci ali
herbivori (npr. jelen, gosenica metulja itd.)
in zajedavci ali paraziti (trakulja, klop itd.).
Pojmovano ožje so plenilci le mesojedci ali
karnivori, ki plen ubijejo in ga požrejo v
celoti ali le izbrani del. Ker mesojedec ubija
iz življenjske potrebe po hrani, ni ropar in
tudi ne sovražnik, ampak je zgolj plenilec.
Zato bi bil čas, da ta povsem človeška
pojmovanja, ki vsebujejo pogosto škodljiv
čustveni naboj, opustimo! Roparje najdemo
samo med ljudmi in tudi sovraštvo je
človeška lastnost. V ekologiji nas plenilci
in plenilstvo zanimajo predvsem v populacijskih zvezah ali vloga plenilstva v kontroli
populacij plena. Zanima nas delovanje plenilca pri urejanju številčnosti in kakovosti
populacije plena in kako se odzivajo posle-

"Dr. K. T. univ. prof. v pokoju, Poljanska c. 22a
1000 Ljubljana, SLO
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dice plenjenja na populaciji plenilca. V zvezi plen- plenilec deluje negativna povratna
zveza (slika 1)
Udeleženci v naravnem sistemu plen Slika 1. Regulacijski krog na osnovi negativne
povratne zveze: a-plen, npr. poljski zajci; b-pJew
nilec, npr. lisica. Sprememba velikosti populacije
a povzroči spremembo velikosti populacije b, ki s
svojim plenilskim učinkom deluje na populacijo
plena (a).

Figure 1. Regulation circle based on the negative
reversible link: a- prey, e.g. hare; b -preda tor,
e.g. fox. A change in the number of population a
causes a change in the number of popu/ation b,
the latter acting upon the prey popu/ation (a) with
its predatory effect.
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plenilec so živali. Primerov iz živalskega
sveta je veliko, od nevretenčarjev do vretenčarjev. Seveda nas ob tej priložnosti
zanimajo predvsem vrste, ki jih lovci, glede
na zanje poseben pomen, imenujejo divjad,
zoološko pa so to vrste, ki jih taksonomsko
uvrščamo v razrede, redove, družine in
rodove poddebla vretenčarjev (Vertebrata)
in debla strunarjev (Chordate). V našem
primeru pomeni divjad le majhen delež
vretenčarjev oz. vrst iz razreda ptičev in
sesalcev (preglednica).
V preglednici 1 niso zajete vse plenilske
vrste, npr. med ptičjimi: hudourniki in
žužkojede vrste pevcev. Iz razpredelnice
je razvidno, da je stari Zakon o varstvu,
gojitvi in lovu divjadi ter upravljanju lovišč
(Ur. list SRS, št.25/76) zajel med divjad
27,5% od ptičjih vrst in 31 % od sesalskih
vrst v Sloveniji. Če poiščemo podobno razmerje za vrste izrazitih plenilcev, kot so
ujede, sove in zveri, so praktično v seznamu zakona vse vrste, živeče v Sloveniji.
Med ptičjimi vrstami, katerih plen so predvsem ribe in vodne živali, obravnava "Zakon" 30 % vrst. Podobna razmerja so tudi
pri odnosu do rastlinojedcev, kjer so predmet lova vse vrste sodoprstov (8 vrst) in
med gi od alci le 4 od 22 vrst (1 8%).

Razmerja kažejo poudarjeno zanimanje
lovcev za izbrane vrste oz. skupine ptičev
in sesalcev, bodisi zaradi odnosa do trofeje
ali zaradi tekmovanja s plenilci, ujedami,
sovami in zvermi.

SPONTAN! IN MISLEČ! PLENILEC
A SPONTANEOUS AND INTENTIONAL PREDATOR

Plenjenje je v večini primerov povezano
z ubijanjem plena. Živali, od enoceličarjev
do sesalcev, plenijo instinktivno in po genetsko določenem programu, da zadovoljijo potrebo po hranjenju. Seveda je pri plenjenju, posebno njegovi učinkovitosti, pomembno nabiranje izkušenj pri lovu ali uče
nje. Biološko je plenjenje neposredno povezano s presnovnimi procesi, s telesno
rastjo, razvojem in razmnoževanjem ter
energetsko-fiziološkimi potrebami osebka.
Filozofsko bi lahko rekli, da njihov lov
izpolnjuje temeljni smisel življenja. Plenjenje živali je zato čisto spontan dogodek.
Spontan tudi tedaj, če žival-plenilec uporabi za plenjenje orodje in elemente razmišljanja, saj je temeljni cilj lastno prehranjevanje. Znani so primeri razbijanje nojevega

Preglednica 1 Razmerje med številom živalskih vrst in vrst divjadi
Table 1: The Ratio between the Number of Animal Species and the Species Defined as Game
število živalskih vrst
Animal species' number
opisanih 1described
ocenjeno 1 estimated

na vsej Zemlji
in the whole world
okoli 1about 1,400.000

število vrst
Species' number
ptiči 1birds
uj ede 1 birds of prey
sove low/s
potapljavci, veslonožci,
močvirniki gale bi,

na Zemlji
in the world

v Sloveniji
in Slovenia

od tega divjad v Slo"
out of this the game in SLO

6300

360
33
11

99
27
11

43

13

94
16
35

29
14

23.000
45.000-120.000

5,000.000-80,000.000

govnačke čigre

divers, web4ooded birds,
marsh birds, sea guli,
Stercorariidae, terns
s es alci /mammals
zveri 1 beasts
žužkojedi, netopirti
insectivores, bats

v Sloveniji
in Slovenia

3700

o

*iz S. Brelih in J. Gregori: Redke in ogrožene živalske vrste v Sloveniji (Prirodoslovni muzej Slovenije
1980).
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jajca s kamnom pri mrharju ali egiptovskem
jastrebu (Neophron percnopterus), bezanje
žuželčje ličinke, z odlomljene palčko ali
kaktejskim trnom, iz luknje v lesu pri Darwinovih

ščinkavcih

(žolnasti

ščinkavec,

Casctospiza pa/fida), razbijanje školjk in
morskih ježkov pri kalanu ali morski vidri
(Enhydra lutris), klatenje banan s palico
pri šimpanzu ali z bezanjem termitov iz

lukenj v termitnjaku s slamico. Spontano
plenjenje zato ne izključuje sodelovanja
višjih možganskih središč. Spontano plenjenje je bilo v evoluciji človeške vrste tudi
prvotna lastnost človeka. Od izvornih prvakov, do neolitskega živinorejca in poljedelca ko je človek, poleg plenjenja za hrano,
začel ubijati živali, ki so povzročale škodo
na poljih in v čredah domačih živali. Razumljivo je, da je spontano plenjenje tudi
nabiralništvo, npr. nabiranje in prehranjevanje s školjkami, polži, kobilicami, ogrel
itd. Spontano plenjenje srečujemo dandanes pri živečih primitivnih ljudstvih v pragozdovih Amazonije, Nove Gvineje, Filipinov, pri Hotentotih in Pigmejcih v Afriki ter
aboriginih v notranjosti avstralskih puščav.
Eskimi so s tehnološko civilizacijo preskočili
prag spontanega plenjen ja v zadnjem stoletju.
Spontani plenilec izjemoma ubija plen
tudi iz drugih vzrokov in ne zaradi fizioloških potreb po hranjenju, ko napada in
ubija zaradi lastne ogroženosti in ogroženosti mladičev, npr. medvedka z mladičem,
ali zaradi panične reakcije plena, npr. lisica

SPONTAN! PLENILEC
PLENI ZARADI
1.hrane
2.ogroženosti
3. "brezglavo ubijanje"
4.socialnih odnosov
v okviru vrste
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v kokošnjaku ali ris v obori z mufloni. V
volčji skupini ubije dominantna samica mladiče podrejene samice, če le-ta sploh koti.
Torej so vzroki ubijanja tudi v intraspecifičnih socialnih odnosih.
Ločnico med spontanim

in mislečim plenilcem ustvarjajo cilji (namen) plenjenja, ki
niso neposredno povezani z biološkim obstojem osebka/vrste (preglednica).

Razliko v plenjenju med spontanim in
plenilcem ustvarjajo cilji.

mislečim

Razliko med spontanim in mislečim plenilcem dela tudi položaj človeka v prehranjevalnem spletu. Sodoben človek je le
redko plen živali, medtem ko so lahko mnogi plenilci tudi plen (slika 2). Vendar so
znani mnogi primeri t. i. ljudožerskih leopardov iz Indije. Tako navaja 24. maja 1962
dnevnik Mail iz Madrasa leoparda iz Bhagalpura, ki je v treh letih ubil 350 ljudi.
Znani so tudi primeri za tigre in teve. Člo
veka se lotijo predvsem stari in bolni tigri
ali tigri, ki jim v okolju primanjkuje pravega
plena. Poročila o napadih volkov na člove
ka so bila pogostejša v preteklosti, ko so
bili volkovi splošno razširjeni po večini v
holarktičnem območju. V 15. stol., v času
vladanja Jamesa VI. na Škotskem, so bili
napadi volkov na ljudi tako vsakdanji, da
so imeli posebne hiše, špitale (spittals),
namenjene za prenočevanje popotnikov in
predvsem za varnost pred krdeli volkov.
Leta 1875 je bilo v Rusiji 160 ljudi žrtev
volkov (R. Caras 1975 ). Glede na sedanjo

MISLEČI PLENILEC
PLENI (LOVI) ZARADI

1. hrane
2. ogroženosti
3. surovine (koža, kosti, črevo itd.)
4.1ov za trofeje
5. preprečevanje gospodarske škode (na polju, v
gozdu, na pašniku itd.)
-neposredno (streljanje, pasti)
- in posredno (biocidi)
6. cirkuške menažerije
7. strokovne in znanstvene zbirke (muzeji, inštituti)
8. zbiranje živali za zoološke vrtove
9. znanost (testiranja zdravil, eksperimentiranje itd.)
10. naseljevanje "divjine"
11. varstvo narave (regulacija populacij)
12. nesreče, ki jih povzroča človek (promet,
daljnovodi, svetilni ki itd.)

Spontani in misleCi plenilec ter ravnovesje v naravi

redkost volkov so ti podatki le zgodovinsko
zanimivi. V sivi davnini je bilo najbrž precej
drugače. Podobno kot drugi veliki plenilci,
ki ustvarjajo končne člene v prehranjevalnih verigah, je bil tudi naš prednik občasno
naravni plen. Strah pred volkovi pa še vedno živi, saj je prešel celo v pregovor: "Mi o
volku, volk pred vrati."

DEJAVNIKI UMRLJIVOSTI DIVJADI
GAME MORTALITY FACTORS

Človek na splošno in še posebno lovec,
je le eden izmed povzročiteljev umrljivosti
divjadi. Drugi dejavniki umrljivosti so starost, podhranjenost in gladovanje, zajedavci
in bolezni, plenllci, kanibalizem, vremenske
katastrofe, nesreče in kombinacija teh dejavnikov. Podhranjenost in bolezni delujejo
skupaj.
Slika 2. Shema prehranjeva!nega spleta: PP~ pri~
marni producenti (avtotrofne rastline); 1 do 8 rastlinojedci; a do h- mesojedci 1. reda; 1do VIl
J!lesojedci 2. reda; A do G - mesojedci 3. reda.
ClovSk, kot plen, je Je redko člen v tem spletu.

Figure 2. An outfine of nutrition chain: PP- primary producers (autotrophical plants); 1 to 8- herbivores; a to h- carnivores of the first order; 1 to
VIl carnivores of the second order; A to G carnivores of the third order. The man asa prey is
only se/doma link in this chain.

SPO NTANI PLENILCIIN KONTROLA POPULACIJ
SPONTANEOUS PREDATORS AND POPULATIONS' CONTROL

Ekosistemsko pomembna je kontrola
populacij. Relativna stabilnost
ekosistemov se kaže v ohranjanju populacijsko-številčnostnih (ali ustreznih biomasnih ali energijskih) razmerij med obstoječimi vrstami. Populacijska nihanja so sorazmerno majhna in časovno redna (slika
3). Osnova uravnavanj so negativne povratne zveze med populacijami plena in
populacijami plenilcev (slika 1), inter- in
intraspecifični tekmovalni odnosi med plenilci in v okviru vrst plena. Osnova ekosi~
stemske stabilnosti je raznovrstnost biocenoz z ustreznim spletom kakovostno in
količinsko (glede na številčnost/biomaso
populacije) različnih medvrstnih odnosov.
Kot izhodiščno dejanje v prenosu snovi
in energije je plenilstvo vgrajeno v prehranjevalni splet (slika 2). Matematično sta
razmerje plenilec-plen opisala že Lotka in
Volterra, grafično pa razloži njun model
slika 4. Gause (1934), Huffaker (1963),
Luckenbill (1973 in 1974), Utida (1975) so
matematični model preskušali z biološkimi
modeli. S poskusi so dokazali, da vpliva
na številčna populacijska razmerja kvaliteta
okolja, njegova raznolikost. Z opazovanji v
naravi pa so vpliv različnosti okolja na populacijska razmerja plen-plenilec dokazovali Errington (1963), Colinvaux (1973) in
drugi.
številčnosti

FUNKCIONALNI ODGOVOR POSAMEZNEGA PLENILCA
A FUNCTIONAL RESPONSE OF AN INDIVIDU·
ALPREDATOR

Delovanje posameznega plenilca- osebka, je odvisen od Javne učinkovitosti in od
njegovih prehranjevalnih možnosti, količine
hrane, ki jo lahko požre. Na učinkovitost in
količino sprejemanja hrane pa vpliva gostota populacije plena. Z naraščanjem gostote
plena raste tudi velikost plenjenja, vendar
le do zgornje meje sitosti ali "hranilne nasičenosti". Kolikor se gostota plena še povečuje, se zmanjšuje delež (%) uplenjenih
osebkov (slika 5). Plenilec v tem primeru
ne uravnava številčnosti populacije plena.
Gozd V 54, 1996

287

Spontani in

mis!eči

plenilec ter ravnovesje v naravi

npr. različne vrste sesalcev, se v sposobnostih in učinkovitosti plenjenja razlikujejo
(slika ?a), in prav te razlike dajejo mrežno
stabilnost biocenozam oz. energetskim

Za delovanje sesalcev ln ptičev je znači
len sigmoidni potek krivulje ali odgovor vrst
z višjimi žlvčnlml sposobnostmi, ki nabirajo
izkušnje in se učijo (slika 6). Če primerjamo

Slika 3. Vrste populacijskih nihanj: a- ciklična; b- eruptivno; c- majhno, uravnano {doseženo je večje ali
manjše ravnovesje).

Figure 3. Types of popu/ation osci/lations: a- cyclica//y; b- irruptively; c -small, balanced (smalleror
greater ba/ance has been achieved).
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Grafični

prikaz nihanja po modelu Lotke in Volterre.

Figure 4. Graphic presentation of oscillation by the Lotke and Volterre model.
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pretokom. S povečano učinkovitostjo plenjenja postanejo živali uspešne plenilke
tudi pri nižjih gostotah populacij plena. Lovna učinkovitost se spreminja še z ontoge-

netskim razvojem plenilca. S starostjo in
telesno velikostjo plenilca se spreminjajo
fiziološke potrebe osebkov, povečata se
izkušenost in moč, kar vpliva na njihovo

uspešnost pri lovu.
Ker se stanje prehranjenosti plenilcev
odziva v njihovi reprodukcijski zmožnosti,
odgovarjajo plenilci na povečanje populacij
plena še z lastnim populacijskim poveča
njem (slika ?b). Predatorski pritisk na plen
se zato poveča (slika ?c). Govorimo o numeričnem odgovoru na gostoto plena.

ZMOTE O POPULACIJSKO-EKOSISTEMSKI VLOGI PLENILSTVA
ERRORS REGARDING THE POPULATIONECOSYSTEM ROLE OF PREYING

Ocena vloge plenilstva je v preteklosti
nihala med dvema skrajnostima. Mnogi so
pripisovali kontrolnemu učinku plenilstva
odločujoč pomen, drugi pa so njegovo vlogo pri uravnavanju populacij plena podcenjevali. V svoj koncept nacionalnega parka je naravovarstvenik A. Leopold vgradil
iztrebljanje plenilcev, da bi tako povečal
gostoto populacije jelenov. Posledice tega

so znane. Znani so tudi pravi vzroki povečanja števila jelenjadi in poznejšega

katastrofalnega znižanja njihove številč
nosti (slika 8). Zdaj nesprejemljiv Leopoldov koncept varovanja narave v narodnih

parkih je še dolgo krojil usodo plenilskih
vrst. Razvilo se je protiplenilsko gibanje, ki
je poenostavljalo razmerja v živi naravi,
češ postrelimo čim več plenilcev, da bo
ostalo več rastlinojede divjadi za športni
lov. Tezo iztrebljanja plenilskih vrst so
dopolnjevala opazovanja plenjenja volkov,
ki so naključno zašli na majhen otok (npr.
lsle Royal na Lake Superior v Kanadi) in
do kraja požrli tam živeča populacijo losov.
Zaradi prostorske omejenosti (površine teh
otokov merijo nekaj deset ali sto kvadratnih
kilometrov) in manjše raznolikosti okolja,
otoški primeri niso primerljivi z razmerami
na prostranih celinah. Velika učinkovitost
plenilcev na malem otoku je podobna
Gausejevemu poskusu z papučicami (plenom) in didiniji (plenilci) v homogenem
mediju in majhni posodi. V obeh primerih
je bil končni rezultat iztrebitev plena in
propad obeh populacij. Velik prostor omo-

goča razpršitev osebkov, prostorska različnost pa izmikanje ter skrivanje pred
plenilcem, biotična raznovrstnost pa še

drugotne možnosti pri izbiranju !ovnih vrst.
Sodobno lovstvo je, razumljivo, tudi glede na nova ekološka dognanja, opustila to
zgrešeno razmišljanje.

Slika 5. Model plenjenja: soodvisnost med gostoto plena in številom uplenjenih osebkov in gostoto
plena in deležem uplenjenih osebkov.

Figure 5. Preying model: lnterrelation between prey density and the number of subjects caught and
prey density and the share of subjects caught.
A

B

gostota plena
prey density

gostota plena
prey density
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Ko je P. Errington raziskal plenjenje minkov (Mustela vison) v populaciji pižmovk
(Ondatra zibertina), je dognal, da so reduktorji populacije pižmovk mrzle zime, suha

poletja in poplave, ki so uničile kotišča z
mladiči. Kolikor so bile pižmovke plen minkov, so bili to stari in bolni osebki ter spomladi mladiči. Glavni reduktorji pa so bili
socialni odnosi med osebki, prostorske
omejitve in teritorialnost. Plen minkov so

bili predvsem socialno podrejeni osebki,
izgnani v manj ustrezno življenjsko okolje.
Zato je Errington označil populacijsko velikost oz. številčno mejo, nad katero osebki
zgubijo varnost pred plenilci za "varnostni
prag". To pa ustreza konceptu nosilnosti
okolja. Nad varnostnim pragom se poveča
jo učinki plenjenja in drugi vzroki umrljivosti.

kar vse vpliva na vedenje plenilca ter na

stopnjo ranljivosti plena.
Sodobna raziskovanja v Kanadi (Messier in Crete, 1985) potrjujejo pomen volkov
pri uravnavanju populacij losov. Velikost
plenjenja je gostotno odvisna in je nihala
med 6,1 % v krajih z O, 17 losa na 1 km' in
19,3% v krajih z 0,37 losa na 1 km'.
Uravnavanje je obojestransko, saj je v
krajih s prenizko gostoto losov med volkovi
večja umrljivost zaradi podhranjenosti in
spopadov znotraj populacije. Tu imajo manj
mladičev, kot volkovi v območjih z večjo
gostoto losov. Messier je dognal, da je za
uspešen razvoj volčje skupine, v krajih brez
alternativnega plena, minimum 0,2 losa na
1 km 2 .

Erringtonova spoznanja in opazovanja

Talbotovih pri črnorepih gnujih (Connochetes taurinus) so pokazala, da so krivci populacijskih izgub predvsem zajedalci in bolezenski pogini telet, suša in tekmovanje

za hrano ter le deloma plenjenje izgubljenih
in osamljenih mladičev. V drugi skrajnosti
so ta spoznanja vodila tudi v podcenjevanje
vloge plenilcev.
Ti in drugi primeri obeh skrajnosti opozarjajo, da vloge in izidov plenilstva ne
smemo niti posploševati niti prenašati iz

enega območja na drugo. Verjetnost plenilske kontrole je odvisna od vrste/značilnosti
in številčnosti plenilca, od vrste/značilnosti

in

številčnosti

plena ter dejavnikov okolja,

VLOGA PLENJENJA PRI UREJANJU
POPULACIJSKIH RAZMERIJ PLEN-PLENILEC JE ODVISNA OD MNOGIH DEJAVNIKOV IN NJIHOVIH KOMBINACIJ
THE ROLE OF PREYING IN REGULATING
POPULATION RELATIONS BETWEEN THE
PREY AND PREDATOR DEPENDS ON VARIOUS FACTORS AND THE IR COMBINATIONS
Numerični

nost plena.

odgovor plenilca na številč
plena pomeni za plenilca

Več

več

hrane, boljše preživetje, večje razmnoževanje in zato povečanje njegove številč
nosti.

Slika 6. Funkcionalni odgovor plenilca, ki pleni na osnovi izkušenj (vloga učenja).
Figure 6. A functional response of a predator which preys onthe basis of experiences (the role of
lea ming).

B
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Slika 7. Velikost plenjenja je pri različnih vrstah plenilcev različna (A): plenilci so rovki Starina in Sorex
ter miš Peromyscus, plen pa kokoni borove griz lice (Neodiprion sertifer). Od gostote plena je odvisna
tudi številčnost plenilcev (B). Od plenjenja posameznega osebka- plen ilca (A) in od skupnega obilja
posamezne vrste plen ilca (B) je potem odvisen celoten učinek plenjenja (C).
Figure 7. The extent of preying is different with different predator species (A): predators are 8/arina and
Sorex shrewmice and Peromyscus mice, the prey is cocoons of Neodiprion sertifer. Prey's density a/so
conditions the number of predators (8). The total effect of preying (C) depends on the preying of an
individual subject- preda tor (A) and on the total abundance of an individual predator species (8) .
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skladnost znižuje razmerje plenilec : plen.
Običajna biološka kratkoživost populacije
plena vodi v njeno hitrejše upadanje oz.
dolgoživost plenilca ohranja njegovo obilnost. Posledica tega je naraščanje razmerja plenilec : plen. Pri nadaljnem pomanjkanju plena/hrane in ustrezno manjši reprodukciji, se zmanjša tudi številčnost plenilca.
številčnost obeh populacij niha s časovnim
zamikom.
Krajevno in časovno se zbirajo plenilci
na mestih, kjer se zbira njihov plen, npr.
ob napajališčih, prenočiščih, gnezdiščih,
migracijskih poteh in počivališčih itd.
Jntraspecifični odnosi pri plenilcu, ki urejajo velikost njegove populacije. Teritorialnost osebkov določa maksimalno velikost
populacije in s tem tudi obseg numeričnega
odgovora na številčnost plena.
lntra- in interspecifično tekmovanje plenilcev za plen lahko povzroči slabo prehranjenost plenilca in omejuje numerični odgovor na številčnost plena.
Raznolikost okolja vpliva na raznolikost
virov, tudi skrivališč. Zveza med skrivališči
in varnostjo se pokaže posebno ob preveliki reprodukciji, ko je populacijski presežek

Možnosti izbiranja alternativnega plena
ali puferske hrane ohrani višjo populacijsko
številčnost predatorjev, tudi ko zmanjka
najbolj priljubljene vrste plena. Tako se plenilec hitreje in učinkoviteje vključi v plenjenje ali v kontrolo najbolj priljubljene vrste,
ko ta znova preseže spodnji prag številč
nosti. To rej gre za vprašanje oligo- ali polifagije plenilca. Alternativni plen, kot so
kunci in mali glodalci, omogočajo populaciji
dingov, da preživi obdobje, ko je malo kengurujev in emujev, ki so za dinga glavni
plen. Zato so regulatorji jelenjih populacij
tudi kojoti, ki plenijo jelenje novorojenčka
ne glede na obilje jelenov. Kadar primanjkuje jelenjih mladičev, se kojoti hranijo z
mišmi in voluharicami in tako preživijo "krizo". Tudi ameriški risi (Lynx rufa), ki plenijo karibuje, se pri pomanjkanju teh preusmerijo na prehrano z zajci (Lepus americanus).
Biotični potencial in biološko specifična
dolgoživost plenilca in plena vplivata na
hitrost populacijske rasti in hitrost njenega
upadanja. Navadno populacija plena zaradi
višjega biotičnega potenciala/rodnosti narašča hitreje od populacije plenilca. Ne-

Slika 8. Razlaga Alda Leopolda za populacijsko rast jelenov po odstranitvi plenilcev je pretiravala vlogo
plenilcev pri uravnavanju populacijske velikosti plena in ni upoštevala vplivov prepovedi pašnje govedi,
konj in ovc ter sukcesijskega zaraščanja nekdanjih pašnikov.

Figure 8. The explanation by Aldo Leopold as to population growth of red deer ance predators have
been removed has overemphasized the role of predators in the regulation of the prey's population
extent and ignored the prohibition regarding the grazing of cattle, horses and sheep and successive
overgrowing of pastures.
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izrinjen v neustrezno življenjsko okolje s

PLENILEC IN IZBOR PLENA

pomanjkanjem skrivališč. Prav ta del populacije je glavni plen.
Fizična kondicija osebkov plena pri preveliki populacijski gostoti upada, zaradi
pomanjkanja kakovostne hrane in slabe
prehranjenosti, zaradi medsebojnih bojev
in poškodb, hormonskih motenj (generalni
adaptacijski sindrom= GAS). Posebno prizadeti so podrejeni osebki, katerih delež

PREDATOR AND PREY SELECTION

Optimalni model plenjenja (prehranjevanja) predpostavlja maksimalno sprejemanje energije v časovni enoti. Pri tem so pri
izboru med dvema vrstama plena kritični

trije dejavniki: 1. količina energije, ki jo
"ponujata" vrsti; 2. čas iskanja; 3. čas obM

meru prenaseljenosti v neustrezno okolje

vladovanja plena (napad, ubijanje, hranjenje). Veliko raziskovanj je bilo usmerjenih
v vprašanje, koliko se pokriva izbor plena
z njegovo pogostnostjo v okolju. Pre-

kjer postanejo lažji plen.

glednica 2 kaže to razmerje na primeru iz

pri prenaseljenosti raste.

Socialno podrejeni osebki odhajajo v priRanljivost plena se poveča, če spremeniM

mo možnosti taktike izmikanja (bega, skrivanja), ki se je oblikovala v koevoluciji med
plenom in plenilcem. Vnašanje novega
plenilca, z novim načinom plenjenja ali

spreminjanjem življenjskega okolja plena,
preseljevanjem plena v drugo okolje itd.
poveča njegovo ranljivost.
Sodelovanje osebkov prispeva k skupinski varnosti plena. Skupina osebkov iste
vrste (tudi različnih vrst) je varnejša (opazovalci, znaki za alarm) pred plenilci. Zmanjšanje skupine ali preveliko povečanje ima
lahko nasprotni učinek.
Izkušnje in učenje lahko povečajo varnost pred plenilci, npr. izogibanje krajem
pogostih napadov.
Izkušnje in učenje lahko povečajo plenilski učinek. Večkratno uspešno uplenjenje
neke vrste plena ali pogostejša srečanja s
plenom na določenem kraju, vplivajo na
lažje izbiranje vrste plena in kraja plenjenja.
Hkrati pridobiva plenilec tudi več spretnosti
za napadanje in obvladovanje plena.
Plenjenje v skupinah je uspešnejše.
Plenilec se preusmeri na alternativen

plen, ki je v določenem trenutku številčnejši
in zato laže dosegljiv od najbolj priljubljenega plena. Ekološko je preusmeritev

varčeM

vanje z energijo za plenjenje. Na kompleksnost odnosa plen: predator je pokazal
M.J.Crawley (1992). Dinamiko plenilstva
je razstavil v 15 vprašanj in zaključil, če bi
bila na vsako vprašanje možna le dva od-

govora, bi rešitev vsebovala 21s = 32768
kombinacij. Sočasna rešitev zato ni možna

niti eksperimentalno niti

teoretično.

Krugerjevega nacionalnega parka v Južni
Afriki (Pienaar 1969).
Preglednica 2: Plenilska izbira (% uplenjene
vrste 1% obilja vrste)
Tab le 2: Prey Selection (% of the preyed species
1% of species abundance)
impala bivol zebra gnuj kudu
impala buffalo zebra gnu kudu
%relativnega
obilja
%of relative
abundance
lev
/ion
leopard
leopard
gepard
cheetah
divji pes
wild dog

53,4

8,7

8,1

7,8

2,9

0,37

1,06* 1,98

3,06 3,82

1,45

0,01

0,15

0,17 1,00

1,27

0,01

0,23

0,65 2,35

0,02

0,05 1,50

1,63

Vrednosti > 1 pomenijo, da je delež uplenjenih
osebkov večji od njihovega deleža v okolju.
Values > 1 mean that the share of preyed subM
jects is higher than their share in the environment

Vzrok v preglendici 2 prikazanim razlikam v izbiri posameznih plenilcev je tudi
v riziku poškodb pri plenjenju. Za majhnega
plenilca, kot je npr. gepard, je nevarno
napasti velikega bivala ali zebro. Izbor plena za isto vrsto plenilca se spreminja tudi
z letnimi časi.

Z

gledišča

populacijske vloge plenilcev

je zanimivo, v koliki meri so njihov plen
bolni, mladi in stari osebki, samci in nena-

vadni osebki. Odstranjevanje teh osebkov
iz populacije plena ima lahko za vrsto plena koristne posledice. Izločitev bolnega
osebka pomeni manj možnosti prenašanja
GozdV 54, 1996
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zajedalca na druge zdrave osebke. Podobno je z izločitvijo starega osebka, ki okolje
obremenjuje s potrošnjo hrane za lastno
vzdrževanje in ne za vlaganje v rast in
razmnoževanje. Seveda niso stare samice

v naravnih populacijah nereproduktivne.
Razmnoževalni delež košut ostaja visok
tudi v starosti (Ciutton- Brock in sod. 1988).
Opazovanja v naravi kažejo, da so zlasti

pogostejši plen fizično slabši osebki pri plenilcih, ki plen gonijo. Primeri so telesno
šibke gazele, ki so plen gepardov. Izkazalo
se je, da je bilo 90% jelenjadi, ki so bili
žrtev avtomobilov v slabi telesni kondiciji

(O' Gara & Harris 1988). Raziskave lobanjske morfologije, zobovja, kažejo velik uplen
starih osebkov.

odrasli osebki in 4. slabše razpoznavajo
plen ilca.
Večina sesalcev je poliginih in zato se
mnogi samci nikoli ne parijo. Če pobira

plenilec samce teh vrst, je njegov

učinek

na populacijo plena neznaten. V naravi so

mnogi primeri, kjer so samci pogostejši
plen od samic, vendar so tudi obratni pri-

meri. Lisaste hijene v Serengetiju in Ngorogoro kraterju uplenijo več samic zeber, kot
samcev (Kru uk 1972). Levi v Nacionalnem
parku Nairobi pa plenijo v večjem deležu
samce (preglednica 4).
Fitzgibbon (1990) je ugotovil, da šteje
gepardov uplen več odraslih samcev (69 %)
Thomsonove gazele kot samic (31 %), če
prav je populacijski sestav v korist samic

Plenjenje mladičev ima manjši učinek v

(0,4: 1). Tako razmerje razlaga s tem, da

populaciji plena, kot plenjenje zrelih osebkov, ker se delež mladih lahko dokaj hitro

so samci manj oprezni, pogosteje sami in

nadomesti. Čeprav kažejo mnoga razisko-

vanja, da so mladiči deležni večjega plenjenja (npr. risi in teleta karibujev, Bergerud
1971; hijene in teleta gnujev, Kruuk1972),
je težko potrditi, da je v teh primerih plenil-

razdalje med njimi in drugimi osebki

večje

ter so praviloma na obrobju skupine. Samci
izbirajo manj varno okolje, da povečujejo

(maksimirajo) svojo rast in s tem povemedsebojno tekmovalnost. Hkrati pa

čujejo

stvo selektivno. Primer raziskave plenjenja

so prav zaradi tekmovanj za samice telesno bolj izčrpani in laže ulovljivi.

gepardov in divjih psov kažejo na nesorazmerje med uplenjeno starostjo osebkov in

Opazovanja plenjenja kažejo, da so pogostejši plen osebki, ki izstopajo iz enolič
nosti skupine zaradi svoje zunanjosti ali

ustreznim deležem teh v populaciji.

vedenja. Gnuj, okužen z muho Gedoe/stia,
ima nekoordinirano hojo in je zato hitro
Preglednica 3: Starostne skupine Thompsonove
gezele v Serengetiju in uplen gepardov in divjih
psov (Fitzgibbon & Fanshawe 1989)

Table 3: Age Groups of the Thompson's Gaze/le
in Serengeti; Cheetahs' and Wild Dogs' Bag
Uplen
gepardov
Cheetahs'

bag
štev./No. %
mladiči

44

young ones
na pol odrasli 14
semi-adults
mladostniki
13
young animals
neodrasli
5
nonadults
odrasli
32
adufts

Uplen divjih
Delež v
psov
populaciji
Wild dogs' Populations'
bag
share
štev. !No. %

%

40,7

13

20,3

3,0

13,0

6

9,4

2,9

12,0

4

6,3

9,2

4,6

4

6,3

10,7

29,6

37

57,9

74,2

Mlade živali so: 1. laže ulovljive; 2. imajo
krajše noge in počasneje tečejo; 3. niso
sposobne na begu manevrirati enako kot
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plen. Tudi gnuji, ki so jim pobarvali rogove
belo, so bili hitreje plen plenilcev (Kruuk
1972 ). Rdeči volk (Cuon a/pinus) je izbral
aksisa (Axis axis) s posebno velikim rogovjem. Kaže, da se na upadljiv plen (tarčo)
predator usmeri in ga potem tudi v bežeči

skupini laže zasleduje in goni.
ZAKLJUČEK: All SO LOVCI POTREBNI?
CONCLUSION: ARE HUNTERS NECESSARY
AT ALL?

Pri presojanju o potrebnosti ali nepotrebnosti lova bi ostal zgolj na biološko-ekoloških osnovah. Čustvene odnose med lovci
in nasprotniki, ki izhajajo iz preteklih (morda tudi sedanjih) privilegijev in razburjajo
javnost, bom pustil ob strani. Tudi vpletanje
svetosti življenja je razmišljanje, ki ima
naravovarstvene posledice, a ni skladno z
ekosistemskimi procesi. Razmerje med

plenom in

plenilcem-človekom

- lovcem

Spontani in

mis!eči

plenilec ter ravnovesje v naravi

Preglednica 4: Razmerje spolov v plenu levov in v populacijah plena v Nacionalnem parku
Nairobi (Rudnai1974)

Table 4: The Ratio of Sexes in Lions' Bag and in the Prey Populations in the Nairobi National Park
Vrsta plena

Uplenjeno 1 preyed

Populacija 1 population

Značilna

razlika

Preytype

samci/

samice/

samci/

samice/

ma/es

tema/es

male s

tema/es

Characteristic
difference

77,0

33,0

37,4

62,6

da

50,0

50,0

27,1

72,9

da

88,9

11 '1

46,6

53,4

da

27,3

72,7

35,1

64,9

ne

%
kravja antilopa ante/ope

- Taurotragus oryx
zebra

ze bra
eland (antilopa} eland

(ante/ope)
belobradi gnuj

gnu - Cannochaetes
albo'u atus

bom tokrat ocenil le v možnostih kontrole
populacij divjadi v kulturnem okolju.
Ko smo spoznali zamotanost naravnih

razmerij med plenom in plenilci, razlike
med spontanim in

mislečim

plenilcem,

ostanejo vprašanja 1. ali so lovci potrebni?
in 2. ali lahko z levom urejamo populacijska
ra"zmerja med vrstami divjadi? Odgovori
na vprašanja so še posebno pomembni v

civilizacijskem okolju kulturne krajine. Pogled na 2. preglednica in premišljeno tehtanje ciljev lova lahko pokaže, kateri od teh
so nepotrebni. Lov za prehrano (1) je praktično

nepomemben v energetskem pomenu, saj je vir živalskih beljakovin živinoreja.

Meso divjadi ima vlogo le v kulinarični
ponudbi. V glavnem odpade tudi neposredna ogroženost (2) zaradi divjadi, tudi zaradi
naših velikih plenilcev. Tudi lov zaradi
surovin (3, npr. kože, kosti, rogovje za
surovino itd.) je v našem tehnološkem okolju nepotreben. Lova za cirkuška menažerije v naših razmerah ni. Ker je naše okolje

bolj ali manj poseljeno po vsej površini,
odpade tudi razlog lova zaradi širjenja naseljevanja v divjino (1 0), to je odstranitve
divjadi zaradi takmovanja z živino in obstoječe nevarnosti za domače živali in člove

ka. Delno je to problem zaradi ponovnega
naseljevanja in živinoreje v razseljenem kočevskem prostoru. Lov živih živali za zoo-

loške vrtove (8) moramo opustiti, saj je
škoda, povzročena z levom, prevelika. Zoološki vrtovi se morajo oskrbovati z osebki,

rojenimi v vrtovih. Ekološko

opravičljivo

je

le loviti osebke vrst za ponovno naseljeva-

nje v območja, kjer je bila populacija nekoč
iztrebljena (primer ponovna naselitev risa
v Sloveniji). Tako poskrbimo tudi za večjo
varnost preživetja ogrožene vrste. Za testne živali v znanosti in medicini (9) moramo
jemati samo osebke iz gojišč in v nobenem
primeru iz narave! Nesreč zaradi prometa
in različnih naprav ali ovir ni možno popol-

noma

preprečiti,

vendar jih lahko zmanjša-

mo z načini gradnje, varovalnimi napravami

itd. Tudi lov za znanost (7) moramo omejevati. Lov živali zaradi analize prehranjevanja ni sprejemljiv in ga večina držav zavrača

(T. M. Cara in C. F. Fitzgibbon 1992),

saj so rezultati mnogo manjši od povzročene škode.

Ostaja še sporno vprašanje športnega
lova za trofeje (4), ki ima od vseh drugih
lovskih ciljev najbolj družbeno prestižno,
snobistično vsebino. Lov na trofeje je (je
bil) v zahodni civilizaciji nadrejen vsem drugim vlogam lova. Trofeja potrjuje fizično
izpolnitev in je zmaga, je dokaz spretnosti
ter sposobnosti levca. Z lastništvom je cilj
dosežen. Zasebno razkazovanje in javno

razstavljanje trofej ima zgodovinske korenine in lahko poudarja tudi hierarhičen položaj levca v družbi. Zelo izrazito je bilo to
v času fevdalizma, a se je bolj ali manj
ohranilo do danes. O tej temi zato lahko
razpravljajo tudi sociologi. Sodobno pojmovanje lova kot posebne zvrsti rekreacije v

naravi odklanja lov na trofeje. Prav to poudarjajo tudi naši naravoslovno ozaveščen/
GozdV 54, 1996
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Spontani in

misleči

plenilec ter ravnovesje v naravi

lovci. Opazovanje, fotografiranje, filmanje,
risanje živali v naravi, terensko delo, pove-

zano z reševanjem bioloških in ekoloških
vprašanj, lahko nadomesti lov na trofeje.
Zbiranje trofej bi naj bilo le posledica (ne
cilj!) uravnavanja populacij zaradi varstva
narave in usklajevanja številčnosti vrst s

funkcijami kulturne krajine. Trofeje bi ne
smele biti le estetski predmeti, ampak dodaten vir podatkov za biološka in ekološka
raziskovanja. Pri tem moramo poudariti po-

gosto zmoto, da je morfološki videz trofeje
znak populacijske kvalitete in da je mogoče
z odstrelom voditi nekakšno selekcijo "velikih trofej".
Če sprejemajo lovci ekosistemski in populacijski model ravnanja z vrstami divjadi,
je lovstvo lahko del široke naravovarstvene
dejavnosti (11). Ekološko upravičljiv je v
kulturni krajini (ne v naravnih parkih!) le
lov (plenjenje), ki izpolnjuje vrzel plenilcev.
Glede na zelo zapletene odnose med
plenilci in plenom je izpolnjevanje te naloge
zelo zahtevno in odgovorno. Misel, da bi
lahko vse uravnavanje prepustili naravnim

dejavnikom, je na ravni velikih rastlinojedcev in njihovih plenilcev v kulturni krajini
napačna. Vsekakor je za "posnemanje" naravnega modela plenjenja potrebno poglobljeno znanje o biologiji in ekologiji vrst
ter njihovih populacij. Primernejši izraz kot
posnemanje je "prilagajanje" modela naravnega plenjenja pogojem večnamenskega
kulturnega okolja. "Gojenje ali upravljanje"
s populacijami vrst divjadi moramo zato

zajeti v njihovih bolj ali manj ohranjenih
ekosistemskih mejah in v nobenem primeru v okviru meja
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lovišč

lovskih družin ali

celo še manjših lastniških posesti. Populacije mnogih vrst je potrebno zajeti v meddržavnih mejah. Zaradi naravoslovne nepoučenosti večine članov bi zato morali
ustrezno in sistematično biološko in ekološko izobraževati člane, da ·bi se ne zgodili
primeri napak in zlorab. Z znanjem in vzgojo bi morali odstraniti stare in zakoreninjene

zmote, kot so npr. pojmi o škodljivih vrstah
(sovraštvo do plenilcev), o "živinorejskem"
načinu pri gospodarjenju z divjadjo, o težnji
po veliki številčnosti (prenaseljenosti) rastlinojede divjadi, o naseljevanju tujerodnih
vrst, o lovu na trofeje itd. V poseljeni in
gospodarsko izrabljani krajini z mozaično
ohranjenostjo prvotne narave, kakršna je
Slovenija, so lahko lovci zaradi množičnosti
organizacije in razpršenosti po vsem državnem ozemlju, pomemben partner v varstvu
narave.
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Ravnanje s problematičnimi živalskimi vrstami
v Sloveniji na osnovi spoznanj raziskovalnega dela
Decision making in the Conservation Management of Problem
Wildlife Species in Slovenia, based on the Knowledge gained
through Current Research Projects
Miha ADAMIČ*
Izvleček
Adamič,

M.: Ravnanje s problematičnimi živalskimi vrstami v Sloveniji na osnovi spoznanj raziskovalnega dela. V slovenščini, cit. lit. 17.

Slovenija sodi med nekaj srednjeevropskih držav,
ki jih še naseljujejo vsi avtohtoni veliki sesalci,
med njimi tudi predstavniki velikih zveri: rjavi medved, volk in ris. Kljub temu, da so vse tri uvrščene
v Rdeči seznam ogroženih sesalcev v Sloveniji
ter, da predstavljajo dragocen element narodove
naravne dediščine in biotske raznovrstnosti pa ne
smemo prezreti dejstev, ki praviloma otežujejo
napore za njihovo varstvo v kulturni krajini. Zaradi
načinov prehranjevanja ter drugih vedenjskih značilnosti sodijo v skupino problematičnih živalskih
vrst, ki človeku povzročajo škodo na imetju in so
mu lahko tudi nevarne. Ohranitev teh vrst v kulturni
krajini je zato odvisna od splošnega javnega mnenja, le tega pa je mogoče pozitivno kondicionirati
s hitrim vključevanjem koristnih ugotovitev raziskovalnih projektov.
Ključne besede: problematične vrste, velike
zveri, odnos javnosti, raziskovalno delo, Slovenija

Synopsis
Adamič, M.: Decision making in the Conservation Management of Problem Wild life Speci es in
Slovenia, based on the Knowledge gained through
Current Research Projects. ln Slovene, lit. quot. 17.
Slovenia is among few Central european countries with preserved native stock of large mammals, including carnivore species, brown bear,
wolf and lynx. Although the late represent valuable part of natural heritage and biotic diversity,
and we re al so put on the List of threatened mammals in Slovenia, the problems arising from the
management of viable populations of large carnivores should not be overlooked. According to
their food strategies and behavioural patterns,
they are treated as problem species. The chances for long term preservation of those species in
cultural landscapes, which in fact the greatest
part of Slovenia belongs to, is therefore closely
related to the acceptance of general public. Since,
the !ate might be positively supported by the results of current research projects on large carnivores, it is therefore very important for new knowledges to be promptly implicated in problem species conservation strategies.

Key words: problem species, large carnivores,
public acceptance, research results, Slovenia

1.UVOD
1. INTRODUCTION

Slovenija sodi med tistih nekaj srednjeevropskih držav, ki jih še naseljujejo vsi
avtohtoni veliki sesalci, med njimi tudi predstavniki velikih zveri: rjavi medved, volk in
ris. Kljub temu, da so vse tri uvrščene v
Rdeči seznam ogroženih sesalcev v Sloveniji ter, da predstavljajo dragocen element
narodove naravne dediščine in biotske
raznovrstnosti pa ne smemo prezreti dejstev, ki praviloma otežujejo napore za
* Prof. dr. Miha Adamič, Oddelek za gozdarstvo
in gozdne vire Biotehniške fakultete, Večna pot
83, 1000 Ljubljana, SLO

njihovo varstvo v kulturni krajini. Gledano
skozi današnjo človekovo optiko sodijo
namreč vse tri vrste v skupino problematičnih živalskih vrst. S tem izrazom danes
nadomeščamo arhaično zveneči pojem
škodljive živali ki je per se opozarjal na
nedvoumno škodljivost nekaterih živalskih
vrst in torej posredno spodbujal k njihovemu zatiranju. V to skupino lahko sodijo
velike in srednjevelike zveri, veliki rastlinojedci, ribojedi ptiči ter nekateri ptiči pevci
oziroma tiste vrste, ki zaradi načina prehranjevanja ter drugih življenjskih značilnosti:
(1) človeku povzročajo škodo, (2) z njim
tekmujejo v izkoriščanju istih naravnih virov
in (3) izjemoma so ljudem lahko tudi nevarne.
Gozd v 54, 1996
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Za uspešnost dolgoročnega upravljanja
s populacijami problematičnih vrst, v soglasju z željami posameznih skupin prebivalcev Slovenije, ki danes prek svojih
parlamentarnih predstavnikov že postajajo
ključen element teh akcij, so neobhodno
potrebni čim točnejši podatki o:
-velikosti in zgradbi populacij ter številč
nih trendih problematičnih vrst,
-dejanski stopnji ranljivosti ali ogroženosti problematičnih vrst,
-prostorski razširjenosti in trendih širjenja v antropogene krajino,
-dejanskem obsegu konfliktov med člo
vekom in problematičnimi vrstami,
-odnosu lokalnih prebivalcev do varstva
problematičnih živalskih vrst,
-izkušnjah v rabi preprečevalnih sredstev,
-višini izplačanih odškodnin za škodo,
ki jo te vrste povzročajo, itn.
Uspešnega varstva populacij prostoživečih živali v kulturni krajini danes ni več
mogoče načrtovati samo na klasični dvo-

smerni ravni: živalska populacija- habitat,
pač pa je potrebno upoštevati tudi tretjo
raven - človeka. Slednje je še posebej
pomembno pri oblikovanju varstvene strategije problematičnih živalskih vrst. Neupoštevanje odnosa tistih skupin lokalnih prebivalcev, ki so zaradi zakonskega varstva
problematičnih živalskih vrst neposredno
prizadete, lahko povsem izniči smisel varstvenih projektov. Tisto kar enemu pomeni
estetsko in naravovarstveno kakovost,
lahko namreč drugemu povzroča škodo ali
ga celo ogroža (Tucker,Pietscher 1989,
Craven et al 1992, Kellert 1996, itn.). Vse
skupaj pa je povezano z različnimi načini
preživljanja ter lokacijami prebivališč. Kljub
geografski majhnosti Slovenije se načini
preživljanja in s tem izpostavljenost škodi,
ki jo lahko povzročajo problematične vrste,
regionalno močno razlikujejo. Kulturna krajina zaradi različnosti človekovih interesov
ni posebno primeren habitat problematičnih
vrst. Praviloma premajhni rezervati in zavarovana območja pa sami ne zmorejo
opravljati funkcije varstva teh vrst. Za boljše razumevanje širših problemov si bomo
le-te v nadaljnjem ogledali na primeru
rjavega medveda (Ursus arctos L.) v Sloveniji.
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2.KAJ VEMO O VELIKOSTI POPULACIJE RJAVEGA MEDVEDA V SLOVENIJI.
2. WHAT DO WE KNOW ABOUT THE POPULATION SIZE OF BROWN BEAR IN SLOVENIA

Pritajen način življenja, generalističen
prehranjevanja, velika gibljivost ter
obsežnost individualnih arealov aktivnosti
otežujeta možnosti točnega preštevanja
oziroma ugotavljanja velikosti ter drugih
pomembnih lastnosti populacij. Da bi spoznali vsaj nekatere značilnosti populacije rjavega medveda v Sloveniji smo v jeseni
leta 1993, v sodelovanju s Komisijo LZS
za veliko divjad in zveri organizirali prvo
jesensko preštevanje medvedov na medvedjih mrhoviščih in krmiščih za divje
prašiče v celotnem osrednjem varovalnem
območju. Jesenska preštevanja smo kombinirali še s spomladanskim štetjem, prav
tako na krmiščih. S tem delom kontinuirano
nadaljujemo že 4.leto (v maju 1996 smo
opravili spomladansko štetje) in nameravamo nadaljevati tudi v prihodnje. Zanimivi
so rezultati, ki so prikazani v preglednici 1.
Za populacijo rjavega medveda v Sloveniji
je značilen visok delež mladičev oziroma
povprečno število mladičev 1 1 vodečo
samico. Številke nas opozarjajo na visoko
reproduktivno stopnjo populacije. Ker domnevamo, da je predzimska mortaliteta
mladičev v 1. življenjskem letu majhna, je
prav vsakoletni prirastek razlog za naglo
povečevanje velikosti populacije ter prostorsko širjenje vrste v Sloveniji. S preštevanjem seveda ni mogoče ugotoviti toč
nega števila medvedov. Vsi pač ne prihajajo na krmišča. Po opazovanjih v Romuniji
(0. lonescu, ustno sporočilo 1994) prihaja
na krmišča v jesenskem času, odvisno od
prehranskih razmer v naravi, med 70 in
90% vseh medvedov v območju.
način

Pri naših proučevanjih razširjenosti in
gostote medvedov smo uporabili rezultate
preštevanja rjavih medvedov na krmiščih v
maju 1996. Iz razlik v izračunanih gostotah
je očitno, da območje razširjenosti rjavega
medveda v Sloveniji sestavljajo tri, po gostotah in življenjskih razmerah različno primerna območja:
- (1 )Kočevsko-Belokranjsko s povprečno
gostoto 1 ,3 živali/1 000 ha,
- (2) Krimsko, Notranjsko in Novomeško

Ravnanje s problematiČnimi živalskimi vrstami

v Sloveniji

na osnovi spoznanj raziskovalnega dela

Preglednica 1: Rezultati jesenskega preštevanja rjavih medvedov na
in 1995 v osrednjem varovalnem območju vrste v Sloveniji.

krmiščih

v letih 1993, 1994

Table 1.: The results of autumn 1993, 1994 and 1995 censusings of brown bears on teeding sites in
core range of the species in Slovenia.
Delež-vodečih

Delež

samic

mladičev

(km )

Skupno
štev:llo
preštetih
medvedov

Date of the'
censusina

Area
counled
2
lkm !

Total figuress
ofcensused
bears

Oktober

2582

n
207

%
100

n
52

%
25,1

n
83

%
40,1

1,6

3314

195

100

47

24,1

80

41,0

1,7

3878

258

100

59

22,9

93

36,0

1,6

Površina

Datum
štetja

oQmočja

štet~a
1

Povpr.
število
mladičev/1

Share of the
tema/es with
the cubs

vodečo

samico
Share of the
cubs

No. ofcubs
oer 1 female

1993
October
1993

Oktober

1994
October
1994

November

1995
November
1995

LGO s povprečnim! gostotami 0,52-0,62
živali/1 000 ha in
- (3) Obalno-Kraško LGO ter ZahodnoDinarsko območje (Nanoško-Hrušiško območje, Idrijsko hribovje in Trnovski gozd) s
povprečnim! gostotami med 0,24-0,29 živali/! 000 ha.
Obalno-Kraško LGO ter zahodno Dinarsko območje, v katerih se enoti populacije
rjavega medveda šele oblikujeta, se prostorsko prekrivata s predloženim razširjenim delom osrednjega varovalnega območ
ja iz leta 1994.
3.KAKŠEN JE DEJANSKI OBSEG NEPOSREDNIH KONFRONTACIJ RJAVEGA
MEDVEDA S ČLOVEKOM V SLOVENIJI.
3. WHICH IS THE REAL EXTENT OF CONFLICT
ENCOUNTERS AMONG HU MANS AND BROWN
BEARS IN SLOVENIA,

Telesna velikost, velika gibljivost in plenilski način življenja izpostavljajo rjavega
medveda kot človeku potencialno nevarno
vrsto. Po napadu samice z mladiči na krajana Zlatega repa pri Dvorski vasi spomladi
1996, le-ta je bil težko poškodovan in več
mesecev hospitaliziran, se je ponovno

razvnela polemika o nevarnosti rjavega
medveda za ljudi. Ta tematika je vsekakor
zanimiva in postane tudi v Sloveniji od časa
do časa silno aktualna. Glede na izbruhe
nestrpnosti, ki jih množični mediji veselo
podpirajo, gre verjetno za fiksirani atavistični strah človeka pred zvermi in drugimi
nevarnostmi iz narave. O problematiki
napadov rjavega medveda, ki so se končali s smrtnim izidom za ljudi na ozemlju
(nekdanje) Jugoslavije sta pisala Cicnjak
in Ruff (1990), drugih podrobnejših podatkov o tovrstnih dogodkih pa ni zbranih. Da
bi bolje spoznali razsežnosti problema, smo
pričeli na več ravneh zbirati in analizirati
tovrstne dogodke. Pri analizi konfliktnih
situacij med rjavim medvedom in človekom
v Sloveniji po 11. svetovni vojni smo zbrali
registrirane podatke o 20 napadih na ljudi,
ki so se končali bodisi s smrtnim izidom ali
težjimi telesnimi poškodbami oseb, zaradi
katerih so morale iskati zdravniško pomoč
in bile tudi hospitalizirana. Domnevamo,
da v analizo nismo uspeli zajeti vseh
dogodkov, ker posebno v povojnih letih
tovrstni primeri niso vzbudili tolikšne medijske pozornosti kot danes.
Iz preglednice 2 je razvidno, da je medGozd V 54, 1996
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Preglednica 2: Analiza 20 primerov konfliktnih
Sloveniji v obdobju po !!.svetovni vojni.

srečanj

med

človekom

in rjavim medvedom v

Table 2. The analysis of 20 direct confrontations among brown bears and humans in Slovenia in the
post World war 11 pen"od
Značilnosti:
m~dVedOv, vpletenih v

.·

m~ji8de-:ncl-_ljQdi

število_ smrtiiih
~_te:Vilo _Sreči:lnj~- kt so
prlm~rqv med ilu.dml ·· se_' končali s telesnimi

pri srečanju_ z

Skupaj

p_oškOdbami

me(jvedOm
Status of the be8rs ln vo/Ved
indir:'eCt Btt~cks'ofl_thS
· ..
humans- in Slovenia

_ _No. oi ~tt8Cks0i:the_
bears, ended by the
deaths ofJnvolved
..
oersons

be'arS~' ended by the
lrijudes- of lnvt;JIVed
o'ersons

mladiči

1

13

14

1

1

2

1

2

3

1

1

Samice z

No. of attacks oti/ie

'

Total

Females with cubs

Medvedi ranjeni s strelnim
orožjem
Firearm wounded bears
Posamične

živali, neznan

razlog
Single bears, unknown
reasons

Medvedji pari v paritvenem
obdobju
Matinq pairs of bears

Skupaj
Total

3

ved lahko človeku nevaren (3 smrtni primeri in več težko poškodovanih, tudi trajno
invalidnih oseb), vendar pa je glede na
pogostnost srečanj med človekom in medvedom dejanskih konfliktnih situacij malo.
Kar 70% vseh napadov so v Sloveniji
povzročile samice z mladiči. Ob naraščanju
številčnosti in prostorskem širjenju rjavega
medveda v Sloveniji je opazno, da se
samice z mladiči pogosteje pojavljajo v
bližini naselij ali celo v njih. Ponavljajoča
srečanja s človekom pa povzročajo pri
samicah strah za mladiče, ki lahko preraste
tudi v agresivnost. Pri tem je treba seveda
upoštevati razlike v individualni toleranci
samic do ljudi in ravneh agresivnosti ob
srečanjih s človekom. Nedvomno pa je
treba pričakovati, da bo direktnih konfliktnih
situacij med človekom in medvedom v
prihodnje še več. Habituacija oziroma
zmanjšana odzivnost živali na pojav člo
veka je namreč običajna posledica pogostega srečavanja s človekom - siceršnim naravnim sovražnikom. V Romuniji
(0. lonescu, ustno sporočilo 1994) so
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.

t7

.

20

medvedi v obdobju 1987-1992 povprečno
v enem letu ubili 4 osebe, težje ranili 15
oseb (ki so morali pomoč iskati v bolnici) in
40 ljudi lažje poškodovali. Skupaj je bilo
torej v povprečju v enem letu v obravnavanem obdobju okoli 60 registriranih napadov
medvedov na ljudi, ki so se končali z različnimi posledicami. Zanimivo pa je, da se
je število napadov na ljudi značilno poveča
lo po ponesrečenem poskusu, da bi iz narave odvzete mladiče v ujetništvu z intenzivnim krmljenjem vzredili v velike, trofejno
rekordne živali. Medvede, navajene na bližino človeka, so kasneje spustili nazaj v
naravo, kjer naj bi postali lovski plen političnega establishmenta s Caucescujem na
čelu. Ob srečanjih z ljudmi so medvedi pri
njih iskali hrano, napadali črede, vdirali v
hleve, itn. Poškodbe in smrtni primeri ljudi
so seveda zgolj logična posledica romunskega tipa interakcij. Istočasno je ta izkušnja tudi jasno opozorilo, da je dolgoročno
sobivanje človeka in rjavega medveda mogoče le tam, kjer med njima obstoja spoštljiva distanca, ki jo morata upoštevati oba

Ravnanje s

problematičnimi

živalskimi vrstami v Sloveniji na osnovi spoznanj raziskovalnega dela

udeleženca. Pohodi ljudi v osrednje dele
medvedjih habitatov, divja smetišča, ostanki črnih zakolov, v gozdu puščena drobovina uplenjenih velikih rastlinojedcev in verjetno tudi namensko krmljenje medvedov,
le-tem nedvomno zmanjšujejo strah pred
človekom. Večnamensko funkcijo gozda si
danes sicer vsak razlaga po svoje, vendar
pa v glavnem vsi pristajamo, da je gozd
tudi habitat divjih živali. Da pa je s pojmom
habitat dejansko opredeljen skup vseh primernosti, ki neki živalski vrsti omogočajo
življenje v okviru določenih območij pa je
že preveč zapleteno. Dolgoročno primeren
habitat za medveda pa je le tam, kjer se ta
redko sreča s človekom oziroma se mu
lahko varno izogne.
Ker so nas podrobneje zanimale reakcije
rjavega medveda ob srečanju z ljudmi, smo
v okviru raziskovalnega projekta MZT
"Razsežnosti problemov varstva velikih
zveri v kulturni krajini-primer rjavega medveda v Sloveniji" v letu 1994 in 1995 opravili anketo med revirnimi gozdarji, zaposlenimi v osrednjem območju razširjenosti rjavega medveda ter v območjih, ki jih ta
vrsta v zadnjih letih pospešeno kolonizira.
Med anketiranci, skupaj 193, so prevladovali slušatelji prvega letnika višješolskega
študija gozdarstva ob delu. Eno od vprašanj na vnaprej pripravljenem anonimnem
vpra~alniku je bilo namenjeno reakcijam,
kakrsne so anketiranci opazili pri medvedih
ob srečanjih v gozdu. V opisanih 212 srečanjih so bili le v 13 primerih opaženi vidni
znaki agresivnosti živali, v vseh primerih
pri srečanju z medvedkami z mladiči.
Opozoriti pa moramo, da je bilo srečanj z
vodečimi samicami precej več, vendar jih
je 13 očitno nestrpno reagiralo na pojav
človeka v bližini mladičev. Vsa opisana
srečanja so se končala brez neposredne
konfrontacije živali in človeka.

4.KOLIKO PRIMERNIH HABITATOV JE
POTREBNIH ZA VARSTVO VITALNE
POPULACIJE RJAVEGA MEDVEDA IN
DRUGIH PROBLEMATIČNIH VRST Z VELIKIMI INDIVIDUALNIMI AREALI AKTIVNOSTI.
4. WHICH IS THE AM MOUNT OF SUITABLE
HABITATS, NECESSARY TO SUPPORT VIABLE POPULATIONS OF THE BROWN BEAR
AND OTHER PROBLEM WILDLIFE SPECIES
WITH LARGE HOME RANGES.

Zagotovitev zadostne količine in kakovosti vrstno primernih habitatov sodi vsekakor med ključna izhodišča dolgoročne
ohranitve vitalne, samoobnovljive populacije rjavega medveda in drugih velikih zveri
v Sloveniji (Adamič 1993). Funkcija varstva
živalskih vrst je v vrhu hierarhije funkcij le
v praviloma premajhnih rezervatih in drugih
zavarovanih območjih, v kulturni krajini pa
je (ne)posredno prizadeta z drugačnimi
človekovimi interesi v istem prostoru. Rjavi
medved je gibljiva živalska vrsta z velikimi
individualnimi areali aktivnosti. Z radiotelemetrijsko študijo, ki je tekla v okviru projekta Ekologija rjavega medveda v Sloveniji,
smo ugotovili, da meri površina individualnih arealov aktivnosti radiotelemetriranih
medvedov od 60 do 200 km2 (Kaczensky
1996), Staniša (1996) pa je ugotovil, da
merijo areali aktivnosti risa (Lynx lynx) na
Kočevskem med 135 in 222 km2
Naravovarstveniki so že na začetku 20.
stoletja pričeli izločati in varovati narodne
parke, naravne rezervata in druge oblike
zavarovanih območij, v katerih naj bi ohranili biotsko raznovrstnost. Pojem biotske
raznovrstnosti je sicer novejšega datuma,
vendar so se takratne ideje varstva z njim
prekrivale. Kljub nedvomni pozitivni vlogi
takih območij v preteklosti pa danes že
obstaja izvirna nevarnost, da zavarovano
območje postane izoliran otok v kulturnem
okolju oziroma razviti kulturni krajini (Gilpin,
Soule 1986). Pogosto namreč naletimo na
razmišljanje, da naj bo narava v zavarovanih območjih čim bolj zaščitena, drugje pa
naj drugi, bolj pragmatični cilji prevladajo
naravovarstveno funkcijo.
V najnovejšem času srečujemo razmišljanja, da naj bi nekdanja (oziroma še
sedanja) gojitvena lovišča v Sloveniji poGozdV 54, 1996
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stopno prevzela vodilno vlogo v varstvu

območij

velikih sesalcev v Sloveniji. Ali je to v

Seveda imajo zavarovana območja v sistemu varstva velikih zveri lahko zelo po-

resnici mogoče? Po klasifikaciji primerno-

in na povezovalnih delih med njimi.

prostorski okvir za varstvo vitalnih, samo-

membno težo. Načrtovalci upravljanja s populacijami prostoživečih živali v teh ob-

obnovljivih populacij velikih sesalcev (Mysterud, Muus-Falck 1989a,b), je dolgoročni

močjih pa bodo morali doživeti miselno
tranzicijo v celostnem razumevanju proce-

uspeh te naloge mogoče zagotoviti šele v
mega-rezervatov, s površino

sov, ki jih zagovarjajo. Radikalno zmanjševanje velikosti populacij jelenjadi in sočas
no popolno varstvo volka v okvirih istih

ni klasifikaciji pa sodi večina gojitvenih
lovišč v Sloveniji, ki naj bi postopno prerasli
v zavarovana območja s poudarjeno funkcijo varstva velikih sesalcev, v kategorijo
rezervatov z enotnim upravljanjem s po-

območij, nujno vodi v nov induciran konflikt
med volkom in človekom. Ta se na Kočev
skem že kaže v skokovitem naraščanju
izplačane odškodnine za ubite domače

pulacijami divjih živali na površini med 100
in 1000 km2 (1 0' do 1os ha). Taka območja
po mnenju obeh avtorjev predstavljajo
komaj dovolj velik prostorski okvir za

ni univerzalno orodje v tem primeru, ljudi
je vsekakor treba opremiti tudi z učinkovi

sti habitatov, ki jih je potrebno ohraniti kot

območjih

1000-10.000 km2. (1 os do1 0' ha). Po citira-

ohranitev populacij manjših in srednjeveli-

kih rastlinojedcev. Kljub, v primerjavi s Skandinavija ugodnejšimi prehranskimi zmogljivostmi, pa nikakor niso primerna za zagotovitev dolgoročne samoobnovljivosti popu-

lacij velikih rastlinojedcev in še manj velikih
zveri. Celo,

če

bi uspeli poenotiti sistem

upravljanja oziroma cilje v vseh gojitvenih
Joviščih

na

Kočevskem

bi dobili funkcional-

ni blok s površino komaj nekaj manj kot
700 km2. Tak rezervat, ki bi bil premajhen,
da bi lahko neodvisno od sosednjih območij
zagotavljal prostorski okvir za dolgoročno
varstvo samoobnovljive populacije katere

od treh velikih zveri. Razmišljanja o strateški ekskluzivnosti načrtovanega območja
Kočevskega naravnega parka (KNP) v
pogledu varstva velikih zveri, ki jih pogosto

slišimo tudi med zagovorniki ustanovitve

živali. Seveda zmanjšan odstrel jelenjadi
timi preprečevalnimi sredstvi. Vsekakor pa
je velikost in dostopnost plenske populacije
eden ključnih mehanizmov dolgoročnega
in čim manj konfliktnega varstva volka.
Različni cilji v istem prostoru in času pač
niso kompatibilni. Seveda pa se moramo
vprašati ali je politična podpora razvoju
ovčereje, ki na Kočevskem nikoli ni imeta

ekonomskih poudarkov, sploh smiselna.
Današnja država nekritično nadaljuje povsem politično zastavljeni projekt nekdanje
SZDL, s katerim so pričeli v drugi polovici
SO .let, verjetno zaradi izboljševanja imagea
takratnih oblasti v odnosu do zasebne
pobude v kmetijstvu. Ista država varuje
velike plenilce (kar je seveda v skladu z
normami ki veljajo v Evropi), ki napadajo
ovce in plačuje odškodnino rejcem, ki dobivajo državne premije ali so dobili vsaj
sredstva za pričetek reje ovc. V konkretnem primeru gre za očitno razmetavanje

KNP, so bile na licu mesta demantirane

državnega denarja, ne glede iz katerega

tudi z ugotovitvami projekta proučevanja
velikosti arealov aktivnosti radiotelemetrira-

vira prihaja. Verjetno neinformirani davkoplačevalci so še tiho.

nih risov na

Kočevskem.

Staniša (1996) je

Pri iskanju razpoložljivih prostorskih okvi-

ugotovil, da so se posamezne ra-

rov za dolgoročno ohranitev vitalne zahod-

diotelemetrirane živali v različnih obdobjih
leta zadrževale tudi na sosednjih območjih
na Hrvaškem. Enako jasno v pogledu

no-Dinarske populacije rjavega medveda
in drugih dveh velikih zveri bo treba presto-

pomenske ekskluzivnosti zavarovanih območij

pač pa tudi državno mejo. V dogovoru s
Hrvaško bo treba postaviti skupno, med-

du): Zavarovana območja niso dovolj, na-

medveda in druge velike zveri, ki bi, poleg

namreč

je bilo tudi geslo Evropskega leta
varstva narave-ENCY'95 (v prostem prevo-

piti, ne samo meje zavarovanih območij

državno varovalno območje za rjavega

rava je povsod. Zato je nadvse pomemb-

razširjenega osrednjega varovalnega ob-

no, da varstvo problematičnih vrst koncipi-

močja

ramo tako, da bo njihova prisotnost mogo-

tudi

ča

količino

tudi na zunanjih robovih zavarovanih
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datn[h 130.000 ha (Frkovi6 et al 1987) ter
del Cičarije. Tako oblikovano meddržavno
območje za varstvo velikih zveri bi merilo
nekaj več kot 7000 km', v njem pa bi bilo
dovolj prostora za življenje vitalne populacije 450-600 rjavih medvedov. Tak predlog
(Adamič 1994) smo že leta 1994 naslovili
na odgovorne institucije v Republiki Hrvaški, vendar odgovora ni bilo. Treba bo poskusiti znova. Dolgoročna projekcija citi~
rane velikosti populacije pa je dovolj zanesljiv garant njene vitalnosti oziroma samoobnovljivosti tudi pri zmernem stopnjevanju
recentnih pritiskov iz okolja. Z le-tem je v
prihodnje, vsaj do polne uveljavitve predlaganih konzervacijskih norm v območju,
vsekakor treba računati. Predlog za oblikovanje Fenoskandijskega mega-rezervata
za rjavega medveda (Kolstad et al 1986,
Mysterud, Muus Falck 1989b), ki predvideva uveljavitev skupnih strateških
izhodišč varstva te živalske vrste na
Norveškem, Finskem in Švedskem, nam
pri tem lahko služi kot realen model.

5.RJAVI MEDVED PONOVNO V ALPAH
-DA ALJ NE?
5. THE RETURN OF THE BROWN BEAR INTO
THE ALPS- YES OR NO ?

Z Zakonom o okolju v Sloveniji iz leta
1991 so prostoživeče živali ter drugi narav~
ni viri postali last države, ki v drugih
zakonskih aktih in podzakonskih predpisih
predpisuje ravni upravljanja s populacijami
(population management levels). V Uredbi
o zavarovanju ogroženih živalskih vrst
(Ur.l. RS 57/93) so naštete vrste, ki so
zaradi svoje redkosti, ranljivosti ali ogroženosti trajno zavarovane. Vse tri vrste velikih
zveri so v citirani Uredbi uvrščene med
trajno zaščitene vrste na celotnem ozemlju
Slovenije. Recentni prostorski in številčni
trendi populacije rjavega medveda, na
katere so po letu 1990 opozarjali tudi
pogosti konflikti med to živalsko vrsto in
človekovo lastnino, so bili pri sprejemanju
citirane uredbe očitno prezrti. S tem je
država prevzela tudi odgovornost, da bo
posledice zaščite problematičnih živalskih
vrst tudi primerno sanirala. Sodeč po
naraščanju višine izplačane odškodnine,

številu vsako leto izdanih dovoljenj za izredni odstrel problematičnih medvedov, ki
napadajo živino, posebno ovce na pašnikih, ter protestnih peticijah lokalnih prebivalcev v Alpah, je bila Uredba o varstvu
ogroženih vrst očitno pripravljena brez
upoštevanja stališč lokalnih prebivalcev do
varstva velikih zveri oziroma brez predhodne javnomnenjske raziskave v tej smeri.
Predvsem pa manjka pomemben varnostni
ventil, ki bi zagotavljal večjo naklonjenost
lokalnega prebivalstva idejam varstva ve~
likih zveri. To pa je finančna podpora široki
uporabi preprečevalnih sredstev in ukre~
pav, ki so lahko zelo učinkoviti, vendar so,
vsaj gledano kratkoročno, praviloma dragi.
Uredba o tem, žal, ne govori. Upoštevana
je le kurativa, povračilo škode (?) in izdajanje odstrelnih dovolilnic za radikalna· odstranitev posameznih problematičnih živali.
V vseh analiziranih primerih (preglednica
3) je rjavi medved napadel nenadzorovane
ovce oziroma črede brez pastirja. Ograde
so bile praviloma ograjene z žično ograjo,
višine do 150 cm. Medvedu, ki spretno
pleza, le-ta ne predstavlja nikakršne ovire,
pač pa onemogoča ovcam, da bi ušle na
prosto. Pri napadih v srednjevelikih ogradah medved pogosto ovce nažene v kot in
jih pritisne k ograji (I.Koren, ustno sporočilo). Nobena od napadenih ograd ni bila
dodatno zavarovana z električno ograjo "električnim pastirjem". Vsekakor je v določilih Uredbe o zavarovanju ogroženih živalskih vrst v Sloveniji spregledana nujnost
sočasnega preventivnega varstva lokalnih
prebivalcev oziroma njihove lastnine pred
zaščitenimi velikimi zvermi ali kako drugo
skupino problematičnih živalskih vrst.
Ponavljajoči se napadi na ovce na Po~
kljuki in Mežakli leta 1991, na Tolminskem
in Pivškem leta 1993, na Kobariškem v
letih 1993, 1994, 1995 in 1996 ter drugod
v Sloveniji so jasno opozorilo, da se bomo
s tovrstnimi problemi, verjetno celo v po~
večanem obsegu, še soočali. Vsekakor je
treba tovrstne napovedi upoštevati tudi v
strateških izhodiščih varstva velikih plenilcev v Sloveniji. Ker je nosilna zmogljivost
habitatov v zunanjem območju, posebej
njen prehranski aspekt, v primerjavi z
osrednjim območjem majhna, je problem
škode latentne trajno prisoten. Primeri
plenjenja ovc ter druge značilne oblike
Gozd V 54, 1996
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Preglednica 3: Analiza 62 primerov plenjen ja ovc v zunanjem območju razširjenosti rjavega medveda v Sloveniji.
Table 3. Analysis of 62 predation cases of brown bears upon sheep in the areas out of the species core
range in Slovenia.

·<
• ·····• > :; (~B$es of;: :p(~'J~~I! «'!l~d(n • l,
···'' !••·•···.:·.·•· , •.. •:·;.,,'"•C(·· '•'P(edatiqn>'' •·:·:,.al(cases·• . :c.•••

J.; · '

Pašniki pašnih
skupnosti nenadzorovana
prosta paša
Community pastures ~
sheep unguarded
Srednjevelike ograde
s površino 2-1 Oha
brez nadzora
Medium sized
enclosures 2-1 O ha sheep unguarded
Male ograde
s površino s 1 ha
brez nadzora
Small enclosures
s 1ha- s he ep
unguarded

37

88

2,0

7

15

66

5,0

9

10

146

11,0

prehranjevalnega vedenja (poškodbe če
belnjakov, itn.) so posledica lahke dostopnosti antropogenih prehranskih virov ter
skromnejših naravnih prehranskih zmogljivosti habitatov v predalpskem in alpskem
območju. Škoda, ki jo povzroča rjavi medved, vzbuja med lokalnim prebivalstvom
odklonilne odnose do varstva te živalske
vrste, kljub širšim mednarodnim pomenskim razsežnostim akcije povratka rjavega
medveda v Alpe. Varstvo problematičnih
vrst je lahko uspešno le ob vzpostavljenem
soglasju lokalnih prebivalcev. Takega soglasja pa od prebivalcev Alp, zaradi tradicionalnih odklonilnih stališč do velikih plenilcev, ki izvirajo tudi iz njihove ekonomske
navezanosti na pašno živinorejo, ne bo
lahko pridobiti.
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6.ZAKLJUČKI
6. CONCLUSIONS

Pri upravljanju z vitalnimi populacijami
živalskih vrst v kulturni krajini se srečujemo z različnimi ciljnimi skupinami prebivalcev in njihovimi interesi. S
tem se porajajo tudi različni, večkrat povsem nepričakovani problemi, ki se s časom
spreminjajo, in katere je treba vsekakor
upoštevati. Le konsenz prizadetih lokalnih
skupin prebivalcev ter skupnosti lahko zagotovi uspeh varstvenih akcij, neupoštevanje njihovega mnenja pa je iracionalno.
Samo z represivnimi ukrepi, ob neučinko
vitih inšpekcijskih službah ter nedorečeni
kaznovalni politiki, učinkovitih ukrepih varstva problematičnih vrst namreč ni mogoče
problematičnih

Ravnanje s

dolgoročno
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uveljavljati. Varstva ogroženih

živali iz skupine problematičnih vrst ne
smemo zaostriti do točke, kjer se varstvena
ideja konfrontira z zahtevami družbe, pose-

bej prizadetih lokalnih skupin prebivalcev.
Zahteve po varstvu živalskih vrst morajo

izhajati tudi iz želje ljudi, da živali ohranimo
in ne smejo biti zgolj konstrukt državnih
uradnikov.

Rjavi medved in ris, v prihodnosti se
jima bo morda pridružil tudi volk, se iz
Slovenije širila v Avstrijo ter Italijo in že
poseljujeta obmejne pokrajine. Problemi,
ki se v Sloveniji pojavljajo v območjih tradicionalne razširjenosti velikih zveri in po letu

1990 tudi v slovenskih Alpah, se tako širijo
proti severu. Zaradi več kot stoletne odsotnosti obeh vrst zveri v Avstriji, se reakcije

tamkajšnih anketiranih prebivalcev, kot je
razvidno iz javnomnenjske študije o odno-

su ljudi do velikih zveri (Korenjak 1995)
značilno razlikujejo od mnenja enakih ciljnih
skupin v Sloveniji. K slednjemu je verjetno
nehote prispeval tudi projekt WWF Austria, ki je leta 1992, brez soglasja lokalnih
prebivalcev, pričel z akcijo naseljevanja
oziroma "dodajanja" rjavih medvedov, odlovljenih na Hrvaškem in v Sloveniji, v območje manjšega kraj_inskega parka v Nižji
Avstriji. V območju Otschergebierge je že
okoli 1O let živel odrasel samec, ki je tja
prišel po naravnem selitvenem koridorju iz

Slovenije (Kraus 1991). V WWF Austria so
zato razmišljali, da njihova akcija pomen-

ltaljanom bo treba vljudno dopovedati, da
povratek rjavega medveda v Alpe le ne bo
tako enostaven, nikakor pa ne poceni, kot
si predstavljajo. Ne smemo si namreč do-

voliti, da povračilo škode in nabavo preprečevalnih sredstev za prizadete prebivalce
plačuje

le slovenski državni proračun.

Za vzpostavitev konsenza lokalnih prebivalcev do varstva problematične vrste

oziroma okvirov njenega političnega habitata (Burns 1986) pa so, poleg spoznavanja
vrstno-specifičnih populacijsko-ekoloških
značilnosti, potrebne tudi raziskave javnega mnenja in vgrajevanje ugotovitev v konkretne odločitve. Z javnomnenjskimi raziskavami moramo pričeti pravočasno, nika-

kor pa ne šele ob nastanku akutne konfliktne situacije, n.pr. ob napadu medveda na
človeka, ob pojavih presežnega ubijanja
živine na pašnikih, itn. Bath (ustno sporočilo, 1995) opozarja, da morajo biti javno-

mnenjske raziskave naravnane na trajno

spremljavo odnosa ljudi do prostoživečih
živali. Bath in Bouchanan (1989) pa poudarjata, da je pri raziskavi odnosa ljudi do
problematičnih vrst potrebno upoštevati
vse ciljne skupine v območju in ne zgolj
najglasnejših. Enako nevarno za pravilno
orientacijo pri odločanju je namreč upoštevati zgolj zagovornika utopično-varstve

nih konceptov, kot nasprotne skupine prizadetih, pogosto celo sovražno razpoloženih prebivalcev. Ne smemo se zanašati,

da se bodo prizadete skupine

počasi

spri-

sko ni ponovna naselitev pač pa te dodajanje živali iste vrste v območje, ki ga ta
Vrsta že naseljuje. Nepremišljene akcije

jaznile s posledicami odločitev, ki so nastale zunaj njihovega okolja in pri katerih niso

lahko torej negativno preoblikujejo odnos
ljudi do sicer privlačnih in pozitivnih idej.
V prihodnje, predvsem ob naglem približevanju Slovenije Evropski uniji, je treba

detih oziroma oškodovanih ljudi so namreč
povezani s ravnemi njihovega poznavanja

pričakovati zaostrene pritiske na Slovenijo,
da zaščiti rjavega medveda na celotnem
svojem ozemlju. Že sedaj nam pogosto
očitajo, da je širjenje rjavega medveda čez
državno mejo v sosednje pokrajine prepočasno predvsem zaradi odstrela v Sloveniji.

Slednje je seveda trhel argument, posebej
če

upoštevamo podatke o deležu mladičev

v podatkih vsakoletnega jesenskega preštevanja na krmiščih (preglednica 1) in, da
odstrel po letu 1990 ni presegel številke
40 živali letno. Sosedom Avstrijcem in

mogli

soodločati.

Elementi tolerance priza-

pomembnih dejstev o problematičnih vrstah.
Slednje tudi pomeni, da je mogoče najavno mnenje vplivati oziroma je možno le-

tega kondicionirati z

obveščanjem

ljudi,

demonstracijo uporabe primernih preprečevalnih sredstev, organiziranjem naravovarstvenih shodov, predavanji, izdajanjem

publikacij o objektivni resnici problemov,
itn. Klasični koncepti upravljanja problematičnih vrst v kulturni krajini, ki so sloneli
zgolj na ugotovitvah av1ekoloških raziskav
in predpisih, niso več primerni za razreše-

vanje današnjih dilem. Duda (1992) ugotavlja, da "včerajšna taktika ni najbolj priGozdV 54, 1996
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problematičnimi

živalskimi vrstami v Sloveniji na osnovi spoznanj raziskovalnega dela

merna za razreševanje današnjih problemov varstva problematičnih vrst". Isti avtor
zato opozarja, da vključevanje javnomnenjskih raziskav v projekte upravljanja z
prostoživečimi živalmi ter drugimi obnovljivimi naravnimi viri ni več nepotrebno razkošje, temveč nuja.
Poleg sprotnega vgrajevanja znanja,
pridobljenega s sodobnimi oblikami raziskovalnega dela v projekte varstva, je
vključevanje ugotovitev javnomnenjskih
raziskav drugi ključni imperativ uspešnosti
upravljanja z divjimi živalmi ter drugimi
obnovljivimi naravnimi viri. Spreminjanje
pomenskega rangiranja prostoživečih živali
od "družbene lastnine posebnega pomena,
ki je (bila) zaupana v upravljanje lovcem"
do naravnega vira v državni lasti in s tem v
lasti vseh državljanov, je pomembno dejstvo, ki se ga klasične interesne skupine
"porabnikov" v Sloveniji (lovci, kmetje, gozdarji) še ne zavedajo. Slednje pa prav kliče
po nujnosti javnomnenjskih raziskav in
sistematičnega komuniciranja z izpostavljenimi ciljnimi skupinami prebivalcev, ki bodo
morali v prihodnosti tudi sami sprejeti del
soodgovornosti za uspešno dolgoročno
varstvo prostoživečih živali.
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Ohranjanje in obnavljanje raznolikosti živalskih
habitatov na primeru ptic
The Conserving and Restoring of the Variety of Animal Habitats on
the Example of Birds
Mirko PERUŠEK'

Izvleček

Pe ruše k, M.: Ohranjanje in obnavljanje raznolikosti živalskih habitatov na primeru ptic. Gozdarski vestnik št. 5-6/1996. V slovenščini, cit.lit. 7.
Prispevek na splošno obravnava habitate ptic v
različnih ekosistemih, njihovo ogroženost in pomen
njihovega ohranjanja. Različne dejavnosti, ki imajo
neposreden stik z okoljem, lahko z upoštevanjem
ter z minimalnimi ukrepi veliko storijo za izboljšanje
pestrosti mikrohabitatov ptic. Ob tem je pomembno
poznati zahteve ptic v prostoru in njihovo pojavljanje.
Ključne besede: divje živali, ptice

1 UVOD
INTRODUCTION

Z začetkom živinoreje in poljedelstva je
začel človek izraziteje posegati v prostor.
Nastali so novi kulturni ekosistemi pašnika,
travnika, njive in urbane krajine, pretežno
na račun zmanjšanja površine gozda.
Nekatere populacije organizmov, ki so v
prakrajini živele v ostenjih, na gozdnih
robovih in jasah, so se prilagodile antropogenim ekosistemom. Gozd je še vedno
osnovna matica naše krajine in se pojavlja
v delcih povsod, od koder je bil izkrčen. Na
celotni prostor se je izraziteje posegala v
tem stoletju, ko se je začelo redno uporabljati stroje. V naselja je prišel hrup,
vibracije in novi načini gradenj, na travnike,
njive in pašnike težka mehanizacija z
agrokemijo, mokrišča so hidromeliolirali,
reke regulirali in gozdove prerahljali ter
prepredli s prometnicami. Spremembe se
· M. P., dipl. inž. gozd., Zavod za gozdove
Slovenije, OE Kočevje, Rožna ul. 39, 1330 Kočevje, SLO

Synopsis
Perušek, M.: Conserving and Restoring the Variety of Ani mal Habitats on the Example of Birds.
Gozdarski vestnik No. 5-6/1996. ln Slovene, lit.
quot. 7.
The article gives a general presentation of bird
habitats in different ecosystems, the ir endangerment and points to the significance to conserve
them. Various activities which are in close contact
with the environment can much contribute to imprave the variety of bird microhabitats by taking
into consideration the former, with only few measures necessary to be performed. Thereby, one
must be acquainted with the de mand s of birds in
the environment and their occurrence.
Key words: wildlife, birds

dogajajo prehitro in mnoge vrste se temu
ne morejo prilagoditi.
V ekosistemih so raznoliki biotopi razpršeni V prostoru. Posamezne vrste imajo
v njih svoj habitat, od katerega so odvisne
v času reprodukcije, prehranjevanja, prezimovanja ali selitve. Človek vedno bolj
spreminja gostoto in razporeditev biotopov.
Prilagodljive populacije so se deloma ali v
celoti prilagodile spremenjenim razmeram.
Z upoštevanjem zahtev vrst po redkejših
habitatih lahko ohranimo in povečamo
biotsko pestrost in ravnovesje v prehranjevalnih verigah.
Pri načrtovanju in izkoriščanju posameznih ekosistemov pogosto prezremo in
mnogokrat nevede negativno vplivamo na
habitate redkih ter ogroženih rastlinskih in
živalskih vrst ter drugih organizmov. Upoštevanje le-teh pa bi naj bilo vodilo za
posege raznih dejavnosti v prostoru. S tem
bi ohranili redke biotope, ki zaradi nas
izginjajo iz okolja, ter obnovili habitate
ogroženih vrst.
V tekstu je poudarek na habitatih posameznih vrst ptic, ki so lahko hkrati biotop
GozdV 54, 1996
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mnogi11 organizmov. Ptice so eden boljših
bioindikatorjev stanja okolja, ker naseljujejo
različne habitate, so relativno lahko prepoznavne in zato primerne za preverjanje
raznovrstnosti habitatov.

2 POSEBNI HABITATI V NAJPOGOSTEJŠIH EKOSISTEMIH TER NJIHOVA
OGROŽENOST
2 SPECIAL HABITATS IN THE MOST FREOUENT ECOSYSTEMS AND THEIR ENDANGERMENT

2.1 Visokogorski ekosistemi
2.1 Mountainous ecosystems

Alpske trate z gorskimi ostenji in melišči
so najvišje ležeči predeli. Ranljivost teh
ekosistemov in s tem vrst, ki tam živijo, je
zelo velika. Negativne vplive vnaša turizem
- visokogorska smučišča, plezanje v ste~
nah ter množično planinstvo. V stenah si
na primernih policah naredijo gnezdo redke
ujede in sove, skalne lastovke, planinski
hudourniki idr. Na gozdni meji so rastišča
ruševca.
2.2 Gozd
2.2 Forest

Slovenija leži na prehodu pestrih klimatskih vplivov z raznolikim reliefom in
talnimi podlagami ter z različno prepustnostjo za vodo. Raznolikim razmeram
sledijo različne združbe organizmov. Z
gospodarjenjem v gozdovih posegamo v
habitate nekaterih ožje specializiranih vrst.
Med redkejšimi in ranljivejšimi habitati v
gozdu so: odmrla drevesa, živa drevesa z
dupli, vodne kotanje, izviri, potoki, stene,
udarne jame, kraške jame, votline, gozdne
jase, gozdni robovi, specifični habitati
(rastišča, stanišča, zimovališča ipd.) ter
tudi nekateri habitati antropogenega nastanka (npr. stavbe, mostovi, kamnolomi).
Gozd je osnovni in prevladujoči avtohtoni
ekosistem v naši gozdnati krajini. Podobni
habitati so tudi v agrarni in urbani krajinf.
Z gospodarjenjem v gozdovih vplivamo
na drevesne sestavo ter na precej manjši
delež odmrlega drevja in še živih dreves z
dupli. Najbolj primanjkuje odmrlih dreves
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primarnim duplarjem - detlom in žolnam,
zato tudi sove, golobi duplarji in drugi večji
sekundarni duplarji v gospodarskih gozdovih najtežje najdejo ustrezno duplo.
Koconogi čuk na primer v sili gnezdi v
škorčnicah po sadovnjakih v bližini hiš.
Razen dupla ne sprejme drugega gnezdilnega habitata, v nasprotju s kozačo, ki
gnezdi tudi v gnezdih kraguljev, skobcev
in krokarjev.
Poseben problem so gozdovi v nižinah
in obvodni gozdovi. V njih je malo starega
drevja, odmrlih in živih dreves z dupli. To
so večinoma drobnoposestniški gozdovi,
ki jih lastniki gospodarsko najbolj izkoriščajo.

Delo v gozdu, izletniki, kolesarji, gobarji
in drugi obiskovalci gozdov vznemirjajo
ptice v času gnezdenja, ko so le te najbolj
občutljive.

2.3 Vodni ekosistemi
2.3 Water ecosystems
Tekoče in stoječe sladke vode ter morje
so biotopi mnogih redkih in ogroženih vrst.
Vodne ekosisteme človek zelo obremenjuw
je s posegi kot so: hidroregulacije vodotokov, odvzemanja vode, zajezitve, stalne
polucije s fekalnimi in industrijskimi odplakami, močna spiranja kemikalij s kmetijskih površin, vlaganja neavtohton ih rib in
drugih organizmov. Vse to je močno okrnilo
vrstno sestavo organizmov ter krajinsko
podobo. Naravne struge imajo razvito
rečno dinamiko, z različno globino struge,
zavoji, prodišči, otoki, glinenimi stenami,
mrtvimi rečnimi rokavi ter pestro obrečno
drevnino. Največja vrstna pestrost ptic je
ob vodah. Ob popisu ptic ob reki Dravi so
ornitologi opazili 164 vrst, od teh 90 vrst
ptic gnezdilk (BRAČKO 1995).
Stoječe vode so jezera, ribniki, graw
moznice, glinokopi, mrtvi rečni rokavi ipd.
Na njih so kot poseben habitat za ptice
pomembni otoki za gnezdenje čiger in
galebov. Mrtve rečne rokave se pogosto
zasipava, druge vodne površine pa so
poligon za ribolov in stihijski turizem. Ob
obali so pomembne večje stene, plitvi
obrežni pas, posamezna drevesa, obalno
rastje (trstje, grmovje) ter mir v času
gnezdenja.
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2.4 Mokrišča
2.4 Wetland

Podobno kot na vodne ekosisteme tudi
na mokrišča močno negativno vpliva člo
vek (hidromelioracije). Mokri travniki, trstič
ja, idr. so specifični biotopi z značilno
sestavo organizmov. Pomemben je nivo
podtalnice, od njega je odvisna vrsta
vegetacije in ptic. Na rahlih vzpetinah so
ugodne razmere za talne gnezdilke, druge
vrste imajo gnezdo spletena na trstju. Na
vlažnih travnikih je pomembna pozna košnja, da ptice in druge živali speljejo mladiče
(npr. kosec, veliki strnad, repaljščica).
Najbolj jih ogroža spreminjanje nivoja vode
s hidromelioracijami ter intenziviranje kmetijstva (zgodnja košnja, silažna koruza).
2.5 Agrarni ekosistemi
2.5 Agricultural ecosystems

Travniki, njive in sadovnjaki so pri nas
nastali na površinah, kjer je prej rasel gozd.
Med posebne biotope uvrščamo vse elemente pojavljanja naravne gozdne vegetacije od posameznih dreves na poljih,
omejkov, živih mej do skupin dreves in
gozdnih ostankov. Na travnatih in njivskih
površinah služijo pticam za preže
osamljena drevesa, mejni koli, telefonski
drogovi in žice. Omejki, skupine drevja in
grmovja nudijo zaščito številnim pticam in
poljski divjadi. Služijo jim za gnezdenje,
kritje, prežo in za prehod.
V starih visokodebelnih sadovnjakih so v
drevesih dupla za številne ptice. Razmere
so podobne kot v presvetljenem redkejšem
listnatem gozdu. V njih se zadržuje 50 in
več različnih vrst ptic, od teh jih polovica tu
tudi gnezdi (BRANDNER 1989). Vsak
sadovnjak popestrijo žive meje. Na podeželju izginjajo posamezne vrste ptic
zaradi intenziviranja kmetijstva (sadjarstva). Z naših polj, travnikov in iz starih
sadovnjakov izginjajo do nedavnega precej
pogoste vrste, npr.: poljski škrjanci, prepelice, divje grlice, čuki, smrdokavre, vijeglavke.

bližini človeških bivališč, kjer gnezdijo na
stavbah in drugih objektih. Prehranjujejo
se na površinah okoli naselij ali v naseljih
samih. Gnezdilna niša je lahko dimnik,
špranja v steni, na strehi pod slemenjakom, na tramu, v hlevu na polici pod
stropom, v izpostavljenih cerkvenih zvenikih. Nekatere vrste gnezdijo na drevju in
grmovju okoli stavb ter v visokodebelnih
vaških sadovnjakih. Največja in najbolj
znana gnezdilka v naseljih je bela štorklja,
potem so še domača grlica, mestna in
kmečka lastovka, črni hudournik, šmarnica,
poljski in domači vrabec idr. Med podeželskim ter mestnim urbanim okoljem je
razlika v vrstni sestavi in gostoti ptic. Na
življenje v mestih se prilagaja vedno več
vrst, npr. golobi duplarji, navadne postavke. Pri obnovi cerkev in drugih stavb
zapirajo vse odprtine, tako da je pticam
onemogočen dostop in s tem gnezdenje.
Ob smetiščih se poleg stalnih spremljevalcev - malih sesalcev - pojavljajo
njihovi plenilci - ujede in sove ter vrani,
galebi in druge vrste, ki se prehranjujejo z
odpadki.

3 NAČIN OHRANJANJA IN OBNAVLJANJA HABITATOV
3 APPROACHES AS TO THE CONSERVING
AND RESTORING OF HABITATS

Glavno vodilo pri vseh posegih v prostor
mora biti dober načrt, ki izkazuje znanje o
zahtevah vsaj ključnih (ogroženih) vrst po
primernih habitat ih (WILDERMUTH 1980).
Ob posegih v najbolj ogrožene ekosisteme
je nujno timsko delo različnih strokovnjakov. Pomembna je razporeditev, kvaliteta in gostota habitatov v prostoru. Pri
posegih v prostor moramo ohranjati redkejše habitate, jih pasivno obnavljati
(zadrževati odmrla drevesa) ali hote prav
za določene vrste (npr. gnezdnice za sove,
ob rekah vzpostaviti stene za breguljke,
na jezerih umetne otoke).
3.1 Gozdarstvo

2.6 Naselja z infrastrukturo

3.1 Forestry

2.6 Residential areas with infrastructure

V preteklosti se je gozdarstvo zgledoval o
po kmetijstvu in zakonu o maksimalni

Mnogo vrst se je prilagodile življenju v
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zemljiški renti. V gozdu ni bilo prostora za
odmrla in votla drevesa. K sreči je gozd
zaradi številnih dreves manj pregleden, tudi
zaradi težko dostopnih terenov. Tu in tam
so se ohranili in še nastajajo t. i. posebni
habitati - večja dupla, kjer gnezdijo redke
vrste ptic. Zdaj je tudi v novem Zakonu o
gozdovih v 36. členu zapisano ohranjanje
habitatov avtohtonih vrst (U. l. RS, junij
1993).
Gozdarstvo ima bogato tradicijo pri načrtovanju. Začne se pri strateškem ob-

močnem načrtu, nadaljuje pri načrtu go-

spodarske enote in
gozdnogojitvenem

konča

pri detaljnem

načrtovanju.

Revizija

poteka vsakih deset let. S tem ažurno
sledimo dogajanjem in vpletamo v načrte
nova spoznanja in usmeritve. Pri načrtu

gospodarske enote izločimo "ekocelice" posebne predele z brlogi in področja rastišč divjega petelina, in tudi kako drugače
pomembne lokacije. V detaljnem načrtu
dokončno določimo stanje, cilje in ukrepe
za

načrtovalne

in negovalne enote, v

katerih so tudi posebni habitati. Načrto
valna ali pogosteje negovalna enota je
lahko izločena zaradi poudarjenosti posebnega habitata (npr. stene, potoka,
gnezdišča, brloga). Zelo pomembna je
pregledna karta v merilu 1 : 5000, kjer so
označene načrtovalne in negovalne enote

ter posebni habitati. Izvajalci morajo pri
gradnji prometnic v gozdu, sečnji in spra-

vilu upoštevati usmeritve iz

načrta.

V Sloveniji je ca. 40 vrst ptic deloma ali
povsem odvisnih od dupel v času gnez-

denja. Od teh je ena četrtina primarnih
duplarjev, ki sami iztešejo du pla, preostale
tri četrtine pa so sekundarni duplarji in
gnezdijo v že narejenih duplih. Drevesa z
dupli in odrnrla drevesa so sestavni del
gospodarskega gozda. Povsod po gozdovih moramo puščati vsaj minimalno
število različno debelih sušic in še živa

redke in ogrožene sekundarne duplarje je
z vidika ohranjanja in proučevanja vrst
umestno nameščanje gnezdnic, in sicer

do takrat, dokler v gozdovih ni dovolj
ustreznih naravnih dupel.

3.2 Kmetijstvo
3.2 Agriculture

Celovito in usklajeno delovanje različnih
interesov vodi kmetijsko stroko k nujnosti
načrtovanih ukrepov in k sodelovanju z

drugirni strokami. Zelo očitno je to pri
kritičnih posegih v prostor ob izsuševanju,
obnavljanju kanalov in hidromelioracijah ter
regulacijah vodnih strug. Za zaključene
predele posameznih potokov in rek je
nujno predvideti intenzivnost rabe ter določiti "ekocelice" - dele krajine prepustiti
naravnemu razvoju. Potek obnavljanja
kanalov naj bo postopen. Drevesa in
grmovje na južni strani moramo ohraniti.

Kanali morajo biti plitvejši, da se talnica
preveč ne zniža. Na travnikih in njivah

ohranjajrno drevesa ter jih dosadirno tarn,
kjer je več praznih površin. Preden posadimo drevesa ali preden ta zrastejo, name-

stimo na meje T kole, kjer bodo preže za
ujede in sove. Krajina naj bo prepredena z
omejki, živimi mejami, protivetrnimi pasovi,
posamičnim drevjem in gozdnimi ostanki.

Pomembna je najmanjša oddaljenost rned
posameznimi skupinami drevja in grmovja.
Rumeni strnad v času gnezdenja leti do

150 rn od grrnovja, rjavi srakoper pa le 50
rn (WILDERMUTH 1980). Podobno je z
drugirni živalskimi vrstami. Glede na te
razdalje je potrebno zasadili nove pasove
drevja in grmovja.

Sadovnjake osnujrno na sejancih, da
dobirno visokodebelna drevesa, ki so višje
rasti in dosegajo daljšo življensko dobo.
Na starih sadnih drevesih živi cela množica

drevesa z dupli (PERUŠEK 1993). Pri
lastnikih gozdov in tudi pri nekaterih gozdarjih je potrebno doseči, da se bodo ti
habitati ohranjali in obnavljali. V gospodarskih gozdovih primanjkuje debelejših
odrnrlih dreves in večjih dupel, zato je na

lišajev, rnahov in drugih organizmov. V
drevesih duplih pa najdejo prirnerno gnezdo vijeglavke, srnrdokavre, čuki, brglezi,
sinice, pogorelčki idr. Pomembno je, da

rdečem seznamu naših gnezdilk tudi šest

ne škropimo. Pri tem je zmanjšanje uporabe strupov - zaščitnih sredstev, eden
prvih zahtev v naravi prijaznem kmetijstvu.

vrst detlov ter vse naše žalne, poleg večjih
sekundarnih duplarjev (BRAČKO 1994). Za
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sadimo naše preizkušene stare sorte na

podlagah sejancev, ki jih navadno rnanj ali
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3.3 Vodnogospodarstvo
3.3 Water management

Predvideti, na katerih regurilanih vodotokih se bo izvedlo deregulacijo ter tako,
da bomo dobili željene habitate, npr. glinaste in peščene stene, kjer bodo lahko
gnezdili vodomci, breguljke, idr. Preprečiti
moramo zasipavanje rečnih mrtvic in seč~
njo drevja ob njih. Pustimo posamična
drevesa, ki padejo v strugo, da povečajo
rečno dinamiko. Ohranjati moramo grmovno in drevesne zarast ob rekah in stoječih
vodah. Nujno je vzpostaviti rečno dinamiko
vsaj na nekaterih vodotokih, oziroma na
odsekih rek.
Za umetnimi akumulacijami se ustvarjajo
jezerske razmere. Na to so prilagojene
številne vodne vrste ptic. Najbolj jih prizadene nihanje nivoja vode v gnezditvenem obdobju. Obala jezer naj ostane
čimbolj naravna, ob njih pa pustimo osamljena in suha drevesa ter še posebno
drevesa z dupli, v katerih gnezdijo tudi
nekatere vrste rac.
Na jezerih lahko zgradimo plavajoča
otoke za galebe in čigre, posebno je to
pomembno tam, kjer nivo vode niha.
Gladki betonski mostovi so zamenjali
lesene, kjer so bile ugodne razmere na
tramih za gnezdenje povodnih kosov.
Gradnja mostov s primernimi vgrajenimi
policami je ena možnost, poleg nameščanja gnezdnic.

3.4 Urbano okolje z infrastrukturo
3.4 Urban environment with infrastructure

V urbanih ekosistemih je veliko število
ene vrste, kot so to golobi, kavke ali
domači vrabci, kar je značilno za neuravnovešene ekosisteme. Ujede in sove se
prilagajajo mestnemu okolju, vendar jim
pogosto primanjkuje ustreznih gnezdilnih
niš. Potrebe po gnezdilnih habitatih različnih vrst ptic bi morale biti upoštevane v
gradbenih projektih. Parki z ribniki, plodonosna drevje in grmovje ter vsi drugi
deli gozdne vegetacije popestrijo ponudbo
habitatov in hrane.
Na podeželju v krajih, kjer so razširjene
bele štorklje, nameščamo gnezdilne police

na strehah ali na dimnikih. Pod slemenjaki
mora biti dovolj prostora za gnezdenje
belih pastiric. V gospodarskih poslopjih pa
v višjih delih špranje v zidu za šmarnico. V
trti ob hiši najdejo gnezdišče liščki, grilčki,
sivi muharji idr. V kmečkih poslopjih hlevih so zasedene gnezdilne police za
kmečke lastovka porok za manjše število
nadležnih muh. Gnezdnice za ptice duplarice naj bodo v naseljih sestavni del naše
kulture.
Telefonski in električni drogovi služijo
pticam za preže in za gnezdenje. V gnezdiščih bele štorklje bi tej vrsti prišle v poštev
gnezdil ne police, nameščene na vrhu dro~
ga. Vsak telefonski drog naj bi bil primeren
za usedanje ptic na vrhu.
Na osamljenih cerkvah, skednjih, ruševinah in zidanih elektro razdelilnih postajah
gnezdijo sove, postavke, pastirica idr.
vrste. Pri obnovi le-teh se ponavadi zaprejo
vse špranje. Če pa bi upoštevali ptice, bi
namestili gnezdnice oziroma prilagodili
gradnjo teh objektov tudi pticam.
3.5 Lovstvo in ribištvo
3.5 Hunting and fishing

Seznam !ovnih vrst v zdaj veljavnem
lovskem zakonu in v zakonskih osnutkih je
najdaljši pri pticah. Navadno so to večje
vrste, ki jih lovijo za prehrano ter včasih t.
i. "škodljive" ujede, sove in vrani. Večina
teh vrst spada med najbolj ogrožene,
zaradi hitrega zmanjševanja številčnosti
populacij (BRELIH, GREGORI 1980).
Vzroki so v spreminjanju okolja, kot so
onesnaževanja z insekticidi v kmetijstvu,
uničevanje mokrišč ipd. "Škodljive ptice
roparice" se je zdesetkale, če ne celo
iztrebilo, kot je to primer za nekdanjega
gnezdilca pri nas - beloglavega jastreba.
V zimskem obdobju se na mrhoviščih
pojavljajo planinski orli in druge ujede.
Namenska mrhovišča za ujede naj bi bila v
predelih, kjer se ujede pogosteje pojavljajo
na sedanjih mrhoviščih. Mrhovišče za
ujede mora imeti ugodno termiko za vzle~
tanje (pobočje gore).
Dela v lovišču naj obsegajo tudi varovanje in obnavljanje redkih in ogroženih
habitatov, npr. ohranjanje in vzdrževanje
kaluž, nameščanje gnezdnic, nadzor nad
GozdV 54, 1996
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zadrževanjem ljudi in domačih živali v teh
predelih. Na lovskih objektih postaviti tudi
gnezdnice za ptice duplarice. Preže so
pogosto na gozdnem robu, kjer se pojavlja
veliko vrst. Na preži bi pod sedežem ali
pod streho lahko priredili gnezdnice za
sove, postavke in druge vrste za eno ali
več različnih vrst na eni preži. Preža naj
bo iz naravnih materialov (lesa) ter lično
izdelana, da ne kazi okolice. Krmišča,
selnice, preže in druge objekte ne smemo
postavljati v bližino gnezdišč redkih vrst in
posebnih habitatov.
Prehrana pegaste in lesne sove je skoraj
izključno vezana na male sesalce, npr.
voluharice, rovke, miši (TOME 1992).
Sovam primanjkuje gnezdilnih habitatov,
zato se je povečalo število kanj, ki se
poleg malih sesalcev prehranjujejo v manjši
meri tudi s poljsko divjadjo. Z ohranjanjem
votlih dreves in z nameščanjem gnezdnic
za sove bi povečali številčnost sov in hkrati
spremenili (poslabšali) razmere za kanje.
Pri ribolovu bi morali v gnezditvenem
oqdobju upoštevati predele, kjer vodni in
obvodni ptiči gnezdijo. Ribiči s svojo prisotnostjo nevede ogrožajo gnezdenje vrst na
obrežju in na vodi. Skupaj z ornitologi, lovci
in naravovarstveniki je potrebno izločiti
predele ob vodah s posebnim varstvenim
režimom, kjer bodo omejitve ribolova v
času gnezdenja. Obrežno vegetacijo moramo pustiti ob vseh naravnih vodnih ekosistemih in ob raznih bajerjih, opuščenih
glinokopih, gramoznicah, ribnikih ipd.

3.6 Turizem in alpinizem
3.6 Tourism and mountaineering

Turizem je tesno povezan z naravo, zato
mora imeti do nje primeren odnos, kar pri
osveščenih gostih mnogo pomeni. Ob
turističnih objektih in na njih je umestno
nameščati gnezdnice, gnezdilne police ipd.
Obisk posameznih lokacij moramo prilagoditi tudi zahtevam rastlinskih in živalskih
vrst - krajevno in časovno. Obiskovalci so
najbolj moteči v času gnezdenja. Posebnim
biotopom in habitatom redkih in ogroženih
vrst moramo turistični obisk oddaljiti oziroma ga organizirati pod posebnim strokovnim vodstvom.
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Vsak plezalec naj bo obziren do stanovalcev sten in naj ne pleza tam, kjer so
gnezdišča ptic. V plezalnih stenah je potrebno določiti plezalne smeri ter tudi
časovno določiti te dejavnosti v gnezdilvenem obdobju. Pri nas je znan konflikt
med pticami in plezalci na Kraškem robu,
npr. v Osapskih stenah. Sokol selec in
velika uharica sta bila tista, ki sta potegnila
krajši konec.

vladne
in
nevladne
3.7 Druge
naravovarstvene organizacije
3.7 Other governmental and nongovernmental
organizations

V Sloveniji so številna društva, ki imajo v
svojem programu varovanje okolja. Eno
takih društev je tudi Društvo za opazovanje
in proučevanje ptic Slovenije. Z nasveti in
sodelovanjem z različnimi institucijami je
društvo ohranilo veliko redkih habitatov
ptic, npr. gnezdišča breguljk, čebelarjev.
Sodeluje pri zavarovanju pomembnih ornitološko pomembnih krajev, npr. Sečo
veljske soline, Cerkniško jezero, Ljubljansko barje, reka Drava, Skocjanski zatok. Društvo je zbralo podatke za gnezditveni in zimski ornitološki atlas, izdelalo
rdeči seznam gnezdilk Slovenije, dela se
seznam ornitološko pomembnih krajev, idr.
O devastacijah pomembnih lokalitet obvešča javnost. Preprečuje številne negativne posege v naravovarstveno pomembnih področjih. Izobražuje člane društva,
javnost ter šolsko mladino prek raziskovalnih taborov in nalog, društvenega glasila
Acrocephalus, organizira predavanja, ornitološke izlete po Sloveniji ipd.
Vladne institucije, kot so Zavod za varstvo narave, Zavod za gozdove idr. sodelujejo z drugimi ustanovami in društvi ter
zbirajo in pripravljajo strokovne podlage za
varstvo ogroženih vrst ter biotopov.

4 ZAKLJUČEK
4 CONCLUSION

Predstavljeni so le nekateri ekosistemi
in v njih bolj občutljivi habitati za ptice. Pri
tem je ključnega pomena mesto gnezdenja
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in prehranjevanja posamezne vrste ali
populacije, ki so tem mestom prilagojene.
Človek spreminja naravno krajino v kulturno, sledovi prakrajine so v glavnem le v
nedostopnih predelih ter tam, kjer ni možnosti za gospodarsko izkoriščanje površin.
Ob posegih v naravo so številne vrste
postale maloštevilne in ogrožene ravno
zaradi izginjanja habitatov. Pojavlja se
načelno vprašanje, ali sploh pomagati tem
vrstam ali jih prepustiti naravnemu razvoju,
da se prilagodijo novonastalim razmeram.
Od 364 vrst pri nas opazovanih ptic jih
gnezdi 219, od teh je na rdečem seznamu
130 vrst (BRAČKO 1994). Rdeči seznami
ogroženih in izumrlih vrst so in bodo vse
daljši, če bo šel trend razvoja isto pot.
Vedno bolj se zavedamo, da ohranitev
biotske pestrosti ni le etičen problem,
temveč tudi vprašanje obstoja človeka.
Odnos do okolja in organizmov pa ni v
domeni gozdarstva, biologije, krajinarstva
ter sorodnih dejavnosti, temveč posredno
ali neposredno vsake stroke. Ob direktnih
ali indirektnih posegih v prostor ali v
populacije organizmov, moramo razmišljati
najprej o redkih habitati ogroženih vrst!
Ptice so lažje opazljiva živalska skupina,
zato so dobra osnova za osveščanje in
informiranje javnosti o pomenu in vlogi
ogroženih biotopov. V naravnejših ekosistemih ohranjamo in vzpostavljamo prvotno stanje habitatov, v urbanih ter agrarnih
ekosistemih pa si prizadevamo ptice bolje
varovati in tudi postavljamo gnezdnice.
Poleg pomena ohranjanja vrste je zelo
pomemben vzgojni vidik - vzpostavljanje
stikov z naravo.
Mnoge nevladne organizacije imajo to v
svojih programih. Tako naj bo tudi v lovstvu
varovanje divjadi in njihovega življenskega
okolja ena ključnih nalog. V javnosti se
kvaliteta lovcev meri ravno z ukrepi brez
strelnega orožja. Tu ne mislimo na krmljenje izstradane divjadi, temveč na varovanje
in pomoč ogroženim vrstam oziroma njihovim habitatom. Člani lovskih družin so
različnih poklicev, zato v svojih delovnih
okoljih lahko pozitivno vplivajo na pravilen
odnos do okolja. Gozdarstvo je bilo vedno
močno
povezano z lovstvom. Ideje
sonaravnega gospodarjenja z gozdom
pronicajo tudi med !ovce. Z občutnim

zmanjsevanjem sadnje smreke in iztrebljanem trenutno gospodarsko manjvrednih
sestojev se je tudi prenehalo streljati ujede
in deloma zveri (npr. volka). V prihodnje
bo skupna naloga varovanje naravnih
habitatov avtohtonih vrst v gozdnati krajini.
Javna gozdarska služba ima po novem
zakonu o gozdovih nalogo usmerjanja
razvoja prostoživečih divjih živali in s tem
tudi njihovih habitatov v gozdu in zunaj
njega. Znanje in dobro sodelovanje z lovci
ter vsemi drugimi dejavnostmi v prostoru
je prvi pogoj za uspešno delo.

POVZETEK
Z izkoriščanjem naravnih virov spreminjamo
porazdelitev in število naravnih in umetnih habitatov. Pogosto s tem drastično zmanjšujemo pestrost in stabilnost ekosistemov. Ptice naseljujejo
zelo različne habitate in so relativno lahko prepoznavne, zato so primerne kot skupina za preverjanje raznovrstnosti habitatov. upoštevanjem
habitatov posameznih vrst ptic ob posegih v prostor lahko ohranimo in obnovimo življenske prostore mnogih organizmov.
Gozd je pri nas prevladujoč ekosistem s številnimi posebnimi biotopi, kot so: odmrla drevesa,
živa drevesa z dupli, vodne kotanje, izviri potokov,
stene, udarne jame, kraške jame, votline idr. Visokogorski ekosistemi z alpskimi tratami, melišči
in ostenji so zelo občutljivi in ran ljivi ekosistemi. V
agrarnih ekosistemih so pomembni ostanki gozdne
vegetacije (npr. žive meje, protivetrni pasovi, skupine drevja in grmovja) ter izpostavljeni objekti, ki
služijo pticam za preže. Podobno velja za mesta
in vasi. Nekatere populacije so se uspešno prilagodile antropogenemu spreminjanju okolja. Posamezne vrste ptic se stalno ali občasno zadržujejo
v človeških naseljih in na raznih funkcionalnih
objektih. V mokriščih imajo v obdobju gnezdenja
mnoge redke vrste svoj prehranjevalni in gnezditveni habitat v trstičju, na vlažnih travnikih idr.
Neokrnjeni vodni ekosistemi imajo pestro ponudbo
biotopov, npr.: glin ene in peščene stene, prodišča
ob obali, rečne mrtvice, prodnate otoke, ob rečno
drevnino.
Načini ohranjanja in obnavljanja biotopov in s
tem habitatov posameznih vrst morajo biti smiselni
in načrtni. V našem sonaravnem gozdarstvu pri
načrtovanju in izvajanju del že zdaj upoštevamo
vlogo posebnih habitatov. Kmetijstvo in vodno gospodarstvo morata zaradi intenzivnega uničevanja
okolja čimprej spoznati pomen ohranjanja naravnih
in obnavljanja opustošen ih ekosistemov. Pri urejanju naselij, obnovi in gradnji objektov lahko nudimo pticam in drugim organizmom številne habitate. Iz naravovarstvenega in vzgojnega vidika
je pomembno tudi nameščanje ustreznih gnezdnic,

z
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predvsem pa ohranjanje in obnavljanje naravnih
dupel. Ob turističnih in drugih obiskih v naravi naj
bi bil čas, številčnost in gibanje obiskovalcev v
skladu z naravovarstvenimi potrebami. Lovci, ornitologi in drugi naravovarstveniki lahko pri svojem
delovanju zelo veliko prispevajo k povečanju pestrosti habitatov in osveščanju javnosti, hkrati pa
je to naloga vseh nas.
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Nekatere zajedavske bolezni kot redukcijski faktor
divjadi
Some Parasite Diseases as a Game Reduction Factor
Andrej BIDOVEC.

Izvleček

Synopsis

Bidovec, A.: Nekatere zajedavske bolezni kot
redukcijski faktor divjadi. Gozdarski vestnik št. 56/1996. V slovenščini, cit. lit. 5.
Avtor v članku osvetljuje biološko vlogo parazitov pri redukciji številčnosti populacij nekaterih
vrst divjadi, katerih številčnost v Sloveniji narašča.
Gre za enega od naravnih dejavnikov pri vzpostavljanju biološkega ravnotežja v naravi.

Bidovec, A.: Some Parasitic Diseases as a
Reduction Factor of the Game. Gozdarski vestnik
No. 5-6/1 996. ln Slovene, lit. quot. 5.
The article outlines the biological role of paraM
sites in reducing the number of the populations of
some game species the number of which is increasing in Slovenia. It is the case of one of the
natural factors in establishing biological balance
in the nature.

Ključne

besede: divjad, bolezni divjadi

Key words: game, game diseases

Izjemen geografski položaj in krajinske
ter klimatske razmere v Sloveniji ustvarjajo
naravne pogoje za rastlinsko in živalsko
pisanost. Med številnimi živalskimi vrstami
namenjamo posebno pozornost divjadi, t.j.
prosto-živečim živalim, ki nad vse privlačijo

!ovce.
Gotovo je, da na številčnost ter razM
širjenost posamezne vrste divjadi odločilno
vplivajo tudi človeški dejavniki, zlasti družbenoekonomske razmere, izkoriščanje
gozdov, obratoslovne rešitve v kmetijstvu
in živinoreji ter drugi dejavniki.
V zadnjih desetletjih so se v Sloveniji
zelo spremenile razmere glede številčnosti
in kakovosti Javne divjadi, na kar so zanesljivo bistveno vplivale spremembe v okolju, kot so urbanlzacija, intezivno kmetijstvo
in gozdarstvo, ter tudi spremembe v lovM
stvu. Organizirano lovstvo iz športnih in
rekreacijskih motivov pa vedno bolj prevzema nalogo očuvanja vseh vrst divjadi,
obenem s smotrn im izkoriščanjem in vzdrM
ževanje okolju primernih populacij. Z ekonomskega vidika je lovstvo gotovo v podrejenem položaju v primerjavi z gozdarstvom, poljedelstvom, živinorejo in še
'* Prof. dr. A B., dr. vet. med., Univerza v Ljubljani, Gerbičeva 60, SLO

nekaterimi gospodarskimi vejami, upoM
števati pa moramo, da je divjad sestavni
del naravnega okolja. Na to pri nas še
danes gledamo različno, zlasti še, ko
zaradi številčnosti posameznih vrst divjadi
niso usklajene koristi med posameznimi
dejavnostmi.
Dejstvo je, da se v Sloveniji število
nekaterih vrst divjadi povečuje. Razlog za
to je iskati v biologiji samih vrst, vitalnosti
njihovih populacij, v spremembah v naravi,
ki jim ustrezajo, pa tudi v odnosu lovstva
do teh vrst. Že od nekdaj so ljudje z različnimi ukrepi dajali prednost vrstam, ki so
imele bodisi gospodarsk·, pomen ali pa so
bile poseben interes lovcev. V ne tako oddaljenem času so v našem lovstvu nastale
številne spremembe in nastala različna
gledanja, ki so ponekod tudi prehitevala
biologijo vrst, kar se je pogosto kazalo z
negativnimi posledicami tudi za divjad.
V svojem referatu bom skušal osvetliti
biološko vlogo parazitov na zmanjšanje
številčnosti nekaterih vrst divjadi, ki so se
sicer številčno povečale.
Neizpodbitno je dejstvo, da v Sloveniji
narašča število parkljaste divjadi in na drugi
strani močno upada število poljske divjadi,
na kar kažejo tudi statistični podatki LZS
(preglednica 1):
GozdV 54, 1996
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Preglednica 1: Ocena pomladanske številčnosti divjadi od l. 1983 do l. 1995
Table 1: The Estimate of the Spring NumberofGame Subjects from 1983 to 1995
DIVJAD/
1983
1984
1985
1986
1987
1988
Game
288
328
280
327
300
299
Medved
bear
Jelenjad
6261
7702
7657
7049
6232
7234
red deer
Muflon
1910
1949 2409
2245
2113 2028
mouflon
132
207
182
192
214
394
Kozorog
rock goa/
Gams
11873 9636 10880 9644 10463 11467
chamois
Srnjad
87536 92374 91450 94740 87771 91228
roe deer
Damjek
512
556
547
408
398
376
fa/lowdeer
Divji praši~
3994
4271
4201
4144
4155 4654
boar
Zajec
39259 43640 42648 43547 39633 38891
hare
Fazan
37094 44525 35810 31540 26635 25770
pheasant
Jerebica
4700
6264 5903
5069
4354 3978
partridge
Veliki
1130
1071
1023
1037
1017
1019
petelin
rooster
Ruševec
1721
1826
1556
1621
1312
1675
gro use
Jereb
8709
8959 10062 7649
7089
6838
Tetrastes
bonasia
Ko torna
464
546
333
318
263
252
Alectoris
gra eca
Raca
20466 23016 23609 22756 24013 22897
mlakarica
du ck
1 zbirajo se samo podatki o zastopanosti divjadi
1 only the data on game occurrence are being collected

Kot je razvidno, je na prvem mestu glede
srnjad, na drugem pa so gamsi.
Ceprav naseljujejo različna območja, jima
je skupno številčno naraščanje, saj moramo poleg odstrela k vsakoletnim izgubam
prišteti pri srnjadi tudi ugotovljene pogine
(na leto najdene poginule srnjadi je okoli
4000) in pri gamsih vsakoletne izgube
zaradi gamsje garjavosti.
Na Inštitutu za patologije in gojitev divjadi
že skoraj 40 let spremljamo gibanje in razširjenost posameznih bolezni med divjadjo.
Pri srnjadi je v Sloveniji poglavitni zdravstveni problem malokrvnost zaradi želodčno-črevesnih zajedalcev. Ob parazitološki
analizi smo pri srnjadi ugotovili vrsto želod~tevila
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1989

1990

1991

1992

1993

1994

1995

292

277

272

255

324

311

314

7434

7534

7997

8908

7963

7761

8828

1729

2137

1892

1948

2147

2153

2103

237

246

257

255

248

253

273

10833 11065

11902

11189

11427

11722 11366

93864 98547

106608

112662 119305

111975 84208

286

451

541

487

431

455

398

5063

5013

5209

4264

4361

4571

4579

36244

42241

42414

30841

39007

28866

26916

26711

27355

29205

4793

5018

5211

3067

3992

1052

1473

1302

989

918

1191

1364

1499

1707

1188

6378

6385

5353

4793

4675

497

784

790

805

523

26635 22888

24153

21130

24094

čno-črevesnih helmintov, za
čilno, da so hemofagi. Zanje

katere je znaje tudi znano,
da imajo razvojne kroge brez vmesnih
gostiteljev. Razvoj iz jajčec, ki jih izločajo
napadene živali, poteka pod vplivom zadostne vlage (okoli 65 %) in zunanje temperature nad 13,5°C. Med omenjenimi zajedalci ima posebno vlogo Haemonchus
contortus, katerega vlogo in delovanje
bomo nekoliko temeljiteje osvetlili.
Po našem mnenju je hemonhoza, ugotovili smo jo pri 85,4% poginule srnjadi in
pri 11,4% odstreljene, med vsemi endohelmintozami v zdravstvenem pogledu
najpomembnejša. V spomladanskem času
pogine po analizah okoli 90% mlade in

Nekatere zajedavske bolezni kot redukcijski faktor divjadi

Preglednica 2: Izredna razširjenost najbolj pogostih vrst helmintov v prebavilih srnjadi
Table 2: lnvasion fntensity of the Most Frequent Hefminths from the Afimantary Tract of the Roe Deer

Vrsta zajedalca

contortus
Ostertagia spp.
Trichostrongyfus
spp.
Chabertia ovina
Trichuris s

srna lroe deer n = 144
odstrel/ kill n - 95
pogin 1 perishedn- 48
Število zajedalcev 1 number of parasites
10-100
do1000
do10000
10-100
do1000
do 10000
9
2
4
37
29

13

8

23

33

3

23

4

ostarele srnjadi zaradi akutne hemonhoze
z izrazito anemijo; vnetjem prebavil in s
krvavitvami na sluznicah. Epizootiološke
razloge za akutno in perakutno obliko
hemonhoze je iskati v zelo veliki količini
ličink Haemonchus contortus pri invazijah
v okolju. Samica Haemonchus contortus
iz leže na dan od 5000 do 10.000 jajčec.
Pri invazijah z 10.000 hemonhusi, ki jih
ugotavljamo pri poginuli srnjadi iz naših
lovišč, lahko domnevamo, da posamezna
napadena žival obremeni svoje stanišče s
30.000.000 ličinkami na dan. Za ličinke 1.,
2. in 3. stopnje, ki preživijo v naravi, je
znano, da so zelo odporne proti različnim
škodljivim vplivom v okolju. V primerno
vlažni travni ruši preživijo tudi celo leto,
nizke temperature do -20"C prenesejo tudi
po nekaj mesecev. Tako imenovane ličinke
pete razvojne stopnje, ki živijo v žleznem
tkivu siriščnika napadenih živali, lahko na
tej stopnji zaostanejo (to so inhibirane,
zadržane ličinke) in igrajo pomembno epizootiološko vlogo bodisi pri biološkem
fenomenu spomladanske aktivnosti (spring
rise phenomenon) ali pri samo~ozdravitvi
(self-cure phenomenon). V prvem primeru
iz teh ličink, ko se gostitelj znajde v neugodnih razmerah in se mu telesna odpornost zmanjša, hitro dozorijo na sluznici
siriščnika spolno zrele oblike zajedalcev. V
naših podnebnih razmerah se to dogaja
zgodaj spomladi pri najbolj neodpornih
kategorijah, torej pri mladičih in ostarelih
živalih.
V drugem primeru - samoozdravitvi temelji mehanizem na zaporednih invazijah
z določeno vrsto želodčno~črevesnih hel~

4

11
7

6

3
35

6
11

mintov, kar pa pri gostitelju, ki je v dobri
telesni kondiciji in če ni število ličink preve~
liko, sproža močne imunogene reakcije,
da po ponovljenih invazijah reagira na
vnašanje zajedalcev s preobčutljivostjo.
Tako je fenomen samoozdravitve prav~
zaprav imunogena reakcija organizma in
jo je treba oceniti kot pridobljeno odpornost
gostitelja.
Kateri med opisanima fenomenoma se
bo pokazal pri napadenem osebku, pa bo
odvisno od količine izločenih jajčec, ozi~
roma ličink, s katerimi je napadena neka
žival, odnosno od populacijske gostote in
števila napadenih živali. Močne invazije
pogojujejo tudi reinvazijo, ko dobi že moč~
no napadena žival dodatne količine. Na
območjih z redkejšo gostoto živali se bo
po vsej verjetnosti zaradi manjše količine
ličink, ki jo nudi prostor, in daljše ekspozicije, razvil fenomen samoozdravitve;
nasprotno pa se bo pri gostejših populacijah, kjer so osebki izpostavljeni močnej
šim napadom ličink, razvil fenomen spo~
mladanske aktivnosti, s številnimi pogini
driskave srnjadi.
Drug zdravstveni problem je v Sloveniji
povezan z gamsi. Razvojno gledano je to
divjad visokogorja, in visokogorje je opisano kot tipično stan išče gamsov. Pri nas
so to Julijske Alpe in Karavanke. V zadnjih
desetletjih pa so nastala in še nastajajo v
slovenskem prostoru številna stanišča v
povsem drugačnih biotopih. Za ilustracijo
naj navedemo, da je bil po statistiki Lovske
zveze Slovenje iz leta 1963 registriran
odstrel gamsov v 6 od 17 območnih lovskih
zvez, v letu 1994 pa v 12.
GozdV 54,1996
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Slika 1: Razširjenost gamsa (Rupicapra rupicapra L.) v Sloveniji
Figure 1: Chamois' distribution (Rupicapra rupicapra L.) in Slovenia

"il.
<

't

:gm
z

•

1
N

"·:l.

!il:
~-

9:

•
"_

Odsirel 1 100 ba
GAMS (popr.1989-93)

O
811
[illJ

E8l
11

0.01
0.20
0.40
0.80
1.00

do
do
do
do
do

0.20
0.40
0.80
1.00
2.00

(89)
(38)
(25)
(3)
(4)

Zavod "'' gozdo''"· np.-11 1995

1
!
t
~
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Gamsje populacije širijo z gora svojo
življensko območje daleč v predgorja. Ponekod jim je pomagal pri širjenju tudi človek
z umetnimi naselitvami (Nanos 1957), kjer

visokega števila živali, ki ni bilo usklajeno
z nosilno kapaciteto stanišč - in zaradi že
znanih invazij s pljučnimi in z želodčnoM
črevesnimi zajedalci, do večjega števila

so gamsi v kratkem času prek posameznih
skupin vzpostavili naravno povezavo s

menitev je pomenilo oživljanje ovčereje na

populacijami v Julijskih Alpah. Tako imamo

visokogorskih pašnikih, pa tudi

danes gamsa razširjenega na območja, kot

planinarjenje, turno

ga prikazuje analiza odstrela gamsov v
Sloveniji (po podatkih Zavoda za gozdove
Slovenije).
Kartna predstava kaže, da se število

zmaji in podobno.
Taki epizootiološki situaciji se je v Sloveniji leta 1972 priključila tudi gamsja
garjavost, ki jo povzroča pršica Sarcoptes
scabiei.

gamsov v Sloveniji številčno povečuje. Na

videz dokaj stanovitne številke pa ne prikazujejo poginov za gamsjo garjavostjo, ki
je v dvajsetih letih, odkar je razširjena v
nekaterih slovenskih loviščih, povzročila
pogin že vsaj v višini spomladanskega
pri rasta.

Na Inštitutu za patologijo in gojitev divjadi
je gams predmet večdesetletnega preučevanja.

Prve raziskave so bile posvečene

reprodukciji gamsove koze, katerih rezultati so dokaj natančno dokazali vsakoletni prirast populacije v višini med 22 in
28 %, odvisno od spolnega razmerja gamM

sov na posameznih

območjih.

preučevali pljučne

in

Nadalje smo

želodčnoMčrevesne

zajedalce in ugotavljali njihovo povezanost
z znižanjem telesnih tež in telesne odM
parnosti. Ugotovili smo 87% napadenost s
štirimi vrstami pljučnih nematod in skoraj
1OO% napadenost z 20 vrstami Tricho-

strongylidae. Vendar zaradi

specifičnega

načina življenja gamsov, pri njih je
določenem času izražena tudi vertikalna

v
in
horizontalna migracija, kvantitativno število
posameznih vrst helmintov ne dosega

vrednosti kot pri srnjadi, predstavljajo pa
močan slabilen dejavnik glede občutljivosti
za bolezni, ki se praviloma končajo s
poginom, in so močan redukcijski dejavnik.

Kljub znanim rezultatom preiskav, pa lovska operativa do pred kratkim ni spremljala sprememb v gamsjih populacijah. če
ocenjujemo večdesetletni odstrel gamsov,

se je ta gibal od 5 do 1O% spomladanskega števila in še vedno, tudi danes,
posega močneje v razred samcev in manj
v razred samic, ter komaj omembe vredno
v razred mladičev. Na tak način je v
posameznih, zlasti za gamse tipičnih in

najbolj ustreznih

območjih,

prišlo do pre-

telesno neodpornih živali. Dodatno obresmučanje,

povečano

preleti z

Dosedanje raziskave so pokazale, da so
posamezne vrste iz skupine Sarcoptes

strogo specializirane na svoje gostitelje.
Slovstvo opisuje 14 zanesljivih in 4 nezanesljive vrste, ki so prilagojene na

spe~

cifičnega

gostitelja. Potemtakem je zanesljivo prišlo do prilagoditve sarcoptesa na
svojega gostitelja med evolucijo in tudi
danes pršica ne bi mogla obstati, če ne bi

živela v določenem odnosu do gostitelja.
Za patološko delovanje pa mora biti ta
odnos porušen, zlasti mora biti zmanjšana

odpornost gamsovega telesa, ki je oslabelo
zaradi drugih parazitov.
Na tak način si razlagamo tudi izrazito

patološko delovanje srbcev pri gamsji vrsti,
ki je zaradi številnih biološko objektivnih
pa tudi človeško subjektivnih faktorjev
imunološko oslabela. Za sam izbruh in

širjenje bolezni mora biti izpolnjenih več
pogojev. Prenos in obolevnost bo tem
večja, čim več

bo prišlo živih garij na
nenapadeno žival, kar je povezano s števiM
lom živali v tropu in njihovim socialnim

vedenjem. Pri tropnih vrstah, kot je gams,
zlasti pri t.i. menjajočih se tropih, se bolezen širi naglo in je odvisna od gostote
tropa, oziroma stikov v njem. Pri oslabelih

osebkih je tudi preživetje razvojnih faz garij
večje

in je okužba močnejša. Praviloma se

gams ja garjavost širi hitreje ob
lacijski gostoti in

povzroča

večji

bolj

popu-

množične

pogine. Na območjih z velikim številom
gamsov lahko pride tudi do 80-90% pogina
živali.

V svojem prispevku sem skušal prikazati
vlogo le dveh od številnih bolezni pri divjadi, ki medicinsko gledano povzročajo pogine in so škodljive, vendar imajo biološko

funkcijo vzpostavljanja ravnotežja med šteGozdV 54, 1996
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vilam živali in stan iščem, ter so dejansko,
kljub navidezni paradoksalnosti, porok za
obstoj pisanosti živalskega sveta in stabilnosti ter uravnoteženosti ekosistema. Zaw
nesljivo je tak način najbolj naraven. Kako
pa se bo v ta sistem vključevalo lovstvo, je
v veliki meri odvisno od razumevanja teh
procesov, tudi bolezenskih. Pojem "gojitev
divjadi" ne pomeni večanja števila in podpiranja posameznih vrst divjadi, ki so za
nas zanimive in privlačne, temveč vzpostavljanje znosnih odnosov med vrstami,
zlasti pa med živalmi samimi in možnostjo
stanišč zanje. Mnogo prepogosto vidimo v
svoji dejavnosti le posamezne vrste divjadi,
ne da bi se zavedali tudi njihove okolice in
sprememb v njej.

Foto: Janez Konečnik
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Zahteve ljudi do gozda se zelo hitro
spreminjajo
Pričakovanja ljudi od gozda se od oskrbe z lesom hitro prevešajo
k drugim vlogam gozda. Ekonomske škarje se zapirajo! Gozdarji
dobro poznamo to misel in njen pomen. Spremlja nas že desetletja.
Pri nas problem zaradi cenejše delovne sile v preteklosti ni bil tako
pereč kot na Zahodu. Zdaj smo na podobnem. Delovna sila je pri
nas sicer še vedno precej cenejša kot tam, nekaj dražji pa so stroji
in manj je subvencij kot v bogatejših zahodnoevropskih državah.
Evropske gozdarske komune, zlasti tiste iz gorskih območij, bijejo
plat zvona. Cena lesa se znižuje (po nekaterih podatkih se je v
Evropi v zadnjem desetletju cena lesa znižala za okrog 20% tudi zaradi lesa iz Kanade}, stroški gojenja in varstva gozda ter
pridobivanja lesa pa nezadržno rastejo. Komune ostajajo brez dela
in zaslužka. Pri nas so lastniki gozdov organizirani slabše, zato
pač opisano dejstvo ugotavljajo bolj vsak posebej. Za les, ki ni
ravno najkakovostnejši ali blizu ceste, ne kažejo zanimanja. Zelo
nizka cena kurilnega olja je vzrok, da ostaja v gozdu tudi veliko
drevja, ki bi bilo sicer prav gotovo posekana za drva. Odločitev za
sečnjo je odvisna od računa. Če se ta ne izide, ostaja les v gozdu.
To neugodno vpliva na nego gozda in kakovost gozdnih sestojev.
V državnih gozdovih si pred pojavom zapiranja škarij večinoma še
zatiskamo oči. Potrebne so analize.
Kakor se na eni strani ljudje vse manj ozirajo po gozdu zaradi lesa,
pa zelo hitro narašča pritisk na gozd kot prostor- za posege vanj
ter za dejavnosti prostega časa. Interes do gozda kot prostora pa
se povečuje tudi pri vseh, ki so poklicani ali pa se imajo za
poklicane, da načrtujejo rabo prostora. Večina njihovih študij kaže,
da negozdarji gozda praviloma ne razumejo in gozd obravnavajo,
kot bi hodil slon po trgovini s porcelanom. Gozdarji moramo zato
gozdnemu prostoru takoj nameniti vso potrebno pozornost, ga
celovito proučiti z vidika njegove dejanske in potencialne rabe ter
omejitev pri rabi, ovrednotiti funkcije gozda in pokazati smeri
reševanja prostorskih problemov z vidika gozda oziroma njegove
prepotrebne ohranitve.

Urednik
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Ekološka opredelitev jelovih gozdov Zgornje Savinjske
doline
Ecological Definition of Fir Tree Forests in the Upper Savinja Valley
Vid PRELOŽNIK.

Izvleček:

Preložnik, V.: Ekološka opredelitev jelovih gozdov Zgornje Savinjske doline. Gozdarski vestnik
št. 7-8/1996. V slovenščini s povzetkom v angleščini, cit. lit. 25.
V Zgornji Savinjski dolini je v submontanskem
pasu na silikatni podlagi dosti kartiranih jelovij.
Zaradi močnega prevladovanja iglavcev poskuša
naloga opredeliti ekološke pogoje teh jeloviJ in
poiskati razlike z rastiščno najbližjimi bukovimi
gozdovi. Uporabljena metoda fitoindikacije fito-

cenoloških popisov je pokazala na odstopanja
med uveljavljenimi opisi združb in dejansko floristično sestavo.
Ključne besede: Galio-Abietetum, fitoindikacija,
Savinjska dolina

Synopsis
Preložnik, V.: Ecological Definition of the Fir
Tree Forests in the Upper Savinja Valley. Gozdarski vestnik No. 7-B/1996. ln Slovene with a
summary in English, lit. quot. 25.
ln the Upper Savinja Valley there are numerous
mapped fir forests in the submontane zone on
silicate bedrock. Due to the fact that coniferous
trees highly prevail, the paper tri es to define the
ecological conditions of these fir forests and find
the differences with the beech forests of the natural sites closest to them. The method applied phyto-indication of phytocoenosis inventories has indicated the discrepancy between the associations' descriptions established so far and the
real floristic structure.
Key words: Galio-Abietetum, phyto-indication,
the Savinja Valley

1 UVOD
INTRODUCTION

Poleg Pohorja pokrivajo jelovja v Zgornji
Savinjski dolini največje sklenjene površine
v celotni Sloveniji. Težišče areala jelovih
združb Galio-Abietetum in Bazzanio-Abietetum je v gričevnatem svetu na silikatni
(ali mešani) podlagi med Savinjo in Dreto.
Ker je naravno prevladovanje iglavcev v
submontanskem pasu neobičajno, nas
zanima, ali obstajajo za to jasni ekološki
razlogi, ali pa so ti današnji smrekovojelovi sestoji pretežno sekundarnega nastanka. Vplivi človeka na gozd so bili v teh
zgodaj in močno poseljenih krajih stalno
veliki (paša, stelja). Vsaj v zadnjih 200 letih
pa je človek močno posegal v gozd tudi s
sečnjo, o čemer priča velik razmah splavarjenja (Baš 1974). Spremenjenost teh
občutljivih rastišč so fitocenologi večinoma
premalo upoštevali.
·V. P., dipl. inž. gozd., Zavod za gozdove Slovenije, OE Nazarje, 63331 Nazarje, SLO
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Vzrok za prevladovanje jelke naj bi bile
posebne edafske in mikroklimatske razmere (Wraber 1958, 1959), predvsem
zračna in taina vlaga ter hladnejša klima.
Posebnost teh rastišč sem poskusil zato
potrditi s primerjavo ekoloških značilnosti
jelovij (Galio-Abietetum, Bazzanio-Abietetum) in rastiščno najbližje bukove združbe (Querco-Luzulo-Fagetum). Osnova za
grobo primerjavo so fitocenološke karte,
geološke karte ter podatki po odsekih.
Podrobnejša ekološka določitev in primerjava pa sta narejeni na podlagi obstoječih fitocenoloških popisov ter pedoloških analiz v Zgornji Savinjski.

2 OPREDELITEV IN PRIMERJAVA JELOVIH RASTIŠČ
2 THE DEFINITION AND COMPARISON OF FIR
SITES

Čisti jelovi gozdovi se v Srednji Evropi
lahko pojavijo v naravnih pogojih le tam,
kjer je bukev konkurenčno šibkejša (EIIen-
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berg 1982). V Švici sestavlja jelka tudi
zonalne združbe - v montanskem pasu
med bukovimi in smrekovimi združbami

(Kuoch 1954). Pri nas pa jelka sestavlja
združbe le v posebnih ekoloških razmerah.
To so azonalne, edafsko in mikroklimatsko
pogojene združbe. Jelovi gozdovi so v
Sloveniji na večjih površinah na S pobočju
Pohorja, v Mežiški dolini in v Zg.Savinjski
dolini. Skupne poteze teh območij so:
predalpski svet, submontanski do montanski pas, silikatna podlaga, razmeroma
dosti padavin (1400-1600 mm) in močan
vpliv človeka. V teh razmerah glavci danes
prevladujejo. Jelovja na silikatu so rastiščno

zelo različna. Pri nas karti rani združ-

bi Galio-Abietetum in Bazzanio-Abietetum
imata podobne ekološke zahteve in se med
sabo močno prepletata.

Združba Galio-Abietetum raste na zmerno acidofilnih do mezofilnih, delno nanešenih globokih tleh (Košir 1979). Odločilne
so tudi klimatske razmere: hladne dolinske
lege z veliko

zračno

in taina vlažnostjo

(Wraber 1959). To so zelo plodna rastišča,
celo najbolj rastna v Sloveniji in zato jelka
na njih po naravi naj ne bi prevladovala

(EIIenberg 1982). Naši fitocenologi , ki so
kartirali te gozdove, so drugačnega mnenja
(Wraber 1960). Za gozdove združbe GalioAbietetum pravi Wraber, da jelka v njih že
naravno prevladuje, čeprav jo človek s

prebiranjem še pospešuje, da hitro ostari
(v starosti 80-100 let), ker tu nima ekološkega optimuma, in da ne dosega večjih
dimenzij. Iz tabel (Zupančič 1963) vidimo,
da so to floristično bogati popisi in res
dobra rastišča. Predvsem zato je Piskernik

(1977) mnenja, da so bili to naravno bukovi
gozdovi. Wraber v poročilu k ureditvenemu
načrtu prav tako dopušča možnost, da je
ta jelov gozd (Galio-Abietetum) lahko tudi
degradacijska oblika bukovih ali jelovobukovih gozdov na silikatu (Wraber 1960).
Združba Bazzanio-Abietetum naj bi bila

dovanje jelke z reliktnim znaca1em te
združbe in s posebnimi ekološkimi pogoji kljub temu pa trdi, da ima subasociacija
Bazzanio-Abietetum praealpinum dokaj
fagetalni značaj. Zato so imeli listavci
gotovo tudi na tem rastišču naravno večji

delež kot danes. Palinološke raziskave
(Šercelj 1959, Culiberg in dr.1981) mnenja
o reliktnosti te združbe niso potrdile. Jelka
je v te kraje prišla pozneje ali vsaj hkrati z
vrstami mešanega hrastavega gozda, zato
listavci jelke niso mogli izriniti na ta eks-

tremnejša rastišča. Tudi ti "posebni" ekološki pogoji, zaradi katerih naj bi imela jelka
prednost, so slabo določljivi oziroma ni
značilne

razlike med ekološkimi pogoji
sosednjih bukovih gozdov in obema združbamajelovih gozdov. Obstoječe pedološke
analize (Preglednica 1a) kažejo veliko
pestrost talnih tipov v kartirani združbi Galio-Abietetum: od plitvih rankerjev pa do
razmeroma globokih distričnih rjavih tal in
celo pseudogleja. Prav na istih talnih tipih
pa najdemo tudi združbo Querco-LuzuloFagetum.
Kot povzetek različnih virov sem tabelama prikazal bistvene ekološke dejavnike
in potencialno naravno drevesne sestavo
za obravnavani jelovi združbi in primerjalno

bukovje (Preglednica 1b). Naravni deleži
drevesnih vrst so zelo groba ocena, ker

povsem ohranjenih gozdov na teh rastiščih
ni. Močno naj bi prevladovali iglavci. Zaradi
visokega deleža smreke opredeljuje Mayer
te združbe kot smrekovo-jelove gozdove
(Mayer 1974). Tudi v Zgornji Savinjski
dolini je bila smreka v jelovjih naravno
gotovo močno navzoča. Združbe so ran-

girane tako, da zavzema Galio-Abietetum
glede na prikazane ekološke dejavnike
povprečne pogoje, na najbolj hladnih, kislih
in vlažnih rastiščih pa se nahaja Bazzanio-

Abietetum.

praviloma razširjena v ekstremnejših rastiščnih

razmerah, kjer ima jelka tudi brez
vpliva gospodarjenja prednost pred drugimi
vrstami. Odločilni rastiščni dejavniki so:
ravne, slabo nagnjene hladne lege; opodzoljena, oglejena tla; velika sestojna in
taina vlažnost (Marinček, Puncer, Zupančič
1983).
Wraber (Wraber1958) razlaga prevla-

3 METODE DELA
3 WORK METHODS

Ekološki pogoji obravnavanih združb so
najprej določeni na podlagi podatkov iz
opisov gozdov (stanje po območnem načrtu 1991-2000). Ker so nadmorska višina,
geološka podlaga in naklon določeni za
GozdV 54, 1996
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Preglednica 1a: PEDOLOŠKI PROFILI v jelovjih Zgornje Savinjske doline
Table 1a: Pedofogical Profifes in Fir Forests of the Upper Savinja Vaf/ey
Ta/ni tip
opodz.
rjava tla
kisla
rjava tla
podzol
pad zal·
glej
kisla rjava
tla
gi. kisla
rjava tla
ranker
kisla
rjava tla
pseudoglej
pseudoglej

Hon·zonti (skupna globina v cm)
Aol (6) • Ao (12)-A1 (16)-A2 (16)-B(50)

Ah (3) • A1 (10)-B1 (46)-B2 (66)

B·A

Aol (12) · A1 (15)-A2 (1B)·B(73)
Ao (10) • A1 (13)-A2 (25)-B1G(-)

B·A (prehod)
B·A

Ah (1) · A1 (1B)·AB(30)·(B)(·)
A1 (5) · B(BO)
Aa (6) · A1 (10)·AC(21)·C(61)
A1 (12) · AB(26)-B1C(·)
Ao (7) · A1 (10)-A2 (35)-B1G(-)
A1 (12)· A2 (27)·ApG(3B)·B(48)

celoten odsek, nam ti podatki omogočajo
le grobo primerjavo in določitev združb.
Za združbi Galio-Abietetum in QuercoLuzulo-Fagetum so podrobno primerjani
fitocenološki popisi (Zupančič 1963). Uporabljena je metoda fitoindikacije na podlagi
indikatorskih vrednosti rastlin (EIIenberg
1982), ki so sicer ugotovljene v Srednji
Evropi, a so tudi v naših rastiščnih razmerah razmeroma uporabne. Manjkajo pa
indikatorske vrednosti za ilirske vrste.
Rastišča so določena z indikatorskimi
vrednostmi rastlin za šest ekoloških dejavnikov: svetloba, toplota, kontinentalnost,
vlažnost tal, reakcija tal in dušik v tleh.
Metodo sta podrobneje opisala Robič (Kotar, Robič 1990) in Kutnar (Kutnar 1995).
Za primerjavo med popisi so indikatorske
vrednosti ponderirane s transformirano
oceno zastornosti vrste (po Van der Maarelu). lndiferentne vrste so izločene. Vsaka
vrsta je upoštevana samo enkrat, tudi če
je v več slojih. Drevesni sloj je zaradi
najmočnejših vplivov človeka izločen (Vukelič 1988).
Združbi sta med sabo primerjani s srednjo indikatorsko vrednostjo za navedene
ekološke dejavnike (iz popisov) in s stanovitno kombinacijo vrst. Uporabljeni sta
torej dve metodi fitoindikacije. Pri prvi
(Vukelič 1988) je upoštevana kot utež
zastornost vrst, ki imajo indikatorsko vred324

Združba
B-A
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G·A
G·A (prehod v
BA)
G-A deschamps.
G-A pinetosum
G-A pinetosum
smrekov stadij

Vir
načrt Bočna
Marinček

1959

in ostali 1974

načrt Rečica

1959
elaborat 1963
Marinček

načrt

in ostali 1977

Mozirje 1959

Marinček in ostali 1977
elaborat 1963

elaborat 1963
elaborat 1963

nost, za združbo pa je ugotovljena srednja
indikatorska vrednost iz povprečij po popisih. Po drugi metodi (Kotar, Robič 1990)
pa je kot kazalec ekoloških dejavnikov
združbe vzeta stanovitna kombinacija vrst
(vrste, ki so vsaj v polovici popisov) in je
upoštevana samo navzočnost.
Preskušena je bila ničelna hipoteza, da
med jelovji in zmerno acidofilnim bukovim
gozdom ni bistvenih ekoloških razlik.

4 REZULTATI
4 RESULTS

4.1 Primerjava ekoloških pogojev združb
4.1 A comparison of eco!ogical associations' conditions

Od obravnavanih združb na silikatni
podlagi je v Zgornji Savinjski dolini najbolj
razširjeno zmerno acidofilno bukovje (Querco-Luzulo-Fagetum) s površino 10.729 ha
(območni načrt 1991). Med jelovji prevladuje združba Galio-Abietetum (5.826
ha), združba Bazzanio-Abietetum pa je
razširjena le na 962 ha. Glede na geološko
podlago bistvenih razlik med združbami ni
(Žnidarčič 1982). Vse tri združbe rastejo
na andezitnih tufih, ki sestavljajo večino
silikatne podlage v dolini. Na vseh silikatnih
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Preglednica 1b: Relativna primerjava rastišč
Table tb: A Relative Site Comparison
Ekološki
dejavniki (rang)
Ecological factors
!orade)
klima
c/imate
vlažnost tal
soil moisture
kislost tal
soil acidity
Naravna sestava
Natural structure
v%
jelka
European fir
smreka
Norway spruce
bor
pine tree
listavci
deciduous trees

Združba
Association
Galio-Abietetum

BazzanioAbietetum
hladna (1)
cold
vlažna-mokra (3)
moist-wet
kisla (1)
acid

hladnejša (2)
cool
vlažna-sveža(2)
moist-fresh
zmerno kisla (2)
moderately_acid

Querco-LuzuloFaaetum
topla (3)
warm
sveža-suha(1)
fresh-dry
šibko kisla (3)
s/ightlv acid

50%

50%

5%

30%

35%

15'%

10%
10%

15%
15%

65%

Preglednica 2: Primerjava geološke podlage združb {delež v %)
Table 2: A Comparison of Associations' Geological Bedrock (share expressed asa percentage)
Geološka podlaga
Geolo ica/ bedrock
grušč,morena

gravel, moraine
glina
clay
lapor
mari
apnenec,dolomit
limestone, dolomite
skrilavci
slates
tonaliti
tonalites
kr.keratofirji
flint keratophyres
andezitni tufi
andesite tuffs

GalioAbietetum
2.1

BazzanioAbietetum
0.8

Querco-Luz.Fa etum
0.3

8.2

27.4

8.2

8.1

9.3

12.9

11.4

3.4

7.1

7.9

8.9

5.5
15.8

1.8

7.7

2.4

60.5

42.5

47.8

kamninah najdemo tako jelovje kot tudi
zmerno acidofilno bukovje. Izjema je tonalit, kjer verjetno zaradi plitvih, suhih tal
jelovja manjkajo. Poleg tonalita se večja
razlika pojavi še na glini, kjer izstopa

združba Bazzanio-Abietetum (preglednica
2). Razmeroma visok delež karbonatnih
kamnin si lahko razlagamo s tem, da se
podatki nanašajo na celotne odseke, ki
niso vsi geološke homogeni.
GozdV 54, 1996
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Tudi glede nadmorskih višin ni bistvenih
odstopanj med združbama Galio-Abietetum in Querco-Luzulo-Fagetum. Obe
imata največji delež pri višinah od 500 do
BOO m. Odstopa spet združba BazzanioAbietetum, ki je razširjena predvsem v submontanskem pasu, na nadmorskih višinah
pod 500 m (preglednica 3).
Podobne razlike med združbami so se
pokazale tudi pri naklonu. Bazzanio-Abietetum je razširjena predvsem na ravnem
(naklon do 15°), drugi dve združbi pa
pretežno na pobočjih nad 15° naklona.
Grob pregled ekoloških dejavnikov nam
torej pokaže, da sta si združbi GalioAbietetum in Querco-Luzulo-Fagetum precej sorodni. Pojavljata se predvsem na

silikatni kamnini v montanskem pasu, na
zmerno nagnjenih (ali strmih) pobočjih.
Združba Bazzanio-Abietetum pa se ekološko precej razlikuje in je najbolj razširjena
v submontanskem pasu, na blago nagnjenih pobočjih. Razmeroma velik delež je
je tudi na naplavinah.

4.2 Fitoindikacija
4.2 Phyto-indication

Za fitoindikacijo so uporabljeni fitocenološki opisi iz prvega gozdnogojitvenega
elaborata za državne gozdove v Zgornji
Savinjski dolini (Zupančič 1963). Pri jelovju
(Galio-Abietetum, tabela št. 6) so upošte-

Preglednica 3: Primerjava nadmorskih višin združb (delež v%)
Table 3: A Comparison of Associations' Altitudes (share expressed asa percentage)
Nadmorska višina
Altitu de
do 500 m
to500m
500m-800m
nad 800 m
above BOOm

GalioAbietetum

BazzanioAbietetum

Ouerco-Luz.Fa etum

30.9

54.4

30.8

45.8
23.3

32.6
13.0

49.8
19.4

Preglednica 4: Primerjava naklo na združb (delež v%)
Table 4: A Comparison of Associations' Slope (share expressed asa percentage)
Naklon
Slo e
do to 15°
nad ab ove

15°

GalioAbietetum

BazzanioAbietetum

Querco-Luz.Fa etum

29,7

57,7

15,3

70,3

42.3

84,7

Preglednica 5: Ekološke značilnosti fitocenoloških po pisav združbe Querco-Luzulo-Fagetum
Table 5: Ecological Characteristics of Phyto-Coenosis lnventories of the Querco-Luzulo-Fagetum Association
Popis št.
lnventory No.

Lokacija
Location

Nadmorska
višina
Altllude

Ekspozicija
Exposition

Nagib
Slope

vo

m
2
3
4
5
6
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Krašica,
Krašica,
Ter
Krašica,
Lenart
Krašica,
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13a
9d
9c
12d

530
600
840
590
590
480

W-NE

w
s
sw
S-SW
NW

30
40
35-40
25-30
30
5

Geološka
podlaga
Geological
bedrock
andezit
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vani samo opisi pod 600 m nadmorske
višini, za bukovje (Luzulo albidae-Fagetum) pa celotna tabela št. 3b. Osnovni
ekološki podatki za te popise so prikazani
v preglednicah 5 in 6. Za združbo Bazzanio~Abietetum v našem območju ni bilo
narejene celotne tabele, zato uporabim za
primerjavo med združbami stanovitno kombinacijo iz Wraberjeve tabele za BazzanioAbietetum praealpinum (Wraber 1958). Od
teh popisov sta dva tudi iz Zgornje Savinjske doline, drugi pa iz okolice Kamnika.
Iz primerjave preglednic je razvidno, da
v večini ekoloških dejavnikov bistvenih
razlik med združbama ni. Geološko pod-

laga tvorijo povsod andezitni tuli, pojavljajo
se vse ekspozicije. Le pri naklonu je razlika
med popisi očitna. Samo dva jelova popisa
sta bila napravljena na pobočju, strmejšem
od 20°, medtem ko je bil pri bukovju samo
en popis napravljen na naklonu pod 20".

a) Primerjava popisov in združb z
upoštevanjem zastornosti vrst
Primerjava srednjih indikatorskih vrednosti (preglednici 7 in 8) potrjuje veliko
ekološko podobnost obeh združb, posebno
glede klimatskih dejavnikov:

Preglednica 6: Ekološke značilnosti združbe Galio-Abietetum na popisanih lokacijah
Table 6: Ecological Characteristics of the Galio-Abietetum Association in the Locations where Inventory
Popis št.
lnventory No.

Lokacija
Location

Ekspozicija
Exposition

Nadmorska
višina
Altitude

Nagib
Slope

Subasociacija
Subassociation

v"

m
2
7
10
11
12
13
14
17

N
E-NE

500
420
600
540
480
420
390
560

Hom, 85b
Brezje
Hom, 83a
Florjan
Hom, 84a
Hom, 87a
Ter
Hom, 68c

w
s
w
NE
NW
E

20
20-30
25
10-20
25
10
0-10
20

fagetosum
pinetosum

stadi" Picea

Preglednica 7: Srednje indikatorske vrednosti za združbo Querco-Luzulo-Fagetum
Table 7: The Mean lndication Values for the Querco-Luzulo-Fagetum Association
Fitocenološki ooois /Phvtocoenoloaical inventorv
Ekološki
dejavnik
Ecological
factor
svetloba

2

3

4

5

6

Skupaj
Total

4.40

4,47

4,33

4,88

4,85

4,52

4,58

4.65

5,45

4,94

5,10

4,50

5.41

5,01

3,72

3,44

3,46

3,66

3,89

3,39

3,59

5.31

5,20

4,95

5,00

5,29

5,12

5,15

3,50

3.75

4,00

4.33

2,89

4,74

4,06"

3.70

4,63

3,81

4.55

3,26

5,56

4,45"

light

toplota
heat
kontinentalnost
continentality
vlažnost tal
sai! moisture
reakcija tal
soil reaction
dušik v tleh
nitrogen in soH
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i. Analiza svetlobnih razmer kaže na
prevladovanje prehodnih vrst sence in
polsence, v bukovju je osvetljenost malo
večja.

2. Indikatorske vrednosti za toploto kažejo na zmerno toplo rastišče, submontanski pas. Razlike med združbama so
minimalne, jelovje je celo toplejše, čeprav
bi pričakovali hladnejšo klimo.
3. Podnebje lahko označimo za suboceansko, ki se (še posebno v jelovju)
približuje oceanskemu.
4. Vlažnost tal je v obeh združbah enaka. Iz srednje indikatorske vrednosti sklepamo na sveža rastišča, ki deloma prehajajo v vlažna. Tudi tu bi pričakovali v
jelovjih bolj vlažna tla kot v bukovju.
5. Reakcijo tal označimo za zmerno do
šibko kislo. Kislost tal je občutno višja v
bukovju. Razlika je tudi med subaso-

ciacijama v jelovju- pinetosum ima precej
bolj kisla tla kot fagetosum.
6. Vsebnost dušika v tleh je rahlo pod
povprečjem. Tla so revnejša v bukovju in v
subasociaciji pinetosum.
Presenetljivo je, da v nasprotju s predvidevanji indikatorske vrednosti za bukovje
kažejo na tla, ki so bolj kisla in revnejša z
dušikom. Popis št. 5 pri združbi QuercoLuzulo-Fagetum je odstopal zaradi revnega zeliščnega sloja in prevladovanja
acidofilnih vrst. Zato ni upoštevan pri
izračunu srednje indikatorske vrednosti za
reakcijo tal in dušik v tleh. vseeno so
srednje indikatorske vrednosti združbe
Querco-Luzulo-Fagetum pri reakciji tal pod
povprečjem za Galio-Abietetum. Pri dušiku
v tleh so razlike malo manjše, a vseeno
občutne. Razlog za reven zeliščni sloj v
bukovju ter kisla in z dušikom revna tla je

Preglednica 8: Srednje indikatorske vrednosti za združbo Galio-Abietetum
Tab le 8: The Me an lndication Values for the Galio-Abietetum Association

Ekološki
dejavnik
Eco/ogical
factor
svetloba

Fitocenološki popis 1 Phytocoenologica/ inventQ_ry
14
10
11
12
13
17
7

2

pineto
sum

fageto
sum

kupaj
Total

3,73

4,43

4,61

4,13

4,57

3,99

4,14

4,10

4,29

4,09

4,21

5,21

5,01

5,14

5,24

5,04

5,15

5,19

5,09

5,15

5,10

5,13

3,13

3,51

3,48

3,21

3,35

3,37

3,56

3,47

3,39

3,37

3,39

5,04

5,28

5,30

5,09

5,27

5,08

4,98

5,27

5,14

5,20

5,16

5,29

5,48

5,25

4,74

4,40

4,60

4,87

5,37

4,77

5,38

5,00

5,20

5,09

4,62

4,82

4,37

4,65

4,61

5,61

4,61

5,30

4,87

light

toplota
heat
kontinentalnost
continentality
vlažnost

tal
s oil
mo isIure

reakcija
so il
reaction
dušik v
tleh
nitrogen
in soil
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lahko tudi steljarjenje. Na izbiro značilnih
popisov za to združbo je verjetno vplivalo
tudi gospodarjenje, zato bi morali pri opredelitvi rastišč upoštevati tudi zgodovino
sestojev.
Pri toploti in vlažnosti tal, kjer bi priča
kovali znatne razlike med združbama, pa
se srednji indikatorski vrednosti povsem
ujemata.
Pri združbi Galio-Abietetum so popisi tudi
ločeno primerjani za subasociacijo fagetosum (dodan popis 17) in pinetosum.
Razlike se po predvidevanjih pokažejo pri
svetlobi, reakciji tal in dušiku v tleh. Zeliščni
sloj subasociacije pinetosum uspeva pri
večji svetlobi, tla so precej bolj kisla in
revnejša z dušikom.
b) Primerjava združb s stanovitno
kombinacijo vrst
Primerjava stanovitnih kombinacij vrst za
združbe Galio-Abietetum, Bazzanio-Abietetum in Querco-Luzulo-Fagetum (preglednica 1O) kaže na podobna ekološka
razmerja med združbami, kot jih daje
prejšna metoda. Stanovitno kombinacijo
vrst sestavlja pri združbi Bazzanio-Abietetum 55 vrst (od tega jih ima indikatorske
vrednosti 46), pri združbi Galio-Abietetum
41 vrst (32 vrst) in pri združbi QuercoLuzulo-Fagetum 25 vrst (16 vrst). Ker je
porazdelitev indikatorskih vrednosti po-

nekod nepravilna, večmodalna, je prikazana namesto modusa aritmetična sredina.
Predvsem pri reakciji tal in dušiku v tleh
lahko ločimo tri skupine rastlin. Povsod
prevladujejo indiferentne vrste. Drugo skupino sestavljajo vrste, navezana na z
dušikom bogata, šibko kisla do nevtralna
tla. Ta skupina prevladuje v stanovitni
kombinaciji jelovij. Tretje skupine rastlin,
acidofilne vrste revnih tal, je povsod številčno precej manj. Tudi pri tej metodi je
ekološka določitev združb glede na reakcijo
tal in dušik v tleh v nasprotju s pričakovano.
Združba Querco-Luzulo-Fagetum je razširjena na bolj kislih, z dušikom revnejših
tleh, združba Bazzanio-Abietetum pa na
najmanj kislih in najbogatejših tleh. Le
glede toplote in vlažnosti tal so v nasprotju
s prejšna metodo združbe razporejene po
pričakovanju. Ouerco-Luzulo-Fagetum se
pojavlja na najtoplejših in najbolj suhih
legah, Bazzanio-Abietetum pa na najbolj
vlažnih tleh.
Razlike med rastišči glede na ekološke
dejavnike sem preskusil z c2 -testom. Za
to analizo je uporabljena porazdelitev
indikatorskih vrednosti stanovitnih kombinacij vrst za vse tri združbe. Analiza prav
tako kaže na večje razlike med rastišči v
talnih dejavnikih (preglednica 11 ). Vendar
lahko samo pri vlažnosti tal zavrnemo
ničelno hipotezo, da med rastišči ni razlik
(s tveganjem 5 %). Če primerjamo med

Preglednica 9: Fitoindikacija stanovitne kombinacije vrst (X')
Table 9: Phyto-lndication of a Sustained Species Combination X
Ekološki
dejavnik
Eco/ogical
factor
svetloba
light
toplota
heat
kontinentalnost
continentafity
vlažnost tal
sai/ moisture
reakcija tal
soil reaction
dušik v tleh
nitr[)gen in sai!

Bazzanio·
Abietetum

Združba 1 Association
GalioAbietetum

Ouerco-LuzuloFagetum

4.48

4,03

4,73

4,90

4.89

5.45

3,35

3,53

3,53

5,72

5,18

4,88

5,00

4,80

4,00

5,31

4,91

3,56
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Preglednica 10: STANOVITNA KOMBINACIJA VRST (p~i združbah označena stalnost)
Table 10: A sustafned Specfes' Combfnatfon (with assoclatlons sustention is indicated)

VRSTA

Sintakson !

s

Indikatorske vrednosti
lndication values
T
K
R

v

N

B-A

Združba
Association
G-A
L-F

IYfJ_e
Abi es alba
Acer pseudoplatanus
Aegepodium
podagraria
Ajuga reptans
Aposeris foetida
Asarum europaeum
Athyrium filix-femina
Bazzania trilobata
Blechnum spicant
Brachypodium
sylvaticum
Calamagrostis
arundinacea
Carex digitata
Carex pilulifera
Carpinus betulus
Castanea sativa
Cladonia pyxidata
Cladonia rangiferina
Cladonia squamosa
Corylus avellana
Cyc!amen
purpurascens
Oaphne mezereum
Deschampsia flexuosa
Dicranum scoparium
Dryopteris dilatata
Dryopteris filix-mas
Oryopteris linnaeana
Epilobium montanum
Eupatorium
cannabinum
Eurhynchium striatum
Fagus silvatica
Fragaria vesca
Frangula alnus
Fraxinus excelsior
Fraxinus ornus
Galeopsis speciosa
Galium rotundifolium
Gentiana asclepiadea
Hedera helix
Hieracium lachenalii
Hieracium sylvaticum
Hy!ocomium splendens
Hylocomium triquetrus
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VRSTA
Type
Hypnum
cuppressiforme
Hypnum schreberi
lsothecium myurum
Laburnum alpinum
Leucobryum glaucum
Ustera ovata
Luzula albida
Luzula Pnosa
Majanthemum bifolium
Melampyrum pratense
subsp.vul.
Mo!inia caerulea
Mycelis muralis
Orthillia secunda
Oxalis acetosella
Petasites al bus
Picea abies
Pinus sylvestris
Pleurozium schreberi
Polypodium vulgare
Polytrichum formosum
Prenanthes purpurea
Pteridium aqui!inum
Quercus petraea
Quercus robur
Rhytiadelphus
triquetrus
Rubus hirtus
Salix caprea
S al via glutinqsa
Sanicula europaea
Scrophularia nodosa
Sorbus aucuparia
Thelypteris
limbosperma
Thelypteris phegopteris
Thuidlum tamariscinum
Vaccinium myrtillus
Veroni ca oHicinalis
Viburnum opulus
Vinca miner
Viola sylvestris

Sintakson

s

Indikatorske vrednosti
lndication values
T
v R
K

N

B-A

3
5

združba
association
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L-F

3
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sabo najbolj različni združbi BazzanioAbietetum in Querco-Luzulo-Fagetum, niso
razlike nič bolj značilne.
·
Tudi koeficienti kontingence kažejo, da
je odvisnost razmeroma šibka, še posebej

pri klimatskih dejavnikih (koeficienti 0.24
do 0.31). To pomeni, da je v vseh treh
združbah stanovitna kombinacija vrst podobno porazdeljena po indikatorskih vrednostih. Zato je za vsak ekološki dejavnik
narejena še primerjava deležev vrst s

skrajnimi (1 - 4) in

povprečnimi

indika-

tarskimi vrednostmi (5). Rezultati so v
preglednici 12.
Delež rastlin sence in polsence (indikatorske vrednosti 1 do 5) v stanovitni
kombinaciji vrst je največji pri združbi GalioAbietetum (88 %), pri drugih dveh pa 73 %.
Pri toploti lahko iz deleža hladnoljubnih oz.
zmernih vrst (vrednosti 1-5) sklepamo na
rahlo hladnejše rastišče jelovij (B-A 86 %,
G-A 79 %, Q-L-F 63 %). Pri kontinentalnosti povsod močno prevladujejo suboceanske in oceanske vrste, med

rastišči

Preglednica 11: Odvisnost gozdne združbe od ekoloških dejavnikov
Table 11: Dependence of a Forest Association on Ecologica/ Factors
ekološki
dejavnik
ecological
factor
svetloba

koeficient kontingence
contingency coefficient

c

stopinje prostosti

0,30

8,75

10

0,31

5,46

8

0,24

5,70

10

0,49

19,29'

8

0,43

14,06

14

0,44

16,16

12

!!!!!

light

toplota
heat
kontinentalnost
continentality
vlažnost tal
soil moisture
reakcija tal
soil reaction
dušik v tleh
nitro en in soil

Preglednica 12: Delež vrst v stanovitni kombinaciji po indikatorskih vrednostih (v %)
Table 12: Species' Share ina Sustained Combination by lndication Values(%)
ekološki
dejavnik
ecofogicaf
factor
svetloba

združba 1 association
Galio-Abietetum

BazzanioAbietetum

Querco-Luzu/oFagetum

1-4

5

1-4

5

1-4

57

16

72

16

40

5
33

24

62

21

58

18

45

88

7

88

3

87

7

o

41

14

59

13

75

42

12

40

25

78

11

34

6

43

17

78

22

light

toplota
heat
kontinentalnost
continentafity
vlažnost tal
sai/ moisture
reakcija tal
sai/ reaction
dušik v tleh
nitro en in sai/
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z grafično predstavitvijo popisov v 2razsežnem prostoru pojasniti ekološke
odnose med njimi, izločiti skupine sorodnih
popisov ter tako dobljene skupine primerjati z razčlenitvijo na združbe (Graf 2).
Iz analize so izločene vrste, navzoče samo
v enem popisu, in drevesni sloj. Osnova
za primerjavo je ocena zastornosti vrste v
posameznem popisu, ki je prav tako transformirana po Van der Maarelu.
Prva dva faktorja, ki sta upoštevana za
interpretacijo, pojasnita skupaj 54% skupne variance (prvi faktor 33.6 %, drugi pa
20.5 %). Pop ise lahko, prav tako kot v
prejšnem prikazu, združimo v dve skupini.
Med jelovja je uvrščen floristično najbogatejši popis združbe Querco-LuzuloFagetum (popis 6). Popisi niso enako
razvrščeni kot po srednjih indikatorskih
vrednostih. Neposredna primerjava tudi ni
možna, ker posameznega faktorja ne moremo pojasniti samo z enim ekološkim
dejavnikom.
Združbi se razlikujeta predvsem po drugem faktorju. Ekološka razlaga je precej
težavna. Na podlagi primerjave z grafom 1
lahko opredelimo za prevladujoča ekološka
dejavnika za razvrščanje popisov vlažnost
(faktor 1) in kislost tal (faktor 2). Predvsem
popis št. 17 (smrekov stadij v jelovju) in
popis št. 6 (bukovje), kjer je prav tako
visok delež smreke, izstopata iz te razvrstitve.

ni razlik. Pri vlažnosti tal so razlike med
združbami večje. Izstopa spet združba
Bazzanio-Abietetum, kjer manjkajo vrste
suhih do svežih tal (vrednosti 1-4). Pri
drugih talnih dejavnikih pa tako kot v
prejšnih primerjavah izstopa bukovje z
večjim deležem rastlin kislih, z dušikom
revnejših tal.
c)

Grafičen

prikaz popisov

Popisi so na podlagi srednjih indikatorskih vrednosti tudi grafično prikazani (graf
1). Za osi sta vzeta ekološka dejavnika, po
katerih se združbe najbolj razlikujejo. Za
združbo Bazzanio-Abietetum je prikazana
samo srednja indikatorska vrednost stanovitne kombinacije vrst, za preostali
združbi pa srednje indikatorske vrednosti
popisov. Združbe so glede na vlažnost in
kislost tal med sabo ločene, samo popis
št. 6 združbe Querco-Luzulo-Fagetum
dobimo med jelovimi popisi. Pri vlažnosti
tal predstavlja vrednost 5 rastline svežih
tal, vrednost 6 pa rastline svežih do vlažnih
tal. Pri kislosti tal označuje vrednost 3
rastline kislih tal, vrednost 5 pa rastline
zmerno kislih tal.
Za primerjavo in ekološko opredelitev
popisov in združb je narejena tudi ordinacija popisov po metodi glavnih komponent (Pielou 1984). Namen te analize je

Graf 1: Primerjava srednjih indikatorskih vrednosti po popisih in združbah
Graph 1: A Comparison of the Mean Jndication Values by /nventories and Associations
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Graf 2: Ordinacija popisov z metodo glavnih komponent

Graph 2: Ordination of Jnventories by Means of the Principle Components' Method
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5 ZAKLJUČKI
Fitoindikacija ni potrdila pričakovanih
ekoloških razlik med jelovji (združbi GalioAbietetum ter Bazzanio-Abietetum) in primerjalno bukovo združbo (Querco-LuzuloFagetum). Na podlagi obstoječih fitocenoloških popisov v Zgornji Savinjski dolini
lahko sklepamo, da se primerjalno bukovje
nahaja na bolj kislih, z dušikom revnejših
tleh kot jelovje. Tudi med jelovima združbama ni pričakovanih ekoloških razlik.
Rastiščna

ekstremnost združbe Bazzanio-

Abietetum se ni potrdila, prej nasprotno.
Prav v tej združbi je namreč največ rast-

linskih vrst in po fitoindikaciji talnih dejavnikov je to celo od vseh treh najbolj ugodno
rastišče.

Metodi fitoindikacije se ne ujemata povsem. Za večino ekoloških dejavnikov je za
primerjavo med združbami primernejša

uporaba srednje indikatorske vrednosti
stanovitne kombinacije kot pa srednJe
indikatorske vrednost iz popisov, kjer je
upoštevana zastornost.
Izbira za posamezno združbo značilnih

popisov brez temeljitega poznavanja gospodarjenja z gozdovi ni ustrezno. Zmerno

acidofilno bukovje zajema zelo ekološko
raznolika rastišča. Obravnavani popisi ve-
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ljajo verjetno za tista rastišča, kjer je bil
vpliv človeka razmeroma velik (steljarjenje)
in temu lahko pripišemo reven, acidolilni
zeliščni

sloj.

Pri opredelitvi jelovij je bil premalo upoštevan velik vpliv človeka na ta občutljiva
rastišča. Tako so v kartirana jelovja vključena

tudi prehodna oziroma bukova ra-

stišča,

kjer je imela jelka znaten delež.

Tudi sami opisi združb so bili narejeni v

bistveno drugačnih sestojnih razmerah.
Delež jelke je namreč v teh štirih desetletjih
močno upadel. Ker so poleg tega ekološke
razlike med jelovji in zmerno acidofilnim

bukovjem majhne, bo potrebno kartiranje
še enkrat presoditi. Posebno to velJa za

združbo Galio-Abietetum.
Ničelno

hipotezo, da med rastišči ni

ekoloških razlik, lahko zavrnemo samo pri
vlažnosti tal, pa še tu predvsem zaradi
veliko revnejšega zeliščnega sloja primerjalnega bukovja.
.
ordinacijo so popisi podobno razvrščeni kot na podlagi srednjih indikatorskih vrednosti. Izstopata zlasti popisa z

z

večjim

deležem smreke.

5 CONCLUSIONS
The phyto-indication has not confirmed t~e anticipated ecological differences between f1r for-
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ests (the Galio-Abietetum and Bazzanio-Abietetum
associations) and the control beech association
(the Querco-Luzulo-Fagetum). Based on the existing phyto-coenological inventories of the Upper
Savinja Valley conclusions can be made that the
control beech forests grow on more acid soil,
poorer with nitrogen. The fir association s do not
evidence the expected ecological differences as
well. The site extremity of the Bazzanio-Abietetum
association has not been praven- rather on the
contrary. ln this very association plant species
are most numerous and according to the phytoindication of soil factors this is even the most
favourable site of all the three ones.
The two phyto-indication methods are not quite
identical. For the major part of ecological facto rs,
the use of the mean indication value of a sustainable combination is more suitable for the comparison between the associations than the mean indication value from the inventories where canopy is
taken into account.
It is not good to select inventories characteristic of an individual association without being well
acquainted with forest management. Moderately
acidophilic beech forests include ecologically highly heterogeneous sites. The inventories dealt with
probably outline those sites where human influence has been rather strong (litter utilisation),
which is the cause of the poor, acidophilic herb
layer.
ln the defining of firforests, strong human influence on these sensitive sites was not sufficiently
taken into consideration. Thus, the mapped fir
forests also include transitory or beech sites, where the share of the fir was quite high. The descriptions of associations themselves we re al so made
in essentially different stand conditions. For one
thing, the share of the European fir has strongly
decreased in the recent four decades. Since ecological differences between fir and moderately
acidophilic beech forests are small as well, the
mapping will have to be reevaluated. This especially ho lds true of the Galio-Abietetum association.
The null hypothesis- that there are no ecological differences between the sites - can only be
rejected with soil moisture, even there primarily
due to much poorer herb layer of the control beech
forests.
By means of ordination the inventories have
been similarly classified as on the basis of the
mean indlcation values; the inventories with a
higher share of the Norway spruce being the most
remarkable ones.
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Značilnosti

in pomen lesnega kuriva v slovenski

energetiki
The Characteristics and Significance of Wood Fuel in Slovenian
Energetics
Lojze ŽGAJNAR *

Izvleček

Synopsis

Žgajnar, L.: Značilnosti in pomen lesnega kuriva
v slovenski energetiki. Gozdarski vestnik 7~8/1 996.
V slovenščini, cit. lit. 15.
Kot obnovljiv in okoljsko sprejemljiv vir energije
je lesna biomasa spet pomembna postavka bilanc
in razvojnih strategij vseh razvitih in okoljsko ozaveščenih družb. Tudi v Sloveniji naj bi ta vir doživel "renesanso" in ima pomembno mesto v spre-

Žgajnar, L: The Characteristics and Significance of Wood Fuel in Slovenian Energetics. Gozdarski vestnik No. 7-B/1996.1n Slovene, lit. quot. 15.
Wood biomass- asa renewable and environmentally sustainable energy source - has again
become an important entry in balance sheets and
developmental strategies of all advanced and environmentally conscious societies. ln Slovenia as
well this source is said to be experiencing a "renaissance" and hasan important place in the adopted Strategy of Energy Use and Supply in Slovenia. Due to a discriminating attitude with regard to
this energy source up tili now our knowledge of its
basic indices is highly insufficient. This represents
a great hindrance to the planning of the supply and
use of energy on different leve Is and the participating of Slovenia in various international projects.
The article presents the indices which are important from the quantity, quality and value aspect
as well as the general topic regarding the present
situation in wood fuel use in Slovenia. The emphasis has been placed to the indices regarding quantity and structure as well as the significance of this
source within the energy balance in Slovenia, especially in the so called large scale consumption.

jeti Strategiji rabe in oskrbe z energijo Slovenije.
Zaradi dosedanjega zapostavljanja pa je naše
vedenje in poznavanje osnovnih kazalcev o tem
viru močno pomanjkljivo. To je velika ovira pri načrtovanju pridobivanja in rabe lesnega kuriva na
različnih ravneh, pa tudi pri sodelovanju Slovenije
v

različnih

mednarodnih projektih.
V prispevku so prikazani pomembnejši količin
ski, kakovostni, vrednostni in drugi kazalci ter splošna problematika sedanjega stanja rabe lesnega
kuriva v Sloveniji. Poudarjeni so količinski in strukturni kazalci ter pomen tega vira v energijski bilanci Slovenije, še posebno v t. i. široki porabi.
Ključne besede: Energetika, energija, obnovljiv! viri, biomasa, lesno kurivo, drva, lesni ostanki

Key words: energetics, energy, renewable resources, biomass, wood fuel, firewood, wood residues

1 UVOD
INTRODUCTION

Izmed vseh energijskih virov ima lesno
kurivo tudi v Sloveniji najdaljšo tradicijo in
je, poleg vodne energije, najpomembnejši
in najstvarnejši domač obnovljivi vir energije. Njegov sedanji delež v slovenski energijski bilanci je sicer relativno skromen, saj
znaša le okrog 5 do 6 %. Vendar je ta
delež še vedno bolj ali manj izenačen z
• L. ž., dipl.inž.gozd., Gozdarski inštitut Slovenije, Večna pot 2, 1000 Ljubljana, SLO
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energijo, pridobljeno s hidroelektrarnami.
Če upoštevamo, da energijska odvisnost
Slovenije od uvoza že dosega tričetrtinski
delež in prištejemo še problematiko JE Krško ter izrabljenost naših HE, pa pridobi ta
delež povsem drugačne razsežnosti. V
strukturi energije, pridobljene iz domačih
virov, namreč dosega delež energije iz lesa
kar blizu 20 %.
Ne moremo zanemariti tudi dejstva, da je
les še zdaj osnovni vir toplotne energije za
tretjino slovenskih gospodinjstev. Zlasti v
ruralnih in gozdnatih območjih Slovenije,
kjer je sedanji pomen tega vira največji, ga
tudi v prihodnje ne bo mogoče v večji meri
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zamenjati z drugimi viri. Še posebno zaradi

njegove okoljske sprejemljivosti menimo, da
takšna zamenjava ne bi bila upravičena in

ne gospodama. Pomemben vir tehnološke
in ogrevalne energije za lesno predeloval-

no industrijo in obrt so tudi lesnoindustrijski
ostanki.
Iz različnih objektivnih, pa tudi subjektivnih vzrokov, smo ta vir energije do nedavna vse preveč zanemarjali. Vsa pozornost

je bila namenjena le

količinsko

težave lahko pričakujemo tudi pri pripravi
energetskih zasnov, ki jih morajo pripraviti
lokalne skupnosti za svoje območje, in sicer v dveh letih, kot določa Resolucija o
strategiji rabe in oskrbe Slovenije z energijo (z dne 16. 2. 1996).
Gre torej za relativno novo, dokaj nepoznane in zelo pomembno področje, ki se tiče
ne le stroke (gozdarstvo, lesarstvo, energetika), pač pa tudi vseh drugih dejavnosti

pomembnej-

in na vseh ravneh. Vsi trošimo energijo in

šim fosilnim domačim virom, neglede na

skrb za čisto okolje ne more biti le problem
proizvajalcev energije, temveč tudi vseh porabnikov. Zavedati se moramo tudi, da

okoljske in gospodarske posledice. Takšen
odnos do lesnega kuriva deloma opraviču

je dejstvo, da oskrba s tem virom ni nikoli

energetika, zaradi širokih in vsestranskih

povzročala večjih

vplivov in posledic, ni več le vprašanje lokalnega niti ne le nacionalnega pomena,
temveč vse bolj problem mednarodnih in

težav, vsaj ne širših razsežnosti ali celo na nacionalni ravni. Dejs-

tvo je

namreč,

da je oskrba z drvmi, prek

"sivega" in "črnega trga", nemoteno pote-

svetovnih razsežnosti. Omenimo naj le ve-

kala tudi v obdobjih največjega pomanjkanja drugih virov energije. Le redko so bile
za zadovoljevanje potreb porabnikov potrebne tudi politične intervencije, pa še to le
lokalno. Lahko zaključimo, da je bilo to področje skoraj v celoti prepuščeno stihijskemu razvoju, ne le glede tržišča in oskrbe,
pač pa tudi s tehnično-tehnološkega, okoljskega in gospodarskega vidika. Tako sta

lik interes sosednjih držav za strategijo našega energetskega razvoja, pa tudi števil-

npr. pri nabavi kurilnih naprav, namesto
strokovnih argumentov, vse prevečkrat odločali cenenost naprave in poslovna spret-

nost trgovca. Posledice tega so, da v gospodinjstvih prevladujejo t.i. kombinirane kurilne naprave (kotli, peči, štedilniki), ki so za
lesno kurivo okoljsko in gospodarsko neprimerni. Tudi zato je kurjenje z lesom relativno drago.
Še posebne težave, ki so tudi posledica
dosedanje nenačrtnosti, pa povzroča pomanjkanje ustreznih evidenc ter nepozna-

vanje količinskih, strukturnih, prostorskih,
ekoliških, socialno-ekonomskih, tehnično
tehnoloških in drugih parametrov nastajanja in porabe lesne biomase v energetiki.
Vse to nam povzroča velike preglavice tako pri vrednotenju sedanjega stanja kot tudi pri načrtovanju rabe tega vira v prihodnje
ter pri vodenju energetske politike nasploh.
Neredko smo tudi v zadregi pri avtoritativnem posredovanju ustreznih podatkov domačim in tujim načrtovalcem razvoja lokalne, regionalne in nacionalne energetike. Še

posebej je bilo to pereče pri izdelavi Strategije rabe in oskrbe RS z energijo. Enake

ne konference in resoludje ter druge listine

na najvišjih ravneh, ki jih je sprejela Slovenija. Najsi so pri tem interesi takšni ali drugačni, dejstvo je, da bomo morali sprejete
obveznosti tudi izpolniti, še posebno ob naši želji po vključevanju v evropske integracije. V zadnjih letih se teh obveznosti v
dobršni meri zaveda tudi gozdarstvo, o če

mer priča tudi ta prispevek, ki je plod raziskav v okviru projekta Energetski potencial
slovenskih gozdov, ki ga financira Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
RS. Izrabljam to priložnost in se mu lepo
zahvaljujem.

2 SPLOŠNE ZNAČILNOSTI IN KAZALCI
SEDANJE RABE ENERGIJSKIH VIROV
2 GENERAL CHARACTER ISTI GS AND INDICES
OF THE PRESENT ENERGY SOURCE USE

Za stvarno
gramov na

načrtovanje

različnih

energetskih pro-

ravneh in strategije raz-

voja slovenske energetike potrebujemo
uporabne in zanesljive količinske in kakovostne kazalce o stanju in možnostih posameznih energijskih virov. Prav pri obravna-

vanem viru energije pa ugotavljamo, da je
naše poznavanje osnovnih kazalcev dokaj
skromno. Izmed številnih objektivnih in tudi
subjektivnih vzrokov za takšno stanje naj
navedemo le nekatere, ki so po našem

mnenju pomembnejši:
GozdV 54, 1996
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energetska

vrst z različnimi fizikalnimi in kemičnimi last-

politika nasploh, lobiranje posameznih vi-

nostmi), ki močno otežuje ugotavljanje proizvedenih in porabljenih količin lesnega kuriva.

• Do nedavna

nedorečena

rov, reševanje socialno-ekonomskih prob-

lemov (rudniki!), pomanjkljiva okoljska ozaveščenost, konkurenčnost

fosilnih goriv, katerih cene ne zajemajo tudi vseh posrednih
stroškov zaradi socialno-ekonomskih in

okoljskih posledic njihove rabe.
• Negospodarnost pridobivanja sortimenta "drva za kurjavo" v družbenem (držav-

nem) gozdarstvu, ker stroški pridobivanja
tudi za tretjino in več presegajo tržno ceno
drv. Posledica takšnega nesorazmerja je

bila, da je bilo pripravljanje drv zelo majhno. Zato so bile za nemoteno oskrbo tržišča s potrebnimi količinami drv včasih po-

trebne celo politične intervecije.
• Prevladujoč delež zasebnih gozdov,
močno razdrobljena gozdna posest in velike možnosti nelegalne priprave in prodaje
drv onemogočajo vsakršne natančnejše
evidence o proizvodnji in porabi lesa vener-

getiki.

• številne specifičnosti, ki so, v primerjavi z vsemi drugimi viri, značilne le za lesno
kurivo, kot npr.:

-Splošno in razpršena pojavljanje.
- Številni in različni viri pojavljanja in na-

-Praktična

uporaba

različnih

merskih

enot (m'. prm, kg - ton), tudi pri isti vrsti
lesnega kuriva, in s tem pogojena problematika spreminjanja količin, izraženih v eni
merski enoti, v drugo mersko enoto. Problem je v nepoznavanju in uporabi neustreznih pretvornih koeficientov, kar je predvsem
posledica že omenjene velike raznolikosti
oblik in vsebnosti lesnega kuriva.

- Precejšen del pridobljenih količin lesa,
ki je bil deklariran za drva, se dejansko
porabi v industriji celuloze in lesnih plošč.
Prav tako pa se pomemben del lesa (tehnično neuporaben les, ostanki predelave)
iz predelovalne industrije porabi v energetiki. Evidenca teh tokov je močno pomanjkljiva.
-Časovna in prostorska dinamika porabe lesnega kuriva, ki so ji vzrok naravne
(klima, vreme, gozdnatost, vrsta in sestava

gozdov),

tehnično-tehnološke

(prisotnost

drugih virov in možnosti oskrbe z energijo,

razpoložljiva

tehnična

oprema porabnika)

in socialno-ekonomske razmere (osebni in

stajanja ter splošna uporabnost vseh vrst

družbeni standard, razpoložljivost lastnih vi-

in oblik lesa za energijske namene (gozdovi, grmišča na kmetijskih zemljiščih, sad-

rov, cenovna razmerja med različnimi viri,
tradicionalnost, starost in delovna sposob-

jarstvo, izgradnja in vzdrževanje infrastruk-

nost porabnika).

ture, ostanki dodelave in predelave lesa,
odslužen les in dr.).

Zaradi raštetih številnih razlogov je razumljivo, čeprav po našem mnenju ne tudi
opravičljivo, da so vse evidence o dejanski
porabi lesne biomase v Sloveniji močno

-Različne in številne možnosti in načini
nabave lesa za kurjavo, tudi mimo zakoni-

tega trga (iz lastnih virov, iz državnih in
drugih nezasebnih gozdov, pri sorodnikih,
znancih, sosedih, pri predelovalcih lesa, pri
trgovskih podjetjih s kurivi, tudi nezakonito
-kraje drv niso nikakršna izjema).

-Les je edini energijski vir, ki je v zasebni lasti in ki ga je možno nabaviti mimo

trga, po

občutno

nižjih cenah, kot so na

tržišču,

pa tudi zastonj, če si drva izdelamo
sami in pri tem ne upoštevamo stroškov

lastnega dela. Dejstvo je, da se v zadnjih
letih na tržišču pojavlja le 1O do 20 % vseh
porabljenih količin drv.
-Velika raznolikost pojavnih oblik in sestave lesa, porabljenega za kurjavo (od dolge oblovine do tanke vejevine in lubja, od
kosovnih ostankov do žagovine, od mokre-

ga do suhega lesa, les
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različnih

drevesnih

pomanjkljive. Ta ugotovitev še posebno velja za tiste porabnike lesnega kuriva, ki pokrivajo vse svoje potrebe iz lastnih virov

(gozdni posestniki), ali porabljajo ostanke
in odpadke lastne predelave lesa (lesna
industrija in obrt). Enako pomanjkljivo je
vedenje o porabljenih količinah pri porabnikih, ki se oskrbujejo iz drugih cenenih virov,
mimo trga. Natančnejše evidence pa imajo
seveda tisti porabniki, ki so odvisni od na-

kupa drv, bodisi neposredno pri lastnikih
gozdov ali na tržišču. Vse te ugotovitve so
razvidne tudi iz odgovorov na našo anketo,

ki smo jo opravili v letu 1995 pri zasebnih
lastnikih gozdov in pri nekaterih predelovalGih lesa.
Posledica takšnih evidenc pri lastnikih,
ponudnikih in porabnikih lesa za kurjavo,
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so seveda tudi nezanesljive in ocene o virih
in količinah porabe lesa na regionalnih in
nacionalni ravni medsebojno močno različ
ne. Te ocene se namreč razlikujejo tudi za
100 in več odstotkov. Povsem logično je,
da takšne razmere onemogočajo vsakršno
stvarno strateško presojo pomena lesa v
slovenski energetiki kot tudi vsa načrtova
nja energetske oskrbe na različnih ravneh.
Nenazadnje je bil ta problem pereč tako pri
pripravi Programa razvoja gozdov v Sloveniji, kot tudi pri pripravi Strategije oskrbe
in rabe energije v Sloveniji, ki je bila sprejeta v januarju 1996.
Ker je zaradi naštetih vzrokov nemogoče
natančno ugotoviti količinske in kakovostne
kazalce priprave in porabe lesa za energijske namene, se moramo zadovoljiti z le
bolj ali manj približnimi ocenami. Iz že navedenih vzrokov so tudi takšne približne
ocene nujne. Potrebno je tudi upoštevati,
da imajo takšne ocene izdelane že vse razvite države in da je sodobno pojmovanje in
vrednotenje tesnega kuriva in druge biomase, kar je pogojeno z energijsko krizo in še
posebno s pojavom "tople grede" ter ekološko ozaveščenostjo, povsem drugačno,
kot je bilo pred nedavnim. Skratka, les ni
več "kurivo revežev in naših babic", temveč
energija prihodnosti. Menimo, da nam ni
potrebno posebej poudarjati, da moramo
pri tem ostati na trdnih tleh. To pomeni, da
moramo dosledno upoštevati načela trajnosti in večnamenskosti gozdov kot tudi
vsestransko uporabnost in potrebe po lesni
tvarini. Dileme o tem ne sme biti.

2.1 Prikaz in analiza količin ter strukture
rabe tesnega kuriva v slovenski energetiki
2.1 The presentation and analysis of the quantities and structure of wood fuel use in Slovenian
energetics

O količinah, virih in načinih porabe lesa
za kurjavo je bilo v Sloveniji narejenih že
nekaj študij. Pretežna večina teh raziskav
pa ne obravnava celostno vseh možnosti,
pač pa le del, bodisi po viru nastanka ali po
skupinah porabnikov. Oglejmo si nekaj pomembnejših izsledkov in ugotovitev teh raziskav, ki nam tudi potrjujejo, da je pomen
tega vira v slovenski energetiki precej večji,
kot mu ga ponavadi priznavamo.
2.1.1 Prikaz in ocena izsledkov in ugotovitev uradne statistike (Statistični urad RS)
2.1. 1 The presentation and estimation of the findings and establishments of officia/statistics (Statistical Office of the Republic of Slovenia)

Najprej si oglejmo nekatere ocene, ki jih
je izdelal Statistični urad RS, in sicer na
podlagi rednega popisa prebivalstva v letu
1991 (Vir 1O) ter z anketo, ki jo Urad izvaja
vsakih pet let (Vir 11 ). Pomembnejše ugotovitve iz popisa so naslednje:
Iz prikazanih podatkov v tabelah 1 in 2 je
dobro razviden pomen tesnega kuriva v t.i.
široki porabi na začetku devetdesetih let.
Tedaj se je z tesnim kurivom ogrevalo več
kot polovica (52,7 %) vseh slovenskih sta-

Preglednica 1: Struktura stanovanj v RS glede na vir ogrevanja v kurilni sezoni 1990/1991 (Vir 1 O)
Table 1: The structure of households in Slovenia by healing source during the healing season 1990/91
Vir (način) ogrevanja
Healing source (means)

število stanovanj
Number of households

%

Lesno kurivo
Woodfuel
Premog
Goa/
Les in premog
Wood and coaf
Tekoče gorivo
Uquidfuef
Daljinsko ogrevanje
Remote healing system
Drugo
Others

202.772

31,1

44.988

6,9

123.228

18,9

97.800

15,0

85.412

13,1

97.800

15,0

Skupaj

652.000

100,0

Total
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novanj. Za dobro tretjino (31, 1 %) vseh stanovanj je bil les osnovni vir za ogrevanje,

za 21,6% pa le dopolnilni vir (kot netivo za
premog, za kmečke peči, za kamine, za

ogrevanje posameznih prostorov pred glavno ogrevalna sezono in po njej, odstranjevanje - sežiganje različnih lesenih ostan-

kov itd.).
Po ugotovitvah Statističnega urada (na
osnovi primerjav s podatki popisa iz leta
1981) se je delež stanovanj, ki so bila ogrevana z lesnim kurivom, v zadnjem desetlet-

ju povečal od 21,2 na 31,1 %, torej kar za
1O%. To povečanje je bilo predvsem na
račun manjše porabe premogov. Opazno
povečana je bila tudi poraba tekočih goriv,

medtem ko v strukturi porabe drugih virov
ni bilo izrazitih nihanj.
Čeprav je v vseh analizah in ugotovitvah
Urada praviloma prikazana le poraba lesa
za ogrevanje, menimo, da je v tem zajeta

tudi poraba za pripravo tople vode, za kuhanje in peko kruha. Predvsem v kurilni
sezoni pa gre navadno za kombinacijo na-

štetih načinov rabe toplotne energije.
O tem pričajo tudi ugotovitve Urada na
osnovi posebne ankete o prejemkih, izdatkih in opremljenosti slovenskih gospodinjstev s trajnimi potrošnimi dobrinami. Te an-

kete izvaja Urad vsako peto leto. Zadnja
takšna anketa prikazuje stanje za leto 1993,
in sicer, poleg drugih podatkov, tudi opremljenost gospodinjstev s kurilnimi napravami
oziroma načini in sistemi ogrevanja ter ocene količinske porabe lesa po posameznih

tipih gospodinjstev. Od skupnega števila
gospodinjstev, to je 637.024, je bilo anketiranih 3270, to je 0,5% vseh gospodinjstev.
Socialno-ekonomska struktura anketiranih
je bila takšnale: 2, 72 % kmečkih, 24,65 % .
mešanih in 72,63% nekmečkih gospodinjstev. Ocene o tehnični opremljenosti, oziroma načinih ogrevanja, so prikazane v pre-

glednici 3.
Po opremljenosti posameznih tipov gospodinjstev so imela v letu 1993 štedilnike
na trda goriva vsa kmečka gospodinjstva,
76,7% mešanih in 25,8% nekmečkih gos-

podinjstev. Skupaj je tako uporabljalo štedilnike kar 40,4 % vseh slovenskih gospodinjstev. Peči in kotle na trda goriva pa je
uporabljalo 51,7% kmečkih, 58,9% mešanih in 30,5 % nekmečkih, skupaj torej
38,1 % vseh gospodinjstev.
Z omenjeno anketo so bile po tipih gospodinjstev ocenjene tudi porabljene povprečne

in skupne količine lesnega kuriva

za pridobivanje toplotne energije. Ocene
so prikazane v preglednici 4.
Pred razpravo o ocenjenih količinah v

preglednici 4 si oglejmo še primerjavo povprečne

in skupne porabe lesa za kurjavo v

različnih

letih anketriranja. Te primerjave
so prikazane v preglednici 5.
Glede ocen in ugotovitev Statističnega
urada, prikazanih v preglednicah 4 in 5, so
naši zaključki tile:
- Ocenjene količine porabljenega lesa za

Preglednica 2: število in struktura stanovanj, ki so v kurilni sezoni 1990/1991 za ogrevanje
uporabljala lesno kurivo (Vir 10)
Table 2: Number and structure of households which used wood fue/ tor heating in the heating season
1990/91
Vir ogrevanja
število stanovanj
Healing source
Number of households
Samo z lesom (les je osnovni vir)
202.772
Exclusively with wood (wood is a basic source)
123.228
Premog in les (les je dopolnilni vir)
Goa/ and wood (wood is a supplementary source)
11.460
Kurilno olje in les (")
Fuel oil and wood
5.840
Elektrika in les (")
Electricity and wood
Plin in les(")
845
Gas and wood
Skupaj (osnovni in dopolnilni vir)
344.217
Total (a basic and a supplementary source)
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%

31 '1
18,9
1,7
0,9
0,1
100,0
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Preglednica 3: Opremljenost slovenskih gospodinjstev s kurilnimi napravami in načini ogrevanja
-stanje ob koncu leta 1993 (Vir 11)
Table 3: Healing devices in Slovenian households and heating modes- situation at the end of 1993
Naprava
Device
štedilnik na trda goriva
Kitchen-range using solid fuels
Peči na trda goriva
Sloves using so/id fuels
Hišna- centralna (kotli)
House-central healing
Toplarna
Healing plant
Mestni in zemeljski plin
Town and natural gas

število gospodinjstev
Number of households

%

257.358

40,4

256.422

38,1

237.610

37,3

93.642

14,7

73.895

11,6

637.024

100,0

Skupaj
Total

Preglednica 4: Povprečna in skupna poraba lesnega kuriva po tip ih gospodinjstev v letu 1993 v
m' (Vir 11).
Table 4: The average and total consumption of wood fuel by household type in 1993 in m3
Tip gospodinjstva
Household type
Število gospodinjstev
Number of households

Kmečko

17.432

Nekmečko

Skupaj

Nonfarm

Total

462.601

637.024

2,70
7,00

24,60
6,39

72,70
1,55

100,00
1,82

121.879

1,003.426

717.237

1,842.879

%
Povprečna

poraba (m3)*
The average consumption

Skupna poraba (m')"

Mešano
Mixedtype
156.991

Farm

Total consumption

* Opomba: Porabljene količine lesa so bile ocenjene v prostorninskih metrih. Za preračun v kubične
metre smo uporabili faktor 0,68 (1 prm = 0,68 m3).
Note: Wood quantities consumed were assessed in cubic meters. Factor 0.68 (1volume meter= 0. 68m3}
was used in the conversion to cubic meters.
Preglednica 5: Ocene količin porabljenega lesa v gospodinjstvih po anketah Statističnega urada v
različnih letih (Viri 10,11,12).
Table 5: Estimates as to wood consumed in households according to the inquires carried out by
Statistical Office of the Republic of Slovenia in different years
Leto anketiranja:
lnquiry year

1973

1978

1983

1993

Povprečje

The average

Povpr. poraba po gospodinjstvu (m3)
The average household consumption
-Kmečko:

6,33

6,41

5,03

7,00

6,19

Fann
-Mešano:

6,13

5,38

5,15

6,39

5,76

1,54

1,97

2,24

1,55

1,82

Mixedtype
-Nekmečko:

Nontarm
Skupna poraba (m3):
Total consumption

1,528.270

Indeks (1973 = 100)

100

1,610.680 1,677.680 1,842.879 1,664.791
105

110

120

109

Index
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kurjavo v gospodinjstvih se močno razlikujejo od vseh drugih strokovnih (gozdarstvo,
energetika) in znanstveno raziskovalnih
ocen. Le-te so v povprečju za tretjino nižje.

Potrebno je tudi upoštevati, da v prikazanih
količinah ni zajeta poraba lesnih ostankov,
predvsem v lesnoindustrijski energetiki. če
namreč gospodinjski porabi prištejemo še
te količine (na leto okrog 350 tisoč m3), bi
letna poraba lesa v energijske namene v

Sloveniji presegla 2 milijona m3. To bi pomenilo, da za kurjavo porabimo na leto več

kot dve tretjini bruto posekanega lesa. Zato
upravičeno lahko zaključimo, da so te količine močno precenjene, kar priznava tudi

Urad za statistiko in kar bo razvidno tudi iz
naših nadaljnjih prikazov.
- Zlasti po letu 1990 smo bili priča intenzivnih strukturnih in količinskih sprememb v
rabi energentov in načinov ogrevanja, ne le

v industriji, pač pa tudi v široki porabi (porast porabe tekočih in plinastih goriv, plinifikacija, toplifikacija, alternativni viri). V tem
obdobju je bila tudi ves čas dovolj zanesljiva in zadostna oskrba s vsemi energenti
po relativno ugodnih in tesnemu kurivu konkurenčnih cenah. (V novembru 1995 je bila
cena koristne energije iz drv 4,98 SIT/kWh,
iz lignita 3,92 SIT/kWh in iz EL kurilnega
olja 4,09 SIT/kWh.) Zato je nerazumljiva
povečana poraba drv v letu 1993, ki presega porabo v drugih analiziranih letih, še
posebno v primerjavi z letom 1983.
- Povprečna in skupna poraba drv je
preračunana

na vsa gospodinjstva,

čeprav

je iz preglednic 1 in 2 razvidno, da je les
osnovni energijski vir le za tretjino stanovanj, oziroma gospodinjstev. Tudi to poraja
dvome v zanesljivost in uporabnost izsled-

kov anket Urada za statistiko, saj kaže, da
gre preprosto za proporcionalno

povečanje

porabljenih količin s povečanjem števila stanovanj in gospodinjstev v Sloveniji.
- Nerealne so tudi prikazane povprečno
porabljene količine lesa za posamezana

gospodinjstva, kar tudi kaže na linearno
preračunavnje po številu gospodinjstev. Po
izračunih energetikov (Vir 2) potrebuje namreč gospodinjstvo na leto samo za ogre-

vanje 15.000 kWh energije, in sicer pri varč
ni rabi v toplotno zaščiteni družinski hiši. Za

to količino porabljene energije je potrebno
1O m3 lesa. Pri potratni rabi pa je potrebno
za ogrevanje kar 45.000 kWh, kar je ekvi342
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valentno 30m3 drv. Tudi naše raziskave, ki

smo jih opravili z anketiranjem lastnikov
gozdov (ugotovitve bodo objavljene posebej), so pokazale, da so ocene Urada za
statistiko o povprečni porabi gospodinjstev
prenizke. Po naših ugotovitvah, v katerih je
zajeta celotna poraba, to je za ogrevanje,
kuhanje in pripravo tople vode, porabijo
gospodinjstva lastnikov gozdov na leto v
povprečju 12,90 m3lesa za kurjavo. Največ
lesnega kuriva porabijo kmečka gospodinjstva, in sicer 14,3 m3, mešana 11,5 m3 in
nekmečka 5.5 m3. Čeprav je samo po sebi

umevno, da lastniki gozdov porabijo večje
količine drv kot nelastniki, lahko trdimo, da
so naše ocene stvarnejše od ocen Urada
za statistiko.

2.1.2 Izsledki in ugotovitve o rabi lesnega
kuriva v slovenski energetiki po raziskavah

Gozdarskega inštituta Slovenije
2. 1.2 Findings and establishments on wood fuel
use ln Slovenian energetics by the research of the
Forestry Institute of Slovenia

2.1.2.1 Količina in sestava nastale in porabljene lesne biomase v energetiki
2.1.2.1 The quantity and structure of the exlstlng
and consumed wood biomass in energetics

Te raziskave so bile opravljene v letu

1995, in sicer v okviru raziskovalnega projekta "Energetski potencial slovenskih gozdov" (CRP - GOZD), ki ga financira Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter pogodbene naloge "Količinska, strukturna, prostorska in energijska ocena
sedanjega stanja rabe lesne biomase v slo-

venski energetiki", ki jo je finaciralo Ministrstvo za gospodarske dejavnosti. Izsledki
raziskav stanja rabe lesnega kuriva so raz-

vidni iz pisnega poročila (eleborata) z enakim naslovom (Vir 8).
V raziskave, ki smo jih opravili z različni
mi metodami in na osnovi podatkov iz šte-

vilnih virov (Uradna statistika, gozdarska
statistika, strokovna in znanstvena poroči
la, anketiranje, ocene in dr.) smo zajeli vso

lesno biomaso, od drv kot rednega sortimenta pridobivanja lesa, do vseh ostankov, ki nastajajo pri pridobivanju (sečni ostanki), dodelavi, predelavi in rabi lesa in
izdelkov iz lesa. Po viru, mestu in načinu
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Preglednica 6: Vrste, količine in sestava porabljenega lesnega kuriva v slovenski energetiki v letu
1994 (Vir 8)
Table 6: The types, quantities and structure of wood fuel consumed in Slovenian energetics in 1994
Vrsta tesnega kuriva
Wood fue/ type

Drva, sečni ostanki in odslužen les
Firewood, cutting residues and waste wood
Kosovni lesni ostanki dodelave in predelave lesa
Wood pieces residues in wood finishing and processing
Sipki ostanki (žagovina, sekanci, iveri, skoblanci, lesni prah)
Granulated residues (sawdust, wood chips, wood particles, shavings,
timber dust)
Lubje (dodelava sortimentov, celulozna industrija)
Bark (assortment finishing, wood fibre production)
Lesni ostanki kemične predelave (proizvodnja tanina)
Wood residues of chemical processing (tannin production)

Skupaj

m'

%

760.340

64,1

223.831

18,9

136.675

11,5

40.670

3,5

24.000

2,0

1,185.516

100,0

Total

nastanka in porabe smo ločeno ocenili kolisestavo, razpršenost v prostoru (po
gozdnogospodarskih območjih) ter energijsko vrednost porabljenega lesnega kuriva
v letu 1994. Količino in strukturo porabe
smo ocenili tudi ločeno po glavnih skupinah
porabnikov lesnega kuriva.
Pomembnejši izsledki in ugotovitve naših
raziskav so naslednji:
čine,

Pri ocenjevanju količin porabljenega lesa
smo tudi tu vse razpoložljive podatke, izražene v različnih merskih enotah (prm, tonah), poenotili z ustreznimi pretvornimi koeficienti iz domačih in tujih strokovnih in
znanstvenih virov (Vir 6,7,8).
Primerjava naših ocen količinske porabe
lesnega kuriva s prikazanimi izsledki Statističnega urada nam spet pokaže znatne
razlike, saj njegova ocena (za leto 1993)
kar za 55 °/~ presega našo oceno porabljenih količin. Ceprav temeljijo tudi naši izledki
predvsem na ocenah vrednosti različnih parametrov, še posebno količin drv in sečnih
ostankov, menimo, da so te količine bližje
dejanski porabi kot pa ocene Urada za statistiko. Nenazadnje to potrjujejo tudi druge
znanstvene in strokovne ocene, ki se vse
gibljejo okoli 1,2 milijona m' (Viri 1,8,4). Tudi časovna razlika primerjav (le eno leto)
ne more biti vzrok tako veliki razliki ocen,
saj je znano, da je množična zamenjava
kuriva dolgotrajen proces, ki traja več desetletij. To je pokazala tudi naša anketa, po
kateri razmišlja o zamenjavi lesnega kuriva
z drugim virom (največ s kurilnim oljem) do

leta 2000 le slaba petina anketirancev. Pretežno gre za lastnike z majhno gozdno posestjo in ostarele, za pripravo drv delovno
nezmožne lastnike.
Vsekakor so potrebne dopolnitve prikazanih ocen količinske porabe z nadaljnjimi
raziskavami, ki bodo podprte tudi z ustreznimi evidencami.
Od skupne ocenjene količine porabljene
lesne biomase za energijske namene v letu
1994, to je 1,185.516 m3, je t. i. široka potrošnja porabila 836.546 m', to je 71 %, lesno predelovalna industrija pa 348.970 m',
ali 29 % vseh količin. V strukturi porabljenih
količin lesnega kuriva v široki porabi je bil
delež drv, sečnih ostankov in odsluženega
lesa 91 % (760. 340m'), 19% (76. 206m')
pa različnih lesnih ostankov iz lastne, obrtniške in industrijske predelave lesa.
V prvi skupini porabnikov, v katero spadajo poleg gospodinjstev še gradbeništvo,
kmetijstvo, gozdno in vodno gospodarstvo,
obrt, gostinstvo in turizem, državna uprava
in družbene dejavnosti, porabijo prevladujoč
delež količin gospodinjstva za ogrevanje
stanovanj, pa tudi za kuhanje in pripravo
tople vode. Zasebna obrt in podjetja lesne
stroke porabijo večino nastalih ostankov za
lastne energijske potrebe (ogrevanje, tehnološka energija), presežke pa tudi odprodajajo ali brezplačno oddajajo drugim porabnikom.
V mehanski in kemični lesno predelovalni
industriji je po naši oceni za energijske namene nastalo 425.176 m' različnih vrst leGozdV 54, 1996
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snih ostankov. Od tega jih je 348.970 m3
(82 %) porabila industrija za pokritje lastnih
potreb po toplotni energiji in za tehnološke
procese. Preostale količine, to je 76.206 m3
(18 %) ostankov pa je bilo odprodanih drugim, predvsem zasebnim porabnikom, zlasti v

času

zunaj kurilne sezone.

Po podatkih (Vir 6) je v lesni industriji
nameščenih 92 kotlov na lesne ostanke, z
močjo do 50 MWt in s skupno močjo 350

MW!. To je približno 1O% zmogljivosti vseh
inštaliranih termičnih kotlov v Sloveniji. Le

odslužen les v primarni energiji je bil 61,7 %

(8.896,0 TJ), vsa druga porabljena lesna
biomasa pa je bila udeležena z 38,3 %.
Pri izračunu pridobljene končne energije

smo upoštevali dejansko kurilnost (spodnja
kurilna vrednost, kurilnost pri dejanski stopnji vlažnosti) posameznih vrst kuriva. Povprečen izkoristek le snega kuriva je bil 65 %.
Skupna ocenjena količina končne energije
je bila 9.078,3 TJ, od tega je delež skupine
drv, sečnih ostankov in odsluženega lesa
68,0%.

osem kotlov je prirejenih za sočasno proi-

zvodnjo toplote in elektrike, s skupno termično močjo 60 MW! in električno močjo
8,5 MWe. Po ocenah je v Sloveniji tudi
okoli 20 kotlovnih naprav na lesne ostanke,
s skupno močjo 150 MW, ki poleg lastnih
potreb po tehnološki in ogrevalni toploti,
oskrbujejo s toplotno energijo tudi zunanje
potrošnike. So torej vključene v sisteme
daljinskega ogrevanja.

2.1.2.2 Količina pridobljene energije iz porabljenega tesnega kuriva v letu 1994
2. 1.2.2 The quantity of the energy produced from
wood fuel consumed in 1994

Kot je razvidno iz preglednice 6 smo pri
ovrednotenju

količine

primarne energije

upoštevali, da je povprečna kurilnost (zgornja kurilna vrednost pri vlažnosti = O%)
lesa 18 MJ/kg (les listavcev ima povprečno
zgornjo kurilno vrednost 18 MJ/kg, les iglavcev pa 19,5 MJ/kg). Pri oceni pridobljene končne energije (energija, ki se sprosti
pri izgorevanju v kurilni napravi) pa smo
upoštevali dejanske stopnje vlažnosti za posamezne vrste lesnega kuriva, ki so navad-

no pri rabi le-tega. Tako smo pri drveh,
sečnih

ostankih in odsluženem lesu upo-

števali povprečno 20 odstotno stopnjo vlažnosti (standardni %vlage; zračno suh les).
Pri lesnih ostankih pa smo ločili sveže (42
-45% vlage) in suhe (15% vlažnosti).
Največja stopnja vlažnosti pa je pri lubju,
ki je ponavadi izpostavljeno padavinam, in
pri ostankih proizvodnje tanina zaradi mo-

krega postopka ekstrakcije.
Ocenjena poraba primarne energije iz le-

sne biomase v letu 1994 je bila 14.422,8
TJ. Delež skupine drva, sečni ostanki in
344
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2.1.2.4 Pomen /esnega kuriva v energijski
bilanci Slovenije
2.1.2.4 The significance of wood fue/ in the energy ba/ance sheet of Slovenia

Kolikšen je pomen pridobljene energije iz
lesne biomase v energijski bilanci Slovenije
nam kažejo tele primerjave:
- Delež lesne biomase glede na skupno
porabo primarne energije, ki je bila v letu
1992 (Vir 14) 238 PJ, je bil 6,06 %. V primarni energiji iz domačih virov (84 PJ; 35%
skupne porabe) pa je bil njen delež kar
17 %. Enak delež zavzema lesna bio masa

tudi v skupini trdih goriv in različnih drugih
(alternativnih) virov (lesna in druga biomasa, sončna in geotermalna energija, od-

padna toplota ter drugi viri). V primerjavi s
hidroenergijo (12,3 PJ; 5,2 %) pa je delež
lesne biomase celo večji.

-V skupni končni energiji (160 PJ) je po
naši oceni energija iz lesnega kuriva udeležena s 5, 7 %. V končni energiji iz trdih in
alternativnih virov ima kar četrtinski delež.

V skupini "široka poraba" (65 PJ; 40,6%
skupne rabe končne energije) pa je njen
delež 16%.
(Opomba: Za primerjavo smo uporabili podatke
energijske bilance iz leta 1992, in sicer iz strokovnih osnov za pripravo strategije razvoja slovenske
energetike, ker menimo, da so ti podatki zanesljivi
in da v obdobju med letoma 1992 in 1994 venergijski bilanci ni bilo večjih nihanj, ki bi občutno
vplivala na natančnost primerjav.)
Že prikazane primerjave nam dokazujejo, da je
lesno kurivo v Sloveniji še vedno pomemben energijski vir, zagotovo dovolj pomemben, da mu v
novejšem obdobju namenjamo tudi več pozornosti. Sicer pa menimo, da je poleg prikazanih količinskih kazalcev še pomembnejše dejstvo, da je
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to osnovni vir ogrevanja za tretjino slovenskih gospodinjstev. Menimo, da zlasti na podeželju, v hribovitih in gozdnatih območjih ter pri lastnikih gozdov zamenjava z drugimi viri tudi ne bi bila upravičena. Pomislimo le na katastrofalne okoljske posledice razlitja samo enoletnih zalog kurilnega olja
neke gorske kmetije, še posebno na kraškem terenu.

2.1.3 Nekatere druge ocene porabe lesnega kuriva in iz njega pridobljene energije
2. 1.3 Some other estimates of wood fuel consumption and the energy produced therefrom

V novejšem obdobju je bilo lesno kurivo v
nacionalni energijski bilanci prvič prikazano

in obravnavano kot samostojen (ločeno od
drugih trdih goriv - premogov) vir v strokovnih gradivih za pripravo problemske konference RK SZDL Slovenije "Ekologija energija - varčevanje" (Vir 13). V prikazani
bilanci za leto 1985 so bile ocenjene količi
ne (drva in lesni ostanki) lesnega kuriva
876 tisoč ton, primarna energija iz lesa pa

1 0.498 TJ. Za leto 1990 so bile ocene nekoliko nižje, in sicer 836 tisoč ton in 1 0.018
TJ primarne energije. Povečanje količin pa
je bilo spet načrtovano za leto 1995, in
sicer na 886 tisoč ton ter 10.618 TJ. V letu
2000 pa naj bi načrtovana poraba lesa v
energetiki dosegla 928 tisoč ton in primarna energija 11.118 TJ. Delež lesa v primarni energijski bilanci je bil v letu 1985 7,9 %,
načrtovani za leto 1990 5,1 %, za leto 1995
4,8% in za leto 2000 4,7 %.
Nekako po letu 1987 prikazujejo in upoštevajo vsa strokovna gradiva in nacionalne energijske bilance količino lesne bioma-

se v obsegu 931 tisoč ton in 11.176 TJ, kar
pomeni približno 4,5 % vse pridobljene primarne energije Slovenije. Navedene količi
ne so upoštevane tudi v strokovnih osno-

vah strategije rabe in oskrbe Slovenije z
energijo za obdobje do leta 201 O oziroma
2020 (Vir 14). Tu je tudi ocena, da je možnost gospodarsko izkoristljive biomase
28.000 TJ, kar pomeni, da je sedanja izkoriščenost (osnova leto 1992) biomase le
40 %. Čeprav je v prikazanih količinah zajeta tudi druga, nelesna biomasa (slama,
industrijske rastline), menimo, da je ocena
bistveno previsoka in nerealna.
V raziskavi vplivov različnih naravnih

(gozdovi, premogovniki), socialno-ekonom-

•

skih in drugih dejavnikov na uporabo lesa v
slovenskih gospodinjstvih je Šinko (Vir 7)
ocenil, da je bilo v letu 1989 porabljenih
1,249.728 m3 lesa za kurjavo. Osnova za
izračun je bila že omenjena količina primar-

ne energije, to je 11.176 TJ, s podmeno,
da se uporablja za kurjavo le zračno suh
les, s kurilnostjo 12,5 MJ/kg. Lesna industrija naj bi porabila 25 % navedenih količin, široka poraba pa 774.861 m3.
Zelo blizu količinski in strukturni oceni
rabe lesa v energetiki po raziskavah Goz-

darskega inštituta je tudi ocena državnega
sekretarja (Vir 4), in sicer v višini
1,155.000 m3. Od tega naj bi bilo drv in
sečnih ostankov 718.000 m3 (62 %), lesnih
in drugih ostankov pa 437.000 m3 (38 %).
Za potrditev, kako pomanjkljivi so naše
vedenje in ustrezne evidence o rabi in prometu z lesnim kurivom, naj prikažemo še

nekaj podatkov uradne statistike, ki se v
veliki meri napaja prav iz strokovnih (gozdarskih) virov. Evidentirana blagovna (tržna) proizvodnja drv in lesnega oglja je prikazana v preglednici 8.
V primerjavi s skupnim posekom se je

delež tržne proizvodnje drv gibal med 7 in
8 %. Glede na skupno blagovno proizvodnjo sortimentov pa je bil delež drv med 9,4
in 11,6 %. Do leta 1985 je tržna proizvodnja drv naraščala, nato pa se je zmanjše-

vala s povprečno letno stopnjo 11,6 %.
Tudi podatki o evidentiranem letnem odkupu drv iz zasebnih gozdov nam kaj malo
povedo o skupni porabi in pomenu lesnega

kuriva v slovenski energetiki. Le-ta je bil v
letu 1989 še 110.000 m3, se zmanjšal leta
1990 že na 58.000 m3, v letu 1993 padel le
na 13.000 m3, nato pa se spet povečal v
letu 1994 na 26.000 m3.
Z lastninjenjem in sproščenim tržiščem z
gozdnimi lesnimi proizvodi se je še bolj "zameglila" tudi t.i. domača poraba. Tu je zdaj
še manj poznano, kolikšne so količine in

kakšna je struktura te porabe (tehnični les
- drva).
Posebno vprašanje so neevidentirane
sečnje

lesa za kurjavo, tako v gozdovih kot
tudi na kmetijskih površinah, še posebno
podmernega lesa in različnih sečnih ostan-

kov. Po naših raziskavah (Vir 9) pokrivajo
lastniki gozdov okoli četrtine vseh potrebnih količin drv iz negozdnih površin .
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Preglednica 7: Ocena količin končne in primarne energije iz porabljene lesne biomase v letu 1994 ter prikaz povprečnih vrednosti za oceno uporabljenih
osnovnih parametrov
Table 7: Estimates of quantities of final and primary energy from wood biomass consumed in 1994 and a presentation of the average values for the
assessment of the basic parameters app!ied

<

't

Vrsta lesne biomase

Povpr. vlažnost

The ave rage

IBm

Wood biomass type

moisture

Kurilnost
The lower
caforific value

W%·

MJ/kg

Drva, sečni ostanki, odslužen les
Firewood, cuttino residues, waste wood
Kosovni lesni ostanki -sveži
Wood residues in oieces - fresh
Kosovni lesni ostanki - suhi
Wood residues in pieces - dry
Sipki lesni ostanki - sveži
Granulated wood residues - fresh
Sipki lesni ostanki -suhi
Granulated wood residues - dry
Lubje
Bark
Ostanki pri proizvodnji tanina
Tannin production residues
Skupaj
Total

Volum. masa
Cubical mass

kglm3

Končna

energija

Final energy
GJ/m3

Final energy

Primary energy

quantity

quantity
v TJ
B.B96,0

B,12

760.340

42

9,6

760

7,34

1B3.475

1.34B,4

2.510,0

15

14,2

600

B,52

40.356

343,B

435,B

45

B,2

BOO

6,56

45.55B

29B,9

B20,0

i

15

13,5

470

6,34

91.117

577,7

1.640,1

Jl

60

7,B

BOO

6,24

40.670

253,B

732,1

24.000

90,7

3BB,B

~

1'1B5.516

9.07B,3

14.422,B

~

[
~-

5'

~

•

J
<

26,3

9,43

667

7,66

Preglednica B: Letna evidentirana blagovna proizvodnja drv in lesnega oglja (Vir 12}
Tab le 8: Annual registered goods production of firewood and charcoaf

217.837
252.401
239.372
194.765
163.798
118.848
107.165

primar.
energije

650

900

1980
1985
1989
1990
1991
1992
1993

Količ.

m3

energije

12,5

4,2

m3drv

Količ.končne

20

3,78

m3 of firewood

biom.

Biomass
quantity

v TJ
6.174,0

75

Leto
Year

Količina

ton oglja
tones of charcoal

131
151
180
23
47
26

~

~
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Na osnovi vseh prikazanih podatkov in
ugotovitev lahko zaključimo, da je na tem
področju še veliko neznank, da je v veliki
meri prepuščeno stihiji in da nas čaka tu še

veliko dela. Najsi bodo vzroki za to objektivne ali subjektivne narave, dejstvo je, da
se že dalj časa pojavljajo očitki stroki zaradi
teh nerazčiščenih problemov. Obenem pa
je to tudi velika ovira pri načrtovanjih tako v
gozdarstvu kot tudi v energetiki. Nenazadnje dobiva ta problematika vse bolj medna-

nesorazmerja cen je tudi ta, da je naš hidroenegetski sistem močno dotrajan in pred
razsulom.
Tržne, prodajne cene lesnega kuriva so

bile pri nas vseskozi bolj ali manj usklajene
s cenami drugih trdih goriv (energijski ekvivalent), zlasti s cenami rjavega premoga,
oziroma energije iz njega. Vse do nedavna
se seveda pri tem "ekološke ekonomike"

sploh ni upoštevalo.
Ker je lesno kurivo v Sloveniji, glede na

rodni in ne le nacionalni pomen. Vse več je
tudi različnih mednarodnih programov in

vrsto porabnikov, najpomembnejši vir za

projektov (ENCOS - PHARE, TERES,
ALTERNER, THERMIE in dr.), ki vključuje
jo tudi Slovenijo in so zato nujno potrebni
ustrezni podatki o lesni biomasi.

lesa in primerjave z nekaterimi drugimi
energenti za to skupino porabnikov. Izraču
ni in primerjave, ki jih povzemamo po viru
3, veljajo za stanovanjski objekt (stanovanj-

Enako nerazčiščeno stanje je tudi glede
lesnih ostankov pri dodelavi in predelavi
lesa.

ska hiša) s priključno močjo 20 kW oziroma
letno rabo energije 27.500 kWh, kar je približno 12 do 14 m3 drv. Upoštevane so pro-

gospodinjstva, si oglejmo ceno energije iz

dajne cene goriv in energije, ki so veljale v

2.2 Cene energije iz lesnega kuriva in
primerjava z drugimi energenti
2.2 Energy prices from wood fuel and a com parisan with other energisers

Najcenejše je bilo v obravnavanem času

V urejenem tržnem gospodarstvu so ce-

majhne razlike so tudi med drugimi viri oziroma načini ogrevanja, razen pri elektriki.
Tudi v tem času je bila cena energije iz drv
izenačena s ceno rjavega premoga.

ne energije pomemben dejavnik, ki pogojuje odločitve porabnikov o rabi določenega
vira, oziroma vrste rabe energije. Prav tako

pomemben pripomoček je cena pri vodenju
celotne energetske politike, zlasti pri spodbujanju učinkovite in okoljsko sprejemljive
proizvodnje in rabe energije. To pomeni, da
morajo biti cene oblikovane čim bolj tržno,
v ustreznem razmerju med posameznimi
viri in da morajo vsebovati tudi vse stroške
in koristi varstva okolja. Vsa navedena izhodišča,

ki jih tudi vsebujejo in

priporočajo

številne evropske in svetovne deklaracije
ter druge listine, so upoštevana v strategiji
učinkovite

rabe in oskrbe R Slovenije z

energijo.

ogrevanje z lignitom in kurilnim oljem, temu
pa sledijo drva in rjavi premog. Relativno

Precej drugačno razmerje pa bi seveda
dobili, če bi v cenah upoštevali tudi stroške
priprave kuriva (cepljenje, zlaganje, skladiščenje) ter kurjenja (nalaganja v kurišče)
in vzdrževanja (čiščenja) kurilnih naprav.
Tedaj bi bila cena drv občutno manj ugodna, saj je kurjenje z drvmi delovno najzahtevnejše. Prav to je tudi pomemben vzrok,
da so pri zadostni in zanesljivi oskrbi z drugimi viri, drva vse manj zanimiva, saj je

poleg cene, lagodnost ogrevanja pri gospodinjstvih vse pomembnejši element pri izbiri vira energije.

V Sloveniji so bile cene vseskozi pod dr-

Prikazane primerjave in ugotovitve za dr-

žavnim odločanjem in močno odvisne od
obstoječih socialno-ekonomskih razmer.

va veljajo seveda le za tiste porabnike, ki

Dejstvo je, da so sedanje cene naftnih derivatov v Sloveniji za okoli 50 % nižje kot v

sosednjih državah in da so cene električne
energije v povprečju za prav toliko nižje od
cen v EU. Poleg drugih posledic takšnega

'

novembru 1995.
Iz prikazanih podatkov in primerjav je razvidno, da je ogrevanje z električno energijo
v povprečju trikrat dražje kot z drugimi viri.

so odvisni od nakupa drv na

tržišču,

pri

trgovskih podjetjih s kurivom. Le-teh pa je
po naši oceni le nekaj odstotkov. Zaradi
številnih možnosti nabave lesnega kuriva,

ki smo jih uvodoma že nakazali, se pretežna večina uporabnikov tega vira ogreva po
GozdV 54, 1996
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Preglednica 9: Cene goriv in energije za gospodinjstva (zasebni sektor- stanovanjski odjem) po
stanju v novembru 1995 (Vir 3)
Table 9: Fue/ and household energy prices (private enterprises - household consumption) by the
situation in November 1995
Vrsta goriva
Fueltype
Drva
Fire wood
Lignit
Ugnite
Rjavi premog
Brown coal
Daljinska topi.-KEL3.
Remote system heat.
Zemeljski plin:
Natural gas
- gospodinjska tarif.
household price tarif!
-central. og rev.
central healing
Propan plin
Propane gas
Kurilno olje EL
Fue/oil
Elektrika- enotarifna
Electricity- one-tarifi

Cena v SIT/ kWh 1 Price in SIT/kWh
Indeks*
koristne e* Izkoristek* (%)
e*.
Us etui e.
Efticiency
finale.
Index

Prodajna cena
Retail price

končne

10.000 SITim'•

3,51

37

5,40

65

8. 790 SIT/t

2,83

27

3,92

72

16. 200 SIT/t

3,43

33

4,77

72

481 SIT/MWh

4,27

31

4,49

95

36SIT/Sm3

4,14

34

4,94

84

36 SIT/Sm'

4,38

35

5,00

88

52 SIT/kg

4,09

34

4,93

83

34SIT/Iit.

3,40

28

4,09

83

11 ,5 SIT/kWh

11,98

85

12,22

98

*Opombe k preglednici 9:
Končna energija je količina energije, ki jo proizvede kurilna naprava, oziroma jo porabi neko grelno telo
(električna peč, radiator). Je npr. količina porabljene električne energije, ki jo plačamo po števcu.
Indeks prikazuje razmerje cen končne energije. Osnova je cena končne enotarifne električne energije

(1=1 OO).
Koristna energija je količina energije, ki jo dejansko izkoristimo. Je končna energija, zmanjšana za
izgube v ogrevalnih napravah in sistemih ter v ogrevanih prostorih.
Izkoristek je razmerje med končno in koristno energijo, oziroma med ceno končne in koristne energije.
Cena drv je izračunana za bukova drva s vsebnostjo vlage 15 %.
Pri daljihskem ogrevanju, zemeljskem plinu in električni energiji so poleg osnovne cene upoštevani tudi
drugi stroški, kot so: prometni davek, priključna močt števni na itd. Niso pa zajeti stroški nabave in dela
ter vzdrževanja naprav in sistemov, dovoz goriva. Se posebno pa v cenah niso upoštevani "okoljski
stroški" pridobivanja in rabe energije.

bistveno nižjih cenah, pa tudi brezplačno,
ne upošteva stroškov lastnega dela in
porabljene energije za pripravo. Enako velja tudi za lesne ostanke pri predelavi lesa,
saj to ni le cenen in zanesljiv lastni vir energije, pač pa lahko tudi vir znatnih dodatnih
stroškov in okoljskih posledic zaradi odstranjevanja in odlaganja.
če

3 ZAKLJUČEK
3 CONCLUSION

Menimo, da so iz vseh prikazov in analiz
že dovolj nazorno razvidni problematika ter
348
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dosedanji in prihodnji pomen lesnega kuriva v slovenski energetiki. Zato naj namesto
zaključka navedemo le dve izmed številnih
izvirnih pripomb anketiranih porabnikov lesnega kuriva - gozdnih posestnikov, ki po
našem mnenju vsebujejo veliko modrosti,
izražajo pa tudi širšo problematiko našega
podeželja:
" Star sem 60 let in za zdaj še ne razmišljam o zamenjavi kurjave. Če pa bi kdaj, bi
s plinom. Ja, moje pripombe glede kurjave
so kar velike in tehtne. Na podeželju bi
sploh prepovedal prodajo in montiranje kotlov na kurilno olje. Koliko denarja porabi
država za nakup kurilnega olja?!. Za mene
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velja, če kuri ena kmečka hiša za ogrevanje s kurilnim oljem, ni več kmečka hiša.
Samo to bi še rekel, da naši sinovi in naši
vnuki ne bodo vedeli, kaj je sploh gozd. Ne
bodo in že ne znajo in tudi nočejo prijeti v
roke vejevnika, sekire, ročne in motorne
žage, cepina itd. Bolj bomo postajali moderni in bogati, vse bolj bodo naše nekoč
tako lepe krajine zaraščene in ne9bdelane.
To govorim za našo Tolminsko. Ce se zapeljeta po naši Soški dolini, ne boste videli
drugega kot slabo cesto in grmovje, ponavljam grmovje! Pa ne zamerita mojim mislim". (Anketiranec s Tolminskega.)
"Kurili bomo s kurjavo iz svojega gozda,
ker je doma. Rudnike zapirajo, elektrika se
draži, plin pa ima Veliki brat. Zapre ventil
pa plina ni. Kurilno olje je za devize. Imajo
ga Arabci". (Anketiranec s škofjeloškega
območja.)
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Primerjava dveh

načinov

cenitve gozdov

A Comparison of two Modes of Forest Assessment
Darij KRAJ ČIČ *

Izvleček
Krajčič,

D.: Primerjava dveh načinov cenitve
gozdov. Gozdarski vestnik št. 7-8/1996. V slovenščini s povzetkom v angleščini, cit. lit. 12.
V prispevku je opravljena primerjava rentnega
načina cenitve gozdov in cenitve po odloku Vlade
(Ur.I.RS št.16-783/92). Primerjava je bila opravljena v gozdnem predelu Petelinjek (GGE Gornji
Grad) v Zgornji Savinjski dolini. Obe cenitvi se
med seboj zelo razlikujeta. Prispevek utemeljuje,
da ugotavljanje vrednosti gozdov po odloku Vlade
ni korektno.
Ključne besede: cenitve gozdov, rentna vrednost, denacionalizacija

1 UVOD
INTRODUCTION

Problem ugotavljanja vrednosti gozdov
sovpada z naraščanjem pomena gozdov in
drugih dobrin (WINKLER 1995). Sprva je
imel gozd relativno visoko ceno v bližini
mesta potrošnje lesa, z intenzivejšim odpi~
ranjem gozdov s cestami pa se je dvigovala cena tudi bolj oddaljenih gozdov.
Z napredkom znanosti se je razvila tudi
posebna gozdarska disciplina Računanje
vrednosti gozdov.
Novejša dognanja na tem področju (PEARCE 1990, DIXON et AYRES 1994, KOVAČ 1992) uvajajo načine, ki poleg lesne
funkcije upoštevajo še splošno (socialno)
vrednost gozdov.
V praksi najpogosteje ugotavljamo (WINKLER 1996):
• tržno vrednost (rezultat ponudbe in povpraševanja),
• stroškovno vrednost (določena z družbeno potrebnimi proizvodnimi stroški),
• rentno vrednost (temelji na kapitalizaciji
donosov).
• Mag D. K., dipl. inž. gozd., Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo, Večna pot 83, 1000
Ljubljana, SLO
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Synopsis
Krajčič, 0.: A Comparison of two Types of Forest Assessment. Gozdarski vestnik No. 7-8/1996.
ln Slovene with a summary in English, lit. quot. 12.
The article deals with a comparison of ground

rent mode of forest assessment and that by the
Government Decree (Official Gazette No. 16-783/
92). The comparison was carried out in the Petelinjek forest region (the Gornji Grad Forest Management Unit) in the Upper Savinja Valley. Both
assessments differ greatly. The article argues that
the assessment by the governmental decree is
incorrect.
Key words: forest assessment, rent value, denationalization

V primeru, ko država odkupuje gozd s
posebnim namenom, je osnova za izračun
rentna vrednost gozda za lastnika (ne kot
obče družbena). Kadar pa rente v določe
nem gozdu ni, se vrednost gozda določi
kot vrednost golega zemljišča. V tem primeru lahko dodamo k tako določeni ceni še
pribitek, ki ga ekonomisti poznajo pod pojmom "goodwill" (označuje razliko med knjigovodsko in ocenjeno vrednostjo podjetja).

2 OPREDELITEV PROBLEMA
2 PROBLEM'S DEFINITION
Računanje vrednosti gozda, ki ga izvajajo zapriseženi sodni cenilci in izvedenci,
temelji na računanju rentne vrednosti gozda (Ur.I.SRS št 10-534/87).
Poleg uvodoma navedenih metod ugotavljanja vrednosti gozdov je Vlada RS leta
1992 sprejela Odlok o načinu določanja
vrednosti kmetijskih zemljišč, gozdov in zemljišč, uporabljenih za gradnjo v postopku
denacionalizacije (Ur. l. RS št.16-783/92). Ta
predpisuje, da se vrednost gozda določa
glede na katastrsko kulturo, katastrski razred in katastrski okraj določene gozdne par-

cele.
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Preglednica 1: Dendrometrijski podatki za gozdni predel Petelinjek

Table 1: Dendrometrical data for the Petelinjek forest region
ODO

ODS

POVRŠINA

Division

Sector

Area

LESNA ZALOGA
Growinq stock
IG L.
COnifers

LIST.
Deciduous
trees

SKUPAJ
Total

a
b

c
d

25

a

26

a

b
b

c
d

27

a

28

a

b
b

c
d

29

a
b
d

e
30

a

31

a

b
b

c

6,54
4,39
6,92
26,5
5, 15'
32,65
1,47
8,64
6,61
2,32
26,16
2,67
31,64
4,48
1,65
1,79
0,5
11,98
20,55
18,74
8,1
2,25
2,88
1,27
5,95

Vir: Gozdnogospodarski

načrt

IG L.
Conifers

LIST.
Deciduous
trees

212
326
139
422
364
181
410
255
111
136
185
124
100
439
265
59

.

143
146
92
578
264
103
158
151

114
108
47
74
50
183

o
254
91
136
277

o
60
37
5
20

326
434
186
496
414
364
410
509
202
272
462
124
160
476
270
79

-

o

31
180
112
15
63
69
160
59

174
326
204
593
327
172
318
210

SKUPAJ
Total
3

m'lha

he
24

PRIRASTEK
lncrement

4,3
6,6
4,3
8,05
10,2
3,1
7,2
4,3
2
2,5
3,5
12,3
1,8
10,5
8,7
5,4

4,2
3,1
2,2
1,81
1,7
3,9

6,1
3,4
1,8
11
8,8
3,2
1,8
1,9

1,
6,
2,5
0,3
2,1
1,3
4,
0,9

3,3
2,
5,
5,
1,8
1'
0,3
1,2

m 1ha 1
8,5
9,7
6,5
9,9
11,9
7,0
7,2
7,6
4,9
7,9
9,4
12,3
3,6
11,9
9
6,6
0,0
7,8
9,9
4,3
11,3
10,9
4,5
6,4
2,8

enote Gornji Grad 1993- 2002

V raziskavi smo želeli ugotoviti, ali so
vrednosti, ki jih določa odlok, pravilne in ali
so odstopanja med temi vrednostmi in vrednostmi, izračunanimi po rentni metodi, zanemarljiva.

v gozdnogospodarski enoti Gornji Grad
(GGO Nazarje). Površina gozda je 241.8
ha (8 oddelkov). Nadmorska višina predela
je 410 - 1280 m, gozdna združba pa je
Abieti-Fagetum praealpinum. Drugi podatki
so razvidni iz preglednice 1.

3 OPIS RAZISKOVALNEGA OBJEKTA

Skupaj je v gozdnem predelu 79945 m'
lesne zaloge (50555 m' iglavcev in 29390
m' listavcev) in 1825 m' (bruto) tekočega
letnega prirastka (1081 m' iglavci in 744 m'
listavci).

3 RESEARCH PLOT'S DESCRIPTION

Raziskave smo opravili leta 1994 in 1995
v gozdnem predelu Petelinjek, ki leži na
severnem pobočju Menine planine med krajema Bočna in Gornji Grad v Zadrečki dolini
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4 IZRAČUN VREDNOSTI GOZDA
4 CALCULATION OF FOREST'S VALUE

Vrednost gozda smo izračunali kot donosna ali rentno vrednost in kot vrednost,
določeno z Odlokom Vlade (Ur.I.RS št.16783/92).
4.1 DONOSNA All RENTNA VREDNOST
GOZDA
4.1 YIELD OR RENT FOREST'S VALUE

Rentno vrednost gozda izračunamo kot
kapitalizirano vrednost čistih letnih donosov:
Vr =-rO,Op

(1)

pri čemer je:
Vr - vrednost gozda
r - letna renta (čisti donos)
p - obrestna mera.
Obrazec kaže, da je potrebno izračunati
čisti donos gozda in določiti obrestno mero.
Čisti donos gozda je bruto donos gozda,
zmanjšan za normirane stroške pridobivaja
lesa (sečnje in spravila, manipulacije na
kamionski cesti, gradnje in vzdrževanja
vlak), stroške gojenja in varstva gozdov ter
za prispevek za vzdrževanje gozdnih cest.
Bruto donos gozda pa je letni neto prirastek lesa, pomnožen s prodajno ceno lesa.
Cene gozdnih lesnih sortimentov veljajo
praviloma Ico kamionska cesta (WINKLER
1996).
Tako smo v omenjenem predelu ocenili
sortimentno sestavo in sečne ter spravilne
pogoje (JERAJ 1994). Pri spravilu smo dosledno uporabili adaptirani kmetijski traktor
organizacijske oblike 1+0. Cene gozdnih lesnih sortimentov so bile prodajne cene
Gozdnega gospodarstva Nazarje, stroški
del pa izra(Ounani ~o ustaljeni metodi (WINKLER/ KOSIR/KRC/MEDVED 1994) na dan
1.8.1995. Preglednica 2 kaže bruto in čiste
donose po odsekih brez stroškov izgradnje
vlak, gojitvenih del in manipulacije na kamionski cesti.
Stroške gojitvenih del (397.060 SIT/leto)
smo ugotovili tako, da smo upoštevali desetino del, predpisanih z gozdnogospodarskim načrtom enote. Stroške izgradnje vlak
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(242.500 SIT/leto) smo dognati tako, da
smo investicijsko vrednost vlak (500.000
S IT/km x 9,7 km) podelili z amortizacijsko
dobo (20 let). Pri izračunu stroškov manipulacije na KG (212 SIT/m3) smo upoštevali
časovni normativ 3 min/m3. Stroški manipulacije tako znašajo 333.688 SIT/leto. Veči
na pred ela spada v tretji katastrski razred
katastrskega okraja Gornji grad, kar pomeni, da znaša letna pristojbina za vzdrževanje cest 220.475 SIT (6,9% x 13242
S IT/ha x 241,3 ha). Čisti donos (renta) tako znaša 6.191.416 SIT ali 25.659 SIT/ha
(3933 SIT/m3).
Na osnovi podatka o čistem danasu že
lahko po obrazcu (1) izračunamo vrednost
gozda. Pri 3% obrestni meri, ki jo praviloma
upoštevamo pri gozdnih cenitvah (WINKLER 1996), znaša vrednost gozda
206.380.533 SIT ali 855.286 SIT/ha.

4.2 VREDNOST GOZDA PO ODLOKU
VLADE (UR.L.RS ŠT.16-783/92)
4.2 FOREST'S VALUE BY GOVERNMENT DECREE (OFFICIAL GAZETTE RS No. 16-783/92)
Za vsako parcelo v Sloveniji, ki je sposobna za kmetijsko ali gozdno proizvodnjo
in se dejansko ne uporablja v druge namene, je določena katastrska kultura (9), katastrski okraj (42) in katastrski razred (8)
znotraj katastrskega okraja (KRAJČIC
1996). Na osnovi te klasifikacije je za vsako
parcelo izračunan (določen) tudi katastrski
dohodek (Ur. l. SRS, št. 38/1989), ki ga
vsako leto določi Vlada.
V postopku denacionalizacije pa je Vlada
uporabila katastrsko klasifikacijo zemljišč za
določitev njihove vrednosti (Ur.I.RS š\.16783/92). Ta predpisuje, da se vrednost
zemljišča določa glede na katastrsko kulturo, katastrski razred in katastrski okraj. Tako so bile izdelane preglednice s temi vhodi, kjer so podani količniki, ki množeni z
izhodiščno vrednostjo zemljišča (3,94 DEM/
m'). dajejo vrednost za m' zemljišča. V
preglednici 3 podajamo višine teh količni
kov v katastrskem okraju Gornji Grad in v
dveh okrajih z najvišjimi in najnižjimi količni
ki.
Če količnik pomnožimo z izhodiščno vrednostjo zemljišča in preračunamo na hektar,
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Preglednica 2: Bruto in čisti donos gozdnega predela Petelinjek

Table 2: Gross and net yield of the Petelinjek forest region
' ODO
Divisior

ODS
Sec tor

BRUTO DONOS

STROŠKI SEČNJE

STROŠKI SPRAVILA

Gross yie!d

Cutting expenses

Skidding expenses

JGL.

LIST.

conifers deciduou
trees

IG L.

LIST.

conifers

deciduous
trees

24
24
24
24
25
25
26
26
26
26
27
27
28
28
28
28
29
29
29
29
30
30
31
31
31

a
b

c
d

a
b

a
b

c
d

a
b

a
b

c
d

8950
8300
6875
9935
9225
10085
7740
9950
9545
9720
9825
6750
9800
9995
6750
6750

7525
6700
6025
8945
7375
9165

9390
8750
8600
9115

8770
8300
4500
4500

-

-

4500
8940
4500
8350
4500
4500
7650
8050

3702
1907
3443
1354
3443
3443
1907
1983

a

1323
1496
1397
1263
1496
1249

LIST.

3

1291
1406
3093
3093

1430
802
1123
2423
1064
3382
865
1092
1115
2263
2638
1610
2618
2450
1151
1151

3093
1496
2059
1267
2280
2280
1822
2077

3542
2597
3385
1299
1477
1207
2388
3982

1244
1249
1670
1239

-

1246
1050
1237
2523
1019
3539
1078
1150
2692
2867

2897
2775
1668
1668

-

495
415
339
515
4861
4377

5537
6163
3389
6158
6418
5349
5477
7542
7076
5550
5917
1438
5699
6063
2156
2156

706
6351
423
500f
458
411f
-261
-261

-

631
-2901
4916
4361
e
1572
-162f
7437
567
a
1980
56
b
3175
92
a
287;
4854
b
111
c
3385
..
- IzgradnJe vlak, goJitvenih del, pnspevka za vzdrzevanJe
Opomba: *Brez stroskov
cest 1n manipulaCIJe
b
d

7875
9420
8400
10090
6900
7825
9150
9350

1983
1334
2363
1354
1743
1354
1398
1316
1354
1907
1269
3702
1483
1483
3443
3443

Net viefd
IGL
LIST.
deciduous conifers
deciduous
trees
trees

IGL
conifers
SlT/m

ČISTI•
DONOS

4308
3083
4069
1405
1658
1300
2956
4862

na KC

Note: Skid trail construction costs, silvicultural costs, the contribution for forest road maintenance and
manipulation on a truck road excluded

Preglednica 3: Količniki za izračun vrednosti gozdov

Table 3: Ouotients for the calcu/ation of forests' value
KATASTRSKI RAZRED
Cadastral class

KATASTRSKI OKRAJ

Cadastral district
GORNJI GRAD
VITANJE
BOVEC

1
0.265
0.341
0.061

2
0.21
0.116
0.044

3
0.158
0.056
0.033

4
0.123
0.028
0.023

5
0.092
0.009
0.008

6
0.045
0.008

7
O.o18

-
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dobimo vrednost enega hektarja zemljišča
v določenem katastrskem razredu. V grafu
1 je prikazana primerjava vrednosti hektarja gozda v izbranih katastrskih okrajih.
Gozdni predel Petelinjek je sestavljen iz
dveh večjih (207,41 ha ali 86% površine) in
nekaj manjših parcel. Po prvotni klasifikaciji
sta bili uvrščeni v peti katastrski razred katastrskega okraja Gornji Grad. Ker so se
razmere po izgradnji ceste v gozdnem predelu močno spremenile, smo v letu 1994
pri Geodetski upravi Mozirje zahtevali spremembo oziroma ugotavljanje katastrskega
razreda. Terenski ogled je cenilec opravil v
decembru leta 1994. Cenilec v zapisniku
ugotavlja, da je bil dostop do omenjenih
parcel znatno izboljšan z izgradnjo ceste, ki
poteka čez obe parceli. Pravi, da je tako
možno uporabljati na omenjenih parcelah
sodobno gozdno mehanizacijo, ki olajšuje
pridobivanje gozdnih lesnih sortimentov. Na
podlagi tega je cenilec uvrstil parceli v tretji
katastrski razred katastrskega okraja Gornji Grad.
V skladu z odlokom o načinu določanja
vrednosti gozdov (Ur.l.RS š\.16-783/92)
znaša tako vrednost gozda 529.125 SIT na
hektar (1 DEM = 85 SIT).

cenitve gozdov

4.3 PRIMERJAVA VREDNOSTI GOZDOV
4.3 A COMPARISON OF FOREST VALUES

Primerjava med vrednostima gozdov
(preglednica 4) kaže, da je razlika med njima relativno velika. Poleg tega se moramo
zavedati, da je katastrska klasifikacija v Sloveniji zastarala in po razmahu gradenj
gozdnih cest ni bila spremenjena. Ko smo
v predelu primerjali še vrednost gozda iz
prvotne klasifikacije, smo ugotovili, da je
razlika še mnogo večja.
Vidimo, da je razlika med ugotovljenima
vrednostima nedopustno velika. Očitno gre
pri njej za sistemsko napako.
4.4 KRITIKA UGOTAVLJANJA VREDNOSTI GOZDOV PREK KATASTRSKE
KLASIFIKACIJE
4.4 A CRITIQUE OF THE ASSESSMENT OF FOREST VALUE THROUGH CADASTRAL CLASSIFICATION

Katastrski dohodek iz gozdov je bruto
dohodek iz gozdov, zmanjšan za materialne stroške in amortizacijo (WINKLER/
KOTAR 1993). Bruto dohodek je povprečni
letni vrednostni prirastek lesne mase na

Graf 1: Vrednost hektarja gozda po odloku Vlade v treh katastrskih okrajih (Ur. l. RS, št. 16-783/92)

Graph 1: The value of a forest he etare by Government Decree (Official Gazette RS, No. 16-783/92)
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Graf 2: Struktura katastrskega dohodka v odvisnosti od katastrskega razreda

Graph 2: Cadastral income structure in dependence of cadastral class
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Preglednica 4: Primerjava rentne vrednosti gozdov in vrednosti po odloku Vlade (Ur. l. RS, št.
16-783/92) pred prekategorizacijo in po njej

Table 4: A comparlson of rent forest value by Government Decree (Official Gazette RS, No.
16*783/92} before categorization and after it
VREDNOST GOZDA 1 Forest value
SIT/ha
RENTNA VREDNOST

INDEKS

855,286

162

529.125

100

276

Rent value
VREDNOST PO ODLOKU (liL k.r)
(po prekategorizaciji)

ur

Value by Decree {the
Cadastral class)
(after re-categorization)
308.125

VREDNOST PO ODLOKU (V. k.r.)
(prvotna klasifikacija)

100

Value by Decree (the V' cadastral class) (original
classitication)

enem hektarju (cene lesa na kamionski cesti). Katastrski dohodek je torej sestavljen
iz čistega donosa (rente) in dela. Struktura
katastrskega dohodka je okvirno taka, kot
jo kaže graf 2.
Natančnih razmerij med delom in čistim
donosorn ne poznamo, trdimo lahko le, da
z višanjem katastrskega razreda (slabši
gozdovi) narašča tudi delež dela v katastrskem dohodku. Če imamo v gozdu samo
drva, je za njihovo proizvodnjo potrebno

relativno več dela kot pa za boljše gozdove. Pokaže se lahko tudi, da je čisti donos
celo negativen, katastrski dohodek pa je še
zmeraj pozitiven.
Ker rentna vrednost gozda predstavlja
kapitalizirano vrednost čistih donosov, ti pa
so v višjem katastrskem razredu nižji, bi se
moralo razmerje med katastrskim dohodkom in vrednostjo gozda z višanjem katastrskega razreda zniževati.
Z analizo vrednosti gozdov in predpisaGozd V 54, 1996
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Preglednica 5: Razmerje med vrednostjo gozda {Ur.l.RS, št.16-783/92) in predpisanim
katastrskim dohodkom
Table 5: Th8 ratio between the forest value (Official Gazette RS, No. 16-783/92) and the prescribed
cadastrallncome

KATASTRSKI OKRAJ

KATASTRSKI RAZRED
Cadastral class

Cadastral district

1

2

3

4

5

6

7

GORNJI GRAD

39,9

40,0

40,0

39,9

39,8

39,8

39,8

VITANJE

42,3

42,5

42,5

42,3

42,3

42,7

42,8

BOVEC

42,2

42,5

42,3

42,0

43,9

Preglednica 6: Razmerje med vrednostjo zemljišč {Ur.l.RS, št.16-783/92) in predpisanim
katastrskim dohodkom posameznih kultur v katastrskem okraju Gornji Grad
Table 6: The ratio between real estate value (Official Gazette RS, No. 16-783/92) and the prescribed
cadastral income of indlvidual cu/tures in the Gornji Grad Cadastral District

KULTURE
Cadastral cultures

KATASTRSKI RAZRED 1 Cadastral class

1

2

3

4

5

6

7

NJIVA/Field

42,4

42,4

42,4

42,4

42,4

42,5

42,3

PAŠNIK 1 Pasture

42,3

42,4

42,0

42,0

40,5

39,7

-

TRAVNIK 1 Meadow

42,4

42,4

42,3

42,3

42,5

-

-

Primerjava rentne vrednosti gozdov in vrednosti po odloku Vlade (Ur. l. RS, št. 16-783/92) pred
prekategorizacijo in po njej

nim katastrskim dohodkom za nekaj katastrskih okrajev in nekaj katastrskih kultur
(preglednici 5 in 6), smo ugotovili, da je
njihov količnik približno konstanten. To pa
ni pravilno.
Primerjava obeh načinov cenitve gozdov
kaže, da je pravilno ugotavljanje rentne
vrednosti gozdov. Ta namreč temelji na dejstvu, da se sredstva, naložena v gozdove,
obrestujejo v višini letnega čistega donosa
gozda.
Ukrep Vlade torej ne temelji na strokovni
podlagi, ampak je zgolj administrativni. Či
sti donosi so se v Sloveniji po vojni povečali
zaradi večjega bruto donosa (večji prirastek in lesna zaloga - Ur. l. RS 14-632/
1996) in manjših stroškov pridobivanja
gozdnih lesnih sortimentov (zaradi izgradnje gozdnih cest). Naraščanje lesne zaloge
in prirastka je bilo načrtovano z obveznim
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delom gozdnogospodarskih načrtov enot,
izgradnja cest pa ne spada v obvezni del
načrta. Tako lahko trdimo, da so Gozdna
gospodarstva vlagala denar (lastni, družbeni in zasebni) v izgradnjo cest predvsem
iz podjetniških interesov.
POVZETEK
Z ugotavljanjem vrednosti gozdov se ukvarja
posebna gozdarska disciplina. V praksi najpogosteje ugotavljamo:
• tržno vrednost gozdov,
• stroškovno vrednost gozdov,
• rentno vrednost gozdov.
V procesu denacionalizacije je Vlada sprejela
odlok (Ur.I.RS št.16-783/92), ki določa vrednost
gozdov na osnovi katastrske klasifikacije zemljišč.
V raziskavi smo želeli ugotoviti, ali so vrednosti

Prime~ava
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gozdov iz Odloka skladne z rentnimi vrednostmi
(ki jo izračunavajo sodno zapriseženi cenilci in
izvedenci za gozdarstvo). Raziskavo smo opravili
v gozdnem predelu Petelinjek (241 ,3 ha) v nazarskem gozdnogospodarskem območju (GGE Gornji Grad).
Rentno vrednost gozdov smo ugotovili tako, da
smo kapi!alizirali čiste letne donose po 3% obrestni meri. Cisti donos smo izračunali tako, da smo
od bruto donosa odšteli celotne stroške gospodarjenja (sečnje in spravila, manipulacije na kamionski cesti, gradnje in vzdrževanja vlak, stroške gojenja in varstva gozdov ter prispevek za vzdrževaje gozdnih cest).
Primerjavo med vrednostima smo prikazali v
preglednici, pri čemer smo upoštevali prvotno katastrsko klasifikacijo predela in prekategorizacijo

(ki jo je Geodetska uprava na našo zahtevo opravila lela 1994):
Odločilen vpliv za prekategorizacijo je imela novozgrajena cesta. Vidimo, da so razlike izjemno
visoke. Za Slovenijo lahko trdimo, da katastrska
klasifikacija ni ažurirana.
Očitno je torej, da je po sredi sistemska napaka.
Analiza Odloka (Ur.I.RS št.16-783/92) je pokazala, da so vrednosti kmetijskih zemljišč in gozdov
dobljene tako, da so katastrski dohodek množili s
približno enakim količnikom ne glede na katastrsko kulturo, okraj ali razred. To pa seveda ni pravilno, ker vsebuje katastrski dohodek tako delo
kakor tudi rento in se njuno razmerje s katastrsko
kulturo, okrajem in razredom spreminja. Vrednost
pa se ugotavlja izključno s kapitalizacijo rente (či
stega donosa).
VREDNOST GOZDA

RENTNA VREDNOST
VREDNOST PO ODLOKU (111. k.r)
{po prekateqorizaciji)
VREDNOST PO ODLOKU (V. k.r.)
(prvotna klasifikaci"a)

SIT/ha

INDEKS

INDEKS

855.286
529.125

162
100

276

308.125

A COMPARISON OF TWO MODES OF FOREST ASSESSMENT
Summary

Forest value assessment is a task of a special
branch of forestry. Normally the following facts are
assessed:
• market value of forests,
• expense forest value,
• ground rent forest value.
ln the process of denationalization the Government has passed a decree (Official Gazette No. 16783/92) defining the value of forests on the basis of
cadastral classification of real property. The research tried to establish whether the forests' values
in the Decree were in accordance with rent values
(the assessment performed by estimators under
oath and forestry experts). The research was car-

100

ried out in the Petelinjek forest region (241.3 ha) in
the Nazarje Forest Management Region (the Gornji
Grad Forest Management Unit).
Forest rent value was established by the capitalization of annual net yields by a 3% rate of interest. A net yield was established by deducting total
management expenses (costs for cutting and skidding, manipulation on a truck road, the construction and maintenance of forest roads, costs for
silviculture and protection of forests and the contribution intended for forest road maintenance) from
the gross yield.
A comparison between the values has been
shown ina table, taking into consideration the original cadastral classification of the region and the
re-categorization (carried out by Geodesic Administration on de mand by forestry experts in 1 994):
Decisive influence regarding re-categorization
was caused by a newly constructed road. It can

f.j
A comparison of rent forest values and the values by Government Decree (Official Gazette RS, No.
16-783/92) before re-categorization and after it.
FOREST VALUE
RENT VALUE
VALUE BY DECREE (111" c.c.)
(after re-cateoorizatiori)
VALUE BY DECREE (V" c.c)
(oriainal classification).

S IT/ha

INDEKS

INDEKS

855.286
529.125

162
100

276

308.125

100
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be seen that the ditferences are extremely great. It
has to be pointed out that in Slovenia the cadastral
classification has not been updated.
Therefore it is obvious that the reason li es in a
system's error. The analysis of the Decree (Official Gazette RS No. 16-783/92) has proved that
the values of agricultural estates and forests were
calculated by the multiplication of cadastral income with approximately the same quotient, irrespectively of a cadarstral culture, district or class.
This, however, is not correct because cadastral
income comprises both work and ground rent and
their ratio changes with a cadastral culture, district
and class. The value, however, is established
exclusively by rent capitalization (net yield).
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GDK: 432.3

Gašenje visokogorskega gozdnega požara
na Rombonu s helikopterjem
Iztok MLEKuž•

'

1 UVOD
Preprečevanje in gašenje gozdnih požarov je v organizacijskem in tehničnem smislu ena najbolj zahtevnih nalog varstva
gozdov. To še posebej velja za gozdove v
alpskem svetu, zlasti za vegetacijski pas

ruševja nad zgornjo drevesne mejo. Raz-

giban teren, težka dostopnost in prehodnost, obilica lahko vnetljivega in gorljivega
materiala, debele plasti surovega humusa,
kjer se ogenj potuhne -vse to zelo otežuje
uspešno gašenje. Na območju KE _Bov:~
je ruševje že večkrat gorelo; zadnJI v.ecJI

požar te vrste je bil leta 1986 na Kamnu,
ko je desno od postaje "C" kaninske žičnice
zgorelo okoli 50 ha ruševja. Posledice so v
ekološkem smislu katastrofalne; ogenJ
pusti za seboj golo, sterilna skalovje, ki se
desetletja ne obrase. Pri omejevanju takšnih požarov je zato ključnega pomena h1tro
in učinkovito zatrtja požara že v začetku,

kajti ko se ogenj razširi na večjo površino,
je gašenje dolgotrajno, naporno, nevarn~,
drago in kar je najhuje navadno neuspesno. Pri tem so nam lahko v veliko pomoč
letala in helikopterji; njihova uporaba pri
gašenju gozdnih požarov je v svetu že
dolgo časa nekaj povsem navadnega, v
zadnjih letih pa se vse bolJ uvelJaVlJa tudi
pri nas. Sredi avgusta 1995 je helikopter
sodeloval tudi pri gašenju visokogorskega

Rogelj, Plešivec in Jelenk. Osrednji del
planote je gosto porasel z ruševjem in
redkimi macesni; površina strnjenega ru-

ševja znaša 130 ha. Svet je zelo težko
prehoden, poln brezen, vrtač, kolJičev in
škrapelj; najgrši je v zahodnem delu z zgovornim imenom Smrdeton.
Požar je nastal po daljšem sušnem vre-

menu verjetno zaradi udara strele. Zagorelo je v Smrdetonu na vrhu z ruševjem po~
rasle skalnate glave na nadmorski višini

1650 m. Požar smo opazili 12. avgusta
1995, vendar se je naslednji dan potuhnil
in ponovno zagorel 14. avgusta. Zaradi
težkega in dolgega dostopa smo si ga
skupaj z gasilci ogledali iz letala. Požar je
zajel ca. 300 - 400 m2 ruševja in prelila je
resna nevarnost, da se razširi. Zaradi slabe

vremenske napovedi (napovedano je bilo
suho vetrovno vreme) smo se

odločili,

da

naslednji dan pokličemo na pomoč helikopter slovenske vojske. Po poprejšnjem pogovoru z odgovornimi na Upravi za zaščito
in reševanje smo dobili dovoljenje za

helikopter. Gasilci GD Bovec so na letališču

v Bovcu zagotovili vso potrebno

materialno oskrbo in helikopter je popoldne
15. avgusta priletel v Bovec. Po ogledu
požara je začel gasiti. Do večera je opravil
15 voženj. Ker na mestu požara ni bilo

požara na masivu Rombona nad Bovcem.

ljudi, ki bi usmerjali delo helikopterja in
dokončno uredili požarišče, je bilo gašenje
le deloma uspešno. Zato smo se dogovorili, da naslednji dan helikopter odpelje

2 GOZDNI POŽAR NA ROMBONU

delali usklajeno na tleh in v zraku.

ekipo gasilcev na mesto požara in da bomo

Rombon je obširna, močno zakrasela visokogorska planota nad Bovcem. Iz osrednjega dela z nadmorsko višino 1400 1800 m se na robovih dvigajo 2000 2400 m visoki vrhovi Črnela, Veliki vrh,
* I.M., dipl. inž. gozd., Zavod za gozdove Slovenije, OE Tolmin, 5220 Tolmin, Thumov drevored
17,SLO

Tako smo naslednji dan, 16. avgusta
1995, ubrali drugo taktiko. Pripravili smo
ekipo 7 ljudi: 5 gasilcev - med njimi en
gozdni delavec in 2 gozdarja - eden od
njiju gorski reševalec. Poleg dobre osebne
zaščitne opreme (čevlji, čelade, vrvi, vponke), hrane in pijače smo vzeli s seboj vsak
po eno nahrbtno ročno brizgalno s 30 1
vode, motorno žago, gorivo in krampe.
GozdV 54, 1996
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Slika 1: Helikopter zajema vodo iz bazena na
bovškem letališču; pri tem mu pomagata dva gasilca (Foto l. Mlekuž)

Slika 2: Helikopter med lebdenjem spušča vodo
na požarišče. (Foto l. Mlekuž)

Slika 3: Ekipa gasilcev in gozdarjev po končanem delu. (Foto l. Mlekuž)

360

GozdV 54, 1996

Tako opremljene nas je helikopter odložil v
bližini požara. Da je svet tam okoli res
težko prehoden, pove dejstvo, da smo za
dobrih 1OO m poti do požara rabili skoraj
pol ure! Ekipa se je takoj lotila dela: eden
je z motorno žago rezal 2 - 3 m širok pas
okoli požarišča, drugi pa so preseko čistili
vejevja. Helikopter je med tem z vodo dodobra namočil celo očiščeno obrobje požarišča in preseko. Pri tem smo ga usmerjali
s tal. Z ročnimi brizgalnami in krampi smo
ukrotili še zadnja manjša žarišča in tlečo
zemljo ter vejevje. Po dobrih treh urah
trdega dela je bil požar pogašen; pogorelo
je okoli 2000 m2 ruševja. Utrujena, a zadovoljna ekipa se je s helikopterjem vrnila v
dolino.
Po besedah pilotov je bilo to prvo gašenje visokogorskega požara s helikopterjem
pri nas. Težave so imeli zlasti zaradi velike
višinske razlike med bazo na letališču v
Bovcu in mestom požara (1300 m!) in zaradi dokaj močnega vetra, ki je ves čas
oviral delo. Za gasilce GD Bovec pa je bilo
to sploh prvo poklicnob srečanje s helikopterjem. Gotovo je, da smo se pri tem
veliko naučili in pridobili precej izkušenj za
prihodnje delo.

Slika 4: Posledice požara - popolnoma
(Foto l. Mlekuž)

uničena

3 OPREMA ZA GAŠENJE IN NAČIN
DELA HELIKOPTERJA
Helikopter ima za gašenje posebno opremo, ki je lahka, zložljiva in jo pripelje s
seboj. Opremo sestavljata rezervoar za
prenos vode in gašenje ter montažni bazen
za zajemanje vode.
S posebnim rezervoarjem, ki ga obesi
pod trup, zajema vodo, jo odnese nad
mesto požara in gasi. Rezervoar drži od
500 do 1000 1 vode in se da prirediti na
večjo ali manjšo količino. To je pomembno
zaradi pogojev letenja in višinske rezlike
leta, kajti težji pogoji zahtevajo lažji tovor!
Nad požariščem rezervoar odpre s posebnim vrvnim mehanizmom in voda pljuskne
na ogenj.
Vodo zajema iz posebnega montažnega
bazena s prostornino ca. 1O mJ. Montaža
je lahka in enostavna, traja pa vsega nekaj
minut. Bazen mora biti do vrha poln vode,
tako da jo helikopter laže zajema. Oskrba
z vodo mora biti zato brezhibna, navadno
jo zagotovijo gasilci s svojimi avtomobilskimi cisternami. Seveda se voda lahko zajema tudi iz naravnih virov (rek, jezer), vendar piloti tega ne priporočajo , ker je delo z

vegetacija in tla. Dolgo časa bo tod le golo skalovje.
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bazenom lažje in hitrejše. Rezervoar se
namreč

zelo nerad potopi v vodo, zato sta
pri zajemanju potrebna dva človeka, ki ga
potopila, to pa se precej lažje stori v bazenu (glej sliko 1).
Način dela je na videz zelo enostaven,
vendar zahteva od pilotov precej koncentracije. Helikopter zajema vodo iz bazena

med lebdenjem, jo odnese nad požarišče
in jo prav tako med lebdenjem spusti na
ogenj. Lebdi lahko nekaj metrov nad požariščem,

tako da je gašenje zelo učinkovito

(veliko bolj kot pri gašenju z letali!). Zelo
dobro se da delo na požarišču usmerjati s

tal. Ima pa to tudi svoje slabe strani: pri
nizkem letu ali lebdenju pilote ovira dim,
poleg tega pa helikopter z eliso močno
razpihuje ogenj. Zaradi tega se je treba pri
vsakem gašenju pač prilagoditi razmeram.

4 ZAKLJUČEK
Gozdne požare je treba pogasiti

čimprej,

po možnosti že v začetni fazi. Ko se ogenj
razširi, je gašenje ne le dolgotrajno in dra~
go, temveč največkrat tudi neuspešno. Za

hitro gašenje na težko dostopnih terenih je
helikopter nepogrešljiv, saj hitro prenese
do požarišča potrebno ekipo in material,
tako da ni izgube časa in energije z dolgotrajnimi dostopi.
Helikopter sam ne more pogasiti ognja,
zato je pri požaru nujna pomoč gasilske
ekipe, ki dela usklajeno z delom helikopterja!
Gasilska ekipa mora biti za delo s helikopterjem dobro usposobljena. Poleg navadnih gasilskih veščin morajo gasilci
obvladati tudi osnove vstopanja in zapuščanja helikopterja (izstopanje, skakanje
ali spuščanje z villo ali vrvjo), usmerjanje
in sporazumevanje pilota z znaki, orienta-

cijo in gibanje v gorskem svetu ter prvo
pomoč.

Gasilska ekipa mora biti opremljena z
vsemi potrebnimi
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zaščitnimi

sredstvi in

opremo za gibanje v gorskem svetu. S
seboj mora imeti tudi dovolj hrane in pijače,
da lahko preživi na terenu dalj časa in se
peš vrne v dolino, če je helikopter zaradi
poslabšanja razmer za letenje ne more

prepeljati ali oskrbovati.
Zelo pomembna je brezhibna radijska
zveza med helikopterjem, ekipo na požarišču in bazo, kajti le tako je možno usklajeno delo.
Delo v bazi, kjer se helikopter oskrbuje z
vodo in drugim potrebnim materialom, mora biti brezhibno. Vedno mora biti na voljo
dovolj vode za polnjenje bazena ter opreme in ljudi za morebitno zamenjavo ekipe
na požarišču.

Gašenje gozdnih požarov na težko dostopnih terenih in v visokogorju je zahtevno, težko in nevarno delo. Ce je le možno,

je treba požar ukrotiti takoj, zato sta čas in
usposobljena ekipa gasilcev bistvenega
pomena. Odgovorni pri odločitvah ne smejo oklevati in imeti pomislekov, da je helikopter drag in da bi morda kazalo počakati.
Delo, ki ga pravočasno opravi helikopter in
majhna skupina usposobljenih gasilcev,
namreč odtehta vse stroške. Kar spomnimo se, kakšne so bile na široko zastavljene

gasilske akcije pri velikih gozdnih požarih
na Krasu ali pred leti na Stolu nad Breginjem; na desetine gasilcev se je cele tedne

neuspešno spopadala z ognjem, zgorelo
je na stotine hektarjev gozdov, grmišč in
travnikov, za stroške pa je bolje, da jih niti
ne omenimo! Čeprav gozdarji oziroma
Zavod za gozdove Slovenije po zakonodaji
nismo neposredno odgovorni za preventivno protipožarno varstvo in gašenje požarov, se moramo dejavno vključevati v to
delo ter s svojim znanjem in izkušnjami

prispevati svoj delež. Sodelovanje pri gašenju požara na Rombonu je bila za gazdarje KE Bovec nedvomno dragocena
izkušnja za delo v prihodnje. Upamo, da
bo ta prispevek pomagal tudi drugim slovenskim gozda~em, ko se bodo ob požarih
znašli pred podobnimi problemi.

STALIŠČA IN ODMEVI
GDK: 525.1 Abies Alba (Mili.)

Odmev na sortimentne tablice za jelko
Prof. dr. E. Rebula je v obsežnem

članku

predstavil rezultate raziskave o sortimentni

sestavi in vrednosti debel jelke. Zagotovo
so sortimentne tablice zelo uporaben in

zaželen

pripomoček

pri gospodarjenju z

gozdom. Izračunane tablice slane na vzor-

cu 284 dreves ali 486 m3 lesa z gozdnega
obrata Bukovje. Ali jih lahko posplošimo
na ves dinarski svet in na vso Slovenijo?
Pravzaprav se zelo nerad spuščam v

polemiko s prof. Rebulo. Dvomim namreč,
da so moji argumenti dovolj tehtni, saj dr.
Rebulo cenim kot vztrajnega in temeljitega
raziskovalca, ki je že mnogo prispeval h
gozdarski znanosti. Vendar pa mi strokovna vest ne da, da ne bi izrazil nekaj
dvomov v njegove ugotovitve. Dvomi so
vendar pri vsakem raziskovanju in odkri-

vanju novega potrebni in lahko prispevajo
pri uveljavljanju novega v gozdarsko prakso. O njih sva s prof. Rebulo tudi že osebno razpravljala.
Avtor članka na več mestih ocenjuje merila za določanje kakovosti sortimentov po
napakah lesa kot neuporabna. Strinjava
se, da merila po vseh napakah lesa iz
dosedanjega jugoslovanskega standarda
za hlade, smreke in jelke (JUS 1979 oziroma JUS 1989) niso najprimernejša. Vendar pa menim, da brez vsakršnih meril za

kakovost na podlagi napak lesa vendarle
ni mogoče opredeljevati uporabnosti ali
vrednosti lesa. Avtor neprimernost kriterijev kakovosti dokazuje z rezultati raziskave SVETLIČ IČA iz leta 1968, ko so
posamezne hlade iz 10 vzorcev (443m3)
po Sloveniji razžagali in določili vrednost
žaganega lesa in izkoristke. Prikazane
preglednice meni dokazujejo ravno nasprotno. Res pri posameznem kosu ne drži,

da daje vsak hlod boljše kakovosti tudi
večji izkupiček in izkoristek, vendar je od
vseh vzorcev samo eden tak, da po* Opomba uredništva: Zaradi napake v tiskarni
pri prelomu (po opravljeni korekturi), je članek
dr. Lipoglavška, objavljen v Gozd V 3/96, nerazumljiv, zato ga v tem zvezku, neposredno pred
odgovorom dr. Rebu le objavljamo ponovno. Avtorju in bralcem se opravičujemo.

vprečno hlod
izkupička kot

l. kakovosti ne daje večjega
hlod 11. kakovosti; hladi 11.
kakovosti pa so bili povprečno vedno
vrednejši od hlodov žagovcev 111. kakovosti. Pri izkoristkih žaganja po masi je

takih vzorcev manj, vendar še vedno
večina vzorcev in skupno povprečje za

Slovenijo kaže, da lahko pri boljših hlodih
pričakujemo večje

izkoristke. Ceprav so

razlike majhne, pa vendarle so in so
istosmerne. Ni jasno, kakšne so bile po·
vprečne debeline hlodov v vzorcih in kako
so vplivale na izkupiček in izkoristek vzorcev. Tudi način žaganja hlodov, ki ga je
možno optimirati po debelini, v prikazani
raziskavi pa je bil vedno enak, lahko
pomembno vpliva na izkoristek. Pravilna
pa je avtorjeva ugotovitev, da so razlike
znotraj istega kakovostnega razreda večje
kot med povprečji, ker lahko samo ena
»slučajna(( napaka lesa močno razvrednoti
uporabnost hlada. Vendar menim, da tako
pomembnih napak lesa, kot so gniloba,
rjavost, kolesivost ipd. res ne moremo
zanemariti ali izraziti samo z debelina

drevesa. Ne smemo tudi spregledati, da
sloni prikazana raziskava iz leta t 968 na
tedanjih razmerjih cen žaganega lesa, ki
so bila zagotovo bistveno različna od

današnjih cenovnih razmerij.
Avtorjeva trditev, da "razvrščanje hlodov
jelke in smreke v kakovostne razrede s

kriteriji veljavnega standarda ne daje zanesljivih rezultatov<< ne drži. Morda res ne
kaže prave vrednosti in uporabnosti sortimenta, vendar povsem zanesljivo vsak
hlod razvršča vedno nedvoumno v samo

en kakovostni razred, saj je mogoče vsako
napako z objektivnim merjenjem natančno
izmeriti in upoštevati kot kriterij. Seveda
pa moramo dosledno upoštevati določila
standarda in si ne izmišljati vedno drugačnih zahtev, kot je to dolga leta delala
naša praksa. Z vestnim delom je tudi
mogoče vedno odkriti vse napake, ki so
odločilne za razvrščanje po kakovosti. Na

posameznem kosu lesa je običajno le ena

ali nekaj napak odločilnih za razvrščanje.
Avtor je kljub temu, da zanika pomen
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napak lesa za določanje kakovosti tudi sam
pri oceni kakovosti debel uporabil kot
kriterij napake lesa oziroma višino čistega
debla brez grč in koničnost. Preden torej iz

vrednostne tablice precej približne, čeprav
je tudi res, da boljših meril v naših razmerah nimamo.

enačb

ali tablice odčitamo sortimentno
sestavo in vrednost, moramo za vsako

jih avtor uporablja. Govori o vraščenih in
izpadajočih grčah in pri tem misli zrasle in

deblo ugotoviti njegovo kakovost. Zato za

nezrasle

prodajo sortimentov, ko ne vemo

več,

iz

katerih debel so bili izdelani, ne moremo
uporabiti avtorjevih izračunov.
Ko je avtor izračunaval vrednost sorti-

mentov, je uporabil vrednostna razmerja
iz prodajnih cen na GG Postojna v letih
1991-1994. Takratne cene so veljale za
drugačne kakovostne razrede, ki so bili pri
prodaji nestabilni in povsem drugače določeni kot v jugoslovanskem standardu.
Nihče namreč ni uporabljal standarda
dosledno. Cenovna razmerja so torej veljala za neko neopredeljeno spremenljivo
kakovost hlodov. Kot že sam pove, je med
celulozni les štel tudi drogove. Torej so

Naj opozorim še na nekatere izraze, ki

grče.

Zaraslih

grč namreč

na

obodu debla ne vidimo, izpadajoče pa so
lahko le v deskah, saj iz debla ne izpadejo.
Okrožljivosti pravimo običajno kolesivost.
Tudi beseda ))žag(< za debelina ali učinek
prežagovanja se bo morala šele uveljaviti.
Želimi si, da bi bili ti moji dvomi sprejeti
kot dobronamerne pripombe in da bi jih
nadaljnje raziskave in praktična uporaba
objavljenih tablic sortimentne sestave in
vrednosti debel jelke pri prodaji lesa na
panju, pa tudi pri oblikovanju novih standardov za določanje kakovosti okroglega
lesa, ovrgle.
Dr. Marjan Lipoglavšek

GDK: 525.1 Abies alba (Mili.)

Uporabnost standardov za
sortimentov

razvrščanje

gozdnih lesnih

Odmev na sortimentne in vrednostne tablice za jelko
V 3. številki Gozdarskega vestnika je
·prof. dr. Marjan Lipoglavšek napisal svoje
videnje mojega prispevka »Sortimentne in
vrednostne tablice za debla jelke« ter podal
svoje mnenje o mojih ugotovitvah. Za
nekatere celo trdi, da ne držijo. V vnemi
zagovarjanja vrednosti in uporabnosti

standarda pa je šel celo tako daleč, da mi
pripisuje trditve, ki jih sam v študiji ne
najdem. O tem se ne kaže prepirati. Vse
je napisano in vsak čitalec je dovolj
pameten, da lahko sam presodi. Moram
pa se oglasiti, braniti svoje delo in prispevati k razjasnitvi stvari.
O polemiki sem nekoč v našem glasilu
že napisal svoje mnenje. Dodam naj le to,
da se v njej krešejo is krice, ki včasih vžgejo
slamo in ta zgori.

Pričakoval

sem kakšen

odmev, toda z drugega področja. Mogoče
še pride.
Pripombe in očitke kolega Lipoglavška
lahko združim v štiri skupine:
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1.
2.
3.
4.

Pripombe na same tablice.
Terminološke pripombe.
Pripombe glede uporabe cen.
Pripombe na orodje, pripomoček, pri

sestavi tablic, oziroma na moje trditve o

uporabnosti (takrat) veljavnih standardov
za ugotavljanje kakovosti hlodov jelke smreke in njihovo razvrščanje v kakovost-

ne razrede. Takoj moram povedati, da nisem prav nič kriv, če je standard tak kot je.
Očitno se najino mnenje o njegovi uporabnosti zelo razlikuje. Temu je posvečen
pretežen del odmeva, zato sem tako tudi

naslovil svoj odgovor.
Prvi dve vrsti pripomb sta kratki, obrobni,
zato bo tak tudi moj odgovor. študija res
izhaja iz razmeroma majhnega vzorca, ki
pa se je pokazal zelo reprezentančen in je

dal, pri iz njega sestavljenih deblovnicah,
zelo dobre rezultate tako po točnosti kot
reprezentativnosti. Vse to je opisano v

zadnji lanski številki Gozdarskega vestnika

in ne kaže tu ponavljati. Domnevam, da je

Ko sem se zadeve lotil, se mi še sanjalo

ta isti vzorec enako reprezentančen tudi
za namene, kot sem ga uporabil v razis-

ni, da smo v Sloveniji tako ubogi s podatki
o razmerjih vrednosti hlodov in iz njih
nažaganih desk. V vsej Sloveniji nisem mogel dobiti enega podatka, koliko in kakšnih
desk so nažagali iz posameznega hlada
smreke ali jelke. Strokovnjaki, ki so se in

kavi. To bo tako veljalo, dokler kdo ne
dokaže drugače.
Kot predsednik terminološke komisije je
prav, če skrbi za pravilno rabo naših izrazov. Pomisleke imam le v tem, da je to,
odkar pomnim in zasledujem, že 4. (četrti)
slovar, če nisem še kakšnega ali kakšne

komisije prezrl. Tudi to je upoštevati, da
smo Slovenci, kot pravi pokojni akademik
dr. A. Trstenjak, narod, ki živi ob meji in
imamo zato veliko izrazov za isti pojem in

so vsi slovenski.
O problematiki cen, kot trajnemu kazal cu
vrednosti hlodov, sem napisal dovolj že v
sami študiji. Dodam naj le to, da so lahko
cene prave, niim pa ne odgovarja kakovost
sortimentov. Ce je temu tako, se prej »kri-

vi(( standardi kot cene.
Vsebina in težišče »odmeva« je proble-

matika standardov. Je pač tako, da nekdo
vidi luknje, drugi pa njihovo okolico, kljub
temu pa oba cenita ementalec. Tako je
tudi tu. Lipoglavšek pravi, da je standard
primeren, saj po njegovem ustreza, ker
)>od vseh vzorcev je samo eden tak, da
povprečno hlod l. kakovosti ne daje več
jega izkupička kot hlod Il. kakovosti; hladi
Il. kakovosti pa so bili povprečno vedno
vrednejši od hlodov žagovcev 111. kako-

vosti<<. Pozabi pojasniti, da primerja le
razrede v istih vzorcih. Sam pa pravim, da

v navedeni preglednici sploh niso prikazani
izkupički, ki jih razumem kot zmnožek količine in cene, torej obeh kazalcev, kakovosti (cene) in količine (izkoristka). Kakovost (ceno) desk v glavnem določajo napake in jih kot take štejem za pomemben
toda ne edini kazalec vrednosti desk. Podobno je pri hlodih, da napake niso najmočnejši kazalec njihove vrednosti. Ne

morem se pa strinjati z mnenjem, da je

standard dober. Standard, ki v žagovce
Ili. razreda na Dolenjskem uvrsti hlade (ne
enega pač pa povprečje nekaj m' hlodov),
iz katerih nažagajo več in boljših desk, kot
iz hlodov l. razreda npr. na Gorenjskem ali
štajerskem, najbrž ni popoln. Rekel sem,
da je tak standard pomanjkljiv in da bi ga
bilo koristno popraviti. Obljubil sem, da
bom ugotovil, zakaj je tak in pripravil
predloge za njegovo poboljšanje. To sem
tudi naredil.

se še ukvarjajo s to zadevo, z razmerji

hlod : deske, so mi rekli, da ga sploh ni.
Najbrž ni treba posebej dopovedovati, da
vsaka resna analiza teh razmerij temelji

lahko le na takih podatkih. Ni jih pa enostavno dobiti. To sam najbolje vem. Kolega
prof. dr. J. Butkovi6 z Zagrebške fakultete,
mi je dal podatke o velikosti (volumnu) in
kakovosti posamezne deske za 792 hlodov
v izmeri 442 m' in to za vsak hlod posebej.
Za vsak tak hlod sem iz podatkov o deskah
izračunal količinski, kakovostni in vrednostM

ni izkoristek. Za tiste, ki ne poznajo teh
izrazov, pomeni to, koliko desk nažagajo
iz hlada, kakšna je njihova povprečna
kakovost - cena in koliko so s prodajo
desk iztržili za hlod. Ko sem to delal, sem
razumel, zakaj takih podatkov ni. Pri vsej
računalniški tehniki sem poračuna! kakih
7-9 hlodov na uro. Koliko dela pa je še s
tem, da na žagah take podatke pripravijo,
vedo le žagarji. Zato se posebno ne čudim,
če imamo v Sloveniji le povprečne podatke
za vzorce. Za namene, za katere so jih

rabili, so ustrezali. Takih podatkov sem
zbral še 49 vzorcev s preko 1 000 m' hlodov. Vse to sem temeljito preračuna! in
sedaj vem, zakaj je standard tak kot je.
Tudi predlog novega standarda ni nič drugačen. Vem tudi, kaj in kako bi morali narediti, da bi pomanjkljivosti, o katerih razpravljava s prof. Lipoglavškom, odpravili.
Ne samo, da vem.

Izračunal

sem vsakoM

vrstne korelacija. Na njihovi osnovi lahko
sestavljalec standardov oceni, kaj vsaka
sprememba meril kakovosti pomeni. Pisec

standardov lahko tako vplive sprememb
posameznih meril kakovosti, npr. debeline,
grčavosti ali koničnosti, poljubno, vendar
natančno dozira, v skladu z dogovori v

ustreznih telesih. Ne pa, da se o tem
prerekajo, ima vsak svoje mnenje, le redek
pa tudi kak argument.
če prav razumem namen standardov,

so za to, da bi kupec vedel, kaj dobi in
prodajalec, kaj mora prodati za dogovorjeno ceno. Ta »kaj« mora biti s stanM

dardi tako opredeljen, da je enak v vsej
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na Dolenjskem manj vredni od
hlodov l. razreda na tem sečišču in je tako

Vsi bralci najbrž veste, kako je trenutno
s standardi pri nas. O temu sem tudi sam
že nekaj napisal. Veste tudi, da delajo
nove. Tudi kako jih delajo in kakšen je
uspeh tega dela najbrž veste. Zato se vsak

tudi drugod. Hladi 11. razreda (ne prav vsak
hlod, ampak vsaj povprečje nekaj hlodov)
iz katerega koli sečišča, morajo biti manj
vredni od vseh hlodov l. razreda v državi.

to ne naredi, če je vse tako kot piše
Rebula. Na to pa ne znam odgovoriti,
razen v toliko, da bi rad za svoje delo dobil

Za to si prizadevam in zato moja kritika

primerno povračilo.

državi, posebno še v naši, ko nas je za

dobro vas. Ni dovolj. če standard zagotavlja, da so hladi 11. razreda iz nekega
sečišča

lahko vpraša, v čem je težava in zakaj se

(do)sedanjih standardov.

Dr. Edvard Rebula

GDK: 945

Slovenocentričnost

slovenskega gozdarstva

Med pomembnejšimi argumenti, s katerimi slovenski gozdarski strokovnjaki prepričujejo javnost in nemalokrat tudi sami sebe
o pravilnosti svojega razmišljanja in delovanja, je odnos gozdarjev iz drugih držav do
naših gozdov in gozdarstva. Po mnenju

slovenskih gostiteljev

različnih

tujih obiskov

in izjavah višjih državnih uradnikov, nam
tuji obiskovalci kar po vrsti "zavidajo« (vse
podčrtal M.Š., pri katerem se nahajajo tudi

viri podčrtanega) naše gozdove, njihovo
ohranjenost in podobno. Resnici na ljubo
nekateri tujci tudi hvalijo slovensko gozdarstvo (znana je kratica iz nemščine: WWW,
ali po slovensko ••na svetu najčudovitejši
gozdovi«). Tujci pri nas tudi »iščejo inspi~
racijo((. ln po novem, ko se vključujemo v
evropske združitvene procese, tudi menda
»niso čisto nič zadovoljni«, ker smo v

gozdarstvu pred njimi. Tudi izjave naših
strokovnjakov, da »imamo edini v gaz~

darstvu kaj pokazati«, niso redke. Žal
nikoli ni mogoče zaslediti odgovora na
vprašanje, ki bi ga lahko in morali naši
gozdarji zastaviti svojim gostom: nZakaj je
pri vas drugače?«. Že od nekdaj me je
zanimalo, zakaj se gozdarstvo s takimi

prednostmi kot je slovensko, izvaja samo
na nekaj promilah, niti ne odstotkih površine svetovnih gozdov. Kako je mogoče, da
gozdarji drugod ne spoznajo vseh kakovosti slovenskega gozdarstva? Zakaj je
možen relativno oster odziv vrhunskih tujih
strokovnjakov na npobude« za •>sonarav-

no« gospodarjenje z gozdovi? Odnos do
gozdarstva v Sloveniji pove tudi nekaj o
nerazumevanju gozdarstva, kot ga razu-
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mejo v

demokratičnih

državah, s katerimi

se pač moramo primerjati. Gozdarstvo je

predvsem družbena dejavnost, v kateri so
gozdarji samo eden od udeležencev. Družbene okoliščine prevladujoče določajo cilje
gospodarjenja z gozdom, poti za doseganje ciljev in vlogo gozdarske stroke v njem.
Tudi v gozdarski stroki posamezne države
prevladujejo osnovne značilnosti njihove
družbene ureditve. Slovenski gozdarji so
celo med prvimi vpeljali v prakso pomen
različnosti rastišč

in nujnega prilagajanja

na naravno okolje, ne opazijo pa družbenega okolja. Neprijetno je poslušati nekatere slovenske gozdarje, ko velikokrat omalovažujoče in podcenjujoče komentirajo gozdarstvo po svetu, a ne omenijo razmer, v

katerih gospodarjenje z gozdovi poteka.
Naj uporabim prispodobo. Večina udeležencev gozdarskih potovanj v tujino ni
verjetno niti pomislila, ko so se vozili po
odličnih

tujih avtocestah (so jim jih zavidali?), recimo nemških, ali jih v Sloveniji znamo narediti ali ne. Gotovo so bili prepričani,
da jih naša gradbena stroka zna narediti.
Zakaj jih potem nismo imeli in jih šele zdaj
gradimo? Takrat in tudi danes večina razu-

me, da kakovost in količina cest ni odvisna
zgolj od »stroke«. Od nje še najmanj, saj
bi si gotovo gradbeniki na vseh ravneh
želeli še več dela in vpliva. Ali se lahko
potem tudi vprašamo, katero znanje in pristop imajo slovenski gozdarji, ki ga drugod
nimajo, in zato ne gospodarijo z gozdom
tako kot pri nas? Ali slovenski gozdarji res
verjamejo, da drugod gozdarji ne znajo
gospodariti z gozdom, ker nimajo dovolj

znanja, raziskav, teorije, etike ... ? So dru-

god gozdarji res nekulturni? ln

če

imamo

samo mi to uporabno znanje, zakaj je
sorazmerno težko najti reference sloven-

skih gozdarjev v tuji literaturi? Zakaj znanja
ne moremo drago prodajati? Zelo priporoč
ljivo je malo "posrfati" po lnternetovih gozdarskih valovih, ki so sicer šele v prvih
povojih, pa bo večina večvrednostnih kom-

pleksov hitro umirjenih. Nemalokrat bo
dovolj že reden obisk v gozdarski knjižnici.
Ali pa pogled na uporabljeno literaturo v
slovenskih člankih in knjigah, ki pokaže kaj
drugačno

sliko. V svetovnem in evropskem

gozdarstvu se ogromno dogaja. Seveda
ne mislimo, da bi morali našo stroko

podcenjevati, jo je pa treba realneje umestiti v mednarodno in ne nazadnje domače

okolje. Slovenska gozdarska stroka ima
nekatere primerjalne prednosti, vendar tudi
pomanjkljivosti. Naše razmere so odraz
različnih dejavnikov v preteklosti in sedanjosti, ki bi se jih morali zavedati. Družbene
razmere so gozdarjem omogočile nekatere
usmeritve, ki bi sicer ne bile izvedljiva.

Vrednostno sodbo o upravičenosti takega
ravnanja bo treba seveda prepustiti času.
Podcenjevalen odnos do ••gozdarstev« v
tujini in prepričanje v zgolj eno resnico sta

nemalokrat že tako vkoreninjena (pri mlajših gozdarjih pa se žal privzgajata), da
zavirata razvojne procese, ki jih danes
zahtevajo spremenjene družbene razmere.
Posledice slovenocentričnosti v gozdar-

nem iskanju rešitev gozdarskih problemov
(katerih?) in problemov ohranjanja naravnega okolja. Pripomniti velja, da je v Programu razvoja gozdov naveden le soraz-

merno majhen del dejavnosti, ki potekajo
na mednarodnih ravneh. Žal niso ne tam

ne drugje navedeni kriteriji, ki bodo omogočali sprejem posameznih odločitev, npr.
katerega sestanka ali projekta v tujini se
udeležiti in katerega ne, ter kdo se ga bo
udeležil. Iz izkušenj lahko sodimo, da se
udeležujemo predvsem tistih dejavnosti,
kjer »imamo kaj pokazati«. Žal to niso, na
primer, urejeni in zanesljivi statistični podatki, ki so osnovni »gradnik« mreže mednarodnih odnosov. Ker moramo medna-

rodno dejavnost z redkimi izjemami plačati
sami, bo treba povedati, ali bomo svoja
sredstva namenjali predstavljanju naših pogledov na reševanje globalnih problemov
in kaj imamo od tega, ali pa bomo opredelili
področja sodelovanja, od katerih bi imeli
tudi sami primerne koristi. Upamo, da ni
glavni cilj zgolj »promocija« Slovenije, ker

ima ta s stroko le malo skupnega in je prej
politična kategorija, s katero se nemalokrat
prekriva zapravljanje proračunskega denarja. V gozdarstvu je lahko samo "splošno koristna funkcija« mednarodnega sodelovanja. Seveda se ne more nobena
država izogniti odgovornosti za kakovost
sobivanja v mednarodni skupnosti, vendar

ali smo res prav mi poklicani, da pre-

ravneh.

vzamemo to breme kot našo glavno nalogo? Res poznamo odgovor na vsako vpra-

Naj omenimo samo mednarodno dejavnost
v gozdarstvu na vladni ravni, ki je po osa-

šanje? Ideološko obravnavanje gozdarstva
k temu mogoče zavezuje, žal pa se od

mosvojitvi postala ena izmed novih nalog
države. V Evropi in celem svetu je veliko

tega ne da živeti, razen s trženjem idej,

stvu lahko opazujemo na

večih

dejavnosti na državnih ravneh, ki so tako
ali drugače povezane z gozdarstvom. Za-

gotovo jih je toliko, da se vseh Slovenci ne
moremo udeležiti, ker nimamo dovolj ne

sredstev ne ljudi. Žal pa na državni ravni
ne obstaja politika mednarodnega sodelovanja v gozdarstvu, ki bi opredelila interese
države in stroke ter iz tega izpeljane opera-

tivne cilje mednarodne dejavnosti, ki bi
omogočali ugotavljanje njene uspešnosti.
Preglednost sedanje dejavnosti je majhna
celo za strokovno, še posebej pa za splošno javnost.

kar pa je več kot zahtevna trgovina. Mednarodno sodelovanje v gozdarstvu temelji
na interesih, pa naj imamo v mislih vladne

(npr. EGS, FAO) ali ljubiteljske organizacije
(npr. Prosilva, IUCN). Prizadevanja v Evropi in svetu za ohranjanje gozdov in narav-

nega okolja nam seveda lahko vzbujajo
asociacije, da »gozdarstva« po svetu konvergirajo k našemu dojemanju, vendar je

to le navidezna resničnost. Ideje, ki jih
poskušajo uveljavljati, niso nove niti popolnoma naše, predvsem pa so načini, ki jih

uporabljajo za doseganje ciljev, velikokrat
na nasprotnih bregovih z našo prakso.

Program razvoja gozdov navaja, da se

mora slovensko gozdarstvo kot celota še
bolj odpreti v svet ter sodelovati pri skup-

Mag. Milan Šinko
Gozd V 54, 1996

367

STROKOVNA SREČANJA
GDK: (497.13):1 02:946.1

Ob 150-letnici hrvaškega gozdarskega društva in
120-letnici glasila šumarski list
Ob dveh visokih jubilejih so hrvaški gozdarji od 9.-11. oktobra 1996 pripravili v Zagrebu pester svečani in strokovni program.
Moj prispevek ima dva osnovna namena:
informirati naše člane o delovanju gozdarskega društva v sosednji državi; v razmi-

slek in v spodbudo nam članom, pa tudi
drugim ob različnih prireditvah, ki jih organizira Zveza gozdarskih društev Slovenije.
Pokrovitelj proslave, ki je imela moto Skrb
za hrvaške gozdove, je bil predsednik Republike Hrvaške dr. Franjo Tudman. Svečani del proslave se je odvijal v Hrvaškem
narodnem gledališču. Poleg predsednika
Hrvaškega gozdarskega društva in urednika Šumarskega lista so nastopili predstavniki Sabora Republike Hrvaške, minister za
kmetijstvo in gozdarstvo, minister za znanost in tehnologijo, rektor zagrebške uni-

verze, da ne naštevam naprej. Kulturni program, ki je bil izrazito domoljubno naravnan,
so izvajali priznani hrvaški operni pevci, ob
spremljavi klavirja in tamburic. V sklop svečanega dela sodi tudi razstava slik, kipov in
književnih del, katerih avtorji so hrvaški gozdarji vseh stopenj izobrazbe, od diplomiranih gozdarskih inženirjev do logarjev, ki je
bila odprta v Etnografskem muzeju. Tu so
predstavili pravkar natiskane knjige: Hrvatska šumarsko društvo 1846-1996; Monografija hrast lužnjak u Hrvatskoj; Znanstvena knjiga - l. knjiga - Unapredenje proizvodnje biomase šumskih ekosustava, 11.
knjiga - Zaštita šuma i pridobivanje drva;
Bibliografija šumarskog inštituta; Zbornik
radova (uporaba drva); Radovi, vol. 31 br.
1-2; Slavonski hrastici. Proslave visokega
jubileja hrvaških gozdarjev so se udeležili
predstavniki gozdarskih društev iz Avstrije,
Madžarske, Nemčije, Slovaške, Slovenije
in Herceg-Bosne.
Hrvaško gozdarsko društvo ima svoj
izvor v hrvaško-slavonskem gospodarskem
društvu, ki je bilo ustanovljeno v Zagrebu
1841 leta, v njegovem okviru pa leta 1846
organizirana gozdarska sekcija. Od tega
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časa naprej je bilo hrvaško gozdarsko društvo gonilna sila vseh dogajanj v hrvaškem
gozdarstvu. Takole jih naštevajo: iniciativa
za sprejem zakona o gozdovih 1852 leta,
začeek dela gozdarske šole v Križevcih
1860 leta, pričetek izdajanja gozdarskega
glasila Šumarski list 1877 leta, gradnja hrvaškega gozdarskega doma 1898 leta (v
njem je istega leta pričela z delom gozdarska akademija, kot četrta visokošolska ustanova Univerze v Zagrebu). V letih 1977/
78 je hrvaško gozdarsko društvo dobilo vr-

njeno v svoje lastništvo nacionaliziran del

stavbe hrvaškega gozdarskega doma, 1996
leta pa je bila ustanovljena Akademija gozdarskih znanosti. Hrvaško gozdarsko društvo ima danes več kot 2.500 članov, organiziranih v 19-tih območnih društvih. Gozd
na hrvaškem pokriva 44% površine, zaradi
večnamenske

vloge gozda si hrvaško goz-

darsko društvo prizadeva, da bo gozdarska
stroka zastopana pri pripravi vseh zakonov

in projektov, ki zadevajo hrvaški prostor.
Potreba po tiskanju strokovnega časopi
sa se je pokazala takoj po ustanovitvi hrvaškega gozdarskega društva. Prvi gozdarski letopisi so tako izšli že 1847 leta, pa
zatem še 1851 in 1852 leta, vendar je bila
domoljubna in gozdarska tiskana beseda v
hrvaškem jeziku moteča in je zato to delo v
času Bachovega absolutizma zamrlo. V le-

tu 1876 pa je po aktivnem delu pripravljena
in 1877 tiskana prva številka šumarskega
lista. Od tedaj pa do danes je Šumarski list
na prek 61.500 straneh že 120 let zvest
spremljevalec strokovne in domoljubne zgodovine Hrvaške. Ob tako visokem jubileju
razmišljam o našem Gozdarskem vestniku.
V 54 letu je. Za seboj ima pot, ki je tudi že
spoštovanja vredna. Naš odnos do strokovne pisane besede in edine naše strokovne periodične revije, pa postaja vse

slabši. Naročnikov je vse manj, med podjetji in posamezniki. Pot revije in stroke, ki
si je ne moremo želeti.

Mag. Franc Perko

GDK: 971 :302

Sestanek IUFRO skupine 5.3.07 Ergonomija
Garpenberg (Švedska), 18.-24. avgust 1996

Od 18.-24. avgusta 1996 se je na švedskem v Garpenbergu sestala skupina Ergonomija pri Mednarodni zvezi Gozdarskih
raziskovalnih organizacij (IUFRO). Po novem je to znanstvena skupina S.3.07, ki še
naprej spada v oddelek 3: Gozdarsko delo
in tehnika in ima 5 delovnih skupin (prej
P.3.03).
Garpenberg v srednji švedski je bil nekdaj sedež pomembne raziskovalne pa tudi

izobraževalne organizacije, zlasti na področju gozdarskega dela in tehnike, sedaj
pa počasi zamira. Agronomska fakulteta v
Uppsali je sklenila, da bo do februarja 1997
ustanovo zaprla. Raziskovalci počasi odhajajo na nove dolžnosti, opremo bodo najbrž
preselili v Uppsalo, nekateri pa vendar upajo, da bo dobil Garpenberg novo gozdarsko
namembnost (srednja šola).
Delavnica (work shop) skupine Ergonomija je obravnavala štiri teme:
• )>belo knjigo<< o delavcih pri gozdarskih
raziskavah,
• ergonomske smernice za gozdarsko
mehanizacijo,
• priročnik o metodah pri ergonomskih
raziskavah v gozdarstvu,
• prireditve in organizacijo skupine do kongresa leta 2000.
Na celotnem sestanku so sodelovali le
vodje ali pomožni vodje skupine in delovnih
podskupin, ergonomske smernice oziroma
sestavo nove ergonomske pole pa so dva
dni obravnavali skupaj z udeleženci iz skandinavskih dežel (skupaj 24 udeležencev).
Skupina je ugotovila, da pri raziskavah v
gozdarstvu raziskovalci zlasti na drugih pa
tudi na tehničnem področju premalo upoštevajo delavce, ki sodelujejo pri raziskavi.
Zaradi tega, ker manjkajo podatki o njihovih značilnostih ali ker jih pri izbiri objekta
raziskave ne upoštevajo, so rezultati raziskav napačni ali neprimerljivi z drugimi podobnimi. Zato je skupina sklenila, da bo
sestavila priporočilo o tem, katere zadeve
je treba pri delavcih upoštevati, zabeležiti
in navajati ob prikazu rezultatov raziskav.
Dosedanja švedska ergonomska vprašal-

na pola za delovne stroje je za Skandinavce zastarala in jo bodo skušali spremeniti.
Na sestanku so obravnavali različne predloge za spremembe. Raziskovalna skupina
bo šele pripravila dokončne rešitve in jeseni 1997 naj bi po poprejšnjih pripombah
strokovnjakov, predstavnikov sindikatov in
proizvajalcev strojev tudi iz drugih, ne samo skandinavskih dežel, izdali novo ergonomsko polo oziroma smernice. Nova pola
naj bi najprej vsebovala več podatkov o
načinu in novih metodah merjenja ergonomskih značilnosti strojev - sklicevanje na
mednarodne standarde o merskih metodah. Kriterij za sprejemljivost določenih značilnosti naj bi se spremenil, če je le mogoče
iz ugodno : neugodno v pet ali štiristopenjsko oceno vsakega posameznega kriterija
oziroma značilnosti. Te ocene naj bi bile
objektivizirane s številnimi izmerjenimi vrednostmi in ne več subjektivna, npr. zelo dobro : zelo slabo. Na sestanku je prevladalo
mnenje, da ni mogoče dati neke splošne
končne številske ocene za ergonomsko prilagojenost, ampak da le profilska ocena po
vseh značilnostih omogoča posamezniku,
da zase oceni pomembnost posameznih
zahtev in uporabi izdelano oceno za izbiro
primernega stroja. Predlog za oceno uporabnosti stroja z možnim letnim trajanjem
neškodljive uporabe (število delovnih ur) ni
naletel na odobravanje.
Dodali bodo nekatera vprašanja, ki postajajo v Skandinaviji pomembnejša. Škodljivosti delovnega okolja v sodobnih kabinah velikih strojev ni več, z motorko ne
delajo več veliko. Pojavlja se vse več težav
v vratnem delu hrbtenice, tiste v križnem
delu pa izginjajo. Delo s premikanjem podlahti naj bi zamenjalo delo s prsti, zatorej
manjši stabilni "joy steaki" (kontrolne palice)
in tipkovnice za vsako roko, namesto gibljivih mišk z gumbi. Posebno pozornost bodo
v vprašalnih polah posvetili delovnim položajem in možnosti njihovega spreminjanja
(nastavljiv sedež), kontrolnim ročicam, informacijam med delom, duševnim obremenitvam in varnosti. Razmišljajo o avtomatiGozd V 54, 1996
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ziranju čim več funkcij stroja, da bi delavcu
ostalo več možnosti za ustvarjalno odloča
nje o izbiri pravih dreves za sečnjo.
Na ekskurziji, ki je sledila razpravi o ergonomskih zahtevah, smo si ogledali manjši stroj za sečnjo (harvester) pri drugem
redčenju borovega sestaja. Strojnika smo
lahko povprašali o organizaciji dela (4-6 ur
na dan na stroju) in o morebitnih težavah.
Seveda je bil stroj dobro ergonomsko oblikovan (Valmet).
Razprava o priročniku za ergonomske raziskave je pokazala, da bi bil tak priročnik
potreben za širok krog raziskovalcev in naj
bi vseboval preproste in tudi najnovejše metode z merilnimi inštrumenti. Naj bi bil izdan
v obliki mape z možnostjo dopolnjevanja in
na elektronskem mediju. Razpravljali smo
o možnih poglavjih, vsebini in avtorjih. Ustavili smo se ob problemu financiranja, saj
nihče od možnih avtorjev nima raziskovalnih sredstev za tako delo.
Pri pregledu prireditev smo ugotovili, da
skupina do leta 2000 ne bo imela samo-

stojnih sestankov, pač pa bo sodelovala pri
soorganizaciji nekaterih sestankov IUFRO
z drugimi skupinami. Njeni člani bodo z

referati sodelovali še na številnih drugih
mednarodnih, zlasti sestankih IUFRO. Organizacija skupine naj bi ostala tudi po kongresu enaka (s podskupinami). Na novo
bomo skušali izdelati seznam naslovov raziskoval-cev na področju ergonomije in jih
skušali spodbuditi za delo v IUFRO, v skupini Ergonomija in v drugih skupinah, saj
menimo, da je ergonomija sestavni del pri
teamskem proučevanju in oblikovanju gozdarskega dela.
Delovni sestanek vodij v skupini Ergonomija v Garpenbergu je sicer dal precej novih informacij o stanju ergonomskih razi-

skav. Za poživitev dela skupine je bil sicer
nujen, vendar je bil po dvakratnem odlaganju sklican ob manj primernem času, sredi
počitnic. Zato je bilo manj udeležencev.
Dr. Marjan Lipoglavšek

GDK: 971:181.351

Raziskave mikorizosfere v svetu - zabeležka s l.
svetovnega mikoriznega kongresa
Berkeley, Kalifornija, 4.-12. avgust 1996
V času med 4. in 12. avgustom letos
sem se udeležila prvega svetovnega mikoriznega kongresa (dotlej je bilo organiziranih 9 Severnoameriških kongresov in 4 Evropski mikorizni kongresi) v kraju Berkeley
(Kalifornija) ter pokongresne ekskurzije v
Narodni park Yosemite in na jezero Tahoe.
Na kongresu je sodelovalo okoli 550 udeležencev z vsega sveta. Dopoldanska predavanja so potekala v okviru plenarnih predavanj, popoldanska pa v okviru navadno 3
ali 4 sekcij in 4 diskusijskih delavnic. Zaradi
visoke kvalitete večine sekcij in delavnic ter
njihovega pomena za raziskave mikorizosfere, rastlinske fiziologije ter procesnih dogajanj v ekosistemih, je bil izbor predavanj
težaven, cele skupine sodelujočih pa smo
potovale med predavalnicami in diskusijskimi skupinami. V zgodnjem večernem času
je bil na sporedu ogled in diskusija ob posterjih.
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Smeri raziskav mikorizosfere so vezane
na razvoj metod v molekularni ekologiji, saj
le-te omogočajo hitro in zanesljivo identifikacijo mikroorganizmov v mikorizosferi, njihov vpliv na fiziologija rastlin in delovanje
ekosistemov. Skupino bakterij, ki sodeluje
pri kolonizaciji korenin z mikoriznimi glivami, pri razgradnji in sprejemu hranil v mikoriza, imenujejo 'bakterije pomočnica mikorize' (mycorrhization helper bacteria) in 'bakterije pomočnica rastlin' (plant growth promoting rhizobacteria).
Cel kompleks biokomponente gozdnih tal
je bil na kongresu obravnavan na različnih
nivojih, od celičnih, molekularnih, fizioloških, ekoloških in genetskih osnov simbioze,
prek vplivov mikorize na hierarhijo talnih
agregatov, saprofitskih sposobnosti mikoriznih gliv, do prenosa asimilatov po miceliju mikoriznih gliv med različnimi rastlinskimi
vrstami ob različnih svetlobnih režimih ra-

sti. Prav slednji, izsledki raziskav skupine iz
Britanske Kolumbije v Kanadi, so verjetno
najpomembnejši za razumevanje delovanja gozdnih ekosistemov. Avtorica, Suzanne Simard, je v lončnem poskusu z mešanico sadik breze, duglazije in tuje (prvi dve
sta ektomikorizni, tuja je endomikorizna vrsta), z različnim režimom osvetljevanja ugotovila prenos asimilatov med ektomikoriznima vrstama, neto transfer predvsem iz breze v zasenčene duglazijo, v dosti manjši
meri v nezasenčeno duglazijo in v endomikorizno vrsto oziroma v obratni smeri. Torej je poraba asimilatov v koreninskem sistemu duglazije neposredno vplivala na prenos asimilatov po skupnem miceliju mikorizne glive. Poskus je s podobnimi rezultati
ponovila na gozdni raziskovalni ploskvi. Gre
za neoporečen dokaz regulacije odnosov v
mikorizosferi ter s tem regulacije odnosov
med različnimi rastlinskimi vrstami v gozdnem ekosistemu. Rast mladja, preživetje in
sestava vrst in posameznih osebkov v mešanem gozdu so odvisni od mikorize!
Med drugimi predavanji in pogovori naj
omenim še predavanja, razpravo in posterje o ocenjevanju biološke pestrosti v gozdnih ekosistemih. Iz večine prispevkov je bilo razvidno, da pojavljanje trosnjakov mikoriznih gliv ne ustreza pojavljanju tipov ektomikorize in s tem pomenu posameznih vrst
mikoriznih gliv v gozdnih ekosistemih. Poudarek pri teh raziskavah je na kombinaciji
anatomskih in molekularnih metod identifikacije tipov ektomikorize, na uporabi nekaterih ocen in indeksov biološke pestrosti.
Diskusija je tekla med drugim tudi o raziskavah mikorize pri popisih propadanja gozdov v Evropi. Zaradi zahtevnosti in dolgotrajnosti teh popisov se v svetu vse bolj
uveljavlja uporaba molekularnih .metod kot
dopolnilo hitrim morfološkim analizam tipov
ektomikorize. V Severni Ameriki je močno
poudarjena tudi prisotnost podzemnih gliv,
zato je škoda, da se sama nisem mogla
udeležiti tudi (po mnenju udeležencev zelo

kvalitetnega) predkongresnega tečaja o taksonomiji in ekologiji podzemnih gliv, ki je
potekal v gorovju Sierra Nevada in na katerem so odkrili in določili okoli 44 vrst podzemnih mikoriznih gliv.
Skratka, naše raziskave mikorize in rizosfere, kot jih izvajamo v okviru projekta
'Rizosfera' ter kot jih želimo dopolnjevati v
okviru novega temeljnega projekta, prijavljenega na razpis MZT v letošnjem letu, se
uvrščajo v vrh raziskav mikorizosfere v svetovnem merilu. Sestava naše raziskovalne
in projektnih skupin nam daje celo prednost
v primerjavi z drugimi gozdnimi biologi in
ekologi, žal pa je naša opremljenost, predvsem glede molekularnih metod, pod nivojem večine laboratorijev v svetu (zato se
pač veliko energije izgublja za organizacijo
in kombinacijo z drugimi raziskovalnimi skupinami v Ljubljani in v tujini, naši izsledki pa
so potem nujno objavljeni v soavtorstvu z
večjim številom zunanjih sodelavcev).
Sama sem na kongresu predstavila poster z naslovom 'Cytokinins in needles and
exudates of mycorrhizal spruce seedlings',
izmenjala sem več člankov na temo mikobioindikacije in identifikacije tipov ektomikorize ter se dogovorila o možnem sodelovanju z nekaj raziskovalnimi skupinami. Nadvse poučni so bili med kongresom tudi obisk
Naravnega spomenika Muir woods, v katerem uspevajo tisočletne rdeče/obalne sekvoje (Sequoia sempervirens), ter pokongresne ekskurzije v Narodni park Yosemite, v katerem uspevajo gigantske sekvoje
(Sequoiadendron giganteum) in visokogorskega jezera Tahoe z okoliškimi gozdovi.
Vodstvu Inštituta se zahvaljujem za sofinanciranje udeležbe na kongresu, krita v
okviru materialnih stroškov na projektih/pogodbah 'Gozdna tla in rizosfera' 1 L4-74020404-96, 'Stres in bioindikacija' 1 1487/8 in
'Genetika, fiziologija in semenarstvo' 1 V96912-0404-96.
Dr. Hajka Kraigher
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Alojz Šercelj: Začetki in razvoj gozdov v Sloveniji
Alojz Šercelj: Začetki in razvoj gozdov
v Sloveniji (The origins and development
of forests in Slovenia). Slovenska akademija znanosti in umetnosti. Razred za

naravoslovne vede. Dela (Opera) 35,142
s., Ljubljana 1996.
Letošnje poletje je Slovenska akademija
znanosti in umetnosti izdala monografijo
svojega člana, dr. Alojza Šerclja, upokoje-

nega znanstvenega svetnika Biološkega inštituta Jovana Hadžija. V njej je naš priznani palinolog strnil rezultate in spoznanja, do
katerih je skupaj s sodelavci (v zadnjem
obdobju predvsem s hčerko, dr. Metko Culiberg) prišel v več kot štiridesetletnem raziskovalnem delu. Njegove palinološke in paleovegetacijske raziskave gozdarjem niso
neznane, saj jih je sam ali skupaj s hčerko

kar nekajkrat predstavil tudi v Gozdarskem
vestniku in na Gozdarskih študijskih dnevih. študenti gozdarstva se z njimi seznanjajo pri predmetih fitocenologija in krajinska ekologija.
V uvodnih poglavjih avtor na kratko predstavi palinologijo in njene metode ter opiše
začetke tovrstnih raziskav v Sloveniji. Pri
tem poudari povezanost palinologije in fitocenologije. S fitocenološkimi metodami lahko podrobno spoznamo sestavo in zgradbo
današnjega rastlinstva na določeni površini. S palinološkimi metodami posredno, po
številčnosti

peloda nekaterih vrst, ugotav-

ljamo podobo nekdanje vegetacije in njeno
postopno spreminjanje. Iz pelodnih diagramov lahko razberemo "povprečno" vegetacijo na "širšem" ozemlju v časovnem so-

sledju. Fitocenološke in palinološke raziskave se torej dopolnjujejo. Z izsledki palinoloških raziskav dobi fitocenolog vpogled
v dinamiko rastlinstva v daljših časovnih
obdobjih. Pri kronologiji, to je ugotavljanju
starosti neke gozdne faze, pomagata arheologija in dendrokronologija, predvsem
pa radiokarbonske analize vzorcev.
Prve palinološke raziskave v Sloveniji je
na Ljubljanskem barju opravil eden izmed
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začetnikov te vede F. Firbas (1923). Med
Slovenci je bila pionirka tovrstnih raziskav
Ana Budnar (1944).
V naslednjih poglavjih so nazorno opisana avtorjeva izvirna in tudi v širšem evropskem okviru pomembna dognanja o poledenodobnem razvoju gozdov v Sloveniji.
Sosledje gozdnih faz je, z majhno razliko,
podobno kot so ga palinologi ugotovili za
srednjo Evropo severno od Alp, le da je
razvoj gozda južno od Alp potekal bistveno
(za nekaj tisočletij) hitreje in je najvišjo primarno razvojno stopnjo, fazo bukve z jelko,
dosegel že pred 7000 leti. Vse gozdne faze, ki so sledile, so sekundarne. Vzrok zanje niso več toliko klimatske spremembe
kot notranja dinamika in zelo zgodaj tudi
zooantropogeni vplivi.
Do teh izvirnih dognanj je avtor prišel na
osnovi številnih pelodnih diagramov iz raz'ličnih območij Slovenije. V monografiji predstavi tiste, ki zajemajo vegetacijo od poznega glaciala naprej in so po možnosti radiokarbonsko datirani. V njih ugotavlja podoben razvoj primarne sukcesije. V
nižinskih predelih sledi borovi in brezovi fazi faza mešanega hrastavega gozda, kratkotrajna leskova faza, bukova faza in faza
bukve in jelke. V gorskih območjih je v
primarni sukcesiji zastopana tudi smrska.
Pri opisu posameznih palinološko raziskanih nahajališč posveti precej pozornosti
rezultatom pelodne analize sedimentov v
Škocjanskem zatoku pri Kopru (M. Guliberg 1995). Ta pelodni diagram namreč
odkriva nekdanje rastlinstvo bližnjega Krasa. Iz njega sklepamo, da je bila nekdanja
vegetacija tega območja precej podobna
tisti bolj v notranjosti Slovenije. Kljub precejšnjemu deležu hrasta je prevladovala bukev, z več kot 1O % pa je bila zastopana
tudi jelka. Rezultati te in še nekaterih drugih pelodnih analiz ter današnji ostanki bukovih gozdov na Krasu in v Istri kažejo, da
to območje ne pripada mediteranski, temveč južnemu robu listopadna evrosibirskosevernoameriške regije.

Pomen makroskopskih rastlinskih ostankov, predvsem zoglenelih ostankov lesa v
paleolitskih najdiščih Slovenije - te avtor
predstavi v naslednjem poglavju - je med
drugim v tem, da kažejo, da so v bližnji
okolici takratnih človekovih bivališč uspevali že tudi listavci. Torej so obstajala določena nahajališča,

najbrž v zavetnih legah,

v dolinah, obrnjenih proti jugu, in ob kraških
izvirih in jezerih, kjer so se tudi v glacialu

lahko obdržali mezofilni listavci. Iz teh mikrorefugijev, malih zavetij, so se, ko se je
podnebje otoplilo, razširili na prej negozdne
površine. Avtorjeva ugotovitev mikrorefugijev je pomembna, saj kaže, da so bile glavne drevesne vrste holocenskih gozdov na

ozemlju današnje Slovenije že v pleistocenu. Tudi zato je bil primarni poledenodobni
razvoj gozda tako hiter. S tem seveda ne
izključuje priselitve (imigracije) mezofilnih
drevesnih vrst iz makrorefugijev na Apeninih in Balkanu, meni pa, da te za razvoj
gozdov na današnjem slovenskem ozemlju
niso bile potrebne.
Po podrobnejšem opisu pozne glacialne
vegetacije sledi predstavitev gozdov v posameznih časovnih odsekih holocena, v borealu, atlantiku, subborealu in subatlantiku
in paleoekološki opis glavnih drevesnih vrst
takratnih gozdnih faz.
Kritično se ustavi ob izrazu relikti. Meni,
da velikokrat ta izraz tako za vrsto, še bolj
pa za rastlinsko združbo (asociacija), ni
upravičen.

Res je, da je bila

večina

ele-

mentov današnjih gozdov že v sestavi tercialnih ali interglacialnih gozdov, toda zaradi katastrof, notranjih in zunanjih vplivov,
so združbe razpadale in na novo nastajale.
Najbrž lahko, vsaj pogojno, o poledenodobnih reliktih govorimo v primeru gozdov
na nekaterih skrajnih rastiščih (npr. v pečevjih in na robovih sten), kjer je človekov
vpliv navadno (a ne vedno) izključen.
V poglavju o pragozdu piše, da današnji
pragozdovi ne morejo biti nadaljevanje pra-

davnih primarnih gozdov, četudi človek v
njih ni nikoli sekal ali požigal. Vsi današnji
gozdovi in pragozdovi so po njegovem mnenju sekundarne gozdne faze, ne glede na

trenutno progresivno ali regresivno razvojno težnjo. Primarne gozdne faze so le tiste,
ki so se oblikovale po koncu ledenih dob in
so dosegle višek (klimaks) na našem ozemlju pred 7000 leti.
V zadnjem poglavju pokaže, kako zelo je
poseljenost Slovenije v preteklosti vplivala
na sestavo in razširjenost gozdov. Ugotavlja, da je človek s svojo dejavnostjo vplival
na gozd vsaj od neolitika (7000 let pred
sedanjostjo) naprej, sprva krajevno, pozneje
že v celih pokrajinah. Te številne in raznovrstne vplive pri proučevanju sedanje gozdne vegetacije še vse premalo upoštevamo.
Alojz Šercelj v uvodu svoje monografije
zapiše, da gozdov ne smemo obravnavati
kot nekaj stalnega in trajnega, temveč prav
obratno, kot žive, spreminjajoče se in presnavljajoče se rastlinske združbe. S svojim
dolgoletnim raziskovanjem nam je odstrl pogled na začetke razvoja in ves poznejši
razvoj gozdov v Sloveniji. Predvsem po njegovi zaslugi poznamo splošno (povprečno)
podobo našega gozda prek tisočletij, vse
od poznega glaciala naprej in njene spremembe v času. S tem je razumevanju današnjega gozda dodal prepotrebno (pred)zgodovinsko razsežnost.
Knjiga Začetki in razvoj gozdov v Sloveniji je tehten in dragocen prispevek k
poznavanju našega gozda. Ker je v celoti
prevedena v angleščino, bo dostopna palinologom in gozdarjem širom po svetu. Vsaj
tisti iz evropskih dežel je ne bi smeli prezreti. Naklada 600 izvodov je za takšno delo
preskromna, saj jo bo prenekateri gozdar,
biolog ali arheolog želel imeti v svoji domači knjižnici, prav tako pa bo služila študentom kot pomožni učbenik.
Dr. Igor Dakskobler
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Zaključeni

podiplomski študiji

Dne 21. decembra 1995 je na Oddelku za gozdarstvo Biotehniške fakultete v Ljubljani
uspešno zagovarjal magistrsko nalogo ROBERT BRUS. Naslov naloge je VPLIV
ONESNAŽEVANJA OZRAČJA NA GENETSKO STRUKTURO BUKOVIH POPULACIJ V
SLOVENIJI.
Raziskava je zajela osemnajst populacij bukev (Fagus sy/vatica L.), dvanajst iz
relativno čistih in šest iz onesnaženih naravnih gozdnih sestojev. Šest populacij je bilo
mladih, tri od njih so bile iz čistega in tri iz onesnaženega okolja. Genetske distance med
starševsko populacijo in njenim potomstvom so na onesnaženi ploskvi v vseh primerih
večje kot na čisti ploskvi. Onesnaževanje je najverjetneje povzročilo bistveno spremembo
ale/nih frekvenc, kar se kaže tudi v dejstvu, da so genetske distance največje, kadar
primerjamo onesnažene populacije s čistimi ali kadar primerjamo onesnažene populacije
med seboj. Nekatera dejstva nakazujejo selekcijo proti določenim ale/om, toda
nedvoumnih dokazov selekcije raziskava ni odkrila. Med skupinama onesnaženih in
čistih populacij so odkrili te majhne razlike v genetski raznolikosti.
Dne 22. decembra 1995 je na Oddelku za gozdarstvo Biotehniške fakultete v Ljubljani
uspešno zagovarjal magistrsko nalogo JANEZ KRČ. Naslov naloge je MODEL NAPOVEDOVANJA OBLIK SPRAVILA LESA.
Spravilo lesa je delovno najintenzivnejša in hkrati najdražja faza pridobivanja lesa.
Določevanje oblik spravila lesa je sestavni in izredno pomemben del operativnega
načrtovanja gozdne proizvodnje. Odvisno je od množice vplivnih dejavnikov. Za nekatere

od njih so zbrani podatki v gozdarskih računalniških zbirkah podatkov. Sodobne možnosti
modeliranja in pomoči pri sprejemanju odločitev je uporabil za mode/no
napovedovanje oblik spravila lesa. Razvil je nekatere lastne algoritme, ki so prevedli
razpoložljive podatke v potrebno obliko in hkrati zagotovili dodatno potrebne informacije
za pravilno izbiro oblike spravila lesa. Osrednji del modela je metoda večkriterialnega
ovrednotenja, ki je določila stopnjo primernosti skupnega učinka vplivnih dejavnikov za
posamezne oblike spravila lesa. Model omogoča upoštevanje specifičnosti objekta
raziskave in je hkrati dovolj široko zasnovan, da ga lahko uporabimo za različne
razmere pridobivanja lesa.
računalniškega

Dne 15. marca 1996 je na Oddelku za gozdarstvo Biotehniške fakultete v Ljubljani
uspešno zagovarjal doktorsko disertacijo IGOR POTOČNIK. Naslov naloge je
MNOGONAMENSKA RABA GOZDNIH CEST KOT KRITERIJ ZA NJIHOVO KATEGOR/ZACIJO.

Značilnosti prometa v gozdovih, spremembe v lastniški strukturi gozdnih posestnikov
in družbene zahteve tudi po kvalitetnem opravljanju socialnih in ekoloških funkcij gozdov
so narekovale potrebo po kategorizaciji gozdnih cest, ki bo kot osnovo upoštevala
mnogonamensko rabo gozdnih cest. Na osnovi proučevanj vzorca 1/6 vseh gozdnih
cest v Sloveniji in podrobnih spremljanj gozdarskega in negozdarskega prometa na
dveh terenskih objektih so izdelane znanstvene in strokovne podlage za kategorizacija
gozdnih cest. Kategorizacija predvideva 4 kategorije gozdnih cest. Kategorija G 1/1
predstavlja gozdne ceste s pomembnimi negozdarskimi rabami z visoko izkoriščenosljo
prevoznosti v dolžini 14,6% vseh gozdnih cest oz. 23,2% njihove skupne rabe. V
upravljanje jih načelno prevzamejo lokalne skupnosti. Kategorija G 112 predstavlja gozdne
ceste s pomembnimi negozdarskimi rabami, izkoriščenost prevoznosti gozdnih cest je
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variabi/na, dolžinsko pa predstavlja 16,2% dolžin vseh gozdnih cest oz. 14,6% njihove
skupne rabe. Kategorija GI/ predstavlja gozdne ceste, na katerih je raba zaradi
gospodarjenja z gozdom najpomembnejša. Podskupina Glif predstavlja prometno manj
obremenjene gozdne ceste kategorije GI/. Skupini predstavljata 69,2% dolžin vseh
gozdnih cest oz. 62,2% njihove skupne rabe. Razmejitev med kategorijama GI/ in GI// je
povprečna dnevna prometna obremenitev 12 vozil. Kategorije G 1/2, GI/ in GI// ostanejo
gozdne ceste. Vsem kategorijam so postavljeni okvirni standardi vzdrževanja,
signalizacije, opreme ter režima rabe.

Dne 25. marca 1996 je na Oddelku za gozdarstvo B!Otfihniške fakultete v Ljubljani
uspešno zagovarjal magistrsko n'!Jogo DARIJ KRAJC/G. Naslov naloge je VPLIV
VLAGANJ V GOZDOVE NA POVECANJE NJIHOVE VREDNOSTI.
Študija obravnava ekonomsko učinkovitost različnih gozdnogojitvenih tipov (enodobni
gozd z umetno in naravno obnovo, prebira/ni gozd). Opredeljuje kazalnike učinkovitosti
in primerja končni ekonomski učinek posameznih tipov. Ugotavlja tudi učinkovitost
tehničnih vlaganj v gozdove (gradnja cest) in prikazuje prihranke, ki jih omogočajo
vlaganja v gradnjo gozdne ceste. Prikazuje tudi vpliv izgradnje ceste na katastrski
dohodek in vrednost gozda.
Na Oddelku za biologijo Biotehniške fakultete v Ljubljani je doktorira/a MAJA JURC.
Naslov naloge je ENDOFITNE GL/VE IN NJIHOVE ZNAČILNOSTI V IGLICAH ČRNEGA
BORA. Objavljamo izvleček doktorske disertacije.
Raziskava endofitnih gliv v iglicah črnega bora je potekala na dveh avtohtonih in šestih
a/ohtonih rastiščih črnega bora v razdobju treh Jet. Vzorčnim drevesom smo analizirali

vrednost hranil (N, P, K, Ca , Mg) ter vrednost S in Pb. Na spodnjih vejah 15-60 let starih
dreves je bilo šestkrat opravljeno vzorčenje 1-6 let starih iglic (v štirimesečnih presledkih:
marec, julij, oktober). Izbrali in prilagodili smo ustrezno metodo izolacije endofitnih gliv iz
iglic črnega bora. Skupaj smo izolirali 99 različnih glivnih taksonov ter določili 56 vrst.
Dominantne vrste so bile: Cenangium ferruginosum Fr. (15,4 %), Phia/ophora hoffmannii
(Beyma) Scho/-Schwarz (7,8 %), Cyc/aneusma minus (Butin) DiCosmo, Peredo & Minter
(5,2 %), Lophodermium conigenum (Brunaud) Hilitz. (4,5 %) ter Hormonema dematioides
Lagerberg & Me/in (4,2 %). Celoten vzorec je bil okužen 39 % (2187 izolatov iz 5592
segmentov 1864 iglic). Ugotovili smo, da obstaja specializiranost posameznih endofitov
na nivoju rastlinskega rodu (Pinus) pa tudi, da je razlika med rastjo podgobja petih
najpogostejših endofitov pri različnih temperaturah: 10° C, 2if C, 25" C, 3if C, 35" C; pri
različni količini dostopne vlage v podlagi aw1 = 0,98 aw2 = 0,96, aw3 = 0,94 ter pri kislosti
podlage pH = 4,5 in pojavljanjem teh vrst v vzorčnih drevesih, ki rastejo v različnih
ekoloških razmerah. Ni znač;Jne razlike v skupnem številu izolacij vseh vrst glede na
starost vzorčnih dreves in v vzorcih iz naravnih rastišč in iz kultur črnega bora. Obstaja
značilna razlika v številu vseh izoliranih vrst glede na čas vzorčenja. Vrstna sestava in
številčnost endofitne populacije sta revnejša v bolj onesnaženih območjih. Pri dominantnih endofitnih vrstah smo ugotovili signifikantno razliko med izolacijami iz baze, sredine in
vrha ig/ice, med starimi in mladimi iglicami. Določili smo količino ergostero/a v popkih in
iglicah (srednja vrednost ergostero/a je v mejah od 0,0006 do do O, 15 f.lg mg_ 1 suhe teže
ig/ice) ter v petih najpogostejših endofitih (od 0,064 do 0,57 f.lg mg. 1 suhe teže glive).
Količina ergostero/a je le delno uporabna za kvantifikacijo endofitov iglicah. Ugotovili smo,

da skladiščeno in neskladiščeno seme črnega bora ter ka/us črnega bora ne vsebujejo

endofitov. Z gojenjem G. ferruginosum v dvojni kulturi s ka/usom
ugotovili, da gliva uniči ka/us.

črnega

bora smo
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Dne 28. junija 1996 je na Oddelku za gozdarstvo Biotehniške fakultete v Ljubljani uspešno
zagovarjal doktorsko disertacijo PRIMOŽ SIMONČIČ. Naslov naloge je ODZIV GOZDNEGA EKOSISTEMA NA VPLIVE KISLIH ODLOŽ/N S POUDARKOM NA PREUČE
VANJU PREHRANSKIH RAZMER ZA SMREKO (PICEA AB/ES (L.) KAR ST.) in BUKEV
(FAGUS SYLVAT/CA L.) V VPLIVNEM OBMOČJU TE ŠOŠTANJ. Povzemamo izvleček.
Na Prednjem vrhu v vplivnem območju TE Šoštanj in na Osankarici na Pohorju smo l.
1989 in 1994 nabrali talne in foliarne vzorce. Poskusni ploskvi imata enako matično
podlago (tonalit), enak tip tal (distrična rjava tla} in podobne rastiščne lastnosti. Od maja
1994 do junija 1995 smo na Prednjem vrhu spremljali sestojne padavine in ta/no vodo pod
smreko {ploskev A) in bukvijo (ploskev B). Vzorčenje padavin na prostem je potekalo na
bližnji avtomatski merilni imisijski postaji Zavodnje. Od maja 1993- julija 1994 je potekalo
vzorčenje iglic s smrek pod Prednjim vrhom in v čistem okolju na Pokljuki (vsakih štirinajst
oziroma mesec dni). Razlike med rezultati na različnih ploskvah ter na istih ploskvah v
časovnem razmaku petih let so glede tal in preskrbljenosti drevja s hranili majhne. Talne
razmere na ploskvi A na Prednjem vrhu so se poslabšale glede kazalcev, ki kažejo na
proces zakisovanja tal (vsebnosti izmenljivih: A/3+, Fe2+, Mn2+, H+). Smreke na kontrolni
ploskvi na Osankarici so slabše za/ožene s hranili kot na Prednjem vrhu, vendar so
hranila v harmoničnih medsebojnih razmerjih. Oblike letnih krivulj vsebnosti S in N v
iglicah smrek na Pokljuki (čisto okolje) se razlikujejo od oblik krivulj vsebnosti teh dveh
hranil v onesnaženem okolju (Prednji vrh). Letne krivulje vsebnosti K, Ca in Mg so na
obeh ploskvah podobne vendar časovno zamaknjene. Vnosi snovi s sestojnimi padavinami so bili na Prednjem vrhu večji na ploskvi A (smreka, macesen) kot na ploskvi B
(bukev). Vnos S- S04 s padavinami je bil v obdobju maj 1994- junij 1995 na ploskvi A 33
kg!ha, na ploskvi B 22 kg!ha in na prostem 13 kg!ha. Ionski sestavi talnih raztopin se na
ploskvi A in B med seboj razlikujeta. Z globino vzorčenja (20 cm in 50 cm globoko) se v
talnih razstopinah zmanjšujejo vsebnosti K, NH4, N0 3 , S04 in Al, vsebnosti Ca se
zvečujejo. Med vsebnostmi Mg in Cl med različnimi globinami ni jasnih razlik. Na obeh
ploskvah je prisotno spiranje Ca, v manjši meri tudi Mg in S04 ; proces sp/ranja ionov je
intenzivnejši na ploskvi A, kjer prevladuje smreka.
Dne 2. julija 1996 je na Oddelku za agronomijo Biotehniške fakulteta v Ljubljani uspešno
zagovarjala magistrsko nalogo POLONA KALAN. Naslov naloge je STA TIČNO VREDNOTENJE VZORČENJA GOZDNIH TAL ZA KEMIJSKO ANALIZO. Povzemamo izvleček.
Gozdna tla smo vzorčiti na dveh poskusnih ploskvah, ki se glede na rastiščne razmere
zelo razlikujeta. Z vseh terenskih vzorcev tal smo v laboratoriju pripravili laboratorijske
vzorce in združene laboratorijske vzorce tal, ki smo jim določili pH ter vsebnosti C, N, P,
K, Ca, Mg, Zn in Cd. Rezultate meritev smo statistično obdelali. Uporabljeno metodologijo
·vzorčenja smo ovrednoti/i po modelu za enostavno slučajno vzorčenje in po modelu za
dvostopenjsko vzorčenje ter oba modela primerjali med seboj. Za vse obravnavane
kemične parametre v tleh smo ocenili relativno napako ocene aritmetične sredine in
potrebno število terenskih vzorcev tal pri različnih izbranih relativnih napakah ocene
aritmetične sredine. Preverili smo uporabnost združenih laboratorijskih vzorcev tal. Na
podlagi izsledkov statistične analize smo izdelali predlog za ponovno vzorčenje tal na
obravnavanih poskusnih ploskvah.

Gozdarska knjižnica

376

GozdV 54, 1996

DRUŠTVENE VESTI
GDK: 946.1

Srečanje

gozdarjev Evrope

Nekatere od ekskurzij je pripravila Zveza
V tednu od 26. februarja do 2. marca
lastnikov gozdov, ki ima na delo z gozdovi
1996 je bilo v olimpijskem mestu Lillehamvelik vpliv, še posebej v pokrajini Oppland
merju na Norveškem že 28. evropsko
pomeni pomembnega partnerja v dogovarprvenstvo gozdarjev v smučarskih tekih.
janjih na eni strani z državo, na drugi strani
Med 11OO sodelujočimi iz 16 držav Evropa z lesno industrijo oz. porabniki lesa.
pe je bilo tudi 8 slovenskih gozdarjev. Na
prireditvah -te so trajale od ponedeljka do
Tekmovalni del se je začel s slovesno
sobote - smo spoznali zimsko podobo
otvoritvijo v areni pod olimpijsko skakalNorveške, njenih gozdov ter utrip življenja
nico, kjer se je zbrala večina udeležencev.
v teh krajih. Spoznali smo močno navezaTekmovanja so potekala dva dni. Najprej
nost prebivalcev te dežele na naravo, gozposamični teki, kjer se gozdarji pomerijo
dove in les. Vse to je tesno povezano s
na 12 km dolgi progi. Med tekom je pošportom in rekreacijo, ki kot pomemben
trebno še čimbolj natančno streljati- vsaka
sestavni del življenja Norvežanov privablja
zgrešena tarča pomeni dodatni kazenski
na športne terene (predvsem je to narava)
krog (približno 150m). Zelo težka proga,
množice ljudi.
po mnenju večine najtežja doslej, in močan
veter, sta bila izgovor za slabo zadevanje
Ne glede na letni čas ali vremenske razže itak premajhnih tarč. Potem se pa čudi
mere lahko srečuješ staro in mlado, kako
mo našim biatloncem, ko kdaj ustrelijo mimo!
se sprehajajo, tečejo, kolesarijo po dobro
označenih in vzdrževanih poteh. Na skrbno
Kljub hudim vzponom in še hujšim spupripravljenih ekskurzijah smo spoznali
stom, večjih težav ni bilo- rezultati pa kot
način gospodarjenja z gozdovi, pridobivavedno - solidne uvrstitve v prvo tretjino.
nje lesa (posek in spravilo), predelavo lesa
Izstopal je mogoče le Smiljan Smodiš, z
(žagarska industrija), zgodovino gozdaruvrstitvijo na 28. mesto med 207 udeleženstva (gozdarski muzej ... ), ter njihov izobraci (v razredu od 30 do 40 let). Daleč najževalni sistem v gozdarstvu. Vse ekskurmočnejše zastopstvo (po številu in kvaliteti)
zije so bile načrtovane tako, da je bilo poleg
pa so imeli Norvežani.
strokovnega programa še nekaj ogledov
Drugi dan so bile na sporedu še štafete
olimpijskih prizorišč. Tako smo poleg tekain sicer 4-krat 10 km za moške oz. 3-krat 5
ških prog, ki smo jih v "potu svojega obra- ·km za ženske. Uspelo nam je sestaviti dve
za« preizkušali v praksi, spoznali progo za
štafeti. Prva v postavi Devjak, Smodiš,
bob, si ogledali smučarske terene, nekatePerušek in Ivančič - je med tBO dosegla
re dvorane, kjer so se odvijali boji za olimdobro 34. mesto, druga, za katero so tekli
pijska odličja. Tudi pri tem je odigral les
Rozman, Prelesnik, Miklavčič in Konečnik,
pomembno vlogo: pri gradnji ogromnih
pa solidno 89. mesto.
dvoran so uporabili veliko lesa, tudi za
Zaključna prireditev v znameniti Hakonnajvečje strešne konstrukcije. Padla je celo
shal je bila v znamenju zabave in vsi, ki se
izjava, da brez lesa ne bi bilo olimpijskih
na tekih niso izkazali, so tukaj lahko prišli
iger.
na svoj račun. Dogodek večera je bila pojedina, katere glavna jed je bila cela družina
Kljub vsemu prilagajanju naravi, se nam
na žaru pečenih losov, ki so jih začeli vrteti
je zdela od vseh stvari še najbolj sporna
na ognju že dan prej.
ogromna poseka v obliki nosilca olimpijske
Malo zaradi strahu pred dolgo vožnjo,
bakle, ki so jo naredili na hribu in bo še
dolgo spominjala na ta veledogodek. Toda,· malo pa tudi zaradi lepot Norveške, smo
se odločili za podaljšanje bivanja za dva
ko smo videli njihov način dela, goloseke
dni. En dan smo izkoristili za potepanje po
na velikih površinah (tudi več 10 ha), nas
številnih tekaških progah okrog Lillehamta nenavadni poseg ni več toliko motil.
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merja. Človeka lepo urejene poti kar zavedejo in mimogrede imaš v nogah 30 ali več
ki lometrov.

Drugi dan pa smo se udeležili množične
ga teka v enem od sosednjih krajev. Najboljše pri tem teku - poleg lepe proge in

Velike površine golosekov dajejo Norveški značilen videz.

Zastopstvo gozdarjev Slovenije na olimpijskih prizoriščih
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Vse slike- foto: J.

Konečnik

Golosečni način

gospodarjenja

omogoča

upora-

bo težkih strojev.

Na nekaterih območj i h je spravilo lesa možno le z
žičnimi žerjavi.

Skromna lesena bivališča so značilnost norveške arhitekture.

krasne pokrajine - pa je bilo to, da smo
skorajda vsi osvojili pokale. Na vrn itvi
domov je bilo k sreči lepše vreme, kot na
poti v Skandinavija. Dobrih 2400 km vožnje
nam je tokrat malo hitreje minilo. Vsekakor
pa ima vsak od nas za nekaj časa vožnje
dovolj. Še sreča, da smo imeli tokrat malo
boljši kombi kot sicer.
Pri pokrivanju stroškov udeležbe, ki so
bili sorazmerom a visoki, smo imeli kar
nekaj težav. Ob pomoči nekaterih GG (Kočevje, Postojna, Kranj), nekaterih drugih
(Kavčič , Alpina) in blagoslovu Zveze gozdarskih društev, nam je le uspelo braniti

čast slovenske gozdarske branže. Naj ne
bo prehude zamere, če zapišem, da bi
vsaj za takšne prireditve pričakoval i podporo Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano ter našega (vsaj za več i no)
delodajalca - Zavoda za gozdove
Slovenije.
Mogoče bo pa drugič boljše. Od 2. do 8.
marca 1997 se bomo spet zbrali, tokrat v
Harachovu na Češkem.

Janez

Konečnik
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Ekskurzija gozdarskih veteranov

Zveza gozdarskih društev vsako leto v
programu tedna gozdov vključi in organizira tudi ekskurzijo upokojenih gozdarskih
strokovnjakov. V letu 1996 je prevzelo pripravo in izvedbo programa enodnevne ekR
skurzije Tolminsko gozdarsko društvo in je
s sodelovanjem Soškega gozdnega gospodarstva in ZGS - območne enote Tol min
pripravilo zanimiv strokovni in kulturni program, v katerega so zajeli:
- problematiko gozdarstva v območju,
- mesto Idrija skozi stoletja,
- rudnik živega srebra in
- ogled trnovske planete s predstavitvijo
gozdnega rezervata Smrečje.
Pri izvajanju programa so se pridružili nekateri aktivni in upokojeni gozdarji društva,
ki so skrbeli za samo izvedbo strokovnega
programa in za dobro počutje, osvežitev in
krepitev telesa ter bistritev duha.
Na poti iz Ljubljane do Idrije je prof. Franjo Sgerm, ki že od leta 1947 neprestano
išče vire o žagah v Sloveniji, dajal zanimiva
strokovna pojasnila o žagarstvu v Idriji. Po
njegovih ugotovitvah je bila prva žaga za
žaganje lesa zgrajena med leti 1525-1530.
Domnevna lokacija je bila pod zgradbo, v
kateri so prostori današnje gozdarske službe, to je ob Idrijci. Prva žaga ob Soči je bila
v Bovcu, kot omenjajo urbarji, ko je bila
Idrija še pod benečanskim vplivom. L. 1608
je Idrija postala samostojno gospostvo, vendar so lastni urbar napisali šele po 85 letih.
Rudnik je imel samo dve žagi. Lokacija ene
žage naj bi bila ob potoku Zala, kjer je
sedanje skladišče hlodovina. Rudnik pa je
nato postavil novo žago ob Idrijci. Zgradili
so še parna žago, da so višek svoje hladavine iz gozdov razžagali in uspešneje tržili
z deskami. Ta žaga je na tem mestu delovala do leta 1963. Prestavljena na današnjo lokacijo služi pri zapiranju rudnika. Še
več zanimivega je bilo povedano o sistemu
davčnih obremenitev. Sam sistem se ni menjal skozi dobo okoli 400 let, čeprav se je
menjala višina različnih prispevkov. Iz zbranih podatkov je razvidno, da je bila v Sloveniji največja koncentracija žag na vodni pogon pri Ilirski Bistrici, ko je na razdalji 800
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m obratovala kar 16 žag, v Ljubnem vSavinjski dolini pa 8 žag. Zaključno profesorjeva sporočilo je bilo: vzročne analize dogajanja v preteklosti moramo poznati, če
hočemo, da bomo uspešno gospodarili v
prihodnje. To sporočilo nas je spremljalo
ves dan in pričakujemo, da ga bodo dojeli
tudi mlajši bralci GV.
V Idriji nas je sprejel predsednik gozdarskega društva g. Pelhan s sodelavci, zaželel nam je prisrčno dobrodošlico in prepustil
besedo vodilnim območnim gozdarjem.
G. Nace Pišlar, dipl. inž. gozd. - SGG,
direktor obrata v Idriji vodi vsa dela na dobrih 8.000 ha državnih gozdov. Prevladujejo srednjedobni in mlajši bukovi gozdovi v
izredno strmih terenih, ki so v preteklem
obdobju doživeli več obsežnih naravnih ujm,
čeprav so bili intenzivno negovani v zadnjih
desetletij. Kljub težkim pogojem dela pri
pridobivanju lesa v novih razmerah ne zaostajajo z gojitvenimi deli. G. Pišlar je dal
poseben poudarek zgodovini Idrije, ki je
tesno povezana z gozdovi, z gozdarstvom
in rudarstvom. To je temeljito opisal v svoji
monografij! "Idrijski gozdovi skozi stoletja"
dolgoletni direktor SGG dr. Franjo Kordiš,
ki se nam je tudi pridružil.
G. Maksimilijan Mohorič, dipl. inž. gozd.
- ZGS - območna enota Tolmin je zlasti
izpostavil osnovni problem javne službe, da
ima kot druga največja enota v Sloveniji od
73 sistematiziranih delovnih mest, pokrito
le s 65 strokovnimi delavci. Poleg ogromno
birokratskega dela, ne zmorejo vseh potrebnih del, ki jih nalaga delo pri načrtova
nju, usmerjanju in sodelovanju z lastniki v
razdrobljen! posesti in tudi na področju dela
z javnostjo.
V rudniku živega srebra smo pod strokovnim vodstvom rudarjev, prikazom sodobne multivizije in z obhodom restavriranega Antonijevega rova dobili plastični prikaz dela v rudniku, in to od samega začet
ka, ko je rudar uporabljal le dve kladivi za
kopanje in platneno vrečo za ročni iznos
rude, do zadnje moderne opreme, miniranja in mehaniziranega izkopa ter izvoza;
seznanili smo se tudi z geologijo, razisko-

vanjem

ležišč

rude in s problematiko zapi-

ranja rudnika. Prikaz težavnosti dela smo

podoživljali z eno urno hojo in dodobra razumeli tudi vlogo lesa pri delu v rudnikih,
saj med drugim o tem pričajo vidne deformacije jamskega lesa. Vzporedno z razvojem rudnika se je na površini širilo mesto

(danes ima 28.000 prebivalcev). V rudniku
pa je bilo izkopane prek 700 km rudniških
rovov na 14 obzorjih (horizontih), najnižja
točka je okoli 400 m pod zemljo. V zadnjih
obdobjih je kopanje rude organizirano potekalo po načrtih z izkopom rovov od spodaj navzgor in z zasipavanjem prej izkopanih rovov, da ne bi nastale ugreznine na

površini. Stare, najnižje

ležeče

rove, ki niso

zasuti, pač pa le utrjeni z betonsko mrežo

stebrov, je že zalila voda.
V Idriji smo si ogledali tudi znamenito
vodno kolo, ki je poganjalo rudniške črpal
ke sistema "KAMŠT' in je delovalo polnih
160 let. Kolo je visoko okoli 13 m. Za njegov pogon so speljali vodo iz reke Idrijce.
Iz Idrije smo se odpeljali z avtobusom
prek Črnega vrha, Cola in Predmeje na
Trnovsko planoto. Na poti smo občudovali
značilno krajinsko podobo kraškega sveta.
Prevladujejo mlajši in srednjedobni bukovi
gozdovi, ki se prepletajo s !ravnimi površi-

ste naravne ujme, ki so pustile vidne posledice v obliki mlajših razvojnih faz gozda na
večjih površinah.
G. Črne, dipl. inž. gozd. - ZGS je nazorno predstavil gozdni rezervat Smrečje (8,6
ha), ki je razglašen tudi kot naravni spomenik. Rezervat leži v območju večjega mrazišča v zaprti dolini, v katero se spušča
hladen zrak, ki nima izhoda. Mrazišče porašča smrekov gozd (določena gozdna

združba Luzulo albidae- Piceetum). Ta tip
gozda spremljajo značilna gozdna tla, ki so
toplotno dobro prevodna, ponoči se hitro
ohladijo in z njim tudi zrak do 2 - 3 m
višine. Zato niso redke pozebe mladih poganjkov tudi junija. L. 1993 je gozdni rezervat
močno prizadel vetrolom (31 O m3 podrtega
drevja). Problematika o sanaciji, vzdrževanju
in razširitvi rezervata še čaka na ustrezno
razreševanje.

G. Janko Žigon, dipl. inž. gozd. - upokojenec in priden raziskovalec zgodovine

trnovskih gozdov je postregel z vrsto zanimivih odkritij. Trnovski gozdovi so stoletja v
državni lasti. Pomen teh gozdov izpričuje
podatek, da je prvi obširnejši opis prav teh
gozdov nastal že leta 1 001. Na celotni razvoj te pokrajine je najmočneje vplivalo glažutarstvo in oglarjenje. Gozdarstvo posta-

nami. Ohranjena so še značilne kraške hi-

ne donosnejše, ko so zgradili cesto. Prva

še, ki se branijo proti vplivu burje tako, da

cesta je bila zgrajena leta 1756 in jo je
prikazal tudi prvi Flamekov načrt za te gozdove iz leta 1771. Ta načrt je nastal zaradi
ogroženosti teh gozdov, ker so jih premoč

so na severni strani zaprte, okna pa razmeščena pretežno na južni strani. Videli

smo Sinji vrh, s katerega se ob lepem vremenu odpre pogled na morje, in opazovali
hrib Makuc (11 08 m), na katerem rastejo
tudi planike - po pripovedi g. Pišlarja, ki
nam je opisoval zanimivosti območja. Omenimo naj samo spomenik Resslu, ki je prvi
trasiral cesto na Trnovsko planoto iz Solkana; trasa današnje ceste še poteka delno
po njegovih zamislih. Znamenit spomenik
vodi na križišču cest pri Predmeji (likovno
ga je opremil g. Marko Pogačnik, znan po
izvirnih zamislih o zdravljenju zemlje) priča
o gradnji vodovoda na Trnovsko Planoto.
Vodovod so prvo gradili Avstrijci za potrebe
soške fronte, nato so Italijani speljali vodo
nad 1000 m leta 1928. Nova Jugoslavija je
ta vodovod demontirala in ga ponovno zgradila l. 1989. Dela je ostalo še zadosti tudi
za državo Slovenijo.
Mag. Jože Papež, dipl. inž. gozd. - ZGS
je predstavil gozdove na Trnovski planoti in
med problematiko opozoril zlasti na pogo-

no izkoriščali. Zato so prvič izmerili gozdove in postavili z načrtom zahtevo po trajnosti gozdov. G. Žigon je odkril celoten načrt
v državnem tržaškem arhivu. Pisan je v
stari gotici in je že dogovorjeno, da ga pre-

vedemo v slovenski jezik. Načrt ima karto,
ki je z datumom leta 1769, medtem ko je
pod tekstni del podpisan avtor leta 1771.
Načrt ima še za danes zanimive vsebinske
rešitve. Gozdovi so se od prvega načrta do

danes urejali in o teh gozdovih je izdelanih
14 načrtov za različna obdobja. Dve obstoječi gozdnogospodarski enoti sta nespremenjeni že 103 leta. Bogata strokovna dediščina,

na katero smo lahko opravičeno

ponosni.

Pomenkovanje smo zaključili pri gozdarskem domu v Krnici, kjer je bilo srečanje s
tolminskimi gozdarji. Ob bogato obloženih
mizah so se v skupinah razvneli živahni

pogovori.
,, Nevihtno vreme in še dolga pot
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do doma, zlasti nekaterih udeležencev, so

so vsi aktivni gozdarji zavzeto govorili o

zahtevali, da smo morali prekiniti prijetno

gozdu in vseh vplivih v gozdnem prostoru

srečanje.

in o doseženih rezultatih, ne da bi se čutila

Mag. Franc Perko - predsednik ZGD
Slovenije se je zahvalil gostiteljem ekskurzije: Gozdarskem društvu, SGG in ZGS in
simbolično razdeli nekaj knjig "Gozd je nekaj več", kar je bilo tudi osrednje sporočilo
samega programa ekskurzije. Tej zahvali

razlika, kje kdo dela. Medsebojno sodelovanje tolminskih gozdarjev na strokovnem
področju in odprtost navzven je lahko

se še enkrat pridružujemo vsi udeleženci.

vzgled marsikateremu gozdarskemu društvu ali drugim sodelavcem v gozdarstvu.

Še enkrat iskrena hvala vsem kolegom, ki
so karkoli prispevali k temu srečanju!

Prepričan sem, da je bilo nam upokojencem najlepše priznanje prav spoznanje, da

Mag. Janez

Pogačnik

GDK: 97:945.26

študentsko gozdarsko tekmovanje v Freiburgu
Tekmovanja študentov gozdarstva so se
dolgo vrsto let odvijala samo v organizaciji
vzhodnoevropskih fakultet (Brno, Zvolen,
Shopron, Poznanj ... ). Letos pa so prvič podobno tekmovanje v Zahodni Evropi organizirali študentje gozdarstva fakultete v Freiburgu.

in Damjan Jevšnik.
Vseh ekip je bilo šest: danska, poljska,
švicarska, dve nemški (iz Gottingena in
Freiburga) ter slovenska.

Njihovemu prijaznemu vabilu se je od-

Tekmovalci smo stanovali v prav idilični

Utrinek s tekmovanja (foto: Franci Jagodic)
.1
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zvala tudi ekipa slovenskih študentov gozdarstva, ki smo jo sestavljali štirje absolventi: Franci Jagodic, Jurij Rozman, Janko
Boštjančič

koči v hribih južnega Schwarzwalda, kjer
smo v krasnem spomladanskem vremenu
preživeli štiri dneve.

Samo tekmovanje je potekalo dva dni.
Prvi dan so bile najprej na vrsti veščine z
motorno žago (obračanje meča, kleščenje,
precizni rez). Sledil je orientacijski pohod s
kontrolnimi točkami, kjer so tekmovalce ča~
kale različne naloge. Na prvi točki je bilo
treba prepoznavati rastline iz herbarija ter
semena, poganjke in lesove gozdnega
drevja. Na drugi točki smo ocenjevali višine
in premera petih dreves ter prepoznavali
insekte in poškodbe, ki jih povzročajo. Tretja točka je bila namenjena predvsem zabavnim disciplinam. Med drugim je bilo treba razpoznati štiri vrste žganja in poiskati
poganjek ustrezne vrste sadnega drevja.
Ob koncu prvega dneva smo zasedli prvo mesto, pa ne samo zaradi zadnje discipline.
Drugi dan so bila na sporedu strelska
tekmovanja. Streljali smo na glinaste golobe (skeet in trap) ter s kroglo na 100 metrov stoje in leže. Bolj za zabavo kakor pa
zares smo streljali še z lokom. V streljanju
so bili Poljaki precej boljši in so tako zasedli
tudi skupno prvo mesto, mi pa smo bili

drugi. Popoldne smo izkoristili za ogled Freiburga in obisk tamkajšnjega vinarskega inštituta z degustacije odličnih južnonemških
vin.
Tekmovanje, še posebno pa taborni ognji
ob večerih, so bili dobra priložnost za diskusijo o različnih sistemih gospodarjenja z
gozdom ter o organizaciji gozdarstva in študija gozdarstva v različnih državah. Predvsem se nam je zdelo zanimivo in koristno,
da je na večini fakultet pred začetkom študija treba spoznati gozdarsko delo v praksi
(praksa ni povsod pred začetkom študija).
Studentje v obdobju pol do enega leta delajo vsa gozdarska dela, od sečnja in spravila do dela v pisarni.
Na koncu bi se želeli zahvaliti Oddelku za
gozdarstvo BF za kritje stroškov prevoza v
Freiburg. Vsem študentom, ki jih takšna
tekmovanja zanimajo, pa naj bo ta članek
vabilo k udeležbi na tekmovanjih v prihodnosti in morda k organizaciji podobnega
tekmovanja (') tudi v Sloveniji.
*Pri nas v okviru društva študentov gozdarstva
že nekaj let potekajo mednarodni poletni gozdarski tabori.

Damjan Jevšnik
Janko Boštjančič

STROKOVNO IZRAZJE

Delo terminološke komisije
Terminološka komisija Zveze gozdarskih društev posreduje nekaj novih prevedenih gesel iz slovarja Lexicon silvestre.
Nemško geslo

Slovenski prevod

(razlaga)
0212 221.09.02. 70
Endhieb m; R8.umungshieb m;
Abr8.umungsschlag m
(sečnja ostankov sestaja - kot zadnja
obstoječega pomladka)
0227

sečnja

f, končna;
f, pospravljalna
sečnja gospodarjenja z zastorno sečnjo - v korist že
sečnja

221.1 .01.20

Mittelwald m

gozd m, panjevsko-semenski;
gozd m; srednji +
(gozd z zgornjim slojem, ki je nastal iz poganjkov iz panja in iz semen ter s spodnjim slojem,
ki je nastal iz poganjkov iz panja in korenin)
GozdV 54, 1996
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0229 222.1 .03.20
Lassreis n; Lassreidel m;

prihranjenec m; panjevski

Lassreitel m; Lassreiser m;

Lassbaum m
(mlado drevo, ki je zraslo iz panja in je bilo pri

sečnji

spodnjega sloja panjevsko-semenskega

gozda puščeno, da bi vraslo v zgornji sloj)

0233 222.3 .01.60
Kopfholzbetrieb m
Kopfholzwirtschaft f;
Kopfholzzucht f;

gospodarjenje nz vejnikovci

Schneitelbetrieb m;
Schneitelwirtschaft f
(način gospodarjenja z listavci, ki močno poganjajo, pri katerem vsakih 1 do 8 let obsekajo
poganjke v višini od 1 do 4 metrov)

0234 226. .01.20 6683
Windschutzanlage f; Windschutz m;
vetrobran m;
pas m, protivetrni
Windschutzpflanzung f; Windschutzstreifen m
(pas - iz drevja in/ali iz grmovja - manjših dimenzij kot protivetrni gozd ali druga naravna ali
umetna pregrada proti vetru)
0236 226. .02.72 (1294>)
UberfUhren
(spremeniti gozdnogojitveni

način

ali obliko z uporabo

izvesti premeno; premeniti
porasli z drevjem}

obstoječe

0247 228.11.03.20 846
Kronendach n; Kronenschirm m;
Bl8.terdach n; Kronenschicht f
(sestav vej in listov /iglic/, ki ga tvorijo drevesne krošnje)

streha fkrošenj
zastor miz krošenj

0257 228.12.01.20 1421
Zukunftsstamm m; Zukunftsbaum m;
Z-Stamm m; Zielstamm m

drevo n, izbrano;
izbranec m;
drevo n, obetavno;
drevo n, ciljno
(izbrano drevo, ki po sociološkem položaju, zdravju in kakovosti spada med elito sestaja, ki naj
bi v glavnem sestavljala končni sestoj, izbranec)

0281 228.5 .05.20
Altholzbestand m; Altholz n;
Bestand m, reifer; Baumholz n;
Baumholzbestand m
(sestoj, nekako v sečni starosti)

sestoj m,

sečno

zrel

0299 231.9 .01.40
Teller m
površina fpod krošnjo
(površina tal - pod krošnjo /starejšega/ drevesa - kjer so za pomlajanje neugodne ekološke
razmere)
0311 232.31.02.20 2016
Elitestamm m; Elitebaum m;
Plusbaum m; Auslesebaum m
(izbrano drevo, čigar močnejši genotip je bil preverjen)

plus drevo n, preverjeno
drevo n, elitno

0312 232.31.03.20 2015
Elitebestand m; Spitzenbestand m

sestoj m, semenski;
sestoj m, elitni
(preverjen sestoj, ki je sposoben prenašati dobre lastnosti na potomstvo)

Dr. Marjan Lipoglavšek
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Načrtovanje

gozdnega prostora

Prostor postaja vse bolj iskana »dobrina«, zato
postaja vse pomembnejše tudi načrtovanje rabe prostora. To sem nekajkrat poudaril že tudi na tem mestu.
Zakon o gozdovih je z nekaj določbami v zvezi s
prostorskimi deli gozdnogospodarskih načrtov namenil gozdarstvu pri prostorskem načrtovanju v gozdnem
prostoru osrednjo vlogo, v gozdni prostor pa je (premalo določno) vključil tudi negozdna zemljišča. To ni
usklajeno s trenutno zakonodajo na področju urejanja
prostora, močno prek roba pa je seglo tudi nekaterim
strokam, ki jim je urejanje prostora temeljna dejavnost.
Posvetovanje
/)

· ,ečnamenski gozd in urejanje
.gozdnega prostora,
ki ga je Zveza gozdarskih društev Slovenije organizirala v juniju 1997, je bilo namenjeno celoviti osvetlitvi problematike prostorskega načrtovanja in mestu
gozdarstva v njem. Iz referatov, ki jih v celoti objavljamo v tem zvezku naše revije, so razvidni temeljni
problemi prostorskega načrtovanja ter različni pogledi
na prostorsko načrtovanje. Takšna inventura in izmenjava mnenj sta koristen prispevek k rešitvi spornih
vprašanj, rešitev zakonskih neskladij in celovita ureditev prostorskega načrtovanja pa bodo zahtevali še
veliko medresorskih usklajevanj.
Urednik
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Večnamenski gozd in prostorsko načrtovanje

Nagovor ob posvetu
Spoštovani gospe in gospodje, kolegice
in kolegi, prisrčno pozdravljeni v imenu ministra dr. Osterca, ki se, žal zaradi neodložljivih obveznosti ni mogel udeležiti otvoritve tega pomembnega posveta. Lepo pozdravljeni seveda tudi v mojem imenu.
To posvetovanje sledi posvetovanjem, ki
smo jih že imeli: gozdnogospodarsko načr
tovanje, gozdarstvo in varstvo narave, o

divjadi in lovstvu. Pomembno je še posebej
zato, ker je prostorsko načrtovanje (prostorski deli gozdnogospodarskih načrtov)
po zakonu o gozdovih tudi naša obveza.
Načrtovanje je v splošnem temeljni pripomoček ohranjanja in trajnostnega razvoja tako gozdov kot tudi vseh drugih obnovljivih naravnih virov ter krajine oziroma prostora kot celote.
Tradicija gozdarskega načrtovanja - po
načelu trajnosti - je v Sloveniji med najdaljširni v Evropi. Dve stoletji in četrt sta minili,
odkar je bil izdelan (in sicer v Trnovskem
gozdu) prvi znani gozdnogospodarski načrt, ki je temeljil na trajnosti donosov lesa
tako v prostorskem kot tudi v časovnem
pogledu (za naslednjih 1OO let).
Pred sto leti se je v gozdovih visokega
krasa razvila izvirna oblika gozdarskega načrtovanja po načelu trajnosti - slovenska
kontrolna metoda. Prav slednja je omogočila načrtno malopovršinsko -trajnostno gospodarjenje z gozdovi, ki je pri nas prav
tako uveljavljeno že sto let. V zadnjih nekaj
desetletjih pa smo v gozdarstvu dosegli še
več od tega, kar danes Evropa in svet pojmuje pod izrazom "trajnostno gospodarjenje oziroma trajnostni razvoj". Razvili smo

t.i. sonaravne gospodarjenje z gozdovi na
podlagi nege gozda oziroma kakovosti in
ga tudi uzakonili. Posebej smo ga opredelili
tudi v strategiji ter programu sonaravnega
razvoja gozdov v Sloveniji. Razvili smo tudi
sodobno gozdarsko načrtovanje na podlagi
kontrolne metode. Gozdarji imamo zato bogate izkušnje na področju trajnostnega načrtovanja in ravnanja oziroma razvoja.
Zakon o gozdovih (1993) je prinesel novosti tudi v pogledu načrtovanja. Gozdno-
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gospodarski načrti namreč morajo že od 1.
1. 1995 imeti tudi prostorske dele načrtov,
ki se praviloma sprejemajo istočasno. Prostorske dele načrtov po zakonu pripravlja
Zavod za gozdove Slovenije, sprejemajo
pa se po predpisih o urejanju prostora. Minister, pristojen za gozdarstvo, v soglasju z
ministrom, pristojnim za okolje in prostor,
pa predpiše vsebino teh načrtov.
Ta vsebina, žal, še ni predpisana- pravilnik še ni pripravljen, veliko pa je še odprtih
vprašanj predvsem zaradi tega, ker še nimamo novega zakona o urejanju prostora,
pa tudi ne strategije prostorskega razvoja
in prostorskega plana RS. Sistemi oziroma
odnosi med ravnmi načrtovanja v prostoru
oziroma v krajini, žal, še niso določeni. S
stališča celovitosti in racionalnosti načrto
vanja se bojimo, da bi bilo število ravni
načrtovanja preveliko. Samo znotraj gozdov že imamo tri ravni gozdarskega (gozdnogospodarsko območje, enota, detajl) ter
dve ravni (območje, enota) prostorskega
načrtovanja. Zakon o gozdovih pa omogoča, da lahko prostorski deli gozdnogospodarskih načrtov postanejo tudi prostorski
dokumenti.
Potrebno bo torej plodno medsebojno sodelovanje (namesto nasprotovanja) med
našimi strokovnjaki ter strokovnjaki s področja urejanja krajine in prostora ter drugimi, da bi skupaj zagotovili ohranitev in trajnostni razvoj gozdov, gozdnate krajine ter
celotnega prostora oziroma interesov in dejavnosti v njem. Ob tem pa si bo potrebno
priznati, da sami - niti gozdarji, niti krajinci,
niti prostorci - ne bomo zmogli dovolj kakovostno in racionalno načrtovati. Ključ je torej v prepotrebnem sodelovanju.
Zato veliko pričakujem od današnjega posveta, v sicer vročem (pred)poletnem času
in upam, da bodo vaši prispevki ter stališča
in sklepi iz razprave pripomogli k temu, da
čimprej začnemo uresničevati Zakon o gozdovih tudi na področju prostorskega načr
tovanja.
Mag. Franc Ferlin
državni sekretar
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gozd in urejanje gozdnega prostora

Nagovor ob posvetu
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Spoštovani gospe in gospodje, v imenu
Zavoda za gozdove Slovenije Vas prisrčno
pozdravljam. Gozd pokriva prek polovico
površine Republike Slovenije, predstavlja
prostorsko rezervo in je najpomembnejša
prvina naravnega okolja. Od obsega in načina poseganja v gozd in gozdni prostor je
v veliki meri odvisna kvaliteta življenja prihodnjih generacij.
Za izdajo soglasij k dovoljenjem za posege v gozd in gozdni prostor je pristojen
Zavod za gozdove Slovenije. Ustrezna merila za izdajo soglasij so še v pripravi, zato
je v prehodnem obdobju še posebno pomembna vloga gozdarske stroke, v skladu
z načeli varstva okolja in naravnih vrednot.
Soglasje Zavoda za gozdove je potrebno
dobiti tudi k dovoljenju za poseg v prostor
za graditev objektov zunaj gozda, če je iz
poročila o vplivih na okolje razvidno, da bi
objekt ali posledice delovanja objekta negativno vplivali na gozdni ekosistem in funkcije gozdov.
V prihodnosti bo pri prostorskem načrto
vanju potrebno izoblikovati ustreznejša merila kot pomoč za usklajevanje interesov

različnih uporabnikov gozdnega prostora,
tako na področju infrastrukture in urbanizacije kot tudi na področju kmetijstva. Potrebno bo določiti, katere od zaraščajočih se
kmetijskih površin je smiselno prepustiti
gozdu in katere so perspektivne za kmetijsko rabo. Zagotavljati je treba zelene pasove gozdov okoli naselij in jih zavarovati pred
nadaljnim! posegi. Za posamezne gozdne
predele je potrebno določiti poudarjenost
posameznih funkcij gozdov. Nujna je izdelava podrobnejših meril za izdajo soglasij k
dovoljenjem za posege v gozd in gozdni
prostor in s tem povezanih krčitev gozdnih
površin.
Prepričan sem, da bo to posvetovanje
dalo pomemben prispevek k usklajevanju
stališč za oblikovanje celovitega urejanja in
planiranja gozdnega prostora. Veliko uspeha in novih spoznanj želim vsem udeležencem. Zvezi gozdarskih društev Slovenije,
posebno njenemu predsedniku, gospodu
mag. Francu Perku pa se zahvaljujem za
pripravo in organizacijo posvetovanja s tako aktualno vsebino.

Primož Ilešič
Direktor ZGS
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Temelji ekosistemskega gozdarstva
The Foundations of Ecosystem Forestry
Dušan MLINŠEK.

Izvleček.

Mlinšek, D.: Temelji ekosistemskega gozdarstva. Gozdarski vestnik, št. 9/1996. V slovenščini s
povzetkom v angleščini, cit. lit. 4.
Avtor razlaga o nujnosti, da Slovenija pri svojem
razvoju posveti varstvu gozda, narave in okolja
osrednjo pozornost. Navedeno utemeljuje s preteklimi izkušnjami pri ravnanju z gozdom in s stranpotmi sodobnega kmetijstva. Prikazane so potrebne usmeritve pri delu z gozdom in vso krajino.
Ključne besede: vloge gozda, nega gozda, krajina

Gozdarstvo Slovenije je tudi v zadnjih
petdesetih letih doživlja/o kaotične motnje,
in vendar je zapustilo za sabo zavidanja
vredno sled. To sled je treba upoštevati kot
vodilo in izziv, da bo zdajšnja nova (kaotič
na) motnja pripomogla k vitalnosti stroke in
nadaljnjemu izbo/jševanju slovenskega gozda.
EKOLOŠKA REFORMA SLOVENIJE KOT
NAŠ KATEGORIČNIIMPERATIV- IZHODIŠČE IN VODILO
SLOVENIAN ECOLOGICAL REFORM - A CATEGORICAL IMPERATIVE- A CONCEPT AND
GUIDELINE

V državi, kakršna je Slovenija, postaja
kakovost življenja vse bolj sama po sebi
razumljiva vrednota. Temeljna prvina odlič
ne kakovosti življenja je neoporečno zdravje, življenjska zmogljivost; in tej šele sledijo
druge dobrine. Prvi pogoj za neoporečno
zdravje so različna okolja, ki so med sabo
organsko neločljivo povezana. Mednje so·Prof. dr. D. M., Univerza v Ljubljani, Biotehniška
fakulteta, Oddelek za gozdarstvo, Večna pot 83,
1000 Ljubljana, SLO

388

Gozd V 54, 1996

Synopsis
Mlinšek, D.: The Foundations of Ecosystem Forestry. Gozdarski vestnik, No. 9/1996. ln Slovene
with a summary in English, lit quot. 4.
The author points out that it is necessary that
the protection of forest, nature and environment
become the most important issues in Slovenian
development. This standpoint is based on the experiences gained in dealing with the forest and the
mistakes of modern agriculture. Directions to be
followed in dealing with forest and entire landscape are presented.
Key words: forest functions, forest tending,
landscape

dijo neoporečno naravno zunanje okolje,

družbeno ali socialno, notranje, bivalno idr.
Ni naključje, da je naravno okolje zapisano
na prvem mestu. Od stopnje naravnosti
okolja je odvisna zdravstvena raven vsega

življenja in s tem tudi zdravje in kakovost
življenja prebivalcev neke dežele. Za to potrebujemo ekološko reformo Slovenije, ki
bo ustavila dozdajšnje smeri denaturiranja
na vseh območjih Slovenije. Izhodišče je
vsekakor iskanje poti za vrnitev k naravi; k
večjega prepada med prebivalci Slovenije in pristno naravo; v spremenjenem dojemanju naravnih ekosistemov,

premostitvi vse

kot so gozd, vodovja in druge naravne tvorbe. Pri tem prevzema gozdarstvo pomem-

bno in zanimivo poslanstvo, kajti trajne kakovosti življenja ne more biti brez spoštovanja okolja.
ZA PRIHODNOST USPOSOBLJENO GOZDARSTVO - ZA PRIHODNOST USPOSOBLJENA SLOVENIJA
FORESTRY TRAINED FOR THE FUTURE- SLOVENIA TRAINED FOR THE FUTURE

Zdravo življenje bo mogoče le, če bomo
ohranili zdravo Slovenijo. Okolje v Sloveniji

Temelji ekosistemskega gozdarstva

'·

je mogoče ozdraviti le z uveljavitvijo načel
bio-etike. Prihodnji rodovi ne bodo vprašavali, kaj vse smo odpravili (npr.: jedrske
elektrarne), temveč kaj smo storili z naravnim okoljem, še posebno z gozdom. S tistim gozdom, ki je še edini dokaj naraven
in kot naravni laboratorij čedalje zanimivejši
in pomembnejši za celostno dojemanje življenja. ln prav z gozdom bomo lahko pripomogli k drugačnemu razvoju, takšnemu, ki
pospešuje uspešnejša, tj. varčnejšo rabo
materije in energije. Povedano drugače: k
zmanjševanju entropije.
Tovrstna usmeritev je toliko pomembnejša zato, ker je Slovenija naraven koridor,
poln nevarnosti, ki jih prinašajo novi izdelki
neodgovorno vpeljanih tehnologij; le-ti so,
prineseni na trg, v resnici nevaren potencialni odpadek, ki ga je treba onemogočiti z
vsemi sredstvi. Prisiljeni bomo upoštevati
življenjsko modrost, da bo človeštvo preživelo čas katastrof in se z novim rojstvom
uspešno uprla prirojenim, podzavestnim težnjam po smrti. Ni namreč nujno, da propade ves svet, kadar se zruši kaka do smrti
podivjana in vsemogočna tehnološka ideologija.
Pri tem ne gre za nostalgijo po oživljanju
neponovljivega načina življenja iz preteklosti, temveč predvsem za nostalgično "hlastanje" za zdravim dihanjem. Pri tem ni
toliko pomemben kruh temveč zdravo okolje z zdravim naravnim gozdom, ki edini
zagotavlja zares kakovostno življenje v Sloveniji: gozd kot "barometer' zdrave rasti;
kajti samo zdrav, naraven gozd je resničen
odsev visoke kulture kake dežele.
Da bi to dosegli, ne smemo nasedati merilom zdajšnje družbe, niti se vdati njeni
prisili, njenim smernicam in lažem, ki bolj
kot kdaj koli doslej zasužnjujejo človeštvo v
svetovnih razmerjih po lažidemokratični poti, prek racionalizacije kot sopomenke za
siromašenje; prek ogabnih živalskih farm;
potratne gmotne porabe vse do uničevanja
vrednot itn.
Dokaz, da se gozdarstvo ni pod redila tej
usmeritvi, so dosežki stroke, ugotovitve v
stroki sami in navsezadnje sami gozdovi
Slovenije. Ti dokazi zagotavljajo, da stroka
v Sloveniji tudi v prihodnje ne bo šla, kljub
raznim poskusom nekaterih politikantskih
analfabetov, po poti samomorilske neeko-

loške politike. Prihaja čas, čas gozdarja graditelja mostov med naravo in odtujenim člo
vekom; gozdarja vzgojitelja in sooblikovalca ozaveščene javnosti in prebivalca Slovenije.

POUK IZ PRETEKLOSTI IN REKAPITULACIJA O POVOJNEM GOZDARSTVU SLOVENIJE KOT OPOMIN IN SPODBUDA
A LESSON FROM THE PAST AND THE RECAPITULATING OF SLOVENIAN POST-WAR FORESTRY ASA LECTURE AND STIMULUS

Za vsa obdobja človeškega razvoja je znaizrabljanje narave; in tako je bilo tudi v
našem fitogeografskem prostoru. Zgolj velika naravna diverznost in z njo povezan policentrični razvoj, z močjo lokalnega sta nas
ohranila pri življenju; četudi na meji životarjenja. Eden od dokazov za našo revščino in
zaostalost v preteklosti je naša razdrobljenost kmetijskih in gozdnih zemljišč. Drobljenje se je pretirano nadaljevalo, zgolj zaradi
preživetja. Manjkalo pa nam je moči, da bi
izrabili svoje razumske zmožnosti in se razvili v meščansko družbo, se odlepili od agrarna proizvodnje in ubrali pot tehnološkega razvoja. Konzervativnim voditeljem je
takšna usmeritev ustrezala, zato so jo tudi
pospeševali. Slovenski narodni prostor- gozd
in polja - je bil v prejšnjem stoletju in še v
prvi polovici tega stoletja, povsem izčrpan.
Slovenija je bila hudournik od Soče do Goričkega v Prekmurju, revščina pa tisto, kar
je onemogočala, da bi si gozdovi opomogli
-vse tja do sredine tega stoletja. To je bilo
značilno za večji del Evrope. Gozd in naravno rodovitnost so uničili: fužinarstvo, steklarstvo, južna železnica in še posebno izsekavanje, paša in steljarjenje v večini
kmečkih gozdov- pod pritiskom gospodarskih kriz in izkoriščevalskega odnosa družbe do primarnih pridelovalcev. Le eni deželi
je uspelo spremeniti ta izkoriščevalski odnos do narave in s tem zmanjševati naravne katastrofe - Švici, z zakonom o gozdovih leta 1902. Ta je prepovedal sečnjo gozdov na golo in odpravil ropanje narave. V
Sloveniji smo to dosegli šele slabih 50 let
pozneje- z zakonom o gozdovih leta 1949.
Zanimivo je vpraša~je, zakaj se je lahko
toliko prej streznila Svica? Manjša zaostačilno
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last, predvsem pa vse večji strah za življe-

nje pred divjanjem narave. Hudourniki in
Javine so bili tisto, kar je pripeljalo do vno-

PROJEKT 21. STOLETJA: GOZD
(V KMETIJSTVU MANJ HRANE, A TISTA
ZDRAVSTVENO IN EKOLOŠKO NEOPO-

vičnega spoštovanja narave in okolja. Ana-

REČNA)

tomija pretekle dobe v Sloveniji opozarja
na podoben pojav. Izropani gozdovi, izčr

A PROJECT OF THE 21TH CENTURY: FOREST
(LESS FOOD IN AGRICULTURE, YET SOUND
FROM THE POINT OF VIEW OF HEALTH AND
ECOLOGY)

pane, s pašo in plugom osiromašene kmetijske površine s hudournimi vodami, še

zmeraj ogoleli kras, agrarna miselnost
obrestnoobrestnega računa pri delu z gozdom, osiromašeno podeželsko kmečko prebivalstvo, ki so ga izžemali vaški lesni trgovci in podobno, vse to je ustvarilo stanje,
ki je pošastno uničevala slovensko narav-

no okolje in pripravljalo tla za preobrat v
delu z gozdom. Prepoved sečenj na golo in
ekstenzivnih posegov v gozd ter uspešen
razvoj nege gozda, ki se je v deželi začela
že v prejšnjem stoletju z nosilci, kakršni so
bili npr.: Ressel, Hufnagl, Schollmayer in
pozneje Pipan ter drugi. Sloveniji kot drugi
deželi na svetu je uspelo preusmeriti delo z
gozdom in njegovo uspešno polstoletno
ekološko pot 1949 - 1990 - kljub številnim
političnim težavam in industrijskemu onesnaževanju.

Kmetijstvo pa je svojo pogubno pot uničevanja narave nadaljevalo; toda ne več
klasično, temveč s posnemanjem industrij-

ske družbe, z uporabo kemije, in tako usodno uničevala rodovitnost kmetijske zemlje
ter ustvarjalo brezdušno krajino in ogrožaJo
zdravje vsega, kar v njej živi.
Čedalje jasneje postaja, da moramo na
pot nove civilizacije. Škoda Je, da manjka
pri nas zanjo zdrave politične domišljije, in
še posebno svežih strokovnih zamisli. Ta

primanjkljaj je med drugim posledica naših
splošnih izobraževalnih programov, ki so
zaradi neustreznosti veliko krivi, da se prepuščama

zelo dvomljivim tokovom sodobne informatike, pozabljamo pa na posebne
značilnosti

našega rastišča itn. Bojimo se

"zaostalega napredka". Pouk iz preteklosti
pa opozarja, da smo na nekaterih področjih
prav zato, ker smo zaostali, v resnici na-

predni in nas bo tako imenovani "napredni
svet" v prihodnje moral še dohitevati.
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Okolje bo tudi še v prihodnosti v kritič
nem stanju. Jn nikdar ne bo zanj dovolj
storjeno. Pri tem bo imel zdrav gozd čeda
lje pomembnejša vlogo. Vse to je treba
dojeti, da bi se lahko s povedano resnico
tudi strinjali. Podoba gozdnate Slovenije je
namreč

taka:

1,1 mio. ha (= sedanje stanje gozda)

+ 0,2 mio. ha (= nov gozd, ki že prihaja)
1,3 mio. ha (- površina gozda v naslednjih 30 letih). Ali:
• gozdnatost Slovenije > 60%

• gozdnata krajina v Sloveniji - do 90%
(gozdnata krajina je krajina, kjer prevladuje gozd).
Prikazano stanje ali usmeritev je treba
razumeti kot posledico večstoletnega uničevanja

gozdov v naši deželi. Narava zah-

teva svoje; največ od tega gozda se bo
vrnilo na Krasu. Takoj za Krasom sledijo
krajine, kot so Goričko, Suha krajina, Bela
krajina, kozjanski in haloški svet, Kočev
ska, Polhograjski Dolomiti. Le tem pa sledi
slovenski gorski svet. "Naravno gospodarstvo" (ekologija) potrebuje v naših krajinah
veliko lesa za zdrav razvoj. To spoznanje je
slovensko gozdarstvo v minulih petdeset
letih upoštevalo. Grafični prikaz tega dejstva temelji na 3 do 4-kratni polni premeritvi
vseh gozdov v Sloveniji in pove:
1. da se je lesna zaloga (lesna zaloga
dreves s premerom, debelejšim od 1O cm v
prsni višini drevesa) kljub mnogim težavam,
industrijski nesnagi in planskim pritiskom
povečala od 140 mio. m' na 220 mio. m';
2. da se je celotna gozdna biosubstanca
(ocenjena po meritvah) povečala od 200
mio. ton na 320 mio. ton (na površini milijon hektarjev);
3. da bi bilo stanje vsaj delno zadovoljivo,
bi morali imeti v Sloveniji okoli SOO milijonov ton gozdne biosubstance (okrog SOO
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Graf 1: Milijoni ton biosubstance v Sloveniji (spremembe od leta 1950 do 1990)
Graph 1: Mi/lions of ton es of bio-substance in Slovenia (a change from 1950 to 1990)
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Ion/ha) na dobri polovici Slovenije - ta naš
smoter mora biti dosežen v drugi polovici

21. stoletja;
4. da znaša vsa druga, predvsem agrarna biosubstanca (travniki, njive, pašniki z
agrarna živalsko-komponento vred) zgolj 5
- 7 milijonov ton.

večidel Slovenije (vodni režim, ozračje itn.).
Še posebno pa je ta gozdna biosubstanca
pomembna kot nasprotna utež nekaj milijo-

nom ton agrarne biosubstance, ki deluje v
naši krajini kot nevarna, nepotrebna one-

snaževalka okolja. Nepotrebna zato, ker jo
"gojijo" sodobne tehnologije (strupi, težki
stroji, osuševanje tal, neprimerna izbira in-

Tem podatkom je treba dodati še nekatera dejstva:
Ugodno preseneča, da se je količina
gozdne biosubstance kljub umiranju gozdov v preteklih desetletjih povečala v 40
letih za 120 milijonov ton, torej za 60%, in
to predvsem v bolj ohranjenih gozdovih in
ne na zaraščajočih se zemljiščih. Poglavit-

dustrijskih rastlin, kot je npr.: koruza, ki
pokriva tla le tretjino leta - v resnici pa bi
morala biti le-ta pokrita z vegetacijo vse
leto, itn.).
Večidel gozdne biosubstance je bil desetletja skrbno negovan in oblikovan po načelih entropijske skromnosti, torej energijske varčnosti. S tem se je gozdarstvo Slo-

no zasluga za to lahko pripišemo predvsem

venije že v celoti usmerilo v prihodnost.

odlično

Šele vpogled v celosten prikaz gozda odkrije razsežnosti tega osrednjega ekološkega elementa v Sloveniji in opozarja:

organizirani strokovni gozdarski
službi, sonaravni usmerjenosti ob strogem

spoštovanju

načela

trajnosti.

Načelo

trajno-

sti je sicer temeljno strokovno vodilo že

• da je slovensko gozdarstvo v povojnih

200 let, povsem pa se je lahko začelo uveljavljati šele po drugi svetovni vojni.
Celotna gozdna biosubstanca je izredno

desetletjih, domala edino, največ pripomoglo k revitalizaciji okolja, uničenega v preteklih stoletjih;
• da je bilo veliko denarja, dobljenega iz

ugodno porazdeljena v večini slovenskih

krajin. Učinkovita je povsod, v vseh gozdnatih krajinah. Da je to res, potrjuje zdajšnjih 85% gozdnate krajine z zelo razgibanim gozdnim robom, ki meri po dolžini najmanj 40.000 km, tj. toliko kot ekvator. Ta
porazdelitev je še posebno pomembna, saj

cer bo večidel doslej vloženega denarja iz-

gozd s svojo naravnostjo ugodno vpliva na

gubljen.

gozda, vanj v celoti zopet vrnjeno - vloženo za njegovo sistematično izboljševanje;

• da morata politika in gospodarstvo ta
dejstva poznati in v prihodnje spoštovati ter
omogočiti nadaljevanje začetega dela, si-
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PRIHODNOST SLOVENIJE, NJENEGA
GOZDA IN GOZDARSTVA JE TREBA ŠELE ODKRITI.
THE FUTURE OF SLOVENIA, ITS FORESTS
AND FORESTRY IS YET TO BE REVEALED.

Za to trditev imamo doma neizpodbitne
dokaze in zglede. Gozdarstvo, ki smo ga
imeli do leta 1990, je nastalo na zanimiv
način. lzsekan gozd prve Jugoslavije s po·
sameznimi nemočnimi okrožnimi gozdarji
je opozarjal in pripomogel k ugotovitvi, da
se gozdarstvo v Sloveniji mora spremeniti.
Iskanje nove poti je bilo v rokah nekaterih
navdušencev, kakršen je bil npr. dr. Pipan.
Vzorniki pa so bili tudi nekateri redki posamezniki na prehodu v 20. stoletje, takšna
kot sta bila npr. Hufnagl in Schollmayer. Na
izhodiščih neke vizije se je rodila zamisel o
kontrolni metodi za vse gozdove in obrodila
zanimive dosežke - še zdaj jih občudujejo
in preučujejo mnogi obiskovalci iz tujine.
Ta kapital je treba v prihodnje izrabiti.
Odkriti moramo našo ekološko resničnost
in se zavedati, da smo v resnici srečna
dežela, ker imamo gore, in to v našem
posebnem fitogeografskem položaju. Daje·
ti moramo bistvo drugega zakona termodi·
namike in z njim bistvo tako zelo razglaša·
nega večnamenskega gozda. Potrebujemo
občinstvo Oavnost), z drugačnimi pogledi,
ki bo ustvarjalo in sooblikovalo:
1. večnamensko naravo gozda,
2. delo z gozdom. Vzgojiti je treba člove
ka, ki bo porabljal veliko manj energije kot
doslej, le-ta pa bo morala biti nekajkrat
učinkovitejše izrabljena. Temu in podobne·
mu je treba podrediti profil stroke, njene
organizacije in njenega delovanja. Z drugi·
mi besedami, kot pravi znanstvenik iz Wuppertala (znanstvenega središča v Nemčiji):
"Prihodnost je v čim večji človekovi ustvarjalni zaposlenosti in v čim večjih brezposel·
nih kilovatnih urah. Za to imamo v gozdars·
tvu izjemne pripomočke - načela trajnosti,
raznolikosti, ohranjevanja in podobno. V nadalnjem oblikovanju lika slovenskega gaz·
darja in gozda je skrit ključ k ekološko neo·
porečnemu okolju, produkciji, zdravju v eko·
loško neoporečni Sloveniji.
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SMOTRI OSTAJAJO (VENDAR DOPOLNJENI NA PODLAGI IZKUŠENJ) - IZ
DRUGE POLOVICE STOLETJA, PO DRUGI SVETOVNI VOJNI
THE GOALS REMAIN THE SAME (YET AMENDED ON THE BASIS OF EXPERIENCE)- FROM
THE SECOND HALF OF THE CENTURY, AFTER WORLD WAR Il

čas je, da čimprej končamo podaljševanje t.i. prehodna obdobja. Merila sonaravnega dela z gozdom so tako zelo dodelana, da gozdarstvo Slovenije mora opustiti
p'ridevnik "sonaraven", saj je vse preveč
takšnih, ki sonaravnost spekulativno uporabljajo. Slovenija mora v prihodnje še moč
neje kot doslej izrabljati le del "obresti od
ustvaljenih vrednot" gozda, nikakor pa ne
njihovega kapitala. Z drugimi besedami:
drugače kaže razmišljati o tem, kaj si smemo privoščiti na račun funkcij gozda. Gozd
je treba v prihodnje oblikovati tako, da bo
večnamenskosti trajnostno zadoščeno. Procesno stanje gozda mora biti takšno, da
bomo tudi nove funkcije gozda, ki jih danes
še ne poznamo, v takšnem gozdu uspešno
izrabljali.

Naše gozdno gospodarstvo postaja
vse bolj opredmetena varstvo narave.
V gozdu, v katerem delamo, je mogoče
ta cilj doseči in obenem učiti druge. To je
uresničljivo le, če obravnavamo sočasno,
trajnostno obe komponenti gozdnega ekosistema: biotično in abiotično. Abiotični
komponenti našega okolja je bilo doslej,
kar zadeva načelo trajnosti, namenjeno premalo pozornosti. Tovrstno teorijo in prakso
pa je mogoče lepo uresničevati, če podredima vse naše ravnanje z gozdom - lokalno in splošno - temu, da spoštujemo "naravnost vodnega režima". "Kakovost vseh
vrednof', doseganje, zasledovanje, postaja
s tem prednostna zahteva vsega našega
ravnanja. Ob tem spoznamo, da moramo v
prihodnje vse bolj spoštovati načelo lokalnosti, le-temu dajati prednost, si prizadevati za lokalizacijo transporta, tako kot to
počenja večidel narava sama - to se kaže
zmeraj in povsod vse tja do neprecenljive
lokalne kulture.

Temelji ekosistemskega gozdarstva

MOČ USTVARJALNOSTI IN BEG V PRIHODNOST. VEČNAMENSKI GOZD POTREBUJE VEČSTRANSKO OBLIKOVANEGA GOZDARSKEGA STROKOVNJAKA.
THE POWER OF CREATIVITY AND FLIGHT TO
THE FUTURE. A MULTIPLE FOREST REQUIRES A FORESTRY EXPERT OF MANY-SIDED
SKILLS.

Gozdarstvo je trenutno bolno: zbolelo je
za prehodno slepoto, povzročeno z agrosprejem, ki megli pogled v prihodnost. V
zdajšnjih razmerah pa bo izredno pomembno poživiti naše umske zmožnosti in dognati, kaj je nujno storiti za gozdnato polovico Slovenije. Koliko laže je bilo povečevati
pridelavo čezmernih količin hrane (danes
pa ne vemo, kam z njo - glej srednjo Evropo), kot pa ohranjati kakovost vode, zraka,
zemlje, zdravega prebivalca, zdravo socialno varnost, zdrave gradbene materiale, kot
je les, itn.
Prihodnost zahteva potemtakem reformo
izobraževanja, od temeljev do univerze, da
bi dojeli, kako pomembna je vpeljava davka na količino ustvarjene entropije, in ne
kot zdaj - na celotno količino uporabljene
energije. Prihodnost torej ne bo odvisna le
od pridobljenega znanja, temveč od tega,
kako bomo znali to znanje spopolnjevati in
uporabiti. Izobrazba prihodnjega gozdarja
mora temeljiti še bolj kot doslej na prizadevanjih, da ne bi uničevali življenja in njegovega okolja, usmerjena mora biti proti razdiralnosti človekovega početja. Prihodnji gozdar mora biti predvsem splošno razgledan
človek, ki bo obravnaval okolje in naravo ekosistemsko. Le v mejah takšnega ravnanja prideloval les kot temeljni pripomoček
za uveljavljanje večnamenskega gozda. Pri
tem ne gre zgolj za dolžnost, temveč predvsem za odgovornost, ki ne bo temeljila na
dvomljivi informatiki porabniške družbe, temveč predvsem na nenehnih lastnih opazovanjih v trikotniku: raziskovanje - izobraževanje - prenos v prakso. Ampak zdaj grozijo
drugorazredne usmeritve: vnovično vrača
nje gozdarja med uradnike, tako kot pred
letom 1941. ln vendar je bil gozdar po letu
1950 že ustvarjalec, vpet v omenjeni trikotnik ustvarjalnosti. Le še izrazitejše interdisciplinarna izobrazba bo omogočila, da bo-

mo gozd in njegove celostne funkcije v specifični Sloveniji povsem uveljavili in z naukom o gozdu potrdili staro resnico: Za zmernega človeka ostaja dovolj, za pohlepnega
je vsega premalo. To pa je ugotovitev, ki
sodi na prvo stran kodeksa človeške družbe, uravnotežene z naravo. V nasprotnem
primeru bomo šli po poti evropskega kmetijstva, ki je svojega bika do smrti izničilo in
osramotila znanost. To pa je tudi v nasprotju
z usmeritvami v Evropski zvezi, kjer že izločajo okoli tretjino agrarnih površin iz agrarna
obdelave in jih predajajo naravi, da bi jih
ozdravila.
DRUGI ZAKON TERMODINAMIKE NA
ZGLEDU GOZDA - PRENESEN V GOSPODARSTVO IN NA ČLOVEKA
THE SECOND LAW OF THERMODYNAMICS ON
THE EXAMPLE OF FOREST- TRANSFERRED
TO ECONOMY AND MAN

Gozdarstvo bo povsem zaživelo šele, ko
se bomo potrudili zakonitosti, ki jih upoštevamo pri ravnanju z gozdom, prevesti in
prenesti na druga področja človekovega delovanja. Naj naštejem nekatera od teh načel: kognitivna pot ravnanja z naravo; razvijanje entropijsko revne tehnologije; pospeševanje samodejnosti; odkrivanje stvaritev
narave za naravo ali celostno posnemanje
njenih stvaritev; spoštovanje naravnih populacij; upoštevanje individualnosti; nega
kot osrednje področje posegov v naravo
(skratka vsak poseg v naravo mora biti negovalen); spoštovanje jeklenega zakona rastišča; načelo minucioznih trajnih količin;
spoštovanje naravne rodovitnosti; dajanje
prednosti raznovrstnosti; načelo trajnostnega delovanja gozdnega ekosistema; nače
lo recikliranja in ne prekinjanja naravnih obtokov; načelo ekološke higiene; storilnost,
merjena s količino proizvoda na enoto entropije.
Potrebujemo novega tehnologa z izvirnimi zamislimi, ki ne bo posnemal ravnanja v
industriji in kmetijstvu. Doslej je bilo posnemanja preveč. Tehnolog v gozdarstvu mora po napotke v pristno naravo gozda. Od
tam prinaša izvirne rešitve, takšne, ki bodo
ekološko sprejemljive in hkrati gospodarsko privlačne. Načela, večidel uveljavljena
v gozdarstvu, pa bi morala biti zakon na
Gozd V 54, 1996
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vseh področjih človekovega delovanja. Za
vse to potrebujemo novega znanstvenika,
ki bo deloval kot sestavina celote in si ne
bo le celote podrejal. Znanstvenika z vsakdanjimi izkušnjami, ki bo hkrati znal naravo
umetniško doživljati s stvarnimi in ne abR
straktnimi hotenji; z življensko širino in ne z
ekspresno ozkostjo; ki bo prav dojemal življenje v svojem okolju za omizjem življenja;
z znanostjo za javnost; ki se bo znal upreti
izrabljanju, sovražnemu okolju; z alternativnim razmišljanjem; z zmožnostjo prevrednotenja vrednot; ki bo sprejemljiv tudi za
druge znanosti, ne le za tiste, ki prihajajo z
Zahoda, in podobno.
Le tako bomo izplavali iz slepe ulice zdajšnjega "modernega" gospodarskega razvoja in se preusmerili v ekonomijo življenja
- za prihodnost. Ekonomija t.i. "dolgih prog",
ki jo slovensko gospodarstvo uspešno razvija in se pri tem nenehno ubada z nerazumevanjem najrazličnejših roparjev energije in
naravnega okolja - ekonomistov na kratke
proge.

VIZIJA CELOSTNE NEGE V SLOVENIJI
A VISION OF INTEGRAL TENDING IN SLOVENIA

V pojmu nega je zajeto celostno kulturno
razmerje med naravo (njenim gozdom) in
človekom kot organsko sestavino življenja.
Nega gozda ni tehnologija, temveč življenjski (gozdnogojitveni) nazor, uveljavljan ob
uporabi različnih negovalnih tehnologij. Takšno razvojno pot doživlja nega gozda v
Sloveniji ob nenehnem "poskušanju" organskega povezovanja ekologije z ekonomijo v
gozdnem ekosistemu in krajini, katere sestavina je gozd.
Spremembe, ki jih danes doživlja nega
gozda in ki bodo v prihodnje čedalje očit
nejše, so predvsem:

Splošne spremembe
Da bi v prihodnje strukturo gozdarskih
znanosti bolje dojeli in oblikovali, je treba
upoštevati tale izhodišča:
• Ekološko gledano je vsak gozd varovalen, torej gozd, ki varuje življenje. ln takšen
mora biti tudi naš odnos do njega, odnos
javnosti do gozda.
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• Gozdarstvo Slovenije mora do konca
izpeljati drugi kopernikovski zasuk- v teoriji in v praksi. To pa pomeni spoštovati življenje, oziroma "sookolje" tega življenja. S
tem pa dobiva nega gozda celostne razsežnosti.
• Narava razvija in ohranja življenje v našem fitogeografskem prostoru z gozdom.
Zato se je gozd nekoč razprostiral skoraj
po vsem zemljinem površju, kjer klima to
dopušča - to pa pove, da gozd ni zgolj
razkošje narave.
• Zdajšnja negozdna pokrajina je delo člo
vekovih rok: izoblikovana umetno kot poskusni poligon za preživljanje. Umetna savana, ki jo je mogoče vzdrževati le z dodajanjem velikih količin energije - prinesene
od drugod.
• Takšna tvorba, gledano ekološko, je v
naravi tujek - v njej povzroča motnje, zato
jo skuša narava na vse načine uničiti. Umetni ekosistemi ogrožajo gozd, in ta razvija
obrambne mehanizme, npr. gozdni rob z
vsemi posebnostmi.
• Vsaka antropomorfna tvorba ali poseg
v gozd je tujek, ki se ga želi gozd znebiti;
"posvoji" ga le izjemoma. Zato je osrednja
gozdarjeva skrb, da vlaga tujke v gozd čim
bolj organsko (sonaravne), saj bo le tako
ravnanje učinkovito, vzdrževanje pa nezahtevno.
• Celotno nego gozda in vse, kar je z njo
povezano, je treba podrediti negovalnemu
odnosu do vode kot usodne življenjske sestavine. S takšnim stališčem bomo še najlažje zagotovili celosten razvoj in uveljavljanje nege gozda.
• K celostni negi sodi tudi negovalni odnos do odmirajoče in "mrtve" gozdne biosubstance. V prihodnje bo treba pri tem
marsikaj spremeniti. "Mrtva" gozdna biosubstanca zahteva poseben negovalni režim gledano na gozd kot ekosistem. To
substanco je treba načrtno, trajno ohranjati. Razlikovati je treba tisto, kar je posledica
malomarnosti (nepravočasno pospravljeni
bolj kakovostni sortimenti, npr. lubadarke)
od sistematičnega puščanja odmrlih dreves.
• Se večjo pozornost je treba nameniti točR
kovnemu (punkcijskemu) poseganju v sestoje in s tem pospeševanju samodejnosti v
negi gozda.
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• Podreditev obnove gozda negi; skratka,
obnove v nego gozda kot nje-

včlenjevanje

no organsko sestavino. Preusmeritev je raw

zumljiva,

če

ne biosubstance v skladu z nalogami: ki jih
ima gozd.
Pri negi gozda kaže v prihodnje vse moč

upoštevamo pravilo, da je pri-

neje spoštovati naravne strukture gozda in

merno "nosilce funkcij" v nekem sestoju

le v naravnih mejah dopustnosti preusmerjati energijske tokove v gozdnem sestoju ali
njegovih strukturnih celicah; to pa pomeni,
da je treba zasnovo nege na različnih stopnjah sestaja nekoliko dopolniti.
Spremenjeno stanje gozdne biosubstan-

odstraniti šele, ko ugotovimo, da so se le-ti
izčrpali. Zato jih nadomestimo (obnovimo)
z osebki iz pomladka ali iz drugih členov
gozdnega sestaja. Ta preusmeritev je ekološko in hkrati ekonomsko preudarjena, saj
se bomo tako tudi ognili mnogim dozdajšnjim napakam, ko smo npr. pomladitvena
(obnovitvena) jedra prenaglo širili in s tem
izključevali posredno nego in znova preusmerjali sestoje v vzorec gozda starostnih
razredov.

• Posebej je treba opozoriti na kmečko
prebiranje, ki je pojem za nestrokovno delo
z gozdom. Ugotavljamo, da se tovrstno
izrabljanje v praksi znova pojavlja in nikakor ne more povsem zamreti. Stroka se

mora temu vandalizmu v gozdu v prihodnje
odločno upreti.
PREMEŠČENA TEŽIŠČA

ce prinaša predvsem spremembe v nego-

valnih ukrepih, ki zadevajo v same gozdnogojitvene sisteme. Pri gojenju gozda bo treba razločevati predvsem tele kategorije gozda in temu primerno nego:

1.

Povečan

obseg

odraščajočih

sestojev

z izbira/nim redčenjem. To so sestoji, ki
so prešli iz mlade faze v fazo odraščanja.
So bujne rasti, z razmeroma močno razvitimi krošnjami in s slabo razvitim koreninskim sistemom; to se je pokazalo v zimi

1995/96, ko je sneg prav v teh sestojih
podiral šope in posamezna drevesa s koreninami vred. Teorija in izkušnje z nego opo-

MOVED EMPHASES

zarjajo, kako odločilno vlogo ima v tej kategoriji gozda sprotno izbiral no redčenje. Zahteva po sprotnem redčenju se povečuje za-

Težišča nege gozda se bodo v prihodnje
nekoliko premestila, odvisno od spremenjenega stanja gozdne biosubstance v Sloveniji. Po petih desetletjih prepovedi sečenj
na golo se je v slovenskih gozdovih veliko

to, ker se sestava drevesnih vrst v gozdovih
Slovenije močno spreminja v korist različ
nih listavcev. Na to opozarjamo, ker z izbiralnim redčenjem zadnje čase močno zamujamo. Če se bo tako nadaljevalo, bo

spremenilo.
Stanje gozda
delež mlajšega gozda
(z izsekanim vred)
delež odraslega gozda

1950

1990

-40%

:::::15%

:::::60%

:::::85%

Ugotavljamo, da se je stanje močno izboljšalo v korist "optimalne" življenjske faze. Vendar je mladega gozda še zmeraj
preveč, predvsem na prevelikih sklenjenih
površinah, namesto da bi bil "točkovno" porazdeljen in organsko včlenjen po odraslih
sestojih.
Gozdnatost res ni majhna. Njen učinek
na površje je nenadomestljiv in izredno pripomore h kakovosti dežele. Gozd je glavni
naravni regenerator energije v krajini, zato

kakovost prihodnjega večnamenskega gozda v Sloveniji zelo prizadeta.
2. Razred gozdnih sestojev, primernih za
prebira/no redčenje, kjer je po desetletja
dolgi poti mogoče spremeniti sestoje v prebiralno strukturo in tako povečati delež prebiralnega gozda v deželi. Te ·~ransformaci
je" v gojenju gozda doslej namenoma nismo pospeševali. Edini razlog za to je bil in
še ostaja strah pred kmečkim prebiranjem.
Kajti med obema je velikanska strokovna
razlika in zelo majhen korak v praksi. V
prvem odstranjujemo intermedialne osebke z majhnim prirastkom in pripomoremo k
nastajanju združbenih plasti (položajev), ki
so prvi pogoj za prebiralni gozd, pri drugem
(kmečkem prebiranju) pa posegamo po naj-

je tako zelo pomembna struktura, ekološka

vitalnejših drevesih in uničujemo sestoj.

in ekonomska, gozdne biosubstance za

3. Prebiralni gozd (prebira/na nega gozda). Tovrstni negi naj bi v prihodnje name-

zdrav utrip krajin v Sloveniji. Ena osrednjih
nalog stroke je spopolnjevati strukturo gozd-

nili več pozornosti. Gre za izredno privlaw
Gozd V 54, 1996
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čen gozdnogojitveni sistem; škoda le, da
se v njem lahko za bujnim zelenim vertikalnim profilom skrije nestrokovno opravljeno
delo, ki ga nepoznavalec zagotovo spregleda. Delež prebiralnega gozda v Sloveniji
moramo povečati.
4. Premeni/no redčenje v različnih degradiranih in pionirskih gozdovih mora dobiti veliko večjo vlogo kot doslej. Vse preveč
je bila v praksi v ospredju neposredna premena s tako imenovanimi "smrekovimi zmotami". Naravno, nanovo nastajajoči gozd (s
pionirsko vegetacijo) na izčrpanih kmetijskih površinah bomo v prihodnje spreminjali s postopnim premenilnim redčenjem v
kapitalne naravne gozdove, pri tem pa pogozdovanje uporabljali le kot nujen dodatni
pripomoček.

5. Klasična nega umladega gozda na
večjih površinah", tam, kjer smo se v preteklosti spozabili in na zastorni način ob-

navljali po skrajšanem postopku odrasle sestoje na večjih površinah. Tovrstno obnovo
gozda je treba opustiti.
6. Neposredna nega mladega gozda v
jedrih odraslih sestojev kot dopolnilo posredni negi po vseh načelih nege mladja,
gošče in letvenjaka, kadar vidimo, da nam
gozdnogojitvenega namena ne uspe uresničiti z vplivom odraslega sestaja (s posredno nego). To je negovalni ukrep, ki ga
moramo izpeljati takoj po sečnji, in če je
potrebno tudi ponavljati.
7. Nega gozdnih robov: takšni robovi so
na meji med gozdom in agrarnimi površinami, v gozdnem pasu ob vodnih ekosistemih
in v "grebenskih gozdnih pasovih", potekajo po obeh straneh grebena, in so poseben
prehod med dvema različnima gozdnima
ekosistemoma, hkrati pa pomembni potovalni koridorji za živalski svet. Vse te ekosisteme v pasovih je treba posebno skrbno
negovati ob upoštevanju pomena strukture
in s tem vloge teh gozdnih pod-ekosistemov.
8. Posebno nego, kaže v prihodnje nameniti degradiranim delom krajine v Sloveniji: Krasu, urbaniziranemu podeželju in krajinam, kot so: Suha krajina, vzhodna Slovenija in podobno. ln še posebno opozorilo,
povezano s prihodnjo podobo Slovenije:
Prispevek k ekološki reformi Slovenije pomeni povečano gozdarjevo skrb:
• v prihodnji 60 odstotni gozdnatosti in do
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90 odstotni gozdnati krajini Slovenije,
• v intenzivnem zdravljenju degradiranih
gozdov z največjo podeželsko naseljenostjo v ravninski in v gričevni Sloveniji,
• v izločanju nezdravih vplivov mestnega
prebivalstva pri uničevanju slovenskega alpskega, torej gozdnega prostora.
9. "Gozdna" nega vodovja. Gozdne potoke, izvire vode in različna mokrišča je
treba zavarovati, tako da bodo nedotakljivi.
Vse naravne pregrade, padlo drevje v strugo itn., mora ostati in pripomoči k nastajanju lokalnih delnih vodnih ekosistemov. Znova je treba oživiti uničena mokrišča. Prepusti s cevmi pri cestah čez gozdne potoke
so nedopusten tujek. Zamenjati jih je treba
z mostički. To opozorilo je toliko pomembnejše ob ugotovitvi, da je večina vodnih
izvirov Slovenije v gozdu.
1O. Vsak gozd je varovalen. Tudi v prihodnje kaže razlikovati še kategorijo poseben varovalni gozd, ki zahteva poseben
režim nege zaradi skrajnostnih razmer, v
katerih živi. V njem kot labilni zgradbi je
potrebna posebna oblika nege, ki pomaga
utrjevati njegovo stojnost in delovanje; za
to potrebujemo posebne napotke, kako krepiti zadrževalne mehanizme gozda, npr. s
podiranjem odmrl ih dreves vzporedno s plastnicami in podobno. Ta kategorija varovalnega gozda zahteva v prihodnje našo aktivno
nego.
11. Nega ostankov gozda. Posebna zvrst
krajine so ostanki gozda: posamezna drevesa, skupine, gozdnati pasovi in podobno.
Le-te je treba skrbno negovati, saj pomenijo zatočišče različnim živalskim vrstam, ki
so se morale umakniti umetni savani. V
bistvu so to svetišča, dandanes pa so ti
kraji marsikje spremenjeni v odlagališča.
Zanje je treba pripraviti poseben negovalni
red, v katerem bo upoštevano njihovo naravno strukturiranje kot odpor in samovarovanje pred umetnimi tvorbami v njihovi okolici.
Pojem divjina je treba vpeljati kot naravno kategorijo s posebnimi vrednotami; večji kompleksi v naravi, obvodni pasovi gozda, vsaka vas ali šola naj ima košček
divjine. Prikazano poglavje potrebuje nadrobnejšo analizo.
ln še o nečem bo treba razmišljati v prihodnje ob ravnanju z gozdom - o redakciji
terminološkega slovarja. Iz njega bi bilo tre-
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ba

izločiti različne

psevdostrokovne in

pre~

živele izraze, ki zavajajo in hkrati škodujejo. Takšni so npr. izrazi: obhodnja, starostni razred, pomlajenec in podobna navlaka.
Strogo je treba razločevati pomlajevanje kot
ekološko kategorijo in obnovo kot ekonomsko kategorijo itn.
Dokončno se moramo dokopati do temeljnega spoznanja, da sta posek in spravilo (transport) le negovalni kategoriji posegov v gozdni ekosistem. Posledica tega je
med drugim tudi razmišljanje, da bi v gozdu
spet uporabili konje kot sodobni pripomoček; ob tem pa upoštevali zahteve energijske politike: zmanjšajmo število brezposelnih ljudi in povečajmo število brezposelnih kilovatnih ur.
NEGA GOZDA- V NARAVI ISKANA IN
NAJDENA "STVARITEV" Z MOČNIM POZITIVNIM PREDZNAKOM
FOREST TENDING - A "CREATION" SOUGHT
FOR AND FOUND IN NATURE, WITH A
STRONG POSITIVE SIGN

Ugotavljamo: s celostno dojeto in izvajano nego je ustvarjeno zagotovilo za celostni trajnostni razvoj večnamenskega gozda
in njegovih funkcij. Če ni tako, potem je
napak to, da nega gozda ni pravilno razumljena.
Nego gozda smo odkrili v sami n_aravi,
tako kot vse njene druge "patente". Clovekovo odkrivanje in kraja patentov v naravi
pa je izredno občutljivo početje (glej Mlinšek, D., študijski dnevi 1996, Kakovost v
gozdarstvu - poizkus celostnega prikaza).
Medtem ko skuša narava nenehno vpeljati
svoje novosti, le-te nenehno preskuša in

morda po dolgem času še vedno le s pridržki uporabi, človek počenja drugače. Po
navadi odkriva iznajdbe narave in jih po
čim krajšem postopku vnovči na trgu. Posledica takšnega početja je uničevanje okolja
in narave. Vzroke je treba iskati v neprever-

janju in v pomanjkanju odgovornosti. Stvaritev narave - odkrita in naravi odvzeta pa je
manj nevarna, če iz nje ni iztrgana, temveč

je vzeta celostno in tako tudi uporabljena.
Prav te lastnosti pa ima tudi sodobno pojmovana (celostna) nega in le takšna je ekološko sprejemljiva in gospodarsko dopustna. Zdajšnje katastrofalno stanje glede uni-

čevanja življenskega okolja je prav posledi-

ca nekritične in neodgovorne kraje tega,

kar je ustvarila narava, in uporaba teh njenih iznajdb pri uničevanju narave same.

Celostno nego je treba dojeti kot mutanta,
ki ga je sprejela narava. Ta pa bo učinkovit
le, če ga bomo uporabljali zelo odgovorno.
V povedanem tiči skrivnost o učinkovitosti

celostne nege, ki ima vsesplošno vrednost
in je torej ekološki, filozofski in gospodarski
temelj pri ravnanju z gozdnim ekosistemom

(beri sonaravnim) in celotno krajino. Ob takšnem razmišljanju počasi dojamemo dve~

stoletno zgodovino načela trajnosti v gozdarstvu: bilo je kot iztrganina in je zato tudi
odpovedovalo; dojeto celostno, iz zornega
kota nege, pa je uspešno. Celostna nega,
razumljena gozdarsko, je osrednji pripomoček

za preusmeritev človekovega vedenja,

kadar se le-ta začenja zavedati, da je odvisen od celotnega življenskega okolja oz.
sookolja.
LES IZ GOZDA - NASPROTNA UTEŽ
UMETNIM SNOVEM IN GOZDNA 810SUBSTANCA KOT NASPROTNA UTEŽ
VSE NEVARNEJŠI AGROSUBSTANCI
WOOD FROM FOREST-A COUNTERBALANCE TO ARTIFICIAL SUBSTANC ES AND FOREST
BIOMASS AS A COUNTERPOISE TO INCREASINGLY DANGEROUS AGRQ-SUBSTANCE

Vse večja potreba po celostni usmerjenosti gozdarstva v vseh njegovih sestavinah pripelje do spoznanja, da je les kot
naravna snov nepogrešljiv. Brez lesne sub-

stance ni gozda. Gozdna poseka z odstranjeno lesno substanco in poznejša mlada
kultura brez omembe vredne nefunkcionalne lesne substance prav tako ne more biti
gozd. Gozd je lahko, odvisno od rastiščnih
posebnosti, le naravna tvorba z naravno

strukturirano lesno ali gozdno substanco v
popolnem naravnem delovanju. Gozdarske
znanosti in znanosti nasploh, ki ne upoštevajo takšnih in podobnih naravoslovnih dejstev, so zgolj fiktivne znanosti. S postopnim celostnim dojemanjem gozda kot naravne tvorbe se bo spremenil tudi odnos do
lesa. Prihajajoče stoletje bo znova odkrilo
les kot nepogrešljivo "iznajdba" narave in
človekove uporabe v njegovih različnih okoljih. Nepogrešljiv in koristen pa je le pod
Gozd V 54, 1996
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pogojem, če ga bomo znali celostno dojeti
in temu primerno tudi uporabljati. Les je
nepogrešljiv kot ogrodje gozda, kot habitat
za življenje, kot prehranska substanca skratka je celostno - oskrbovalni substrat
za človeka. Ne škoduje in ni tujek v nobenem okolju, deluje prikupna in prijetno v
bivalnem okolju, je energijsko varčen, en-

GOSPODARJENJE Z GOZDOM UBIRA
SPOZNAVALNE POTI, ZATO NIMA PRAVICE USTVARJATI "GOZDA KOT ZELENE LAŽI"
FOREST MANAGING GOES ALONG COGNITIVE WAYS, THEREFORE IT HAS NO RIGHT TO
CREATE" FOREST ASA GREEN LIE"

tropijsko skromen, torej ne onesnažuje, itn.

Narava in s tem njen gozd se nenehno

Z dooblikovanjem lesa v gozdu, z nego
postaja njegova tehnična vrednost čedalje
pomembnejša. Vse bolj je tržno zanimiv in
prav zaradi tega tudi v pridobitniškem gospodarstvu zlorabljen. Les pa je tudi zrcalo
rastišča in njegovih "življenjskih silnic". To

spreminjala in sta prav zaradi tega tudi
obstojna. Vsa dogajanja v naravi so v bistvu neponovljiva, zmeraj nova. Človek, va-

je sicer posebno vprašanje, ki še nerazi~

skano

čedalje

bolj vznemirja raziskovalca,

ker vidi v tem nove skrivnosti narave.

Pospeševati vrednote gozdnega ekosistema ob specifični proizvodnji lesa pa ni dovolj. Gospodarjenje z večnamenskim gozdom, zahteva obvladovanje, torej tudi usmerjanje lesnega trga in obvladovanje "trga
vrednot gozda" nasploh. Če tega stroka ne
dojame in ne uvrsti ponovno v svoje področje

dela, lahko pričakujemo, da bo to
prevzel lesni izkoriščevalec predvojnega tipa in bo spet ropal slovenske gozdove.
Les (z g~zdom) v svoji celosti (zdravosti)

je za človekovo nesmotrna početje močna
nasprotna utež v naravi proti čedalje nevarnejši pomehkuženi agro-biosubstanci, ki vse

bolj ogroža

človekovo

okolje in zdravje.

Razmišljati v sozvočju z naravo pomeni

med drugim, čim bolj lokalno predelovati
les in proizvode iz njega in s tem krepiti
lokalno gospodarsko moč. Ta ekološka misel narekuje, da tako kot v naravi gozda,
to, kar ustvari narava, tudi čim bolj lokalno
uporabimo in predelamo. Prihodnost zahteva drugačno razmišljanje; le to mora upoštevati tudi lokalno kakovost (in kakovostni
znak) kot produkt izžarevanja pomembnih
lokalnih energijskih tokov.
Narava in človek, njen privrženec, zaradi

vsega tega slavita na les. ln zakaj tudi ne?
Saj je vendar le nekaj manj kot 1OO% vse
biosubstance na vseh celinah - gozdna, in

predvsem lesna biosubstanca, osrednji pripomoček za "neprekosljivo gospodarjenje
narave z energijo" pri varovanju in razvoju

življenja.
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jen navezovati stike z naravo po nekem
vzorcu, je prav zato v nenehni zadregi. De-

lo z gozdom, trajnostni proces, zahteva zato še posebej drugačna, izvirna pota. V
slovenskem gozdarstvu razvijamo od spoz-

nanja odvisne (kognitivne) načine dela z
gozdom; ki so daleč od tega, da bi se ravnali po različnih receptih. Prihodnost zahteva čedalje več izvirnosti. Drugače grozi ne-

varnost, da se bo slovenski gozd znova
spremenil v zgolj navidezno, lažno dobrino;
v to, kar je bil že stoletja. Zelene gozdne
kulise ne morejo nadomeščati funkcij gozda; lahko so le psihična pomiritev, ampak
to je še posebno nevarno. Odgovornost
prevzema stroka, ki pa je lahko uspešna le,
če razvija z znanjem podprte poti in na tej
podlagi energijsko varčne mehke tehnologije. Z delitvijo enotne gozdarske službe v
dva ločena dela nastajajo ugodne razmere
za vnovično nastajanje le zelenih gozdnih
kulis v Sloveniji. Povzročitelji razmer za takšen negativen zasuk v gozdarstvu, po pol
stoletja uspešnega dela, bodo zagotovo prišli v zgodovino Slovenije -toda s poudarjanim negativnim predznakom. Za vse to je

potrebno pojasnilo.
GOZD KOT NOSILEC INFORMACIJSKIH
PROCESOV
FOREST AS AN AGENT IN INFORMATION PROCESS ES

Zdajšnji informacijski trendi narekujejo, ne
le gozdarstvu, da se mora preusmeriti nazaj k naravi po informacije. Kaj se doga-

ja? Veliki menedžerji so v celoti dojeli, kakšna velesila je informatika. Slabo ali narobe
poučeni so zapisani propadu. Informatika
je danes sila, ki je zlorabljena, zato povzroča upor, umiranje okolja, stavke, splošno
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ropanje narave in podobno. Poplava informacij povzroča stres in neorientiranost, preobremenjuje človeka in mu odvzema prosti
čas. Informatiki pa so na začetku obljubljali
povsem nasprotno. Eden od številnih oče
tov računalništva (Weizenbaum) je zapisal:
"Bliža se informacijska katastrofa, ki bo hujša od atomske bombe. Toda za zdaj še ni
načrta za celosten napad na bastijo moderne informatike. Za gozdarstvo Slovenije, ki skuša ubirati organske poti ravnanja z
gozdom, pomeni takšna informatika katastrofo - če ji bomo nasedli!
Potrebujemo informacijo kot hrano za resnično kakovost življenja. Resnična, popolna informacija pa je Je izkušenjska informacija; tista, ki smo jo sami preskusili. Stroka
mora biti torej organizirana tako, da nam
omogoča le po kognitivni poti načrtovanja,
povezanega z izvajanjem, spoznavanje narave gozda (zbiranje informacij) in na podlagi doživetih informacij izboljševanje kakovosti našega dela. Tu velja preprosta stara
resnica, da so dejanja zgovornejša od besed. Dojemanje le-tega pove vse in tudi to,
da je organiziranost gozdarstva, v katerem
je gozdar uradnik - poguba za slovenski
gozd in tudi za večidel (gozdnate) Slovenije. Po spoznavni poti organsko povezanega
načrtovanja, uresničevanja, preverjanja in izboljševanja dotekajo trajno nenehno majhne
količine bistvenih in zato neprecenljivih informacij. Zdajšnja organiziranost gozdarstva v Sloveniji takšno informiranost onemogoča, čeprav smo to prakso opustili leta
1953 in ustavili neorgansko ravnanje z gozdom. Ena od odločilnih, torej osrednjih nalog za usodo slovenskega gozda je nova
organiziranost, ki bo spoštovala izkušnje in
novejše dosežke znanosti in pionirsko delo
gozdarstva v Sloveniji, doseženo v zadnjih
desetletjih. Organiziranost stroke, kakršna
je danes, pa je sramotna in hudo škodljiva.
Tudi v gozdarstvo se skuša vpeljati pospeševalca, to pa je spet "iznajdba", iztrgana
naravi in zato izrazito slaba. Da je to res,
že kažejo dosežki v kmetijstvu.
Ugotavljamo, da ima gozdarstvo Slovenije izredno bogate izkušnje načrtovanja z
gozdom (z naravo kot kontinuumom). Najdragocenejše pa je spoznanje, da sedanjost ni več resničnost - temveč bo resnič
nost tisto, kar bo šele prišlo. Popolnih infor-

macij ni, ker je narava kontinuum. Temu
primerno je treba razviti metode pridobivanja informacij in načrtovanja. Gozdarstvo
čaka zato zanimiva in življenjska naloga:
razviti mora kontrolno metodo dela z gozdom, metodo, ki jo je stroka vpeljala po letu
1950 na celostno raven, in s tem opozoriti
tudi na povsem nove metode načrtovanja z
zamegljenimi (domnevnimi) informacijami.
To je kontrolna metoda razvoja gozda
vzajemno z javnostjo. Za primerno predvidevanje in načrtovanje prihodnosti razvoja gozda in življenja potrebujemo takšno
organiziranost, ki bo vsebovala in omogočala ustanavljanje in delovanje "duhovnih
laboratorijev" z vizionarskim poslanstvom.
Povedano vsebuje perspektive, pa tudi pasti gozdnogospodarskega načrtovanja- še
posebno pa goznogojitvenega.
VIZIJA GOZDARSKIH AKADEMIJ PRIHODNOSTI; Z GOZDOM K PREOBRAZBI PREBIVALSTVA IN K SPREMINJANJU
JAVNEGA MNENJA
A VISION OF FORESTRY ACADEMIES OF THE
FUTURE; FOREST'S PLACE IN THE TRANSFORMATION OF POPULATION AND MODIFICATION OF PUBLIC OPINION

Prepad med naravo in njenim otrokom človekom, je čedalje večji. Človek je postal
nevaren tujek naravi in s tem tudi samemu
sebi. Prepad je nujno premostiti. Iščemo
izvirne pripomočke. Pristna narava s še naravnim gozdom hrani prvine življenja in nas
uči, kako naj se ji znova približamo. Treba
bo prevzgojiti človeka in preobrazili lik delavca, ki se ohranja z gozdom - gozdarja.
Po tej poti moramo vsi, če želimo rešiti
gozd in s tem tudi same sebe. V bistvu je
treba vpeljati samo - preobraževalne procese. Naučiti se moramo ravnati tako, kot
da gozd (beri narava) ni naša lastnina; v
gozdu smo torej zgolj obiskovalci. Skratka,
pustimo prosto pot naravnim razvojnim procesom. Preučujmo reakcijske sposobnosti
gozda in prilagajajmo le-temu naše vedenje (želje, smotre, idr.). Potrebujemo povsem drugačno izobrazbo, kot smo jo poznali tri stoletja. Zato skušajmo opazovati
naravo in njen gozd, ne kot vzvišeni opazovalci, temveč kot sestavni del narave. Iz
tega zornega kota razvijmo odnos do gazGozdV 54, 1996
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da (narave): kulturno življenje z naravo.
V takšni kulturi tiči kakovost sožitja z naravo, kot proizvod prvovrstnih informacij neposredno iz narave kot njenega televizijskega zaslona. Nasprotje tega pa so medijske družbe, ki proizvajajo zmedo in slabšajo kakovost preštevilnih informacij, posledica vsega tega pa je pospešeno uničevanje
okolja.
Z "gozdno akademijo" prihajajo novi informatorji - kot zeleni val z alternativnim
načinom informiranja; z začetki za javnost
razumljive stezosledniške znanosti in z nakazovanjem poti v drugačno, naravi prijazno civilizacijo. Gre za organiziranje delavnic prihodnosti za prihodnjo slovensko javnost, ki bo dojemala razvoj kot proces. Vse
to ob pomoči univerze, imenovane "gozdna
krajina", s še povsem nepoznanimi zelenimi globinami; vanje se je treba potopiti,
potovati skoznje, dojemati resnico o življenju in pomagati ustvarjati novo družbo. Tako moramo dojeti bistvo gozdnih akademij
in gozdarja ter somislečih kot novih informatorjev. Skratka, odkriva se novo področ
je delovanja, ki naj postane sestavina razširjeno pojmovane nege in stroke.
PRAGOZD IN NJEGOVE SKRIVNOSTI;
GOZDNI DUH, KI RAZSVETLJUJE
VIRGIN FOREST AND ITS SECRETS; FOREST S
ILLUMINATING GHOST

V bližnji preteklosti je že uspelo zasnovati podlago za nastajanje naravnih gozdnih
raziskovalnih laboratorijev v Sloveniji. Že
manjše pragozdne raziskave so opozorile
na bistvene napake v poskusih sožitja z
naravo pri delu z gozdom. Poskus neantropocentričnega poizvedovanja v pragozdu
in v "nastajajočih pragozdovih" postaja naša primarna obveznost. Pri tem ne gre zgolj
za iskanje resnice o gozdu in naravi, temveč
za veliko več. Raziskave pragozda opozarjajo na problematičnost modernega znanstvenoraziskovalnega dela in potrjujejo, da
so vse pogostejša opozorila te vrste upravičena. Skratka, dojemanje pragozdnega
življenja pomeni novo prerojeno univerzo
ved, ki odkrivajo globine gozdnega oceana,
prikazuje kaos (motnje v naravi) kot organsko sestavino življenja in opozarja na nedoumljive skrivnosti življenja. Če smo pred
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pol stoletja zmogli reči NE ekstenzivnemu
ravnanju z gozdom (prepoved sečenj na
golo) in znali poiskati in uveljaviti prehod na
višjo raven gozdarjevega dialoga z naravo,
prevzamimo odgovorost, da ohranimo to
raven in nadaljujmo začeto pot ter pokažimo Evropi, kaj je sposobna majhna dežela
Slovenija ob pomoči gozda prispevati v teoriji in še posebej v praksi za varstvo okolja.
Raziskave o pragozdu in laboratoriji v njem
so v ta namen vse dragocenejši - bojim pa
se, da se tega premalo zavedamo.
SPROŠČENO GOJENJE GOZDOV
ZGOLJ ZA RAZMIŠLJAJOČEGA

-

RELAX ED FOREST TENDING- EXCLUSIVELY
FOR THOSE WHO CAN THINK

Skicirana vizija novih nalog in razsrrjeno
delovno področje gozdarstva opozarjata hkrati, kaj je bistvo sproščenega gojenja gozdov. Nič skupnega nima z vse bolj agresivnim vulgarnim svobodnjaštvom. Sproščenost
pomeni ustvarjalnost in hkrati odgovornost.
Prav tako ne pomeni slepe poslušnosti, prevzemanja receptov in dela brez razmišljanja,
temveč pomeni delo z možgani. Gozdarstvo
je dokazalo, da je zmožno odgovorno ravnati - in v tem je tudi plemenita lepota
poklica. Le tisti, ki odgovorno razmišljajo,
bodo lahko pripomogli k nadaljnjemu uspešnemu razvoju sproščenega dela z naravo
in z njenim gozdom. ln le po tej poti bomo
razvili in uresničevali načelo trajnosti. S tem
je ustvarjen eden od temeljnih pogojev, da
postaja (sonaravne) gospodarjenje z gozdovi organska sestavina kulture v Sloveniji.
Pojem kultura pri našem razmišljanju ne
pomeni "obdelovanje" temveč intelektualno
razvito človekovo življenje v harmoniji z naravo. Takšno ravnanje pa se zrcali v uveljavljanju odgovornih energijsko varčnih in
entropijsko revnih tehnologij. Kultura pomeni poosebljeno mehko (ohranjevalno) rabo narave. Še več: negovalno delo z gozdom (gozdno delo) pomeni nego, naravi
prijazno vzgojo prebivalstva, javnosti. Tako
izraza "kultura" ne moremo več uporabljati
za kulturno krajino, ki je nastala z izžemanjem tal z živalskim gobcem, z narobe zastavljenim plugom in s kemijo. Resnična
kultura ne ostaja le v trajnostnem ohranjavanju narave- kot to pojmuje klasično gaz-
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darstvo, temveč razširja razvoj gozdarstva
s pojmom trajnosti tudi na človeka v sozvočju z naravo.
GOZDAR - ZDRAVILEC KRAJINE - Z
LJUDMI ZA ZDRAVO ŽIVLJENJE
A FORESTER - LANDSCAPE'S CURER - IN
HIS ENDEAVOURS FOR HEALTHY LIFE IN CLOSE LINK WITH PEOPLE

Gozdarstvo razmišlja celostno in razume, kaj pomeni tako ali drugače uničeno
rastišče za razvoj življenja. Razmere so katastrofalne. Narava in njene krajine se temu
upirajo, posledice skrunjenja so očitne: vse
več pohabljenih življenj. Gozdar kot ekološki
zdravilec prihaja z vsemi diplomami in s polnomočjem narave. Prispevek gozdarstva
Slovenije v zadnjih desetletjih k njenemu
trajnostnemu razvoju je nadpovprečen in
daje misliti javnosti in politiku. Uspehe je
bilo mogoče doseči z usmerjenostjo, strokovno zazrto v prihodnost, spoštljivo do življenja, in ob odlično organizirani stroki. Prav
zaradi tega je nastajal vtis nečesa, kar nastaja samo po sebi. Uspehi pa so dosežek
izredno trdega in zavzetega dela stroke. ln
kot vedno, stroka je bila zato kaznovana, s
tem pa si je povzročitelj tega kaznovanja
sam napisal črno karakteristike o svoji politični nezmožnosti. Gozdarstvo bo nazadnje
pridobilo. Dozdajšnji uspehi, znani v svetu
o gozdu v Sloveniji, opogumljajo. Vendar
pomenijo tudi veliko odgovornost in izziv za
prihodnost. Zasnovane nove naloge ob nadaljnjem spopolnjevanju že uhojenega opozarjajo, kje je naše novo področje; za katero pa so potrebna še razmišljanja in dopolnitve. Ozaveščanje javnosti mora biti naš
postulat, kajti to javnost bomo potrebovali,
tako kot v planskih letih, ko so jo tedanji
gozdarji poklicali na pomoč, da je pomagala zaustaviti divje "planske sečnje" v Sloveniji.
Za naloge, ki čakajo gozdarstvo, je potreben odlično izobražen gozdar (gozdni delavec) širokega strokovnega profila. Skrajni
čas je, da odpravimo stereotip "holcer". Prihaja gozdar mojster, ki ne bo znal le fizično
delati, temveč bo znal sodelovati tudi v izobraževalnih procesih gozdarja zdravilca pri
preusmerjanju javne miselnosti. Prihodnje
gozdarstvo bo moralo časom, ki prihajajo,

ponuditi nova, privlačna delovna mesta.
Mojster v delu z gozdom pa je tudi najboljše zagotovilo za rezcvet slovenskega gozda.
ln še misel za konec. Če bomo hoteli bomo uspeli. Uspeti pa moramo, ker je to
naša moralna obveznost in delati po pravilu: Vsak mora ravnati tako kot da bi bila
prihodnost sveta odvisna od njega.
POVZETEK
Prihaja nov čas in zanj potrebna nova družba.
lzvotljeno l}laterialistično paradigmo zamenjujejo
vrednote. Ce ne bo tako, se nam tudi v Sloveniji
ne obeta nič dobrega. Gozdarstvo na ekoloških
izhodiščih prevzema s svojim gozdom tu eno od
mentorskih vlog ob izkušnjah in ob opiranju na
doseženo.
Gozdarstvo Slovenije je žalostno končalo zlato
obdobje gozda, ki je uspešno potekalo v zadnjih
petdesetih letih. Kljub industrijski nesnagi je Slovenija izboljševala gozdove in se kot domala edina
uvrstila med vodnice v Evropi. Kot zmeraj doslej
pa je gozd znova uničil pseudoagrarni primitivizem. Sledi novo obdobje dokončnega odcepa od
agrarne kontaminacije slovenske zemlje. V Sloveniji mora nastati dokončno večnamenski gozd, ki
ga družba odgovornih slovenskih gozdarjev zna
ustvariti, za novo družbo, ki nastaja in prihaja.
Gozdarstvo bo, drugače kot kmetijstvo in industrija, pokazalo vso kulturo prC!vega ravnanja z naravo in z njenimi ekosistemi. Stirideset let nege gozda po stoletjih ropanja gozdov nastopa gozdar
zdravilec krajine vzajemno z ljudmi, zavzetimi za
zdravo življenje kot sestavino kakovosti življenja.
Prihodnje gozdarstvo bo še naprej prispevalo k
Sloveniji, usposobljeni za prihodnost. Gozdarstvo
med drugim ostaja pri svojem osrednjem pridelku,
lesu. Lesarstvo in gozdarstvo znova odkrivata les
kot dragoceno naravno prvino, varno okolju, in z
njo pospešujeta policentrični razvoj Slovenije. Zavedati se moramo - da sedanjost ni več resnič
nost, temveč bo resničnost tisto, kar bo šele prišlo
in bomo samo ustvarjali.
Dozdajšnji gozdnogospodarski .smotri ostajajo.
Poti za dosego le-teh dopolnjujemo na podlagi
izkušenj. Ustvarjeno gozdno biosubstanco z 320
milijoni ton je treba z nego nenehno še naprej
oblikovati. Težišča pa so drugje: večja pozornost
je namenjena gozdu in vodi kot celoti; močnejša je
preusmeritev na samodejno nego; poudarjena je
točkovna narava negovalnih posegov; nadaljnji
razvoj s spoznavnostjo prežetega gozdarstva; načrtno uveljavljanje odličnosti gozda; dokončna uvrstitev gozdarstva kot pomembnega dela slovenske kulture. Nov, celosten profil gozdarskega študija z usposobljenostjo za širšo paleto možnosti
različne zaposlitve; nastajanje novih delovnih mest
v gozdarstvu. Odmik od kompromitirane agrarne
GozdV 54, 1996
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zadružne ustanove in ustanavljanje gozdnih in po~
dobnih združenj. Prihodnji profil gozdarja: varuh
narave, pridelovalec, učitelj, kulturni delavec z goz:
dom in z gozdnato krajino skupaj s Slovencem, k1
živi harmonično z naravo. Vse to v Sloveniji, ki
prihaja.

THE FUNDAMENTALS OF ECOLOGICAL
FOR THE FUTURE OF SLOVENIA
Summary
The ecological reformation of Slovenia is a fact
and a categorical imperative. This movement re~
presents a general orientation of all society, not
only just forestry. A new era is on the horizon and
for this time we will need a new society. The
over-exploited, materialistic paradigm must be re~
placed by holistic values. lf we don't do this, the
country of Slovenia hasa questionable future.
Within the framework of change, forestry takes
ona special role as mentor, based on experience
gained working with nature over a long period of
time. ln the past half--century Slovenia materially
improved the status of its forests. This was a hi~
storically noteworthy achievement, carried out in
spite of industrial and agricultural pollution. And
now, in the new era, there will be a final separation
of forestry from the agriculturally-oriented kind of
thinking that limited forestry's potential asa positi~
ve force in the environment and to society. ln Slo~
venia our final aim is the multi-functional forest
and it is the foresters duty to create this for the
new society. Forestry must show, in contrast to
the current actions of agriculture and industry, the
real culture, that is how to treat land in an ecologi~
cally spirited way, working with nature in the forest
ecosystem. ln the forty plus years since W.W.Il
and the hundreds of years of over-exploitation of
forests that preceded it, forester's are beginning to
become landscape medics, tending forests, toget~
her with the people, for the peep le, and for the real
quality of life.
ln the future, forestry must continue producing
its main product - wood. Forestry and the
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wood-processing industry are discovering anew
that wood is a very valuable natural substance
which must support the poly--centric development
of the country and also replace different artificial
materials currently in use. We will stay with these
traditional goals of forestry but we must also add
new aspects based on our experiences. There is a
need to continue to increase the positive structu~
ring of bio-substance of 320 billion tons on a to~
re'st area of 1 million ha. Additionally, we have to
continue some trends, for example: 1) increase
the character of the forest as an entity, 2) stress
stili more the so--called self-tending of the forest,
3) better organize punctual interventions, replacing the broad-scale approach which stilllingers
in some areas, 4) continue to develop and influence the cognitively-formed forestry, and 5) conti~
nue to develop and influence the hfgh quality of the
forest.
To do this we must recognize forestry asa very
important part of the cultural life of our country.
Recognizing this, an additional requirement for the
future is the improved profile of forest science and
forest studies. Foresters educated broadly (in an
ecologically and economically joined way), to re~
ally understand multiple-use can easily find new
jobs in forestry, and neighbouring fields. The futu~
re forester must be the man who protects nature
yet produces useful commodities, a teacher, and a
guarantor of culture, both with the forest and the
forest landscape.
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Strategija varstva krajine v Sloveniji
Landscape Protection Strategy in Slovenia
Dušan OGRIN*

Izvleček

Ogrin, D.: Strategija varstva krajine v Sloveniji.
Gozdarski vestnik, št. 9/1996. V slovenščini.
Avtor v prispevku razpravlja o položaju krajine v
prostorskem načrtovanju, filozofiji varstva krajine
in njenem vključevanju v odločanje o rabi prostora,
za varstvo krajine pomembnih prostorskih problemih ter ciljih, strategijah in smernicah varstva kraji-

ne.
Ključne

besede: krajina, varstvo krajine, raba

prostora.

Ta prispevek je močno skrčen povzetek
naloge za Ministrstvo za okolje in prostor,
ki je vsebinsko naravnana na pripravo gradiva za Prostorski plan, še pred njim pa za
Politiko prostorskega razvoja Slovenije.
V nalogi so zaobjeta naslednja poglavja:
položaj krajine v prostorskem načrtovanju,
filozofija varstva krajine in njene implikacije
v rabah prostora, za varstvo krajine relevantni prostorski problemi (obstoječi, nakazujoči se v tekočih trendih in v viziji prihodnjega razvoja), cilji strategije, smernice za
varstvo in model za določitev izjemnih krajin.
V !ern okviru je bilo neizogibno treba doosvetliti pojern krajine v dveh kategorijah današnje obravnave, namreč, enkrat kot predmet in enkrat kot vsebino. Poglavitni temelj za tak postopek upravičuje
zasnova prostorskega plana republike, ki
se členi v tri temeljna poglavja; poselitev,
infrastrukturo in krajino, kar se utegne zdeti
na prvi pogled nenavadno. Da bi preverili
smiselnost takšne umestitve krajine in jo
videli bolj plastično, kaže naravo pojma podrobneje razčleniti v obeh kategorijah.
ločneje

*Prof. dr. D. 0., Inštitut za krajinsko arhitekturo,
Biotehniška fakulteta, Univerza v Ljubljani, Jamnikarjeva 101, 1000 Ljubljana, SLO

Synopsis
Ogrin, D.: Landscape Protection Strategy in Slovenia. Gozdarski vestnik, No. 9/1996. ln Slovene.
The author of the article discusses the position
of landscape within spatial planning, landscape
protection philosophy and its place in passing decisions as to space utilization; the topic of the
article is also spatial problems and goals important
for landscape protection, the strategies and guidelines of landscape protection.
Key words: landscape, landscape protection,
space utilization.

Krajina je v prostoru praktično vse in
hkrati nič - to je dialektika njene dvojnosti.
Prostor so njive, gozd, reke, vinogradi, igrišča, grajene prvine poselitve. Vse to lahko
obstaja samo zase, deluje prostorsko in
gospodarsko povsem samostojno. Vendar
pa je vse to, travniki, gozdovi, močvirja,
njive, vodotoki idr. v različnih kombinacijah
hkrati tudi krajina. Tako pač v poljubnem
izseku prostora ne moremo videti samo
krajine, ne da bi obenem zaznali, da so
tam omenjene sestavine, gozd, travnik, pašnik, vode idr. Seveda pa te prvine lahko
opazimo, ne da bi jih povezovali s pojmom
krajina, kar se tudi dogaja v vsakdanjem
življenju.
Pojem krajine se torej oblikuje v naši zavesti po percepcijskem postopku združevanja različnih prostorskih pojavov v neko celoto in z našim dejavnim razmerjem do njih.
Pri tem velikost ali območje krajine določi
mo oziroma izbiramo sami, v odvisnosti od
opravila - glede na to, ali jo opazujemo,
doživljamo, raziskujemo ali pa se z njo načrtovalno ukvarjamo. Tako bi lahko tudi rekli, da je krajina način videnja ali obravnavanja prostora, rnorda še bolje, da je krajina zaznavni produkt določenega prepletanja ali sostanja več zaključenih, jasno
določenih prostorskih sestavin. Gre torej
za celovito nadpojavnost, za sopojavnost.
Ta se oblikuje v naši zavesti kot skupna
Gozd V 54, 1996
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vrhnja plast nad podlago, ki jo ustvarja neki
poljuben, nepravilen mrežni sestav. Zanjo
je značilno, da je ni mogoče razložiti iz

njenih posamičnih sestavnih entitet, npr.
geološke podlage, talnih ali vodnih razmer,
rastlinske odeje ali neke rabe, na primer
kmetijstva, gozdarstva ali poselitve. Spoznavno dostopna je samo kot celovitost prostorsko-ekološkega, ekonomskega in kulturnega. Prav v tej nenavadni biti krajine se
skriva vzrok številnim, tako različnim in neredko samovoljnim, a tudi naivnim razla-

gam ter definicijam pojma. Seveda, tako
dolgo, dokler gre za opazovanje ali raziskovanje, je svobodna opredelitev pojma do
določene meje možna, v planiranju pa, kjer
gre za neposredne, tudi kvantitativne določbe, moramo delovati z bolj objektivno
določenimi kategorijami.

prihajajo zunaJ nJe, lahko bi jih imenovali
poselitvene pobude.
Če imamo pred seboj naravnanost strategije varstva krajine, potem je jasno, da
njen cilj ne more biti spreminjanje krajine,
marveč je ta, nasprotno, prizadevanje za
njeno ohranitev. Najučinkoviteje to uresničujemo tako, da zmanjšujemo, po možno-

sti tudi preprečujemo spreminjevalne, zlasti
škodljive posege, kar je ena temeljnih vlog
prostorskega načrtovanja. Sklep iz tega je,
da so procesi soočanja med predstavami o

razvojnih spremembah in prizadevanjih za
njihovo zmanjševanje ali preprečevanje za-

radi varstva tista vsebina, ki določa vlogo in
mesto krajine v prostorskem planiranju. Zato ona tam nastopa kot skupni imenovalec
in nosilec družbenega interesa na ekološki,
kulturni in drugih kakovostih odprtega prostora.

Kakorkoli utegne krajina zveneti kot zelo
TRIADA, V KATERO JE UMEŠČEN POJEM KRAJINE
A TRIAD INTO WHICH THE NOTION LANDSCAPE HAS BEEN PLACED

Za umevanje svojevrstnosti krajine, moramo omeniti še eno njeno značilnost, po

kateri se bistveno loči od drugih predmetov
planiranja. Poselitev ali infrastrukturo predvidevamo v postopku planiranja ponavadi
kot nekaj novega. Krajina pa je, nasprotno,
obstoječa stalnica; nove krajine, ki bi nastajala na račun neke druge prostorske celovitosti, ni mogoče načrtovati, tako kot je
to, denimo, možno pri poselitvi. Krajino lahko samo spreminjamo, kar se dogaja praviloma z načrtovanjem novih rab, s posegi, ki

splošna označba, celo abstrakten pojem,

pa vendar drži, da je zelo pogodljiv skupni
imenovalec za naravni in polnaravni odprti

prostor, kajti njive, gozdovi, območja prvobitne narave, reke in podobni pojavi so,
kljub njihovi različnosti, na koncu vsi tudi
krajina. Zdi pa se, da pri tem, bolj kot strukturna narava krajine, kohezivno deluje to,
da ima družba na njej poudarjeno izražen
interes varovanja. Če to primerjamo na primer z infrastrukturo, lahko ugotovimo, da
so vezi med njenimi posameznimi vejami

mnogo bolj ohlapne, denimo med energetsko in cestno infrastrukturo. V tej luči se,
seveda, umestitev krajine kot enega od treh
blokov v osnovni shemi prostorskega plana, izkaže kot res smiselna, Hkrati pa se
krajina predstavlja tudi kot ena njegovih
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tehtnih, za

načrtovanje

v vsakem pogledu

manipulativno primernih vsebin.
Čisto drugačna pa je videti strnjenost,

enovitost, tega bloka, ko si zastavimo vprašanje, kako pridemo do predočbe o njegovi
optimalni opredelitvi. Pri tem lahko izhajamo iz nekih vnaprej postavljenih paradigem
in iz njih izvajamo podrobnejše opredelitve,
po zaporedju od splošnega k posebnemu,
se pravi ravnamo po deduktivnem postopku. Druga možnost je, da gremo po obratni
poti in iz posameznih sektorjev luščim o tehtne prvine in jih s posploševanjem prenese-

Gornji navedbi sta zgolj za ponazoritev in
v podporo trditvi, da učinkovite strategije
varstva kot tudi prostorske politike ni mogoče formulirati brez uskladitev s sektorskimi načrtovanji. Po tej poti bodo sektorji lahko bolj razvidno sprevideli posledice njihovih gospodarskih pričakovanj in namenov
ter jih ustrezno prilagajali oziroma popravljali.
Po vsebinski plati je strategija razvita po
naslednji shemi. Sicer je organizirana po
hierarhičnem načelu, vendar pa jo je mož-

litve. Včasih so rekli, da je prvi postopek
totalitarističen, drugi pa participativen oz.

no v tem smislu videti dvosmerna. Prva
možnost je, da je izvedena iz posamičnih
sestavin in opredelitev, v primeru naše sheme iz najniže ležečih spoznanj, ki se s pos-

samoupraven. Ne glede na. to, kako ga
označimo, je to eno ključnih vprašanj v izdelavi plana, tudi prostorskega plana republike kot ene začetnih stopenj k planu.

ploševanjem spreminjajo v načelne opredelitve kot končnim dosežkom. Seveda pa
je možno nastajanje strategije v obratni
smeri, to je z dedukcijo iz splošnih, dekla-

Prava pot je verjetno v srečevalnem po-

rativnih opredelitev. Obe možnosti sta v
spodnji shemi ponazorjeni s puščicama, ki

mo v višje, nadrejene teze oziroma oprede~

stopku, ki pa ima eno samo in veliko hibonaporen je in dolgotrajen. Vendar pa prinaša učinkovitost, ker informacije, ki prihajajo
od spodaj zagotavljajo večjo realnost, tiste
od zgoraj pa skrbijo za usklajenost. Slednja
pomeni v končnem nasledku:
- ubranost z vodilnimi načeli družbene

filozofije in etike,
- uravnoteženost med varstvom in raba-

mi.
Za tematiko krajine je to vprašanje zelo
pomembno, ker bodo usodo krajine določale opredelitve v posameznih sektorjih,
kmetijstvu, gozdarstvu, turizmu, športu,
vodnem gospodarstvu, rudarstvu, razvoju
podeželja idr. Ta ugotovitev odpira drugo
metodološko pomembno vprašanje, ki se
nanaša na to, ali bodo in če bodo, v kolikšni meri, družbeno-gospodarske projekcije
sodelovale pri oblikovanju poglavitnih postavk prostorskega plana. Težo teh vprašanj za blok krajine zgovorno ponazarjata
samo dve navedbi:

- kmetijstvo je dejavnost z daljnosežnimi
strukturnimi preobrazbami, ki bodo sprožile
nesluten obseg prostorskih sprememb globalnih razsežnosti,
- energetika je razvojno težko napovedljiva področje: samo zaprtje nuklearke bi
pomenilo graditev vrste elektrarn in s tem
dokončno

razvrednotenje slovenskih rek,

tečeta

v nasprotnih smereh.

SPLOŠNE, NAČELNE
OPREDELITVE
filozofsko-etične narave
General, principal definitions
of philosophic-ethical nature
1

IZHODIŠČA

Concepts

CILJI

splošni in posebni
Goals
general and specific

splošna in posebna
NAVODILA, SMERNICE

zapovedi in prepovedi
general and specific instructions, guidelines,
commands and prohibitions
1

INPUTIIZ
POSAMEZNIH SEKTORJEV

lnputs from individual sectors

dalje graditev novih nacionalnih in mednarodnih daljnovodov.
GozdV 54, 1996
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Strategija varstva krajine v Sloveniji

Za popolnejšo predstavitev o vsebinski
zasnovi strategije naj bodo omenjeni še njeni poglavitni cilji.
SPLOŠNI CILJI
GENERAL GOALS

- zagotovitev identitete, jasne prepoznavnosti slovenske krajine tako na lokalni
kot tudi na regionalni ravni,
- ohranitev krajinske pestrosti v skladu z
naravnimi razmerami slovenskega prostora in zgodovinsko kontinuiteto kulturnega
izročila,

- strukturna usklajenost v novih krajinah
na podlagi uravnoteženega razmerja med
gospodarsko-tehnološkimi in kulturnimi vidiki,
-stalno povečevanje kulturnih, ekoloških
in rekreacijskih zmogljivosti slovenskih krajin,
- ponovno onaravljenje prizadetih krajinskih območij v največjem možnem in smiselnem obsegu.

Foto Špela Habič: Postonjska kotlina
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POSEBNI CILJI
SPECIFIC GOALS

- podati temeljne usmeritve za obvladovanje velikih sprememb na podeželju, ki jih
bosta izzvala vstop Slovenije v evropske
integracijske procese in večje odpiranje svetovnemu trgu,
- opozoriti na potrebe po sanaciji krajinsko-ekološko močneje prizadetih območij v
Sloveniji,
- nakazati glavna žarišča (tematsko) in
torišča (geografsko-umestitveno) navzkrižij
med pričakovanim (po spontanih gibanjih
in tekočih trendih) oziroma načrtovanim razvojem (plani na republiških in lokalnih ravneh) na eni in krajinsko dediščino na drugi
strani,
- izdelati seznam izjemnih krajin Slovenije,
-pripraviti smernice za varstvo krajine,
- formulirati poglavitne sestavine krajinske strategije za njihovo vključitev v koncept prostorske politike Slovenije.

GDK: 907:(497.12)

Vloga gozdov v zasnovi strategije varstva narave v
Sloveniji
The Role of Forests within the Concept of Nature Protection
Strategy in Slovenia.
Baldomir SVETLIČič•

Izvleček
Svetličič,

B.: Vloga gozdov v zasnovi strategije
varstva narave v Sloveniji. Gozdarski vestnik, št.
9/1996. V slovenščini, cit. lit. 9.
Avtor predstavi zasnovo delovnega gradiva
"Strategija varstva narave v Sloveniji; Inačica 3.0
(osnutek), Ljubljana, april 1996, in v kontekstu
predstavljene strategije skuša poudariti pomen in
vlogo gozdov pri ohranjanju narave in o varstvu
naravne in kulturne dediščine (naravnih in kultur~
nih vrednot) v gozdu in gozdnem prostoru.
Ključne

besede: gozd, gozdarstvo, ohranjanje

narave, varstvo naravnih in kulturnih vrednot.

Synopsis
Svetličič, B.: The Role of Forests with in the Concept of Nature Protection Strategy in Slovenia.
Gozdarski vestnik, No. 9/1996. ln Slovene, lit. quot.

9.

The author presents the outline of the materials
with the title "A Strategy regarding Nature Protection in Slovenia; variant 3.0 (draft), Ljubljana, April
1996"; within the context of the strategy presented
the significance and role of forests in nature conservation and the protection of natural and cultural
heritage (natural and cultural values) in the forest
and forest space are emphasized.
Key words: forest, forestry, nature conservation, protection of natural and cultural values.

1 UVOD

pe, ki jo odlikujejo številna in obsežna ob-

INTRODUCTION

močja sorazmerno dobro ohranjene narave z veliko ekosistemsko pestrostjo sana-

Prizadevanja po ohranjanju narave, vseh
živih bitij in njihovega življenjskega okolja
postaja v svetu vse bolj razpoznavno meri~

ravnih gozdov, ki veliko prispevajo h kakovosti življenja v njej in vsekakor pomenijo
njeno primerjalno prednost v Srednji Evro-

lo osveščenosti in s tem civiliziranosti posamezne družbe. Številni mednarodni do-

pi.

kumenti vsebujejo zahteve po ohranitvi narave v vseh njenih pojavnih oblikah, kar vse
pogosteje določa meje in vsebino mnogim
človekovim dejavnostim.
Slovenijo simbolizirajo gozdovi, ki pokrivajo več kot polovico slovenske krajine (54%),
skupaj z gozdnatim prostorom pa kar tričetrt
površine (75%) slovenskega ozemlja. Predstavljajo najpomembnejši prostorski element

naše naravne in kulturne krajine in so kot
njena bistvena prvina hkrati tudi zelo po-

membna naravna vrednota. Našo deželo
uvrščajo

med najbolj gozdnate dežele Evro-

Slovenski gozdovi kažejo s svojim videzom in notranjo ekqsistemsko stabilnostjo
pozitivne rezultate uveljavljenih načel traj-

nega, sonaravnega in večnamenskega ravnanja z gozdom ob načrtnem vključevanju
naravovarstvenih usmeritev in krepitvi optimalne sposobnosti opravljanja vseh svojih
funkcij.
Splet okoliščin nastajanja novejše gozdarske zakonodaje, podzakonskih predpisov in
programa razvoja gozdov je pripomogel, da

je večina strokovne vsebine ohranjanja in
varstva narave teh aktov odraz uspešnega
in usklajenega medsektorskega sodelova-

nja varstvenikov narave in gozdarjev pri
njihovi pripravi, kakor tudi njihove strokov-

• B. S., dipl. inž. gozd., Ministrstvo za okolje in
prostor, Uprava RS za varstvo narave, Vojkova
1b, 1000 Ljubljana, SLO

ne razgledanosti.
Prav zato ni nič nenavadnega, ko se pri
razlagi večine pojmov, vezanih na vlogo
Gozd V 54, 1996
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gozdov v zasnovi strategije varstva narave
v Sloveniji, zatekamo k strokovno že usklajenim in družbeno verificiranim pisnim virom z gozdarskega področja, saj je v njih
dosežena in izkazana visoka stopnja kulturne zavesti in obvezujoče izražena pripravljenost stroke, da posveti ohranjanju
narave in varstvu naravnih in kulturnih vrednot posebno pozornost.
Ekološka pestrost, naravna ohranjenost
in stabilnost slovenskih gozdov niso le sreč
na okoliščina, ampak rezultat kontinuitete
dolgoletnih strokovnih prizadevanj gozdarske stroke pri gozdarskem načrtovanju, pozitivnega odnosa do gozda in spleta naravnih dejavnikov. Omenjena ugodna osnova
nam realno omogoča uspešno ohranjanje
biološke raznovrstnosti (rastlinskih in živalskih vrst ter njihovih habitatov), ohranitev
naravnih procesov, naravnega okolja in
ekološkega ravnotežja.
GOZDOV
V
ZASNOVI
2 VLOGA
STRATEGIJE VARSTVA NARAVE V
SLOVENIJI
2 THE ROLE OF FORESTS WITH IN THE CONCEPT OF NATURE PROTECTION STRATEGY
IN SLOVENIA

2.1

Izhodišča

2.1 The Concept
Značilnost Slovenije sta pestra in razmeroma dobro ohranjena narava in krajina.
Prav zato je naša skupna odgovornost zlasti
v tem, da te vrednote doživljamo in uporabljamo na način, ki omogoča njihovo ohranitev z namenom, da jih lahko v čim boljšem
stanju prepustimo zanamcem.
Strategija varstva narave v Sloveniji, Inačica 3.0 (osnutek), Ljubljana, april 1996, je
nadaljevanje strokovnih naporov v smeri,
ko v okviru mednarodnih izhodišč, načel,
sprejetih dogovorov ter dokumentov, izkušenj in priporočil predlagamo strateške usmeritve ter pravne in organizacijske rešitve
za uresničevanje teh usmeritev. Zaradi celovitosti problematike, strategija presega pristojnosti sektorja varstva okolja, zato lahko
njeno dejansko učinkovitost pričakujemo le
ob sprejetju na državni ravni.
Vloga gozdov je v omenjeni zasnovi strategije varstva narave v Sloveniji izrednega
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pomena in zavzema v poglavju "Vključeva
nje načel varstva narave v druge sektorje"
temu primerno mesto.
Zakon o gozdovih (Ur.l. št. 30/93), zagotavlja sonaravne in večnamensko gospodarjenje z vsemi gozdovi kot naravnim bogastvom. V skladu z načeli varstva okolja
in naravnih vrednot zagotavlja trajno in optimalno delovanje gozdov kot ekosistema
ter ohranjanje in pospeševanje njihovih
funkcij. Omogoča ohranjanje naravnih populacij rastlinskih in živalskih vrst, naravnih
procesov, ohranja in vzpostavlja naravno
sestavo biocenoz in celo pospešuje njihovo
naravno (biološko) pestrost.
2.2 Struktura strategije
2.2 Strategy's structure

• Strategija vsebuje dolgoročne cilje, nain merila za določanje prednostnih nalog ter predloge za usmerjanje varstva narave v Sloveniji;
• organiziranost varstva narave govori
predvsem o službah, zakonodaji, nadzoru,
financiranju;
• spremljanje in ocenjevanje uresničeva
nja Strategije govori o ugotavljanju uspešnosti oz. spremljanju trendov na področju
varstva narave v Sloveniji;
• akcijski program je operativni del programa, ki se preverja in dopolnjuje vsakih
pet let; sestavljajo ga predlogi potrebnih
projektov in ukrepov za posamezna področ
ja (biološka raznovrstnost, zavarovana območja, ... );
• dodatki pojasnjujejo delovno področje
varstva narave, pojme, uporabljene v programu in povzetek analize stanja varstva
narave v Sloveniji.
čela

2.3

Okoliščine

nastanka Strategije

2.3 The circumstances which conditioned the strategy's origin

Osamosvojitev in mednarodno priznanje
Slovenije sta povzročila velike vsebinske,
organizacijske in zakonodajne spremembe
na področju lastnine, gospodarskih dejavnosti in mednarodnih pristojnosti. Omenjene spremembe in druga vzporedna dogajanja izkazujejo veliko možno nevarnost za
še ohranjeno naravo, ki je ima Slovenija
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primerjalno več kot druge države in je hkrati tudi temelj njene indetitete.
Bogata tradicija Slovenije na področju načrtnega naravovarstva se med drugim kaže z izločitvijo prvih pragozdnih rezervatov
na Kočevskem že pred dobrim stoletjem
(leta 1892) in prvim programom varstva
narave (Spomenica iz leta 1920).
Izkazana tradicija, potrebe in mednarodne obveznosti narekujejo pripravo strateškega dokumenta, za katerega je Odbor za
infrastrukturo in okolje Državnega zbora Republike Slovenije na svoji 75. seji z dne
27.11.1995 sprejel naslednji sklep:
"Državni zbor Republike Slovenije nalaga
Vladi Republike Slovenije, da v najkrajšem
možnem roku predloži v obravnavo Strategijo varstva ohranjanja narave in varstva
naravnih vrednot v Republiki Sloveniji, ki bo
celovito opredelila sistemske rešitve, kriterije, pogoje in merila varstva narave."
2.4 Namen Strategije varstva narave
2.4 The purpose of nature protection strategy

Slovenska Strategija varstva narave mora postati nacionalna podlaga za pravilno in
odgovorno ravnanje državnih in krajevnih
organov pri odločanju o prihodnjih temeljnih usmeritvah gospodarske politike v Sloveniji. Le na ta način bomo lahko zagotovili
izpolnjevanje sprejetih mednarodnih obveznosti, uskladili pravni sistem z zakonodajo
Evropske zveze ter se enakovredno vključevali v vedno bolj enotni in obvezujoči evropski ter svetovni sistem varstva narave.
3 CILJI VARSTVA NARAVE V SLOVENIJI
3 NATURE PROTECTION GOALS IN SLOVENIA

Slovensko varstvo narave si je zastavila
naslednje dolgoročne cilje:
• ohraniti
- samonikle (avtohtone) rastlinske in živalske vrste ter izjemne osebke in populacije;
- habitatne tipe, biocenoze in ekosisteme ter njim lastne procese;
- geotope in izjemne dele nežive narave;
-vse tipe krajine v skladu z razvojem po
načelu trajnosti;

• obnoviti
- prizadete naravne znamenitosti, habitate in ekosisteme.
Naštete cilje je možno doseči le, če je
varstvo narave celovito in če so naravovarstvena načela vgrajena v sisteme in postopke vseh dejavnosti, ki posegajo v naravo. Za uresničevanje ciljev varstva narave
sta v prvi vrsti potrebna ustrezna organiziranost službe za to dejavnost in zakonodaja, ki omogoča neposredno varstvo narave
in določa pravna načela za posege in dejavnost človeka v naravi.
Do cilja lahko pridemo na dva osnovna
načina varovanja:
• z zavarovanjem delov narave, ki so spoznani za posebno vrednoto in kjer je člove
kova dejavnost najbolj omejena ali usmerjena (zavarovana območja) ter
• varovanje narave z rabo, kar pomeni,
da je človekova dejavnost v njej tolikšna in
takšna, da se narava ohranja v določenem
ravnotežnem stanju (usmerjanje razvoja s
planskimi instrumenti, celovito varstvo krajine). Učinkovitost te oblike varovanja je odvisna od stopnje integriranosti naravovarstvenih načel v druge sektorja in v odločanje
na vseh ravneh.
4 NAČELA VARSTVA NARAVE
4 NATURE PROTECTION PRINCIPLES

Osnovno izhodišče varstva narave je
ohranjanje njenega uravnoteženega delovanja in pestrosti vseh oblik, živih in neživih, ne glede na njihov ekonomski pomen
za človeka.
Slovenija je ratificirala Konvencijo o biološki raznovrstnosti /Rio de Janeiro, 1992/,
(Ur. l. RS MP, št. 7/96, objavljena v Ur. l.
RS, št. 30/96), ki je začela veljati 8. junija
letos.
Pomemnejša izhodišča in načela, na katerih temelji varstvo narave, ki jih upoštevajo vse dejavnosti:
• Vsaka življenska oblika je enkratna, zato jo moramo spoštovati.
• Varstvo narave je investicija, ki zagotavlja uresničevanje krajevnih, nacionalnih
in globalnih koristi.
• Trajnostni način življenja zahteva koreGozdV 54, 1996

409

Vloga gozdov v zasnovi strategije varstva narave v Sloveniji

nite spremembe mišljenja ter gospodarske
logike in prakse.
• Gospodama raba naravnih dobrin je
nujna.
• Skrbno odločanje, pri katerem odločitve
temeljijo na dostopnih informacijah; ekonomski in socialni ukrepi naj, kolikor je primerno in mogoče, spodbujajo ohranjanje in
trajnostni način rabe biotske in krajinske
raznovrstnosti.
• Načelo izognitve zahteva uveljavljanje
primernih postopkov za presojo projektov,
ki bi lahko vplivali na biotsko in krajinsko
raznovrstnost in s katerimi bi lahko ta vpliv
preprečili ali zmanjšali.
• Načelo opreznosti do dejavnosti, ki bi
lahko preprečile ali zmanjšale posege, ki bi
vplivali na zmanjšanje biotske in krajinske
raznovrstnosti, se ne smejo preložiti, tudi
če vzročne povezave med posegi-vplivi niso popolnoma potrjene.
• Načelo premestitve dejavnosti, ki bi izjemno škodljivo vplivale na biotsko in krajinsko raznovrstnost in se jim ne moremo
izogniti, naj se usmerijo na območja, kjer
so posledice manjše.
• Treba je vzpostaviti zaupanje med strokami in dejavnostmi.
• Varstvo narave naj ne bo omejeno le na
zavarovana območja, ampak naj pokriva
celotno območje države ter vsa področja
delovanja.
• Sodelovanje javnosti, osveščenost in
skrb za varstvo narave so v tesni medsebojni odvisnosti, zato so na tem področju
izjemnega pomena vzgoja in izobraževanje, kakor tudi aktivno vključevanje javnosti.
• Kulturna raznolikost je v tesni povezavi
z biotsko raznovrstnostjo.
• Našteta izhodišča je treba vključevati v
vse dejavnosti na državni in krajevni ravni,
v načrtovanje ter v sektorske strategije in
razvojne politike.
5 MERILA ZA DOLOČANJE PREDNOSTNIH NALOG
5 CRITERIA FOR THE DETERMINATION OF
PRIORITY TASKS

Varstvenih ciljev ni mogoče uresničiti hkrati
in v celoti. Prav zato moramo najprej prepreči.ti ali omiliti negativne trende, nato pa z
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nacionalnimi programi določiti prednostne
naloge, izbrane po naslednjih merilih:
• ogroženost;
• spoznan izstopajoči pomen (inventarna
območja in objekti);
• mednarodno spoznan pomen (npr. določen s konvencijami);
• neobnovljivi ali težko obnovljivi deli narave;
6 USMERITVE ZA OHRANJANJE BIOLOŠKE RAZNOVRSTNOSTI
6 TRENDS REGARDING THE CONSERVING
OF BIOLOGICAL DIVERSITY

Ohranjanje biološke raznovrstnosti predstavlja enega osrednjih ciljev varstva narave na vseh ravneh (od svetovne do krajevne). Uresničujemo ga z ohranjanjem ogroženih rastlinskih in živalskih vrst, predvsem
pa z zagotavljanjem njihovih ustreznih življenskih razmer (npr. ohranjanje življenskega prostora).
Od prednostnih nalog navajamo:
• podpis in ratifikacija Washingtonske, Bernske in Bonnske konvencije;
• ustanovitev koordinacijske skupine za
ohranjanje biotske raznovrstnosti;
• vsebinska in pravna uskladitev s smernicami Evropske Zveze za ohranitev rastlinskih in živalskih vrst ter habitatov;
• priprava Nacionalnega programa varstva biotske raznovrstnosti;
6.1 Ohranjanje rastlinskih in živalskih vrst
6.1 Conservation of plant and animal species

Glavne usmeritve so med drugim naravnane v:
• preprečevanje nadaljnjega izumiranja
rastlinskih in živalskih vrst v Sloveniji;
• preprečevanje, kjer pa to ni mogoče,
vsaj omilitev ogrožanja rastlinskih in živalskih vrst ter ogroženih populacij (osebkov);
• povezavo prizadevanj za ohranitev vrst
v Sloveniji s sosednjimi državami;
6.2 Ohranjanje habitatov rastlinskih in
živalskih vrst
6.2 Conservation of plant and an im al species' habitats

Glavne usmeritve so med drugim naravnane v:
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• vzpostavitev sistema kartiranja habitatnih tipov;
• vzpostavitev omrežja ekosistemov po
principu razporejenosti, reprezentančnosti
in medsebojne povezanosti;
• vzpostavitev blažilnih območij;
GOZD
FOREST

Glavne usmeritve so med drugim naravnane v:
• ohranjanje in razvoj celotnega gozda in
gozdnega prostora (gozdnih ekosistemov),
v njegovi celovitosti, naravni ohranjenosti
in ekološki pestrosti;
• krepitev biološke in ekološke stabilnosti
gozdnih ekosistemov, ob sočasnem ohranjanju naravnih populacij rastlinskih in živalskih vrst;
• celovit ekosistemski koncept sonaravnega gospodarjenja z gozdom in gozdnim
prostorom ter sočasnim ohranjanjem narave in naravnih vrednot v skladu s predlogom vseevropske strategije o biološki in
krajinski pestrosti;
• ohranjanje vloge gozda kot temeljnega
ogrodja krajine, edinega večjega ohranjenega ostanka narave, ki je življenski prostor številnih avtohtonih rastlinskih in živalskih vrst, hkrati pa tudi pomemben dejavnik
pri iskanju stika človeka z naravo;
• ovrednotenje široke palete funkcij gozdov, ki so temelj načrtovanju in usmerjanju
razvoja gozdov, njihovemu ohranjanju, varstvu in gospodarjenju z gozdovi;
• izločanje in razglašanje z zakonom varovalnih gozdov in gozdov s posebnim namenom ter določitev območij, kjer je izjemna poudarjenost funkcij gozdov v širšem ali
lokalnem interesu, kakor tudi območij, ki so
pomembna za ohranitev prosto živečih živali;
• izločanje in vzpostavitev ekocelic in habitatov;
• ohranjanje oziroma ponovno vzpostavo
habitatov vseh avtohtonih rastlinskih in živalskih vrst;
• izločanje gozdov s posebnim namenom
na območjih, ki so razglašena za naravne
znamenitosti po predpisih o varstvu naravne dediščine;

• ohranjanje in varovanje naravnih znamenitosti v gozdu in gozdnem prostoru (npr.
gozdnih dreves z izjemnimi botaničnimi,
dendrometričnimi, biotopskimi ali oblikovno
estetskimi lastnostmi) ter tistih delov gozda, ki kot zavarovana kategorija naravnih
znamenitosti oziroma redkosti v gozdu (ekocelice, habitati) zagotavljajo njihovo varstvo
tudi zunaj (večjih) zavarovanih območij.
7 UKREPI ZA DOSEGANJE CILJEV
7 INSTRUMENTS TO ATTAIN THE GOALS

7.1 Zavarovana

območja

in objekti

7.1 Protected areas and constructions

Vse izstopajoče posamične naravne znamenitosti ter območja z veliko gostoto naravnih znamenitosti predstavljajo s stališča
varstva narave izjemno vrednost (npr. homogen naravno ohranjen ekosistem), zato
jih želimo postopoma pravno zavarovati.
Glede na varstvene cilje bo za vsak predlog določena najprimernejša varstvena skupina, kar pomeni različno intezivnost varstva. Na območjih, kjer stalno živijo ljudje,
bodo varstveni ukrepi dopuščali dejavnosti,
ki so v skladu s cilji varstva, strožji varstveni režim pa bo na tistih območjih, ki so
praviloma omejeni na manjše površine (npr.
pragozdni rezervati) in osrednje območje
narodnih parkov, kjer bo človekova dejavnost praviloma izključena.
Glavne usmeritve:
• izdelava nacionalnega programa zavarovanih objektov in območij;
• zavarovanje najpomembnejše naravne
dediščine (Inventar);
• dolgoročni cilj, postopno zavarovanje
okoli 20 % državnega ozemlja na podlagi ·
predpisov s področja varstva narave;
• razviti sistem upravljanja zavarovanih
območij;

• ustanavljati meddržavna zavarovana območja;

• postopen prehod zavarovanih območij
v javno last, zaradi lažjega izvajanja ciljev
zavarovanja;
Ustanavljanje zavarovanih

območij

Ustanavljanje zavarovanih območij narave je ena izmed uveljavljenih oblik varstva
GozdV 54, 1996
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narave. Različne kategorije parkov ustvarjajo specifičen sonaravni razvoj. Primeri iz
tujine nas utrjujejo v spoznanju, da je znotraj njihovih meja mogoče vzpostaviti trajen
sistem rabe, ki omogoča ekonomsko preživetje, hkrati pa nas zadovoljujejo socialno,
duhovno in estetsko ter ohranjajo kulturno
indetiteto naroda.
Zaradi poenotenja sistema zavarovanih
območij narave v svetovnem merilu je Svetovna zveza za varstvo narave (IUCN) glede na različne cilje in namene (funkcije)
zavarovanih območij narave, izdelala enotne kriterije in merila ter sprejela priporočila
za kategorizacija zavarovanih območij. Slovenija je polnopravna članica IUCN od maja 1993.
Predstavitev kategorij:

l. strogi naravni rezervat (znanstveni rezervat),
Il. narodni park (varstvo ekosistemov, možnost doživljanja),
111. naravni spomenik (varstvo posebnih
naravnih oblik-pojavov),
IV. zavarovano območje habitatov in vrst
(aktivno varstvo),
V. zavarovana krajina (varstvo krajine,
rekreacija),
VI. zavarovano območje naravnih virov
(smotrna izraba),
Upravljanje z zavarovanimi

območji:

V zvezi z upravljanjem z zavarovanimi
je treba poudariti naslednje:
Po definiciji IUCN je zavarovano območ
je "območje kopnega ali morja, ki je posebej namenjeno varstvu in ohranitvi biološke
raznovrstnosti, skupaj z naravnimi in pripadajočimi kulturnimi dobrinami, upravljano
prek zakonskih in drugih dejavnosti."
Slovenija ima svojo kategorizacija zavarovanih območij narave, ki je primerljiva z
mednarodnimi varstvenimi kategorijami, določeno v Zakonu o naravni in kulturni dediščini. Varstvene skupine so razdeljene na:
območji

-
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naravni rezervat,
naravni spomenik,
narodni park,
regijski park,
krajinski park,
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Glede na to, da obsegajo zavarovana
tako (pretežno) gozdnate površine kakor tudi druge vrste naravnih ekosistemov (vodotoki, morje, močvirja itd.), je
potreben enoten način pri oblikovanju sistema upravljanja z različnimi vrstami zavarovanih območij.
Dolgoletna tradicija gozdarstva, ki je doslej uspešno gospodarila z gozdovi Slovenije, bo vsekakor prepotreben sogovornik
pri nadaljnjem gospodarjenju z gozdnim
prostorom znotraj zavarovanih območij.
Ministrstvo za okolje in prostor je pristojno za vzpostavitev sistema upravljanja za
vsa omenjena zavarovana naravna območ
ja, tako da bo glede na pestrost različnih
vrst zavarovanih območij upravljanje obvladljivo, poenotena in sistemsko urejeno.
Delna predstavitev zasnove Strategije
varstva narave v Sloveniji nam razkrije, da
le-ta obravnava gozd in njegovo vlogo med
usmeritvami za ohranjanje biotske raznovrstnosti s poudarkom na ohranjanju habitatov rastlinskih in živalskih vrst.
Predstavimo dosedanje vključevanje načel varstva narave v gozdarskem sektorju,
kjer imamo primer uspešnega povezovanja
in usklajenega medsektorskega delovanja,
ki ga lahko še izboljšamo.
območja

7.2 Vključevanje načel varstva narave v
gozdarskem sektorju
7.2 Observing nature protection principles in forestry sector

Čeprav nemalokrat ugotavljamo, da medsektorsko usklajevanje na vseh ravneh v
Sloveniji še ni doseglo željene stopnje, pa
moramo vseeno priznati, da so naravovarstvena načela v sektorskih zakonih najbolj
upoštevana v Zakonu o varstvu okolja (Ur.
l. RS, št. 32/93) in Zakonu o gozdovih (Ur.
l. RS, št. 30/93) ter Programu razvoja gozdov v Sloveniji (Ur. l. RS, št. 14/96), nekaj
prvin najdemo tudi v Resoluciji o strateških
ciljih na področju turizma v Republiki Sloveniji s programom dejavnosti in ukrepov za
njeno izvajanje (Ur. l. RS, št 7/95).

Glavne načelne usmeritve, ki omogočajo
dosego uspešne harmonizacije predpisov
na področju varstva narave, so:
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• vzpostavitev medsektorskega usklajevanja, predvsem pri načrtovanju ter sprejemanju odločitev na krajevni in državni ravni
(vlada, parlament);
• vgradnja načel varstva narave v sektorske predpise, zlasti na področju vodnega
gospodarstva, prometa, energetike, rudarstva, kmetijstva, vojaških dejavnosti;
• izvajanje sprejetih predpisov in strategij, ki že imajo vgrajena načela varstva narave ter jih po potrebi dopolniti (npr. gozdarstvo, turizem).
7.2.1 Zakon o gozdovih
7.2. 1 Forestry Act

V svojem 1. členu določa gozdove kot
naravno bogastvo in si zastavlja za temeljni
cilj:
"Zagotovitev sonaravnega ter večnamen
skega gospodarjenja v skladu z načeli varstva okolja in naravnih vrednot, trajno in optimalno delovanje gozdov kot ekosistema
ter uresničevanje njihovih funkcij."
V 6. točki 3. člena eksplicitno navaja ekološke funkcije, med njimi tudi "biotopsko
funkcijo" in socialne funkcije gozda med
katere sodi tudi "funkcija varovanja naravne in kulturne dediščine in drugih vrednot
okolja".
Prva alineja 2. točke 6. člena navaja:
"ohranitev ali vzpostavitev naravne sestave
gozdnih življenskih združb in krepitev vsestranske odpornosti gozdov;"
Povezave z varstvom narave so med drugim še pri: načrtovanju v gozdu in gozdnem prostoru (4. točka 9. člena in 4. točka
14. člena), ohranjanju habitatov (11. in 36.
člen), lovskogojitvenem načrtovanju (2. toč
ka 12. člena), gozdnogojitvenem načrtova
nju (6. alineja 1. točke 13. člena), medresorske pristojnosti (16. člen), pri posegih v
posamično gozdno drevje in skupine gozdnega drevja zunaj naselij (20. člen), gradnji
in vzdrževanju gozdne infrastrukture (37.
člen), razglasitvi varovalnih gozdov, zaradi
npr. biotopske funkcije (43. člen), razglasitvi gozdov s posebnim pomenom (1., 2. in
3. točka 44. člena) ter opredeljevanju naravnih znamenitosti in redkosti v gozdu (4.
točka 44. člena).
S programom razvoja gozdov v Sloveniji
so postavljeni temelji za ohranitev in sonaravni razvoj vseh gozdov in njihovih funkcij.

Z njim je oblikovana strategija razvoja na
posameznih področjih gospodarjenja z gozdovi po načelu trajnosti, sonaravnosti in
večnamenskosti, nakazane pa so tudi strokovne usmeritve pri sodelovanju z dejavnostmi, ki se z gozdarstvom srečujejo v
prostoru.
7.2.2 Program razvoja gozdov v Sloveniji
7.2.2 A program on the development of forests in
Slovenia

Med dolgoročne cilje sonaravnega gospodarjenja z gozdovi uvršča:
• Ohranitev in trajnostni razvoj gozdov v
smislu njihove biološke pestrosti ter vseh
ekoloških, socialnih in proizvodnih funkcij,
med drugim:
-ohranitev in krepitev bioekološke stabilnosti gozdnih ekosistemov in trajnostno ter
sonaravne ravnanje z njimi;
-ohranjanje in vzpostavljanje rastlinske
in živalske pestrosti ter varovanje redkih ali
ogroženih vrst in ekosistemov v gozdu, pa
tudi ohranjanje in vzpostavljanje primernega življenskega okolja za vse avtohtone
vrste prosto živečih živali;
-ohranjanje in krepitev varovalne vloge
gozdov;
• Ohranitev naravnega okolja in ekološkega ravnotežja 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,
protiveternih 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.
• Strategija ohranjanja in razvoja gozdov
v prostoru:
Pri usmerjanju razvoja krajine določa:
-izdelavo načrtov ohranjanja in trajnostnega razvoja krajine (krajinske pestrosti)
skupaj z drugimi uporabniki prostora;
GozdV 54, 1995
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-izdelavo izhodišč in meril za ohranitev
nepogrešljivih ostankov gozdov, skupin ter
posameznih dreves v krajini in preprečeva
nje drobljenja ostankov gozdov v nižinskih
predelih;
-izdelavo usmeritev za delo s skupinami
drevja in posamičnim gozdnim drevjem zunaj gozda ter izdelavo predlogov za renaturacijo z naravnimi prvinami revne krajine;
-izdelavo načrtov za ohranitev in varovanje ekosistemov nad zgornjo gozdno mejo na podlagi študij ranljivosti okolja.

-posegi v populacije prosto živečih živali
in njihovo življenjsko okolje morajo temeljiti
na analizah stanja vegetacije in živalskih
populacij ob zagotovitvi rednega in celovitega spremljanja (monitoring) njihovega stanja;
-za uspešno ohranitev pestrosti živalskega sveta je potrebno ohranjanje in pospeševanje raznovrstnosti naravne zgradbe
gozda, zlasti ohranjanje plodonosnih drevesnih in grmovnih vrst ter ustreznega števila sušic in drevesnih dupel.

Pri usmerjanju razvoja gozdov s poudarjenimi ekološkimi in socialnimi funkcijami

• Varstvo naravne dediščine v gozdnem
prostoru:
Gozd je bogata zakladnica redkih ekosistemov in posameznih vrst, ki jih je treba
posebej varovati. Z oblikovanjem gozdnih
rezervatov in varovalnih gozdov ter izloči
tvijo posebno pomembnih habitatov za prosto živeče živali, je gozdarstvo že opravilo
pomemben del nalog operativnega varstva.
Med najpomembnejše usmeritve operativnega varstva med drugim prištevamo:
• zagotovitev popolnega varstva gozdnih
rezervatov (zakonska zaščita in po potrebi
odkup);
• zagotovitev popolnega varstva v območjih l. in 11. varstvene kategorije po IUCN;
• ureditev evidenc s področja naravne (in
kulturne) 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) in posameznega drevja z namenom
ohranjanja in povečevanja biotske pestrosti
gozdnega prostora;
• sodelovanje gozdarstva pri izdelavi strokovnih in zakonskih podlag za razglasitev
naravnih parkov in drugih zavarovanih ob-

določa:
-preprečevanje

rabe gozdov, ki bi ogrozile trajnostni razvoj gozdov in njihovih funkcij;
-izdelavo prostorskih načrtov poudarjenosti funkcij in določitev usmeritev, ukrepov in omejitev za gospodarjenje na območjih s posameznimi izjemno poudarjenimi funkcijami;
-izdelavo meril za določitev varovalnih
gozdov in gozdov s posebnim namenom;
-izločitev posebej vrednih habitatov za
živali oziroma predelov, ki so posebej pomembni za ohranitev biološke pestrosti v
gozdu in krajini in prilagoditev gospodarjenja z gozdom njihovi vlogi;
-ohranjanje in pospeševanje naravne sestave in pestrosti drevesnih vrst ob upoštevanju naravnega sukcesijskega razvoja
gozdne vegetacije;
- prepuščanje ekološko zelo ranljivih sesto jev na ekstremnejših rastiščih naravnemu razvoju (razen nujnih sonaravnih sanacij);
- vzpostavo varstvenih režimov za izjemno poudarjeno dediščinsko-varstveno funkcijo in omejitve pri sonaravnem gospodarjenju z gozdovi, pri posameznih objektih
naravne dediščine pa zagotovitev njihovega popolnega varovanja.
• Program ohranitve in gospodarjenja z
živalskim svetom v gozdnem prostoru:
-ohranitev vseh prosto živečih živalskih
vrst in njihovega naravnega življenskega
okolja je uspešna le ob celovitem obravnavanju populacij vsake vrste prosto živečih
živali in njihovega življenskega prostora;
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močij;

• izdelava programa za vključevanje Zavoda za gozdove Slovenije v izvajanje operativnih naravovarstvenih nalog v gozdnem
prostoru (v skladu z Zakonom o gozdovih)
ter možnosti ustreznega sodelovanja pri upravljanju zavarovanih območij.
Program razvoja gozdov med drugim tudi določa organizacijske, kadrovske in materialne podlage za izvajanje omenjenega
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gozdarskega strateškega dokumenta, kar
je jamstvo za njegovo uresničevanje.

Turizem v gozdnem prostoru mora po-

speševati razne mehke oblike kvalitetnega
in naravi prijaznega naravoslovnega turiz-

ma ob upoštevanju pravil gozdnega bonto7.2.3 Razvoj turizma v gozdnem prostoru

na. Poleg sproščenega oz. neorganizirane-

7.2.3 The development of tourism in forest space

ga obiska, predvidevamo tudi rast potreb
po strokovno vodenem obisku (pod nadzorom), kjer je to zaželjeno ali potrebno. Gre

Pomen naravnih vrednot je poudarjen tudi v Resoluciji o strateških ciljih na področju
turizma v Republiki Sloveniji s programom
dejavnosti in ukrepov za njeno izvajanje
(Ur. l. RS, št. 7/95). Med prednostmi slo-

venske

turistične

ponudbe navajajo tudi

za strokovni izziv tudi glede razvijanja stikov z javnostjo, zato bo ta usmeritev v

prihodnje vedno bolj upoštevana kot ena
rednih oblik delovanja javne gozdarske službe.

"manjše, vendar pestre naravne in kulturne

znamenitosti", hkrati pa ugotavljajo vedno
večje

povpraševanje turistov in izletnikov
po pristnem in naravnem ter vedno večjo

željo ne le videti, ampak tudi doživeti.
Razvoj turizma, ki upošteva nove trende
v turističnem razvoju in hkrati primerjalne

prednosti Slovenije (sorazmerno ohranjena
in zato za domače in tuje obiskovalce privlačna

dežela), mora temeljiti na

dolgoroč

nem ohranjanju narave.

Program dejavnosti in ukrepov za izvajanje resolucije pa v poglavju "Il. Ukrepi" navaja v točki 4.4 Varovanje naravnih virov in
območij":

• v prostorskem planu Republike Slovenije je potrebno predvideti nova zavarovana
naravna območja (novi regijski parki na območju Krasa, Kočevskega, Solčavskega,
Pohorja, Kobanskega, Kozjanskega, Gorjancev, Bele Krajine, Prekmurja in Slovenskih Goric);
• ob pripravi sprememb in dopolnitev prostorskih in planskih dokumentov je potrebno določiti tudi kriterije in omejitve zmogljivosti prostora za turistično rabo na posa-

meznih

območjih;

• z izdajanjem koncesij za rabo naravnih

dobrin naj se zagotovi dostop do teh, hkrati
pa določi tudi merila in omejitve, ki bodo
zagotovili ohranjanje naravnih dobrin in dolgoročno gospodarjenje z njimi;
Nosilec: Ministrstvo za okolje in prostor,
Rok: leto 1998.
Ur. l. RS, 7/95 stran 731

8 ZAKLJUČEK
8 CONCLUSION

Gozdarska stroka

SI

Je skupaj z nami

zastavila visoke naravovarstvene cilje. S

tem je sprejela tudi odgovornost in obvezo,
ki izhaja iz njene veljavne zakonodaje in

programskih usmeritev. Z izvajanjem prevzete obveze bo dobršen del ohranjanja narave v Sloveniji rešen. Ohranjanje narave

in varstvo naravnih in kulturnih vrednot pa
je naš skupni cilj.
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Metodologija načrtovanja gozdne krajine- nekatera
teoretična izhodišča

The Methodology of Forest Landscape Planning - some
Theoretical Concepts
Janez MARUŠIČ*

Izvleček:
Marušič,

Synopsis

načrtovanja gozdne
krajine- nekatera teoretična izhodišča. Gozdarski
vestnik, št. 9/1996. V slovenščini s povzetkom v
angleščini, cit. lit. 4.
Avtor razlaga v prispevku metodologijo krajin~
skega načrtovanja, obravnava sektorska planira-

nja in celovito prostorsko planiranje in krajinsko
načrtovanje predstavlja kot celostno planiranje.

Marušič, J.: The Methodology of Forest Landscape Planning- some Theoretical Concepts. Gozdarski vestnik, No. 9/1996. ln Slovene with a summary in English, lit. quot. 4.
The author discusses the methodology of landscape planning, deals with sector planning and integral town planning; town planning is presented as
integral planning.

Ključne besede: krajina, krajinsko planiranje,
sektorsko planiranje.

Key words: landscape, landscape planning,
sector planning.

1 UVOD

2 DVA NAČRTOVALNA POSTOPKA V

J.: Metodologija

INTRODUCTION
Načrtovanje gozdne krajine lahko imamo
za obliko krajinskega planiranja. Pri tem
moramo, podobno kot krajino, tudi gozdno
krajino razumeti za celoto vseh spoznanj in
pogledov, vrednosti in interesov, ki jih ljudje
vzpostavljamo do prostora. Načrtovanje gospodarjenja z lesno maso v gozdni krajini
pomeni v tem primeru zgolj enega od mnogih načrtovalnih problemov, ki izhaja iz njene sicer temeljne funkcije. Kompleksnost
načrtovanja gozdne krajine ne povečuje samo dejstvo, da ta temeljna funkcija postaja
sorazmerno vse manj pomembna ob drugih funkcijah, kot so socialne - rekreacijska, kulturno simbolna, okoljevarstvena ter druge razvojne funkcije, temveč vse več
ja razvejenost procesov v tem prostoru in
hkrati tudi raznolikost interesov, ki ustvarjajo ali se odzivajo na te procese. Načrtovalni
postopki morajo ustrezati taki kompleksnosti načrtovalnega problema.

*Prof. dr. J. M., Inštitut za krajinsko arhitekturo,
Biotehniška fakulteta, Univerza v Ljubljani, 1000
Ljubljan(!, Jamnikarjeva 101, SLO
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KRAJINSKEM PLANIRANJU
2 TWO PLANNING PROCEDURES IN LANDSCAPE PLANNING

Krajinsko načrtovanje pozna dva temeljna načrtovalna postopka:
-načrtovanje s pomočjo krajinske enote
in
-načrtovanje s pomočjo parametrov.
Značilnost p1Vega postopka je, da prostor člen imo na prostorske enote, ki so notranje homogena v pogledu nekih za planiranje pomembnih lastnosti. V resnici je to
klasičen postopek geografske regionalizacije, le da je tu izrecno postavljena naloga,
da z členjenjem prostora ustvarimo nosilce
za planiranje potrebnih informacij o prostoru. Te informacije so lahko dejstva o realnem prostoru, lahko so vrednostne ugotovitve prostora, lahko so tudi odločitve o rabi
prostora. Zato je krajinska enota ne samo
nosilec informacij o prostoru, temveč tudi
osnovna enota planiranja prostora.
Znameniti kanadski krajinski planer Agnus Hills je ta postopek uporabil za načrto
vanje namembnosti prostora. Členitev prostora je zastavil po dveh poteh. Po eni
strani so mu bila merila naravne oz. eko-

Metodologija

načrtovanja

gozdne krajine - nekatera

javnostjo določajo naravne oz. zatečene lastnosti prostora.
Tak način določanja lokacije in razvojnega programa je povsem smiseln za dejavnosti, ki izrabljajo naravne vire. Ni presenetljivo, da se A. Hills omejuje na planiranje
štirih dejavnosti, ki ne postavljajo razvojnega programa v obliki prostorske- ploskevne zahteve, temveč zasedejo ves prostor,
ki ustreza neki s stroški pridelave ali proizvodnje določeni ravni ugodnih, ali neugodnih, značilnosti prostora. Pri A. Hillsu so te
dejavnosti gozdarstvo, kmetijstvo, rekreacija in upravljanje z divjadjo.
Vse načrtovanje v gozdarstvu, tudi pri
nas, sledi temu postopku. Najprej oblikujemo večje krajinske enote. Zakon o gozda-

loške lastnosti prostora, po drugi strani pa
tiste lastnosti, ki določajo ustreznost prostora za določene rabe (Slika 1). Krajinska
enota naj bi bila homogena v pogledu njenih naravnih značilnosti, toda hkrati bi morala omogočiti ugotovitev namembnosti. Taka krajinska enota je zato tudi najmanjša
enota določitve namembnosti prostora. To
pomeni, da so danosti prostora, predvsem
naravne danosti in ekološke značilnosti prostora, odločilne za prostorski položaj določene dejavnosti ali rabe oz. funkcije, ko
govorimo o gozdu, hkrati pa tudi za njen
prostorski obseg. Slednji je prvina razvojnega programa neke dejavnosti, zato tak postopek predpostavlja, da razvojni program,
to je obseg zasedanja prostora z neko de-

Slika 1:

Načrtovalni

teoretična izhodišča

postopek A. Hillsa (po Lovejoy, D. ed., Land Use and Landscape Planning,

Leonard Hill, 1979, s. 41)

Figure 1: Planning procedure by Hills
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vih

določa

načrtovanja

goznogospodarska

gozdne krajine

območja

kot

"zaokrožene ozemeljske ekosistemske ce-

lote, ki se določijo za ... načrtovanje, usmerjanje in spremljanje razvoja gozdov in
gozdnega prostora ne glede na lastništvo".
Te enote se delijo na gozdnogospodarske
enote, znotraj njih pa Zakon o gozdovih
predvideva tudi druga območja, na primer
osnovne na~~ovalne enote gozdnega pro-

stora, obmoqa, pomembna zaradi posebnih funkcij ali določitev. ureditvena območ
ja gozdov.
Postopek, kakor ga je mogoče prepoznati IZ Zakona o gozdovih, se od prikazanega planskega postopka s "krajinsko enoto" ne razlikuje mnogo. Osnovni krajinski
členi

se ugotovijo vnaprej na osnovi narav-

ne zgradbe prostora. Te enote so po definiciji homogena v pogledu lastnosti, ki so
pomembne za načrtovanje funkcij gozda.
Oblike gospodarjenja z gozdom se zato
določa po enotah. Lahko bi rekli, da gre v
tem primeru za "tehnološko" načrtovanje

ki pa je prostorsko prilagojeno razmeram:
Razmere v prostoru, in s tem lokacijo po-

sameznih "tehnologij" pa
določene

določajo

vnaprej

"krajinske enote".

Planerski postopek z uporabo krajinskih
enot odpove tedaj. ko moramo v prostoru
poiskati mesto za dejavnost, pri kateri prostorski obseg, to je razvojni program, ne
določa značilnosti

prostora, temveč nepo-

sredno razvojne potrebe ali "geometrija" dejavnosti. Avto cesta, na primer, ne bo za-

sedla vsega prostora, ki je zanjo ustrezen.
Tudi je ne bomo načrtovali v obliki, kakršno bi
določale značilnosti prostora, temveč kot čr
to določenih dimenzij. ki ji obliko določajo
zah~eve prom~ta. Prostorsko načrtovanje
je, ce ga skusamo razumeti v kontekstu
tega p~oblema, prilagajnje "geometrija", ki
JO doloeajo posamezne dejavnosti in opra-

vila, značilnostim prostora. Zato prostorske
informacijske in planske enote, ki izhajajo
iz "geometrija" prostora, tu odpovejo. Prostor moramo obravnavati, pridobiti informa-

nekatera

teoretična izhodišča

ti, je za temeljno in celo opredelilno izhodišče prostorskega planiranja postavil presoje
ekološke ustreznosti.
Značilnost planskega postopka je, da posa~ezne !ast~osti prostora kartiramo v nji-

hovt realnt pojavnosti. Pri tem se vsaka od
lastn.?.~ti pojavlja v lastni prostorski "geometnjl . ~r;knvanje -~.oloča "presečišča" posameznih geometnJ . Ta se sicer ne skladajo z "geometrijo" razvojnih dejavnosti. če

so ta "presečišča" prostorsko dovolj majhna, ~e lahko prilagodijo "geometriji" dejavnosti. Velikost "presečišč" določa natanč
nost, s katero preslikamo resničen prostor

v kartografski medij. (Slika 2)
Pri prvem planskem postopku je planiranje, kot optimizacijsko opravilo, usmerjeno
v optimiranja delovnih postopkov, v načrto
vanje tehnologij na vnaprej določenih lokacijah, pri drugem pa optimiranja prostorskega položaja dejavnosti. Pri slednjem pa
mora biti tehnologija podana vnaprej. ln to
je spet tipično za različne dejavnosti. Medtem ko. se tehnologije gospodarjenja z gozdom alt kmettjske pndelave oblikujejo tako,
da se prilagajajo prostoru in njegovim danostim, so tehnologije "urbanih" razvojnih
dejavnosti bolj ali manj določene z njihovimi zahtevami in funkcionalnostjo njihovega
delovanja alt obratovanja. Zato največkrat
gozdarstvo in kmetijstvo kot dejavnosti nista prostorsko načrtovalna problema v pravem pomenu ali v ožji določitvi prostorske-

ga načrtovanja. Načrtovalno sta predvsem
problem iskanja ustreznih tehnoloških rešitev, prilagojenih prostorskim razmeram. Po
drugi strani pa je avto cesta v prvi vrsti
p;ostor~ko načrt~v~lni problem in le v manjst _men tehnoloskt. Ob našem sedanjem
n~crtovanJu

avto cestnega križa so bile, na

pnmer, ugotovljene nekatere lastnosti avto
ceste, ne da bi se spraševali, ali prostor to
dopušča ali ne, na primer največ 5% vzdolž-

ni naklon, hitrost 120 km/uro ipd., ki jih
projektanti morajo spoštovati.

cije o njegovih značilnostih, opredeljevati
njegovo ustreznost skladno z "geometrijo"
dejavnosti ali z "geometrijo" posegov v prostor. Ni nenavadno. da je v krajinsko planiranje tak postopek vpeljal škotski krajinski
planer lan McHarg in ga uporabljal za pre-

V zvezi z določili Zakona o gozdovih, ki
gozdarski stroki nalaga prostorsko načrto
vanje gozdnega prostora. slednji pa sega
Jahk~ globoko izven gozda, se postavlja
vprasanje, kako tako prostorsko načrtova

SOJO ustreznosti cestnih tras, za lociranje

merjanje in spremljanje" gozdnega prosto-

industrije ipd. Pri tem, in to kaže tu poudari-

ra postavlja
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nje izvajati. Zakon tudi za "načrtovanje, usizhodišče

v "zaokrožene oze-
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teoretična izhodiSča

Slika 2: Načrtoval ni postopek lana McHarga (po Lovejoy, D. ed., Land Use and Landscape Planning,

Leonard Hill, 1979, s. 42)
Figure 2: Planning procedure by lan Mc Harg
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meljske ekositemske enote". Tudi če predpostavimo, da je namen takega načrtovanja
predvsem varstvo gozdov pred zunanjimi
vplivi, to pa naj bi bilo mogoče samo tako,
da nadzorujemo dogajanja v vplivnem območju gozdov, se postavi vprašanje ustreznega usmerjanja posegov v prostor. Navsezadnje so vplivi v gozdni prostor posledica sprememb v rabi v okoliškem prostoru
in je zato nadzor nad njimi mogoč samo
tako, da ustrezno usmerjamo te dejavnosti.
Takoj je očitno, da posege v vplivnem prostoru gozdov lahko usmerjamo samo tako,
da se prilagodimo "geometriji" posegov in
ne "geometriji" krajine. Načrtovalni prijemi,
ki izhajajo iz postopka s "krajinsko enoto",
tu ne zadoščajo.
Tudi če načrtovalski problem omejimo
zgolj na varstvene vidike, načrtovalni po-

stope k s "krajinsko enoto" ni ustrezen. Varstvene zahteve lahko v prostorskem načrto
vanju uresničujemo z izborom najmanj škodljivega mesta dejavnosti ali posega v prostor. To pa pomeni, da je varstveni problem
v resnici problem izbora ustrezne lokacije
za poseg ali dejavnost. To se lepo pokaže
pri prostorsko naravnanih presojah vplivov
na okolje, pri katerih se dosledno uporabljajo "parametrični" postopki. V Sliki 3 so
predstavljena navodila Nemškega ministrstva za promet, ki kažejo smiselnost uporabe "parametričnega" postopka pri varstvenem načrtovanju. Prostorsko načrtovanje
gozdne krajine mora že zaradi tega, ker je
tu v ospredju varstvena problematika, izhajati iz prostorskega optimiranja posegov v
prostor, kar seveda pomeni, da tu ni problem načrtovanje gozdov in njegovih funkcij,
Gozd V 54, 1996
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temeveč načrtovanje

dejavnosti in posegov, ki morebiti vplivajo ali ogrožajo gozd in
njegove funkcije. To se sevada nanaša tako na sam gozd kot na njegovo vplivno
območje. Načrtovanje slednjega je problem dejavnosti, ki niso gozdarske. To, da
njihova postavitev v prostor lahko pomembno vpliva na funkcije gozda, ne spremeni
dejstva, da mora načrtovanje poSegov v
prostor izhajati iz dejavnosti, ki te posege
zahtevajo.

SEKTORSKA IN CELOSTNA NAČRTO
VANJA
SECTOR AND INTEGRAL PLANNING

Krajina, tudi gozdna krajina, kot je bilo z
uvodno mislijo že poudarjeno, je splet različnih pomenov in razlag, za katerimi se
skrivajo različni družbeni interesi. Krajina je
pač naš vsakdanji življenjski prostor in povsem razumljivo je, da se v njem srečujejo
zelo mnogoštevilni in različni interesi. lnte-

Slika 3: Iskanje sorazmerno manj konfliktnih koridorjev ceste (Po Pisno navodilo k študiji o vplivu na
okolje v planiranju cest, Raziskovalna družba za ceste in promet, Zvezni minister za promet, Splošna
okrožnica o gradnji cest št. 9/1990, slovenski prevod, Skupina za krajino ZPP, s. 12)

Figure 3: Efforts to find road corridors causing relatively less conf/icts
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stadiju" oblikujejo kot

"ideali", kot maksimalistične zahteve, ki v
soočanju z možnostmi njihovega uresniče

teoretična izhodišča

tarska planiranja v znatni meri vsiljevala

drugim interesom v prostoru premalo prila-

vanja postajajo vse bolj "realne". To velja

gojene rešitve.
Tudi varstvena problematika v načrtova

tako za soočanje s fizičnim kot tudi z druž-

nju, posebej prostorskem, je po svoji naravi

benim prostorom. Slednjega pa oblikujejo
resi do krajine, njenega stanja ali stanja njenih posameznih sestavin. Načrtovalni postopek mora poustvarjati to dvojno "konfliktnost" interesov do krajine.

povezujoča in osnova za celostno načrto
vanje. Navkljub izredno členjenim in raznolikim znanjem, ki so potrebna za izvajanje
takega načrtovanja, je po svoji naravi celostna in ne dopušča ločene obravnave po
posameznih sektorjih. V naravi varstvenih

Razumljivo je, da je v soočanju s fizičim

zahtev je, da so si tudi te med sabo lahko

prostorom v ospredju tehniški vidik. uresničevanja željenih stanj v prostoru, bodisi pri

tvo človekovega bivalnega okolja in zahte-

konkurečni

ali največkrat kar nasprotni inte-

presoji ustreznosti zatečenih razmer v prostoru, bodisi pri presoji možnosti, da se
razmere v prostoru spremenijo. Take presoje terjajo specializirana strokovna zna-

nasprotujoče,

na primer zahteve za vars-

ve za varstvo naravnega okolja.

Končna

določitev

mesta posega, s katero skušamo
zadovoljiti varstven im zahtevam, je spet sintezna kategorija.

nja, z razvojem strok tudi vse bolj komplek-

Naj to zveni še tako nenavadno, vendar

sna in zahtevna. Take presoje izvajamo v
okviru sektorskih načrtovanj.

je varstvene cilje mogoče najbolj učinkovito
doseči samo prek načrtovanja posegov, ki
okolje ogrožajo. Vzvodi varstva so v rokah

Pri poustvarjanju družbenih omejitev je
treba poustvariti tudi "željena stanja" drugih

načrtovalcev razvoja. Ti naj bi sicer ne ve-

interesov. To pomeni, da moramo posamezna sektorska načrtovanja soočati, jih
uskladiti in jih narediti tudi družbeno ure-

deli veliko o kakovostih, ki jih v okolju moramo varovati, vedo pa veliko o dejavnostih

sničljiva.

okolja. Tako se pokaže, da je sektorsko

Delitev na sektorska in celostna

načrtovanja

je v resnici izraz tega dvojnega

začetnih maksimalističnih zahrealnostim fizičnega in družbenega pro-

prilagajanja
tev
stora.

načrtovanje v vsakem primeru nezadostno.

Naj pojasnim ta problem varstvenega nas primerom. V krogu, ki je raz-

črtovanja

pravljal o varstvu posameznih dreves na

Tradicionalno nastopa prostorsko planiranje kot celostno in povezovalno planiranje predvsem zaradi narave dela s prosto-

rom. Prostorsko planiranje je zaradi tega
sintezno, kar pomeni, da so lokacijske določitve hkrati že tudi oblika usklajevanja interesov. Razumljivo je, da tedaj, ko sektor
prostorsko planira, implicitno že išče uskla-

ditve z drugimi interesi v prostoru. S sektorskega zornega kota pa je to seveda zelo
težko, načelno prazaprav nemogoče. Tako
sektorsko prostorsko planiranje, namreč, ni
več

in posegih, ki so vzrok za razvrednotenje

sektorsko, ker mora, podobno kot celo-

vito, upoštevati vse interese v prostoru. To,
v kar je bilo v znatni meri prisiljeno prostor-

sko planiranje v preteklem desetletju, ko so
bili prostorski plani samo seštevek sektorskih planov, ni primer smiselnega in umne-

ga ravnanja s prostorom. Veliko napak v
prostorskem razvoju, naj omenim samo naj-

Sorškem polju, se je postavilo vprašanje,
koliko je pravo število dreves na tem kmetijskem območju. Število dreves se je namreč v zadnjih desetletjih zmanjšalo in težnje so, da se bo v prihodnje še zmanjševa-

lo. Zakon o gozdovih nalaga Zavodu za
gozdove, da izdela strokovne podlage tuili za
gospodarjenje s posamičnim gozdnim drevjem oziroma s skupinami gozdnega drevja
zunaj naselij. Vprašanje, koliko je ustrezno
število teh dreves na tem polju, je problem,
s katerim se bo Zavod za gozdove zanesljivo
srečal. Neposreden odgovor seveda ne tiči v
spoznavanju ekologije posameznih dreves,
niti v sami vrednosti, stabilnosti in zdravju
dreves, čeprav so to za presojo zelo po-

membni podatki. Tudi odgovor, da naj bi jih
bilo vsaj toliko, kot jih je bilo tedaj, ko so
bila prvič kartografsko zabeležena, ni prepričljiv. Odgovor na to vprašanje, če se

bolj poudarjano, to je nedovoljene gradnje,

postavimo na stališče varstva narave, je

so izraz slabo zastavljenega sistema ce-

zelo preprost. Glasi namreč: dreves naj bo
čim več. Koliko pa jih je vendarle lahko, je

lostnega

načrtovanja,

pri katerem so sek-
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odvisno od kmetijske dejavnosti. V tem primeru bi pač znano načelo ALARA lahko
obrnili in rekli "tako veliko naj jih bo, kolikor
je še razumno

mogoče".

"Razumnost" od-

ločitve

pa določa kmetijstvo. Seveda število ni edini vidik, ki je pomemben pri posameznih drevesih v kmetijskem prostoru. S
stališča delovanja krajinskega ekosistema
je pomembna vrsta dejavnikov, kot so po-

teoretična izhodišča

usklajevanja sektorskih predstav o razvoju
in njihove sinteze. Eden izmed predlogov je
predstavljen v sliki 4.
Po tem predlogu naj bi bil državni plan
pripravljen v obliki smernic za varstvo in

urejanje gozdnega prostora. Pri tem naj bi
se smernice nanašale predvsem na dopolnitve in morebitne spremembe smernic in
določil

nasploh ekološki "kontekst" dreves. Prob-

sektorskega plana. Matrika možnih
konfliktov omogoča opis položajev, v katerih do konfliktov lahko pride. Opisi se pri

lem varstva posameznih dreves na kmetij-

tem nanašajo na značilna okolja in posege,

skih zemljiščih zapletajo tudi merila varstva
kulturne krajine, za katera pa odgovor "čim
več, tem bolje" nikakor ni neposredno sprejemljiv. En sam sektor nikakor ne more
ustvariti kompleksnih predstav, ki bi hkrati

ki jih določa sektorski plan. Smernice za
varstvo in urejanje krajine dajejo napotke
za urejanje ali omejitve pri poseganju v okolje. Tako bo lahko k temu, kar je že sektorski plan določil za gozdove s posebnim
namenom, dodal še zahteve po taki določi
tvi, ki izhajajo iz drugih sektorjev ali iz sinteznih presoj. Podobno kot imajo to v drugih deželah, bo tudi pri nas treba pripraviti

ložaj dreves v prostoru, starost, vrsta in

zadovoljila vse raznolike interese v prosto-

ru.

KRAJINSKO PLANIRANJE KOT CELOSTNO PLANIRANJE
LANDSCAPE PLANNING AS INTEGRAL PLANNING

Krajinsko planiranje mnogi krajinski planerji razlagajo kot celovito prostorsko planiranje, kot usklajevalno in optimizacijsko dejavnost v naravno bolj ohranjenem prosto-

splošne smernice za urejanje gozdne kraji-

ne.
Na regionalni ali lokalni ravni naj bi se za
posamezna gozdnogospodarska in lovskogojitvena območja in enote pripravili krajinsko ureditveni načrti, ki bi pomenili preskok
sektorskega načrta v celovit prostorski načrt nekega območja. Pri tem naj bi bil krajinsko ureditveni načrt splošnejši in naj bi

ru oz. za dejavnosti in posege v takem

združeval različne sektorske načrte.

prostoru. Temelj krajinskega planiranja so
varstveni problemi prostorskega razvoja.
Izraelska krajinska arhitektka Ruth Enis ga

SKLEP

duhovito razume kot "kreativno varstvo".

Krajinsko planiranje pozna vrsto orodij, ki
so pomembna predvsem kot orodja usklajevanja različnih segmentiranih pogledov na
razvoj v prostoru. Ta orodja uvaja tudi Zakon o varstvu okolja in jih bo, upamo, dopolnil še Zakon o urejanju prostora. Resnici
na ljubo kaže poudariti, da je nekaj teh
orodij poznal že tudi zdaj veljavni Zakon o
urejanju prostora. Ta orodja pa so: analize
ranljivosti okolja, celovite presoje vplivov
na okolje, (prostorsko naravnane) presoje
vplivov na okolje, analize ustreznosti prostora, priročniki za urejanje krajine in po-

dobne, čeprav velikokrat drugače poimenovana varstvene presoje.

V okviru posebne naloge, ki naj bi pripravila izhodišča za prostorski plan Slovenije,
je bilo predlaganih več alternativnih oblik
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Nakazanih je bilo samo nekaj misli, tudi
teoretičnih izhodišč,

za prostorsko načrto

vanje v gozdni krajini. Pri tem, kot je bilo
poudarjeno, je pomembno, da se zavemo
moči in omejitev sektorskih planov, hkrati
pa tudi možnosti in omejitev, ki jih dajejo
sintezni načrtovalni postopki. Krajinsko planiranje, ne glede na to, kdo ga izvaja, se je
kot oblika prostorskega planiranja uveljavi-

lo pri nalogah načrtovalne sinteze in nasto-

pa kot integrativna načrtovalna dejavnost v
celotnem prostoru, kjer je treba uveljaviti
varstvene zahteve.

Metodologija

načrtovanja

gozdne krajine - nekatera

teoretična izhodišča

Slika 4: Predlog za usklajevanje sektorskih planov (Po Zasnova gozdne krajine, Poročilo 111. faze,
Inštitut za krajinsko arhitekturo, Biotehniška fakulteta, Ljubljana, 1995, s.12)
Figure 4: A suggestion to co-ordinate sector p/ans
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Krajinsko ureditveni
načrti

.

POVZETEK
Krajinsko načrtovanje, kamor lahko uvrstimo tudi načrtovanje gozdne krajine, pozna dve temeljni
postopkovni obliki:
-načrtovanje ob pomoči krajinske enote in
- načrtovanje ob pomoči parametrov.

Temeljno poslanstvo prostorskega načrtovanja
je dejansko lokacijsko optimiranje. Zato se je prva
postopkovna oblika uveljavila pri načrtovanju rabe
naravnih virov, druga pa pri tako imenovanih urbanih dejavnostih. Tudi pri varstvenih presojah, ki so
namenjene optimizaciji različnih posegov v prostor, je uporabna samo druga oblika.
GozdV 54, 1996
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Vsebina načrtovanja krajine izhaja iz spozna~
nja, da je krajina, in s tem tudi gozdna krajina,
splet različnih razlag, za katerimi se dejansko skri~
vajo različni družbeni interesi. Ti se sami zase
vselej postavljajo kot maksimalistične zahteve, zato se med njimi vselej vzpostavlja konkurenčnost
in konfliktnost. Načrtovanje teži k usklajevanju različnih družbenih interesov, zato mora tudi z načrto
valnim postopkom njihovo medsebojno konkurenč~
nost in konfliktnost poustvariti. Izraz te zahteve je
ločevanje na sektorska in celostna načrtovanja. S
sektorskim načrtovanjem zagotavljamo vgrajevanje ustreznih znanj v proces optimiranja odločitev,
s celovitim načrtovanjem pa zagotavljamo usklajevanje različnih interesov v prostoru in okolju.
Krajinsko načrtovanje večinoma nastopa kot celovito prostorsko načrtovanje, to je usklajevalni in
optimizacijski proces v naravno bolj ohranjenem
prostoru oz. za dejavnosti v takem prostoru.

THE METHODOLOGY OF FOREST LANDSCAPE PLANNING - SOME THEORETICAL
CONCEPTS
Summary
There are two basic approaches that characterize landscape planning methods:
-landscape unit approach and
- parametric approach.
Landscape unit approach has developed as a
response to those planning tasks that are not directly involved in site selection, e.g. the assesFoto Špela Habič: Viadukt Golo brdo

424

GozdV 54, 1996

sment of natural resources. Parametric approach,
on the other side, has evolved asa site optimization procedure. It is, therefore, most suitable for
planing of development activities, i.e. the "urban"
ones. Within spatial planning the majority of conservation problems could be resolved by mitigation of environmental impacts of different developmental actions. Therefore, the "parametric" approach is most suitable also for the conservation
planning tasks.
Similar to other planning activities landscape
planning has to deal with the diversity of societal
interests. These interests, or at !east the most
important ones, express themselves through sectorial plans. Because of them the landscape planne rs have to take the role of coordinators. Landscape planning acts as a comprehensive planning
within less deve!oped areas or, which may be even
more important role of it, asa carrier of the conservation thinking within all spatial planning activities
and developmental actions.
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Zasnova gozdne krajine na državni ravni
A Concept of Forest Landscape on State Level
Janez POGAČNIK'

'

Izvleček
Pogačnik,

Synopsis

J.: Zasnova gozdne krajine na držav-

ni ravni. Gozdarski vestnik, št. 9/1996. V slovenščini, cit. lit. 1 o.
Avtor opredeli namen in cilj zasnove gozdne
krajine, daje vsebino dosedanjega vključevanja

gozdarstva v prostorsko planiranje in analizira obstoječe

strokovne osnove ter jih primerja z določ
bami nove gozdarske zakonodaje. Razmišljanja o

vsebinski zasnovi gozdne krajine na državni ravni
vključujejo:

opis stanja gozdov, gozdarstva in negozdarskih dejavnosti v gozdnem prostoru, način
razmejitve gozdnega prostora, presojo ali vredno-

tenje podatkov, cilje, nasprotja in njihovo razreševanje, ovrednotenje gozdne krajine in usmeritve
ali predloge za urejanje gozdnega prostora.
Ključne besede: zasnova gozdne krajine, urejanje prostora, funkcije gozdov, gozdnogospodarsko načrtovanje, gozdni prostor.

1 UVOD
1 INTRODUCTION

Zasnova gozdne krajine na državni ravni
kot strokovna podlaga in sestavni del državnega prostorskega plana mora omogočiti: celovito, učinkovito, racionalno in transparentno razreševanje prostorske problematike v gozdnem prostoru. V zasnovi
gozdne krajine na državni ravni so zajeti
tisti vidiki in področja, ki bi najbolj zadovoljili
družbene interese, hkrati pa zagotovili varovanje, vzdrževanje in razvoj v gozdnem
prostoru. V ta namen upoštevamo: obseg
in način dosedanjega vključevanja gozdov
in gozdarstva v prostorsko planiranje in nove vidike zaradi spremenjene gozdarske
zakonodaje. V prispevku so dana tudi razmišljanja o vključevanju v celovito prostorsko urejanje prostora na novih sistemskih
rešitvah, ki so še v pripravi.
·Mag. J. P ., dipl. inž. gozd., 4000 Kranj, Kebetova25, SLO

Pogačnik, J.; A Concept of Forest Landscape
on Sate Level. Gozdarski vestnik, No. 9/1996. ln
Slovene, lit quot. 9.
The author defines the purpose and gaal of the
forest landscape concept, presents the participation of forestry in spati al planning up tili now and
analyzes the existing technical materials, comparing them with the provisions of the new forestry
legislation. Reflections on the concepts of forest
landscape on state level include; a description of
the condition of forests, the situation in forestry
and in non-forestry activities in forest space, the
way of delimitation of forest space, the estimation
or assessment of data, the goa!s, controversies
and the solving thereof, the assessment of forest
Jandscape and the suggestions as to forest landscape planning.

Key words: forest landscape concept, spatial
planning, forest functions, forest management planning, forest space.

Uvodoma skušamo razumljivo in kratko
definirati namen in cilj zasnove gozdne krajine. Ker strokovno načrtovanje ni v celoti
zadostila celovitemu obravnavanju gozdne
krajine, želimo na kratko predstaviti do zdaj
opravljeno delo pri gozdnogospodarskem
načrtovanju in to delo primerjati z zahtevami nove gozdarske zakonodaje ter dodati
razmišljanja o analizi stanja v prostoru z
vnaprej definiranimi izhodišči za razmejitev
gozdnega prostora. Razmišljamo o določe
nih alternativnill ciljnih usmeritvah in priča
kovanih nasprotjih ter predlagamo nekatere
usmeritve za razreševanje nasprotij pri urejanju gozdnega prostora na vseh ravneh načrtovanja. Prav vsebinska zasnova gozdne
krajine na državni ravni naj bi omogočila
oblikovati ustrezno metodologijo urejanja
gozdne krajine, olajšala odločitev, kakšen
postopek za sintezo sektorskih načrtovanj
ali usklajevanje lahko upoštevamo pri vključevanju gozdov in gozdarstva v integralni
načrt prostorskega razvoja in kako je treba
razmejiti odgovornosti in naloge pri vzpoGozdV 54, 1996
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stavitvi novega sistema za področje urejanja prostora.
Namen prispevka je, da osvetlimo dosedanje vključevanje gozdarstva v prostorsko
načrtovanje na državni ravni in dodamo razmišljanja, ocene in predloge, ki upoštevajo
določbe nove gozdarske zakonodaje, ter
da bi prispevali k razreševanju prostorske
problematike v gozdnem prostoru pri pripravi sistemske zakonodaje s področja urejanja prostora.

2 NAMEN IN CILJ ZASNOVE GOZDNE
KRAJINE
2 THE PUR POSE AND GOAL OF THE FOREST
LANDSCAPE'S CONCEPT

Poimenovanje "Zasnova gozdne krajine"
je povzeto po istoimenski raziskovalni nalogi na BF, v Inštitutu za krajinsko arhitekturo, ki obravnava razreševanje prostorske
problematike za gozdove. Po moji oceni pa
bi za državno raven lahko nalogo tudi poimenovali. Program varstva, vzdrževanja in
razvoja gozdne krajine. Večnamenski gozd
je nenadomestljiv dejavnik, ki vpliva na ekološko stabilnost v prostoru in kvaliteto življenjskega okolja. Ustrezen prostorski razvoj vključuje kvaliteto okolja, policentrični
urbani sistem, usklajeno namensko rabo
vseh površin in takšno porazdelitev gospodarskih dejavnosti, ki bo omogočila norma' len gospodarski razvoj na osnovi naravnih
pogojev in potreb ter možnosti družbe. V
Sloveniji imajo med naravnimi bogastvi izjemen pomen gozd, naravno okolje in vodovje, ki dajejo pomembnejše obnovljiva
naravne vire: les, vodo, in krajinsko podobo,
vse troje pa je neposredno povezano z gozdom, gospodarjenjem in urejanjem gozdnega prostora. Zato je namen urejanja gozd. nega prostora, da zagotovimo:
• varovanje prostorsko ureditven ih in gozdnogospodarsko nujnih gozdnih površin,
• optimalno izkoriščanje ekonomskih možnosti gozdov,
• varovanje in izboljšanje vplivov vseh
vlog gozda,
• vključevanje vseh negozdarskih planov
(izraženih in strokovno utemeljenih potreb
vseh dejavnosti sočasne rabe gozdnega
prostora) v krajinsko planiranje,
• okvir za načrte gospodarjenja z gozdovi
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v obliki gozdnogospodarskih načrtov- splošni del in lovnogojitvenih načrtov; to je nujni
ali optimalni obseg, intenzivnost gozdarskih
ali lovskih ukrepov pa se lahko dokončno
določi v postopku sprejema prostorskega
dela načrta, ki bi sprejemljivo razmejil po
obsegu, količini in kakovosti javni in zasebni interes nad gozdovi tudi v prostoru,
• pomoč ali osnova pri odločanju za razreševanje nasprotij in usklajevanju vseh interesov v gozdnem prostoru.
Cilji, ki jih pri tem zasledujemo so, da bi:
• trajno zagotovili varstvo, vzdrževanje in
razvoj gozdov ter omogočili gozdno gospodarjenje po načelih trajnosti za vse funkcije
gozdov,
• ohranili vitalnost narave, naravnih združb
in njihovo biološko ravnovesje,
• ohranili količine in kakovost naravnih
virov,
• zmanjšali tveganja za okolje, to je zago·tovili preprečevanje ali blažitev škodljivih poSegov v gozdni prostor,
• odpravljali poškodbe gozdov, prostora
in okolja in
• vzpostavljali naravne regeneracijske sposobnosti gozdnega ekosistema.
S temi cilji bi omogočili zavestno varovanje in razvijanje pogojev za bivanje in izrabo gozdnega prostora kot proizvodnega območja za gozdarstvo in kmetijstvo na naravnih osnovah ter sonaravne obliko gospodarjenja za obe osnovni dejavnosti, kot
tudi za tiste dejavnosti, ki so sočasno v
gozdnem prostoru. Hkrati bi zagotovili tudi
potrebne količine kvalitetne vode, vedno
večje potrebe po rekreaciji in razvoju ter
naravi prijaznemu turizmu, ohranili kulturne
in estetske vrednosti prostora, ohranili kvalitetno okolje itd. S tako definiranim namenom in ciljem bi v postopku obravnave in
sprejema zasnove gozdne krajine primerno
uveljavili gozdnogospodarsko politiko, ki ustrezno usklajuje javni in zasebni ali podjetniški interes nad gozdovi.

Zasnova gozdne krajine na državni ravni

3 DOSEDANJE VKLJUČEVANJE GOZDARSTVA V PROSTORSKO PLANIRANJE
3 PRESENT PARTICIPATION OF FORESTRY
IN LANDSCAPE PLANNING

3.t Stališča in smernice o temeljnih nalogah gozdarstva pri prostorskem načr
tovanju
3.1 Standpoints and guidelines regarding the basic functions of forestry in landscape planning

Do sprejetja novega Zakona o gozdovih
(t993) je gozdarska stroka že opravila nekaj korakov na strokovnem in na formalno
pravnem področju. ko se je aktivno vključe
vala v razreševanje prostorske problematike. Za obravnavano problematiko naj omenimo le organizirani začetek in dosežene
rezultate pred sprejemom novega gozdarskega zakona. Gozdarska stroka je prvič na
podlagi teoretičnih osnov in ugotovitev strokovnega posvetovanja dobila pisana "Stališča in smernice o temeljnih nalogah gozdarstva pri prostorskem načrtovanju", ko
jih je tudi formalno sprejel Izvršilni odbor
skupščine Samoupravne interesne skupnosti za gozdarstvo SR Slovenije na svoji seji
dne 28. 12. 1978. V stališča in smernice so
bili vključeni naslednji vsebinski problemski
sklopi:
t. Sodelovanje v procesu prostorskega
planiranja je obveznost in interes gozdnega gospodarstva.
2. Izhodišča za vključevanje gozdarstva
v prostorsko planiranje so:
• načelo trajnega ohranjanja in pospeševanja vseh funkcij gozda;
• zaradi dolgoročnosti gozdne proizvodnje, različnih naravnih in proizvodnih pogojev ter stanja gozdov so za trajno ohranjanje, pospeševanje vseh funkcij gozdov in
pogojev za gospodarjenje z gozdovi oblikovana gozdnogospodarska območja;
• v procesu prostorskega načrta je osnovno vodilo izbiralni princip nosilcev funkcij gozda in gozdne krajine;
• ohraniti in razviti odpornost naravnih
sistemov (biološko, mehansko, ekonomsko)
s pospeševanjem nosilcev funkcij v gozdu
in gozdni krajini;
• v gozdu je treba razvijati prostorsko
planiranje po načelu dinamičnega usmerjanja (kontrole) procesov;

3. Vsebinski prispevek gozdarstva v prostorskem planiranju naj bi vključeval:
• prikaz stanja in pomena gozdov ter gozdarstva, razčlenjen do občin;
• določitev in utemeljitev gozdnogospodarskih ciljev;
• valorizacija gozdov po njihovih funkcijah zaradi oblikovanja kriterijev za alternativne odločitve pri prihodnji rabi gozdnatega prostora;
• izločitev primernostnih območij gozdov
in prikaz predloga prednostnih območij za
gozdarstvo;
• kartografski del vsebuje štiri tematske
karte in sintezno karto prednostnih območij
za gozdarstvo;
4. Informacijski sistem.
5. Problematika opuščanja in zaraščanja
kmetijskih površin.
6. Postopek vključevanja gozdarstva v
prostorsko planiranje
Po navedenih smernicah so gozdarji pripravljali nakazana vsebino na republiški in
občinski ravni po takrat veljavni zakonodaji.
Niso pa bili vedno pravočasno vključeni pri
pripravi gradiv niti niso mogli v celoti pripraviti vsa nakazana gradiva, saj za zahtevne
naloge niso bili zagotovljeni niti potrebni
organizacijski niti kadrovski pogoji. Večina
navedb v smernicah je še aktualna, če jih
ustrezno prilagodimo spremenjenim razmeram.
3.2 Priprava strokovnih podlag za urejanje prostora v gozdnogospodarskih načrtih območij za obdobje t99t - 2000
3.2 Elaboration of technical materials for landscape planning in district forest management plans for
the period 1991-2000

Ponovno je oživelo delo za potrebe urejanja prostora pri pripravi območnih gozdnogospodarskih načrtov za obdobje t990
do 2000. K še vedno svežim stališčem in
smernicam je stroka dodala nova spoznanja in izkušnje v spreminjajočih družbenih
razmerah in organizirano po enotnih usmeritvah pripravila in vključila v območne gozdno gospodarske načrte vsebino, ki naj bi
služila kot prispevek gozdarstva k prostorskem urejanju za državno raven. Ta vsebina se že v večji meri pokriva z določbami
nove gozdarske zakonodaje (prostorski del
Gozd V 54, 1996
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območnih načrtov). V nadaljevanju bom skušal predvsem opisati ali opozoriti na tiste
vsebine in probleme, ki lahko prispevajo k
uspešnejšemu delu, in to so:
o opis posebnih vsebinskih sklopov za
gozdove v prostoru in funkcije gozdov; ki
so vključeni v načrte,
• pomanjkljivosti ali odstopanja od zdaj
veljavnega Zakona o gozdovih in
o nedorečenost nekaterih zakonskih določil za celovito urejanje prostora.

3.2.1 Opis vsebine za gozdove v prostoru
3:2.1 A description of the topic regarding torests
in the environment

Poleg vsebine o stanju in pomenu gozdov in gozdarstva, določitev in usmeritev
goznogospodarskih ciljev, so območni načrti za obdobje 1991 - 2000 že posebej
usmerjeno zajeli:
1. Funkcije gozdov na osnovi izraženih in
strokovno utemeljenih potreb ali ovrednotenja funkcij samo za površine, kjer je bila
določena funkcija izjemno poudarjena, kar
vpliva ali določa način gospodarjenja. Po
določbah o funkcij gozdov v Zakonu o gozdovih iz l. 1985 so obravnavane naslednje
funkcije gozdov: varovalna, hidrološka, higiensko-zdravstvena, klimatska, zaščitna
(poimenovana kot okoljetvorne), turistično
rekreacijska, dediščinsko-varstvena, estetska, raziskovalna, poučna (poimenovana kot
kulturno pogojene), zoocenotska, lesnoproizvodna in funkcija drugih gozdnih proizvodov (poimenovana kot proizvodne). Dane
so temeljne smernice za vzdrževanje in razvoj funkcij zaradi splošnega družbenega pomena gozdov in napravljena ocena pomena funkcij pri oblikovanju gozdnogospodarskih ciljev in določene stopnje intenzivnosti
gospodarjenja.
2. Kot gozdnati prostor so načrti določili:
gozdne površine, zaraščajoče kmetijske površine, površine nad gozdno mejo, ves nerodoviten svet in enklave kmetijskih površin, vključno s celki in ožji pas ob robu
gozda.
3. Za območje gozdov so določene površine, ki so bile po takrat veljavnem zakonu
vključene kot gozdne površine v načrte
gozdnogospodarskih enot in dodane površine ruševja.
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4. Območje varovalnih gozdov je bilo
ločeno kot strokovni predlog na osnovi

dovalorizacije varovalne funkcije gozdov v dveh
stopnjah poudarjenosti in njihove sinteze, s
katero smo razmejili območje varovalnih
gozdov v dva dela oziroma območja varovalnih gozdov 1. in 2. stopnje pomembnosti
glede na potrebne omejitve in usmeritve.
Skupna površina območja varovalnih gozdov 1. stopnje ni bistveno odstopala (okoli
1O % je večja) od obsega že razglašen ih
varovalnih gozdov; nastale pa so spremembe v prostorski razporeditvi (npr.: zaradi
prekategorizacije nekaterih varovalnih gozdov v gozdove s posebnim namenom). Strokovni predlog območja varovalnih gozdov
druge stopnje pomembnosti je določil nove
površine za varovalne gozdove v znatnem
obsegu (okoli 14,5% od skupne površine
gozdov).
5. Območje gozdov s posebnim namenom je določeno na osnovi valorizacija drugih okoljetvornih in ku:turno pogojenih funkcij po tedanjem poimenovanju skupin funkcij in njihove sinteze v prostoru. Strokovni
predlog je zajel 6,2 % gozdov od skupne
površine.
6. Območja za sanacijo so določeni poškodovani gozdovi in vključujejo območja,
kjer so gozdovi ogroženi ali v propadanju
na več kot 50 % površine in so glede na
povzročitelja lahko razdeljena na območja
zaradi: imisij, naravnih ujm, gozdnih škodljivcev, hiranja jelke in škode od divjadi.
Za sanacijo je evidentirana okoli 4,0 % od
skupne gozdne površine. Nekatere vrste
škod se med seboj prekrivajo.
7. Območja za prem eno razvrednotenih
gozdov so zajela nekdanje steljnike, panjevce in grmišča ter zarasle kmetijske površine z neustrezno zasnovo gozda. Evidentirana je okoli 7,5 % gozdov od skupne
gozdne površine.
8. Območja v zaraščanju so zajela le
neznatne površine (okoli 0,5 % od skupne
površine gozdov).
9. Najmanj ranljiva območja v gozdovih v
večini načrtov niso določena.
1O. Pregled izvršenih in načrtovanih posegov v gozdni prostor po vrsti in obsegu v
prostoru ter izločena območja za razreševanje nasprotij s podrobnejšim ovrednotenjem funkcij gozdov.
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11. Predloge in usmeritve za razreševanje nasprotij v gozdnem prostoru.
12. Idejni predlog tras gozdnih cest za
odpiranje vsega gozdnega prostora in usmeritve za vzdrževanje in razvoj gozdne
infrastrukture.
13. Karte funkcij gozdov in karta izloče
nih spredaj omenjenih območij, vključno z
označitvijo, kaj je zajeto v gozdnati prostor
in kako naj bi bil prostor odprt z gozdnimi
cestami, ki bi služile več namenom.
14. Makroekonomska ocena potrebnih finančnih sredstev za ohranitev in razvoj gozdov, ki bi jih zahtevale pripravljene strokovne določitve za uveljavljanje usmeritev.
3.2.2 Pomanjkljivosti opisanih gradiv in odstopanja od zdaj veljavnega Zakona o gozdovih.
3.2.2 Deficiencies of the materials described and
discrepancies from the present Forestry Act

Pri obravnavi območnih načrtov je bila
spredaj navedena vsebina analizirana, kritično ocenjena, dani pa so bili tudi predlogi
za dopolnitev. Iz analiz (Pogačnik 1992)
povzemamo nekaj ocen, ki jih je treba upoštevati pri možni uporabi teh strokovnih gradiv za pripravo vsebinske zasnove gozdne
krajine na državni ravni:.
1. Funkcije gozdov. Analiza opravljene okvirne valorizacija izjemno poudarjenih gozdnih funkcij je opravljena po območjih z različno intenzivnostjo, vendar v okviru še sprejemljivih postopkov in danih usmeritev, če
prav merila za vrednotenje niso vedno
enakovredna oziroma usklajena med g. g.
območji. Tako so se po obsegu razširjenosti v Sloveniji po naši oceni ustrezno razvrstile funkcije na prvih petih mestih (1. varovalna, 2. hidrološka, 3. dediščinsko-vars
tvena, 4. rekreacijsko-turistična in 5. zdravstveno-higienska), medtem ko je določen
obseg drugih funkcij manj zanesljiv in zato
tudi rang lestvica v Sloveniji in v območjih.
Skupna ocena opravljene inventarizacije in
ovrednotenja funkcij po g. g. območjih kaže
relativno primerljive podatke in smo tako
lahko predlagali ob potrjevanju načrtov ustrezne dopolnitve za posamezna območja.
Prav tako so dopolnjene temeljne smernice
za vzdrževanje in razvoj splošno koristnih
funkcij gozdov. Z upoštevanjem navedene-

ga so tako ovrednotena funkcije gozdov
ena izmed ustreznih osnov za usmeritev
vključevanja gozdarstva v planiranje in urejanje prostora na državni ravni.
Novi zakon je podrobneje definiral ali preimenoval nekatere funkcije in jih tudi nanovo razvrstil v tri skupine funkcij: ekološke,
socialne in proizvodne v skladu z Ustavo in
tako tudi vnesel novejša znanja in spoznanja o funkcijah gozdov. V ekološke funkcije
so iz prej obravnavane skupine okoljetvornih funkcij uvrščene: funkcija varovanja zemljišč in sestojev (prej imenovana varovalna), hidrološka, klimatska in na novo uzakonjena biotopska funkcija. V skupino socialnih funkcij sta se prerazporedili in uvrstili
do tedaj v skupini okoljetvornih funkcij: higiensko-zdravstvena in zaščitna funkcija varovanje objektov (prej samo zaščitna), iz
skupine kulturno pogojen ih ·funkcij pa: turistična, rekreacijska (prej združeno obravnavani kot rekreacijsko-turistična funkcija),
poučna, raziskovalna, obrambna, estetska
in funkcija varovanja naravne in kulturne
dediščine ter drugih vrednot okolja (prej dediščinsko-varstvena funkcija). V skupini proizvodnih funkcij so razvrščene: lesnoproizvodna, pridobivanje drugih gozdnih dobrin
(poimenovana funkcija drugih gozdnih proizvodov) in lovnogospodarska funkcija (v načrtih obravnavana le zoocenotska ali prehrambena funkcija za divjad). Navedene
razlike v preimenovanju nekaterih funkcij
so po večini vsebinsko povezane z dosedanjo obravnavo funkcij in z analizami o
izraženih ali strokovno utemeljenih potrebah po teh funkcijah. Strokovno določene
potrebe po teh funkcijah in upoštevanje razlik ter pomanjkljivosti lahko služijo za osnovo ali primerjavo pri ovrednotenju funkcij za
državno raven.
2. Gozdni prostor smo v načrtih poimenovali kot gozdnati prostor, v katerega smo
skušali z dinamično definicijo vključiti gozdno in gozdnato krajino, saj smo ocenjevali,
da je za celovito vključevanje gozdarstva v
prostorsko urejanje treba jasno razmejiti obravnavo gozdnega prostora in zagotoviti gospodarjenje z gozdnim prostorom, kar je
upošteval tudi novi zakon. Kljub spredaj
prikazanim usmeritvam, gozdni prostor v
vseh delih Slovenije ni zadosti razmejen,
so pa izdelani predlogi primerna osnova,
da podrobneje razčlenimo problematiko.
GozdV 54, 1996

429

Zasnova gozdne krajine na državni ravni

. 3. Strokovni predlog območja gozdov se
Je razlikoval od tedanje obravnave, saj je
dosledno_ vključil tudi območja ruševja (prej
Je bilo rusevje v večji meri uvrščeno v nero-

dovit_n! svet) in tisti del negozdnih zemljišč v
zarascanJU, kjer Je bila ena izmed funkcij
g?z?ov IZJemno ~oudarjena - za oboje še

n1 b1lo neposrednih zakonskih

določb.

vključeno

ne-

kajkrat več površin, kot je razglašen ih varovalnih ~ozd?v. Z temeljitejšo inventarizacijo
1n valonzaciJO varovalne funkcije smo zajeli
~aro~~lnost gozdov v širšem smislu, objektlvnejsa merila za doslednejšo razmejitev v

prostoru pa bo treba določiti na nižji ravni,
ko se bodo pripravljali neposredni predlogi
za razglasitev varovalnih gozdov. Za do·
polnitev usmeritev in omejitev pri gozdnem

gospodarjenju in v primeru posegov v ta
~bmočja smo pripravili priporočila, ki naj bi
Jih načrtovalci že vključili v načrte. Ta bi tudi
že služila kot okvir za gozdnogospodarsko
načrtovanje

na nižji ravni.

Strokovni predlog

območja

varovanja go-

zdov n1 v neposrednem nasprotju z novimi

zakonskimi

določili,

saj zakon

vključuje

v

varovalne gozdove vse površine, v katerih

je izjemno poudarjena katera koli ekološka
fu~kcija.

To pa pomeni, da že imamo pre-

lezen obseg ekoloških funkcij zajet, nima·
mo le v celoti vključene nanovo zakonsko
določene

biotopske funkcije. Za varovanje
IZJemno pomembnih biotopov v strokovnem
predlogu območja varovalnih gozdov in zunaj njega še ni razpoložljivih podatkov v
gozdnogospodarskih načrtih (razen nekaj
izjem).
5. Strokovni predlog območja gozdov s
posebnim namenom vključuje površine, kjer
Je IZJemno poudarjena ena ali več funkcij iz
skupine socialnih funkcij. Opravljena inventarizacija ali tudi valorizacija izraženih in

strokovno utemeljenih potreb pa sta neenakomerno zajeli te površine po območ

jih. Povsod ni bila jasna

določitev

ali so

zajete res le površine z že aktivira~o funkcijo ali pa so le nakazane naravne danosti
da se na teh površinah uveljavi in razvij~

določena funkcija. Ta območja se bodo tudi najbolj spreminjala tako po obsegu kot v

prostoru in za njihovo razmejevanje bodo
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zlasti družbeno ekonomski po·

Novi Zakon o gozdovih (44. čl.) že ima tudi
ločene določbe glede načina razglašanja
gozdov za gozdove s posebnim namenom:

- gozdovi, v katerih je izjemno poudarjena raziskovalna funkcija, higiensko-zdravs-

4. Strokovni predlog območja varovalnih
gozdov vključuje v območjih praviloma ustrezne površine, saj je vanj

odločujoči

goji in primerna osveščenost vseh zainteresiranih za njihovo vzdrževanje in razvoj.

tvena funkcija ali funkcija naravne in kulturne dediščine se razglasijo za gozdove s

posebnim namenom. V to kategorijo gozdov spadajo tudi gozdna zemljišča, na katerih so skladišča ali vadbeni objekti, na·
menjeni obrambnim potrebam, in območja
gozdov, ki so razglašena za naravno znamenitost po predpisih o varstvu naravne
dediščine;

- gozdovi,

v katerih je izjemno poudarje-

na zaščitna, rekreacijska, turistična, pouč

na, obrambna ali estetska funkcija, se lahko razglasijo (določba ni obvezujoča) za
·gozdove s posebnim namenom.

6. Strokovni predlogi sanacijskih območij
so pomanjkljivo določeni. Zanje je potrebno
določiti nanovo izhodišča in dati usmeritve
za njihovo izločanje na osnovi posebnih štu-

dij, ki so že zajete v raziskovalnih progra·
mih.
7. Strokovni predlogi idejnih tras gozdnih
cest, prednostnih območij za gozdarstvo,
območij nasprotij in tudi območij manj ranljivih površin so praviloma dokaj pomanjkljivo obdelani. Za posamezna problemska ob·
močja

so iskala rešitve le nekatera območ

ja. Pri iskanju teh rešitev je nakazana ali
razčlenjena problematika, ki bi lahko koristila za delo na teh področjih.
8. Analiza osnov za ekonomsko vrednotenje usmeritev in potrebnih ukrepov za vzdrževanje in razvoj izjemno poudarjenih funk·
cij ter prilagojeno gospodarjenje je opravlJena v 5 g. g. območjih. Vključeni podatki
le omogočajo napraviti okvirno oceno potrebnih sredstev za državno raven. Ta oce-

na je opravljena in vključena že v Programu razvoja gozdov Slovenije.
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3.2.3 Nedorečenost zakonskih določb za
celovito urejanje gozdnega prostora
3.2.3 /nconsistency of statutory provisions regar~
ding integral planning in the forest space

določbe, da se z načrti za gospodarjenje z
gozdovi določijo pogoji za usklajeno rabo
gozdov in poseganje v gozdove in gozdni
prostor. Zadnji del stavka odpira vprašanje:

ali imamo v programu priprave prostorske
Zakon o gozdovih ima nakazana sorazmerno celovito rešitev tudi za načrtovanje

in gospodarjenje z gozdnim prostorom za
gozdnogospodarsko območje in gozdnogospodarsko enoto, le da nima zadosti dorečenih nekaterih določb. Razrešitev nekaterih nakazanih dilem pričakujemo zlasti z
ustrezno usklajeno zakonodajo, ki jo moramo pripraviti, ali obstoječo dopolniti, in to:
• s podzakonskimi predpisi in strokovnimi

navodili s področja gozdarstva;
• s predpisi o planiranju in urejanju prostora;

• s predpisi drugih sektorjev, ki obravnavajo naravne vire;

·

• s pripravo in sprejetjem strategije prostorskega razvoja Slovenije oziroma Pro-

storskega plana Slovenije.
Ne zadosti pojasnjene oziroma opredeljene določbe za celovito urejanje gozdnega prostora in

učinkovita

navezava na

za~

konodajo o urejanju prostora se kaže zlasti
v naslednjih določbah:
1. ureditveno območje gozdov in povezava z gozdnogospodarskimi območji oziroma gospodarskimi enotami, za katere je
določen prostorski del gozdnogospodarskega načrta;
2. normativna izhodišča in merila za do~
ločitev

negozdnih površin, ki so ekološko

oziroma funkcionalno povezana z gozdom

in skupaj z njim omejujejo gozdni prostor;
3. obvezna

izhodišča

za stopnjo varova-

nja okolja pred obremenitvami in varstveni
režimi zavarovanih naravnih bogastev;

Ad 1. Zakon o gozdovih med drugim doda je "ureditveno območje gozdov s
prostorskimi planskimi akti lokalnih skupnosti oziroma republike določeno geografsko
zaokroženo območje gozdnega prostora,
loča,

zmanjšano ali povečano za površino, ki je
predvidena za krčitev oziroma razširitev''. Pr-

vi del stavka določa ureditveno območje gozdov podobno, kot je določen pojem gozdnogospodarskega območja ali g. g. enote, le
da je pri g. g. območju še poudarjena ekosistemska celota, kar je pomembno za načrtovanje

v prostoru. Zato tudi zakonske

zakonodaje, da bo prostorsko planiranje na
regionalni in lokalni ravni še posebej urejeno za gozdni prostor, prostorski deli gozdnogospodarskih načrtov pa bodo prostorski dokumenti ali le strokovne podlage zanje. Osnovno usmeritev in odgovor na

sprednje vprašanje bi moral dati zakon o
urejanju prostora in državni prostorski plan.
V sestavni del prostorskega plana RS naj
bi že zakon predvidel zasnovo gozdne krajine. Ta naj bi pa tudi rešila in določila ureditveno območje gozdov na regionalni in
lokalni ravni, to je kdaj in kje se ureja prostor s prostorskimi deli g. g. načrtov in kje s
posebnimi krajinskimi načrti za območje

gozdnega prostora.
Ad 2. Na osnovi izkušenj pri določanju
gozdnega prostora v območnih gozdnogospodarskih načrtih, ko smo uporabili spredaj
opisana izhodišča, moramo utemeljiti in do~
ločiti pojme teh kategorij strokovno in tudi s
predpisi. Tako lahko ugotovimo in utemelji-

mo, da so ekološko vezane na gozd povr~
šine višinskih pašnikov, nerodovitni svet in
travišča nad gozdno mejo ter enklave nerodovitnega sveta med gozdovi. Za te površi-

ne je tudi razmejitev v prostoru nesporna.

Pri drugih kategorijah (v ospredju funkcionalna in tudi ekološka navezava na gozd),
kot so: površine enklav kmetijskih površin,
površine obvodnih logov, vplivni pas ob
gozdnem robu pa bi morali tudi določiti določena merila s predpisi (npr.: za enklave
kmetijskih površin glede na velikost, vrsto
rabe in velikost naselja, vplivni pas ob gozdnem robu za gospodarske gozdove ali gozdove s posebnim namenom minimalno v
širini višine starega gozdnega drevja, ob

varovalnih gozdovih minimalno 50 m, za
loge % gozdnatosti in velikost ter kvaliteta
kmetijskih površin) med gozdovi. Vse navedene površine bi zajeli in usmerili razmejitev z zasnovo gozdne krajine na državni
ravni, neposredno razmejitev na karti pa

izvedli in določili v vrsto prostorskega dokumenta na regionalni ravni (gozdnogospo- '
darsko območje). V ta gozdni prostor bi
bilo, poleg gozdarske infrastrukture potrebGozdV 54, 1996
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no vključiti tudi vse druge objekte in naprave ki ne izpolnjujejo pogojev za drugo uredit~eno območje po drugih predpisih (Zakon o gozdovih 3. čl.).
Ad 3. Obvezno zakonsko izhodišče za
izdelavo goznogospodarskih načrtov o stopnji varovanja okolja pred obremenitvami se
navezuje na predhodno sprejeli Zakon o
varstvu okolja, ki je predpisal študije ranljivosti okolja, na podlagi katere Državni zbor
oziroma lokalna skupnost določi stopnjo varovanja okolja pred obremenitvami. Izdelava študij pa bo zahtevno in tudi dolgotrajnejše delo, zato ocenjujemo, da je treba
iskati začasne rešitve in na državni ravni
predvideti nosilca izdelave in rok _izdelave
študije ranljivosti okolja za gozdni prostor
(npr.: BF in GIS). V zasnovi gozdne krajine
na državni ravni bi morali ta izhodišča o
stopnji varovanja okolja vgraditi posredno
in to v postopku priprave zasnove gozdne
krajine:
• z ustrezno metodologijo za ovrednotenje krajine po fitoklimatskih območjih;
• s podrobnejšo analizo ranljivosti ekoloških dejavnikov okolja, ki so zajeti pri ovrednotenju krajine;
• z inventarizacijo in analizo že dosežene
stopnje obremenjenosti in ogroženosti gozdov;
• z napovedjo oziroma oceno še sprejemljive obremenitve, odvisne od vrste in
intenzivnosti posega v gozdni prostor.
Po teh izhodiščih pripravimo namesto modela ranljivosti gozdov in drugih dejavnikov
okolja ter sinteze ranljivosti modelov okolja
relativno poenostavljeno nadomestilo z modelom ranljivosti gozdne krajine. Določena
relativna občutljivost krajine bi omogočila izločiti območja z različno stopnjo ranljivosti
(npr: zelo ranljiva, ranljiva in manj ranljiva) in
doseženo stopnjo obremenjenosti po območ
jih (prekomerna obremenjenost, še sprejemljiva obremenitev in nepomembna obremenitev). Na teh predpostavkah in posplošiIvah bi za krajinske enote določili stopnjo
varovanja okolja pred obremenitvami. Pri
tem bi posebej morali izločiti območja, za
katere smo ugotovili že čezmerno obremenjenost, zaradi katere bi morali prepovedati
nove posege, ki bi obremenjevali okolje gozdov, in bi določili dopustne ukrepe ali po· goje.
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Varstveni režimi zavarovanih naravnih bogastev pa morajo biti določeni z zak?no':'.
Ker je z Zakonom o gozdovih (93 cl.) ze
določeno, da so gozdovi zavarovano naravno bogastvo, ki so kot gozdovi z izjemno
poudarjeno katero koli ekološko funkcijo ali
raziskovalno, higiensko-zdravstveno funkcijo ali funkcijo varovanja naravne in kulturne
dediščine določeni v gozdnogospodarskih
načrtih območij z veljavnostjo od 1991 2000; to daje prostorski okvir, v katerem je
treba usklajeno z zainteresiranimi določiti
varstveni režim. Te prehodne zakonske rešitve so usklajene z zakonskimi določili, kdaj
je treba gozdove izločiti in razglasiti za varovalne gozdove. Zato so usmeritve za varstvo teh gozdov v zasnovi gozdne krajine
na državni ravni hkrati tudi obvezno izhodišče za gozdnogospodarske načrte. Pri
tem bodo upoštevane tudi usmeritve za
gospodarjenje z naravno in kulturno dediščino v gozdnem prostoru, vodnogospodarski pogoji in usmeritve za zagotavljanje drugih funkcij, ki jih pripravijo drugi pristojni
organi in organizacije (Zakon o gozdovih,

9.

čl.).

4 RAZMišLJANJA O SHEMI VSEBINSKE
ZASNOVE GOZDNE KRAJINE NA DR·
ŽAVNI RAVNI
4 REFLECTIONS ON THE OUTLINE OF THE
FOREST LANDSCAPE TOPIC ON STATE LEVEL

4.1 Uvodna

izhodišča

4. 1 lntroductory concepts
Določimo namen zasnove gozdne krajine, navedemo zakonske podlage, postopek priprave, izdelave in obravnave, ča
sovne roke in obdobje veljavnosti zasnove.
Potrebno je dati poudarek usmeritvam za
izvajanje nakazanih rešitev in kdaj ter pod
kakšnimi pogoji lahko pride do spremembe
zasnove gozdne krajine, če ni to neposredno določeno z zakonom o urejanju prostora.

4.2 Opis stanja
4.2 Situation's description

že vnaprej je treba zapisati dognane cilje
v strategiji prostorskega razvoja države (ve-
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!javni prostorski dokument oziroma sprejeta strategija) in gozdnogospodarske cilje, ki
oblikujejo gozdnogospodarsko politiko (Program razvoja gozdov). Za gozdarstvo je
treba ločeno prikazati splošne gozdarske
cilje in posebne (ožje) strokovne cilje, kar
daje vpogled, do koli ke mere je že definiran
in razmejen javni interes nad gozdovi pri
gozdnem gospodarjenju in kako se zagotavljajo pogoji za usklajeno gospodarjenje z
gozdnim prostorom zaradi drugih ne gozdarskih dejavnosti.
Z zasledovanjem že dognan ih ciljev v prostoru je treba tudi posebej zbrati:
- podatke za vse funkcije gozdov, ki so
izjemno poudarjena v prostoru;
- podatke o gozdovih, ki omogočajo vpogled v strukturo gozdne krajine in gozdnogospodarsko dejavnost ter gozdarsko infrastrukturo (npr.: delež gozda po g. g. območ
jih in krajinskih tipih gozdne krajine, lastništvo gozdov in njihova struktura po velikosti
ter površine drugih kategorij zemljišč, negozdarske dejavnosti v gozdnem prostoru,
stanje gozdov po obliki, vrsti in stopnji ohranjenosti, pregled cestnega omrežja in druge gozdarske infrastrukture, gozdarska organizacijska mreža v prostoru);
- dejavnike, ki vplivajo na gozdno krajino
(gospodarska struktura, socialna struktura,
vplivi okolja, ki se kažejo s poškodovanostjo gozdov, različne obremenitve v prostoru
do poškodb zaradi različnih posegov v gozd
in gozdni prostor);
- izražene potrebe ali zahteve po gozdnem prostoru (npr.: veljavni prostorski dokumenti ali izdelani programi za razvoj v
prostoru državnega pomena).
4.3 Razmejitev gozdnega prostora
4.3 Delimitation of the forest space

Pri oblikovanju vsebinske zasnove gozdne krajine moramo določiti izhodišča in merila za razmejitev gozdnega prostora, ki naj
bi omogočila členitev vsega prostora za
nižje ravni prostorskega načrtovanja. Razmišljanja, katere površine naj bi se vključile
v gozdni prostor, so že navedena pri obravnavi nedorečenosti zakonodaje za celovito
prostorsko urejanje prostora. Po nakazanih
izhodiščih opišemo in damo oceno posameznih kategorij, ki so ekološko oziroma

funkcionalno vezana na gozd, in skupni
orientacijski pregled (npr.: v ha ali % v odnosu na vso površino države) gozdnega
prostora po gozdnogospodarskih območjih
in krajinskih tipih. Na ta način dobimo strukturo gozdnega prostora (% gozdov in %
prostora, ki je ekološko oziroma funkcionalno vezan na gozd) za državo in tudi
specifičnosti za posamezno gozdnogospodarsko območje, ki odraža dosedanje uveljavljeno dinamično razmerje med naravo
in človekom, in tudi večje razlike pri nadaljnji členitvi naravne strukture in družbenoekonomskih, socialnih, kulturnih in drugih
dejavnikov.
4.4 Presoja ali ovrednotenje podatkov
4.4 Judgement or evaluation of data
4.4.1

Vzročne

analize

4.4. 1 Model analyses

Za vse izjemno poudarjena funkcije gozdov je treba dokumentirati vzroke, to je
odgovoriti na vprašanja, kdo in zakaj izraža
potrebe ali zahteve po določenih funkcijah
v prostoru, in analizirati pomen teh funkcij s
strokovnimi utemeljitvami naravnih, socialnih in proizvodnih dejavnikov. Pomembne
so zlasti ugotovitve, kako se izjemno poudarjena funkcije v prostoru razporejajo in
medsebojno prekrivajo in kakšna je njihova
medsebojna odvisnost (pospeševalna, neodvisna, omejevalna). Zato naj bi se navedle težnje ali napovedale želje za spreminjanje vloge in pomena posamezne funkcije gozdov za prihodnje.
Za analizo gozdne krajine ima pomembno
vlogo struktura gozda, ki se na zunaj odraža
v členjenosti gozdov v prostoru (gozdni rob}
v odvisnosti od rastišč in izkoriščenosti le
teh, reliefa, nastalih razlik pri možni in realni razširjenosti drevesnih vrst ter vrste in
oblike gozdov v prostoru. Z vzročno analizo navedenih dejavnikov in presojo zgodovinskega razvoja gospodarjenja z gozdovi
prikažemo vzroke in pomen le-teh za primernost nastalih struktur v prostoru in njihovo vlogo za pomen vseh funkcij gozdov
v odvisnosti od vseh dejavnikov v prostoru.
V gozdnem prostoru pa moramo realno
presoditi tudi vse negozdarske dejavnosti
in njihovo dogajanje v gozdnem prostoru
GozdV 54, 1996
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(sočasna raba gozdnega prostora). (Opomba: V Zakonu o gozdovih - 3. čl. je definira-

usmeritve in pogoje, saj s samim načrtom

na raba gozdov kot skupni izraz za izkoriš-

vati pomembnost in izvedljivost posamez-

čanje funkcij gozdov, ki je po tem zakonu
dovoljeno tudi nelastnikom gozdov: nabiranje gob, plodov gozdnega drevja in drugih
rastlin, ki rastejo v gozdovih, nabiranje rastlin in njihovih delov, čebelarjenje, gibanje
po gozdovih, rekreacija v gozdovih in po-

nih interesov pri ugotovljeni (željeni ali določeni) strukturi gozdnogospodarskih ciljev.
Če za republiški pomen in določene splo-

dobno; vse to pa ni enakovredno izrazu

raba gozdnega prostora negozdarskih dejavnosti v gozdnem prostoru). V tej analizi
obravnavamo rabo prostora za dejavnosti,

ki vplivajo na gozdarstvo, in na katere bolj
ali manj vpliva vključena raba gozdov in so

in postopkom nismo uspeli zadosti upošte-

šne in posebne strokovne cilje razčlenimo

gozdnogospodarske cilje le na osnovi 6 generalnih ciljev, to je: rastiščni proizvodni
potencial, les in druge dobrine gozda, finančni dohodek, delo, ekološki vplivi in socialni vplivi, mora biti vloga in pomen teh
različen zaradi pestrosti pojavnih oblik in
pogojev. Pri teh ciljih moramo upoštevati
velike razlike zlasti glede na lastništvo goz-

odvisne od naravnih virov v gozdnem pro-

dov. Tako so v zasebnem sektorju v os-

storu, kar je treba upoštevati pri nadaljnjih

predju

fazah priprave zasnove gozdne krajine in

vezani na proizvodnjo lesa in ohranjanje
plodnosti rastišč. Če pa moramo močneje

tudi v samem postopku njene obravnave.
Zato je pravilna presoja pomena negozdarskih dejavnosti in stopnje pomembnosti njihovega vpliva na gozdove in gozdno gospodarjenje izjemnega pomena.
Podrobnejšo analizo zahtevajo negozdne površine, ki se naj vključijo v gozdni
prostor, da bi omogočili strokovno presojo
o primernosti teh površin za določeno rabo

vključiti

finančni

cilji,

čeprav

so ravno tako

ekološke in socialne funkcije, se

moramo pri tem le vprašati, v kolikšni meri

in na kakšen način to lahko zagotovimo v
zasebnih gozdovih, ali iščemo druge poti.
Zato je za gotovo temeljna zahteva, da
javni gozdovi prevzemajo močneje te funkcije, kar se kaže že z določevanjem konkretnih ciljev za gozdarstvo in s soočanjem

potreb po izjemno poudarjenih funkcijah gozdov in gozdarske dejavnosti ali zaradi interesa in potreb za katero koli drugo rabo.

s cilji drugih dejavnosti v gozdu. Analiza in
presoja ciljnih konfliktov je eno izmed pomembnih izhodišč za rangiranja ciljev in
izbiro metode urejanja gozdnega prostora.

4.4.2 Razprava o ciljih, nasprotjih in njihovo

4.4.3 Ovrednotenje gozdne krajine in alter-

razreševanje
4.4.2 Discussion on goa/s, controversies and their
solution

nativne usmeritve
4.4.3 The evaluation of forest /andscape and alternative options

v prostoru zaradi izraženih ali utemeljenih

V gozdnem prostoru se srečujemo:

• s sistemom gozdnogospodarskih ciljev,
ki že vključujejo zakonsko določeno stopnjo javnega interesa;

• s cilji obstoječih dejavnosti v gozdnem
prostoru in

• s cilji drugih dejavnosti, ki iščejo prostor
za svoj razvoj v gozdu.

Zaradi večjega števila ciljev na isti površini, prihaja do nasprotij. Zato je primerna
razprava o alternativnih možnih ciljih. V sistemu gozdnogospodarskih ciljev smo že
uveljavljali metodo za rangiranja gozdnogospodarskih ciljev (npr.: intersektorska metoda parnih primerjav). Posamezni delni cilji
pa niso vedno dobili posledično določene
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Za ovrednotenje krajine je treba upoštevati do zdaj določene ugotovitve in izhodišča,

ki uravnavajo dinamično razmerje med

naravo in človekom. Tako ocenjujem, da bi
pri dosedanjem znanju, kadrih, z razpoložljivimi informacijami itd. morali zagotoviti:
- določitev krajinskih tipov v gozdnem
prostoru s členitvijo prostora tako, da je
ohranjena celovitost fitoklimatskih tipov
gozdne vegetacije in gozdnogospodarskega območja;
- začasno, poenostavljeno analizo ranlji-

vosti gozdnega prostora z vključitvijo:
• ocene občutljivosti tistih dejavnikov, ki
tudi najobjektivneje omogočijo ovrednotenje funkcij gozdov;
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• ocene stopnje obremenjenosti okolja in
* ocene še sprejemljive obremenitve;

- izbiro izhodišč in meril za objektivno
ovrednotenje krajine in ovrednotenje gozdne krajine v treh ali petih stopnjah pomembnosti;
- določitev stopnje varovanja okolja pred
obremenitvami in varstvene režime zavarovanih naravnih bogastev po stopnjah pomembnosti krajine.
Pri gospodarjenju z gozdovi moramo zasledovati določene cilje in zagotoviti tudi
ohranitev in razvoj najpomembnejših krajinskih vrednot z usklajevanjem vseh interesov v prostoru. Rangiranja ciljev in analiza pričakovanih nasprotij zaradi gozdnega
gospodarjenja in zaradi usmeritev drugih
dejavnosti v prostoru narekuje, da načrtu
jemo določene omejitve za gozdarsko dejavnost in tudi za vse negozdarske dejavnosti po postopku usklajevanja in razmejevanja javnega in zasebnega interesa. Zaradi
uveljavljanja javnega interesa nad gozdovi
tudi posredno s prilagojenim gozdnim gospodarjenjem, kjer je že izjemno poudarjena
določena funkcija zaradi potreb določene
dejavnosti, ali ker so naravne možnosti dane, da se razširijo zahteve po teh funkcijah
(še ne aktivirana funkcije gozdov), je treba
iskati alternativne možnosti razreševanja nasprotij. V ta namen je z zasnovo gozdne
krajine za gozdarstvo treba določiti, da se z
načrti gospodarjenja z gozdovi predvidijo
cilji in ukrepi v razponu med minimalnimi in
optimalnimi možnostmi in pogoji. Minimalne zahteve za varovanje in vzdrževanje gozdov in gozdnega prostora morajo biti zagotovljene za vso državo (Opomba: to so gozdarski ukrepi varstva, nege, obnove gozdov
in vzdrževanje funkcij gozdov in gozdnega
prostora, vključno z gozdarsko infrastrukturo, kar že določa zakon o gozdovih.) Pose'
bej pa je treba določiti, kako hitro je mogoče uveljavljati tudi razvoj gozdov (npr.: odpiranje gozdov z gozdnimi prometnicami,
sanacijo poškodovanih gozdov ali premeno
razvrednotenih gozdov) in pospeševanje izjemne poudarjenosti določenih funkcij gozdov (npr.: funkcijo varovanja zemljišč in sestojev s sanacijo zemljišč ali sestojev, rekreacijsko funkcijo z ureditvijo opreme za
rekreacijo, turistično z ureditvijo infrastrukture za turizem in podobno) in kako uveljaviti usklajevanje vseh interesov v gozdnem

prostoru. Zato je treba določiti strokovne
podlage za gozdno gospodarjenje z gozdovi in iskati alternativne rešitve tudi za razvoj
ali krepitev vseh funkcij gozdov in te uskladiti z drugimi interesi na osnovi določenih
pogojev, ki omogočajo prilagojeno gozdno
gospoda~enje v določenem času in prostoru.
4.5 Usmeritve ali strokovne podlage za
urejanje gozdnega prostora
4.5 Trends in or technical materials for forest space planning

Na osnovi analize stanja in z določitvijo
za vključitev v gozdni prostor tudi
negozdnih zemljišč, ki so ekološko oziroma
funkcionalno vezana na gozd, z obravnavo
ciljev, ovrednotenjem gozdne krajine, presojo pričakovanih nasprotij in z iskanjem
alternativnih rešitev za sprejete cilje in usmeritve iz "Programa razvoja gozdov Slovenije" ocenjujemo, da je treba zajeti z usmeritvami ali s strokovnimi podlagami v zasnovi
gozdne krajine za državno raven (kolikor ni
z zakonskimi predpisi določeno drugače) zlasti naslednje:
1. Zasnova gozdne krajine na državni
ravni je obvezno izhodišče za regionalno
raven. Prostorski del gozdnogospodarskega načrta območij je tudi predpisani prostorski dokument za območje in vsebuje
vso potrebno vsebino (usklajeno z MOP in
z UND) po predpisih Zakona o gozdovih in
Zakona o urejanju prostora. Z njim se tudi
razmeji gozdni prostor in določi ureditvena
območja gozdov:
- kje se uveljavi prostorski del načrta za
gozdnogospodarsko enoto tudi kot prostorski dokument (npr.: kjer ni pričakovati konfliktov vsaj v večjem obsegu ali pomenu) in
- kje je gozdnogospodarski načrt le kot
obvezna strokovna podlaga pri urejanju
gozdnega prostora oziroma kje se izdelujejo še posebni krajinski ali krajinsko-ureditveni načrti (npr.: večnamenska območja,
rekreacijska območja itd.).
2. V območje gozdov se vključijo gozdovi, ki jih določa 2. čl. Zakona o gozdovih. V
prostorski del goznogospodarskih načrtov
se med gozdove obvezno vključijo:
- zemljišča v zaraščanju v tistih predelih,
kjer imajo lahko po objektivnih strokovnih
izhodišč
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merilih izjemen pomen za katero koli eko~

Za

območje

gozdov s posebnim name-

loško funkcijo, funkcijo varovanja naravne

nom državnega pomena pripravimo nasled~

in kulturne dediščine ali znanstveno razi~
skovalni namen,

nje alternativne predloge, da so gozdovi s
posebnim namenom republiškega pome-

- erodirana, neobdelana, slabo produktivna kmetijska zemljišča v ekstremnih pogojih;

na:

- izražene in strokovno utemeljene po~
trebe za ogozditve zaradi krepitve zaščitne

funkcije - varovanje objektov.
V prostorske dele gozdnogospodarskih
načrtov za gozdove se ne sme vključevati:
- zaraščajoče kmetijske površine v območjih, kjer bi razvrednotili izjemno estet-

sko podobo krajine (krajino najvišjih vrednosti - zaradi ohranitve kulturne identitete
v kulturni krajini);
- zaraščajoče kmetijske površine ali ogo-

zditve, ki bi omejevale ali razvrednotila izjemno pomembno ali pomembno rekreacijsko vlogo gozdov ali biotopsko funkcijo;
- večje zaraščajoče kmetijske površine,

kjer je nadpovprečna boniteta posameznih
kategorij kmetijskih zemljišč.
3. Na območni (regionalni) ravni je treba
določiti izhodišča

ali merila za načrte gozd-

nogospodarskih enot - prostorski del, po
katerih se pripravi strokovni predlog za razmejitev primerne rabe vseh zaraščajočih

kmetijskih površin (za gozd, rekreacijo, pozidavo itd.) v gozdnem prostoru, ki služi pri
obravnavi za uskladitev vseh interesov v

prostoru.
4. V skladu z sprejeto gozdarsko zakonodajo določimo v prostoru območja varo-

valnih gozdov in območja gozdov posebnega namena.
Za območje varovalnih gozdov pripravi-

mo naslednje alternativne predloge, po ka-

a) vse površine gozdov, v katerih so s 1.
in 2. stopnjo izjemno poudarjena raziskovalna funkcija, higiensko-zdravstvena funkcija ali funkcija varovanja naravne in kulturne dediščine, v katero so zajete tudi razglašene naravne znamenitosti;

b) vse površine gozdov, kjer je le s 1.
stopnjo izjemno poudarjena raziskovalna
funkcija, higiensko-zdravstvena funkcija ali
funkcija varovanja naravne in kulturne dediščine,

v katere so

vključene

tudi razgla-

šene naravne znamenitosti državnega
mena;

po~

c) vse površine gozdov, kjer so le s 1.
stopnjo izjemno poudarjena raziskovalna
funkcija, higiensko-zdravstvena funkcija ali
funkcija varovanja naravne in kulturne dediščine, v katero so vključene tudi razglašene naravne znamenitosti državnega po~
mena, in površine gozdov, kjer se dve ali
več

prej omenjenih funkcij 2. stopnje pou-

darjenosti prekrivajo na isti površini.

Za predlagane alternative varovalnih gozdov in gozdov posebnega namena podamo obseg in razširjenost navedenih funkcij
v prostoru, strokovne utemeljitve o oprav~

ljenem ovrednotenju ter predlog varstvenega režima, to je potrebnih omejitev in pogojev (npr.: v varovalne gozdove ni dovoljeno
posegati zaradi spremembe namembnosti
niti graditi gozdne ceste, ali se navedejo

izjeme in pogoji pri urejanju gozdov za posebne namene), kakor tudi oceno posledic
(obveznost države, lokalnih skupnosti ali

terih so varovalni gozdovi republiškega pomena:

tistih interesentov, ki izražajo zahtevo za

a) vse površine gozdov, kjer je katera
koli ekološka funkcija izjemno poudarjena s
1. in 2. stopnjo poudarjenosti, to je ko omejuje ali samo vpliva na gozdno gospodarje-

čen

nje;

b) vse površine gozdov, kjer je katera
koli ekološka funkcija poudarjena le s 1.
stopnjo;
c) vse površine gozdov, kjer je katera koli
ekološka funkcija poudarjena s 1. stopnjo
in kjer se dve ali več ekoloških funkcij 2.
stopnje prekrivajo.
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njihovo

izločitev),

zaradi

odločitve

za dolo-

obseg in režim varovanja.

Vse izjemno poudarjena funkcije, ki določajo območje

varovalnih gozdov in gozdov
posebnega namena ovrednotimo in razme-

jima v prostoru v območnih gozdnogospodarskih načrtih in pripravimo predlog ter
izvedemo postopek za razglasitev v skladu
z zakonskimi določili.
5. Za sanacijska območja razvrednoten ih
gozdov in območja za premene opustoše-

nih gozdov je treba pripraviti

razčlenjeno

problematiko vzrokov in posledic, oceno
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stopnje in obsega ogroženosti gozdov, strategijo za sanacijo ali premene v prostoru s
poudarkom na postopku in pripravi prostorske dokumentacije glede na: vrednostne
kategorije krajine, izvedbo (obveznosti za
izvedbeni dokument) in zagotavljanje pogojev. Na osnovi določenih pogojev je treba zagotoviti okvimo usmeritev načrtova
nja sanacij ali premen v gozdnogospodarskih načrtih. Tako npr.: predlagamo, da ne
moremo vključiti v sanacijska območja ali v
območja premen tista ožja območja, v katerih so škodljivi vplivi prekomerni, dokler
niso znižani na sprejemljivo stopnjo. V območja premen ne moremo zajeti najkvalitetnejše krajinske tipe, kolikor niso potrebne premene s posebnimi prostorsko-ureditvenimi pogoji za oblikovanje krajine.
6. V območjih gozdov, kjer je na državni
ravni ugotovljena prekomerna stopnja obremenjenosti okolja, je treba preprečiti vsakršne nove obremenitve ali posege v gozdni
prostor vse dotlej, dokler ni dosežena še
sprejemljiva stopnja obremenjenosti okolja.
V območju gozdov moramo evidentirati vse
obremenitve gozdnega prostora v gozdnogospodarskih načrtih in določiti smemice
ter ukrepe za preprečevanje in zboljšanje
stanja.
7. Določiti je treba vse načrtovane ali
predvidene posege v gozdni prostor državnega pomena in določiti, da je treba za ta
območja napraviti temeljite študije o ranljivosti, iskati alternativne rešitve in opraviti
vsestransko analizo vplivov na okolje. Podrobneje pa je treba obravnavati vse posege v gozdni prostor na regionalni ravni (npr.:
za gozdarstvo pomembno idejno odpiranje
gozdov z gozdnimi prometnicami, razvoj
rekreacijskih ali turističnih območij, sanacijskih območij in območij premen ter ogozditve) pri pripravi prostorskega dela območ
nih gozdnogospodarskih načrtov in zanje
dati usmeritve o postopkih za razreševanje
le-teh pred pripravo izvedbene prostorske
dokumentacije.
8. Pri načrtovanju sočasne rabe gozdnega prostora moramo zajeti obvezna izhodišča v obliki osnovnih omejitev ali dopustnosti ter usmeritev za naslednje dejavnosti:
- lovstvo (npr.: kdaj in pod kakšnimi pogoji izločati mirne cone za divjad ali graditi
obere za rejo divjadi, kako zagotoviti pogo-

je za vzdrževanje ali za razvoj izjemno pomembne lovnogospodarske ali biotopske
funkcije gozdov itd.);
- rekreacijo in turizem (npr.: zagotoviti
obvezno celovito ovrednotenje in zavarovanje naravnih danosti, pomembnih za njun
razvoj v gozdnem prostoru, skrbno načrto
vanje, usmerjanje in nadzorovanje nosilcev
razvoja in koristnikov rekreacijske in turistične funkcije, temeljite krajinske analize
in preverjanje pričakovanih vplivov na okolje);
- kmetijstvo za ohranitev vloge gozdov v
gozdnem prostoru (npr.: v gozdnem prostoru je treba z vsemi potrebnimi vspodbudami
in ukrepi usmeriti v sonaravne - biološko
kmetijsko proizvodnjo, ki upošteva poleg naravnih danosti lastniško strukturo zemljišč in
je vpeta v celovit razvoj podeželja; neposredna povezava kmetijstva, gozdarstva in
rekreacije ter turizma; krčitev gozdov za ·
namene kmetijske rabe le v omejenem obsegu na površinah, kjer ni iz']emno poudarjen ih funkcij gozdov in je večja gozdnatost
od 40 % v ožjem gravitacijskem območju
okoli 1000 ha; ohraniti je treba naravno
di-evesno in grmovno vegetacijo ob vodotokih ali izjemna drevesa ali skupin na kmetijskih površinah itd.);
-naravno in kulturno dediščino (npr.: način in postopek vključevanja kategorij naravne in kulturne dediščine in drugih vrednot okolja pri gozdnogospodarskem načr
tovanju z ovrednotenjem istoimenske funkcije gozdov in določanje usklajenih režimov
za prilagojeno gozdno gospodarjenje in usklajevanje z drugimi interesi);
- vodno gospodarstvo (npr.: kategorizacija vodnih virov in izvirov in usmeritev za
določanje režimov in obveznosti za varovanje in krepitev vodnega režima v gozdnem
prostoru);
- rudarstvo (npr.: usmeritve za ohranitev
rodovitnega dela talnega profila in obveznost sprotne sanacije v breme cene pridobivanja naravne dobrine - obvezni sanacijski projekti; ne bi smeli dovoliti izkoriščanje
rudnin v najpomembnejših predelih gozdne
krajine ali kjer bi nastale trajne posledice v
gozdovih; obvezne sanacije že zaključenih
črpališč itd.);
- območja koridorjev infrastrukture, da
ne bi prišlo do razvrednotenja gozda (npr.:
varovanje izjemnih biotopov pri gradnji avGozdV 54, 1996
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tocest; pogoji za ureditev obcestnega prostora za večnamensko vlogo gozdov in varstvo gozdov ter okolja; obvezno iskanje alternativnih rešitev s celovito analizo prostora in preveritvijo ter spremljavo vplivov na
okolje; pri daljnovodih ohraniti gozdove pod
daljnovodi povsod tam, kjer so izjemno poudarjena gozdne funkcije).
Obvezna izhodišča so povzetek zakonskih obveznosti in uveljavljene gozdnogospodarske politike in javnega interesa nad
gozdovi s Programov razvoja gozdov Slovenije ali razširitev in dopolnitev le tega.
9. V sk[adu s postopkom o obravnavi in
sprejemanju prostorskih dokumentov na regionalni in lokalni ravni je s temi načrti treba zagotoviti hkrati prilagojeno gozdno gospodarjenje in aktivno varstvo gozdov in okolja v gozdnem prostoru. Zato je treba upoštevati:
- primernost gozdnega prostora za sočasnost rabe;
- stopnjo ranljivosti gozdnega prostora;
- izražene in strokovno utemeljene potrebe za ohranitev in razvoj sočasne rabe;
- preverjanje vplivov na naravne sisteme
pri obstoječih rabah;
- zavarovana območja in stopnje pomembnosti krajine.
Zato je pri pripravi prostorskih dokumentov v gozdnem prostoru najprej treba uskladiti ugotovljena nasprotja v programu gozdarstva s programi dejavnosti, za katere
smo predlagali vključitev obveznih usmeritev v zasnovo gozdne krajine, ki smo jih
navedli v 8. točki, nato pa skupaj z vsemi
dejavnosti, ki iščejo svoj razvoj v gozdnem
prostoru.

4.6 Sestavni deli zasnove gozdne krajine
4.6 A constituent part of forest landscape's concept

Zasnovo gozdne krajine naj bi predstavili
v naslednji obliki:
1. Opisni del
2. Tabelami del in grafikoni
3. Karte
Iz opisne sheme vsebinske zasnove gozdne krajine na državni ravni naj bi smiselno
in pregledno predstavili vsebino tudi za nižje ravni načrtovanja. Pri tem je za državno
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raven najpomembnejši opsni del, medtem
ko bi s tabelami in kartami definirali okvirno
tiste segmente, ki bi olajšali utemeljiti predvsem opisane najbolj obvezujoče določbe v
prostoru, ki jih moramo dosledneje razmejiti in določiti njihov obseg v postopkih urejanja gozdnega prostora na nižjih ravneh,
kjer pa naj bi najpomembnejšo vlogo prevzele karte.
4.6.1 Opisni del
4.6. 1 A descriptive part

V tem delu bi po nakazan! vsebinski shemi
navedli osnovne ugotovitve, določitve in obvezujoče določbe. Tako lahko okvirno ocenimo, da bo opisano gradivo razvrščeno in
vsebinsko obdelano, kot smo predstavili razmišljanja za vsebinsko zasnovo v poglavjih:
uvod, opis stanja, namen in cilj zasnove
gozdne krajine, razmejitev gozdnega prostora, presoja ali ovrednotenje podatkov,
usmeritve ali strokovne podlage za urejanje gozdnega prostora, prehodne določbe
in uporabljeni viri. V vseh poglavjih so odločujoče določbe, ki uravnavajo prostorskoureditvene pogoje za strategijo ohranjanja
in razvoja gozdne krajine in gozdov v prostoru in so obvezna izhodišča urejanja prostora na nižjih ravneh.
4.6.2 Tabelami del in grafikoni
4.6.2 A table part and graphs

V tabelah ali z grafikoni bi kazalo poudariti vse tiste dejavnike, ki kažejo dosedanji
razvoj in trende v gozdnem prostoru in dokumentirajo opisano stanje in vzročne analize, kar naj bi olajšalo odločitve pri obravnavi in sprejemanju zasnove gozdne krajine pri vključevanju v prostorski plan Slovenije. Za celovitejši pregled predlagam, da
zajamemo naslednje:
- oceno strukture gozdnega prostora po.
gozdnogospodarskih območjih in krajinskih
tipih;
-oceno obsega izjemno poudarjenih funkcij gozdov in njihovo prekrivanje v gozdnem ·prostoru;
- pregled razvoja gozdnih fondov (površina, lesna zaloga in prirastek);
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- pregled razvoja gozdarskih dejavnosti
(posek, blagovna proizvodna lesa, obnova
gozdov nega gozdov, varstvo gozdov, premena gozdov, ogozdovanje, gradnja cest
in gozdnih vlak);
- pregled izvršenih in načrtovanih posegov v gozdni prostor;
- obseg območja varovalnih gozdov in
gozdov s posebnim namenom, ki jih moramo zavarovati (razglasiti) na državni ravni
(stanje, minimalni, optimalni in kompromisni predlog);
- obseg območij za sanacijo ali premeno
gozdov (podatki za oceno minimalne ali optimalne opcije za strategijo sanacije ali premene gozdov v prostoru);
- obseg potrebnih sredstev za varstvo in
vzdrževanje gozdov in gozdnega prostora
z gozdarskimi ukrepi in viri financiranja (zakonska obveznost lastnika in države);
- obseg potrebnih sredstev za izboljšanje (revitalizacijo) -razvoj gozdov in gozdnega prostora (npr.: min. ali optimalni obseg pramen ali sanacij, obseg sredstev za
odpiranje gozdov s cestami za večnamen
sko rabo gozdov, sredstva za razvoj določene funkcije ali zagotovitev pogojev za
gospodarjenje z gozdnim prostorom - vsa
ta sredstva vezana na alternativne ciljne

usmeritve).
Navedene vsebine podkrepimo z grafikoni ali z njimi nadomestimo tabelni prikaz,
zlasti trendov in primerjave nakazanih al-

ternativ.
4.6.3 Karte
4.6.3 Maps

Karte za republiško raven imajo lahko
poudarjen le spoznavni vidik predstavitve
prostorske problematike. Tako ocenjujem,
da bi v obliki publikacijske karte lahko predstavili:
- pregled gozdov in gozdnega prostora;
- pregled gozdnogospodarskih območij
in krajinskih tipov;
- predlog območij varovalnih gozdov in
gozdov s posebnim namenom;
- pregled poškodovanosti gozdov;
- pregled območij za sanacijo ali premeno gozdov;
- območja načrtovanih (pričakovanih) pomembnih posegov v gozdni prostor.

5 OBVEZNE STROKOVNE PODLAGE
5 COMPULSORY TECHNICAL MATERIALS

Za pripravo zasnove gozdne krajine predlagamo, da so obvezni viri:
- zakonodaja, ki se veže na gozdove in

gozdni prostor;
- Program razvoja gozdov Slovenije;
- P.J.: Funkcije gozdov in gozdovi v prostoru v območnih gozdnogospodarskih načrtih, GV, Vol. 50 (1992), s. 294-303.
-veljavni načrti gozdnogospodarskih območij;

- strategija razvoja krajine in prostora v 1
Sloveniji;
- strategija ali sprejeti programi prostorskega razvoja za: podeželje, kmetijstvo, turizem in rekreacijo, naravovarstvo, urejanje
vodnega režima in izkoriščanje naravnih bogastev.

6 ZAKLJUČEK
6 CONCLUSION
Krajinska zasnova gozdne krajine na vseh
ravneh mora omogočiti: celovito, učinkovito,
racionalno in pregledno razreševanje prostorske problematike. Zato je razmišljanje v
prispevku usmerjeno k razreševanju osnovne dileme: kako naj bi bila vključena prostorska problematika v gozdnogospodarske načrte - prostorski del po novi gozdarski zakonodaji in kako je treba obravnavati
problematiko, ki je ni mogoče zajeti v sektorsko načrtovanje pri pripravi nove prostorske zakonodaje. Nakazana dosedanje
delo pri vključevanju gozdarstva v urejanje
prostora, odprta vprašanja, ki jih prinaša
gozdarska zakonodaja s področja urejanja
prostora in poskus reševanja pomembnejših prostorsko ureditvenih pogojev v shemi
vsebinske zasnove gozdne krajine na državni ravni naj bi prispeval k razreševanju

nakazane problematike s prostorsko zakonodajo. Ta naj bi tudi določila ureditveno
območje gozdov na regionalni in lokalni ravni in tudi odgovorila na vprašanje, kje in
zakaj se ureja gozdni prostor z gozdnogospodarskimi načrti - prostorski del in kje so
potrebni še posebni krajinski načrti za območje gozdnega prostora.
GozdV 54, 1996
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POVZETEK

Krajinska zasnova gozdne krajine na državni
ravni kot sestavni del prostorskega plana RS mora omogočiti: celovito, učinkovito, racionalno in pregledno razreševanje prostorske problematike. Zato je v prispevku usmerjeno razmišljanje k razreševanju osnovne dileme: kako naj bi bila vključena
prostorska problematika v gozdnogospodarske načrte- prostorski del po novi gozdarski zakonodaji
in kako je treba obravnavati problematiko, ki je ni
mogoče zajeti v sektorsko načrtovanje pri pripravi
nove prostorske zakonodaje.
Uvodoma v vsebinsko zasnovo gozdne krajine
na državni ravni skušamo razumljivo definirati namen in cilj zasnove gozdne krajine. S tako definiranim namenom in ciljem bi v postopku obravnave
in sprejema zasnove gozdne krajine, primerno uveljavili gozdnogospodarsko politiko, ki ustrezno usklajuje javni in zasebni ali podjetniški interes nad
gozdovi.
Pred 18 Jeti je gozdarstvo tudi že formalno sprejelo stališča in smernice o temeljnih nalogah gozdarstva pri prostorskem planiranju, ki jih povzemamo, ker zajemajo še vedno aktualno vsebino. V
nadaljevanju navajamo dograjevanje te problematike v vsebinskem delu pri pripravi območnih gozdnogospodarskih načrtov za obdobje 1991 -2000.
Analiza in ocena gozdnega prostora in funkcij gozdov v teh načrtih, daje vpogled v strokovne podlage, ki so lahko izhodišče za oblikovanje vsebinske
zasnove gozdne krajine na državni ravni v novih
pogojih. Zato smo primerjali rezultate teh analiz z
zahtevami nove gozdarske zakonodaje in dodali
predloge za dopolnitev teh podlag in razrešitev
tistih dHem, ki jih nova gozdarska zakonodaja nanovo uveljavlja ali še ne razrešuje razumljivo.
V Sloveniji imajo med naravnimi bogastvi izjemen pomen gozd, naravno okolje in vodovje, vse
troje pa je neposredno povezano z gozdom in z
gospodarjenjem ter urejanjem gozdnega prostora.
Vsebinska zasnova gozdne krajine na državni
ravni naj bi omogočila oblikovati ustrezno metodologijo urejanja gozdne krajine, olajšala odločitev,
kakšen postopek za sintezo sektorskih načrtovan]
ali usklajevanje lahko upoštevamo pri vključevanju
gozdov in gozdarstva v integralni načrt prostorskega razvoja in kako je treba razmejiti odgovornosti in
naloge pri vzpostavitvi novega sistema za področje
urejanja prostora. Zato podrobneje predstavljamo
razmišljanja o shemi vsebinske zasnove gozdne

krajine za državno raven. V njej je, poleg določenih
uvodnih izhodišč in opisa stanja gozdov in gozdarstva, treba dati ustrezen poudarek negozdarskim dejavnostim v gozdneni prostoru in ·določiti
izhodišča ter merila za razmejitev gozdnega prostora. V presojo ali v ovrednotenje podatkov zajamemo tako vzročne analize, možne alternativne
cilje, pričakovana nasprotja in njihovo razreševanje.
V osrednjem razširjenem delu navajamo razmišljanja, kako ovrednotiti gozdno krajino, da bi
omogočili ustrezno varstvo in razvoj. V ta namen
navajamo že vrsto neposrednih usmeritev ali s.trokovnih predlogov za urejanje gozdnega prostora,
ki bi dograjevali ali dopolnjevali prostorsko zakonodajo.
Sestavni deli zasnove gozdne krajine naj bi bili:
opisni in tabelami del, grafikoni ter karte. Za državno raven naj bi bil najpomembnejši opisni del zlasti
z usmeritvami, ki bi določale osnovno strategijo
urejanja gozdnega prostor in tudi izhodišča ter postopek urejanja gozdnega prostora na nižjih ravneh.
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ZAKON O GOZDOVIH IN UREJANJE PROSTORA
Forest Act and Land Use Planning (in Slovenia)
Sašo GOLos·

Izvleček

Synopsis

Golob, S.: Zakon o gozdovih in urejanje prostora, ~Gozdarski vestnik, št. 9/1996, V slovenščini.
Clanek obravnava določbe zakona o gozdovih
in na njegovi podlagi sprejetega Programa razvoja
gozdov v Sloveniji, ki zadevajo urejanje prostora.
S prejetjem obeh aktov je Republika Slovenija pokazala, kako zelo se zaveda pomena gozdov za
ohranjanje narave in zdravega življenjskega oko-

Golob, S.: Forest Act and Land Use Planning (in
Slovenia). Gozdarski vestnik, No. 9/1996. ln Slovene.
The paper discusses provisions of the Forest
Act and of the Forest Development Program of
Slovenia that concern !and use planning. With the
adoption of both acts the Republic of Slovenia has
shown how seriously it is aware of the importance
of forests for nature conservation and healthy environment. ln future forest functions maps should
be pre pared based on thorough evaluation of the
forest !and that will be one of the important bases
for the process of Jand use planning. The maps will
serve for the declaration of protection forests and
the forests with a special purpose as well as for
the determination of vulnerability of forests and
forest land. The evaluated forest functions are
meant to be the main criterion for the potential
clearing of forests for other purposes. The possible definitions of the forest functions are proposed
that partly incorporate the main criteria for their
evaluation.

lja. V proces urejanja prostora se bo treba v prihodnje vključevati zlasti s kakovostno pripravljenim ovrednotenjem funkcij gozdov oziroma z ustreznimi kartami funkcij gozdov. Te bodo podlaga
za raglasitev varovalnih gozdov in gozdov s posebnim namenom, prav tako pa tudi za določitev
ranljivosti gozdov in gozdnega prostora kot kriterija za posege vanju. V članku so navedene definicije funkcij gozdov, iz katerih so v grobem razvidna tudi že merila za njihovo ovrednotenje.
Ključne besede: urejanje prostora, funkcije gozdov, ranljivost gozdov, varovalni gozdovi in gozdovi s posebnim namenom.

Key words: land use planning, forest functions,
vulnerability of forests, protection forests and forests with a special purpose.

1 UVOD
1 INTRODUCTION

Na konferenci Združenih narodov o okolju in razvoju se je med številnimi državami
tudi Slovenija zavezala, da bo naredila vse,
kar je v njeni moči, da se bo z gozdovi
gospodarila trajnostno oziroma tako, da bodo gozdovi zagotavljali ekološke funkcije
ter socialne, gospodarske, kulturne in duhovne potrebe sedanjih in prihodnjih generacij.
Namen zakona o gozdovih je popolnoma
skladen s to za svetovne razmere že skrajno nujno usmeritvijo in iz nje izpeljanimi
resolucijami na evropski ravni, ki jih je Slo*Mag. S.G., dipl. inž. gozd. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Parmova 33, 1000
Ljubljana, SLO

venija podpisala l. 1993 v Helsinkih, saj je
njegov cilj zagotoviti sonaravno in večna
mensko gospodarjenje z gozdovi v skladu
z načeli varstva okolja in naravnih vrednot,
trajno delovanje gozdov kot ekosistemov
ter uresničevanje njihovih funkcij. Slovenska gozdarska doktrina že več desetletij
goji in razvija način sonaravnega in večna
menskega oziroma trajnostnega gospodarjenja z gozdovi, zato cilji zakona niso bili
neposredno izzvani z omenjeno svetovno
usmeritvijo, pač pa je prišla z njo samo
potrditev, da smo že dolgo na pravi poti.
Po večtisočletnih posledicah razvoja člo
veške civilizacije krajine že dolgo ne gradijo
več samo gozdovi, so pa prav v Sloveniji na
pretežnem delu njene površine še vedno
prevladujoča krajinska prvina, ki duši negativne vplive agrarnih in tehnoloških ekosistemov in omogoča življenje številnim rastliGozdV 54, 1996
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nam in živalim v pretežnem delu našega
prostora.

Cilji urejanja prostora, ki obravnava krajino kot celoto, dandanes ne morejo biti bistveno različni od ciljev, ki veljajo za gozdove. Gre za zagotavljanje trajnostnega razvoja krajine, v kateri bodo ljudje današnjih
in prihodnjih generacij živeli skladno z naravnimi danostmi in hkrati dopustili živeti
tudi vsem drugim živim bitjem, ki so se

razvila v tem prostoru. Kakovost življenja
ljudi se torej ne bi smela meriti samo s
porabo energije in snovi oziroma z njunim

skupnim imenovalcem - dohodkom.
V skladu s temi hipotetičnimi cilji urejanja
prostora mora biti poskrbljeno, da bodo površinska razmerja med naravnimi (gozdnimi), agrarnimi in tehnološkimi ekosistemi

taka, da bo zagotovljena biološka pestrost
na ekosistemski ravni (kar je prva zahteva
konvencije o biološki pestrosti), naloga vsakega sektorja posebej pa je, da bodo usmeritve in omejitve za ravnanje v posa-

meznih tipih ekosistemov zagotavljale njihovo funkcijsko trajnost ter vrstno in genetsko pestrost oziroma v primeru tehnoloških
ekosistemov kolikor je mogoče majhno porabo energije in snovi. Skladnost vseh kra-

nem prostoru je po zakonu o gozdovih za-

dolžen Zavod za gozdove Slovenije (ZGS),
ki izdeluje prostorske dele gozdnogospodarskih načrtov, posamezne naloge pa pri
tem lahko opravljajo tudi koncesionarji. ZGS
je ob sodelovanju z drugimi ustreznimi strokovnjaki oziroma ob njihovem zaposlovanju
zmožen kakovostno opraviti nalogo, ki mu

je zaupana, vendar pa je sam, brez podpore
in nadaljnje izpeljave v zakonu o gozdovih
zastavljenega sistema urejanja prostora, žal,
ne bo mogel celovito opraviti.
2 DOLOČBE ZAKONA O GOZDOVIH IN
PROGRAMA RAZVOJA GOZDOV V
SLOVENIJI, KI ZADEVAJO UREJANJE
PROSTORA
2 PROVISIONS OF THE FOREST ACT AND OF
THE PROGRAM OF DEVELOPMENT OF FORESTS IN SLOVENIA THAT CONCERN THE
LAND USE PLANNING

Za področje urejanja prostora so pomembne zlasti tele določbe zakona o gozdovih
(v nadaljnjem besedilu: ZOG) in na njegovi
podlagi sprejetega programa razvoja gozdov (v nadaljnjem besedilu: PRG) - določ
be so v kurzivi:

jinskih enot z naravnimi danostmi in proce-

si je tudi temelj za lepoto, privlačnost in
bivalno kakovost našega življenjskega okolja.
Ob nastajanju zakona o gozdovih je očit
no vladalo prepričanje, da je treba v pripravo strokovnih izhodišč za usklajevanje interesov v prostoru vključiti strokovnjake posameznih sektorjev, in sicer za tisti del prostora, v katerem jim je naložena odgovornost

za trajnostni razvoj, in ki ga strokovno tudi
najbolje obvladujejo. Celoten slovenski prostor naj bi bil tako razdeljen na gozdni,
kmetijski in urbani prostor, pri čemer naj bi
bili v vsakem izmed njih navzoči poleg glavnih (tipičnih) tudi netipični ekosistemi. V gozdnem prostoru naj bi torej prevladoval gozd
in drugi naravni ekosistemi, zlasti nad zgor-

njo gozdno mejo, v kmetijskem strnjena
območja intenzivneje gospodarjenih kmetijskih ekosistemov, v urbanem prostoru pa
naselja s pripadajočimi funkcionalnimi površinami.

Za izdelavo strokovnih izhodišč za celovito usmerjanje trajnostnega razvoja v gozd-
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Pomen gozdov v krajini

V PRG so navedene temeljne vloge, ki
ponazarjajo pomen gozdov pri ohranjanju
narave in varovanju našega okolja:
o vloga gozda kot temeljnega ogrodja krajine v Sloveniji, ki obnavlja njeno življenjsko
moč in varuje pred negativnimi vplivi vse
bolj tehnizirane krajine,
o vloga gozda kot edinega večjega ohranjenega ostanka narave, ki je življenjski prostor številnih rastlinskih in živalskih vrst in
pomemben dejavnik pri iskanju stikov člo
veka z naravo,
o pomen gozda kot glavnega oskrbovalca Slovenije s čisto vodo, saj je večina
vodnih izvirov v gozdovih,
• varstvo človeka in njegovih stvaritev
pred podnebnimi skrajnostmi in erozijo, plazovi, hudourniki, poplavami ipd.,
• varstvo pred negativnimi vplivi civilizacije, kot so hrup, prah, onesnaževanje voda
in zraka.
Skrb za gozd oziroma gozdni prostor kot

1

1
'1
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najbolj ohranjeno naravno prvino v krajini,
pa tudi za drevje v odprti krajini, je v ospredju že v prvem členu ZOG, v katerem je
določen njegov namen:
1. Zakon o gozdovih ureja varstvo, gojenje, izkoriščanje in rabo gozdov ter raz-

polaganje z gozdovi kot naravnim bogastvom s ciljem, da se zagotovijo:
• sonaravno ter večnamensko gospodarjenje v skladu z načeli varstva okolja in
naravnih vrednot;
• trajno in optimalno delovanje gozdov
kot ekosistema;
• uresničevanje njihovih funkcij.

2. Ta zakon ureja tudi pogoje gospodarjenja z gozdnim prostorom ter s posamičnim gozdnim drevjem in skupinami gozdnega drevja zunaj ureditvenih
območij naselij, da se njihova vloga v okolju ohrani in krepi.
Cilji gospodarjenja z gozdovi
Na podlagi pravne učvrstitve zavedanja
o izjemnem pomenu gozdov v slovenski
krajini in v luči konvencije o biološki pestrosti so bili v PRG določeni tile cilji gospodarjenja z gozdovi, ki zadevajo tudi -urejanje
prostora:

1. Ohranitev in trajnostni razvoj gozdov v smislu njihove biološke pestrosti
ter vseh ekoloških, socialnih in proizvodnih funkcij
Cilj vključuje:
• ohranitev in krepitev bioekološke stabilnosti gozdnih ekosistemov in trajnostno ter
sonaravno ravnanje z njimi;
• 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, ki se kaže v zmanjšanju erozije, moči
vetra, hrupa, snežnih plazov ter v izboljševanju vodnih razmer, blaženju podnebnih skrajnosti in v prispevku gozda k čistosti zraka;
• razvoj gozdov in dejavnosti z namenom rabe gozdov za rekreacijo, turizem,

vzgojo, pouk in raziskovanje;
• pospeševanje estetske funkcije gozdov.
2. Ohranitev naravnega okolja in ekološkega ravnotežja v krajini

Cilj vključuje:

.

• ohranjanje in izboljševanje čistosti zraka, katerega vsebnost nečistoč ne sme biti

škodljiva za obstoj in razvoj naravnih gozdov;
• ohranitev primerne gozdnatosti v vseh

slovenskih krajinah in preprečevanje drobljenja gozdnih površin;
• ohranitev.

vzpostavitev in oblikova-

nje gozdnih robov ter skupin drevja, posameznih dreves, obvodnega gozdnega
rastja, protivetrnih pasov in omejkov zu-

naj gozda;
• skrb za ohranitev in razvoj naravnih

ekosistemov nad zgornjo gozdno mejo
(predvsem ekosistemov z o/esenelimi rast-

linami);
• skrb za ohranitev in razvoj vodnih
ekosistemov v gozdnem prostoru.

3. Ohranitev poseljenosti in kultiviranosti krajine ter izboljševanje kakovosti
življenja na podeželju

Zgoraj navedeni cilji so bili sprejeti v državnem zboru Republike Slovenije in torej
ne zavezujejo samo dejavnosti gozdarstva,
kot se včasih sliši, temveč prav vse dejavnosti, ki lahko vplivajo na gozd, gozdni prostor in posamezno drevje oziroma skupine
gozdnega drevja v odprti krajini, zato morajo biti upoštevani pri zasnovi prav vseh prostorskih aktov.
3 URESNIČEVANJE CILJEV
DARJENJA Z GOZDOVI

GOSPO·

3 IMPLEMENTATION OF THE FOREST MANA·
GEMENT GOALS
Uresničevanje ciljev gospodarjenja z gozdovi se zagotavlja zlasti z načrti za gospodarjenje z gozdovi, v katerih se med drugim določijo (ZOG) tudi pogoji za usklajeno
rabo gozdov in poseganje v gozdove ter
gozdni prostor oziroma pogoji za gospodarjenje z živalskim svetom.
ZOG tudi določa, da imajo gozdnogospodarski naČlti splošni in prostorski del,
ki morata biti med seboj usklajena in se
GozdV 54, 1996

443

Zakon o gozdovih ln urejanje prostora

praviloma sprejemata istočasnO. Obvezno
izhodišče
načrtov

za izdelavo gozdnogospodarskih
so stopnja varovanja okolja pred

obremenitvami in varstveni režimi zavarovanih naravnih bogastev.
Določila ZOG v zvezi z načrti za gospodarjenje z gozdovi nadgrajujejo tele usmeritve PRG:
• Načrtovanje mora temeljiti na celostnem in naravi gozda prilagojenem ter prostorsko predstavljivem informacijskem sistemu.
• Pri izdelavi teh načrtov naj poleg gozdarskih sodelujejo tudi drugi strokovnjaki, v
načrtovalski proces pa je treba pritegniti
tudi lastnike gozdov.
• Vsebina prostorskih delov gozdnogospodarskih načrtov mora biti obvezna strokovna podlaga krajinskim načrtom in drugim načrtom s področja urejanja prostora.
• Načrtovanje mora omogočiti dinamično
prilagajanje naravnim procesom, vlogam gozdov in različnim motnjam pri gospodarjenju z gozdovi.
• Intenzivnost načrtovanja mora biti prilagojena intenzivnosti gospodarjenja z gozdovi ter rabe gozdov in gozdnega prostora.

4 FUNKCIJE GOZDOV
4 FOREST FUNCTIONS

V splošnem delu gozdnogospodarskega
in gospodarske enote se
določijo funkcije gozdov in njihovo ovrednotenje. Določitev in ovrednotenje funkcij
imata zlasti tale pomen:
načrta območja

1. Razglasitev varovalnih gozdov in
gozdov s posebnim namenom
Po ZOG je treba gozdove, v katerih je
izjemno poudarjena katera koli ekološka funkcija, razglasiti za varovalne gozdove z zakonom. Prav tako je treba za zavarovano naravno bogastvo razglasiti z zakonom tudi gozdove, v katerih je izjemno poudarjena raziskovalna funkcija, higiensko-zdravstvena funkcija
ali funkcija varovanja naravne in kulturne dediščine.

ZOG tudi določa, da se lahko gozdovi, v
katerih je izjemno poudarjena zaščitna, rekreacijska, turistična, poučna, obrambna ali
estetska funkcija, razglasijo za gozdove s
posebnim namenom. Razglasitev se opravi:
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• s prostorskim delom gozdnogospodarskega načrta gospodarske enote, če je izjemna poudarjenost funkcij gozdov v interesu lokalne skupnosti;
• s prostorskim delom gozdnogospodarskega načrta območja, če je izredna poudarjenost funkcij gozdov v širšem interesu.
S predpisom, s katerim se gozd razglasi
za varovalni gozd ali za gozd s posebnim
namenom, se določijo režim gospodarjenja
s takim gozdom, izvajalec tega režima in
zavezanec za zagotovitev sredstev za

stroške, ki nastajajo zaradi posebnega režima gospodarjenja ali posebnega režima
ureditve in opreme gozda s posebnim namenom.

ZOG je torej določil, da sta prostorska
dela gozdnogospodarskega načrta enote
oziroma območja v primeru, da se z njima
razglasijo gozdovi s posebnim namenom,
predpisa oziroma prostorska akta, podlaga
za odločitev o razglasitvi pa je v vseh primerih ovrednotenje funkcij gozdov.
2. Določitev ranljivosti gozdov in gozdnega prostora kot kriterija za posege v
gozd in gozdni prostor
Po ZOG sta poseg v gozd oziroma v
gozdni prostor poleg posegov, določenih s
predpisi o urejanju prostora, tudi krčitev gozdov ter izkoriščanje, ki ima za posledico
spremembo gozda v pašnik, porasel z gozdnim drevjem, ali v oboro za rejo divjadi. Za
posege v gozd in gozdni prostor je potrebno dovoljenje za poseg v prostor v skladu s
predpisi o urejanju prostora. K dovoljenju
za poseg v prostor se mora pridobiti soglasje ZGS.
Pri izvrševanju teh določb zakona je treba odgovoriti zlasti na dve vprašanji:
a) Katere površine se štejejo za gozdni
prostor?
b) Po kakšnih merilih ZGS izda soglasje
ali pa ga ne izda?
ad a) V ZOG je pojem gozdnega prostora
zelo nedorečen. Po eni strani je gozdni prostor definiran zelo široko: to je gozd in negozdno zemljišče, ekološko oziroma funkcionalno povezano z gozdom, ki skupaj z
njim zagotavlja uresničevanje funkcij gozda. Po drugi strani pa je gozdni prostor
posredno v definiciji ureditvenega območja

1
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gozdov opredeljen dokaj ozko: 'Vreditveno
območje gozdov je s prostorskimi planskimi
akti lokalnih skupnosti oziroma republike določeno geografsko zaokroženo območje
gozdnega prostora, zmanjšano oziroma povečano za površino, ki je predvidena za krči
tev oziroma razširitev. Ureditveno območ·
je gozdov zajema tudi negozdno infrastrukturo in druga negozdna zemljišča,
objekte in naprave, ki ne izpolnjujejo pogojev za ureditveno območje po drugih
predpisih.''
V ZOG torej ni točno določeno kdo in kako
naj določi gozdni prostor. Zdi se, da bi bilo
najprimerneje, da se ga določi ob ovrednotenju funkcij gozdov, pri čemer pa bo treba
poleg ureditvenega območja naselij, ki ga
omenja tudi ZOG, upoštevati tudi ureditveno območje kmetijskih zemljišč; tu bo potrebno usklajevanje s predstavniki kmetijstva.
ad b) Za preučitev izdaje soglasja za poseg v gozd in gozdni prostor mora ZGS
uporabljati preverljiva merila. Nedvomno je
za ta namen najprimernejše prav kakovostno ovrednotenje funkcij gozdov, ki temelji
na kar se da strokovno utemeljenih in splošno sprejemljivih merilih.
3. Oblikovanje optimalne strukture in
sestave gozdov glede na poudarjenost
funkcij
Sonaravne gospodarjenje z gozdovi je že
po svoji definiciji usmerjeno v oblikovanje
biološko in mehansko stabilnih gozdov, ki
so pestri po svoji zgradbi in drevesni sestavi. Taki gozdovi lahko hkrati optimalno izpolnjujejo ekološke, socialne in proizvodne
funkcije. Nedvomno pa nekatere funkcije
zahtevajo, da način dela z gozdom oziroma njegovo zgradbo prilagodimo specifič
nim zahtevam, ki izhajajo iz izjemne poudarjenosti posamezne funkcije.

piše minister, pristojen za gozdarstvo, v
soglasju z ministrom, pristojnim za varstvo
narave oziroma kulturne dediščine.
Pri ovrednotenju funkcij gozdov bi moral
omenjeni predpis izhajati iz dejstva, da je le
malo funkcij. ki jih posamezni gozdovi sploh
ne opravljajo (turistične funkcije npr. ne morejo opravljati gozdovi z izjemno poudarjeno obrambno funkcijo). Iz takega razumevanja v zakonu določenih funkcij gozdov
izhajajo tudi predlagane definicije posameznih funkcij (z besedice "zlasti" povemo, da
posamezne funkcije opravljajo tudi drugi gozdovi):
a) Ekološke funkcije
Varovanje gozdnih zemlj'išč in sestojev
(varovalno funkcijo) opravljajo zlasti gozdovi, ki:
• zagotavljajo odpornost tal na erozijske
pojave, ki jih povzročata voda in veter;
• preprečujejo zemeljske in snežne plazove, usade in valjenje kamenja;
• so v predelu nad mejo strnjenega gozda in v drugih zelo ranljivih ekoloških razmerah.
Hidrološko funkcijo opravljajo zlasti gozdovi, ki ohranjajo čistost podtalnice oziroma vode, ki pronica v podzemni svet na
krasu, stoječih in tekočih voda ter uravnavajo vodni odtok v območjih, ki so pomembna za oskrbo z vodo.
Biotopsko funkcijo opravljajo zlasti gozdovi, ki v krajini zagotavljajo pestrost življenja
oziroma so pomembni kot življenski prostor
redkih ali ogroženih prosto rastočih rastlin
oziroma redkih, ogroženih ali ekosistemsko
pomembnih vrst prosto živečih živali.
Klimatsko funkcijo opravljajo zlasti gozdovi, ki varujejo kmetijske površine pred
vetrom ali pozebo oziroma lokalno izboljšujejo podnebne razmere v območjih naselij.
b) Socialne funkcije

5 DOLOČITEV IN OVREDNOTENJE FUNKCIJ GOZDOV
5 DETERMINATION AND EVALUATION OF FOREST FUNCTIONS

Merila za določitev in ovrednotenje funkcij gozdov tako kot drugo vsebino načrtov
za gospodarjenje z gozdovi po ZOG pred-

Zaščitno funkcijo opravljajo zlasti gozdovi, ki varujejo gospodarske, predvsem infrastrukturne objekte ter naselja pred naravnimi pojavi, ki bi lahko ogrozili njihov
obstoj ali njihovo nemoteno delovanje.
Higiensko-zdravstveno funkcijo opravljajo zlasti gozdovi, ki varujejo bivalna in turiGozdV 54, 1996
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stična naselja in rekreacijske površine pred
škodljivimi ali nadležnimi vplivi imisij, zlasti
hrupa, prahu, aerosolov, plinov in ža!čenja
oziroma blažijo škodljive ali nezazelene
učinke industrijskih objektov.
Obrambno funkcijo opravljajo zlasti gozdovi na območju vojaških in policijskih objektov.
Rekreacijsko funkcijo opravljajo zlasti gozdovi, ki so pomembni kot rekreacijski pro-

stor za obiskovalce in omogočajo ljudem

stik z naravo, mir in spremembo okolja.
Turistično funkcijo opravljajo zlasti gozdovi, ki oblikujejo funkcionalno ali estetsko
celoto turističnih objektov oziroma turistič
nih poti.
Poučno funkcijo opravljajo zlasti gozdovi,
ki so namenjeni seznanjanju javnosti z lastnostmi in zakonitostmi gozda in njegovih
funkcij ter z drugimi ekosistemi v gozdnem
prostoru ter z delom v gozdu, in so opremljeni z učnimi potmi, učnimi objekti ali muzeji na prostem.

Raziskovalno funkcijo opravljajo gozdovi,
ki so namenjeni raziskovanju naravnih zakonitosti gozda in drugim podobnim raziskavam.
Funkcijo varovanja naravne in kulturne
dediščine in drugih vrednot okolja opravljajo zlasti gozdni rezervati ter gozdovi, drevesa in redki ekosistemi v gozdnem prostoru, ki so zaradi izjemnih naravnih vrednot

opredeljeni kot naravna dediščina, ter gozdovi, ki so v vplivni okolici objektov kulturne
dediščine, jih preraščajo ali so njihov del.
Estetsko funkcijo opravljajo zlasti gozdovi, ki imajo izjemno, splošno priznano es-

tetsko vrednost.

rih je mogoče pridelovati večje količine kakovostnega lesa.
Funkcijo pridobivanja drugih gozdnih dobrin opravljajo zlasti gozdovi, ki omogočajo
nabiranje oziroma pridobivanje večjih količin nelesnih gozdnih dobrin.
Lovnogospodarsko funkcijo opravljajo zlasti gozdovi in z njimi povezani ekosistemi v
gozdnem prostoru, ki so pomembni za iz-

boljšanje prehranskih in drugih življenjskih
razmer za divjad, ki jo je dovoljeno loviti.
Pri ovrednotenju funkcij gozdov je treba
upoštevati, da imajo ekološke prednost
pred socialnimi, socialne pa pred proizvodnimi.

6 DELO V PRIHODNJE
6 FUTURE ACTIYITIES

Na področju vključevanja gozdarstva v
urejanje prostora se je treba v prihodnje
zlasti osredotočiti v:
• določitev in ovrednotenje funkcij gozdov in njihovo prostorsko ponazoritev na

vsem prostoru Republike Slovenije;
• določitev gozdnega roba in meril za določitev katastrskih razredov gozda, na podlagi česar bo mogoče bolj kakovostno voditi zemljiški kataster;
• izdelavo usklajenih meril za določitev
gozdnega prostora;
• pripravo strokovnih podlag za zakon, s .
katerim se bodo razglasili varovalni gozdovi in gozdovi s posebnim namenom po 43.
členu

in po prvem odstavku 44. člena ZOG;
• izdelavo strokovnih podlag za gospodarjenje s posamičnim gozdnim drevjem
oziroma s skupinami gozdnega drevja zu-

naj naselij;
c) Proizvodne funkcije
Lesnoproizvodno funkcijo opravljajo zlasti gozdovi na rodovitnih rastiščih, na kate-
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• izdelavo vsaj najnujnejših vsebin pro-

storskih delov gozdnogospodarskih načr
tov, s katerimi se je treba skladno s PRG
vključiti v prostorsko planiranje na lokalni in
državni ravni.

GDK: 91

Sodelovanje Zavoda za gozdove Slovenije pri urejanju
prostora
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Izvleček

Synopsis

Veselič, ž.: Sodelovanje Zavoda za gozdove
Slovenije pri urejanju prostora. Gozdarski vestnik
št. §3/1996. V slovenščini, cit. lit. 5.
Clanek obravnava vlogo, ki jo ima Zavod za
gozdove Slovenije kot javna gozdarska služba pri
urejanju prostora, ki je vse bolj obremenjen ozira~
ma so pritiski nanj zaradi želje po različnih rabah
vedno večji. Navedene so naloge, ki jih na področ~
ju urejanja prostora Zavodu za gozdove Slovenije
določa Zakon o gozdovih, ter prioritetne naloge
Zavoda v zvezi s pripravo prostorskih vsebin gozdM
negospodarskih načrtov in drugimi nalogami na
področju urejanja prostora.
Ključne besede: urejanje prostora, Zakon o
gozdovih, Zavod za gozdove Slovenije, gozdneM
gospodarski načrt.

Veselič, ž.: Co-operation of the Slovenia Forest
Service in Spatial Planning. Gozdarski vestnik, No.

1 UVOD
1 INTRODUCTION

Življenski prostor je na našem planetu, ki
mu je usoda že pred davnimi leti določila
premer, nekaj pozneje pa odnos med kopnim in morjem, nedvomno omejena dobrina. Tudi v Sloveniji so pritiski na prostor
zaradi želje po njegovi različni rabi vse več
ji, obremenitev gozda ali poseg vanj pa se
pri teh potrebah zdita vse prevečkrat najpreprostejši in najmanj škodljivi rešitvi.
Zaradi navedenega se pri načrtovanju gozdarji srečujemo z naraščajočo potrebo po
uskladitvi rabe prostora z drugimi uporabniki oziroma dejavnostmi v prostoru. ProM
stor postaja vse pomembnejša vsebina tako načrtovanja v gozdarstvu kot tudi konkretnega operativnega dela gozdarjev na
terenu. Lahko rečemo, da se obseg dela z
gozdom razširja. Delo na usmerjanju razvoja gozdnega ekosistema v ožjem smislu
Mag. ž. V., dipl. inž. gozd., Zavod za gozdove
Slovenije, Večna pot 2, 1000 Ljubljana, SLO

9/1996. ln Slovene, lit. quot. 5.
The article focuses on the role of the Slovenia
Forest Service as a public service in spatial planning, with the space being increasingly affected
and exposed to great pressures demanding its

multiple utilization. The tasks which are assigned
to the Forestry Institute in the Forestry Act regarding spatial planning as well as priority tasks of the
Institute regarding the elaboration of spatial topics
in forest management plans and other functions in
the sphere of spatial planning are enumerated.
Key words: spatial planning, Forestry Act, Slovenia Forest Service, forest management plan.

ostaja skoraj v izključni domeni gozdarjev
(glede živalskega sveta v sodelovanju z
lovskimi organizacijami), zaradi naraščajo
čih vplivov civilizacije na gozdove (onesnaM
ženje okolja z vsemi posledicami za gozd,
prevelika številčnost nekaterih vrst divjadi,
obremenitev gozdov z rekreativnimi obiski
vseh vrst itd.) pa zahtevnost tega dela celo
močno narašča. Hkrati pa smo, zaradi teM
meljitega poznavanja gozdnega prostora,
ranljivosti rastišč in življenskih združb na
njih ter vlog gozda in gozdnega rastja za
življenje krajine, nedvomno poklicani, da zelo aktivno sodelujemo pri strateških presojah o rabi prostora. Pri tem mislim na presoje, ki imajo, upoštevajoč prav vse dejavnike
- naravne, razvojno gospodarske, kulturne,
obrambne in druge - nalogo zagotoviti optimalno rabo vsega prostora in optimalno
izrabo naravnih virov. To pa je že naloga
celovitega prostorskega planiranja.
Gozd v Sloveniji pokriva prek polovice
slovenskega ozemlja. Analize kažejo, da je
v Sloveniji le četrina krajine take, da gozd v
njej površinsko ne prevladuje (Golob, Kovač, Žonta, Čampa 1994). Tudi ocene na
GozdV 54, 1996
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osnovi Zakona o gozdovih, ki v 3. členu
gozdni prostor določa kot gozd in negozdno zemljišče, ki je ekološko ali funkcionalno
povezano z gozdom, kažejo, da je gozdnega prostora v Sloveniji kar okrog 75 % površine Slovenije. Gozdarstvo je skozi izkušnje pri obvladovanju gozdnih prostranstev
razvilo organizacijo, členitev prostora, tehM
nike inventur in načrtovanja, ki nam omaM
gočajo obvladovati ta prostor.
Zaradi velikega deleža vsega prostora, ki
ga gozdarji informacijsko in tudi širše strokovno obvladujemo, zaradi pogoste razpršenosti gozda med zemljišča za drugo rabo, zaradi naraščajoče teže našega strokovnega dela na prostorskih presojah ter
zaradi nujnih uskladitev vseh uporabnikov
prostora že v fazi načrtovanja rabe prosteM
ra, tudi gozdnega, se je zakonodajalec ob
sestavi novega Zakona o gozdovih odločil
nameniti posebno težo prostorski vsebini
gozdnogospodarskih načrtov ter postopkom
njihovega usklajevanja med različnimi uporabniki prostora. Rodil se je prostorski del
gozdnogospodarskega načrta, kot njegov
posebni del, ter zakonski zapis (v 14. čle
nu), da se ta del gozdnogospodarskega
načrta sprejema po določbah predpisov o
urejanju prostora.
Ne glede na to, kaj bo pisalo v predpisih
o urejanju prostora glede sprejemanja prostorskih delov gozdnogospodarskih načr
tov gospodarskih enot in območij in neglede na to, kako bo morebitno medresorsko
usklajevanje v podrobnosti določilo vsebino
prostorskih delov gozdnogospodarskih načrtov, je na dlani, da bomo morali ob izdelavi gozdnogospodarskih načrtov vsebinam
njihovih prostorskih delov ter uskladitvam
teh vsebin z različnimi uporabniki prostora
v prihodnje posvetiti posebno pozornost.
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2 NALOGE ZAVODA ZA GOZDOVE SLOVENIJE V ZVEZI S PRIPRAVO PROSTORSKIH VSEBIN GOZDNOGOSPODARSKIH
NAČRTOV IN DRUGE NALOGE PRI UREJANJU PROSTORA
2 THE FUNCTIONS OF THE SLOVENIA FOREST SERVICE REGARD/NG THE ELABORAT/ON OF SPA TIAL TOP/GS IN FOREST MANAGEMENT PLANS AND OTHER FUNCTIONS IN
LANDSCAPE PLANNING

Zakon o gozdovih v 14. in 56. členu doloda gozdnogospodarske načrte izdeluje
Zavod za gozdove Slovenije.
V prvem odstavku 8. člena Zakona o gozdovih je med drugim zapisano, da se z
načrti za gospodarjenje z gozdovi določijo
pogoji za usklajeno rabo gozdov in poseganje v gozdni prostor.
V 8. odstavku 14. člena je posebej zapisano, da Zavod pripravlja tudi prostorske
dele gozdnogospodarskih načrtov.
21. člen Zakona o gozdovih določa, da je
potrebno za posege v gozd in gozdni prostor pridobiti dovoljenje v skladu s predpisi
o urejanju prostora ter da je potrebno k
takemu dovoljenju pridobiti soglasje Zavoda za gozdove Slovenije.
Drugi odstavek istega člena določa, da je
tretJa pridobiti soglasje Zavoda za gozdove
Slovenije tudi k dovoljenju za poseg v prostor za graditev objektov zunaj gozda, če je
iz poročila o vplivih na okolje razvidno, da
bi objekt ali posledice delovanja objekta negativno vplivali na gozdni ekosistem in funkcije gozda.
20. člen Zakona o gozdovih določa naloge Zavoda v zvezi z gospodarjenjem s posamičnim gozdnim drevjem oziroma s skupinami gozdnega drevja zunaj naselij.
Delo Zavoda za gozdove Slovenije je torej prežeto z obravnavanjem prostorskih
vsebin, načrtovanjem rabe gozda in gozdM
nega prostora in v primeru vsebin 21. (prehodno tudi 92.) člena Zakona o gozdovih
tudi z odločanjem o upravnih stvareh v zvezi
z urejanjem prostora na osnovi javnega pooblastila (danega z drugim odstavkom 56.
člena Zakona o gozdovih).
Ne glede na status prostorskih delov gozdnogospodarskih načrtov je naloga Zavoda
za gozdove Slovenije, da vse navedene naloge s področja urejanja prostora izvaja odgovorno in strokovno kar najbolje.
ča,

Sodelovanje Zavoda za gozdove Slovenije pri urejanju prostora

Naloge, ki jih na področju urejanja prostora Zakon o gozdovih določa Zavodu za
gozdove Slovenije, so strokovno zahtevne
in obsežne. Obravnavane naloge je Zavod
za gozdove Slovenije strokovno in organizacijsko sposoben izvesti, probleme pa mu
povzroča nezapolnjenost sistemiziranih delovnih mest in preskromna sredstva za nabavo informacijske opreme.
3 PRIORITETNE NALOGE ZAVODA ZA
GOZDOVE NA PODROČJU UREJANJA
PROSTORA
3 PRIORITY TASKS OF THESLOVENIA FOREST
SERVICE IN THE FIELD OF SPAT/AL PLANNING

Ovrednotenje funkcij gozdov in gozdnega prostora
Evaluation of forest functions and forest space

Gre za osrednjo strokovno nalogo na področju urejanja gozdnega prostora, ki naj
omogoči celovito presojo vsakega dela gozda in gozdnega prostora v procesu določi

tve rabe gozda in gozdnega prostora, bodisi ob izdelavi gozdnogospodarskih načrtov
bodisi ob naključnih potrebah po presoji
primernosti obremenitve gozda z določeno
dejavnostjo ali posegom v gozd in gozdni
prostor.
Gozd in gozdni prostor bomo v tem pogledu razčleniti na funkcijske enote, od katerih bo vsaka imela določeno kombinacijo
stopenj poudarjenosti ekoloških, socialnih
in proizvodnih funkcij. Ves gozdni prostor
naj bi na funkcijske enote razčlenili na ravni
podrobnosti, ki jo dopušča merilo karte
1:25.000 (kar naj bi določal tudi Pravilnik o
gozdnogospodarskih in gozdnogojitvenih načrtih, ki je v pripravi), bolj obremenjenim
predelom pa imamo v načrtu funkcije določiti podrobneje.
Meje funkcijskih enot imamo v načrtu na
vektorski način povzeti v računalniški medij
(v poseben sloj), v bazi podatkov pa bo za
vsako funkcijsko enoto zabeleženo:
• utemeljitev funkcij,
• primernost oziroma ogroženost funkcij,
• potrebni ukrepi zaradi funkcij,
• stopnja nujnosti ukrepov.
Ni predvideno, da bi bila vsaka funkcijska
enota svoj odsek, saj bi s tem brez potrebe
do skrajnosti razčlenili gozdove, razen se-

veda v primerih, ko bi bil zaradi velike poudarjenosti katere od ekoloških funkcij določen gozd razglašen za varovalni gozd ali bi
bil zaradi velike poudarjenosti katere od
drugih funkcij določen gozd razglašen za
gozd s posebnim namenom.
Nekatere od funkcij, ki jih določa Zakon o
gozdovih, smo sposobni gozdovom določiti
in jih ustrezno ovrednotiti samo gozdarji in
bomo delo v glavnem opravili gozdarji sami, pri nekaterih od njih pa bomo potrebovali konzultacijo strokovnjakov drugih strok
oziroma dejavnosti.
Znanje o funkcijah posameznih predelov
gozda bomo bogatili, funkcije gozdov se s
časom tudi spreminjajo, zato informacije o
funkcijah gozdov ne bodo nekaj stalnega,
nujno pa je, da ob času izdelave gozdnogospodarskega načrta napravimo njihovo
revizijo in upoštevamo najnovejše stanje v
pogledu funkcij gozdov in gozdnega prostora v gospodarski enoti, saj te informacije
neposredno vplivajo na naravo načrtovanih
ukrepov v gozdu in gozdnem prostoru, na
njihov obseg in intenzivnost, čas in način
njihove realizacije itd. Zato je tudi členitev
gozda in gozdnega prostora glede na funkcije tako pomembna vsebina gozdnogospodarskega načrta.

Priprava predloga območij varovalnih
gozdov in gozdov s posebnim namenom
The setting up of protection forest areas and the
forests of special purpose

Na podlagi kriterijev za posamezne stopnje poudarjenosti funkcij, kot so zapisani v
delovnem gradivu osnutka Pravilnika o gozdogospodarskih in gozdnogojitvenih načr
tih, po območjih že preverjamo ustreznost
določitve območij gozdov, ki so bili po območnih načrtih za obdobje 1991-2000 zaradi poudarjenih funkcij posebej obravnavani (izločeni). Najprej preverjamo ustreznost določitve območij tistih gozdov, ki so
bili posebej obravnavani zaradi funkcij, zaradi katerih se gozdovi razglasijo za varovalne oziroma za gozdove s posebnim namenom z zakonom.
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Dograditev prostorskega informacijskega sistema
Supplementing spatial information system
Načrtovanje rabe gozdnega prostora ter
postopek usklajevanja o njegovi rabi med

različnimi uporabniki prostora oziroma de-

javnostmi v prostoru zahtevata kakovostne

informacije o prostoru - objektivne, prostorsko locirane (to omogoča tudi ponovitev snemanj), statistično dovolj zanesljive
ter smotrno ažurne, po vsebini prilagojene

potrebi usmerjanja razvoja krajine in gozd-

nih načrtov, kot gozdnogospodarskih načr
tov gospodarskih enot in območij, vključu
joč njihove prostorske dele.
Takšnega informacijskega sistema in njegove celovite izrabe si brez sodobne tehnologije ni mogoče zamisliti.

Zavod za gozdove Slovenije si veliko prizadeva in vlaga, kolikor je le mogoče ob
omejenih proračunskih sredstvih tudi denarja, za oblikovanje in delovanje opisanega informacijskega sistema ter za uspo-

sabljanje vsega strokovnega kadra, da bi
ga lahko pri delu kar najbolje izkoristil. Že v

nega ekosistema in vsem strokovnim obravnavam v zvezi z določitvijo usklajene

fazi priprav na vsestransko povezano ob-

rabe gozdnega prostora.
Vsi razpoložljivi podatki o gozdnih rastiščih, vsi podatki gozdnih inventur, tekočih in

kažejo izrazite prednosti enotno organizira-

ravnavo gozda in gozdnega prostora se

J

ne javne gozdarske službe.

za desetletja nazaj, vse evidence sečenj in

izvedenih gojitvenih in varstvenih del v gozdovih, pomembnejše vsebine opisov gozdov ob izdelavi gozdnogospodarskih načr
tov gospodarskih enot, nekatere vsebine
gojitvenih načrtov, podatki popisov usklajenosti rastlinojedov z gozdnim okoljem, podatki o poškodovanosti gozdov zaradi drugih abiotskih in biotskih vplivov, podatki o
odprtosti gozdov s prometnicami, podatki o
funkcijah gozdov in drugi podatki morajo
biti zajeti v celovitem informacijskem sistemu in morajo biti v pomoč pri strokovnem

delu usmerjanja razvoja gozdov in gozdnega prostora na vseh ravneh, tako pri sestavi gozdnogojitvenih načrtov, lovskogojitve-
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Prostorski vidiki gozdarskega načrtovanja- primer
Slovenije in Švice
Environmental Aspects of the Forest Planning - Examples of
Slovenia and Switzerland
Marko KOVAČ *

Izvleček
Kovač,

M.: Prostorski vidiki gqzdarskega načr
tovanja - primer Slovenije in Svice. Gozdarski
vestnik, št. 9/1996. V slovenščini, cit. lit. 14.
Vse večja skrb za ogroženo okolje narekuje
oblastem, javnosti in nosilcem dejavnosti v prostoru večje medsebojno povezovanje, ki naj bi pripomoglo k sočasnemu reševanju okoljskih problemov in preprečevanju nezaželenih dogodkov in
procesov. Pred novim izzivom se je z novo zakonodajo, sprejeto v l. 1993, znašlo tudi gozdarstvo,
ki poslej ne bo obravnavalo samo strogo gozdarskih tem, marveč bo postalo dejavni sooblikovalec
slovenske krajine. V tej zvezi so v prispevku nanizana nekatera razmerja med prostorskim in gozdarskim načrtovanjem, kot konkretna primera dežel z različnima načrtovaJskima konceptoma pa
sta prikazani Slovenija in Svica.
Primerjava obsega organiziranost in instrumente gozdarskega načrtovanja, vsebino načrtovanja,
organizacijo načrtovanja in postopek potrjevanja
načrtov.

Kljuclne besede: gozdarsko načrtovanje, Slovenija, Svica.

1 SPLOŠNO O RAZMERJU MED PROSTORSKIM IN GOZDARSKIM NAČRTO
VANJEM
1 GENERAL REMARKS ON THE RELATION
BETWEEN SPATIAL AND FORESTRY PLANNING

Definicija "prostorskega" načrtovanja, kljub
pogosti rabi tega pojma in njegovih sinonimov (npr. krajinsko načrtovanje, regionalno
načrtovanje, ruralno planiranje oziroma ustreznim tujim izrazom landscape planning,
regional planning, Landschaftsplanung) v

• Mag. M. K. dipl. inž. gozd., Gozdarski inštitut
Slovenije, Večna pot 2, 1000 Ljubljana, SLO

Synopsis
Kovač, M.: Environmental Aspects of the Forest
Planning- Examples of Slovenia and Switzerland.
Gozdarski vestnik, No. 9/1996. ln Slovene, lit. quot.

14.
Jn order to salve environmental problems simultaneously and to prevent endangered environment
from undesirable events and processes a better
cooperation between authorities, public and variaus disciplines is necessary. The Jaunch of a new
forest act in 1993 demands from Slovenian forestry not to deal only with forestry themes, but to
become an active partner in designing our landscapes. This article therefore deals with two subjects: with general relationships between environmental and forest management planning and with
comparison of relatively diverse planning concepts,
developed in Slovenia and Switzerland.
The comparison encompasses an organisation
and instruments of the forest management planning, the contents of the forest management plans
as well as the procedure for preparing and adopting forest management plans.
Key words: forest planning, Slovenia, Switzerland.

svetu še ni dorečena. V tem prispevku razumemo "prostorsko" načrtovanje kot proces celostnega usklajevanja človekovih
zahtev do lastnega okolja na eni strani in
zmogljivosti okolja na drugi. Glede na to,
da se z neposrednim načrtovanjem in gospodarjenjem ekosistemov (rab prostora)
pravzaprav ukvarjajo številne discipline, kot
so kmetijstvo, gozdarstvo, industrija, urbanizem itn., "prostorsko" načrtovanje ni določeno kot samostojno strokovno področje,
marveč kot metodično orodje nosilcev načrtovanja in oblasti, s katerim le-ti usklajujejo dejavnosti razvoja države oziroma lokalnih skupnosti in jih usmerjajo na tak način, da samoregulacijske zmogljivosti okolja niso presežene. Rezultat koordiniranega
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načrtovalskega procesa je prostorski načrt,
ki predstavlja usklajeno tekstovno in vizual-

še preučujejo (Bachmann 1991, 1995, Bernasconi 1995, BUWAL 1996/1, 1996/2), v

no sintezo vseh področnih načrtov. Glede

severni Ameriki pa ustrezno velikim prostorskim razsežnostim naglo razvijajo kra-

na tako pojmovanje v prispevku ne poudarjamo posebej prostorskega načrtovanja niti
ne uporabljamo pojma "gozdno-prostorsko"
načrtovanje,

ki prostorski vidik samo pou-

jinsko načrtovanje (landscape management).
Kot primera dokaj različnega gozdarske-

darja. Gozd je namreč prostor, ki v devetdesetih letih pokriva 53 % nacionalnega
ozemlja ("'1995/1), zaradi od nekdaj precejšnjih prostorskih razsežnosti pa je goz-

ga načrtovanja sta v prispevku prikazana
naš in švicarski model. Primerjava je zanimiva zato, ker se deželi močno razlikujeta

darsko načrtovanje že od samih začetkov
urejanja moralo up?števati ta vidik.

tralistična

Čeprav ni tega nikoli posebej poudarjalo,
je gozdarstvo z več kot stoletno zgodovino
načrtovanja (urejanja) gozdnega prostora
pomembno prispevalo k razvoju in k delu
celostnega prostorskega načrtovanja (Bachmann 1991, prim. Korošec 1978). Do nedavnega predvsem z ohranjanjem gozdov

na regionalni ravni in s povečevanjem nji-

hove stabilnosti (povečan lesni volumen,
naravno obnavljanje gozdov z rastiščem primernimi drevesnimi vrstami itn.), v zadnjem
času, ko sta tako ogroženost okolja kot
osveščenost ljudi vse večja, pa predvsem
tako, da poskuša ohraniti in zaščititi vse

funkcije gozda.
Odmevnost področnega, v našem primeru gozdarskega načrtovanja, v javnosti nikjer v svetu ni samo odraz strokovnega zna-

nja. Odvisna je še od strokovno-politične
organiziranosti držav, od stopenj njihove
centralizacije, tradicije načrtovanja, povezav in sodelovanja vseh nosilcev in udeležencev načrtovanja pa tudi od iznajdljivosti/

pronicljivosti posameznih strok, ki zastopajo smeri področnega načrtovanja. Odsev
množice dejavnikov so različni modeli, ki si
jih prizadevajo razviti in uveljaviti različne

dežele. V Sloveniji npr. že dve desetletji
razvijamo gozdnogospodarsko načrtovanje
v območnih in gozdnogospodarskih enotah, ki se vključuje v sistem načrtovanja
države in lokalnih skupnosti in samodejno
vključuje prostorski vidik. V Avstriji so v
dopolnilo klasičnemu urejanju gozdov razvili in uzakonili t.i. "Waldentwicklungsplanung" (BLF 1988), ki je nekakšno gozdarsko načrtovanje z močno poudarjenim prostorskim vidikom in se prvenstveno ukvarja
z načrtovanjem funkcij gozda na regionalni

ravni, v Švici podoben model kot v Avstriji
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po politični ureditvi (Slovenija je tipična cendržava, Svicarska konfederacija
pa je zveza z močno avtonomijo združenih
držav oziroma kantonov in občin), ker ima-

ta obe dolgo tradicijo gozdarskega

načrto

vanja in ker sta usmerjeni v ekološko na-

1

J

ravnano gospodarjenje z gozdovi.
2 ORGANIZIRANOST IN INSTRUMENTI
GOZDARSKEGA NAČRTOVANJA
2 ORGANIZATION AND INSTRUMENTS OF FORESTRY PLANNING

V primerjavi s prejšnjo zakonodajo, v kateri je bilo gozdarsko načrtovanje vpeta v
sistem družbenega planiranja, sta nova politična ureditev in nov Zakon o gozdovih
(... 1994/1) v gozdarstvo prinesla številne
spremembe. Kar zadeva načrtovanje je bistvena novost predvsem v tem, da sta loče
ni načrtovalska in izvajalska raven in da za

vse gozdove - ne glede na lastništvo skupaj z lastniki skrbi Zavod za gozdove, ki
je državna, neprofitna ustanova. Podlaga
za gozdnogospodarsko načrtovanje je Program razvoja gozdov, politični akt, ki se
izdela za raven države, najpomembnejša

dejavnika pa sta dva tipa gozdnogospodarskih načrtov, ki se izdelujeta za ravni območnih in gozdnogospodarskih enot.
Gozdnogospodarski načrti so razdeljeni
na splošni in posebni prostorski del, ki se
sprejemata hkrati. Oba tipa načrtov v principu predstavljata hierarhičen dvoravninski
načrtovalski sistem, ki naj bi imel glede na

1

načrtovalsko raven dopolnilno vsebino in
različno stopnjo konkretnosti.
Zaradi velike decentralizacije politične mo-

!

či

v švicarski konfederaciji in zaradi razme-

roma dolgotrajnega usklajevanja aktov, za
to deželo ni mogoče dati celostne slike o

dejanskem stanju gozdnogospodarskega
načrtovanja. Gozdarsko načrtovanje v Švi-

1
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ci urejajo zvezni (... 1994/2) in kantonalni
zakoni o gozdovih. Gospodarjenje z gozda·
vi je do l. 1991 temeljila na načrtih za gozd·
ne obrate (Betriebsplane), ki so še danes
obvezni samo za javne gozdove (73 %),
medtem ko načrtovanje v zelo razparceliranih zasebnih gozdovih (27 %) ni obvezno.
Skupna površina urejenih gozdov obsega
62% vseh nacionalnih gozdov, od javnih je
urejenih 80 %, od zasebnih pa le neznatnih
14 % (Bernasconi, Bachmann 1990).
Načrtovanje na višji ravni (uberbetrieblic·
he Ebene) na ravni zveze ni bilo obvezuje·
če, kljub temu pa so ga posamezni kantoni
(npr. Waadt) že uvajali. Z novo zvezno za·
konodajo se kot obvezujoča uvaja tudi ta
raven načrtovanja (Waldentwicklungspla·
nung), obsegala pa bo lahko enega ali več
obratov, okrožij, eno ali več občin, regijo ali
kar ves kanton.

3 VSEBINA NAČRTOVANJA
3 PLANNING'S ISSUE

V slovenskem modelu je vsebina gozd·
negospodarskega načrtovanja z Zakonom
o gozdovih in drugimi zakoni Republike Slo·
venije v glavnem že predpisana in načrto
valcem razen detajlov in metodičnih rešitev
pravzaprav ne pušča veliko svobode.
Upoštevaje različno stopnjo konkretnosti
obeh načrtov (območna enota, gospodarska enota) naj bi splošni deli načrtov ob
upoštevanju usmeritev iz Programa razvoja gozdov, stanja gozdov, analize pretekle·
ga gospodarjenja ter zakonitosti razvoja
gozdov ter pridobljenih spoznanj obsegali:
• vrednotenje funkcij gozdov,
• določitev ciljev gospodarjenja z gozdom,
• izbor usmeritev in ukrepov za doseganje ciljev in
• določitev usmeritev za ponovno vzpostavitev ali ohranjanje avtohtone vegetaci·
je.
V prostorske dele načrtov pa naj bi se
vključila območja varovalnih gozdov in gaz·
dav s posebnim namenom, ki so kot taka
določena z zakonom, določilo pa naj bi se
tudi:
• območja gozdov s posebnim namenom
s poudarjenimi funkcijami gozda,
• gozdove za sanacijo,

• usmeritve za gozdove s posebnim namenom, za katere se zelo zanimajo lokalne
skupnosti,
• usmeritve za ureditvena območja gozdov.
V načrtu gozdnogospodarske enote bo
poleg že omenjenega potrebno:
• določiti območja gozda in negozdnih zemljišč, funkcionalno povezanih z gozdom,
• določiti območja, ki so pomembna za
ohranitev živali,
• izdelati pregled in zasnovo gozdne infrastrukture in drugih posegov v gozdni pro·
star.
Ker pa je Zakon o gozdovih v primerjavi z
Zakonom o varstvu okolja v podrejenem
položaju, se bodo morale v prostorski del
načrtov vključiti še vse zahteve, ki izhajajo
iz tega zakona, sama gozdarska vsebina
pa bo morala biti usklajena z drugimi nosilci
načrtovanja v prostoru.
V primerjavi s slovenskimi razmerami je
Švicarska zakonodaja veliko manj določil·
na. Zanjo je značilno, da predpisuje samo
najmanjšo obvezno vsebino, kot sta npr.
opis in analiza razmer v sestojih in prikaz
funkcij, sicer pa prepušča vsebino načrto
vanja kantonom in lokalnim skupnostim. Kaj
vse je zajeto v načrtih je prikazano na dveh
primerih, od katerih zadeva piVi vsebino
načrta gozdnega obrata, drugi pa vsebino
nekoliko bolj krajinskega načrta razvoja gaz·
dav.

Primer 1: Vsebina načrta za obrat korpo·
racije Lyss (... 1992)

1 Analiza stanja
• opis obrata (organizacijska oblika, oseb·
je, delovna in druga materialna sredstva,
odprtost s cestami in infrastrukturo, linan·
ce, tekoči projekti, bistvene spremembe gle·
de na novo inventurno stanje);
• funkcije gozda (površina gozda, poraz·
delitev, dosedanje gospodarjenje, analiza
razmerja razvojnih laz, izsledki gozdne in·
venture, ovrednotenje funkcij gozda, zdrav·
stveno stanje gozda in razvojne tendence);
• okolje (okvirne potrebe, spremembe).
11 Načrtovanje
• gojitvene načrtovanje (analiza sestojev,
posek in raba lesa (etat), pomlajevanje, var·
stvo narave in krajine, varstvo okolja);
• okoljske strategije (splošna izhodišča,
GozdV 54, 1996
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informacije za javnost, koordinacija konfliktnih situacij);
• organizacijsko-finančni del (organizacija, osebje, materialna sredstva, finance).
111 Kontrola
• kontrola (splošna izhodišča, vodenje obrata, analiza trajnosti, opazovanje okolja,
izvedba kontrole in statistika);
• končne določbe.
Primer 2: Vsebina za načrt razvoja gozdov- lrchel (... 1995/2)
1 Načrtovalski del
• razvojni pogledi (model, temelji gospodarjenja, tipi gospodarjenja; gozdovi brez
posebnega pomena, gozdovi z visokim varovalnim pomenom);
• funkcije gozda (peš in jezdne poti, vedule, posebni prostori za počitek, gozdna
rastišča z naravovarstvenim pomenom, gozdne jase, površine s starim drevjem, gozdni
rezervati, vodozaščitena območja, varstvo
pred poškodbami zaradi divjadi);
• koordinacija pri razreševanju konfliktov
(trajne gozdne jase, škode zaradi divjadi,
naravovarstven! predpisi).
11 Podlage
• danosti (kolesarske, peš in jezdne poti,
gozdna rastišča z naravovarstvenim pomenom, odredbe o varstvu, vodozaščitena območja);

• temeljne informacije (liste konzultiranih
in uporabljenih podlag).
111 Poročilo
• splošna izhodišča;
• organizacija načrtovanja;
• izsledki;
• zaključki.
Priloga (delovna skupina, karte posebnih
objektov, karte konfliktov, .... )
Kot kažeta primera je v primerjavi z našimi načrti razlika med zasnovama zelo velika. Medtem ko je naš načrt za gospodarsko enoto bolj splošen, je švicarski načrt za
gozdni obrat (samo gozdna površina) v resnici zelo podroben gospodarski načrt. Poleg gozdarske vsebine, ki je v celoti oprta
na analizo rastišč, sestojev (gospodarskih
razredov ne poznajo) in izsledkov ene izmed variant gozdne inventure, vsebuje na-
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črt še podrobno razčlenjena ekonomski in
finančni del, ki sta enako kot razvoj sesto-

jev izpostavljena kontroli.
Načrt razvoja gozdov oziroma načrt višje
načrtovalske ravni pa je v primerjavi z našo
zasnovo veliko bolj splošen in pravzaprav
ne obravnava klasičnih gozdarskih tem, kot
sta npr. analiza sestojev in oblikovanje strategij za gospodarjenje s sestojnimi tipi, ampak predvsem problematiko gozdnega okolja in javnih interesov. V povezavi z načrti
obratov predstavljajo načrti razvoja gozdov
(Waldentwicklungspliine) povezavo z razvojnimi načrti kantonov (Richtplane) in prostorskimi načrti občin (Nutzungsplane), pri
čemer je najpomembnejši del načrtovanje
funkcij gozda, ki se odvija na ravni obratov
(prim. Pfister, Durrstein, lseli, Weiler 1992).
Glede funkcij gozda velja pripomniti še to,
da je funkcija gozda v švicarskem urejanju
definirana drugače kot pri nas ali npr. v
Avstriji, saj se za gozd s funkcijo šteje le
tista površina, ki je -glede na to, da opravlja določeno vlogo - načrtovana z neposrednimi zahtevami prebivalstva oziroma
nosilcev načrtovanja in gospodarjenja.

4 ORGANIZACIJA NAČRTOVANJA IN POTRJEVANJE GOZDNOGOSPODARSKIH
NAČRTOV
4 PLANNING'S ORGANIZATION AND THE
CONFIRMING OF FOREST MANAGEMENT
PLAN S

Bistvena razlika med slovenskim in švicarskim načinom je v samem poteku načr
tovanja. Za naše razmere je značilno, da
gozdarstvo v sodelovanju z drugimi panogami pripravi osnutek načrtov, v katerega
niso vključeni niti lastniki gozdov niti javnost (... 1994/1 ). Šele ob javni razgrnitvi
načrtov je mogoče le-te tudi javno vrednotiti in izraziti pomisleke in pripombe, ki se po
razgrnitvi še enkrat obravnavajo in po potrebi vključijo v načrt.
Nasprotno pa je v Švici zvezna odredba
o gozdovih iz l. 1992 ("' 1994/2) zelo določilna in nedvoumno zahteva, da so kantoni
dolžni skrbeti za načrtovanje gozdov na
višji ravni na tak način, da je prebivalstvo
obveščeno o ciljih in poteku načrtovanja,
da lahko sodeluje pri reševanju vprašanj in
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da ima vpogled v načrtovanje. Rezultat organizacijsko sicer bolj zapletenega postopka načrtovanja, ki se kaže v tesnem sode~
lovanju vseh udeležencev načrtovanja uavnosti, lastnikov, strokovne skupine), je sočasno usklajevanje zahtev in odpravljanje
konfliktnih situacij v skladu z rekom, da je
"ideja, katere del si sam" laže sprejeta in
bolj spoštovana od tiste, "ki prihaja s strani
drugih".

l. 1982, projekt FLAM, ki vsebuje več modulov, kot npr. načrtovanje funkcij gozda,
informatiko, urejanje gozdov itn., teče od
leta 1992, prvi načrti razvoja gozdov so bili
narejeni konec osemdesetih let, nekoliko
več pa v zadnjih treh letih, kljub vsemu
storjenemu pa je po mnenju švicarskih kolegov še vse v gibanju. Kako bo pri nas, bo
bržkone pokazal čas.

5 NAMESTO SKLEPA
5 INSTEAD OF A CONCLUSION

Slovensko gozdarstvo je močno vpeta v
sistem celostnega prostorskega načrtova
nja, ki naj bi se hkrati odvijalo na več ravneh. Prav iz tega razloga tako pri nas kot v
Švici ni moglo (kot npr. v Avstriji) priti do
oblikovanja povsem samostojnega gozdarskega prostorskega načrtovanja, marveč je
bil sprejet model sočasnega načrtovanja
vseh dejavnosti v prostoru. Tak načrtoval
ski model pa bo v naši praksi težko izvedljiv. V prvi vrsti zaradi pomanjkanja tradicije načrtovanja (gozdarstvo ni takšen primer), zaradi slabe povezanosti načrto
valskih skupin, ki pripravljajo usklajene
pod ročne načrte, zaradi neenake stopnje
razvoja posameznih strok na področju načrtovanja in varstva okolja, pomanjkljivih podatkovnih virov, slabe organizacije dela, pomanjkanja finančnih sredstev in nenazadnje zaradi izjemno slabe koordinacije oblasti.
Slovensko gozdarstvo je z novim Zakonom o gozdovih tudi po sili razmer stopilo
na pot celostnega gozdarskega načrtova
nja in je še vprašanje časa, kako bo uspešno. V primerjavi s Slovenijo imajo namreč
druge dežele srednje Evrope veliko enostavnejše sisteme načrtovanja, ki se v praksi uresničuje prek načrtov gozdnih obratov,
v regionalne načrte pa v skladu s počas
nim hitenjem vključujejo relativno enostavne, vendar preverjene vsebine.
Kot primer razvoja celostnega gozdarskega načrtovanja navedimo, da je bil nov
zvezni švicarski zakon o gozdovih sprejet l.
1991. Do danes je kantonalne zakone sprejela približno polovica kantonov, razvoj metod za kartiranje funkcij gozda je v teku od
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Forests and Town Planning
Breda OGORELEC*

Izvleček

Ogorelec, B.: Gozdovi in urbanistično načrtova
nje. Gozdarski vestnik št. 9/1996. V slovenščini.
Prispevek navaja, kako so gozdovi obravnavani
v predpisih o urejanju prostora, opisuje dosedanje
sodelovanje gozdarjev in urbanistov pri prostorskem načrtovanju ter kritično obravnava razmerja
med Zakonom o gozdovih in Zakonom o urejanju
naselij in drugih posegov v prostor.
Ključne besede: prostorsko planiranje, gozdarsko načrtovanje, Zakon o gozdovih, prostorska
zakonodaja.

1 UVOD

2 GOZDOVI V PROSTORSKIH PREDPISIH

INTRODUCTION

Prispevek se, žal, omejuje le na zakonske podlage in prakso urbanističnega načr
tovanja1.
Mnogo raje bi sicer predstavila primere
uspešnih dejanskih realizacij, saj so neredko urbanistični dokumenti precej daleč od
realnega stanja v prostoru oz. življenje teče
- na žalost ali morda celo na srečo- pogosto mimo njih ali pa mu načrti z zamudo
sledijo.
V nadaljevanju obravnavam tri tematske
sklope:
- gozdovi v prostorskih predpisih,
- vključevanje gozdarskih služb v pripravo urbanističnih dokumentov - izkušnje iz
prakse ter
- nova razmerja med zakonom o gozda~
vih in zakonom o urejanju naselij in drugih
posegov v prostor.
t Urbanistično načrtovanje po zakonu o urejanju
naselij in drugih posegov v prostor (Ur.list RS, št.
14/84) ne zajema le načrtovanje naselij, temveč
celotnega prostora, obsega pa pripravo in sprejem
prostorskih izvedbenih aktov (1. in 3. člen).

• Mag., dipl. geogr., Urbanistični inštitut RS,
mova 18, 1000 Ljubljana, SLO

456

Gozd V 54, 1996

Synopsis
Ogorelec, B.: Forests and Town Planning. Gaz~
darski vestnik No. 9/1996. ln Slovene.
The article states the provisions regarding fo~
rests in the sphere of environmental planning, des~
cribes the co~operation of foresters and town pla~
ners in town planning up tili now and gives a criti~
cal aspect regarding the relations between the Fo~
restry Act and the Act on Town Planning and Other
lmpacts on Environment
Key words: town planning, forestry planning,
Forestry Act, town planning legislation.

Ja~

2 FORESTS IN SPACE PLANNING REGULATIONS

Zakon o urejanju prostora gozdove, ki so
pomembni za dolgoročni razvoj, uvršča med
dobrine splošnega pomena. Zagotavlja jim
posebno varstvo in za spremembo namembnosti teh območij določa poseben postopek (6. člen). Posebej določa tudi varovalne
gozdove in goidove posebnega namena (8.
člen).

Zakon o urejanju naselij in drugih posegov v prostor gozdov eksplicitno ne omenja. Predvideva pa, da se zanje izdela:
- ureditveni načrt, s katerim naj bi se
urejale rekreacijske površine,
- prostorske ureditvene pogoje (v nadaljevanju: PUP), ki ne dajejo rešitev, temveč
le določajo pogoje.
V praksi so se ureditveni načrti izdelali le
izjemoma, velika večina gozdov v Sloveniji
je pokritih s PUP. PUP so se izdelali, bodisi
za celotno izvenmestno območje občine ali
za večja zaokrožena območja, npr. eno ali
več krajevnih skupnosti. Pregled izpred nekaj let (ki ni popoln, je pa reprezentativen2)
2 B. Ogorelec: Urbanistični predpisi- prispevki
k študiju normativnega urbanizma, Urbanistični in~
štitut RS, Ljubljana, 1991, 105 str.
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je pokazal, da v Sloveniji ni bil izdelan PUP,
ki bi zaobjel zgolj gozd. Poznamo tudi le en
sam primer, ko je bil PUP izdelan za kmetijska zemljišča3. Praviloma pa se je zunaj
večjih naselij z enim PUP urejala celotna
kulturna pokrajina: gozdna in kmetijska
zemljišča, vode, vasi in zaselki ...
Urbanistična praksa torej doslej PUP, ki
bi obsegal le gozd, ni poznala.
Pogoji, ki so jih določali PUP za gozdove, so bili dokaj skromni ali jih sploh ni bilo.
V nekaterih primerih se sklicujejo na odloke
o varovalnih gozdovih (kar je nepotrebno,
saj v predpisih ne ponavljamo drugih veljavnih predpisov- nomotehnična slabost).
V nekaterih PUP so določbe za poseganje v gozdove izredno splošne in v tako
podroben dokument ne sodijo.
Primer: zahteva se, da se "upoštevajo pogoji za
ohranitev specifičnih biocenoz na obstoječih mikrolokacijah", ne da bi bile biocenoze naštete ali

mikrolokacije prostorsko določene.

Le v redkih primerih se nanašajo na:
- dopustne posege v gozd,
- oblikovanje posegov v gozd, npr. pogoji glede gozdnih prometnic.
Primer: "Na gozdnih

zemljiščih

so dopustni po-

segi za naslednje dejavnosti: gozdarstvo, rekrea-

cija, lov in ribolov."
Primer: "Z gradnjo gozdnih cest in dostopnih
cest na planine se ne smejo sprožiti nevarni erozijski procesi, porušiti ravnotežje na labilnih tleh ter
preprečiti

odtoki visokih voda in hudournikov."
Primer: ''Tam, kjer ureditve prometnic prečkajo
planinske in druge poti, je treba te poti na novo
urediti in označiti."
Primer: Gozdne prometnice smejo biti široke
največ 3 m, razen v ostrih zavojih; pri tem so na
ravnih delih mestoma dopustne ureditve izogibališč in deponij za les."

V zaključku naj še omenim, da se je glede
PUP na splošno pokazalo, da bi lahko pretežni del vsebine določili kot državni predpis, saj se vsebine ponavljajo. Za posamezne elemente pa bi lahko občine sprejele ureditev, ki bi se razlikovala od državnega predpisa, kadar bi specifične razmere to
narekovale.

a Prostorski ureditveni pogoji za 2. območje kmetijskih zemljišč izven ureditven ih območij, za katere ni predvidena izdelava prostorskih izvedbenih
načrtov {občina Slovenske Konjice, Ur. list SRS
34/87). Kasneje na tovrsten PUP nismo več naleteli.

3 VKLJUČEVANJE GOZDARSKIH SLUŽB
V PRIPRAVO URBANISTIČNIH DOKUMENTOV - IZKUŠNJE IZ PRAKSE
3 THE PARTICIPATION OF FORESTRY AGENCIES IN THE PREPARATION OF TOWN PLANNING MATERIALS - EXPERIENCES GAINED
FROM PRACTICAL WORK

Če ocenimo dosedanjo prakso sodelovanja z gozdarskimi službami ob pripravi urbanističnih dokumentov4 in jo primerjamo s
prakso sodelovanja z drugimi strokovnimi
ali upravnimi službami, lahko navedemo
predvsem naslednje:
Prednosti sodelovanja sta predvsem:
-Gozdarska služba razpolaga z zelo kvalitetnimi strokovnimi gradivi in lastnimi plani, ki so odlična podlaga za sodelovanje.
Pri sodelovanju z nekaterimi drugimi službami namreč neredko naletimo na probleme, ker so njihove evidence oz. analize
stanja pomanjkljive in jih začnejo dopolnjevati šele v fazi, ko jih vključimo v proces
načrtovanja.

- Predstavniki gozdarskih služb so se
pripravljeni aktivno vključiti v načrtovanje, z
njimi je bilo mogoče vzpostaviti interaktivni
odnos. Načrtovali smo skupaj, informacije,
ki smo jim jih dajali, so smiselno vključili
tudi v lastne načrte.
Kot pomanjkljivost - ki pa velja za obe
strani, gozdarske službe in urbaniste - naj
omenimo premajhno poznavanje predpisov.
Planerji in urbanisti pomanjkljivo poznamo
nove predpise o gozdovih, prepričana sem
celo, da večina planerjev oz. urbanistov
novega zakona o gozdovih ne pozna in ne
uporablja. Velja pa tudi obratno: gozdarske
službe premalo poznajo sistem prostorskega načrtovanja ter vsebino, ki jo urejamo s
prostorskimi dokumenti in s posamezno vrsto dokumenta.

41zkušnje so omejene na sodelovanje z gozdarskimi službami z Gorenjske.
GozdV 54, 1996
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4 NOVA RAZMERJA MED ZAKONOM O
GOZDOVIH IN ZAKONOM O UREJANJU
NASELIJ IN DRUGIH POSEGOV V PROSTOR
4 NEW RELATIONS BETWEEN THE FORESTRY ACT AND THE ACT ON TOWN PLANNING AND OTHER IMPACTS ON THE ENVIRONMENT

Novi zakon o gozdovih (1993) je prinesel
nekatere rešitve, ki - po mojem mnenju niso skladne s sistemom urbanističnega načrtovanja, določenem v zakonu o urejanju
naselij in drugih posegov v prostor (1984).
(1) Zlasti opozarjam na novost, da se v
prostorskem delu gozdnogospodarskega načrta gospodarske enote v skladu s predpisi
o urejanju prostora določijo prostorsko-ureditveni pogoji za posege v gozdni prostor po
prostorsko ureditvenih enotah (2. odstavek
11. člena).
- (Župan pripombe in strokovna stališča
do pripomb preda članom Komisije/odbora,
ki je pri Občinskem svetu zadolžen za prostor, in krajevnim skupnostim. Po potrebi
organizira sestanek, na katerega vabi tudi
izdelovalca prostorskega dokumenta. Utemeljitev: tako se zmanjša verjetnost nasprotqvanja občinskega sveta ob sprejemu.)
- Zupan zavzame stališča do pripomb in
predlogov.
-Izdelovalec prostorskega dokumenta na
podlagi stališč župana pripravi dopolnjeni
osnutek prostorskih ureditvenih pogojev.
- Občinska uprava preda dopolnjeni osnute~ soglasodajalcem in zbere soglasja.
- Zupan dostavi dopolnjeni osnutek plana Ministrstvu za okolje in prostor.
- Ministrstvo za okolje in prostor v roku
45 dni župana obvesti o morebitni neskladnosti občinskega plana s programom
priprave in republiškim planom.
- Župan preda dopolnjeni osnutek občin
skemu svetu v sprejem (Gradivu za sprejem župan priloži tudi pripombe iz javne
razgrnitve in svoja stališča do pripomb. Utemeljitev: tako se poveča demokratičnost in
transparentnost odločanja.)
-Občinski svet dopolnjeni osnutek obravnava in sprejme.
-Plan ali odlok o PUP se uradno objavi v
uradnem glasilu.
- (Izdelovalec pripravi končni elaborat.)
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-(Občinska uprava končne elaborate dostavi krajevnim skupnostim, upravni enoti
in inšpekcijskim službam.)
Obveznih korakov je torej kar 13.

5 ZAKLJUČNE UGOTOVITVE IN PREDLOGI
5 FINAL STATEMENTS AND SUGGESTIONS

Sedanje določbe, ki v urbanističnih dokumentih zadevajo gozdove, večinoma niso
ustrezne. Posebnih pogojev za posege v
gozdove PUP pogosto sploh ne določajo
ali pa so določbe preveč ohlapne.
Formalni pomislek: Zakon o gozdovih je
uvedel PUP za gozd kot sestavni del gozdnogospodarskega načrta, pripravi ga Zavod za gozdove Slovenije. Mislim, da ta
rešitev ni skladna z zakonom o urejanju
naselij in drugih posegov v prostor, niti z
ureditvijo v Zahodni in Srednji Evropi.
' Vsebinski pomislek: glede na to, da so
trenutno gozdarske službe strokovno gotovo bolj usposobljene za načrtovanje v območjih gozdov od večine urbanistov- zahvaljujoč tudi dobri izobrazbi, ki jim jo daje
fakulteta- bi bilo gotovo prav, da bi pretežni del pogojev za poseganje v gozd pripravili gozdarski strokovnjaki. Seveda pa naj
to ne bi pomenilo, da ni potrebno usklajevanje z drugimi interesi v gozdu in ob njem
(urbanistično načrtovanje je predvsem usklajevanje različnih interesov). Prav tu - pri
usklajevanju različnih interesov, zasebnih,
in javnih, lokalnih in državnih, interesov posameznih dejavnosti, varovanja in širitve
pozidave, tiči jedro problema.
PUP za gospodarske enote je vprašljiv
tudi s tehničnega vidika priprave: ali bodo
npr. gozdne jase, če so po prostorskem
planu kmetijsko zemljišče, izvzete iz takega PUP, kako bo z večjimi prometnicami, ki
prečkajo gozdove - bodo tudi te izvzete?
Komentar. Sprašujem se, ali je mogoče
PUP, ki jih zakon o urejanju naselij in drugih posegov v prostor določa kot samostojen pravni akt, vključiti v neki drug dokument (gozdnogospodarski načrt). Po anaJogiji bi torej lahko v kratkem pričakovali še
"kmetijski PUP", "PUP za vode" itd., ki bi se
iz enotnega sistema prostorskih dokumentov preselili v področne načrte.

!

1

Gozdovi in

urbanistično načrtovanje

Sprašujem se tudi, ali je taka ureditev
skladna z ureditvijo v Zahodni in Srednji
Evropi. Na podlagi podatkov, s katerimi razpolagam, take ureditve ne poznajo.
V zvezi s tem naj ponovno opozorim, da
bi bilo bolj racionalno pretežni del vsebine
PUP predpisati kot državni predpis. Mnenja
sem, da to za gozdove velja še bolj kot npr.
za naselja, saj tipologija gozdov že obstaja.
Seveda pa bi morali dopustiti možnost, da
v posameznih območjih, kjer to narekujejo
posebne razmere, lokalni predpis (PUP?)
določa dodatne ali drugačne pogoje. Prej
omenjeni državni predpis o posegih v gozdove bi bil obvezujoč tudi za izdelovalce
PUP, ki sedaj - kljub novemu zakonu o
gozdovih - še vedno načrtujejo tudi za območja gozdov.
(2) Zakon o gozdovih določa, da prostorski del gozdnogospodarskega načrta pripravi Zavod za gozdove Slovenije (14. člen).

Komentar. Ocenjujem, da ureditev ni skladna z 67. in 69. členom zakona o urejanju
naselij in drugih posegov v prostor. Zakon
taksativno našteva institucije, ki pripravljajo
prostorske izvedbene akte. Nadalje določa
pogoje, ki jih mora izpolniti organizacija, da
se lahko registrira za naloge v zvezi z urbanističnim načrtovanjem, in sicer:
- da je urbanistično načrtovanje njena
osnovna dejavnost,
- da ima v delovnem razmerju dva načr
tovalca z visoko izobrazbo za urbanistično
načrtovanje in najmanj po enega načrtoval
ca z visoko izobrazbo za krajinsko načrto
vanje, za načrtovanje komunalne opreme
naselij, za načrtovanje prometa in zvez ter
za ekonomske analize.
Glede na to, da zakon o gozdovih v 14.
členu določa, da se prostorski deli gozdnogospodarskih načrtov sprejemajo po določ
bah predpisov o urejanju prostora, naj v
informacijo opišem potek sprejema, kot je
določen v zakonu o urejanju naselij in drugih posegov v prostor ter zakonu o planiranju v prehodnem obdobju. Dodatno so v
oklepaju faze, ki sicer niso predpisane z
zakonom, se pa pogosto pojavljajo v praksi
ali so se izkazale za koristne.

-(Občinska strokovna služba pripravi strokovna gradiva za program priprave.)
- Župan določi program priprave.
- Izdelovalec pripravi osnutek plana 1
PUP.
- Župan ugotovi skladnost plana z republiškim planom in zakonom oz. skladnost PUP z občinskim planom.
- Župan odredi javno razgrnitev in določi
datum javne razprave.
- Občinska uprava ali krajevne skupnosti
organizirajo javno razgrnitev in javno razpravo, ki traja najmanj en mesec.
- (Občinska uprava prevzame zapisnike
o javnih obravnavah in knjige z mnenji, pripombami in predlogi iz javne razgrnitve).
- (Izdelovalec pripravi strokovna stališča
k pripombam in predlogom - Utemeljitev:
tako župan svoje odločitve podpre s strokovnimi argumenti, ni pa strokovnih stališč
obvezan upoštevati.)
Bolj ustrezna rešitev od PUP za gospodarske enote se mi zdi državni predpis o
posegih v gozd (po tipih gozdov). Seveda
pa bi morali dopustiti možnost, da v posameznih območjih, kjer to narekujejo posebne razmere, lokalni predpis določa dodatne
ali drugačne pogoje. Državni predpis o posegih v gozdove bi bil obvezujoč tudi za
izdelovalce PUP. Ta predlog pa naj nikakor
ne vodi v nadaljnjo centralizacije (ki ji v
Sloveniji sledimo v zadnjih letih na številnih
področjih in s tem krnimo lokalno iniciativo), temveč le racionalizacijo.
V prehodnem obdobju pa priporočam, da
gozdarski strokovnjaki pripravijo smernice,
kaj naj določajo PUP v območjih gozdov in
v njihovi neposredni okolici. Smernice naj
po različnih tipih gozdov (varovalni, posebnega pomena - po različnih namenih) opredeljujejo vrste posegov in optimiranje oblike
posega oz. način izvedbe (tu mislim predvsem na ureditve, ki preprečijo erozijo, kadar gre za poseg v pobočje ipd., torej ne na
oblikovanje kot doseganje estetske kvalitete).
Koristna bi bila tudi informacija prostorskim
planerjem in občinskim službam za urejanje prostora o novostih, ki jih je na področju
urejanja prostora uvedel zakon o gozdovih.

GozdV 54, 1996
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The Planning of Countryside's Development
Anton PROSEN *

Izvleček

Prosen, A.: Načrtovanje razvoja podeželja. Gozdarski vestnik št. 9/1996. V slovenščini, cit. lit. 8.

V prispevku avtor razpravlja o vlogi sektorskih
planov ter o vlogi celovitega planiranja prostora.
Navedeni so pretekli načini obravnave podeželja
in evropske usmeritve. Poudarjena je potreba po
sodelovanju pri izdelavi sektorskih planov in celostnih prostorskih planov.
Ključne besede: podeželje, prostorsko planiranje, sektorski plani.

Synopsis
Prosen, A.: The Planning of Countryside's Development. Gozdarski vestnik No. 9/1996. ln Slovene, lit. quot. 8.
The issue of the article is the role of district
plans and that of integral spatial planning. The
approaches practised in the past in dealing with
the countryside as well as European trends are
presented. The co-operation in the elaboration of
district plans and integral spatial plans has been
emphasized.
Key words: countryside, spatial planning, district plans.

UVOD

žeJskem prostoru oziroma v pokvarjeni kra-

INTRODUCTION

jinski sliki. To je vzrok, da postaja tematika
načrtovanja in urejanja podeželskega pro-

Pri nas se v strokovnih krogih še vedno
sprašujemo, ali posegamo v naš prostor

stora vse aktualnejša.

načrtno ali stihijsko in ali im~mo sploh razvito načrtovanje prostora? Ce pogledamo

petdesetletno obdobje po drugi svetovni vojni, ko se je načrtovanje prostora začelo
intenzivno razvijati po svetu in pri nas v

vseh svojih segmentih, bi lahko odgovorili
na zastavljeni vprašanji pozitivno. Primerjava z državami Evropske unije pa nam ven-

darle vzbudi določene pomisleke. Prostor
pojmujemo danes kot omejeno dobrino in
to spoznanje je vzrok graditve novega sistema

načrtovanja

prostora, ne le urbane-

ga temveč tudi podeželskega. Če smo strokovno pozornost dolgo let usmerjali predvsem na mestna naselja in infrastrukturne

objekte, je nujno posvetiti

večjo

pozornost

celotnemu prostoru.

Vloga in pomen kmetijstva ter gozdarstva - panog, ki gospodarila z večjim delom
podeželskega prostora, sta se spremenili,
vendar ostaja njuno poslanstvo v bistvu nespremenjeno .. Obe panogi se morata ne-

nehno prilagajati tehničnemu napredku in
tako slediti razvoju celotnega narodnega
gospodarstva. Ob tem pa naj ne bi zanemarili svojih pomembnih vlog; sta namreč
oblikovalca, vzdrževalca in negovalca kulturne krajine ter varuha izboljšanja naravnih prvin, kot so tla, voda in zrak. K temu
naj bi pripomogla nova spoznanja o pomenu in funkcijah podeželskega prostora ter
nove metode načrtovanja in izpeljave ob
pomoči

novih metod dela, ki ima za cilj
urejeno in negovano krajino, ki je tudi prvi
pogoj za razvoj nekaterih dejavnosti, pred-

Parcialni in neusklajeni posegi so odraz
nerazvitega celostnega načrtovanja (planiranja) in urejanja prostora. Posledice tak-

vsem oddiha in rekreacije. Da dosežemo te

šnega ravnanja se močno kažejo v pode-

se ob tem spoznanju pojavlja dilema načr
tovalcev, do kolikšne mere prepustiti načr
tovanje strokovnjaku iz "sektorja" in kakšna

· Uoc. dr. A. P., Fakulteta za gradbeništvo in
geodezijo, Katedra za prostorsko planiranje, 1000
Ljubljana, Jamova 2, SLO
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cilje je nujno

začeti

delo interdisciplinarno

in ne ozko sektorsko ali parcialno. Vedno

je vloga "planerja" pri "discipliniranju" ter

usmerjanju strok.
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Našteto je predvsem posledica neuveljavljenega sistema celostnega ali integralnega planiranja v prejšnjem in sedanjem
družbenem sistemu in tehnokratske metoR
de uveljavljanja moči in nedelovanja demokratičnih metod dela pri posegih v prostor.
V nadaljevanju želimo to problematiko na
kratko osvetliti.

CILJI IN METODE NAČRTOVANJA PODEŽELJA
GOALS AND METHODS IN COUNTRYSIDE
PLANNING

Danes vse manj delimo prostor na urbani
in ruralni (podeželski), predvsem iz razlogov, ker so raziskave pokazale, da gre za
tako močno prepletenost dejavnosti in funkcij, predvsem pa za urbanizacija podeželja
oziroma prenos nekaterih "mestnih" dejavR
nosti na podeželje, da je strogo coniranje
prostora na državni in regionalni ravni nesmiselno. Načrtovanje na lokalni ravni pa
mora sloneti na ustrezni delitvi urbanih in
ruralnih območij. Pa vendar se velikokrat
sprašujemo, kaj je pravzaprav podeželje?
V strokovni literaturi srečamo razlage, ki
podeželski prostor določajo zgolj kot nekaj,
kar je nasprotje urbanemu prostoru in je to
območje zunaj mest (Marinko, 1978:20), območje med velikimi mestnimi aglomeracijami (Klemenčič, 1982:24) ter urbanimi celotami. Srečamo tudi take razlage, kot: podeželje je območje ekstenzivne rabe prostora
v nasprotju z intenzivni rabo, pri kateri preR
vladujejo urbani elementi.
Podeželje je pravzaprav vsak del pokrajine, kjer prevladujejo podeželska naselja,
njive, travniki, pašniki, gozdovi, hoste in vode. Ali drugače povedano, tam kjer je člo
vek skozi stoletja ustvaril kulturno agrarna
krajino. Kljub današnji raznolikosti oblik pridobivanja dohodka in zaposlovanja podežalskega prebivalstva, je osnovna značil
nost podeželskega prebivalstva v nasprotju
z mestnim v njihovih delno še ohranjenih
tesnejših medsebojnih odnosih in v neposrednem odnosu do zemlje (Mayer, 1964:
57) in do narave sploh. Danes pojmujemo
podeželje mnogo širše, saj leRto prevzema
mnoge funkcije, pomembne za celotno
družbo. Podeželje je območje naseljevanja

prebivalstva in razvijanja nekaterih industrijskih dejavnosti, območje infrastrukturnih
omrežij in naprav (Vrišer, 1982: 13-14), območje za turizem in rekreacijo, območje za
pridobivanje surovin, vode itn. Z razvojem
podeželja v ekonomskem, socialnem in prostorskem smislu se je vsebina tega pojma
menjala, saj podeželje izgublja svojo nekdanjo podobo ter notranjo strukturo, ki se
kaže v naslednjem: zmanjšanje števila delovnih mest v kmetijstvu le na nekaj odstotkov, lokacija industrije in koncentracija
naselitve na eni strani ter praznjenje podežalskega prostora, opuščanje obdelovalnih
manj kvalitetnih kmetijskih zemljišč in njihovo zaraščanje, drobljenje posesti in pozidava nižinskih površin na drugi strani. Prihod
"mestnih" dejavnosti na podeželje povzroča torej na eni strani praznjenje, na drugi
koncentracijo, kar se odraža v fizionomiji,

funkciji, strukturi naselij ter negativnih vplivih na okolje.
Našteti procesi ne potekajo enakomerno
in istočasno, zato nastajajo različni ''tipi"
podeželja, zato tudi ni mogoče uporabiti
iste določitve za celoten podeželski prostor, potrebno je upoštevati različne kriterije.
Najnovejše raziskave kažejo, da podeželski prostor razpolaga še z ustreznimi
neizkoriščenimi možnostmi (človeškimi, materjalnimi in naravnimi), ki jih je mogoče
izkoristiti v korist podeželja in celotne družbe ob ustreznih pogojih. Same strukturne
spremembe v nekem nacionalnem pogledu
zahtevajo razvoj v podeželskem prostoru,
seveda v dovoljenih mejah.
Cilji načrtovanja razvoja podeželja so bili
skozi dolgo obdobje po drugi svetovni vojni
enačeni predvsem z modernizacijo kmetijstva, posebno v zaostalih kmetijskih območ
jih. Danes menimo, da je načrtovanje raz-

voja multidisciplinarna naloga in tudi razvoj
kmetijstva ne sme biti enosektorski, potreben je integralni, večsektorski in teritorialni
postopek. Nadalje so rešitve vezane na preobrazbo mreže vaških naselij, združevanje
več vasi v večja naselja, kjer se ustvarijo
pogoji za racionalno razporeditev vaških osR
krbnih centrov, koncentracija stanovanjske
gradnje ter razvoj družbene in kulturne infrastrukture in ne nazadnje ustvarjanje zdraR
vega, nekonfliktnega in estetskega okolja,
GozdV 54, 1996
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ki je pogoj za razvoj posameznih dejavnosti.
V dosedanji planerski praksi so se pri
planiranju in urejanju podeželja v glavnem
uveljavili trije postopki (Bičanic, 1964: 323):
a) ruralno planiranje kot planiranje rabe
zemljišč (fizično planiranje prostora) nekega območja, to je ruralno planiranje kot
nasprotje urbanega planiranja - ta metoda
je uporabna predvsem na regionalni in lokalni ravni in kot podlaga za integralno planiranje;

b) ruralno planiranje v smislu planiranja
vasi in njene okolice kot prostorske enote ta metoda se je uveljavila predvsem pri
načrtovanju razvoja na temelju prenove vasi ter pri kompleksnem preurejanju prostora z agrarnimi operacijami;
c) ruralno planiranje kot celovito ali integralno planiranje družbenih in ekonomskih
dejavnosti na podeželju.
V Evropi se je začelo uveljavljati načelo
integralnega razvoja podeželja z idejo o
policentričnem razvoju v sedemdesetih letih, namen je bil zagotoviti podeželskemu
prebivalstvu določeno raven uslug in s tem
postopno odpravljati razlike med mestom
in vasjo. V tem obdobju je uradna politika
namenjala veliko pozornost ohranjanju
kmetijskih zemljišč za intenzivno kmetijstvo. Cilj je bil obvarovati dobra kmetijska
zemljišča pred urbanizacija in ekstenziviranjem, tako so lahko zagotavljali velika vlaganja in investicije ter rast pridelave. Vse to
je vplivalo na propad malih kmetij in krepitev oziroma povečanje posameznih, ki so
za to imele pogoje. Le večje površine je
bilo dovoljeno pogozditi.
V praksi se je pri nas pogosto dogajalo,
da pri načrtovanju podeželja ni bil upoštevan noben od naštetih postopkov. Neredko
se je urejanje podeželja preprosto enačilo z
razvojnimi načrti posameznega sektorja
(kmetijstva) oziroma s posameznimi obča
snimi akcijami. Dolga leta pa so se podežalska naselja urejala po načelih in metodah urbanističnega planiranja (Vrišer, 1978:
309). Tak urbani način želimo odpraviti šele v zadnjih letih. Žal pa strokovna javnost
predolgo čaka na sistemske rešitve, ki bodo osnova za nadaljnje delo.
Današnja prizadevanja v Evropski uniji
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pa so usmerjena v to, da bi vendarle ohranili poseljeni ter vzdrževani podeželski prostor ob znatnem ekstenziviranju kmetijske
pridelave in ob podpori vseh vladnih resorjev. Zato se vse več govori o modelih razvoja in poselitve v podeželskem prostoru.
V nadaljevanju poglejmo, kakšno vlogo
ima gozdarska stroka pri načrtovanju razvoja podeželja.
VLOGA GOZDARSKE STROKE PRI NAČRTOVANJU RAZVOJA PODEŽELJA
THE ROLE OF FORESTRY IN COUNTRYSIDE'S
DEVELOPMENT PLANNING

V državah Evropske unije je politika razvoja gozdarske stroke tesno povezana z
varstvom zemljišč in naravnih virov. To
pravzaprav ne preseneča, saj se uvršča v
ta delokrog celotna politika do naravnih virov s številnimi problemi, kot so kmetijska
zemljišča, gozdna zemljišča, naravna obM
močja, surovine in podtalnica. Politika varovanja in porabe naravnih virov je izražena v sektorskih zakonih o rabi zemljišč in
sektorskih programih. Le-ta pa se izvaja s
celostnim urejanjem podeželskega prostora in z vodenjem politike na regionalnem
nivoju. Ta politika pa je odraz spremenjene
in dogovorjene kmetijske politike v Evropski uniji ter ciljev izboljšanja nacionalne ekološke politike (Enemark, 1996). Reforma
skupne kmetijske politike ima za posledico,
da so vse države sprejele različne odredbe
o pomoči pri pogozdovanju, ekstenziviranju
in ekološkem izboljšanju kmetijskih zemljišč, kar ocenjujejo, da bo imelo vse to
velik vpliv na podeželski prostor v prihodnosti.
Izvedba strukturne politike v Evropski uniji
naj bi slonela na posameznem kmetijskem
posestvu, temu namenjajo podporo, če se
le-to odloči za pogozditev in spreminjanje
posameznega dela kmetijskih zemljišč v
trajno praho. Večina držav pa le meni, da
bi moral biti to bolj globalni način v okviru
nacionalne politike urejanja podeželskega
prostora s ciljem zmanjšanja obdelovalnih
površin ob tesni povezavi s politiko Evropske unije ob povečanih prizadevanjih za
obnovo ekoloških in naravnih značilnostih v
ruralnih območjih s sredstvi celostnega planiranja rabe zemljišč na regionalnem nivo-
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ju, namesto, da se osredotoči na posamezno kmetijsko posestvo. To pa pomeni pospešen načrtni postopek pri načrtovanju in
urejanju podeželskega prostora z vključitvi
jo politike okolju prijazne uporabe zemljišč
za kmetijstvo in drugo rabo.
Prizadevanja za pogozdovanje imajo v
omenjenih državah za cilj proizvodnjo lesa,
pridobivanje dodatnih površin za rekreacijske namene kot tudi ustvarjanje življenjskega prostora za prostoživečo favno in
floro.
Sistem načrtovanja podeželja je bil v nekaterih državah uveden tako, da so posamezni sektorji gospodarili z določenim prostorom, ki je bil razglašen s planom kot
"prednostno območje" (območja kmetijskih
zemljišč, območja gozdov, območja surovin, vodovarstvena območja, naravovarstvena območja idr.). Tako so bila nekatera
območja rezervirana za kmetijstvo, nekatera za izkoriščanje surovin, nekatera pa kot
posebna naravovarstvena območja. To je
bila osnova za upravljanje s prostorom. V
devetdesetih letih se je s sprejemom obsežnih ekoloških ukrepov ta sistem sektorskega planiranja izkazal delno za prezahtevnega in pravzaprav tudi za nepotrebnega. Nepotrebnega predvsem vsled vse več
jega prepletanja posameznih dejavnosti
med seboj, predvsem pa zato, ker so sektorji vsa nesoglasja začeli usklajevati predvsem na regionalnem nivoju. Ta ugotovitev
pa ni preprečila, da sektorji ne sodelujejo
pri nastajanju planov, predvsem z osnovnim kartiranjem naravnih resursov, kar je
temelj za uskladitev interesov v pianih in na
podlagi planov za nadaljnje gospodarjenje
in upravljanje na določenem območju ter
izdelavi sektorskih načrtov in programov.
Iz teh tujih ugotovitev se vendarle lahko
da bo morala v prihodnje planerska stroka zaupati posamezna strokovna
dejanja strokam (sektorjem) in sama odigrati predvsem vlogo usklajevalca in koordinatorja pri razreševanju nesoglasij ter zastopati tiste javne interese, ki jih ne pokriva
noben sektor. Zapisano se da uresničiti le
ob spoznanju, da vsi dosedanji sistemi prostorskega načrtovanja v Sloveniji niso preprečili parcialnih in sektorskih postopkov ter
realizacij na škodo celostnih.
naučimo,

ZAKLJUČEK
CONCLUSION

Podeželju kot pomembnemu ekološkemu območju nismo dolga leta posvečali ustrezne pozornosti, izdelani niso bili niti kriteriji za vrednotenja tega prostora. Kriteriji
bi morali biti izdelani za posamezne sektorje, skupni oziroma nacionalni kriteriji in cilji
pa za urejanje vsega prostora.
Omenjeno je bilo, da posamezne države
posvečajo vse večjo skrb tudi metodologiji
načrtovanja in urejanja podeželskega prostora na temelju trajnostnih (spremenljivih)
principov in s poudarkom na ureditvi in sanaciji okolja. Ne gre več le za varovanje
posameznih območij in biotopov, temveč
tudi za sanacijske ukrepe, renaturacije, zasaditve, ozelenitve ustvarjanje biotopov,
ureditve rekreacijskih površin. Vse to ima
za cilj ustvariti pogoje za zdravo (uravnoteženo) in čisto okolje ter temelje za razvoj
dejavnosti, kot so rekreacija in turizem. Ob
naštetem pa ima pomembno vlogo ravno
gozdarska stroka, ki je na področju varstva
narave storila v Sloveniji največ s sonaravnimi metodami gospodarjenja v gozdovih.
To bi morala izkoristiti in se uveljaviti kot
vzdrževalec in negovalec krajine na celotnem prostoru ob sodelovanju z drugimi strokamL
Po našem mnenju bo vendarle potrebno
storiti nekaj premikov, tako na področju metodologije planiranja (načrtovanja) kot tudi
na področju nastajanja sektorskih osnov in
planov. V današnjem času nam to omogočajo skupne podatkovne podlage, ki se izražajo v obliki geografskih in zemljiških informacijskih sistemov. Vse to pa ne bo dovolj,
če ne bomo dosegli boljšega izobraževanja
na področju načrtovanja prostora tako v
sektorjih kot tudi v strokah, ki menijo, da so
edine sposobne prevzemati naloge s področja načrtovanja oziroma planiranja prostora.
Žal pa je avtor tega prispevka redka izjema, ki zagovarja metodologijo načrtovanja
prostora ob sektorskem sodelovanju. Čas
bo pokazal, ali je ta metodologija prava.
Tisti, ki trdijo, da je v Sloveniji minil čas
sektorskih načinov dela, dovoljujejo največ
je posege v prostor brez ustreznih celostnih planskih aktov, torej parcialno in ozko v
interesu posameznega sektorja.
GozdV 54, 1996
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POVZETEK

Z razvojem podeželskega prostora so se
ukvarjati strokovnjaki v razvitih evropskih državah v času, ko so se začeli umirja~
ti migracijski tokovi v sredi sedemdesetih
let. Zgostitvene urbane aglomeracije z vsemi spremljajočimi negativnimi vplivi na člo~
veka in okolje (naravo) ter vse večje razlike
v življenjskem standardu med podeželjem
in mestom so povzročale konfliktne stanje
v družbah. Ker pa vendarle zavzema podeželski prostor v posamezni državi pretežni
del prostora in ima le-ta pomembno družbeno funkcijo, so planerski strokovnjaki začeli bolj pozorno usmerjati razvoj v podeželskem prostoru. Skrb za urejanje in nego
podeželskega prostora so skozi stoletja
imele posamezne dejavnosti - sektorji (kmetijstvo, gozdarstvo, vodno gospodarstvo ... ),
danes pa naj bi nad tem prostorom bdele
tudi druge dejavnosti, ki bi svoje potrebe in
zahteve po prostoru usklajevale v okviru
integralnih planov razvoja. Ob tem se pojavlja vse več dilem, kakšno vlogo imajo
posamezni sektorji, ki so največji uporabniki podeželskega prostora in kakšen pomen
imajo njihove strokovne podlage ter njihovi
začeli

Foto Špela Habič: Vipavska dolina
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sektorski plani pri razvoju podeželskega prostora. V prispevku smo želeli osvetliti prav
slednje in nakazati vlogo sektorskega in
integralnega planiranja podeželskega prostora s poudarkom na gozdarski stroki.
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Presoje vplivov na okolje pri
prometnic

načrtovanju

gozdnih

Environmental lmpacts Procedures in Forest Land Access
Development
Robert ROBEK'

Izvleček

Synopsis

Robek, R.: Presoje vplivov na okolje pri načrto
vanju gozdnih prometnic. Gozdarski vestnik št. 9/
1996. V slovenščini s povzetkom v angleščini, cit.

Robek, R.: Environmentallmpacts Procedures
in Forest Land Access Development. Gozdarski
vestnik No. 9/1996. ln Slovene with a summary in

lit. 16.

English, lit. quo!. 16.

Sestavni del gospodarskih gozdov je tudi omrežje gozdnih prometnic, katerih gradnja in raba lahko
povzročata znatne motnje v gozdnih ekosistemih.
Nastajajoča zakonodaja s področja posegov v prostor predvideva izdelavo presoj vplivov gozdnih
cest na okolje, vendar bo potrebno njihovo vsebino in obliko šele določiti. V prispevku predstavlja
avtor vrste in obseg motenj, ki spremljajo transport
lesa ter dosedanjo prakso pri uporabi PVO v gozdarstvu. Na praktičnem primeru so na podlagi analize negativnih vplivov prikazana vsebinska težišča aktivnega varovanja gozdnih ekosistemov pri
prihodnjem odpiranju gozdov. Predstavljena so
strokovna izhodišča za načrtovanje gozdnih prometnic, ki jih je potrebno uveljaviti v strokovnih in
upravnih okoljih.

An integral part of managed forests is also forest land access network, their construction and
utilization representing high disturbance within fo-

Ključne besede: gozdarstvo, načrtovanje prometnic, transport lesa, presoja vplivov na okolje.

1 UVOD
1 INTRODUCTION
Zgodovino človeške civilizacije je mogoopisati tudi kot zgodovino človekovih posegov v naravno okolje in ena prvih tarč
njegove razdiralne moči je bil prav gozd.
Gozdni prostor je še danes pod pritiskom
različnih dejavnosti, ki pa poleg razdiralnih
sil vse bolj stopnjujejo tudi skrb za njegovo
ohranitev in razvoj. Predmet našega zanimanja bo gospodarski gozd, ki v Sloveniji
če

* Mag. R. R., dipl. inž. gozd., Gozdarski inštitut

Slovenije, 1000 Ljubljana, Večna pot 2, SLO

rest ecosystems. The new legislation dealing with
environmental impacts foresees the assessment
regarding environmental impact of forest roads yet
the ir contents and form will stili have to be defined.
The article deals with the types and scope of the
impact caused by wood transportation and presents the application of ElA in forestry up tili now.
Based on the analysis of negative impact a practical example shows the emphases of active forest
ecosystem protection in the future forest opening.
Professional concepts as to forest communication
planning are presented; the former will have to be
put into effect in professional and administration
bodies.
Key words: forestry, access development,
wood transport, environment impact assessment.

prevladuje. Dostopnost v tak prostor je nujna in prvi pogoj za gospodarjenje z gozdom ter koriščenje dobrin in vrednot, ki jih
gozd daje. Že Leibundgut (LEIBUNGUT
1971) je slikovito poudaril: 'Nega gozda implicira gozdno cesto'. V slovenskih razmerah zagotavljamo odprtost gozdov s sistemom trajnih in začasnih gozdnih prometnic. Čeprav je nastalo omrežje po
prometno-tehničnih elementih prilagojeno
transportu lesa, pa je po funkciji, ki jo v
prostoru opravlja, pomembna dopolnitev
javnega omrežja cest. Obstoječe omrežje,
ki je nastalo načrtno v okviru sistema gozdnogospodarskega načrtovanja, z ekološkega in ekonomskega vidika ni optimalno, zato ga bo potrebno tudi v prihodnje spreminjati in dograjevati.
Gozd V 54, 1996
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Z oblikovanjem nove zakonodaje na področju načrtovanja

posegov v prostor se

tudi v Sloveniji uvaja formalni sistem postopkov za presojo vplivov na okolje (PVO).
Spremembe zadevajo tako vsebino kot tudi
obliko načrtovanja odpiranja gozdov z gra-

načrtovanju

gozdnih prometnic

ve s socioekonoskimi posledicami posegov
in se praviloma izvajajo na regionalni ali
nacionalni ravni, pretežno s kvalitativnimi

metodami, ki odražajo načela PVO, uveljavljena na projektni ravni. Drugo stopnjo
imenujemo projektno raven in zajema po-

jenimi prometnicami, zato se pred gozdars-

samezne projekte oziroma posege. PVO

tvo postavlja vprašanje, kako uveljaviti specifičnosti odpiranja gozdov pri presojah njihovih vplivov na okolje, da le-te ne bodo
samo formalno-upravni postopki, temveč

na projektni ravni izvaja po naročilu investitorja pooblaščena pravna ali fizična oseba

učinkovito strokovno usmerjanje za zmanjševanje konflikta med varovanjem narave

in razvojnimi imperativi (KENNEDY 1994).
Pričujoči

prispevek želi opozoriti na nekate-

re posebnosti sodobnega odpiranja gozdov, ki bi jih morali pri snovanju novih strokovnih in upravnih rešitev upoštevati.

z namenom pridobitve dovoljenja za poseg. Poteka v dveh korakih: predhodna presoja in glavna presoJa. Pri vsaki izmed njih

se izdela poročilo, ki zajema naslednje vsebinske sklope:
• opis tehnoloških značilnosti posega,
vključno s predstavitvijo variant;
• opis zatečenega stanja okolja pred posegom (ničelno stanje) po posameznih sestavinah (zrak, voda, tla, gozd, krajina, ... )
vključno

2 PVO- VAROVALNO IN NAČRTOVAL
NO ORODJE
2 ElA- PROTECTIONAL AND PLANNING TOOL

Presoja vplivov na okolje (PVO, orig. ElA

z obstoječimi obremenitvami, izkazanimi s količinskimi in kakovostnimi kazalci;

• ocena pričakovanih vplivov na okolje
pri posameznih variantah, vključno s predstavitvijo metode vrednotenja variant;
• predstavitev izbrane variante z opisom

- environment impact assessment) je generičen pojem, s katerim označujemo administrativni proces pri realizaciji razvojne-

tehnologije, izbranih materialov in vplivnega območja ter navedbo prizadetih oseb;

ga projekta v prostoru in niz analitičnih postopkov za idenifikacijo, napovedovanje in
vrednotenje njegovih vplivov. Prav zaradi

rianto, vključno s programom spremljanja
stanja sestavin okolja;

te njegove večpomenskosti in vpetosti v
različne družbene sfere je težko v kratkih
obrisih predstaviti zgradbo PVO, ki bi zadovoljila vse. Stanje in razumevanje delovanja PVO v Sloveniji je dodobra zmedel zakon o varstvu okolja, ki je težišče postopkov PVO prenesel na(d) strateško raven, s
tako imenovanimi študijami ranljivosti okolja in celovitimi presojami vplivov na okolje.

Da bi se izognili razlaganju nedorečena

zakonodaje, hkrati pa omogočili bralcu razumevanje jedra PVO kot ga pojmuje Evropa, bomo predstavili sistem postopkov na
primeru cestne infrastrukture (- - - 1992).
PVO je praviloma dvostopenjski sistem načrtovalskih postopkov, s katerim po načelih
multidisciplinarnosti, javnosti in celovitosti
presojamo alternative načrtovanih posegov,
z vidika najmanjše spremembe naravnih
razmer in največjih vrednosti varovanja oko-

lja. Prvo stopnjo imenujemo tudi strateška raven. Te presoje zajemajo poveza-
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• opis omilitvenih ukrepov za izbrano va-

• povzetek poročila s sklepno oceno, ki
je razumljiv širši javnosti;

Namen predhodne presoje je ugotoviti
potreben obseg raziskav v glavni presoji
oziroma potrditi, da za načrtovani poseg
zadošča

že poročilo v okviru predhodne
presoje. Postopki PVO so torej sestavni del
načrtovanja posega, izdelana poročila pa
služijo za pridobitev dovoljenj za poseg. Obvezne podlage projektnim PVO so strateške PVO.
Na koncu tega kratkega pregleda postopkov pri PVO je potrebno poudariti, je tako
obsežna shema smisleno prilagojena vrsti

posega, konkretnim značilnostim okolja in
številu vpletenih subjektov.

3 ZAKAJ PVO PRI ODPIRANJU GOZD·
NEGA PROSTORA?
3 WHY ElA IN FOREST ACCESS DEVELOPMENT?

Prometa, ki se odvija po gozdnih promet-

Presoje vplivov na okolje pri

nicah je malo, zato je glavni vir negativnih
vplivov sam čas gradnje prometnice. Najbolj izrazite in najbolj daljnosežne so motnje biotopa, zlasti gozdnih tal. Ocenjujemo,
da znaša skupna površina motenih tal zaradi grajenih prometnic v naših gozdovih
vsaj 5 % površine gospodarskih gozdov
(ROBEK 1994). To pa še ni vse. Novejše
raziskave o obsegu talnih motenj vzdolž
negrajenih prometnic v naših gozdovih kažejo, da znaša površina motenih tal zaradi
traktorskega spravila lesa po brezpotju še
dodatnih 5-1 O % površine gozdov (ROBEK
KOŠIR 1996).
Transport lesa v gospodarskih gozdovih
ostaja večfazen proizvodni proces z znatnim obsegom in s kompleksnimi posledicami, zato ne preseneča, da se je gozdarstvo
že v sedemdesetih letih seznanilo z idejo in
postopki presoj vplivov gozdnih prometnic
na okolje (TELLER 1977). Čeprav ima
transport lesa vse glavne negativne značil
nosti javnega prometa, pa je v osemdesetih letih vsaka stroka razvijala svoje postopke za varovanje okolja pri posegih v
prostor. Gradbeniki so PVO razvijali prek
nadzora investicijskih projektov (WORLD
BANK 1991), gozdarstvo pa z izdelavo in
uveljavitvijo sistema odpiranja gozdov na
strateški (DOBRE 1984, PFISTER 1988) in
projektni ravni (IGLG 1982).
Za devetdeseta leta je značilno, da se
postopki PVO metodološko uredijo in določijo standardi na mednarodni ravni (OECD
1994). V Sloveniji se za konkretne projekte
javne cestne infrastrukture taka prilagojena
metodologija uporablja tudi za javne ceste
nižjih kategorij (ROTAR 1994), neglede na
dejstvo, da potrebne zakonodaje še ni.
Gozdarstvo v Evropi se na vključevanje
PVO v načrtovanje odpiranja gozdov odziva v zelo velikem razponu. Nekatere evropske države postopke PVO za projekte novogradenj gozdnih cest privzemajo v celoti
(Švica), druge (Avstrija) pa PVO dodajajo
gozdarske regulative in postopke podvajajo (SEDLAK 1996). Čeprav so danes prostorski informacijski sistemi v vse širši rabi,
njihova praktična uporaba pri načrtovanju
odpiranja gozdov ostaja skromna, verjetno
predvsem zaradi nesorazmeja med potrebnim vložkom za oblikovanje podatkovnih
zbirk ter njihovo učinkovitostjo v detajlu.

načrtovanju

gozdnih prometnic

Prav tako je očitno (HEINIMANN 1996), da
je potrebno presojo vplivov gozdne prometnice na naravno okolje razširiti tudi na
področje potreb in sprejetosti posega celotnega lokalnega prebivalstva (SlA - social
impact assessment- študijah socialnih vplivov), kar je bilo upoštevano tudi pri dosedanjem odpiranju slovenskega podeželja.
Načela PVO so si že izborila domovinsko
pravico v gozdarski stroki, sedaj pa nas
čaka oblikovanje formalnih postopkov.

4 ZNAČILNOSTI IN PROBLEMI PRIHODNJEGA ODPIRANJA GOZDOV
4 CHARACTERISTICS AND CHALLENGES OF
THE FUTURE FOREST OPENING-UP PROCESS

Snovanje sprememb na področju načrto
vanja odpiranja gozdov brez temeljitega
vpogleda v lastno realnost nima pravega
smisla, zato smo v okviru znanstvenega

projekta 'Mnogonamenska raba in okolju
prilagojeno dograjevanje omrežja gozdnih
prometnic' spremljali in ovrednotili motnje
tal ob gradnji gozdne ceste v bližini Triglavskega narodnega parka. Terenske in lastniške razmere projektne naloge so prikazane na sliki 1. Projekt predstavlja tipičen primer sodobnega odpiranja gozdov, ker:
• zajema z vidika naravnih danosti težke
te rene,
• narekuje odpiranje gozdov različnih kategorij lastništva,
• predstavlja kapilaro v sistemu cest, kjer
je mogoče cesto nadomestiti z eno ali več
vlakami.
Načrtovanje posega je na strateški ravni
potekalo ob obnovi načrta gozdnogospodarske enote Notranji Bohinj. Tehnična dokumentacija (LAKOTA 1994) za projekt ustreza projektu B (IGLG 1982), kar pomeni,
da je izvedbeni projekt izdelan na osnovi
korigirane ničelnice. Gradnjo je izvajal gradbeni obrat Gozdnega gospodarstva Bled v
letu 1995 s čelnim odstrelom hribine ter
kombinacijo bagerskega in buldožerskega
oblikovanja planuma (slika 2). Projektno dokumentacijo smo dopolnili s tremi alternativami izvedene trase, ki so bile položene ter
označene na terenu in so imele naslednje
značilnosti:
GozdV 54,1996
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Slika 1: Grafična predstavitev projekta

in zahtev projektne naloge gradnje gozdne ceste v Rižce.

Picture 1: The opening up situation and oroiect in

to Rižce.

SITUACIJA OBRAVNAVANIH VARIANT TRAS
GOZDNE CESTE V PREDELU ODDELKA 59
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Alternativa 1: Izvedena trasa, ki odpira
samo državne gozdove.

Alternativa 2.1: celostna varianta odpiranja predela gozdov nad vasjo Nemški rovt
odpira kompleks zasebnih in državnih gozdov.
Alternativa 2.2: lastniška varianta predstavlja modifikacije dela celostne variante
in odpira samo državne gozdove v oddelku
59, z možnostjo poznejše dograditve odseka v zasebnih gozdovih. Izdelana je v dveh

načrtovanju

gozdnih prometnic

Slika 2: Prikaz uporabljene tehnologije gradnje
gozdne ceste v odd. 59
Picture 2: AppHed technology at forest road con:

struction in comp. 59

podvariantah širine voznega cestišča 3m in

4m.
Alternativa 3:. rekonstrukcija

obstoječe

vlake za potrebe vožnje sortimentov pri

spravilu lesa.
Izvedena trasa (slika 3) v situacijskem
poteku in v površini cestnega telesa ne

odstopa bistveno od projektne dokumentacije. To potrjuje, da metoda neposrednega
trasiranja korigirane ničelnice na terenu zadošča za pripravo tehnične dokumentacije
večine gozdnih prometnic. Primerjave količinskih kazalcev pri presojah vplivov na
okolje se po navadi izvajajo prek dolžin in/
ali povprečnih tlorisnih površin cestnega te-

lesa za posamezne variante. Tak način je
Slika 3: Pogled na motnje tal na normalnem prečnem profilu izvedene trase.

Picture 3: Soil disturbances in normal cross-cul at constructed forest road.
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po našem mnenju za strme in nestabilne
terene neprimeren. S stopnjevanjem naklana terena se zveza med dejansko površino motenih biotopv in povprečno površi-

ve novogradnje prišteti k že obstoječim motnjam v prostoru. Nazorno je prikazano, da
že mala odstopanja v situaciji vodijo v drugačne obsege talnih motenj, in to prav za-

no cestnega telesa izgublja, hkrati pa se
izgublja tudi smiselnost prime~av med va-

radi

riantami. Pojav je še bolj izrazit, če primer-

jave izvajamo samo na modelih terena (karte, DMR, .. ). Variante je na težkih terenih
potrebno položiti v realni prostor in izkoristiti mikrolokacije. Tak način poveča kakovost odločitev in zmanjša obseg geotehnič
nih meritev ter študij drugih vplivov na tra-

~sah.

Primerjavo negativnih vplivov alternativnih tras smo izvedli na podlagi izmere elementov prečnih profilov obravnavanih tras
in ocene površine motenih tal na izvedeni
trasi spremenjenih biotopov z vidnimi spre-

membami zunanje morfologije gozdnih tal
(ROBEK 1994). Za predstavljeni primer prikazujemo primerjavo obsega vidnih motenj
tal na gralikonu 1.
Z ozko ekološkega vidika je najustreznejša rešitev rekonstrukcija vlake, v vseh drugih primerih pa je potrebno negativne vpli-

drugačnih

terenskih razmer.

Eden od osrednjih problemov transporta
lesa v gozdovih je prav kopičenje talnih
motenj. Problem se danes zaostruje ob dejstvu, da je v Sloveniji prek 250.000 lastnikov gozdov. Mnogi od njih vsak za sebe
dograjujejo omrežje gozdnih prometnic, največkrat s podaljševanjem obstoječih traktorskih vlak. Pri tem nastaja omrežje, ki za
okoliške lastnike in celotni sistem odpiranja
določenega predela gozda ni najboljše. Pogosto pa rešitev ni primerna niti za lastnika,

saj gleda samo na les, ki ga bo posekal v
bližnji prihodnosti.
Predstavljeni primer nazorno osvetljuje
problematiko, dileme in težišča pri dograjevanju omrežja gozdnih prometnic v Sloveniji, ki jih lahko strnemo v naslednja spoznanja:
• izbor najboljšega poteka ničelnice gozdne prometnice je tista laza odpiranja gozdnega prostora, pri kateri z najmanjšim vlož-

Grafikon 1: Skupne površine motenih tal za posamezne variante odpiranja oddelka 59 (57 ha).
Figure 1: Area of disturbed soils at different opening alternatives in compatment 59 (57 ha).
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kom dosegama največje učinke pri varovanju okolja;
• pri polaganju variant ničelnice je potrebno upoštevati obstoječe prometnice v
predelu odpiranja, prihodnjo tehnologijo
spravila lesa in presegati lastniške meje;
• dejanska površina projektiranega telesa
prometnice in volumen odkopov v posameznih kategorijah naklona terena so količinski kazalci z ekološko vsebino, s katerimi
je mogoče primerjati obseg pričakovanih
motenj med variantami tras;
• s tehnologijo gradnje ne moremo popravljati napak predhodnih faz projekta če
pa tehnologija ni izbrana in uporabljena primerno, lahko znatno prispeva k dodatni degradaciji okolja;
• pri izdelavi tehnoloških delov gozdnogojitvenih načrtov je potrebno gradnjo vlak
presojati glede na že doseženo raven motenj biotopa in glede na prihodnji koncept
odpiranja predela.

5 PRIPOROČILA ZA INTEGRACIJO POSTOPKOV PVO V PRIHODNJEM ODPIRANJU GOZDOV
5 RECOMENDATIONS FOR ElA INTEGRATION
IN FURTHER OPENING-UP PROCCESS

načrtovanju

gozdnih prometnic

ljavlja samo gozdarska stroka. Na podlagi
ekspertnih mnenj in razprave smo oblikovali naslednja strol\ovna izhodišča ( - - 1994) za nadaljne delo:

Oblikovana je bila strokovna skupina, katere naloga je uveljavitev izhodišč v okviru
gozdarstva in na področju urejanja prostora. Upamo, da bo predstavitev teh stališč
naletela na konstruktivne odmeve.
6 SKLEP
6 CONCLUSION

Gradbeni posegi pri spreminjanju omrežja trajnih prometnic v gozdovih in agrarni
krajini se dogajajo vsakodnevno in neposredno zadevajo manjše število ljudi. Negativni vplivi teh posegov imajo širše razsežnosti ter se kopičijo v že degradiranem
prostoru. Z vidika zmanjševanja negativnih
posledic prihodnjega dograjevanja omrežja
trajnih gozdnih prometnic je načrtovanje
ključno dejanje.
Glede na spremenjene zakonske in organizacijske okvire načrtovanja in projektiranja gozdnih prometnic smo leta 1994 organizirali strokovni pogovor o problemih nadaljnjega odpiranja gozdov. Na njem so z
ekspertnimi mnenji sodelovali predstavniki
Gozdarskega inštituta Slovenije, BF-gozdarstvo, Zavoda za gozdove Slovenije in
Republiške uprave za ceste. Na pogovoru
je bilo ugotovljeno, da nove razmere narekujejo gozdu, gozdarstvu in družbi prilagojene postopke pri načrtovanju gozdnih prometnic, ki jih lahko v celoti razvija in uve-

Predstavljeni prerez stanja in trendov na
varovanja okolja pri gradnji maloprometnih javnih in gozdnih prometnic zadošča, da sklenemo dilemo, ki je bila nakazana v uvodu prispevka. PVO je v svojem
bistvu prilagodljiv sistem aktivnega varovanja naravnega okolja pri posegih v prostor,
ki ga je mogoče in potrebno uporabiti pri
načrtovanju gozdnih prometnic. Svoj pravi
namen bo dosegel samo, če ga bomo smiselno in prilagojeno vgradili v sistem gozdnogospodarskega načrtovanja. V nasprotnem primeru se lahko hitro zgodi, da bo
PVO samo birokratska navlaka ali pa polje
za izživljanje posameznikov, ki so odtujeni
stroki in problemom.
področju
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Povzetek
Sestavni del gospodarskih gozdov je tudi omrežje gozdnih prometnic, katerih gradnja in raba lahko
povzročata znatne motnje v gozdnih ekosistemih.
Obstoječe omrežje z ekološkega in ekonomskega
vidika ni najboljše, zato ga bo potrebno v prihodnje
dograjevati v skladu z zakonodajo na področju
posegov v prostor.
V prispevku so prikazani stanje in trendi pri izvajanju PVO pri gradnji gozdnih prometnic v Evropi. Na primeru analize vplivov gradnje odseka
gozdne ceste v gorskem svetu so predstavljeni
izzivi prihodnjega odpiranja gozdov v Sloveniji,
problematiko pa je mogoče posplošiti tudi na druge ne kategorizirane in maloprometne javne ceste.
Vse te prometnice so lahko znaten poseg v prostor neglede na njihovo dolžino, zato je zanje PVO
potrebna, vendar bo potrebno kazalce, postopke
in zakonodajo prilagoditi njihovim posebnostim.
Uveljavljanje načrtne in celovite obravnave motenj naravnih ekosistemov pri gradnji maloprometnih prometnic ima zaradi velike količine le-teh znaten pomen, morebitno podcenjevanje tega dela
prometnega omrežja lahko vodi v nadaljnjo degradacijo že tako zanemarjenega slovenskega podeželja.

načrtovanju

gozdnih prometnic
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Narava deluje po svojih zakonih
Gozd je del narave. Njene sile, ki so ga oblikovale
skozi veke, mu občasno pripravijo hude preizkušnje.
To je nujna sestavina njenega delovanja. Težke
življenjske preizkušnje odločilno oblikujejo vsa živa
bitja, vrste in življenjske združbe.
V tem smislu je pojem »naravna nesreča« predvsem plod človekovega dojemanja normalnega dogajanja v naravi oziroma zanj sprejemljivega odstopanja od pričakovanih povprečnih dogodkov. če bi
človek »Vzgajal« gozd, bi ga gotovo pomehkužil in
ga slabo pripravil za življenje. Narava zna to bolje,
pa četudi nam vselej to ni čisto prav.
Ob novem letu je spet vzela palico v roke. ln spet
nekoliko predolgo - po naših predstavah. Ob vsej
potrebni odgovornosti pri delu na sanaciji po žledu
poškodovanega drevja vendarle ne gre vsako drevesce, ki je ob minuli preizkušnji sklenilo življenjski
krog prej, kot ima zapisano v giomih, prehitro razumeti
kot nesrečo. ln kaže biti smotrn pri saniranju poškodb
v gozdovih. Kjer ni nevarnosti za gozd (npr. zaradi
podlubnikov), ljudi ali materialne dobrine, v odsotnosti boljšega plačnika naravi ne gre s preveč težkim
srcem priznati pravice, da si vzame del tistega, kar
je bilo njeno skozi tisočletja.

Varstvo gozdov je del varstva narave!
Toliko za izhodišče vsega razmišljanja v zvezi s
sanacijo poškodb v gozdovih zaradi novoletnega
žleda, ki bo ob ne povsem zaključeni sanaciji lanskih
poškodb zahtevala velike napore vseh, ki bodo dela
načrtovali, pripravljali in jih konkretno izvajali. Pred
slovenskim gozdarstvom je v operativnem smislu
spet nedvomno zelo zahtevno leto.
Urednik
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Presoja vplivov na okolje pri posegih v gozdni prostor
Environmental lmpacts Procedures in Engaging with Forest Space
Andreja ŠUBIC.

Izvleček

Šubic, A: Presoja vplivov na okolje pri posegih
v gozdni prostor. Gozdarski vestnik št. 10/1996. V

Synopsis
Šubic, A.: Environmental lmpacts Procedures
in Engaging with Forest Space. Gozdarski vestnik

slovenščini,

No. 10/1996. ln Slovene, lit quot 14,

cit.lit. 14.
Članek obravnava presojo vplivov na okolje pri
posegih v gozdni prostor. Dana je primerjava med

slovenskimi in nemškimi tovrstnimi študijami, na
osnovi katere so izpostavljene glavne pomanjkljivosti dosedanjih slovenskih presoj vplivov na gozd-

ni prostor.
Ključne

besede: presoja vplivov na okolje,

gradnja avtocest, Slovenija,

Nemčija

1 UVOD
INTRODUCTION

Presoja vplivov na okolje (v nadaljevanju
PVO) je tudi v Sloveniji postala pogosto
uporabljen pripomoček varstva okolja. V
zadnjem obdobju je to posebno aktualno
pri velikopotezni gradnji slovenskih avtocest, ki se že in se bo v prihodnosti še bolj
odražala v pokrajini.
ln kaj razumemo pod presojo vplivov na
okolje? Zakonsko predpisane definicije ni.
Zakon o varstvu okolja iz leta 1993 (12)
sicer predpisuje izvedbo PVO, vendar tega
pojma ne določa.
PVO je študija, s katero skušamo v čim
večji meri identificirati, napovedati in oceniti
možne vplive na okolje, ki nastanejo zaradi
načrtovanega posega. Poleg ocene spreR
jemljivosti posega z vidika vplivov na okolje
so v študiji dani še predlogi za omilitev
posledic posega in napotki za nenehno
spremljanje stanja okolja po posegu. Zaradi ugotavljanja obstoječega onesnaženja in
dejanskih vplivov posega na okolje (po izvedbi posega) mora PVO vsebovati tudi
bolj ali manj detajlni opis stanja okolja pred
posegom.
* A. š., dipL geogr. in etn., Gozdarski inštitut
Slovenije, Večna pot 2, 1000 Ljubljana, Slovenija
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The article deals with environmental impacts
procedures in engaging with forest space. A comR
parison between Slovenian and German corresR
ponding studies is presented, on the basis of which
the main deficiencies of Slovenian evaluations regarding the impacts on forest space have been
exposed.
Key words: environmental impacts procedures, highway construction, Slovenia, Germany

PVO v Sloveniji niso več novost. V zvezi
z njimi bo veliko dilem kmalu rešenih, saj je
v pripravi uredba Ministrstva za okolje in
prostor, v kateri bo določeno, kdo lahko
izdeluje PVO in kateri posegi zahtevajo njeno izdelavo, prav tako pa tudi splošna metodologija izdelave. (Uredbi sta v času
priprave članka za tisk že izšli - Ur. l. št
66/96 in 70/96- op. ur.). Dejavnika, ki bistveno vplivata· na kakovost študije, sta pravilna izbira kazalcev, ki so predmet obravnave, predvsem pa način vrednotenja leteh.

2 SPLOŠNO O KONCEPTIH PVO
2 GENERAL REMARKS ON THE CONCEPTS
AS TO ENVIRONMENTAL IMPACTS PROCEDURES

študija o vplivih na okolje mora biti s ti.
analizo občutljivosti prostora vključena v
najzgodnejše faze načrtovanja, sicer se
njen pomen zmanjša. V prvi fazi se z analizo prostora ugotavljajo relativno manj sporna območja (14), ki bi bila zato z načrtova
nim posegom tudi manj prizadeta. Na osnovi te analize se predlaga različne variante posega, ki so v čim večji možni meri
vezane na manj sporna območja, Sledi primerjava variant in izbor naju~.odnejše, v
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zadnji fazi pa se izdela še detajlno presojo
vplivov izbrane variante na okolje.
V Sloveniji omenjena zasnova še ni v
celoti uveljavljena. Posamezne stroke dobijo na primer ob načrtovanih gradnjah hitrih
cest (avtocest) v presojo že izdelane variante, ki pa večinoma niso rezultat iskanja
manj spornih območij z vidika možnih vplivov na okolje, ampak so najsprejemljivejše
s prometno-tehničnega in ekonomskega vidika. S presojo vplivov na okolje je sicer
možno doseči nekatere popravke, ni pa mogoče predlagati popolnoma novih variant.
Zaradi tega je presoja precej okrnjena.
Pri presoji vplivov na okolje je pomembna tudi pravilna omejitev območja obdelave, ki naj bi bila takšna, da čim popolneje
zajema možne pričakovane vplive na okolje (14). Pri tem nastajajo problemi, saj investitorja največkrat zanima le območje posega in pa ozek pas ob njem (npr. 1OOm),
na katerega so vezane tudi kvalitetnejše
kartografske podlage. To onemogoča kvalitetno presojo vplivov, saj okolje deluje kot
sistem s številnimi interakcijami, ki pa se
ne končajo z ozkim pasom ob posegu, ampak so vezane na neke širše zaključene

enote (v gozdu npr. gozdni sestoji, združbe
itd.). Zaradi časovne omejenosti, premajnih sredstev in neustrezne kartografske
podlage se je tudi stroka prisiljena omejiti
na predloženo območje, kar pa gre v konč
ni fazi na račun okolja. Gozdarstvo se kot
ena izmed strok, vključenih v presojo vplivov posegov na okolje, žal, srečuje z vsemi
omenjenimi težavami.
3 PRESOJA VPLIVOV NA GOZDNI PROSTOR V SLOVENIJI
3 THE EVALUATION OF IMPACTS ON FOREST
SPACE IN SLOVENIA

Na Gozdarskem inštitutu Slovenije že vrsto let izdelujejo različne študije s področja
prostorskega načrtovanja in vrednotenja
možnih vplivov na gozdni prostor. V zadnjem obdobju so aktualne predvsem presoje vplivov avtocest na gozdni prostor. V
dosedanjih študijah so gozdovi obravnavani z različnih vidikov, največji poudarek pa
je na gozdnih združbah, njihovem lesnoproizvodnem in varovalnem pomenu in
gozdnogospodarskih razredih.

Slika 1: Gradnja avtocest zahteva obsežne posege v gozdni prostor
Photo1: Highway construction requires strong interference with forest space
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Dosedanja zasnova študij pri presoji vplivov gradnje avtocest na gozdni prostor večinoma zajema:
1. seznam gozdnih združb na širšem območju posega,

2. uvrstitev obravnavanih gozdnih združb
v kategorije po varovalnem pomenu (Košir,
1975),
3. uvrstitev obravnavanih gozdnih združb

-prikaz obsega poškodb zaradi bolezni
in škodljivcev,
-analiza gozdov po stopnji spremenjenosti,

-ocena stabilnosti sestoj nih zgradb,
-vpliv avtoceste na divjad.
Šibka točka omenjenih študij je vrednotenje vplivov posegov na gozdni prostor, ki v
veliki meri sloni na numeričn~m tehtanju

v kategorije po lesnoproizvodnem pomenu

oz. kvantitativni oceni vplivov (dolžina trase

(Košir, 1975),
4. opis gozdnogospodarskih razredov na
širšem območju posega (gozdne združbe,

v gozdnem prostoru, dolžina novonastale-

proizvodna sposobnost rastišč, pomladitve-

na doba, stanje sestojev - vitalnost in stabilnost),
5. izračun dolžin poteka avtoceste skozi

gozd in gozdni rob in izgubljenih površin
(ha) za posamezne odseke.
V posameznih študijah so obravnavani
še nekateri dodatni elementi:
-vloga in pomen omej kov v območju av-

tocestnih koridorjev,
-požarna ogroženost gozdov,
-škode zaradi_ suše,

ga gozdnega roba, morebitne izgubljene
gozdne površine), ki so sicer pomembni
kazalci, vsekakor pa ne edini.
Predlogi za zmanjšanje negativnih posledic, ki jih poseg prinaša, so večinoma dani
zelo na kratko ali pa jih sploh ni. Mednje
spadajo: pogozditev prizadetih površin nasipov, pobočij, puščanje panjev na robovih cest, sajenje prizadetih površin z grmovno vegetacijo, predlogi za preprečeva
nje poškodb dreves med gradnjo objekta,
predlogi za izkoriščanje posekanega prostora v različne namene, npr. za spravilo
lesa.

Slika 2: Proces stabilizacije novonastalega gozdnega roba je dolgotrajen
Photo 2: Stabilization process of a forest edge which has emerged only recently is a lengthy one
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Bistvene pomanjkljivosti dosedanjih presoj vplivov na gozdni prostor so:
t. slaba podatkovna baza,
2. mnogi pomembni vidiki niso obravnavani oz. se jim posveča premalo pozornosti
(ekološke ·,n socialne funkcije gozda),
3. osnova vrednotenja je tehtanje količin
skih kazalcev (dolžina trase v gozdnem prostoru, dolžina novonastalega gozdnega roba, morebitno izgubljene gozdne površine),
4. predlogi za zmanjšanje negativnih posledic so večinoma presplošni ali pa jih
sploh ni. Za zmanjšanje negativnega vpliva
se šteje že kar izbor najugodnejša variante
(najmanjši poseg v gozd), kar pa je v veliki
meri posledica obstoječe splošne zasnove
PVO v Sloveniji (poglavje 2).

4 PRESOJA VPLIVOV NA GOZDNI PROSTOR V NEMČIJI
4 THE EVALUATION OF IMPACTS ON FOREST
SPACE IN GERMANY

4.1 Vsebina študij
4.1 The contents of studies

Vsebina se razlikuje od študije do študije,
kljub temu pa lahko izpostavimo skupno
značilnost vseh -velik poudarek ekološkemu pomenu gozda, na katerem sloni tudi
vrednotenje. V Nemčiji skušajo popraviti napake preteklega gospodarjenja z gozdom
(usmerjanje v monokulture smrek), poleg
tega imajo v primerjavi s Slovenijo tudi relativno nizek delež gozda (30%), zato si prizadevajo, da bi obstoječe gozdne površine
ohranili oziroma povečali. Ta usmeritev je
močno opazna tudi pri izdelavi PVO.
Poleg ekonomskega vrednotenja posega
imajo v omenjenih študijah pomembno mesto naslednji ekološki kazalci:

-število ogroženih
seznam),

zeliščnih

vrst

(rdeči

C. STRUKTURA GOZDA
-vertikalna strukturna raznovrstnost,
- mešanost sestojev,
-število drevesnih vrst.
V mnogih študijah so poleg gozda obravnavani tudi drugi elementi, npr. negozdne
površine in posamezna drevesa, gobe (število vrst, ki uspeva na določenem področju,
simbioza gob in dreves - ta je zelo pogosta, gobe kažejo na določen razvoj gozda), zelo veliko pozornosti je namenjeno
tudi živalskemu svetu (sesalci, ptiči, plazilci, dvoživke, insekti, mehkužci).
4.2 Metodologija vrednotenja
4.2 Evaluation methodology

Zelo pogosto se uporablja metoda ponderiranja vsakega indikatorja in izdelava numerične analize za pridobitev končne vrednosti vpliva. Različne lastnosti proučevanih
elementov so glede na pomen ocenjene z
različnim številom točk. Največjo težo imajo pokrajinske sestavine, ki so najbližje naravnemu stanju (naravnost), dodatne točke
pa prinašajo še redkost in strukturna raznovrstnost teh sestavin. Na osnovi skupne
vrednosti (seštevka ponderjev) se oceni,
katera prostorska sestavina pomeni največ
jo vrednoto in jo kaže na vsak način ohraniti ter bi bila pri vsem njena izguba najmanj
"boleča".

Druga zelo pogosta metoda je matrično
modeliranje. Ta metoda zahteva precej dela in je relativno zamudna. Bistvena prednost pa je vzročno-posledična povezava
med posegi in vplivi.
4.3 Kartografski prikazi presoje

A. NARAVNOST GOZDA
- naravnost gozdnih sestojev (ujemanje
z naravno vegetacijo),
-naravnost mladovja,
-naravnost zeliščnega sloja,
-starost sestoj ev,
-prisotnost odmrlega lesa,
B. REDKOST GOZDA
-redkost drevesnih sestojev,

4.3 Evaluation map presentations

Kartografski del študije je mogoče razdeliti na naslednje sklope:
-karte, ki prikazujejo obstoječe stanje po
posameznih elementih (gozdni sestoji, gobe, habitati ... ),
-karte prekrivanj določenih elementov
(različne kombinacije med elementi: prsti gobe, itd.),
Gozd V 54, 1996
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-karte, ki prikazujejo stanje po posegu
(karta fragmentacije habitatov, karta območij predvidenih prometnih nesreč, kjer bodo
udeležene živali. .. ),
-karte tehničnih ukrepov za omilitev negativnih učinkov (protihrupne ograje, vkopi. .. ),
-karte, ki prikazujejo nadomestna območja za izgubljene in prizadete površine
(območja, ki bodo na novo pogozdena;
transplantacija dreves, prenos odmrlega lesa na nova območja ... ).
Večina kart je izdelanih v merilu 1:10.000.

AA Omilitveni in nadomestni ukrepi

~4.4 Alleviating and supplementary measures

Nemške študije imajo zelo natančno doukrepe za omilitev negativnih posledic in nadomestne ukrepe. Poleg klasičnih
omilitvenih ukrepov, kot so ograje za živali,
vkopi, tuneli, ipd., imajo zelo pomembno
vlogo naslednji nadomestni ukrepi:
-izgubljeno gozdno površino je potrebno
nadomestiti z drugo,
-pogozdi se jo z drevesnimi vrstami, ki
so značilne za izgubljeno površino oz. z
vrstami, ki ustrezajo naravnim razmeram
na izbranem območju (v Nemčiji poteka
proces spreminjanja čistih smrekovih sestojev v mešane sestoje -v tem primeru je
potrebno ugotoviti, kako velika površina s
prihodnjo naravno vegetacijo je potrebna,
da bo nadomestila izgubljeno površino
smrekovih sestojev); - uporabljena je metoda ponderiranja,
-v nadomestne površine je potrebno prenesti tudi odmrli les,
-nekatera drevesa s prizadete površine
se presadi na novo površino,
-umetno se ustvari tudi mokrišča, če so
bila ta prej na
. območju posega..
ločene

,

5 GLAVNE POMANJKLJIVOSTI DOSEDANJIH PRESOJ VPLIVOV NA GOZDNI
PROSTOR PRI NAS IN VZROKI ZANJE

prostor lahko ugotovimo, da naše študije
po izbiri, načinu in vrednotenju kazalcev
precej odstopajo od tujih. Vzrokov je več,
večinoma presegajo gozdarsko stroko in
so odraz trenutnega stanja na področju prostorskega planiranja in varstva okolja v Sloveniji, nekateri pa so vendarle omejeni na
samo stroko.
Vzroki za kakovostno pomanjkljive PVO:
1. Slovenija- splošno
Poglavitni vzrok je gotovo ta, da so naše
PVO, kot jih predpisuje zakon, še relativno
nove in se njihova vsebina ter metodologija
šele oblikujeta.
Drugi vzrok je neupravičen razkorak med
vsebinskimi in metodološkimi zahtevami za
izdelavo PVO, ki jih razpiše za to zadolžena inštitucija, in časom ter finančnimi sredstvi, ki jih pri tem nudi. To je še posebej
opazno pri sedanji dinamiki gradnje slovenskih avtocest, ki je zelo pospešena, žal,
dostikrat tudi na račun slabše izdelanih
PVO.
Tretji vzrok pa je zelo slaba podatkovna
baza (tudi do 20 let stare topografske karte, zelo malo podatkov o habitatih .... ). Slaba podatkovna baza zahteva pri izdelavi
PVO mnogo več vloženega časa in sredstev. Ker pa, kot smo že omenili, tega
odgovorne inštitucije ne nudijo, so rezultat
kakovostno pomanjkljive PVO.
2. Gozdarstvo
Slovensko gozdarstvo je v preteklosti več
ji del pozornosti posvečalo lesnoproizvodni
funkciji, ekološke in socialne funkcije pa so
bile zapostavljene. Prav ekološki vidik je
pri PVO zelo pomemben, žal pa je zaradi
omenjenega dejstva premalo raziskan in
podatkovno podkrepljen. Pomanjkanje tovrstnega znanja se kaže tudi v manjši kakovosti študij o vplivih na okolje.

5 THE MAIN DEFICIENCIES OF THE PRESENT
EVALUATIONS OF IMPACTS ON FOREST SPACE IN SLOVENIA AND THE REASONS THEREFORE

6 ZAKLJUČEK

Na osnovi pregledana literature in konkretnih nemških presoj vplivov na gozdni

študije PVO so v tujini že dodobra uveljavljeno in preizkušeno pomagalo varstva
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okolja, ki dopolnjuje že obstoječe normative. Kot take jih je z Zakonom o varstvu
okolja leta 1993 uzakonila tudi Slovenija.
Res so bile že predtem v takšni ali drugačni
obliki narejene številne PVO, vendar pa bi
težko govorili o celovitih študijah, kakršne
naj bi izdelovali danes. "Naj bi izdelovali"
zato, ker tudi sedanje PVO večkrat ne prinašajo tega, kar obljubljajo.
Vzroki za to so številni, naj naštejemo

samo poglavitne:
- PVO so razmeroma nov način, ki prinaw

ša na področju vsebine in metodologije s
seboj številne nedorečenosti (koncept študij, območje obdelave ... );
-rok za izdelavo PVO je po navadi nerealno kratek;
-v izdelavo PVO so vsaj za določena
področja presoj vložena premajhna sredstva;
obstoječa
Večino teh

-

podatkovna baza je slaba.
pomanjkljivosti je mogoče v
prihodnje odpraviti, v tem trenutku pa so tu
in vplivajo na kakovost študij, kar gre v
končni fazi na račun okolja. Ob tem bi izpostavila velikopotezno gradnjo slovenskih avtocest, ki teče z veliko hitrostjo, ob tem pa
zmanjkuje časa za pripravo kvalitetnih študij o vplivih na okolje.
Vse omenjene težave so značilne tudi za

presoje vplivov na gozdni prostor, ki dajejo
premočan

poudarek

lesnoproizvodnemu

pomenu gozda in premajhnega ekološkemu ter socialnemu, kar je bilo v preteklosti
nasploh značilno za slovensko gozdarstvo.

Prav zato obstaja zelo malo podatkov o
ekološkem pomenu gozda, o habitatih, biotski raznovrstnosti, pomenu odmrlega lesa

v gozdu, omejkih, idr.
V prihodnosti si bomo morali prizadevati,
da bodo izdelane študije, ki bodo upoštevale vsestranski pomen gozda, ki je bistven pri oceni sprejemljivosti nameravanew

ga posega. Da pa bi prišli do takšnih kakovostnih presoj vplivov na gozdni prostor, bi
se moralo gozdarstvo pri njihovi izdelavi
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Uporabnost prirejenih Alganovih in Schaefferjevih ter
Vmesnih tarif za računanje lesne mase naše jelke
Applicability of Adapted Algan's, Schaeffer's and lntermediate
Tariffs for the Calculation of Wood Mass of European Fir
Edvard REBU LA'

Izvleček

Synopsis

Rebu la, E.: Uporabnost prirejenih Alganovih in
Schaefferjevih ter Vmesnih tarif za računanje lesne mase naše jelke. Gozdarski vestnik št. 1O/
1996. V slovenščini s povzetkom v angleščini, cit.
lit. 18.
S primerjavo izračunov debeljadi, čiste lesne
mase in količine sortimentov s tarifami in našimi
deblovnicami za jelko smo sklepali o točnosti tarif
in ugotavljali razmerja med debeljadjo, čisto lesno
maso in količino sortimentov.
Raziskava kaže, da sedanja raba tarif za jelko
pri nas daje za 3-7 %previsoke rezultate. Dani so
predlogi in pripomočki, kako to napako odpraviti.
Ključne besede: tarifa, deblovnica, izračun lesne mase.

Rebula, E.: Applicability of Adapted Algan's,
Schaeffer's and lntermediate Tarlffs for the Calculation of Wood Mass of European Fir. Gozdarski
vestnik No. 10/1996. ln Slovene with a summary
in English, lit. quot. 18.
By way of comparison of the calculations of
trunkwood, net wood mass and the quantity of
assortments with the tariffs and Slovenian tree
volume tables for the European fir, conclusions
were drawn as to the accuracy of tariffs and the
ratios between trunkwood, net wood mass and
assortment quantity were established.
The research shows that the present use of the
tariffs for Slovenian European fir gives by 3-7%
too high results. Some suggestions and aids, how
to remove this error, are presented.
Key words: tariff, tree volume table, wood mass
calculation.

1 UVOD
INTRODUCTION

sne zaloge in-drugih elementov so se ska-

koma izboljševale. Okularne cenitve so bile
reducirane na skrajni minimum. Tudi meto-

V povojnih letih so slovenski gozdarji iz-

da primerjalnih krogov je bila v glavnem

vedli dve inventarizaciji slovenskih gozdov:

opuščena

v letih 1946- 1947 prvo in v letih 1951 1952 drugo (PIPAN 1955, SVETLIČIČ
1955). Prva je dala "tolikšen pregled o na-

polno klupacijo. Mislim, da spada med najvažnejše uspehe povojne taksacije to, da

šemu gozdnemu bogastvu in siromaštvu,

lematiko urejanja kmečkih gozdov'' (PIPAN
1955). V dveh letih so uredili 175.000 ha

kot ga Slovenci tako temeljitega še nikdar
nismo imeli. Leta 1951 je bila izvršena druga splošna inventarizacija vseh gozdov;

njen namen je bil omogočiti bilanco gozdnega in lesnega gospodarstva v letih 1947
- 1951. Ta inventarizacija pa je tudi poka-

in v največji meri so uporabljali

smo rešili tehnično in organizacijsko prob-

gozdov. Težišče dela se je iz državnih pre-

neslo v zasebne gozdove. Takrat, 31. 7.
1954, je bilo v vsem gozdarstvu (s šolstvom, inštitutom, upravo in hudourništvom)

delo urejanja gozdov. Leta 1952 smo zače
li z urejevalnimi deli pod novimi, bistveno
ugodnejšimi pogoji. Metode ugotavljanja le-

zaposlenih 153 inženirjev in 256 tehnikov.
Od tega je bilo 62 inženirjev in 118 tehnikov zaposlenih pri 14 Gozdnih gospodarstvih (BELTRAM 1955).
Ko izkušeni taksator, dr. R. Pipan, takrat
piše o tehniki urejanja gozdov, pravi: "... da
naj bo čimbolj preprosta. Preprostost tukaj

"Dr. E. R., univ. prof. v pokoju, 6230 Postojna,
Kraigherjeva 4, SLO

ne pomeni, da se odrekamo natančnosti in
sodobni strokovni višini, temveč je načelo

zala, da je že skrajni čas opraviti solidno
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dela, ki naj omogoči izvedbo ureditvenih
del v najširšem obsegu in s kadri, s katerimi lahko računamo. Ne zahtevamo in ne
računamo z nikakršnimi izrednimi individualnimi sposobnostmi taksatorjev, tehnikov in
delavcev, temveč jemljemo ljudi takšne, kot
so. Eno težko zahtevo pa moramo postaviti
brezkompromisno, to je vestnost in zanesljivost pri delu". Na koncu pribije:"V bodoče
bo ena izmed najvažnejših nalog v tem, da
pri enaki natančnosti delo opravimo v čim
krajšem času in s čim manjšimi stroški."
(PIPAN 1955).
Ves ta dolg uvod in obsežne citate sem
navedel iz nekaj vzrokov. Dobro se je
spomniti, kaj, kako in koliko ljudi je včasih
delalo, kakšni so bili takrat glavni problemi
in v kakšnih okoliščinah so delali. Danes
lahko kritično ocenimo in ovrednotimo takratno delo naših predhodnikov. Zdi se mi,
da se iz teh izkušenj nismo naučili prav
veliko, saj so diskusije in polemike danes
precej podobne. Zato naj navedem še misel A. Svetličiča (1955): "Ko danes analiziramo to obdobje, lahko trdimo, da je prav
ta inventarizacija, čeprav pomanjkljiva in nezanesljiva, (misli inventarizacijo l. 1951 in
njene ugotovitve op. E. R:),vendar veliko
prispevala k napredku gozdarstva v Sloveniji: borba gozdarstva za iskanje resnice se
je podvojila in poglobila." Gre za to, da so
gozdarji na osnovi argumentov, enotno in
skupno nastopili proti oblasti, uveljavili strokovnost in preobrnili razvoj gozdarstva.
V takih okoliščinah so v rabo uvedli "francoske tarife" (MLINŠEK 1955). ČOKL (1956)
je te tarife priporočil za inventarizacijo
kmečkih gozdov in v ta namen (ČOKL
1957) pripravil Alganove in Schaefferjeve
tarife. Uporabnost tarif so urejevalci gozdov hitro preizkusili (MLINŠEK 1955, ZABUKOVEC 1957). Ugotovili so, da so manj
natančne in zanesljive kot deblovnice, ki so
jih tedaj uporabljali. To pomanjkljivost, pa je
pretehtala njihova enostavnost in hitrejše
delo. Ni bilo potrebno več meriti toliko drevesnih višin, predvsem pa ni bilo potrebno
risati višinskih krivulj. Bistvo problema je
Zabukovec (1957) strnil takole: "Važne naloge, ki so postavljene pred taksacijo, zahtevajo, da se vsa terenska in pisarniška
dela kar najbolj poenostavijo, seveda pri
tem točnost dela ne sme biti preveč prizadeta."

računanje

tesne mase naše jelke

Leta 1959 je Čaki predstavil svoje tarife
za sestoje prehodnih oblik (ČOKL 1959),
t.i. Vmesne tarife. S tem je bil arzenal pripomočkov popoln. Urejevalci so dobili priročno orodje. Tarife so začele svoj pohod
in hitro izrinile vse druge tablice in deblovnice povsod po Sloveniji. Danes rabijo za
potrebe urejanja gozdov in obračune odkazila v Sloveniji samo tarife za prebiralne
(prirejene Alganove), enodobne (prirejene
Schaefferjeve) gozdove in vmesne (Čoklo
ve) tarife za gozdove prehodnih oblik.
Kljub tako množični rabi teh tarif, pa ni
podatkov o njihovi uporabnosti (točnosti,
zanesljivosti) za posamezne drevesne vrste ali območja, revirje. Tudi omenjeno pre~erjanje tarif v začetku njihove rabe (MLINSEK 1955, ZABUKOVEC 1957) je v bistvu
primerjava tarif in deblovnic iz drugih območij (Avstrije, Nemčije) in kaže, za koliko
tarife odstopajo od tujih in ne naših deblovnic. Zato je še vedno aktualno ugotoviti:
-kako navedene tarife kažejo prostornino našega drevja,
-kakšno je razmerje med bruto (debeljad z lubjem) in neto (čisto) lesno maso,
-kaj pravzaprav razumemo pod "čisto"
lesno maso,
-kakšno je razmerje med bruto lesno
maso in količino iz nje izdelanih sortimentov,
-kakšen je izkoristek debeljadi in kakšna
izguba (ostanek) lesne mase.
V pričujoči raziskavi bomo odgovorili na
gornja vprašanja za našo jelko. To nam
omogočajo dosedanje raziskave o značil
nostih jelovega drevja pri nas (ČOKL 1962,
REBULA 1993, REBULA 1995) in so privedle do zanesljivih ugotovitev o debelini in
deležu lubja, napakah pri izmeri ter dale
tablice in enačbe za debeljad jelovih debel
in količino iz njih izdelanih sortimentov.
Na koncu tega uvoda se mi zdi umestno
~ojasniti smisel mojega prizadevanja. Pojasniti smisel ugotavljanja točnosti nekih že
dolgo rabljenih in skoraj brez zadržkov in
pripomb "udomačenih" tarif, v času, ko med
poklicanimi strokovnjaki teče diskusija, ne
o potrebni točnosti merjenja, ampak o potrebnosti ali nepotrebnosti ugotavljanja raznih taksacijskih elementov.
Prizadevanje za boljše deblovnice, oziroma za boljše poznavanje natančnosti in zaGozdV 54, 1996
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nesljivosti (uporabnosti) uporabljenih tarif
je smotrno vsaj iz naslednjih razlogov:

1. Racionalizacije vseh del v gozdarstvu
so privedle tudi do racionalizacije vseh izmer. Tu mislim na uvajanje raznih poeno-

stavljenih, manj točnih, zato pa hitrejših in
cenejših dendrometrijskih metod. Gre za
razna preštevanja, tehtanja, povprečja,
vzorčne

in druge

več

ali manj

natančne

statistične metode. Zajelo je obe vrsti merjenj v gozdarstvu: pri prevzemanju (sečnji
in prodaji) lesa in urejanju gozdov. Privedlo
je do stanja, ko nimamo več vgrajenega

sistema za preverjanje mer (dimenzije, tari-

fe, razmerje bruto: neto, ipd.) drevesa. Zato o tem vemo čedalje manj. Kaže, da se
urejevalci zanašajo na izmere pri panju, ki

jih ni, ali jih kmalu ne bo več; kupci, prodajalci in drugi, ki rabijo podatke o merah
stoječih dreves (pridobivanje sortimentov),
pa mislijo, da je to stvar urejevalcev, kot je
bila vedno doslej.
Racionalizacije

izmere

pri

prevzemih

gozdnih lesnih sortimentov so nujnost. Sodijo v okvir zniževanja neposrednih stroš-

kov lastnika in kupca lesa (podjetnikov).
Pomagajo odpirati (ali zavirajo prehitro zapiranje) "škarje" cen in stroškov. Zato se
bodo nadaljevale. Nasprotno pa imajo racionalizacije izmere sestojev pri urejanju
gozdov druge izvore in potrebe. Pocenitev

del je tu velikokrat vprašljiva. Racionalnost
pocenitve del na račun slabših (manj toč
nih, pomanjkljivih) rezultatov pa do zdaj,
vsaj pri večini gozdnih gospodarstev v Sloveniji niti ni bila pretirano potrebna. Goz-

darji bi si morali, poleg drugega, prizadevati tudi za čim boljše poznavanje sestojev in
dreves, ne pa da si ustvarjajo pogoje, da jih
drugi (politiki, arhitekti, geografi, agronomi...) učijo, kakšen je gozd in odločajo kako
z njim in v njem ravnati. Eden od pogojev
pri tem je poznavanje gozda, predvsem pa
kontrola vseh dogajanj v njem.
Gozdarji sami moramo presoditi, koliko
in kje je racionalizacija izmere potrebna

(nujna), umestna, modna muha ali pa razvada, ki zna pripeljati v stanje, ki ga je pok.
Pipan (1955) opisal "... da se je v izredno
veliki meri uporabljala okularna metoda za
ugotavljanje lesne zaloge in drugih taksacijskih elementov. Okularna taksacija se ni
nikjer tako zelo razpasla, kot prav v sloven-
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skih krajih." Govori o razmerah pred drugo
svetovno vojno (op. E.R.).
Lahko zaključimo z ugotovitvijo, da pocenitev dela, ki daje premalo točne, nezanes-

ljive, skratka komaj ali pa celo neuporabne
podatke, ni nikakršna racionalizacija, Zlasti
še, če so taki podatki osnova kontrole gospodarjenja z gozdovi in osnova ključnih odločitev.

2. Za racionalizacije izmer drevja in sestojev v okviru urejanja gozdov, za opušča

nje popolnih premerb in uvajane vzorčnih
metod, naj bi bila vzrok manjša (padajoča)
vrednost proizvodne funkcije v gozdu. Kako je s to stvarjo, ni mogoče dovolj poglobljeno ugotoviti v tem uvodu. Zato bo zadostovalo naslednje:
Podatke o posekanem lesu v Sloveniji
smo gozdarji vedno skrbno zbirali. Zato so
dovolj zanesljivi. Tako lahko ugotovimo:
-leta 1938 so v okviru današnje Slovenije posekali 2,800.000 m' bruto lesne mase
(ocena TURK 1954).
-V letih 1947- 1951 so posekali povprečno na leto 5,486.000 m'.
-V letih 1952 -1955 so posekali povprečno na leto 3,215.000 m', leta 1954_P\l
le 3,063.000 m' (TURK 1955, SVETLICIC
1955).
-Te količine so podrobno račlenjene po
izvoru (lastništvu) in porabi (sortimenti). Dana je bila celo tržna vrednost. Tako so bili
leta 1953 (TURK 1955) gozdni lesni sortimanti vredni 17,8 milj. takratnih DIN (glavni
proizvod). Postranski proizvodi so prinesli
23,5 mio. DIN, od česar je skoraj polovico
vrednosti predstavljala smola. SVETLIČIČ
(1983) prikazuje "razvoj in strukturo tržne
gozdne proizvodnje v Sloveniji v razdobju
1947 -1980". Tu vidimo, da je po planskih
letih sečnja padla najnižje v letu 1955. Od
takrat je stalno (dolgoročni trend) narašča
la, zlasti delež vrednejših sortimentov (hlodov).
-Indeks 1980 : 1960 je bil pri vseh sortimentih skupaj 1,26, pri hi odih iglavcev je
1,58, pri hlodih listavcev pa 2,06.
Po podatkih Ministrstva za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano (1991 ), smo v letih
1987-1990 sekali na leto povprečno
3,212.000 m'. Od tega je bilo 2,418.700 m'
blagovne proizvodnje. Vidimo, da smo v
zadnjih letih sekali toliko, kot na koncu plan-
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s kih let, kar je okoli 1O % več, kot v letu
1954-1955. Blagovne proizvodnje je bilo v
letih 1986-1990 celo 52% več, kot v leta
1952 in 31 % več, kot leta 1960.
Po drugi strani ugotavljamo, da cene
gozdnim lesnim sortimentom naraščajo.

Zlasti to velja za vrednejše sortimente. Tako poroča ZUPANČIČ (1981 ), da so v desetletju 1968-1978 cene hlodov v ZR Nemčiji narasle v povprečju za 69 %; hrastovi
hladi za 190 %, borovi za 40 %. Ugotavlja,
da je ta trend splošen in dolgoročen.
Ugotovili smo, da iz slovenskih gozdov
prodamo po 30 letih 30 % več lesa in da je
ta les dvakrat vrednejši. Po vrednosti torej
proizvaja danes gozd 250 % več kot reci-

mo pred 35-40 leti. Ob takih dejstvih je
govorjenje o zmanjšani pomembnosti lesnoproizvodne funkcije brez osnov, zlasti

še ob dejstvih:
1. da zaloga v slovenskih gozdovih narašča

in je drevje vrednejše; to pomeni, da

bodo v prihodnosti lahko sekali še

več

in

vrednejše sortimente;
2. les je pri nas in v svetu deficitarna
surovina. Razmeroma nizke cene gozdnih
lesnih sortimentov vzdržujeta brezobzirno
izkoriščanje do zdaj neizkoriščenih gozdov
in zelo visoka proizvodnost, in zaradi tega

tudi zadovoljiva gospodarnost visoko mehaniziranih in avtomatiziranih metod prido-

bivanja gozdnih lesnih sortimentov v tropskih in borealnih gozdovih.
Od kod torej pogosto slišano, celo od
razgledanih in vodilnih gozdarjev, mnenje o
nepomembnosti lesnoproizvodne funkcije
gozdov? Možna sta dva vzroka:

2.1. Zmanjševanje akumulativnosti in izgube v gozdarstvu mnogih srednjeevropskih dežel. To nastaja zaradi vse večjih
stroškov pridobivanja gozdnih lesnih sortimentov. Nastaja zaradi družbenih sprememb, hitrega naraščanja življenskega
standarda in s tem zvišane cene dela, ki jo
ne more dohajati in zavreti povečanje proi-

zvodnosti v gozdarstvu. SAMS ET (1977) je
to krstil z zakonom o nujnosti prekinjene
evolucije proizvodnosti v gozdarstvu. V predelih, kjer ekologija in druge funkcije gozda
še niso tako pomembne (borealni gozdovi),
sledijo temu zakonu. Zmanjšanje akumulativnosti srednjeevropskega gozdarstva tako ni posledica nezmožnosti povečanja pro-
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izvodnosti del in pocenitve stroškov. Je posledica zavestne odločitve gozdarjev za so-

naravno gospodarjenje z gozdovi, okolju in
gozdu prijazno (prizanesljivo) izkoriščanje
gozda, poudarjanje ekoloških (varovalnih)
in socialnih funkcij gozda ipd. Tako gospodarjenje

onemogoča

uporabo visoko proi-

zvodnih tehnologij. Onemogoča jih gospodarsko in ne tehnološko. Tehnologije, razvite za gole sečnje, v naših pogojih gospodarjenja z gozdovi - pri drevesnem gospodarjenju - dosegajo komaj 20-30 % svoje
običajne proizvodnosti. Zato so negospodarne.

Ne samo to. Gozdarstvo je dodatno obremenjeno z vrsto izdatkov za izvajanje ne-

proizvodnih funkcij gozda. Kako je to v ZR
Nemčiji, nam poroča KROTH (1979). Vse
to niža donosnost gozdarstva.
Vidimo, da sta pomen lesnoproizvodne

funkcije gozda in donosnost gozdarstva (cena lesa na panju, gozdna taksa, renta) dve
različni

zadevi, ki ju ne kaže mešati.

2.2. Včasih smo govorili o neposrednih
in posrednih koristih gozda. Danes govorimo o funkcijah gozda. Razmerja med njimi
so se temeljito spremenila. Spremembe niso dokončne in tudi niso povsod enake.
Pogojene so z družbenim razvojem, gostoto naselitve, življenskim standardom, nava-

dami ljudi, ipd. Njihovo vrednotenje je zelo
težko. Skoraj nemogoče je ovrednotiti nekatere funkcije, zato je to področje velikokrat predmet špekulacij, prepričevanj, izgovorov, pretiranih (obojesmernih) ocen, itd.
Vrednost teh funkcij- razen lesnoproizvodne - pa v nekem smislu kaže višina izdat-

kov, ki jih mora porabiti lastnik gozda za te
namene, in sredstva, ki jih za to žrtvujeta
država in družba.
Za naš namen zadostuje, če ugotovimo,

da sta vrednost in pomen drugih (neproizvodnih, ekoloških in socialnih) funkcij zadnje čase zelo hitro naraščala in naraščata
še naprej. Zato se razmerje med vrednost-

jo lesnoproizvodne in drugih funkcij nagiba
v korist drugih. Ponekod (gosto naseljena
območja, primestni gozdovi, alpski gorski
gozd ob turističnih centrih, obmorski gozdovi, varovalni gozdovi, ipd.) je vrednost
drugih funkcij že pretehtala. Na skici to lahko ilustriramo takole:
Gozd V 54, 1996
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Grafikon 1: Razmerje med vrednostmi funkcij gozda
Graph 1: A ratio between forest tunction values

v<~rovalne

in socialne
funkcije
protection snd social functions

prej

befo"'

Ugotovimo lahko, da vrednost vseh funkcij gozda v absolutnem merilu narašča; proizvodnih počasneje, ekoloških in socialnih
hitreje. Gozd tako postaja vse pomembnejši naravni vir. Zadovoljevati mora čedalje
več potreb, človeštvo dobiva iz gozda vse
več dobrin. Zato bi morala vrednost gozdov
hitro naraščati.
Ob takem naraščanju pomembnosti gozdov bi človek pričakoval, da bodo vlaganja
v gozdove vse večja, tudi pri njegovi izmeri.
Če je v časih, ko so bili veliko bolj revni,
samo proizvodna (kot nam je prikazal Turk
- 1955 -je bila v tej lesno proizvodna udeležena z 99,87 %) funkcija gozda lahko pokrila stroške vseh izmer, analiz, pre uče
vanj, kontrol, ipd., danes, ob taki pomembnosti gozdov ne bi smel biti problem zagotoviti potrebna sredstva za te namene.
Pri razmišljanju o vlogah gozda, zlasti še
o lesnoproizvodni funkciji, človek pomisli,
da se nekateri gozdarji sramujejo svoje osnovne naloge: _proizvajati čim več in čim
vrednejši les. Zal je izkupiček za les še
danes in skoraj povsod praktično edini dohodek gozdarstva.
3. Danes pri izmeri gozdov, ponekod pa
tudi pri izmeri sortimentov ob prevzemih,
prevladujejo razne statistične vzorčne me484
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sedaj

at present

v prihodnJe
in the future

tode. Zaradi izredne pestrosti gozda in drevja, je nujna velika pestrost vseh merjenih
količin. Zato je gozdarsko vzorčenje praviloma stratificirano. Pri takem vzorčenju je
osnovni princip čim več pestrosti (variabilnosti) zajeti s (med) stratumi (sloji) in čim
bolj pojasniti varianco znotraj stratumov. Prvo dosežemo z oblikovanjem stratumov
(npr. gospodarskih razredov), drugo pa s
proučevanjem (npr. merjenjem) vzorcev.
Gre za to, da so podatki o vzorcih čim bolj
točni, zanesljivi, da smo vsaj za vzorce prepričani, da izmerjene količine držijo. Podatke iz vzorcev posplošujemo, prenašamo jih
na 20-50-krat večjo površino. S tem prenašamo in posplošujemo tudi vse napake
pomanjkljivih izmer vzorcev.
K zmanjševanju napak lahko bistveno pripomore uporaba pravih deblovnic ali pa vsaj
pravilna raba in ugotavljanje (izbira) posameznih tarif ter vedenje o odnosih med
"bruto in neto" lesno maso in izkoristkom
deblovine.
4. Končno gre tu tudi za osnovno potešitev znanstvene radovednosti, za dodatno
vedenje o eni naših najpomembnejših drevesnih vrst. V času, ko so gozdarji večine
evropskih dežel proučevali dendrometrijske
značilnosti devesnih vrst v svojih deželah
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in izdelovali vsakovrstne tablice, smo pri
nas pozabili in zanemarili še tisto, kar smo
imeli.
Normalno je, da se del bralcev ne bo
strinjal z navedenim, zlasti s stališči o po~
trebnosti raznih izmer pri urejaju gozdov.
Tudi stališča o razmerjih vrednosti posa~
meznih funkcij gozda niso ravno enotna.
Za uspešno razpravo bi bilo potrebno zbrati veliko argumentov in jih temeljito obdelati. Za proizvodno funkcijo, kjer je na voljo
tudi dovolj podatkov, je možno zadeve obravnavati dovolj objektivno na osnovi, "trdnih informacij" (podatkov). Prav tako bi bilo
koristno ovrednotiti omejitve, ki jih zagotavljanje varovalnih in drugih funkcij gozda postavlja lastniku gozda. Gre za storitve, ki jih
gozd (lastnik gozda, podeželje) daje ljudem, ki živijo zunaj gozda (meščani) in ki
za to neposredno nič ne prispevajo (pa tudi
posredno nič ali zelo malo).
Z gornjimi tezami sem dregnil v probleme, o katerih je tekla razprava med urejevalci gozdov. Mislim, da še ni končana.
Prepričan sem, da se bodo gotovo dokopali do najboljših rešitev, če se bodo le dogovarjali. Ugotovim naj le, da je tekla razprava, povedano nekoliko staromodno, le med
izvajalci. Pipan - tudi urejevalec in izvajalec- je stališče uporabnikov dojel in ga tudi
lepo oblikoval (1955). Ko govori o urejanju
zasebnih gozdov, pravi: "Taksacijske elemente smo dobili za vso to skupnost, ni~
smo pa vedeli, koliko od tega odpade na
posamezne posestnike. Take podatke smo
lahko uporabili za planiranje; operativna
g~zdarska služba, ki izdaja sečna dovoljenja in kontrolira njihovo izvedbo, pa od take
ureditve ni imela praktične koristi. Še manj
koristi so imeli gozdni posestniki." Mislim,
da je ta misel še vedno aktualna. Danes bi
morala biti pravzaprav še bolj, kot pa pred
40 leti, v dobi najbolj strogega in doslednega centralističnega planiranja.

računanje
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je to količina sortimentov, ki jih izdelamo iz
debeljadi in po predpisih (običajih) namerimo. V resni strokovni razpravi je s čisto
lesno maso mišljena najbrž prvo, v praktič
ni rabi, ko preračunavajo bruto v neto (či
sto), pri odkazilih ipd., pa najbrž drugo. Za
naše potrebe bomo te pojme določili takole:
Čista lesna masa je količina lesa, ko od
debeljadi odštejemo lubje. Prav tako je to
količina lesa, ki jo pri natančnem merjenju
namerimo v izdelanih (olupljenih) deblih. Z
natančnim merjenjem mislimo merjenje v
zelo kratkih sekcijah (krajših od 0,3 m) in
brez zaokroževanja mer ali pa z integriranjem obličnice debla. To lesno maso kažejo deblovnice (REBU LA 1995) in bo osnova
za analizo uporabnosti tarif. Čisto lesno maso lahko označimo tudi kot debeljad brez
lubja. Ker gre za jelko, ki nima vej, debelejših od 7 cm (v deblovnicah jih nismo upoštevali), lahko govorimo tudi o deblovini.
Tržna mera debla je količina iz debla
izdelanih in po predpisih namerjenih sortimentov. Je količina lesa, ki jo prodamo.
Razlika med čisto lesno maso in tržno
mero je izguba (Iz), ki nastane zaradi:
- zaokroževanja mer (preme rov in dolži~
ne) navzdol,
-napak Huberjevega obrazca, po katerem računamo prostornino sortimentov,
- nadmer pri sortimentih. Pri naših izračunih je upoštevana nadmera 1,5 % (6 cm
na 4 m dolge kose),
-žaga (prereza), ki smo ga upoštevali z
debelina 1 cm.
Razmerje med tržno mero in čisto lesno
maso je izkoristek (1 -izplen).
Izkoristek in izgubo prikazujemo največ
krat v relativnih številih.

3 METODIKA DELA
3 WORK METHODOLOGY

2 DOLOČITEV POJMOV
2 TERM DEFINITIONS

Pri izdelavi deblovnic za jelko (REBU LA
1995), smo se srečali z vprašanjem, kaj je
pravzaprav čista (neto) lesna masa. Ali je
to lesna masa debeljadi po odbitku lubja ali

V raziskavi smo v bistvu primerjali različ
ne deblovnice, oziroma posamezne količi
ne - debeljad, čisto lesno maso, tržno mero, ki jih vsebujejo posamezne deblovnice.
Ugotavljali smo razmerja med količinami,
razlike in podobnosti ter skušali sklepati o
njihovih vzrokih.
Gozd V 54, 1996
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3.1 TOČNOST IN ZANESLJIVOST TARIF
3.1 Accuracy and reliability of tariffs
Točnost in zanesljivost tarif smo ugotavljali s primerjanjem debeljadi, ki jo za določene dimenzije drevja kažejo tarife (VT) in
čisto lesno maso (UV), ki jo kažejo naše
deblovnice.

R1 = UVNT
Tako smo v bistvu ugotavljali delež čiste
v bruto lesni masi. Iz razlik v tako izračuna-·
nih deležih in z upoštevanjem dejanskega
deleža lubja, smo sklepali o uporabnosti
posamezne tarife za jelko v naših okolišči
nah.

računanje

lesne mase naše jelke

ra in višine drevja (REBULA 1995,
3.71) in dobili enačbo,
UVL = 0,0000594601,7835

enačba

H1,1oo2

ki nam daje debeljad po naših deblovnicah za drevo določenega prsnega premera
in višine.
Za mejne vrednosti debeljadi med posameznimi tarifami smo po gornji enačbi izračunali ustrezno višino.

H=

sv'uvuaob

Tako smo dosegli, da bomo po tarifah
dobili približne debeljadi naših jelk, kot priporoča Čokl (ČOKL 1961).

3.2 MEJNE VIŠINE DREVJA
3.2 Limit tree heights

So višine drevja, pri katerih ima drevo po
deblovnicah tako debeljad, kot je določena
za mejo med tarifnimi razredi (mejne vrednosti tarifnih razredov). ČOKL (1961) navaja mejne višine izračunane iz Grudner Schwappachove deblovnice. Za jelko so to
verjetno prirejene Schubergove deblovnice, kot so jih priredili Hrvati za svoj priroč
nik in jih je povzel tudi Čokl v svojem izračunu (1961 in pozneje). Te višine smo uporabili tudi mi za ugotavljanje točnosti prirejenih Alganovih in Schaefferjevih ter Vmesnih
(Čoklovih) tarif. Ugotovitve kažejo, da tako
izračunane višine ne ustrezajo za našo jelko. Zato smo izračunali nove mejne višine
drevja za našo jelko. Ravnali smo takole: iz
podatkov raziskave o debelini in deležu lubja (REBULA 1993) smo povzeli regresijsko
enačbo za izračun debeljadi iz čiste lesne
mase z ozirom na debelina drevja. Višina
drevja je izpadla iz računa kot neznačilna.
Enačba je:
R = 0,9834
F = 1,25180·0,03262
V enačbi pomeni:
- F :::: faktor, s katerim pomnožimo čisto
lesno maso. To je 1 + p, kjer je p delež
lubja na čisto lesno maso.
-O = prsni premer drevesa (z lubjem).

3.3 RAZMERJE MED DEBELJADJO IN
TRŽNO MERO
3.3 A ratio between trunkwood and market quan-

tity
Ugotavljali smo ga podobno kot točnost
tarif. Ugotavljali smo razmerje med debeljadjo po tarifah in tržno mero debel (V) za
enake dimenzije debel
R2 =VNT
Tržno mero debel smo izračunali po
3.81 iz študije o deblovnicah (REBULA 1995) za jelko.

enačbi

4 IZSLEDKI RAZIS KA VE
4 lNVESTIGATION'S FINDINGS

Za lažje spremljanje in razumevanje na-.
vedb raziskave kaže najprej prikazati že
ugotovljeni delež lubja (REBU LA 1993). Zato bomo tu ponovili preglednica 4 iz omenjene raziskave in jo dopolnili z izravnanimi
deleži lubja in lesa. Vse to je prikazano v
preglednici 1.
lzravnani deleži lubja (L) so
enačbo:

S to enačbo smo pomnožili enačbo za
izračun čiste lesne mase na osnovi preme-
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L = 0,266150·0,2701

izračunani

z
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Preglednica 1: Delež in povprečna debelina lubja jelke po debelinskih stopnjah
Table 1:
A share and the average bark thickness in European tir by diameterdegrees

Prsni premer debla
Breast height diameter
cm

..

Razpon
Range
do 15
15,1 - 20
20,1 - 25
25,1-30
30,1-35
35,1-40
40,1-50
50,1 - 60
nad 60
over 60

Sredina
the mean

12,5
17,5
22,5
27,5
32,5
37,5
42,5
47,5
52,5
57,5
62,5
67,5

Pov.dvojna
Delež lubja v %
Pov. prem.
od debeljadi debla
ob lovi ne z
debelina
lubjem
lubja
The share of bark expressed
The average The average as a percentage of trunk's
diameter of double bark
stem wood
round timber thickness
Izravnan
Dej.ugotov.
with bark
mm
Actually
Even
cm
escablished
11,3
13,3
8
13,4
14,6
10
12,8
12,3
17,4
10
11,0
11,5
20,4
11
10,8
10,9
23,6
13
10,6
10,4
14
26,6
10,0
10,0
31,4
9,7
16
9,6
9,4
37,4
18
9,1
9,0
8,9
42,2
19
8,5
8,7
8,5

delež čiste lesne mase (lesa- R 1 ) pa z:

R1 = 1- L
Podatki v preglednici 1, ki kažejo delež
lubja za našo jelko, bodo osnova za sklepanje o točnosti uporabljenih tarif.

4.1 TOČNOST UPORABLJANIH TARIF
KOT KAZALCA ČISTE LESNE MASE
4.1 Accuracy of the tariffs applied as a net wood
mass indicator

'

Podatke za primerjavo in sklepanje o toč
nosti tarif smo prikazali v razpredelnicah 2,
3 in 4.
V preglednici 2, 3 in 4 pomeni:
UV = čista lesna masa v 0.001 m3, izračunana po enačbi za ustrezen prsni premer (sredino debelinske stopnje 12,5,
17,5 ... do 67,5 cm) in srednjo višino za

tarifni razred in to debelina. Srednjo višino
smo ugotavljali iz Schubergovih deblovnic
(ČOKL 1961, str.196) tako, da smo za ustrezno debeljad tarife, npr. 4,64 m3 v 14.
deb. st. in 6 tar. r. Schaefferjevih tarif, poi-

Delež čiste
lesne mase
Ni!t wood
mass share

%

86,6
87,'1.
88,5
89,1
89,6
90,0
90,3
90,6
90,9
91,1
91,3
91,5

skali v Schubergovih deblovnicah za to debeljad in prsni premer (67,5 cm) odgovarjaječo višino drevesa, ki je 28,4 m. Tako je
ravnal tudi Cokl (1961), ko je sestavljal
''Tablice za ugotavljanje tarifnih razredov
.... po višini drevja srednje debelinske stopnje", ki jih urejevalci rablja pri določanju

razredov.
R1 = delež čiste lesne mase (%) v deblovini, ki jo kažejo tarife

4.1.1 Prirejene Alganove tarife
4.1.1 Adapted Algan's Tariffs

V preglednici 2 je dana primerjava s prirejenimi Alganovimi tarifami. Primerjali smo
debeline od 3. do 14. deb. stopnje. Primerjave za 3. in 4. deb. st. so manj zanesljive
(so grobe) zaradi nenatančnosti podatkov
(zaokroženi na 2 decimalki m3) za debeljad
in ponekod tudi zaradi ekstrapolacije višin.
Zaradi tega smo iz primerjave izpustili podatke (1. in 2. tarifni razred v celoti in del 3.
in 1O. tarifnega razreda), kjer je bila ekstrapo lacija višin Qih ni v Schubergovih tabliGozd V 54, 1996
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Preglednica 2: Primerjava s prirejeni mi Alganovimi tarifami {P)
Table 2:
A comparison with adapted Afgan's Tariffs (P)

Debel.
stopnja

"il.o

Diameter
devree

't

3
4
5
6
7
8
9

<

i8
~

lO
Il

12
13
14

TARIFNI RAZREDI/ Tarif{ c/asses
3

uv

R,

4

uv

R,

5

uv

R,

uv

6

R,

uv

7

R,

8

uv

uv

R,

9

R,

uv

10

R,

c

~

48
113
2!4
365
559
790
1042
1352
1678
2135
2614

96
87
93
89
86
84
81
81
80
82
83

55
120
234
398
613
865
1156
1517
1933
2393
2928
3504

92
86
90
87
85
84
82
82
83
83
84
84

63
1"40
257
441
667
962
1304
1699
2162
2675
3245
3915

90
87
89
88
84
84
84
83
84
84
84
85

67
151
286
490
742
1059
1447
1899
2412
2955
3645
4362

96
89
90
87
85
84
84
84
85
85
85
86

76
169
300
536
825
1!84
1617
2109
2685
3341
4063
4860

95
90
86
86
85
86
85
85
85
86
86
86

85
181
336
587
905
1304
1803
2353
3000
3726
4526
5331

94
86
86
86
85
85
95
86
86
86
87
86

95
200
372
653
1002
1468
2010
2658
3367
4173
5034
6067

95
87
87
87
85
86
86
87
87
88
87
89

105
232
401
713
1116
1639
2301
3008

96
89
85
86
85
87
90
90

i

~

'g_
~

~
5'

Ji

-~-

s·

"'g.
~

1
~

Preglednica 3: Primerjava s prirejeni mi Schaefferjevimi tarifami (E)
Table 3:
A comparison of adapted Schaefter's Tarits (EJ

1

2.

TARIFNI RAZREDI 1 Diameter degree

Debel.
stopnja
Tarif!
class es

3
4
5
6
7
8
9
10
Il

12
Il

14

uv
72
157
286
441
620
835

3

R,

uv

90
87
89
88
85
84

78
175
300
490
675
926
11:15
1501
1838
2224
2692
3141

4

R,

uv

97
88
86
87
84
84
82
82
82
82
83
83

85.
194
336
536
758
1023
1330
1675
. 2066
2494
3007
3549

5

R,

uv

94
88
86
86
85
85
84
83
83
83
84
85

95
207
372
585
833
1132
1479
1874
2306
2800
3351
3961

6

R,

uv

95
86
86
86
85
84
85
84
84
84
85
85

105
238
407
653
921
1252
1650
2076
2578
3122
3739
4409

7

R,
96
88
85
87
84
85
85
85
85
85
86
86

~

uv

8

119
251
458
710

1018
1404
1836
2312
2871
3492
4158
4923_

9

R,

uv

91
87
86
86
85
86 .
86
85
86
86
86
87

129 92
270 84
551
95
839
91
1135 85
1564 86
2050 87
2609
87
3198 86
3890 87
4649
87
5473 c_87

L_

R,

uv

a:

10

140
303
545
969
1279
1757
2389
2958
3668
4375
5173
6125

R,
93
84
84
85
87
88
91
89
90
88
88
89

~

•g·

~-

if

••
3

~

,
w.
•

!
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Grafikon 2: Razlike pri deležu čiste lesne gmote pri prirejenih Alganovih tarifah
Differences in the share of net wood mass in adapted Algan's Tariffs
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cah) več kot 2 m. To velja tudi za preglednico 3 in 4.
Iz primerjave vidimo:
1- Delež čiste lesne mase v debeljadi je
80-90 %. Manjši je v nižjih tarifnih razredih,
pri nižjih višinah drevja, kjer je okoli 82-84 %.
V višjih tarifnih razredih je delež višji 85-87 %.
2. Najnižji so deleži čiste lesne mase pri
srednjih debelinah (7- 9 deb. st), kjer so
81 - 85 %. Pri tanjšem in debelejšem drevju so deleži višjL
3. Vse razlike med debeljadjo in čisto lesno maso, razen pri 3. in 4. deb. st., so
znatno večje, kot jih ugotavljamo za našo
jelko v preglednici 1_ Razlike za 3, 5, 7 in 9
tarifni razred, smo prikazali na grafu 2. Prikazana je razlika v deležih (%) čiste lesne
mase v debeljadi med podatki v preglednici
2 (R 2 ) in preglednici 1 (delež čiste lesne
mase). Razlike so (razen v 3 in 4 deb. st)
povsod negativne. Kažejo, da so deleži či
ste lesne mase v preglednici 2 prenizki.
Podrobnejši pregled na grafu 2 kaže, da
so razlike največje pri nižjih tarifnih razredih
(7- 9 %) in da se zmanjšujejo proti višjim
tarifnim razredom. Pri najvišjih tarifnih razredih so razlike še vedno okoli 3 %. Razlike
se spreminjajo tudi z debelina drevja. Pri
najtanjšem drevju so razlike pozitivne, v 4.
deb. st so najmanjše, nato hitro naraščajo
v negativni smeri in dosežejo vrh v 7 - 1O
deb. st; višji debelinski razredi prej, nižji
pozneje. Po kulminaciji razlike v deležih počasi padajo. Izredno zlomljene linije so po-

sledica slučajnih razlik pri računanju (zaokroževanje).
4. Z upoštevanjem, da so naše deblovnice za jelko zanesljive (glej preverjanje deblovnic in primerjavo z drugimi avtorji v raziskavi REBU LA 1995), nastajajo razlike zaradi našim okoliščinam (polnolesnosti, oblikovnemu številu) neprilagojenih tarif iz
drugih regij, iz drugačnih okoliščin. Zato te
tarife dajejo za naše drevje pretežno previsoko debeljad. Velikost napak je enaka razliki, prikazani na grafu 2 in opisani v prejšnji
točki. Napake Alganovih tarif so obojesmerne (pozitivne in negativne). Ekstremne napake lahko ocenimo (za posamezne debeline v posameznih tarifnih razredih) na okoli
10-12 %. V povprečju (srednji tarifni razredi in vse debeline) lahko ocenimo napako
na 6-7 %. Upoštevati pa moramo, da so
najmanjše napake še vedno 4-5 %.
5. Vse navedeno velja za čisto lesno maso debla in ne za količino izdelanih prodanih sortimentov - tržno mero. Razlike so
bistvene in jih bomo ugotavljali v naslednjem poglavju.

4.1 .2 Prirejene Schaefferjeve tarife
4.1.2 Adapted Schaeffer's Tariffs

Primerjavo prirejenih Schaefferjevih tarif
smo prikazali v preglednici 3. Iz nje lahko
zaključimo:

1, Delež čiste lesne mase v debeljadi se
giblje med 82 in 90 %. Razpon je ožji kot
GozdV 54, 1996
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Grafikon 3: Razlike pri deležu čiste lesne gmote pri prirejenih Schaefferjevih tarifah
Graph 3: Differences in the share of net wood mass in adapted Schaffer's tariffs
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Grafikon 4: Razlike pri deležu čiste lesne gmote pri Vmesnih tarifah
Graph 4: Differences in the share of net wood mass in lntermediate Tari~s
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pri Allganovih tarifah. Tudi razlike znotraj
debelin in tarifnih razredov so manjše.
2. Tudi tu so najnižji deleži čiste lesne
mase pri srednjih debelinah. Pri tanjšam in
debelejšem drevju so deleži nekoliko višji.
Ta trend je manj izrazit, kot pri prirejenih
Alganovih tarifah.
3. V primerjavi z deleži čiste lesne mase
za našo jelko, so deleži pri prirejenih
Schaefferjevih tarifah precej nižji. Razlike
za 3., 5., 7. in 9. tarifni razred smo prikazali
na grafu 3. Tu vidimo, da so razlike velike.
Najmanjše so v 4. in 5. deb. st. Pri drevesih, debelejših od 30 cm prsnega premera,
so razlike podobne kot pri Alganovih tarifah. Večje razlike, 7 - 8 %, so v nižjih
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tarifnih razredih, manjše - okoli 4 %, pa v
višjih.
4. Tudi tu lahko zaključimo, da prirejene
Schaefferjeve tarife v naših okoliščinah, za
našo jelko, kažejo previsoko debeljad. Napako lahko ocenimo na 7 - 8 % pri nižjih
tarifnih razredih, okoli 5 % pri srednjih razredih in 3-4% pri višjih razredih.
4.1.3 Vmesne tarife
4.1.3 lntermediate Tariffs

Primerjava z vmesnimi tarifami je prikazana v preglednici 4. Tu vidimo:
1. Razpon deležev čiste lesne mase v
debeljadi debel, ki jo kažejo tarife, je zelo

~·

.f

Preglednica 4: Primerjava z Vmesnimi tarifami (V}
Table 4:
A comparison of /ntermediate Tariffs (V)

DebeL
stopnja
tarif!
classes

3
4
5
6
7
8
9
10

uv

3
R,

43
120
240
398
590
810
!054
1337

86
86
89
87
85
84
82
81

Il

12
13
14

uv

4
R,

47

94
88
88
88
85
84
82
82
82
82
83
83

132

265
450
644
891
1162
1501
1866
2291
2783
3292

uv

5

53
151
296
490
714
993
1317
1675
·2104
2573
3112
3701

TARIFNI RAZREDI 1Diameter de?.ree
6
7
8
R,
uv
uv
uv
R,
R,
R,
88
89
87
87
85
84
84
83
84
84
84
85

59
168
316
536
... 785
1096
1460
1883
2345
2880
3471
4115

98
88
85
86
84
84
84
84
84
85
85
85

65
93
184 88
356 87
586 86
873
85
1220 85
1624
85
2084 85
.2626 ' 85
3214 85
3860 86
4595 86

72
200
386
659
945
1352
1816
2321
2911
3586
4307
5I27

90
87
86
87
84
85
86
85
86
86
86
87

uv

9
R,

78
219
427
725
1063
1511
2017
2625
3258
3996
4814
5743

97
88
85
86
85
86
86
87
87
87
87
88

uv

!O

R,

85
245
474
794
1190
1693
2308
2966
3749

94
87
86
86
86
87
89
89
90

c

~g
!ii.
~

~:o

S'

Jii
§

~

s·

~

~

1
~

<

Preglednica 5: Količina sortimentov in njihov delež v debeljadi po prirejenih Alganovih tarifah (P)
Table 5:
Assortments' quantity and their share in stemwood according to adapted Algan's Tariffs (P)

3

~

S'

DebeL
stopnja
Diameter
degree

["
<

.'C

i8
~

...~

3
4
5
6
7
8
9
10
Il

12
13
14

v
42
101
192
329
508
721
954
1243
1546
1973
2422

3
R,

v

84
78
84
80
78
77
75
74
73
76
77

49
107
210
361
558
792
1062
1398
1787
2218
2722
3264

4
R,

v

82
76
81
78
78
77
75
76
76
77
78
78

55
125
232
400
609
883
1202
1571
2006
2488
3026
3659

TARIFNI RAZREDI 1 Tariff classes
5
6
7
v
R,
v
R,
R,
79
78
80
80
77
77
77
77
78
78
78
80

60
135
259
446
679
975
1337
1762
2245
2795
3410
4090

85
79
1!1
80
78
77
78
78
79
79
80
81

67
I52
272
489
758
1093
1500
1962
2506
3128
3813
4571

84
80
78
80
78
78
79
79
80
80
81
81

v
76
163
305
536
834
U08
1677
2197
2809
3499
4260
5027

8
R,

v

84
78
78
79
78
78
79
80
80
81
82
81

85
181
339
600
925
1364
1876
2490
3164
3932
4753
5751

9

[

10

R,

v

85
79
79
80
78
80
81
82
82·
83
83
84

95
210
366
{;56
·1034
1528
2155
2838

~

R,

[

86
81
78
79
80
81
84
84

~·

•

~
•
~
•o

~·

!:t

•

Uporabnost prirejenih A!ganovih in

Schaele~evlh

širok. Giblje se od 81 - 90 %, če izpustimo
delež pri najtanjšem drevju, kjer nastajajo
napake zaradi premalo točnih (zaokroženih) podatkov.
2. Variabilnost deležev znotraj tarifnih razredov je majhna. Zlasti to velja za srednje
in višje tarifne razrede. Razlike med ekstremi v tarifnemu razredu so komaj 2 - 3 o/o.
Najnižje vrednosti so pri srednjih debelinah
debel. Tudi med tarifami, pri enakih debelinah drevja, niso velike razlike v deležih.

ter vmesnih tarll za

računanje

lesne mase naše jelke
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Deleži čiste lesne mase naraščajo pri višjih

tarifnih razredih.
3. Razlike deležev čiste lesne mase pri
Vmesnih tarifah in deležev po deblovnicah
za našo jelko, so prikazane na grafu 4. Tu
vidimo, da so razlike velike, večje pri nižjih
tarifnih razredih in manjše pri višjih. Slika je
podobna, kot pri prirejenih Schafferjevih tarifah.
4. Tudi tu lahko ugotovimo, da tudi Vmesne deblovnice, ki naj bi bile najbolj prilagojene našim razmeram, kažejo za našo jelko

precej višjo debeljad, kot jo dejansko ima.
Razlike so velike zlasti pri debelejšem drevju in nižjih tarifnih razredih.

4.1.4 Zaključek o uporabnosti tarif
4. 1.4 Conclusion about applicabi/ity of the tarrifs

O uporabnosti vseh treh nizov tarif presojamo po njihovi točnosti po temu, koliko
natančno kažejo debeljad debel naših jelk.
Kot merilo

točnosti,

smo upoštevali

čisto

lesno maso naših jelk in delež lubja, kot je
ugotovljen pri nas, Poudariti velja, da gre
za čisto lesno maso in ne za količino iz nje
izdelanih sortimentov - tržno mero debel kar se v praksi običajno smatra za čisto

(neto) lesno maso.
Primerjava grafov 2, 3, in 4 pokaže, da
so si precej podobni. Pri vseh tarifah bi pri
korektnem odbitku lubja, dobili precej podobne in povsod previsoke podatke za či
sto lesno maso. Zato so vse tarife obreme-

njene z napako. Napaka je odvisna od debeline in dolžine (tarifnega razreda) drevja.
Za vse tri vrste tarif lahko skupno ocenimo
napako takole:
1. Pri zelo drobnem drevju (3. in deloma
4. deb. st.) kažejo vse tarife premajhno
debeljad. Razlika je 6-8 %.
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2. Najmanjše so razlike - jih praktično ni
-pri debelinah 4.- 5. deb. stopnje.
3. Pri srednje debelem in debelem drevju
(prsni premer nad 30 cm) kažejo vse tarife
previsoko debeljad. Pri nizkem drevju (do
5. tar. razr.) lahko ocenimo napako na okoli
7-8 %, pri srednjih višinah (tar. razr. 6- 8),
kjer je glavnina naših sestojev, je napaka
okoli 5%. Pri najdaljšemu drevju je napaka
najmanjša, in sicer okoli 3-4 %.
4. Povprečna napaka za sestoj je tako
odvisna od debelinske sestave. Podatkov o
tem nimamo. Po logični presoji bi lahko
trdili, da tarife v drobnejšem gozdu dajejo
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le za kak % previsoke rezultate, pri starih,

debelih sestojih pa se ta napaka lahko po-

>

vzpne do 6%.
.l!l

4.2 DELEŽ TRŽNE MERE V DEBELJADI
4.2 The share of market quantity in stemwood

Količina

iz debla izdelanih sortimentov,
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"'o ,;;:
~
lja ponavadi (v praksi) za čisto (neto) lesno ;5;;,
oor-r-r-r-r-r-r-r-r-r-oo
maso. Pri našem razglabljanju smo se sre- ~.s; _, \Cie---+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-~
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li. Razlika (količinska) med njima je velika. > 2 02
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---NNMM
Raziskava (REBULA 1995) na teoretičnih 8.~ ~
(idealnih) modelih je pokazala v povprečju 'O g
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8 %-no razliko. V praksi, zaradi netočnih ~
r-r-r-oor-r-r-r-r-r-r-ržagov in nad mer je ponavadi še večja.

§

.g ~

V nadaljevanju bomo prikazali, kakšen je ."
"
>.S
delež tržne mere debel v debeljadi, ki jo '" ru
kažejo uporabljene tarife.

'

'* --~

>

"""'

Količino sortimentov (v 0,001 m') in delež (v % od debeljadi po tarifah) tržne mere -"~-!:::
ru
debel za tri vrste uporabljanih tarif, smo '2~
prikazali v preglednicah 5 - 7. Tu vidimo, -~ ~
da je delež tržne mere pretežno v okvirih ~ tU
-a
76-82 %, ekstremi pa se giblje od 73 do § 1§

85%.
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Značilnosti, ki jih kažejo deleži tržne me- E _
re debel v debeljadi tarif, so zelo podobne " ii

~E:
značilnostim deležev čiste lesne mase, ki .:::
t:
smo jih podrobno obravnavali v prejšnjem ~ g
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poglavju. Zato jih ne kaže ponavljati. Na- ><o «

vedli bomo le posebnosti v zvezi z deležem r:..:
tržne mere sortimentov. Te so:
~
~
~ -E
v g. ~~ ~~ M v ..,. \O r- oo o.. ~ .... N ff) 'd'"
1. Delež trzne
mere v de bl ovini je za 5 - :§
.gt~
1O% nižji od deleža čiste lesne mase. Nižji w:·.a o t; ~ "t1
je za izgubo.
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Preglednica 8: Deleži sortimentov v deblovini jelke{%)
Table 8:
Assortments' share in European fir's stemwood

Debelin.
stopnja
Diameter
def(ree
3
4
5
6
7
8
9
10
Il
12
13
14

10

15

76,6
77,9

78,6
78,9
79,8
80,6
81,2

VIŠINA DREVESA 1 Tree hei ht
30
35
20
25

78,3
79,6
80,5
81,3
81,9
82,5
83,0
83,4
83,8

2. Na izkoristek debla vplivata dolžina in
debelina debla (REBULA 1995). To se
odraža tudi na deležih tržne mere debel.
Najnižji so pri najtanjšem in najkrajšem (najnižji tarifni razred) drevju, najvišji pa pri najdebelejšem in najdaljšem.
3. V deležih tržne mere debel se odražajo tudi napake tarif, ki smo jih ugotavljali v
poglavju 4.1. Zato so deleži tržne mere
debel:
- prenizki za prav toliko, kot je prikazana
napaka (previsokih) tarif. Ugotovili smo jo v
okvirih 3-8 %,
-ne sledijo dosledno zakonitosti iz koristka debel. Deleži tržne mere sortimentov so
najnižji pri srednjih debelinah, kjer so napake tarif največje.
4. Iz gornjega sledi, da navedeni deleži
tržne mere debel niso realni. So razmerja
med dejansko tržno mero debel (V) in debeljadjo debla istih mer (prsnega premera
in višine), ki jo kažejo tarife. Kažejo nam
delež, s katerim moramo pomnožiti debeljad v tarifah, da izračunamo realno tržno
mero debel.
V raziskavi o deblovnicah za jelko in izkoristkih čiste lesne mase (REBULA 1995)
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80,1
81 '1
81,9
82,5
83,1
83,6
84,0
84,4
84,8
85,1
85,4

81,6
82,3
83,0
83,6
84,1
84,5
84,9
85,3
85,6
85,9

82,7
83,4
84,0
84,5
84,9
85,3
85,7
86,0
86,3

40

84,3
84,8
85,3
85,7
86,0
86,4
86,7

smo obravnavali le razmerja med tržno mero debel (V) in čisto lesno maso. Tako smo
ugotavljali izkoristek (1) čiste lesne mase.
Tukaj in tudi v praksi je pomembnejše razmerje med tržno mero debel in debeljadjo,
ki jo kažejo razne deblovnice in tarife (VT).
Za našo jelko smo iz podatkov v omenjeni raziskavi izvedli enačbo:

R2 = 0,6327Q0,0472SHD,o3143
s katero lahko za drevo poljubnih mer
delež tržne mere (R2) v debeljadi drevesa. Kakšni so ti deleži, smo prikazali v preglednici 8.
V preglednici 8 vidimo, da delež sortimentov v debeljadi z debelina hitro, z višino drevja pa nekoliko počasneje narašča.
Decimalke v preglednici so le zato, da
lepše vidimo trend spreminjanja deležev.
Primerjava podatkov o deležih sortimentov v debeljadi debel v preglednicah 4 - 7
in 8 kaže, da so vrednosti v preglednicah
za 3 - 8 % prenizke. Prenizke so za toliko,
kolikor smo ugotovili napako tarif v poglavju 4.1.
Pregled podatkov v preglednici 8 nam
izračunamo

Uporabnost prirejenih Alganovih in

Schaefe~evih

ter vmesnih tarif za

računanje

lesne mase naše jelke

Preglednica 9: Mejne višine drevja tarifnih razredov in razlike za prirejene Alganove tarife (P)
Table 9:
Umit tree heights of tarifi classes and the differences for adapted Algan's Tariffs (P)

Deb.
stop.

Kazalec
Index

3

2

Tarifni razredi 1 Tariffc/asses
4
5
7
8
6

9

Diameter

de7;ree
4

h

a-m
5

h

a-m
6

h

a-m
7

h

a-m
8

h

a-m
9

h

a-m
10

h

a-m
11

.,h

a-m

9,0
-0,7
10,3
-1,1
12,7
-0,3
14,5
0,1
16,1
0,7
17,3
1,0
18,5
1,4
19,4
1,6

9,7
-0,5
11,3
-0,8
12,7
-0,2
15,9
0,5
17,5
0,8
19,0
1,3
20,2
1,5
21,3
1,6

10,5
-0,1
12,6
-0,2
14,9
-0,1
17,3
0,6
19,3
1,1
20,7
1,3
. 22,2
1,8
23,4
2,0

11,9
0,2
13,6
-0,2
16,5
0,3
18,9
0,9
21,1
1,3
22,7
1,5
24,2
1,8
25,6
2,1

12,7
-0,4
14,9

o
18,1
0,5
20,7
1,0
23,0
1,4
24,9
1,7
26,6
1,9
28,0
1,9

14.1
0,1
16,3
0,1
19,9
0,7
22,8
1,3
25,2
1,5
27,3
1,7
29,1
1,9
30,6
1,8

15,5

o
18,1
0,5
21,6
0,6
25,0
1,4
27,6
1,4
29,8
1,5
31,8
1,5
33.6
1,8

16,9
0,1
19,8
0,7
23,9
1,0
27,2
1,2
30,2
1,4
32,8
1,5
34,9
1,6
36,8
1,5

18,3
-0,4
21,6
0,7
26,0
1,0
29,8
1,3
33,2
1,4
35,9
1,3
38,2
1,2
40 3
0,8

omogoča zelo grobo oceno, da je njihovo
povprečje blizu 85 %. To je delež, s katerim računajo pri iglavcih iz bruto čisto lesno

Gre za to, da določeni debelini drevja (srednji debelinski stopnji) poiščemo ustrezno
prostornino debeljadi, drevnine, ali celo či

maso pri mnogih gozdnih gospodarstvih v
Sloveniji. Ocena potrjuje, da je ta delež v
zelo grobem povprečju uporaben pod dvema pogojema:

ste lesne mase. S to prostornino poiščemo
ustrezen niz. Iskana prostornino drevesa

-da so tarife natančne in

-da je s "čisto lesno maso" mišljena količina sortimentov.
Koliko je to povprečje natančno, nam pokažejo podatki v preglednici 8. Verjetno bi
bila v te namene za večino naših okoliščin
točnejša številka 0,83 ali 0,84. Vsekakor pa
je kateri koli tak podatek zelo grobo povprečje, ki je za drobno in kratko drevje veliko previsok, za zelo debelo in dolgo pa
nekoliko prenizek.

4.3 MEJNE VIŠINE DREVJA

pa za našo jelko najbolj

natančno poišče

mo z našimi deblovnicami, oziroma jo izračunamo z enačbo, navedeno v melodiki.
Če je temu tako, potem tudi višina drevesa

jelke, ki ustreza

določeni

(mejni) prostornin!

in prsnemu premeru drevesa, zagotavlja

izbiro takega niza tarif, ki bo dal točno prostornino drevja. Izločili bomo napake, ki
smo jih ugotavljali v poglavju 4.1, in katerih
del nastaja tudi zaradi napačne izbire nizov

zaradi uporabe Schubergovih deblovnic.
Tako izračunane mejne višine drevja za

vse tri vrste tarif smo prikazali v preglednicah 9 -11. Poleg mejnih višin smo tu prikazali še razliko do višin, ki jih priporoča COKL
(1961 ). Razliko smo ugotavljali takole:

4.3 Umit tree heights

Ob izidu prirejenih Allganovih in Schaefferjevih (ČOKL 1957) in pozneje za Vmesne tarife (ČOKL 1959) ter v svojem Priroč
niku (ČOKL 1961) daje avtor navodilo za
rabo tarif in za izbiro pravilnega niza tarif.

kjer je: - !!. = razlika mejnih višin v m
- vč = mejna višina po ČOKLU
-Vr=

mejna višina po naši deblovnici
Gozd V 54, 1996

495

Uporabnost prirejenih Alganovih in Schaeferjevih ter vmesnih tarif za računanje lesne mase naše jelke

Preglednica 10: Mejne višine drevja tarifnih razredov in razlike za prirejene Schaetferjeve tar~fe (E)
Table 10:
Umit tree heights of tariff classes and the differences for adapted Schaefter's Tanffs (EJ

Ka zaDeb.
lce
stop.
Diameter Index
dewee
4
h

6

6-m

o

h

14,9
-0,1

16,5
0,3

16,1
0,6
17,0
1,3
17,6
1,6
18,3
2,1
18,8
2,4

17,5
0,8
18,6
1,4
19,3
1,9
20,0
2,0
20,5
2,0

19,4
1,2
20,2
1,4
21,2
1,8
21,8
2,0
22,5
2,3

f-h

h
6-m

h

8

6-m

h

9

6-m

10

h
6-m

Il

Tarifni razredi 1 Tarif( class es
4
6
5
7

14,8
0,1
16,7
0,5
18,1
0,5

6-m

7

3

13,4
-0,3
15,4
0,5

6-m

5

2

h
6-m

11,9
-1,2
14,0

16,2

21,2
1,2
22,1
1,4
23,1
1,8
23,9
2,0
24,6
2,4

o
18,0
0,3
19,9
0,7

17,6
0,1
19,8
0,6
21,8
0,8
23.2
1,3
24,4
1,7
25,3
1,8
26,2
2,0
27,0
2,2

8

9

23,1
0,9
26 3
0,9
28,7
1,2

19,0
-0,2
22,0
o,9

21,1
-0,1
23,7
0,4

25,1
1,4
28,9
1,4

23,9
0,9
25,2
1,1
26,6
1,5
27,7
1,7

26,0
0,9
27,7
1,3
29,2
1,5
30,4
1,6

30,3
1,3
31,9
1,3
33,2
1,3

31,3
0,9
33,3
1,2
34,9
1,1
36,4
1,1

28,7
1,9
29,6
2,1

31,4
1,7
32,4
1,9

34,4
1,5
35,5
1.6

37,8
1,3
38,9
1,3

Preglednica 11: Mejne višine drevja tarifnih razredov in razlike za Vmesne tarife (V}
Table 11:
Umit tree height of tarifi classes and the difterences for lntermediate Tariffs (V)

KazaDeb.
lee
stop.
Diameter Index
degree
4
h
6-m

5

h
6-m

6

h
6-m

7

h
6-m

8

h
6-m

9

h
6-m

10

h
6-m

Il

h
6-m
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2

9,7
-0,3
12,2
-0,3
13,7
-0,3
15,2
0,4
16,4
0,9
17,3
1,3
18,3
1,8
19,0
2,1

3

10,5

o
13,1
-0,3
15,3
0,3
16,6
0,5
18,0
1,0
19,0
1,5
20,0
2,0
20,8
2,4

Tarifni razredi 1 Tarif! classes
4
6
7
5

11,2
-0,1
14,5
0,1
16,5
0,2
18,2
0,8
19,6
1,1
20,9
1.7
21,8
2,0
22,8
2,5

12,7
-0,3
15,8
0,4
18,1
0,3
20,0
1,0
21,6
1,3
22,8
1,8
24,0
2,0
25,0
2,0

14,1
0,1
17,2
0,6
19,9
0,5
21,9
1,1
23,7
1,5
25,1
1,8
26,3
1,9
27,4
2,0

15,5

o
18,9
0,6
21,8
0,8
24,1
1,3
25,9
1,6
27,4
1,7
28,7
1,9
30,0
1,9

8

16,9
-0,1
20,7
0,6
23,9
0,9
26,3
1,4
28,3
1,6
30,0
1,6
31,5
1,9
32,&
1,9.

"9

18,3
-0,2
22,9
0,8
26,0
0,7
28,9
1,4
31,0
1,5
32,9
1,4
34,5
1,4
36,0
1,8

19,7
-0,3
25,0
0,8
28,7
0,9
31,6
1,3
34,1
1,4
36,0
0,8
37,8
0,9
39,3
0,9
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Grafikon 5: Razlike merjenih višin drevja pri Alganovih tarifah
Graph 5: Differences in measured tree heights in Algan's Tariffs
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Grafikon 6: Razlike merjenih višin drevja pri Schaefferjevih tarifah
Graph 6: The differences in measured tree heights in Schaeffer's Tariffs
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Negativen predznak pomeni, da je mejna
višina po naših deblovnicah za toliko prenizka.
Tablice mejnih višin smo razširili še za 4
in 11 deb. stopnjo. V praksi jih najbrž ne
bodo rabili, so pa koristne ob raznih primerjavah, kot smo jih izvajali mi. Za te debelinske stopnje ni mejnih višin "po ČOKLU",
smo jih pa določili na isti način, iz Schubergovih tablic za jelko v Priročniku (ČOKL
1961). V tablicah smo tudi opustili spodnji
mejni niz višin za i. tarifni razred in gornji

za 1O. tarifni razred. Sta odveč. Najbrž bi
bilo smotrno opustiti celo oba prva tarifna
razreda, saj tako nizkih višin ne izkazujejo
nobene deblovnice in je vprašanje, koliko
so zaradi ekstrapolacij sploh točne. Podobno velja tudi za 1O. tarifni razred.
Razlike v mejnih višinah smo prikazali
tudi na diagramih 5 - 7. Iz preglednic 9 11 in diagramov 5 - 7 lahko zaključimo:
1. Razlike v mejnih višinah so velike. Naša jelka je pri enaki prostornini in prsnem
Gozd V 54, 1996
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Grafikon 7: Razlike merjenih višin drevja pri Vmesnih tarifah
Graph 7: The differences in measured tree heights in lntermediate Tariffs
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premeru 1 - 2 m daljša od tistih, ki jih
kažejo "Tablice za ugotavljanje tarifnih razredov v tablici 1" in jih je ugotovil Čokl.
2. Razlike so pri tankem drevju majhne,
pri prsnih premerih 45 - 55 cm pa presežejo 2m.
3. Razlike so podobne pri vseh treh vrstah tarif. Precejšnje so razlike med posameznimi tarifnimi razredi. Pri nižjih tarifnih
razredih se razlike z debelina drevja večajo
dokaj enakomerno. Pri srednjih in višjih razredih pa v začetku rastejo hitro (do prsnega premera 30 - 35 cm), pozneje pa poča
sneje. Pri najvišjih tarifnih razredih se razlike pri najdebelejšem drevju celo zmanjšujejo.

5 DISKUSIJA IN PREDLOGI
5 DISCUSSION AND SUGGESTIONS

Vsi izrazi, s katerimi določamo lesno maso stoječega drevesa, so precej nedoreče
ni; tako vsebinsko, kot količinsko. Bruto lesna masa, debeljad, drevnina, so pojmi, za
katere mora gozdar iz prakse kar malo pomisliti in se spomniti, kaj pravzaprav to je,
oziroma, kaj vse (katere dele drevesa) vsebuje posamezen izraz, odnosno, kaj od tega kažejo posamezne tablice deblovnic ali
tarif. Za prakso je to pomembno, da bi
lahko s primernimi faktorji izračunali čisto
lesno maso, za katero pa smo ugotovili, da
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jo moramo točneje določiti, in smo to tudi
storili.
Točna, absolutna mera, ki jo praksa potrebuje, s katero računa in jo prodaja, je
količina sortimentov. Tu ni problemov, te
izmerimo po izdelavi. Drugače pa je, če
želimo vedeti, koliko in kakšni bodo ti sortimenti, ko drevje še stoji.
Tudi debeljad je kategorija, s katero veliko računamo. Z njo kažemo zaloge, prirastke in etat. Ponavadi jo v praksi jemljejo
(razumejo), kot absolutno (zanesljivo, dovolj natančno); v mejah točnosti, s katero
ugotavljajo navedene elemente. Tarifo razumejo kot točno. Problem je v izbiri pravilne tarife. Gozdar praktik razume npr. odkazana količino etata in iz nje (s faktorji) izračunana količino sortimentov absolutno, toč
no in zanesljivo. Zato morajo biti tudi tarife
dovolj točne in zanesljive.
S to problematiko se je ukvarjal že ČOKL
(1957), ko je iskal način, kako iz debeljadi
izračunati "čisto lesno maso". Navaja odbitke, ki jih predlagajo razni av1orji. Sam se je
. s tem veliko ukvarjal in v Priročnikih zbral
vrsto preglednic, ki to kažejo.
Kot vidimo, je problem dvojen:
1. Kako izbrati tarifo, ki bo dovolj natanč
no kazala debeljad?
2. Kako iz debeljadi izračunati količino izdelanih sortimentov?
Menim, da je čista lesna masa za prakso
nepomembna. Preden odgovorimo na zastavljeni vprašanji, moramo ugotoviti:

Uporabnost prirejenih Alganovlh ln

Schaefe~evih

Točnost izračuna lesne mase je tudi ob
pravilni izbiri vrste tarif in tarifnega razreda

''

tvegana. Napaka izhaja iz razlike med lesno maso, ki jo zagotavlja obrazec (formuJa, enačba) tarife, in dejansko lesno maso
drevja. Poenostavljeno bi lahko rekli, da
nastaja razlika zaradi razlik v predpostavljeni (z enačbo tarife) in dejanski krivulji
višin in oblikovnega števila. Kakšna je ta
napaka v povprečju za sestoj (enoto površine), je odvisno od dejanskih razlik in debelinske sestave sestaja. To razliko so ugotavljali taksatorji ob začetku uporabe tarif
(MLINŠEK t 955, ČOKL t 957, ZABUKOVEC t 957 in dr.) Tako lahko ugotovimo, da
je izračun debeljadi točen lahko samo slučanja.

Povsod je obremenjen z večjo ali

manjšo napako. Napaka je sistematična,
ker izhaja iz rabe neustreznih (neprilagojenih) tarif.
Točen izračun količine

žen le po zamudnem

sortimentov je moz upošte-

računanju

vanjem različnih deležev lubja (razlikujejo
se po debelinah drevja) in izkoristka (razlikuje se po debelini in dolžini drevja). Z računalniki

in ustreznimi programi je to mož-

no. Vprašanje je, koliko je smiselno.
Navedeno smo ugotovili za jelko. Najbrž
velja podobno tudi za druge drevesne vrste. Vredno bi bilo preveriti.
Zaključimo lahko, da se napaki pri uporabi tarif ne moremo izogniti. Zato so naši

predlogi usmerjeni v to, kako neizogibno
napako čim bolj zmanjšati. Predlogi so naslednji:

t. Predpostavljamo, da bodo nespremenjene tarife rabili še naprej. Tudi način določanja tarifnih razredov bo isti. Ob takem
delu naračunamo pri jelki za 3 - 7 % previsoke (nerealne) lesne zaloge, prirastka, etate. Napake so take, kot smo jih prikazali v
diagramih t - 3. Za rešitev tega problema
bi morali vse po tarifah (na dosedanji način) izračunane elemente znižati (v povprečju) za 5 %; pri drobnem in kratkem
drevju več, pri debelem in dolgem manj.
Za izračun količine sortimentov bi morali
debeljad (nekorigirano - izračunana na dosedanji način po tarifah) zmanjšati za okoli

20 % -faktor 0,80. Če bi debeljad korigirali
po gornjem predlogu, bi v zelo grobemu
povprečju ustrezal faktor 0,85.

ter vmesnih tarif za

računanje

lesne mase naše jelke

Tudi tu bi dosegli večjo točnost, če bi za
tarifne razrede 2 - 6 rabili faktor 0,78, za
razred 7 - 8 faktor 0,80 in višji razred 0,82.
Navedeno velja, kjer je vrsta tarif in tarifni
razred ugotovljen po napotkih ob tarifah.
Če pa so tarife in tarifni razredi že zdaj
ugotovljeni iz količine sortimentov (razmer-

je sečnja : odkazilo), so tarife primernejše.
Preveriti bi kazalo le delež lubja, kot je podan v preglednici t.
2. Pomanjkljivostim, navedenim v prejšnji
točki, se lahko izognemo z izbiro tarifnih
razredov z mejnimi višinami, kot so prika-

zane v preglednicah 9 - t t. Tako izbran
tarifni razred kaže, pri navedenih višinah,

enako debeljad, kot smo jo ugotovili za našo jelko.
Za izračun količine sortimentov bi tu, kot

zelo grobo povprečje, lahko rabili faktor
0,84 ali 0,85. Za točnejše izračune bi faktorje prilagodili onim, prikazanim v preglednici 8.

3.

Najtočnejše

podatke dobimo,

če

dela-

mo po klasičnemu receptu: z višinsko kri-

vuljo in deblovnicami. Tudi tu so možne
poenostavitve z lokalnii tarifami, bonitetnimi (rastiščnimi) razredi in mogoče tudi za

gospodarski razred.
Pri sedanjih taksacijah, ko ugotavljajo večino taksacijskih prvin z razmeroma majhnimi vzorci, bi povečana natančnost in zanesljivost izračunanih prvin zagotovo od-

tehtala nekoliko

več

dela pri

(občasnemu)

merjenju višin.

POVZETEK
Pred štiridesetimi leti so v Sloveniji začeli pri
taksaciji gozdov uporabljati Alganove i[l Schaefferjeve tarife. Konec petdesetih let jih je Cokl priredil za naše razmere in dopolnil s svojimi Vmesnimi
tarifami. Kmalu so tarife izrinile iz uporabe vse
druge pripomočke, kot so razne deblovnice in lokalne tablice za ugotavljanje lesne mase stoječe
ga drevja, tako pri urejanju gozdov, kot pri obraču
navnju odkazane lesne mase.
Že na začetku uporabe tarif so ugotovili, da so
manj točne kot prejšnji načini. Kljub temu so jih
uvajali zaradi pocenitve dela, predvsem pa zaradi
hitrejšega dela, ki ga je zahtevala obsežna in hitra
inventarizacija vseh gozdov, tudi zasebnih. Zavestno so odstopili pri kakovosti, da bi pridobili pri
količini.

Pozneje je uporaba tarif postala navada. Manj
zato pa hitrejše, zlasti vzorčne, metode

natančne,
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ugotavljanja taksacijskih elementov opravičujejo
nekateri strokovnjaki s pomanjkanjem sredstev in
manjšo vlogo proizvodne funkcije gozdov; pravijo,
da ni potrebno ugotavljati vseh taksacijskih elementov za najnižje enote, ipd.
Pri delu smo ugotavljali uporabnost uporabljanih
tarif za določanje deblovine, čiste lesne mase in
količine izdelanih sortimentov. Uporabnost smo
ugotavljali s primerjavo izračunov s tarifami in izračunov po tablicah za jelko, ki jih je Rebu la sestavil
za slovenske razmere. Ugotovitve veljajo zato samo za jelko.
Raziskava je privedla do naslednjih ugotovitev:
1. V praksi je potrebno ločiti čisto lesno maso in
količino izdelanih sortimenitov ali tržno mero debeljadi. Čista lesna masa je količina lesa v deblu
(in vejah) brez lubja, do debeline 7 cm. Je debeljad
brez lubja. Tržna mera debeljadi pa je količina
sortimentov, izdelanih iz debeljadi in izmerjenih po
predpisih za izmera sortimentov. Razlika med či
sto lesno maso in količino sortimentov je izguba,
ki nastane zaradi napak izmere, zaradi predpisov,
nadmere in žaga. Ta izguba je pri deblih jelke v
povprečju 7- 8 %.
2. Sedanji način rabe tarif za računanje debeljadi povzroča napako 3-7 %. Daje previsoke rezultate. Napake so večje pri krajšem drevju in pri
srednjih debelinah. Pri drobnem drevju napak skoraj ni, pri zelo debelem pa so napake okoli 4 %.
Napaka nastaja predvsem zaradi načina izbire
tarifnega razreda. Izbirajo ga po telesninah ali višinah drevja, določenih na osnovi (prirejenih) Schubergovih deblovnic za jelko, ki dajejo za naše okoliščine previsoke rezultate. Manjši del napake nastaja, ker enačbe tarif (potek krivulj prostornine
dreves) niso prilagojene našim razmeram.
3. Izračun čiste lesne mase ali količine sortimentov iz debeljadi z enakim faktorjem za vse
tarifne razrede in vse debeline drevja je zelo grob.
Uporaben je le za srednje tarifne razrede in debeline. Pri robnih višinah in debelinah drevja je tak
račun lahko napačen do 5 %. Pri sedanjem načinu
določanja tarifnih razredov, bi kot zelo grobo povprečje za računanje čiste lesne mase ustrezal faktor A1 = 0,84 - 0,86, za računanje količine sortimentov pa faktor R2 = 0,77- 0,80. Pri pravilni izbiri
tarifnega tazreda bi lahko za izračun količine sortimentov jelke rabili faktor R2 = 0,84- 0,85. Tudi ti
faktorji niso dovolj natančni za robne okoliščine.
4. Za pravilno izbiro tarifnega razreda, ki ustreza naši jelki, smo izdelali tablico mejnih višin. Izračunane so iz obrazca za debeljad naše jelke

VO= 0,0000594601,763Ht.too2
iz prostornine dreves mejnih vrednosti med tarifnimi razredi.
5. Povečanje točnosti izračunov potrebnih taksacijskih prvin, ob upoštevanju zahtev po racionalnosti dela, je možno z izdelavo lokalnih tarif za
bonitetne, rastiščne in mogoče tudi gospodarske
razrede. Take tarife je možno izdelati ob pomoči
naših deblovnic ali enačb za izračun debeljadi,
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lesne mase in
za jelko.

količine

izdelanih sortimentov

APPLICABILITY OF ADAPTED ALGAN'S,
SCHAEFFER'S AND INTERMIDIATE TARIFFS
FOR THE CALCULATION OF WOOD MASS OF
EUROPEAN FIR
Summary
Fourty years ago Algan's and Schaeffer's tariffs
started to be used in Slovenia in forest assessment. ln the !ate 50s they we re adapted by Čok!
to Slovenian situation and supplemented by his
lntermediate Tariffs. Soon the latter took the place
of all other aids- e.g. tree volume tab les and local
tables- for the establishing of wood mass of standing trees, both in forest planning and in estimating the wood mass marked.
Once the use of tariffs had been introduced it
was soon established that the latter were less
accurate than the previous methods. They were,
nevertheless, introduced because their use made
the work cheaper and quicker, which was required
by extensive and quick inventory of all forests,
including private ones. There was a deliberate step
back made in quality in Order to gain in the quantity.
Later on the use of tariffs became a habit. Less
accurate yet quicker- first of all the sample methods of establishing assessment elements- are
being advocated by some experts alleging scarce
funds, a smal!er role of forest production function;
they claim that it is unnecessary to establish all
assessment elements for the lowest units, etc ..
ln practical work the applicability of the tariffs
used to establish trunkwood, net wood mass and
the quantity of assortments made were established. The applicability was established by way of
comparing the estimates by tariffs and the calculations by means oftables for the European fir, which
were elaborated by Rebula for Slovenian situation.
Therefore the findings only hold good of the European fir.
The research brought the following establishments:
1. ln praxis the difference between the net wood
mass and the quantity of assortments made or the
market trunkwood quantity has to be distinguished. The net wood mass is the quantity of wood in
a trunk (and branches) without bark, to the diameter of 7cm. That is trunkwood without bark. Market
quantity of trunkwood is the quantity of assortments made of trunkwood and measured according to the standards for assortment measuring.
The difference between net wood mass and the
quantity of assortments is the loss occurring due
to errors in measuring, regulations, overmeasure
and sawdust. On the average, this loss totals to 7
- 8% in European fir trunks.
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2. The present method Ot tariffs used for the
estimation of trunkwood gives an error of 3- 7%.
It gives too high results. Errors are greater with
shortertrees and those of medium diameters. With
thin trees errors hardly occur while with trees of
extremely large diameters errors amount to about
4%.
The errors primarily occur due to the mode of
selection of a tariff class. The latter is selected by
the help of cubical contents or tree heights established on the basis of (adapted) Schuberg's tree
voJ ume tables for the European fir, giving too high
results for Slovenian conditions. The smaller share of errors is due to unadapted tariff equations
(tree volume curve course) to Slovenian conditions.
3. The estimation of net wood mass or assortment quantity from trunkwood with the same factor
for all tariff classes and all tree diameters is very
rough. It can only be used in medium tariff classes
and tree s iz es. With limit tree heights and diameters such an estimation might be inaccurate by
5%. Jn the presently used method of establishing
tariff classes factor R1 = 0.84-0.86 would correspond asa rough average for the calculation of net
wood mass and for the estimation of assortment
quantity factor R2 = 0.77- 0.80. On condition a
correct tariff class is selected, factor R 2 = 0.840.85 could be used for the calculation of assortment quantity of the European fir. These factors,
however, are not precise enough for conditions.
4. A table of limit heights - corresponding to
Slovenian European fir- has been elaborated in
order to enable a correct selection of a tariff class.
They have been calculated from a formula for
trunkwood of Slovenian European fir
VO= 0.0000594601.783H1.1002
from tree volume of limit values between tariff
classes.
5. More precise estimates of the required inventory elements- rational work being observedare possible with the elaboration of local tariffs for
bonus, site and possibly also for economic classes. Such tariffs can be worked out by means of
the present tree volume tables or equations for the
calculation of stemwood, net mass and the quantity of European fir tree assortments.
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Uporaba fotointerpretacije aeroposnetkov in GIS
tehnik pri kartiranju ter proučevanju gozdne
vegetacije
The Use of Photointerpretation of Aero-Photographs and GIS
Techniques in Mapping and Studying of Forest Vegetation
Lado KUTNAR •

Izvleček

Kutnar, L.: Uporaba fotointerpretacije aeroposnetkov in GIS tehnik pri kartiranju ter proučeva

nju gozdne vegetacije. Gozdarski vestnik št. 10/1996.
V slovenščini s povzetkom v angleščini, cit. lit. 28.

V preteklosti je bila vegetacija naših gozdov kartirana v različnih merilih. Za celotno gozdno površino Slovenije je bila izdelana le karta v merilu 1 :
100.000, kar pa za današnje potrebe ne zadošča.
Razvoj tehnike je prinesel različne nove možnosti
proučevanja in kartiranja vegetacije. Prispevek
predstavlja različne načine obravnavanja vegeta-

cije ob uporabi fotointerpretacije aeroposnetkov in
GIS tehnik v kombinaciji s terenskimi popisi. Nekateri izmed teh postopkov so predstavljeni tudi
na primeru vodozbirnega območja enega od pritokov potoka Mošenik pri Kočevski Reki. Na raziskovalnem objektu, ki je bil izbran za celostni monitoring vplivov onesnaženega zraka na ekosisteme v Sloveniji, smo pri izločanju sestojnih tipov,
osnovnih vegetacijskih enot, pri razmejevanju
ohranjenih sestojev od spremenjenih, proučevanju
reliefnih in hidroloških razmer kombinirali terenske
analize s fotointerpretacijo aeroposnetkov. Za objekt je bil izdelan tudi prostorski informacijski sistem, ki vsebuje različne podatkovne sloje.
Ključne besede: gozdna vegetacija, kartiranje
vegetacije, fotointerpretacija aeroposnetkov, prostorski informacijski sistem.

1 UVOD
1 INTRODUCTION
Začetki kartiranja gozdne vegetacije pri
nas segajo že v prvo polovico tega stoletja,
saj je Gabriel Tomažič leta 1932 izdelal

• K. L., dipl. inž. gozd., Gozdarski inštitut Slovenije, Večna pot 2, 1000 Ljubljana, SLO
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Synopsis
Kutnar, L.: The Use of Photointerpretation of
Aero-Photographs and GIS Techniques in Mapping and Studying of Forest Vegetation. Gozdarski
vestnik No. 10/1996. ln Slovene with a summary
in English, lit. quot. 28.
ln the past the vegetation of Slovenian forests
was mapped on different scales. For the entire
Slovenian forest area only one map was elaborated on a scale of 1 : 1OO 000, which is insufficient
for the present needs. With the development of
techniques severa! new possibilities of vegetation
studying and mapping have become possible. Various way s of dealing with vegetation by way of the
photointerpreation of aero-photogaphs and GIS
techniques in combination of terrain inventories
are the issue of this article. Some of these procedures are shown on the example of a water accumulation area of one of the tributary streams of the
Mošenik brook at Kočevska Reka. ln the research
object- selected for integral monitoring of the impacts of polluted air on ecosystems in Sloveniaterrain analyses were used in combination with
photo-interpretation of aero-photographs in selecting stand types, the basic vegetation units, in the
delimitation of preserved stands from the changed
enes, in the studying of relief and hydrological
conditions. A spatial information system, which includes various data levels, has been worked out for
the object, too.
Key words: forest vegetation, vegetation mapping, photointerpretation of aero-photographs, geografic information system.

prvo fitocenološko karto Golovca po nače
lih standardne srednjeevropske metode
(SMOLE 1985), kar je prvi poskus fitocenološkega kartiranja na Balkanu (ZORN
1974).
Doslej je pri nas kartiralo gozdno vegetacijo več različnih inštitucij. Po ocenah je
okoli 70% kart v merilu 1:10.000 izdelal
Biro za gozdarsko načrtovanje, Biološki in-
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štitut ZRC SAZU približno 20 %, delež drugih pa je ocenjen na 1O %.
Vendar pa v tem merilu ni bila kartirana
celotna gozdna površina Slovenije, temveč
le del. V celoti je slovenski gozdni prostor
pokrit z Gozdnovegetacijsko karto Slovenije v merilu 1:100.000, ki jo je izdelal Biro za
gozdarsko načrtovanje leta 1974 (ZORN
1975, SMOLE 1988).
Zaradi novih spoznanj, sprememb v klasifikaciji gozdnih združb, razvoja tehnike in
potreb po podrobnejšem fitocenološkem
kartiranju se kažejo potrebe po reviziji obstoječih kart in izdelavi kart v večjih merilih,
ki bi dopolnjevale že obstoječe.
Z uporabo klasičnih tehnik kartiranja v
kombinaciji s fotointerpretacijo aeroposnetkov in uporabo računalniške tehnike je možno zmanjšati porabo časa in denarja. Ob
ustreznem razmerju med njimi pa je na ta
način možno doseči celo boljše, objektivnejše rezultate.

2 UPORABA DALJINSKEGA ZAZNAVANJA PRI PROUČEVANJU GOZDNE VEGETACIJE
2 THE APPLICATION OF REMOTE SENSION
IN FOREST VEGETATION STUDY

2.1 Splošno o problematiki
2.1 General remarks on the top ic

Vegetacijo je možno kartirati tudi ob pofotointerpretacije aeroposnetkov. Fotointerpretacija je namreč dejavnost, pri kateri se analizira aeroposnetke ali samo njihove dele, da bi identificirali objekte na njih,
njihov značaj ali medsebojno povezanost.
Fotointerpretacija je v gozdarstvu zelo
uporabna, ker je gozd na aeroposnetkih
direktno viden. Vegetacijo lahko na ta način proučujemo z različnih vidikov. Metode
daljinskega pridobivanja podatkov nam služijo za izdelavo različnih tematskih kart, za
ugotavljanje dendrometrijskih kazalcev in
lesnih zalog ter za oceno propadanja gozdov (HOČEVAR 1992).
Z aeroposnetki imamo veliko večji in objektivnejši pregled nad določenim terenom.
Kombinacija aero posnetkov in terenskih zapisov, ki so rezultat detajlnega proučevanja
moči

terenskih razmer, nam lahko daje kvalitetne in objektivne karte.
Kartiranje vegetacije lahko opravimo na
več različnih nivojih. Na aeroposnetkih
manjših meril razmejujemo predvsem gozdna od negozdnih zemljišč. Pri tem lahko
ugotavljamo stopnjo gozdnatosti in razčle
njenosti gozdnega roba.
Na aeroposnetkih večjih meril pa je možno razmejevati tudi posamezne tipe vegetacije. Pri tem oblikujemo enote glede na
videz in zgradbo vegetacije. Najpogosteje
izločamo le osnovne vegetacijske tipe (zeliščna, grmovna, drevesna vegetacija) ali
pa upoštevamo razpoznavne sestojne parametre (razvojna faza, mešanost, sklep)
in kartiramo posamezne sestojne tipe.
2.2 Kartiranje gozdnih združb ob fotointerpretaciji aeroposnetkov
2.2 Mapping of forest associations by photo-interpretation of aero-photographs

Pri kartiranju fitocenoloških enot ob fotointerpretaciji aeroposnetka lahko sežemo
do nivoja gozdne združbe (asociacije), ki je
sorazmerno jasno določena enota. V določenih primerih, ko gre za večje rastiščne
gradiente, pa lahko kartiramo oz. izločimo
celo posamezne subasociacije.
Pri tovrstnem kartiranju je potrebno detajlno poznati skupne ekološke dejavnike,
ki prevladujejo na obravnavanem območju.
Poleg tega pa moramo imeti na voljo kvaliteten material (aeroposnetki, satelitski posnetki), ki ga obdela sposoben in izkušen
fotointerpretator (VUKELIC 1985).
Kartiranje gozdnih združb poteka v treh
fazah: a) pripravljalna faza (kabinetna fotointerpretacija), b) faza terenskega dela in
c) zaključna faza (sinteza) (VUKELIC 1985):
a) V pripravljalni fazi je potrebno temeljito
proučiti splošne ekološke (hidrološke, pedološke, klimatske, ... ) osnove in že znane
podatke o vegetaciji področja, ki ga bomo
kartirati.
Potem na stereomodelu (stereopar aeroposnetkov) določimo geomorlološke parametre (relief, ekspozicija in inklinacija, nadmorska višina), ki so pomembni za identifikacijo in razširjenost posameznih gozdnih
združb.
Sledi fotointerpretacija slikovnih parameGozd V 54, 1996
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proučevanju

gozdne vegetacije

trav (ton preslikavanja krošnje, sestojoa tekstu ra, sence, ... ), ki nas že lahko pripelje do
gozdnih združb na določenem območju.
b) Da bi se prepričali o veljavnosti dobljenega rezultata, je potrebno v naslednji fazi

parametre in na osnovi več časovnih pri-

opraviti terenske raziskave. Opraviti moramo rekognosciranje terena in pri tem pre-

merjav ugotavljamo trende spreminjanja. Z
uporabo tehnik GIS je sorazmerno eno-

veriti veljavnost gozdnih združb, ugotovljenih v prvi fazi.
c) V zaključni fazi sintetiziramo podatke,
pridobljene v kabinetu in na terenu. Korigi-

stavno primerjati časovno spreminjanje prostorskih parametrov, saj to dosežemo že s
samim prekrivan jem tematskih slojev.

ske razširjenosti, strukture in poškodovanosti gozdov lahko uporabljamo že posnetke iz dveh zaporednih cikličnih aerosnemanj. Pri tem lahko primerjamo različne

ramo rezultate kartiranja iz prve faze in na

osnovi tega izdelamo
nološke karte.

končno

obliko fitoce-

2.4 Uporaba simulacije pri
vegetacije

proučevanju

2.4 The use of simulation in vegetation study

2.3 Uporaba geografskega informacijskega sistema pri opredelitvi gozdnovegetacijskih enot
2.3 The use of geographical information system
in the defining of forest-vegetation units

Pri kartiranju gozdno-vegetacijskih enot
pa lahko uporabimo tudi računalniško podP.rt geografski informacijski sistem (GIS) (HOCEVAR 1992). To je sistem za vnašanje,
hranjenje, obdelavo, analiziranje in prikazovanje prostorskih podatkov (CONGALTON, GREEN 1992).
Z dobro zasnovanim GIS-om lahko dobimo določene rastiščne enote že s samim

prekrivanjem (metoda presekov) izbranih
podatkovnih slojev. Torej moramo najprej
zbrati in ovrednotiti podatke o rastiščnih
dejavnikih (geologija, relief, hidrologija, pedologija, klima, .. ) ter izdelati sloje. Načini
za pridobivanje podatkov so različni. Podatke lahko pridobimo s terenskimi snema-

Tehnike GIS pa nam

omogočajo

pravo nekaterih modelov za

tudi pri-

proučevanje

gozdne vegetacije. Tako lahko simuliramo
razvoj možne vegetacije pod določenimi po-

goji (BRZEZIECKI, KIENAST, WILDI 1993,
KIENAST, BRZEZIECKI, WILDI 1994). Z
modelom je npr. možno napovedovati sta-

nje vegetacije v prihodnosti ob trajnem globalnem spreminjanju klime.
Za ugotavljanje razvoja vegetacije je potrebno najprej izdelati ekološko-vegetacijski model, ki z določeno verjetnostjo napoveduje rast določenega tipa vegetacije glede na dane rastiščne pogoje. Rezultat je
digitalna vegetacijska karta.
Postopek izdelave simulirana karte poteka v štirih korakih (KIENAST, BRZEZIECKI,
WILDI 1994):
a) V prvi fazi je potrebno iz razpoložljivih
podatkov za rastiščne dejavnike izdelati
kvaliteten GIS za določeno področje. GIS

nji ali pa uporabimo že obstoječe zapise

naj vsebuje čimvečje število rastiščnih de-

(karte, rezultati meritev, ... ).
V naslednji fazi je potrebno podatke pretvoriti v ustrezen digitalni (računalniški) zapis. Posamezni zapisi predstavljajo podatkovne sloje, ki jih prekrivamo, in s tem do-

javnikov, ki so

bimo rastiščne enote.
Na koncu posamezne enote tudi preverimo na terenu. Čim kvalitetnejši je GIS (veli-

ko najrazličnejših, zanesljivih podatkov),
tem bolj se posamezne enote približujejo
dejanskim razmeram na terenu.

Aeroposnetkov in satelitskih posnetkov

odločilni

za razvoj gozdnih

združb.

b) Sledi izdelava matematičnega modela, ki vključuje vse razpoložljive podatke.
Slučajnostni model povezuje v matematič
nem razmerju ohranjeno, nespremenjeno

gozdno vegetacijo in rastišče. Model predstavlja matrika, v kateri kot neodvisne spremenljivke nastopajo rastiščni dejavniki, kot
odvisna spremenljivka pa tip vegetacije. Za
posamezen tip vegetacije je s tem določe
na možna ekološka niša.

pa ne uporabljamo samo za enkratno ugo-

Model določa npr. pri kakšnem nagibu,

tavljanje stanja gozda, temveč tudi za proučevanje trendov. Za ugotavljanje površin-

nadmorski višini, pH itd. je možno pričako
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stiščnih pogojih pa se lahko z različno verjetnostjo pojavlja več različnih tipov vegetacije.
c) V naslednji fazi je potrebno izdelani
model preverjati na terenu. V ta namen
izberemo ustrezen vzorec testnih območij
in na njih primerjamo modelno stanje s stanjem vegetacije, ki smo jo določili na terenu. Sledijo korekcije modela.
d) Korigiran model lahko uporabimo za
izdelavo simulirana karte vegetacije za širše območje.
S simulacijo lahko ugotavljamo tudi stopnjo ohranjenosti oz. spremenjenosti gozdne vegetacije. Primerjamo lahko namreč
aktualno, v določenem času in prostoru rastočo vegetacijo, s simulirano, možno vegetacijo. Ta primerjava nam da odgovor na
vprašanje, koliko današnja vegetacija odstopa od nekega naravnega stanja, ki je
izključ n o rezultat edafskih in klimatskih dejavnikov.

3 PRIMER UPORABE GOZDARSKEGA
INFORMACIJSKEGA SISTEMA PRI OBRAVNAVI VEGETACIJE
3 AN EXAMPLE OF THE USE OF GEOGRAPHICAL INFORMATION SYSTEM IN VEGETATION STUDY

3.1 Prostorski informacijski sistem za
območje Mošenik - Kočevska Reka
3.1 Spatial information system for the MošenikKočevska Reka region

Primer uporabe fotointerpretacije aeroposnetkov predstavlja raziskovalni objekt vodozbirno območje enega od pritokov potoka Mošenik pri Kočevski Reki, ki meri
okoli 55 ha {slika 1}.
Za objekt, ki je bil izbran za celostni monitoring vplivov onesnaženega zraka na
ekosisteme v Sloveniji, je bil izdelan prostorski (geografski) informacijski sistem
(PIS oz. GIS}. PIS sestavljajo naslednji informacijski sloji v digitalni obliki: meja vodozbirnega območja , mreža raziskovalnih
ploskev, gozdnogospodarska ureditev (enote, oddelki}, lastniška struktura, sestojna ·
karta, karta fitocenoloških enot, prikaz steljniških stadijev, hidrološka mreža, karta geoloških in pedoloških enot, digitalni model

Slika 1: Raziskovalni objekt - vodozbirno območje pritoka potoka Mošenik.
Figure 1: Research area - a water accumulation
region of tributory stream of the Mošenik area.

reliefa, ortofotografija in topografska karta
(slika 2}.
Sloje smo pripravili v ustrezni obliki s programskim paketom ARG/INFO tako, da
smo vsakemu dodali ustrezne atributivne
znake (informacije o enotah, ki sestavljajo
informacijske sloje, npr. oznaka vegetacijske enote - ime asociacije latinsko, slovensko, subasociacija, z načiln e rastlinske
vrste, ... ).

Za vizualizacijo zgrajenega prostorskega
informacijskega sistema se uporablja programski paket ARCVIEW, ki nam omogoča
prikazovanje, prekrivanje informacijskih slojev ter selektivni prikaz prostorskih podatkov glede na postavljene pogoje v atributivnibazi.

Gozd V 54, 1996
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3.2 Vegetacijska podoba vodozbirnega
pritoka potoka Mošenik

območja

3.2 Vegetation image of a water accumulating region of the Mošenik brook's tributary stream

Pri proučevanju vegetacije in izgradnji informacijskih slojev PIS smo si v veliki meti,
pomagali tudi s fotointerpretacijo aeroposnetkov nazivnega merila 1 : 17500. Aeroposnetki so nam služili kot pripomoček za
izločanje sestojnih tipov, osnovnih vegetacijskih enot, za razmejevanje ohranjenih sestojev od spremenjenih (npr. zasmrečeni
sestoji, steljniki z značilno strukturo), za
proučevanje reliefnih in hidroloških razmer.
Aeroposnetek pa predstavlja v razpačeni
obliki (ortofotografija) tudi samostojen informacijski sloj PIS.
Na proučevanem objektu smo ugotavljali
možno in sedanjo vegetacijo. Kot osnova
pa so nam služili rezultati meritev in opisov,
ki smo jih izvedli na raziskovalnih ploskvah
mreže 100x100 metrov. Poleg dendrometrijskih meritev smo izdelali tudi fitocenološ-

Gozd V 54, 1996

gozdne vegetacije

ke popise po standardni srednjeevropski
metodi (Braun-Blanquet), pri čemer smo
poleg splošnih sestojnih razmer določili vrstno sestavo grmovnega, zeliščnega in mahovnega (brez mahov na skalah, deblih,
koreničnikih in lesnih ostankih) sloja s pripadajočo kombinirano oceno številčnosti in
pokrovnosti. Na vsaki točki mreže je bila
popisana površina v obliki kroga (ca. 400
m2).

Za določitev gozdnovegetacijskih enot
smo uporabili kombinacijo fotointerpretacije aeroposnetkov in razmejitev enot na terenu (slika 3). V primeru kartiranja fitocenoloških enot se seveda ne moremo zadovoljiti samo z aeroposnetki, kjer ne vidimo
pritalne vegetacije, ki je odločilna za fitocenološko določanje.
Na večjem delu kompleksa so rastiščne
razmere pogojevale razvoj t.i. acidofilnega
bukovega gozda z rebrenjačo (8/echno-Fagetum HORVAT 1950).
Na območju nekarbonatnih kamnin (permski kremenovi konglomerati, peščenjaki,

Slika 2: Prikaz prostorskih informacij na ekranu.
Figure 2: A presentation of space intormations on display
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meljevci in skrilavci) so značilne razgibana
reliefne oblike (strma do položna pobočja,
pre rezana z globokimi jarki, ki ponekod prehajajo v manjše izravnane dele). Razgiban
relief, pestre talne razmere in večja ali manjša prisotnost vode v tleh predstavljajo podlago za razvoj bukovega gozda z rebrenjačo v različnih smereh.
Na proučevanem objektu je najpogosteje
navzoča osnovna oblika bukovega gozda z
rebrenjačo (8/echno-Fagetum typicum) (slika 4), ki je razvita predvsem na blažje nagnjenih pobočjih, jarkih in ravnicah, pogosteje na nekoliko hladnejših legah.
Obliko z belkasto bekico (8/echno-Fagetum luzuletosum) zasledimo na strmejših
pobočjih ter izrazitejših grebenih, pretežno
na sušnejših legah (slika 5). Subasociacija
ima v okviru združbe najlabilnejši rastiščni
kompleks.
Še bolj ekstremne razmere kot v omenjenem primeru so privedle do izoblikovanja združbe gradna s trstikasto stožko (Molinio-Quercetum petraeae ŠUGAR 1972),
katere fragment prikazuje slika 6. To vegetacijsko enoto je mogoče zaradi tipičnega
vzorca ločiti tudi na aeroposnetku.
Po mnenju ŠUGAR-ja (1973) naj bi združba predstavljala trajni degradacijski stadij
prvotnih acidofilnih bukovih gozdov. V našem primeru gre za zelo neugodne rastišč
ne razmere. Strm greben tvorijo predvsem
permski kremenovi konglomerati, ki se pojavljajo na površju v obliki skal do balvanov
večjih dimenzij. Poleg neugodnih naravnih
danosti je tudi človek dodatno prispeval k
int~nzivnim degradacijskim procesom.
Ze po naravi vrzelasti sestoji so omogočili bujen razvoj pritalnega rastja (trstikasta
stožka, orlova praprot, rušnata masnica),
ki je nekdaj predstavljal dobro možnost za
pridobivanje nastilja. Dodaten zaviralni moment so bili tudi požari, ki so kar nekajkrat
v preteklosti zajeli območje Mošenikov.
Poleg teh zaviralnih procesov je svoje
prispevala tudi divjad, ki prezimuje na prisojnih pobočjih Mošenikov.
Na karbonatni matični podlagi, ki zajema
manjši del raziskovalnega objekta, je razvit
gozsJ bukve s tevjem (Hacquetio-Fagetum
KOSIR 1961) (slika 7).
Razmejitev te fitocenološke enote od acidofilnega bukovega gozda iz aeroposnet-

kov je v tem primeru praktično nemogoča,
zato smo poleg fitocenoloških popisov in
določitev enot na terenu uporabili tudi podatke o talnih razmerah.
Ta del je namreč izrazito prehoden. Tu
se namreč meša karbonatna in nekarbonatna podlaga, kar se kaže v prisotnosti
mnogih acidofilnih in bazifilnih zelišč.
To je tipičen primer postopnega prehajanja enega tipa vegetacije v drugi tip. V takih
primerih lahko razmejimo vegetacijske enote le na osnovi rekognosciranja terena in
temeljitih fitocenoloških popisov.
Za gozd na prevladujoči karbonatni podlagi je značilna veliko večja vrstna pestrost
pritalne vegetacije, kot je to v primeru acidofilnega bukovega gozda z rebrenjačo,
medtem ko v drevesnem sloju ni značilnih
razlik. Torej teh razlik, ki so odločilne za
izločitev in razmejitev vegetacijskih enot,
ne moremo zaznati na aeroposnetkih, temveč si moramo pomagati z izsledki s samega terena.
Na popisnih ploskvah na območju bukovega gozda na karbonatni podlagi se v popisanih vegetacijskih slojih praviloma pojavlja prek 50 vrst, v ohranjenem acidofilnem bukovem gozdu pa po navadi pod 20
vrst. Tudi pokrovnost vrst v pritalnem sloju
je mnogo manjša pri slednjem.
~ovzetek

Kartiranje vegetacije je v preteklosti temeljila
predvsem na izsledkih terenskih analiz. Razvoj
računalniške tehnike, tehnike aerosnemanj in novih spoznanj je privedlo do sodobnejših načinov
proučevanja vegetacije. Z uporabo izsledkov daljinskega zaznavanja, računalniških in drugih tehnik se poraba časa in stroški vegetacijskega kartiranja zmanjšajo v primerjavi s klasičnim fitocenološkim kartiranjem.
Prvi pogoj za tovrstno kartiranje so kvalitetni
aeroposnetki oz. satelitski posnetki določenega
merila, ki jih obdela izkušen fotointerpretator. V
nekaterih primerih lahko na ta način osnovne vegetacijske enote izločimo že na aeroposnetkih. Za
ustrezno določitev enot pa je potrebno vegetacijo
proučiti tudi na terenu, saj le na ta način lahko
ugotovimo, kaj predstavlja določeni homogen vzorec na posnetku. Kvalitetno vegetacijsko kartiranje
dosežemo le z optimalnim kombiniranjem terenskega dela in uporabe aeroposnetkov ter spremljajočih računalniških tehnik.
Za celovito spremljanje prostorske problematike uporabljamo t.i. geografske (prostorske) informacijske sisteme (GI S oz. PIS), ki jih tvorijo različGozd V 54, 1996
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Slika 3: Fitocenološka karta (zgoraj)
Figure 3: Vegetation map (above)
Slika 6: Gozd gradna s trstikasto stožko (Molinio-Quercetum petreae) (desno/righ Q.

Slika 7: Gozd bukve s tevjem (Hacquetio-Fagetum)
Slika 4: Bukov gozd z rebrenjačo
(Biechno-Fagetum typicum) (spodaj/be/mv).
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Slika 5: Bukov gozd z rebrenjačo - oblika z belkasto bekico (Biechno-Fagetum luzuletosum)
(spodaj desnolbelow righ~.
ni podatkovni sloji. Tehnike GIS nam omogočajo s
prekrivan jem razl ičn ih slojev izločanje enot s specifični mi ekološkimi pogoji, ki se odražajo tudi v
pojavi janju več ali manj enotnega tipa vegetacije.
GIS služi tudi kot podlaga za izdelavo modelov,
ki napovedujejo razvoj vegetacije ob spreminjanju
ekoloških pogojev v prihodnosti ali modelov, ki z
določeno verjetnostjo napovedujejo prisotnost določenega tipa vegetacije ob danih rastiščnih razmerah.
Gozdarski inštitut Slovenije je izdelal prostorski
informacijski sistem za raziskovalni objekt - vodozbirno območje pritoka potoka Mošenik pri Kočevski Reki. Objekt, ki je namenjen celostnemu
monitoringu vplivov onesnaženega zraka, je bil
proučen z različnih vidikov. Pri zasnovi PIS so bili
uporabljeni podatki terenskega snemanja in fotointerpretacije aeroposnetkov v merilu 1 : 17500. Razpačen aeroposnetek je bil izdelan s programskim
paketom PCI. Veči no informacijskih slojev je bilo
potrebno iz ustreznega kartnega gradiva digitalizirati. To smo naredili s programom ROOTSPRO,
Informacijski sloji so bili pripravljeni v ustrezni obliki s programskim paketom ARC/ INFO, v katerem
smo jim dodali tudi ustrezne atributivne baze. Za
vizualizacijo zgrajenega prostorskega informacijskega sistema se uporablja programski paket
ARCVIEW. Ta nam omogoča prikazovanje, prekrivanje informacijskih slojev ter selektivni prikaz
prostorskih podatkov glede na postavljene pogoje
v atributivni bazi.

THE USE OF PHOTOINTERPRETATION OF
AERO-PHOTOGRAPHS AND GIS TECHNIQUES IN MAPPING AND STUDYING OF FOREST VEGETATION
Summary
ln the past vegetation mapping was primarily
based on the findings of terrain analyses. The development of computer techniques, the technique
of aero-photography and know-how have led to
modern ways of vegetation study. The use of the
results of remote perception, computer and other
techniques diminishes time consumption and the
costs of vegetation mapping in comparison with
classical phytocoenologic mapping.
A precondition for such mapping is aero-photographs or satellite photographs on a certain scale
and of high quality, which have to be treated by an
expert in photo-interpretation with a lot of experience. ln this way basic vegetation units can sometimes be picked out already in aero photographs. Yet a precise definition of units requires
the study of vegetation in terrain because only in
this way it can be established what a certain homogenous sample ina photograph represents. Vegetation mapping of high quality can only be achieved by optimal combination of the terrain part and
the use of aero-photographs and accompanying
computer techniques.
ln integral monitoring of spatial topics the so
GozdV 54, 1996
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called geographical (spatial) information systems
(GI S and PIS) are used, which consist of different
data layers. The GIS techniques enable by way of
superimposing of various layers the exclusion of
the units with specific ecological conditions, which
are reflected in the occurrence of a more or less
uniform vegetation type.
GIS also serves asa basis for the elaboration of
mode Is which predict the development of vegeta' tion in changing ecological conditions in the future
or models which- with certain probability- predict
the presence of a certain vegetation type in given
site conditions.
The Forestry Institute of Slovenia has worked
out a spatial information system for a research
object- the water accumulating area of a tributary
stream of the Mošenik brook at Kočevska Reka.
The object, which is intended for integral monitoring of the influences of polluted air, has been
studied from various aspects. ln conceptualizing
PIS the data ofterrain studies and the photo-interpretation of aero-photographs on a scale of 1 :
17500 we re used. A flatened aero-photograph has
been made with the PCI program package. Most
of information layers had to be digitized from corresponding maps. The latter was performed with
the ROOTSPRO program. Information layers were prepared in a corresponding form by means of
the ARG/INFO program package, to which the necessary attributive bases we re supplemented. The
ARCVIEW program package is used for the visualization of the spatial information system built. The
former is used for the presentation, superimposing
of information layers and selective presentation of
spatial data as to the conditions set in an attributive base.
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GDK: 181 (Quercus crenata Lam.):(497.12*14)

Hrast oplutnik (Quercus crenata Lam.) tudi na Krasu
Oak species Quercus crenata Lam. also in Kras
Robert BRUS*

Izvleček

Brus, R.: Hrast oplutnik (Quercus crenata Lam.)
tudi na Krasu. Gozdarski vestnik, št. 10/1996. V
slovenščini, cit.lit. 9.
Zimzeleni hrast oplutnik (Quercus crenata) je
med najmanj pogostimi drevesnimi vrstami na Slovenskem. Doslej je bilo najdenih le nekaj dreves v
bližini reke Reke, pred kratkim pa so bili na Krasu
odkriti še trije oplutniki v dveh novih kvadrantih
srednjeevropskega florističnega kartiranja.
Ključne besede: Quercus crenata, Kras, Slovenija

1 UVOD
1 INTRODUCTION
Čeprav v Mali flori Slovenije (Martinčič,
Sušnik 1984) beremo, da je hrast oplutnik
vrsta, ki raste po "prisojnih, kamnitih pobočjih v submediteranu", je res, da je to
ena najredkejših in najmanj poznanih drevesnh vrst na Slovenskem. Vsega vkupaj
so doslej pri nas našli le nekaj osebkov in v
Rdečem seznamu ogroženih praprotnic in
semenk Slovenije (Wraber, Skoberne 1989)
je po kategorijah ogroženosti IUCN oplutnik uvrščen med redke vrste. Prvi in največ
je o oplutniku pri nas pisal učitelj in znani
botanik Rajko Justin, ki je v avstrijskem
botaničnem časopisu Osterreichische Botanische Zeitschrift leta 1907 objavil članek
z naslovom Poročilo o pojavljanju nekega
zimzelenega hrasta na Notranjskem (Wraber 1969). Justinu so čudežni zimzeleni
hrast med brkinsko vasjo Barka in reko
Reko domačini pokazali že leta 1892 ob
začetku njegovega učiteljevanja v Vremah.
Justin je poleg omenjenega starega oplutnika pod Barko našel še dva: prvega na
pobočju Vremščice in drugega nad Dolnji mi
* Mag. R.B., dipl. inž. gozd., asist., Oddelek za
gozdarstvo Biotehniške fakultete, Večna pot 83,
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Synopsis
Brus, R.: Oak species Quercus crenata Lam.
also in Kras. Gozdarski vestnik, No. 10/1996. ln
Slovene, lit. quot 9.
Evergreen oak species Quercus crenata is
among rarest tree species in Slovenia. ln the past
only some trees were found in the vicinity of the
Reka river, but three more trees in two new quadrants of the Central European flora mapping were
found in Kras recently.
Key words: Quercus crenata, Kras, Slovenia

Vremami. Herbarijski material z vseh treh
dreves je še danes lepo ohranjen v Justi-

novem herbariju, ki je del herbarija Univerze v Ljubljani.
Novejše omembe hrasta oplutnika v Sloveniji segajo v leto 1969, ko je T. Wraber v
opisu nenavadnega zimzelenega hrasta, o

katerem mu je poročal bralec Planinskega
vestnika, spoznal oplutnik. Drevo s premerom 1m tik nad tlemi je bilo tedaj že zelo
staro in je rastlo "v gozdu blizu Podgrada
pri Vremah, nekako na meji med Brkini in
Krasom" (Wraber 1969). V Ljubljanskem
univerzitetnem herbariju so poleg Justino-

vih vzorcev tudi posušeni listi, ki jih je leta
1984 P. Skoberne nabral z oplutnika, ki
raste "v vrtači na severovzhodnem robu

Golobne nad desnim bregom Sušice južno
od Naklega pri Matavunu". Iz opisov nahajališč

in opisov dreves samih sklepamo, da

je bil v obeh primerih govor o drevesu, ki je
v lnventarju najpomembnejše naravne in

kulturne dediščine Slovenije iz leta 1976
opisano kot edini tedaj znani primerek hrasta oplutnika pri nas. Že staro drevo s prsnim premerom 76 cm in višino 20,5 m je
začelo

sredi 80-ih let hirati in se je pred
nekaj leti tudi posušilo. Tako je že kazalo,
da edini znani predstavnik vrste v Sloveniji
ostaja oplutnik, ki raste pri cerkvi Sv.Ane
pri Makolah v Halozah. Od tam so namreč
Gozd V 54, 1996
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pred nekaj leti poslali vzorce nenavadnega
zimzelenega hrasta, v katerem je T. Wraber prav tako prepoznal oplutnik, ki pa tam
najverjetneje ne raste spontano. Tudi ti
vzorci so shranjeni v herbariju Univerze v
Ljubljani.
2 NOVA NAHAJALIŠČA OPLUTNIKA
2 NEW SITES OF QUERCUS CAENATA

Med poizvedovanjem in med iskanjem
morebitnih novih oplutnikov sta mi februarja 1996 med obiskom na Krasu gozdarska
kolega Egon Rebec in Andrej Sila iz Sežane omenila, da res vesta za nekaj zimzelenih hrastov, ki zanesljivo niso črnike in ki bi
po opisu lahko ustrezali oplutnikom. Njuna
domneva se je izkazala za pravilno in v
Kraških gozdovih smo našli še tri hraste
oplutnike (Quercus crenata Lam. 1783, syn.
Quercus pseudosuber G.Santi 1795).
Največji raste v kvadrantu 0349/2 mreže
Slika 1: Oplutnikovi listi (foto R.Brus)
Figure 1: Lea ves of Quercus crenata Lam.
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srednjeevropskega florističnega kartiranja
približno 200 m jugovzhodno od vasi Prelože pri Lokvi ob opuščeni vlaki na manjšem
platoju sredi blagega severozahodnega pobočja na nadmorski višini okrog 550 metrov. Pravilno raščeno drevo ima premer v
prsni višini 44 cm in je visoko okrog 17
metrov. Raste v odraslem gozdnem sestoju skupaj s cerom (Quercus cerris), črnim
barom (Pinus nigra), črnim gabrom (Ostrya
carpinifolia), malim jesenom (Fraxinus ornus) in puhastim hrastom (Quercus pubescens). Njegovo zdravstveno stanje je zadovoljivo, čeprav je imel julija 1996 listje po
vsej krošnji močno napadene s hrastovo
hržico (Dryomyia circinnans) in je imel v
krošnji nekaj suhih vej.
V bližini Lokev raste, prav tako v kvadrantu 0349/2, 2 km vzhodno od vasi sredi
blagega jugozahodnega pobočja na 480 m
nm. v. sredi odraslega gozda še en oplutnik. V sestoju poleg prevl ad ujočega cera
(Quercus cerris) najdemo še puhasti hrast
Slika 2: Mlada ženska cvetova sredi julija (foto
R.Brus)
Figure 2: Young female blossoms at mid July

Hrast oplutnik (Quercus crenata Lam.) tudi na Krasu

(Quercus pubescens) in graden (Quercus
petraea). Oplutnik, po rasti precej krivenčast, ima prsni premer 15 cm in je visok
okrog 10m.
Tretji oplutnik najdemo na povsem drugem koncu Krasa v kvadrantu 0148/3. Raste pri naselju Zagrajec med Komnom in
Kostanjevica, in sicer na desni strani tik ob
cesti prav nad prometnim znakom, ki označuje začetek naselja. Nadmorska višina nahajališča je 305 metrov. Pravzaprav ne gre
za drevo, ampak za šop petih, od 7 do 12
cm debelih in okrog 6 m visokih poganjkov,
ki izraščajo iz mesta, kjer je v preteklosti
najverjetneje raslo staro drevo. Oplutnik je
zdrav, ogroža ga le bližina ceste.
Vzorci vseh treh osebkov so shranjeni v
herbariju Gozdarskega oddelka Biotehniške fakultete v Ljubljani.

Slika 4:

Krošnja oplutnika pri Preložah konec
februarja 1996 (foto R.Brus)

Figure 4: The crown of Quercus crenata Lam . in
Prelože at the end of February 1996

Slika 3: Nekaj več kot eno leto star zoreč plod sredi julija (foto R.Brus)
Figure 3: Little more than one year old fruit in the phase of ripening at mid July
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3 KRATEK OPIS VRSTE
3 A SHORT DESCRIPTION OF THE SPECI ES

Oplutnik je vrsta zimzelenega hrasta,
vendar zimzelenosti pri njem ne smemo

razumeti tako dobesedno kot na primer pri
črniki. Pogosto se namreč zgodi, da listi, ki
čez zimo sicer vedno ostanejo na drevesu,

že sredi zime precej porjavijo, tako da zelene barve skoraj ni več moči opaziti. Listi z

drevesa odpadejo šele pozno spomladi, ko
že začnejo poganjati novi, to pa pomeni, da
drevo zamenja krošnjo vsako leto in ne kot
črnika

in drugi zimzeleni hrasti v dveh ali
letih. Zato so z listi vedno poraščeni

več

samo enoletni poganjki, ki so drobnodlakavi. Listi so jajčasti, dolgi 5-7 cm in imajo na
vsaki strani 6-9 zobcev (crenatus (lat.)=nazobčan), ki so včasih ostro, včasih pa topo
zašiljeni. Listi so zgoraj goli in temnozeleni,

spodaj belkasto dlakavi· in imajo 0,5 do 1
cm dolg pecelj. So zelo variabilni in pogosto močno spominjajo na liste hrasta plutovca (Quercus suber}, le da so od njih za
kakšen centimeter daljši in imajo ponavadi
nekaj stranskih zobcev več. Vrsti sta si po-

dobni tudi po skorji, vendar je plast plute pri
oplutniku občutno tanjša in zato neprimerna za izkoriščanje. Poleg podobnosti plutovcu je oplutnik po listih in skorji podoben
tudi ceru (Quercus cerris}, kar je osnovni
vzrok, da nekateri avtorji (Tutin et al. 1964)
menijo, da je oplutnik morda križanec med
obema vrstama. Oplutnik pri nas cveti malo po olistanju šele maja ali junija, moški
cvetovi so podobno kot pri drugih vrstah
hrasta združeni v mačice, dolge 4-7 cm.
Ženski cvetovi so zelo drobni in podobno
kot pri ceru dozorijo šele drugo leto. Zreli
plodovi oziroma želodi so do 4 cm dolgi in
na skledici opremljeni z dlakavimi, ostrimi
nazaj zavitimi izrastki.

Oplutnik je zahodnosredozemska dravesna vrsta, doma od Pirenejskega do Apeninskega polotoka in v severni Afriki, toda
tudi v teh območjih je tako redek, da ga
mnoge evropske Flore niti omenjajo ne. V
deželah ob Jadranskem morju je še redkejši, čeprav se tu in tam pojavlja tudi v Albaniji, Dalmaciji in celo Istri. Najbolje raste na
suhih ali rahlo vlažnih sončnih pobočjih skupaj še z drugimi listavci. Ob jadranski obali

Slika 5: Arealna karta oplutnika (Quercus crenata Lam.) v Sloveniji

Figure 5: Area/ maps tor Quercus crenata Lam. in Slovenia

91
92
93
94
95
96
97

v
1<...
!'---.-

r

f" 1-'

~

,("

1,)

/

\

99

oo
02

(

'·

••

03
04
05

514

r--..: ....

-?

98

01

\

GozdV 54, 1996

~'-" 18

v

~

A

il
~

~

1\.

~

17

1"'

o

znana nahajališča
known Iocalities

•

nova nahajališča
new Iocalities

o

30km

Hrast oplutnik (Ouercus crenata Lam.) tudi na Krasu

uspeva raje kot plutovec, kajti bolje prenaša primorsko podnebje in apnečasto matič

no podlago. Slovenska

nahajališča

ležijo

na skrajnem robu njegovega naravnega
areala, zato je razumljivo, zakaj so tako

redka.

4 ZAKLJUČEK
4 CONCLUSION

Na vprašanje, ki si ga zastavlja že T.
Wraber, namreč ali je oplutnik pri nas preostanek iz časov, ko je bilo podnebje na
Krasu toplejše ali pa je bil tja kdaj umetno
prinesen, je težko zanesljivo odgovoriti. V

Pregledu spontane dendroflore Slovenije
(Mayer 1958) je oplutnik obravnavan kot
na Slovenskem spontana vrsta, prav tako

tudi v Mali flori Slovenije (Martinčič, Sušnik
1984). Nova najdena drevesa normalno obrodijo, poleti 1996 sem na dveh opazil mnogo ženskih cvetov in dozorevajočega eno-

letnega želoda. To vsekakor govori v prid
samoniklosti, prav tako kot dejstvo, da so
vsi doslej najdeni ali opisani osebki rasli na
podobnih rastiščih na geografsko relativno
majhnem prostoru. Izstopa seveda oplutnik
s Sv.Ane pri Makolah, pri katerem je verjetnost, da ga je posadila človeška roka, bistveno večja kot pri njegovih sovrstnikih na

bek med Brkinsko vasjo Barka in reko Reko ter še dva na pobočjih Vremščice. Prav
tako so ob reki Reki konec 60-ih let našli še
en oplutnik, ki pa se je pred nekaj leti posušil. Edini znani predstavnik vrste v Sloveniji
je tako ostal oplutnik pri cerkvi Sv.Ane pri
Makolah v Halozah, vendar so ga tam skoraj gotovo posadili.
Marca 1996 smo na Krasu našli še tri
nove oplutnike v dveh novih kvadrantih.
Dva rasteta v bližini Lokev v kvadrantu
0349/2, eden pa med Komnom in Kostanjevica v kvadrantu 0148/3. Največji med
njimi raste v bližini vasi Prelože pri Lokvi,
visok je 17 metrov in ima premer v prsni
višini 44 cm.

Oplutnik je večinoma zahodnosredozemska vrsta, najpogostejši je v severni Afriki
ter na Pirenejskem in Apeninskem polotoku, pojavlja se tudi v deželah ob Jadranskem morju. Slovenska nahajališča ležijo
na skrajnem robu njegovega naravnega
areala, v prid njegove samoniklosti pri nas

pa govorita redna rodnost in dejstvo, da so
vsi doslej najdeni ali opisani osebki razen
oplutnika s Sv.Ane v Halozah rasli na podobnih rastiščih na geografsko relativno
majhnem prostoru. V kraških gozdovih gotovo raste še več oplutnikov in v prihodnosti bomo verjetno priča še novim najdbam.

Krasu. Marsikateri gozdar s Krasa ali iz

Reške doline je pri svojem delu v gozdu
kdaj že naletel na zimzeleni hrast, vendar
ni bil dovolj pozoren, da bi si zapomnil njegovo lokacijo ali morda preverjal, ali nima
opravka s pri nas pogostejša, prav tako
zimzeleno črniko (Quercus i/ex). V kraških
gozdovih gotovo raste še več oplutnikov in
prepričan sem, da bomo v prihodnosti priča

novim najdbam. K temu in k boljšemu poznavanju vrste bo, upam, pripomogel tudi
tale zapis.

POVZETEK

Zimzeleni hrast oplutnik (Quercus crenata Lam.) je med najredkejšimi in najmanj
poznanimi drevesnimi vrstami na Slovenskem. Prvi je o njem pisal botanik R. Justin, ki je v začetku stoletja našel en ose-
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Sanacija največjega slovenskega
naravnem okolju

pogorišča

v

Restoration of the Largest Slovenian Fire Site in the Natural
Environment
Boštjan KOŠIČEK.

Izvleček

Synopsis

Košiček, 8.: Sanacija največjega slovenskega
pogorišča v naravnem okolju, Gozdarski vestnik
št. 10/1996. V slovenščini, cit. lit. 3.

Košiček, 8.: Restoraf1on of the Largest Slovenian Fire Site in the Natural Environment, Gozdarski vestnik No. 10/1996. ln Slovene, fit. qout. 3.
The article presents the restoration of the Jargest fire site in natural environment in Slovenia,
Le. the one over Renče. At the end of April 1996
half of the planned restoration work had almost
been performed. Out of 575ha of the area destroyed in the tires in August 1994, 18Bha have been
planned to undergo the restoration; the latter
should be carried out in two years. Limited financial funds have prolonged this period. On the other
hand, the scope of the work has been increaseci'
since other areas of the forest, in which no restoration had been foreseen according to the original
restoration plan, have become necrotic during the
time of restoration.
Key words: Karst, fire site, restoration

V prispevku je predstavljen potek sanacije največjega pogorišča v naravnem okolju v Sloveniji,
pogorišča nad Renčami. Konec aprila 1996 sesanacijska dela približujejo polovici predvidenih del.
Od 575 ha pogorele površine v avgustu 1994 je za
sanacijo predvidenih 188 ha, ki naj bi se sanirali v
dveh letih. Omejene finančne možnosti so to dobo

podaljšale. Na drugi strani se je povečal obseg
dela, saj so se v času sanacije posušile nove
površine gozda, na katerih po prvotnem sanacijskem načrtu sanacija ni bila predvidena.
Ključne besede: Kras, pogorišče, sanacija

1 UVOD
INTRODUCTION

Med 30. 7. in 4. 8. 1994 je na Goriškem
Krasu v doslej največjem požaru v naravnem okolju v Sloveniji pogorelo 575 hektarov površine (1 ). Škoda, ki je pri tem nastala, znaša po cenitvi z dne 28. 9. 1994
524.209.000,00 SIT (2). Največji delež v
tem znesku obsega škoda v nasadih črne
ga bora, ki jih je zajel vršni požar (120 ha)
in sicer 261 mio SIT. Vršni požar je namreč
povzročil popolno uničenje mlajših drogovnjakov črnega bora, starih okrog 40 let.
Požarišče je razprostranjeno po severnem robu Kraške planete in zavzema njegov zahodni del. Prizadeti ali uničeni so
nasadi črnega bora na površini 248 ha,
panjevski sestoji avtohtonih listavcev na po• B. K., dipl. inž. gozd., Zavod za gozdove Slovenije, OE Sežana, 621 O Sežana, Partizanska 49,
SLO
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vršini 177 ha in površine v zaraščanju na
površini 150 ha, vse na rastišču SeslerioOstryetum (sliki 1 in 2).
Pogorela površina je bila prvič pogozdena za časa Avstro-Ogrske pred približno
sto leti s črnim barom (Pinus nigra var.
austriaca). Med prvo svetovno vojno je tod
potekala Soška fronta in sestoji so bili popolnoma uničeni zaradi bombardiranja. Na
novo so bile površine posajene v petdesetih letih, ponovno s črnim barom, z edino
vrsto, ki jo je po dosedanjih izkušnjah možno saditi med golo kamenje Krasa. Zemljo
za sajenje so namreč prinesli od drugod.
Precejšen delež krivde za ogromno površino požara in škodo nosijo neurejene razmere na področju gasilstva, saj se je prvih
nekaj dni razvil le talni požar, ki se je le
počasi širil s hriba na hrib in bi ga bilo kar
nekajkrat mogoče omejiti in zaustaviti. Nevarnost je bila takrat podcenjena, saj je
gasilcem skorajda pogašen požar večkrat
ponovno ušel izpod nadzora. Šele tretji ali

Sanacija največjega slovenskega pogorišča v naravnem okolju

Slika 1: Površina pogorjšča na karti 1 : 25000
Figure 1: The area of the fire site over Renče ina map ona scale of 1:25.000
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četrti dan je gasilska struktura močneje reagirala, vendar se je medtem že razvil vršni
požar in prek 2000 gasilcev iz cele Slovenije, opremljenih s kamioni, helikopterji in drugimi sredstvi, je ustavilo požar, ko je v smeri
širjenja prišel na gozdni rob {ko je pogorelo
vse).

2 NAČIN SANACIJE
2 THE METHOD OF THE FIRE SITE' S RESTORATION

Takoj po požaru smo začeli s sanacijo.
Izdelana je bila karta požarišča, na katero
so se naknadno vrisovali cilji in ukrepi sanacije. Začeli smo namreč izdelovati gojitvene načrte za celotno površino, saj jih do
tedaj ni bilo, na podlagi katerih se je 17/51995 izdelal "Sanacijski načrt pogorišča ... "
(1 ).
Prva delegacija s centralne enote Zavoda za gozdove Slovenije (ZGS) si je ogledala pogorišče 9/8-1994, sledil je sestanek
kolegija Oddelka za gojenje in varstvo gozdov (ZGS) na pogorišču 27. 9. 1994. V
decembru 1995 je bil izdelan Projekt sanacije požarišč v letu 1995, ki je zajel vso
~~~nirano sanacijo pogorišč na Kraškem

1

Slika 2: Površina v sanaciji.
Figure 2: The area being restored

r
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GGO in ne le pogorišča nad Renčami. Rezultat te dejavnosti so bile smernice za sanacijo in kar je še bolj pomembno - odprtje
posebne proračunske postavke v proraču
nu za leto 1995.
Vzporedno je precejšnjo zavzetost pokazala tudi Občina Nova Gorica, ki je sklicala
komisijo za ocenitev škode in na podlagi
cenitve podala Ministrstvu za okolje in prostor zahtevek za sredstva za sanacijo pogorišča. Ta sredstva je v februarju 1995
občina tudi dobila (30 mio SIT), vendar jih
ni porabila na pogorišču in nam ni znana
njihova usoda.

3 SANACIJA
3 RESTORATION OF THE FIRE SITE

3.1 Splošno
3.1 General remarks

V razpravah po požaru je bila postavljena dilema ali je sanacija sploh umestna
glede na izredno majhno proizvodno sposobnost rastišč {okrog 2 m3/ha na leto).
Glede na to, da so takšne dileme prešli že
za časa Avstro-Ogrske, smo se odločili za

Sanacija največjega slovenskega pogorišča v naravnem okolju

Slika 3: Pogled s pogorišča na Sempeter pri Gorici in Gorico na drugi strani meje.
Figure 3: A view from the fire site of Sempeter near Gorica and Gorica across the border with Italy
Slika 4: Enoletne sejanke črnega bora.
Figure 4: One-year seedlings of Pinus nigra
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sanacijo. Na skalovitejših predelih bi se namreč ponovila kamnita puščava izpred stoM
petdesetih let (slika 2), na "boljšem" predelu pa bi površino najbrž prekrila robida in
drugo primorsko grmičevje, ki bi se strnilo v
nekakšno "makij o".
Ekološko gledano je pogorišče takšnih
razsežnosti ogromna rana v krajini, ki bi jo
kraška narava z okrnjenimi možnostmi saM
ma le težko in zelo počasi zacelila. Od tod
izhaja trajno varovalna funkcija večine gozdov na Krasu, ki pa kot takšni niso zaščite
ni, saj prevladuje mnenje, da država stroškov zaščite ne bi prenesla. Območje pogorišča ima še več drugih funkcij, od katerih
sta najpomembnejši hidrološka (območje
drugega varstvenega pasu Brestoviškega
vodovoda) in turistično rekreativna (slemenska pot, naravno zaledje mestom z velikim
številom prebivalcev na obeh straneh državne meje; slika 3).
Edino zares preizkušeno obliko sanacije
pogorišč na Krasu s sadnjo oziroma setvijo
črnega bora smo zaradi velike požarne
ogroženosti čistih sestojev črnega bora
sklenili zamenjati z različnimi kombinacijaM
Slika 5:

mi setve in sajenja črnega bora z Jistnatimi
vrstami. Takšna odločitev je sanacijo precej podražila zaradi višje cene sadilnega
materiala in stroškov zaščite mladja pred
divjadjo. Povečal se je tudi riziko uspeha
sanacije.

3.2 Izvedena dela v letu 1995 in spomladi
1996
3.2 The work performed in 1995 and in spring
1996

Prikazana dela ločujemo po vrstah del,
lastništvih in letu izvedbe. Lastništvi na pogorišču sta le dve: zasebno in s prepovedjo
sečnje (v vračanju), ločimo pa ju zaradi
neenakih pogojev financiranja. V gozdovih
s prepovedjo sečnje so plačana vsa potrjeM
na dela po precej visoki dnini, v zasebnih
gozdovih pa le sofinancirana povprečno
okrog 30 % od skoraj pol manjše dnine.
Drugo naj bi dodal IE!stnik, vendar je kaj
takega v varovalnih kraških gozdovih od
njega nemoralno zahtevati.

Stara (desno) in novozgrajena protipožarna preseka.

Figure 5: The old (to the right} and the new antHire narrow strip cut through the forest
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Preglednica 1: Izvedena dela na pogorišču nad Renčami do konca aprila 1996
Table 1:
The workperformed in the fire site over Renče until the end of Apri/1996

_-:;:.v vračanju

zas6brio

,'In the p"rocess Of
.
denatiOnaliziitioii

PriVate

'(jk:rep'/ Mea·s_itre
.

•.

.

Priprava tal

....

v vračanju

zasebno

v

vračanju

zasebno

In the process of Private In tbe'process of Priwiie
·.··
·-denatio;itilization
denatidnalizatiolz

78 ha

96 ha

44 ha

Il ha

20 ha

1

3 ha

3 ha

1

1

3 ha

1

82 ha

100 ha

5 ha

1

44ha

12 ha

1720 kom

2400

1

1

1

1

Soil vrevaration
Sadnja

SeediltR
Setev

SowinJ!
Zaščita

s

količki

Protection with
sta kes
Zaščita

s tuJci

kom
1

512 kom

1

1

1

1

1

1

1

1

3 ha

1

Protection with
quivers
Zaščita

z mrežo

Protection with a
net

Slika 6: Mreža na pogorišču (Slike 2-6: foto- Boštjan K_?~iček) -·~
Figure 6: Fence in the tire site (Figures 2-6: made by BoslJan Kos1cek)
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V letu 1995 smo se

največjega

osredotočili

slovenskega

bolj na

pripravo tal za setev oziroma sajenje, saj
semena želenih drevesnih vrst (avtohtone
vrste listavcev) naše drevesnice niso ime-

le. Nabrale so ga v jeseni in prek zime
1995/96, zato smo se spomladi 1996 lahko
posvetili setvi in tudi sajenju pripravljenih
površin. Vzporedno je tekla priprava tal.
Celotna obnova bi lahko bila zaključena v
naslednjem letu, vendar je močno odvisna

od razpoložljivih finančnih sredstev in stopnje sofinanciraja del in bo zato najbrž še
trajala nekaj let.
V gozdovih s prepovednjo sečnje smo v
letu 1995 pripravili za setev in sajenje 44
ha površine in posejali s črnim barom 5 ha

(40 kg semena). Setev v krpice je zaradi
izredno kvalitetnega dela in ugodnih vremenskih pogojev zelo dobro uspela (slika
4).
V zasebnih gozdovih smo v letu 1995
izvedli pripravo tal za setev le na 11 ,33 ha
površine, kljub temu, da smo v zasebnih
gozdovih planirali 96 ha priprave tal od
skupno 174 ha. Z umetno obnovo naj bi

pogorišča

v naravnem okolju

Za zaščito sadik pred objedanjem in drgnjenjem smo po primerjavi kalkulacij za različne

oblike zaščite in po lastnem premisle-

ku postavili mrežo v skupni dolžini BOO m
(slika 6).
V zasebnih gozdovih smo posejali 12,1
ha površine s črnim barom (84 kg), rdečim
barom (9,8 kg), črnim gabrom (79,2 kg),
malim jesenom (42 kg), poljskim javorjem
(38 kg), lipovcem (19 kg), jerebiko (1 kg) in
puhastim hrastom (196 kg). Tudi v letu
1996 smo z rekonstrukcijo starega kolovoza prišli do nove protipožarne preseke v

jugozahodnem delu
331 .840 ,OO S IT.

pogorišča

v vrednosti

4 KADRI
4 STAFF

Enega izmed večjih problemov pri gospodarjenju z gozdovi v OE Sežana, ZGS
predstavljajo kadri. V krajevni enoti (KE)

sicer sanirali 188 ha površine pogorišča

Sežana, ki se ubada s sanacijo pogorišča,
manjka po uradni sistematizaciji sicer le en

(1 ). V zadnjih dveh letih pa so se površine
popolno uničenih gozdov precej povečale,

kot

saj se je v tem času posušilo veliko delno

prizadetih sestojev, kjer posebnih sanacijskih ukrepov prvotno nismo predvideli. Sanacijski načrt bo tako potrebno dopolniti.
V letu 1995 smo za potrebe obnove pogorišča

in zaradi varovanja prihodnjega

mladja pred ponovnim požarom zgradili po
severovzhodnem robu pogorišča protipožarno preseko (gozdna prometnica z ele-

menti ceste brez zgornjega ustroja) skupne
dolžine 2,3 km v vrednosti 1.755.660,00
SIT (slika 5).
Do konca aprila smo v letu 1996 v gozdovih s prepovedjo sečnje izvedli pripravo
tal na dodatnih 20 ha, posejali 44,2 ha in
posadili 3 ha površine. Posejali smo 129 ,O
kg semena črnega bora, 240,8 kg semena
črnega gabra, 430,0 kg želo da cera, 1 08,0
kg želoda puhastega hrasta, 200 kg semena rdečega bora, 60 ,O kg semena malega
jesena, 74,0 kg semena poljskega javorja
in 21 ,O kg semena lipovca. Na treh hektarih površine smo posadili češnjo (492 kom),
ostrolistni javor (750 kom), graden (150 kom),
macesen (1000 kom) in črni bor (4000 kom).
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gojitelj-načrtovalec,
pomočnik vodji

posebnega,

če

t. j. diplomirani inženir,
KE. To ne bi bilo nič

razsežnosti KE za sloven-

ske razmere ne bi bile izredne. Vodja KE s
sedmimi revirnimi gozdarji namreč upravlja

z nekaj nad 27000 ha gozdov z nad 21000
lastniki na okrog 19000 ha zasebnih gozdov (podatki iz območnega gozdnogospodarskega načrta 1991-2000 so izpred denacionalizacije (3)).
Požarišče

leži v revirju Goriško, ki obse-

ga okrog 5300 ha celotne gozdne površine
ali 4000 ha zasebnega gozda s 5800 lastniki in okrog 24000 parcelami (3). Na območju

revirja je zaposlen en revirni goz-

dar ...
Glede na zgoraj navedene podatke je
več kot očitno, da bi bilo nujno pripraviti
reorganizacijo javne uprave saj se intenzi-

teta dela v okviru ZGS povečuje predvsem
glede na površino in ne toliko na posekana
lesno maso, kar je bilo do sedaj glavno
merilo pri kreiranju sistematizacije delovnih
mest.
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5 ZAKLJUČEK
5 CONCLUSION

Sanacija največjega pogorišča v Sloveniji
do sedaj - iz začetka avgusta 1994, je bila
poleti 1996 v polnem zagonu. Premagali
smo začetne formalne težave, povezane z
novim načinom dela v slovenskih gozdovih,
z novim Zakonom o gozdovih, z novim na~
činom financiranja deL.. Ko se vsa formalna vprašanja rešijo, z izvedbo navadno ni
več težav. Dobro sodelujemo tudi z drevesnicama Štivan iz Matenje vasi in Semesadike iz Mengša, ki sta v relativno kratkem
času pridobili seme in vzgojili sadike za
slovensko gozdarstvo neobičajnih vrst
gozdnega drevja.Težave v zvezi s financiranjem del in materiala, od katerih je najbolj odvisen potek sanacije, se postopno
rešujejo še sedaj. Letošnji snegolomi in žledolomi so povzročili velike poškodbe v gozdovih drugod po Sloveniji. Potrebe po sredstvih za sanacijo gozdov so se nekajkrat
povečale in reševati so se začela vpraša-

nja, z rešitvijo katerih bo program sanacije
lahko izveden bolje in hitreje.
Vsaka večja katastrofa premakne nekoliko naprej ekološko naravnanost družbe, da
odobri finančna sredstva in poišče formalne načine za ohranjane narave. Proračun
ska postavka za obnovo gozdov na pogoriščih bi bila nujno potrebna že pred tem
požarom, saj nam vsako leto zgori povprečno 500 do 1000 ha gozda, ki so bili
sanirani v manjši meri s sredstvi od drugod.

LITERATURA
1. Rebec E., Sanacijski načrt pogorišča v GGE
Goriško med Kostanjevica in Renčami, ki je divjal

v dneh od 29.07 do 1. 08. 1994, Sežana, 17. 05.
1995
2. Komisija za ocenjevanje škode po požaru na
Goriškem krasu pri občini Nova Gorica, ocenitev
škode, Nova Gorica, 28. 9. 1994
3. Gozdnogospodarski načrt za Kraško gozdnogospodarsko območje 1991-2000

Foto: Jošt Jakša
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Nekatere značilnosti upravljanja in gospodarjenja z
gozdovi ter drugimi naravnimi viri v ZDA in spoznanja,
pomembna za slovensko gozdarstvo
Franc FERLIN •

UVOD

V ZDA je tudi letos potekal seminar o
upravljanju in gospodarjenju z gozdovi in
naravnimi viri (Forest and Natural Resource Administration and Management), ki ga
že tradicionalno organizirata Zvezna služ-

ba za gozdove pri Ministrstvu za kmetijstvo
v ZDA (US Department of Agricufture Forest Service - USOAFS)) ter ena izmed
državnih univerz oziroma fakultet. Tokrat je
bila to Univerza države Colorado (CSU)
oziroma njena Fakulteta za naravne vire.
Seminar je imel značaj intenzivnega izobraževalnega programa, na katerem smo

udeleženci iz 14 držav (Afrike (5), Azije (4),
Južne Amerike (3) in Evrope (4)), pretežno
predstavniki vladnih gozdarskih organizacij
oziroma ministrstev, dobili temeljit vpogled
v upravljanje in gospodarjenje z gozdovi in
drugimi naravnimi viri v ZDA oziroma v nekaterih zveznih državah srednjega zahoda
(Colorado, Wayoming, Južna Dakota).
Končna postaja seminarja je bil Washington D.C., kjer smo se srečali z vodstvom
USDAFS, s predstavniki ameriškega gozdarskega društva ter mednarodnih bančnih
inštitucij in nevladnih organizacij, ki delujejo
na področju ohranjanja narave in trajnostnega razvoja gozdov oziroma naravnih virov. Na seminarju smo udeleženci, pretež-

no gozdarji, v referatih med drugim predstavili svoje nacionalne usmeritve in pro-

grame ter probleme na področju gospodarjenja z gozdovi oziroma drugimi naravnimi
~iri ~ot p~dlago za medsebojno izmenjavo
JzkusenJ 1n navezavo sodelovanja. Sam
sem podrobnje predstavil politiko trajnostnega razvoja gozdov v Sloveniji, ki je nale. *Mag. F.F., državni sekretar za gozdarstvo, Mimstrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano,
Parmova 33, 1000 Ljubljana, SLO

tela na precejšnje zanimanje udeležencev.
Sicer pa je bil eden temeljnih namenov semina~~~ ki si ga je postavila USDAFS, prav
v razs1r1tv1 mednarodnega sodelovanja.
VSEBINA SEMINARJA O UPRAVLJANJU
IN GOSPODARJENJU Z GOZDOVI IN
DRUGIMI NARAVNIMI VIRI V ZDRUŽENIH
DRŽAVAH

Temeljna področja seminarja so bila naslednja: (1) Globalni vidiki, (2) Politika, programi in upravljanje, (3) Ekosistemsko gospodarjenje ter (4) Raziskovanje in prenos
znanja. Največ pozornosti je bilo pri tem
seveda posvečeno gozdarstvu, predvsem
v javnih gozdovih, s katerimi upravlja
USDAFS. Veliko pozornosti pa je bilo posvečeno tudi gospodarjenju z vodo oziroma
z zlivnimi območji. Težišče seminarja je bilo
na terenu. Najprej smo se mudili v območju
poskusnega gozda (Experimentaf Forest)
"Manitou", nadmorska višina 2500 m, v južnem predelu gorovja Rocky Mountains (Colorado), kjer smo se med drugim podrobneje seznanili z ekologijo gozdno-travnatih
borovih ekosistemov (Pinus ponderosa),
ekologijo požarov ter problematiko paše.
Kljub močnemu vplivu paše pa smo lahko
občudovali ohranjenost in neonesnaženost
teh gozdnih in (ob)vodnih ekosistemov, v
katerih so npr. bobri najbolj običajni "prebivalci".
V drugem delu ekskurzije smo obiskali
poskusni gozd "Fraser", nadmorska višina
2700 m, v zahodnem predelu gorovja
Rocky Mountains (še vedno v Coloradu),
kjer smo spoznali najstarejše svetovno znane poskuse (od leta 1910) o vplivih različ
nih načinov gospodarjenja z gozdovi na
vodni režim v tamkajšnjih zlivnih območjih,
ter ekologijo subalpskih borovo-smrekovojelovih sestojev (Lodge Pole Pine = Pinus

contorta, subalpska smreka = Picea Enge/manii, subalpska jelka = Abies lasiocarpa),
ki so prepuščeni naravnemu razvoju. Spoznali smo gozdno mejo (okrog 3450 m nadmorske višine), ki jo tu tvori predvsem subalpska smreke. Seznanili smo se tudi z
ekologijo požarov v teh gozdnih ekosistemih (z ogledom velikega požarišča Pingree
Park) in spoznali načrtno uporabo ognja
(control burning) kot učinkovite sonaravne
stopnje za obnovo bo rovih sestojev.

Podrobno smo se seznanili tudi s problematiko gospodarjenja v državnih gozdovih
oziroma s pogodbenimi odnosi pri prodaji
drevja na panju (timber saJe), ki je v pristojnosti USDAFS. Zanimivo je, da v območju
Rocky Mountains v državnih gozdovih praktično ne gospodarijo (v Coloradu in Wayomingu le na okrog 1 %površine), v območ
ju hribovja Black Hills v Južni Dakoti pa je
gospodarjenje z gozdovi že tradicionalno
(prva tržna prodaja lesa na panju že pred
več kot 1OO leti). V tem območju so nam
med drugim prikazali presenetljivo vzorno
gospodarjenje z borovimi in smrekovimi sestoji, in sicer na podlagi naravnega pomlajevanja (praktično brez golosečenj) ter redčen] mlajših sestojev (predvsem zaradi preprečevanja požarov).
Spoznali smo tudi ekologijo traviščnih
(grass/ands) ekosistemov v preriji (Wayoming, Thunder Basin) ter gospodarjenje (s
pašo) na teh zemljiščih v javni lasti, za
katerega je pristojna USDAFS. V preriji smo
spoznali tudi problematiko rudarjenja in sanacije oziroma oživljanja dnevnih kopov na
zemljiščih v javni lasti. Oživljanje je seveda
dolžnost rudokopnih družb, strokovne usmeritve pa so v pristojnosti gozdarske službe. Med drugim je zanimivo, da v tej zvezni
državi odškodnine za koncesijo za izkoriščanje rudnin sploh ni potrebno plačevati.
Poleg zvezne ravni gozdarstva smo z
obiskom državne gozdarske službe v Coloradu (Colorado State Forest Service) spoznali tudi to raven, ki je v primerjavi z zvezno
službo usmerjena predvsem v zasebni sektor gozdarstva. Spoznali smo vlogo in pomen državne gozdarske službe (SFS) za
lastnike gozdov ter njihovo organiziranost
oziroma povezovanje. Na terenu smo si
ogledali zasebne gozdove manjšega gozdnega posestnika (okrog 1OO ha gozdov) in
podrobneje spoznali tudi oblike tehnične pomoči (programov) za lastnike gozdov.

Problematiko gospodarjenja z vodo smo
med drugim posebej videli v zlivnem območju najvišjega vrha Pikes Pike (4301 m
n.v.) v južnem predelu Rocky Mountains,
kamor smo se celo povzpeli z železnico
(najvišjo na svetu), ter v zahodnem predelu
Rocky Mountains, kjer so velika akumulacijska jezera, iz katerih je voda po ceveh
speljana prek kontinentalne razvodnice na
vzhodno stran gorovja do večjih mest (Fort
Collinsa in celo Denverja). Sicer pa nas je
problematika gospodarjenja z vodo spremljala pravzaprav povsod, kajti padavin je v
tem predelu zelo malo (450- 600 mm).
Podrobneje smo spoznali tudi upravljanje
nacionalnih parkov (z obiskom nacionalnega parka Rocky Mountains v Coloradu), ki
so v pristojnosti zvezne službe za parke
(NPS) ter upravljanje regionalnih parkov (z
obiskom Custer State Parka v Južni Dakoti), ki je v pristojnosti državne službe za
parke (SPS). Seznanili smo se tudi z usmerjanjem gospodarjenja z divjadjo (obisk
Državne agencije za divjad v Coloradu).
Na nekajdnevnem obisku na CSU oziroma fakulteti za naravne vire v Fort Collinsu
je bil dan poudarek predavanjem in delavnicam: (1) trajnostnemu gospodarjenju z
gozdovi (Sustainab/e Forest Management)',
(2) predstavitvi t.i. ekosistemskega gospoda~enja
(Ecosystem Management)2, (3)
ohranjanju biološke pestrosti oziroma, (4)
oblikovanju politike v zasebnem sektorju
gozdarstva ter politike ohranitve in rabe na-

t Trajnostno gospodarje z gozdovi (Sustainable
Forest Management}, ki ga je po evropski definiciji
(Helsinška resolucija- H1) prevzela tudi USDAFS
(USDAFS 1995), pomeni "skrb za gozdove in rabo
gozdov ter gozdnih zemljišč na takšen način oziroma v takšni meri, ki ohranja biološko pestrost,
produktivnost, sposobnost pomlajevanja, vitalnost
ter njihov potencial za sedanje in prihodnje izpolnjevanje pomembnih ekoloških, ekonomskih in socialnih funkcij na lokalni, nacionalni in globalni ravni in ne povzroea škode drugim ekosistemom"

(MCPFE 1993).
2 Ekosistemsko gospodarjenje (Ecosystem Management) je ameriški način oziroma filozofija ravnanja z naravnimi viri, ki pomeni "integracijo ekoloških, ekonomskih in socialnih dejavnikov z namenom ohranjanja in pospeševanja kakovosti okolja, da bi se v najboljši meri izpolnile sedanje in
prihodnje potrebe" (Knight 1996). Je sredstvo, s
katerim naj bi USDAFS dosegel cilj trajnosti

(USDAFS 1995).
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ravnih virov nasploh, ter (5) sodelovanju z
gozdarsko službo, svetovanju in prenosu
znanja v gozdarstvu. Spoznali smo tudi delo drugih zveznih in državnih agencij oziroma inštitucij na področju gozdarstva in naravnih virov, kjer je bil dan poudarek predvsem njihovi zapleteni medsebojni koordinaciji in sodelovanju.

.

ravnala (npr. po zakonu o gozdovih so goloseki dovoljeni do velikosti 1OO (!) ha; na
srečo pa javnost tega ne dopušča, zato je
gospodarjenje v javnih gozdovih kljub temu
mnogo bolj obzirno kot v preteklosti). Zaradi "nedotakljivosti" zasebne lastnine je cilj,
da z odkupom čimveč zasebnih zemljišč
preide v javno last. Sicer pa se je tudi ameriška zvezna vlada v letu 1993 formalno
obvezala za trajnostno gospodarjenje z
gozdovi po letu 2000.

NEKATERE ZNAČILNOSTI AMERIŠKEGA
UPRAVLJANJA IN GOSPODARJENJA Z
GOZDOVI IN NARAVNIMI VIRI

Zvezna gozdarska služba

Splošno

Dejavnost

Temeljna dejavnost USDAFS, ki ima že
Gospodarjenje z gozdovi in drugimi nastoletno tradicijo in zaposluje 30.000 delavravnimi viri v ZDA je zakonsko urejeno le
na površinah, ki so v javni lasti. Te predcev, je: (1) mnogo namensko gospodarjestavljajo le četrtino vseh površin (77 mio
nje z gozdovi in travišči v javni lasti; (2)
temeljno in aplikativno raziskovanje na poha), vse drugo pa je v zasebni lasti, kjer z
dročju gospodarjenja z gozdovi in drugimi
nad 80 % prevladuje manjša posest (pod
800 ha). Zasebna lastnina nad zemljišči je
naravnimi viri; (3) tehnična pomoč zasebpraktično nedotakljiva, zato ravnanje z njinim lastnikom gozdov, lokalnim vladnim inmi ne pozna nobenih zakonskih omejitev.
štitucijam in tujim vladam. Tako temelji organizacija USDAFS na naslednjih glavnih
USDAFS je zato po zakonu pristojna le za
programskih področjih: (1) sistem nacionalgozdove in (prerijska) travišča v javni lasti
(National Forests and Grass/ands), za zanih gozdov (skupaj jih je 155), (2) raziskasebni sektor pa obstajajo le neobvezni strove, (3) državno in zasebno gozdarstvo, (4)
kovni (svetovalni) in ekonomski (spodbujemednarodno gozdarstvo, (5) programi in
zakonodaja ter (6) administracija.
valni) mehanizmi, ki so v "pristojnosti" drSkladno z zakonom ima USDAFS za
žavnih gozdarskih služb. Glede omejitev za
zasebna zemljišča je pomembna izjema za- · glavna programska področja izdelane dolkon o zavarovanih redkih in ogroženih žigoročne strateške plane oziroma programe, kot npr. program za gospodarjenje z
valskih vrstah, ki določa njihovo varstvo in
gozdovi in travišči (za obdobje do 50 let),
ohranjanje habitatov ne glede na lastnino
zemljišč. Te omejitve so pri gospodarjenju
strateški plan za raziskovanje in strateški
(izkoriščanju) tako stroge, da se zaradi njih
plan za mednarodno sodelovanje. Strateški cilj USDAFS je, da mora njeno delovanje
lahko začasno zaustavi celotna gospodarslužiti kot primer odličnosti trajnostnega
ska aktivnost (npr. sečnja v gozdovih, izkogospodarjenja z gozdovi oziroma zemljišči
riščanje rudnin v dnevnih kopih), dokler za
v javni lasti. Pri mednarodnem sodelovaogroženo vrsto ni zagotovljen nadomestni
nju, ki temelji na posebnem zakonu, ima
(?) habitat.
USDAFS dva temeljna cilja: (1) podpirati
Izjema so tudi divje živali, ker so po zakonu javna lastnina, upravljanje z divjadjo. trajnostno gospodarjenje v ZDA in (2) pospeševati trajnostno gospodarjenje in ohrapa je, z izjemo zavarovanih in migracijskih
vrst, v pristojnosti državne (in ne zvezne)
njanje biološke pestrosti v drugih državah,
službe. Tudi vsa zavarovana območja (parkar koristi tudi ZDA.
Področja oziroma oblike mednarodne poki) so le na površinah, ki so v javni lasti, z
moči USDAFS so: (1) razvoj gozdarske ponjimi pa upravlja zvezna agencija za parke.
litike, (2) izobraževanje in vzgoja, (3) raziJavna lastnina in vpliv javnosti naj bi bila
torej edino čvrsto zagotovilo ohranjanja naskovalno sodelovanje ter znanstvena izmerave ter trajnostnega razvoja naravnih vinjava in (4) tehnična pomoč. Projekti mednarodne pomoči potekajo izključno prek
rov, če bi država z njo seveda ustrezno
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bilateralnih sporazumov s posameznimi državami (npr. Rusijo, Bolgarijo in Albanijo),
pri tem pa običajno finančno sodelujejo
Zvezna agencija za mednarodni razvoj
(USA/O} ter nevladne organizacije s tega
področja (npr. Global Environmental Faci/i-

ties (GEF), World Wildlife Fund (WWF),
World Resources Institute (WRI), itd.). Za
podobne stvari si zdaj prizadevajo tudi mednarodne finančne inštitucije (Svetovna banka).

Financiranje
Glavni vir financiranja USDAFS je seveda zvezni proračun, dodatni pa lastne
storitve, in sicer strokovne- za druge službe oziroma agencije na zvezni, državni in
lokalni ravni ter za nevladne organizacije,
prihodki od rekreacijske (npr. kampirni prostori) in turistične funkcije (npr. v informacijskih centrih) itd. Vir financiranja vlaganj v
javne gozdove in travniške (pašne) površine pa so prihodki od gospoda~enja s temi
gozdovi oziroma zemljišči, t.j. prihodki od
prodaje lesa in pristojbin za pašna dovoljenja, ter namensko zagotovljena proračun
ska sredstva za vlaganja v državne gozdove (obnova, redčenja, varstvo, požari in
vzdrževanje cest). Tretji vir financiranja vlaganj v javne gozdove pa je celo nevladni, in
sicer Fundacija za nacionalne gozdove (National Forest Foundation), ki je bila ustanovljena z zakonom v letu 1990 in katere
poslanstvo je podpora programov pri gospodarjenju, varstvu in rabi javnih gozdov, ki
jih usmerja USDAFS.
V proračunu USDAFS so značilna moč
na krčenja v zadnjih letih (iz 3.0 na 2.2
miljardi $ v letu 1996), tudi zaradi močnega
zmanjšanja prihodka od prodaje lesa. Obseg le-te se je, zaradi nasprotujočega javnega mnenja - zaradi preteklih golosečnih
izkušenj - in nizkih cen lesa, več kot prepalovil. Značilno je, da četrtina prihodka od
prodaje lesa ter pašnih dovoljenj iz gozdov
oziroma zemljišč v javni lasti, skladno z
zakonom, ostane na lokalni ravni (za infrastrukturo, šolstvo, itd.), v zvezni proračun
pa se steka le simbolična vsota (do 0.25
%) tega denarja. USDAFS, ki je pristojna
za gospodarjenje z javnimi gozdovi (prodajo lesa na panju) ter izdajanje pašnih dovoljenj, tako ostane tri četrtine tega prihodka,
kar sedaj predstavlja le okrog 10 % (pred

leti do 25 %) gozdarskega proračuna. Ta
prihodek se seveda vrne nazaj v javne gozdove oziroma zemljišča. Medtem ko se cena lesa na panju določa tržno, pa je višina
pristojbine za pašo na nacionalnih zemljiščih določena celo z zveznim predpisom (1.4
$ na glavo odrasle živine na mesec).

Prodaja lesa na panju
Značilnosti prodaje drevja na panju, ki jo
že tradicionalno opravlja USDAFS, so naslednje: (1) drevje se prodaja na pan ju brez
posrednikov (kupec je tudi primarni predelovalec); (2) prodaje potekajo v "paketih"
po posameznih območjih gozdov, na podlagi gozdnogospodarskih načrtov, in sicer
na licitaciji za obdobje enega ali nekaj let;
(3) USDAFS vodi informacijski sistem vseh
svojih prodaj in na podlagi tega tudi regijsko oblikuje izklicne cene prodaj; (4) pri
oblikovanju izklicnih cen na panju na podlagi tržnih cen se upoštevajo standardizirani
stroški izvedbe s pogodbo določenih del
(npr. gradenj gozdnih cest, nadzorovanega
požiga lesnih ostankov) ter (nad)stroški
sečnje in izdelave; (5) tako oblikovana cena na panju predstavlja minimalno ceno;
(6) v primeru, da izklicna cena na licitaciji ni
dosežena niti po njenem zmanjševanju (do
predpisanih okvirjev), s prodajo lesa na panju počakajo ali pa sploh ne grejo v prodajo
(slednjega je v ZDA vse več); (7) v primerih, da se prodaja ne izvede na licitaciji, kar
je v določenih pogojih tudi možno, za pogajanja s kupcem oblikujejo maksimalno ceno, za njeno oblikovanje pa ima USDAFS
prav tako ustrezne standarde; (8) gozdarska služba v obojestranskem interesu natančno (vzorčno) preverja posekana neto
količino lesne mase (razmerje neto-bruto);
(9) strošek administracije in priprave pogodb o prodaji drevja na panju, ki ga gozdarski službi plača kupec, vključno s stroški
za individualno izbiro drevja (kjer ni golosečenj), lahko znaša okrog četrtine do tretjine
celotne vrednosti lesa (npr. 80.000 $ pri
vrednosti 240.000 do 320.000 $); (1 O) gozdnogojitvena vlaganja v gozdove (obnova,
redčenja, varstvo, vzdrževanje cest) niso
predmet pogodb in jih financirajo iz dohodka od prodaje lesa ter proračunskih sredstev.
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Organiziranost
USDAFS je organizirana tudi na regionalni ravni, na ravni posameznih nacionalnih gozdov ter na lokalni ravni (revir). Pri
tem regionalna raven običajno zajema gozdove v več državah (npr. Colorado, Wayoming, in Južna Dakota, ki smo jih obiskali,
spadajo skupaj z Nebrasko v eno regijo z
10 mio ha javnih gozdov in travišč). Usmerjanje gospodarjenja v teh nacionalnih gozdovih poteka na podlagi zveznega zakona
o gospodarjenju z gozdovi (1976) in nacionalne strategije, ki se prilagaja posameznim regijam, ter na podlagi načrtov za gospodarjenje z gozdovi (in travišči). Pri tem je
zanimivo, da mora USDAFS pri oblikovanju
politike in odločitev po zakonu obvezno
vključevati tudi javnost, za kar so oblikovana posebna svetovalna telesa, sestavljena
iz predstavnikov javnosti. Vpliv javnosti je
na ta način zelo močan (pozitiven v ekološkem smislu), čeprav gre za državno službo, ki je v primerjavi z našimi razmerami v
bistvu "organ v sestavi ministrstva". Ena od
zanimivosti delovanja USDAFS pa tudi drugih državnih služb oziroma agencij (npr.
parkovne) je, da pri svojem delu uporabljajo veliko prostovoljcev (100.000), ki jih tudi
minimalno plačajo (1 O - 20 $ na dan).

DRŽAVNA GOZDARSKA SLUŽBA

Dejavnost in financiranje
Temeljna dejavnost državnih gozdarskih
služb (State Forest Service), ki so seveda
samostojne in neodvisne od zvezne službe, je usmerjanje gospodarjenja z gozdovi
in travišči v zasebnem sektorju. Njihova temeljna dejavnost je posredovanje strokovne in finančne pomoči lastnikom gozdov
(gozdnogospodarski načrti in projekti, programi subvencij in davčnih olajšav) ter svetovanje in izobraževanje. Zelo pomembna
je tudi dejavnost službe na področju gašenja požarov, urbanega gozdarstva in dre-vesničarstva. Nekatere SFS so celo povezane z univerzami. Tak primer je SFS v
Coloradu, ki je sestavni del CSU. Financiranje SFS je v največji meri proračunsko
(zvezni in državni proračun vsak po tretjino), preostanek (ena tretjina) pa iz prihodkov od lastnih storitev (npr. prihodki od proizvodnje sadik, prihodki od prodaje prilagojene mehanizacije in opreme za gašenje
požarov, izdelava načrtov, programov in
projektov ter druga tehnična pomoč za lastnike zemljišč, storitve za druge vladne in
nevladne organizacije itd.).

Druge dejavnosti
USDAFS se je doslej med drugim ukvarjala tudi z upravljanjem, t.j. urejanjem in
vzdrževanjem rekreacijske infrastrukture
(npr. s prostori za kampiranje in piknike) ter
z zbiranjem pristojbin za njeno uporabo (8 1O $ na dan po avtomobilu) v nacionalnih
gozdovih. Vendar so bile te pristojbine prihodek proračuna, tako da tega denarja ni
bilo mogoče vračati nazaj v te objekte. Sedaj pa je upravljanje teh rekreacijskih objektov v javnih gozdovih skoraj v celoti koncesionirano. Izgradnja tovrstnih novih objektov pa je, zaradi večjih investicijskih
stroškov, še vedno naloga USDAFS. Koncesionarji - zaradi kadrovskih krčenj (!) večinoma nekdanji zvezni gozdarski uslužbenci - večji del sredstev od pristojbin, ki jih
sami zbirajo, obdržijo za vzdrževanje, minimalni delež pa (celo) plačajo kot odškodnino za podeljeno koncesijo. Na ta način je
med drugim preprečen odliv večine zbranih
sredstev v proračun.
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Programi
gozdov

tehnične

pomoči

lastnikom

Programi tehnične pomoči, ki so namenjeni lastnikom gozdov so: (1) program
"skrbništva" gozdov (Forest Stewardship
Programme) za manjše lastnike (pod 400
ha), ki vključuje dolgoročni načrt z obnovo
in nego gozda, ohranjanjem habitatov ter
ukrepi za varovalno in rekreacijsko funkcijo, (2) program subvencij za skrbništvo gozdov (Stewardship Incentives Programme),
ki jih zagotavlja zvezni proračun, in (3) program davčnih olajšav (t.i. Forest Ag), ki
omogoča precejšnje davčne olajšave (do
75 %) lastnikom, če z gozdom gospodarijo
in prodajajo les. Zanimivo je, da pravzaprav sama višina finančnih proračunskih
sredstev niti ni najbolj omejujoč dejavnik,
odločilno je, koliko novih programov lahko
izvede na leto SFS. Višina subvencij znaša
najmanj 50 % vrednosti del, za redčenja pa
npr. okrog 800 $ po hektaru.

Združevanje lastnikov gozdov
Posebej je omembe vreden interes po
povezovanju manjših lastnikov gozdov, in
sicer tako lokalno (zaradi upešnejšega boja
proti požarom, za skupne gradnje in vzdrževanje cest, uspešnejše prodaje lesa, itd.),
kakor tudi širše. Eno takšnih združenj lastnikov gozdov oziroma nevladnih programov
pomoči za zasebne gozdove je t.i. American Tree Farm System, kot program Ameriške fundacije za gozdove (American Forest Fundation), ki združuje 60.000 lastnikov z namenom uvajanja učinkovitejšega
gospodarjenja z gozdovi. Program med drugim vključuje tudi različne oblike tekmovanj
in priznanj lastnikom gozdov za vzorno gospodarjenje (npr. najboljši "Tree Farmer" leta).
Državna služba za parke upravlja regionalne parke (State Park Service), katerih
upravljanje se bistveno razlikuje od nacionalnih. Običajno gre za ohranjevalno gospodarsko rabo naravnih virov, ki mora zagotavljati tudi ekonomsko podlago za park.
Tak primer je Custer State Park v Južni
Dakoti, ki smo ga obiskali. Financiranje teh
parkov torej poteka iz prihodkov od gospodarjenja z naravnimi viri ter od turistične
funkcije (vstopnine) in drugih virov (donacije).
SLUŽBA ZA PARKE
Zvezna služba za parke upravlja nacionalne parke (National Park Service) in je
pristojna za njihovo celovito upravljanje od usmerjanja večnamenske rabe naravnih
yirov (predvsem turistične in rekreacijske)
do njihovega varstva ter opravljanja vseh
drugih dejavnosti, vključno z izobraževanjem, vzgojo in nadzorom obiskovalcev. Sicer pa so gozdovi in drugi naravni viri v
nacionalnih parkih prepuščeni naravnemu
razvoju (ni gospodarske rabe), kar velja
tudi za divjad. Lov je dovoljen le v nekaterih
nacionalnih parkih, in sicer le avtohtonim
prebivalcem (lndijancem), v vseh parkih pa
je dovoljen ribolov. Lastnina zemljišč v parku je v celoti javna.
Značilnost za ameriške nacionalne parke
je izredno velik obisk - v nacionalnem parku Rocky Mountains (11 0.000 ha) je obiskovalcev nad 3 mio na leto, kar je toliko
kot v osemkrat večjem Yelowstonu. Vir fi-

nanciranja nacionalnega parka oziroma
NPS je zvezni proračun ter prihodek od
pristojbin (vstopnin), ki znašajo 5 $ na avtomobil, pri čemer park po posebnem zakonu lahko obdrži 50 %, drugo pa gre v proračun. Pričakujejo pa spremembo zakona,
ki bi omogočila, da ves prihodek od pristojbin ostane v parku. Pomembni viri financiranja parka so tudi donacije sponzorjev
(npr. Texaco), za kar obstaja celo poseben
zakon, ter prihodki od reklamne uporabe
imena parka.

SLUŽBA ZA DIVJAD
Služba za divjad (Wildlife Service) je na
zvezni ravni pristojna le za zavarovane in
migracijske živalske vrste, na državni ravni
pa za gospodarjenje in varstvo divjadi. Pri
tem je ohranjanje habitatov- na javnih zemljiščih - naloga gozdarske službe. Financiranje zvezne službe za divjad je v celoti
proračunsko, financiranje državne pa poteka prek prodaje licenc za odstrel divjadi, ki
predstavljajo do 85 % prihodka, drugo pa
so razne federalne takse ipd. Država plačuje lastnikom zemljišč odškodnino za škodo zaradi divjadi. Lastniki zasebnih zemljišč lahko pridobljene licence naprej prodajajo najugodnejšim ponudnikom (lovcem),
na javnih zemljiščih pa ostaja cena licence
za odstrel nespremenjena. Tako je mogoče za osnovno ceno licence (30 $ za domačina, 200 $ za tujca) npr. priti do jelena.
Sicer pa turizem, povezan z divjadjo in lovam, prinaša ogromen prihodek (v Coloradu je npr. 2.3 mio lovskih turistov na leto).
Sicer pa agencija intenzivno skrbi za izobraževanje in vzgojo mladine in javnosti.
NEKATERA ZA NAS POMEMBNA AMERIŠKA SPOZNANJA IN IZKUŠNJE
Številna spoznanja in izkušnje iz ZDA,
seveda niso neposredno prenosljive, so pomembne tudi za naše gozdarstvo
oziroma za sistem sonaravnega gospodarjenja v Sloveniji nasploh. Sistem v gozdarstvu, ki smo ga postavili, je tudi na podlagi
takšnih spoznanj mogoče preverjati in ga
postopno dograjevati s tistimi zamislimi, ki
bi bile za nas sprejemljive. Nekatera bistvena spoznanja in izkušnje za nas bi lahko
bila naslednja:
čeprav
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• Eno temljnih načel delovanja USDAFS,
nad katerim se velja še posebej zamisliti,
sloni na misli prvega direktorja USDAFS
Gifforda Pichota pred več kot 1OO leti: "dve
stvari sta pomembni v tem materialnem
svetu: naravni viri in ljudje". Vpliv javnosti
na ravnanje z naravnimi viri je sedaj eden
najresnejših dejavnikov pri oblikovanju te
politike, ki je zaradi tega izredno zahtevna.
Naša rešitev, ki je v zvezi z vplivom lastni-

kov gozdov in javnosti na sprejemanje odločitev sprejeta v zakonu o gozdovih (sveti
Zavoda za gozdove Slovenije), pa je v tem
smislu zelo izvirna in lahko pomeni model
tudi za druge države.
• Izkušnje v ZDA nas prepričujejo, da naš
Zavod, zaradi celovitosti (interdisciplinarnosti) njegovih dejavnosti oziroma nalog slednje bi bile v ZDA razdeljene najmanj
med tri zvezne in prav toliko državnih agencij -, lahko tudi v mednarodnemm merilu
služi kot vzor za celovito (=trajnostno) usmerjanje gospodarjenja z gozdovi in drugimi gozdnimi viri.
• USDAFS, ki je pristojen tako za usmerjanje gospodarjenja z javnimi _gozdovi, kakor tudi za samo gospodarjenJe (sklepanJe
pogodb o prodaji lesa na panju z izvajalci),
pa je lahko vzor urejanju pogodbenih (koncesijskih) razmerij tudi pri nas. Njihov sistem izračunavanja izklicna cene lesa z
upoštevanjem standardiziranih str?~k.ov izvedbe potrebnih del pa nas prepncuJe, da
smo pri določanju načina izraču~a plačil~
za koncesijo v državnih gozdovih ravnah
prav.
• Pristojnost za strokovno usmerjanje

gospodarjenja z naravnimi ekosistemi travišč (pašnikov) je v ZDA v rokah gozdarjev
in nam prav tako lahko služi za vzor, saj pri
nas (pol) naravni ekosistemi travišč, prostorsko gledano, praktično nimajo svojega strokovnega usmerjevalca. To še zlasti velja za
kmetijska zemljišča v zaraščanju.
• Glede gospodarjenja z zasebnimi gozdovi so za nas lahko zelo pomembne ameriške izkušnje pri prostovoljnem povezovanju in organiziranju lastnikov gozdov in še
posebej pri zbiranju sredstev za vlaganja v
gozdove tudi na nevladni ravm (pnspevk1
lesne industrije, drugi donatorji).
• Način zbiranja sredstev za ameriške
(državne in zasebne) gozdove, ki se kljub
namensko zagotovljeni proračunski podpori (in sredstvom od prodaje lesa v državnih
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gozdovih) steka v dve nevladni fundaciji, je
lahko tudi odlična zamisel, da bi k~j podobnega - če je potrebno celo z zakonom zasnovali tudi v Sloveniji (npr. Fundacijo za
gozdove).
• Prenašanje ameriške politike glede
možnosti ohranjanja in trajnostnega gospodarjenja z naravnimi viri ali pa strategije
varstva narave le na zemljiščih v javni lasti,
pa seveda, že zaradi naše ustave (in zakonov), po kateri ima lastnina nad zemljišči
gospodarsko, socialno in ekološko funkcijo,
in zaradi prevladujočega zasebnega lastništva zemljišč, ne more priti v poštev.
• Spoznanja glede dejavnosti USDAFS,
ki je usmerjena tudi v raziskovanje, nas
lahko krepijo v prepričanju, da bi bilo nekaj
podobnega potrebno zagotoviti tudi pri nas.
Žal pa za financiranje samostojnih raziskovalnih projektov Zavod nima lastnih sredstev (od prodaje lesa), tako kot je to značil
no za USDAFS.
• Strateški programi/plani, ki jih za svoja
področja dela oziroma dejavnosti pripravlja
USDAFS, bi bili gotovo potrebni tudi pri
nas. V njih so določeni dolgoročno poslanstvo ter cilji (strategija) delovanja USDAFS.
Izdelava takšnih programov bi po začetnih
nekaj letih oblikovanja novega sistema koristila tudi vsem našim gozdarskim inštitucijam.
• Na področju financiranja javne gozdarske službe in z njim povezanih problemov,
ki so tudi v ZDA podobni (proračunske restrikcije), so ameriške izkušnje zelo pomembne. Gre za iskanje dodatnih finanč
nih virov, npr. na podlagi (korektnega) zaračunavanja svojih storitev v skladu z zakonom, kar je v sodelovanju s posameznimi
inštitucijami ali pa zasebnimi lastniki v ZDA
popolnoma normalno.
• Za predstavitev našega sonaravnega
gospodarjenja z gozdovi tudi zunaj naših
meja ter za uspešno izpopolnjevanje novega sistema v gozdarstvu sta na vsak način
potrebna intenzivnejše mednarodno sodelovanje in izmenjava izkušenj s tujimi vladnimi in nevladnimi organizacijami. V tem
smislu naj bi še letos tudi formalno izrazili
svoj interes po sodelovanju z USDAFS. Ena
siceršnjih možnosti slovenske predstavitve
pa bi bila npr. v organiziranju mednarodnih
seminarjev s področja filozofije in tehnike
sonaravnega gojenja gozdov.
• Velik izziv za nas bi moralo biti sezna-

njanje ljudi s funkcijo gozdov (npr. v gozdnih informacijskih centrih) in z našim sanaravnim gozdarstvom ter o gozdarskih inštitucijah nasploh; o tem se lahko še posebej
veliko naučimo v ZDA.
• Ameriške izkušnje kažejo, da je (neprofitno) trženje rekreacijske in turistične funkcije gozdov zelo pomembno. Žal pri nas s
tem niti še nismo začeli, imamo pa za to že
zagotovljene določene predpogoje. Tudi to
je lahko dodatni vir dohodka, ki naj bi se
vračal nazaj v gozd (za opremljanje in vzdrževanje učnih poti, rekreacijske infrastrukture, za ekološko vzgojo in izobraževanje,
seznanjanje javnosti, ipd.). Lep primer tega
je npr. upravljanje kampirnih prostorov v
državnih gozdovih v ZDA, ki je sedaj celo
koncesionirano.
• Zmanjševanje gospodarske funkcije
gozdov je očitno tudi ameriški trend. Ekonomske zakonitosti v gozdu pa lahko igrajo
tako negativno kot tudi pozitivno vlogo.
Slednja je v gozdovih v območju Rocky
Mountains izražena v celoti, saj zaradi neekonomičnosti tu praktično ni sečenj. Gaz-

davi so namreč v celoti prepuščeni naravnemu razvoju. Tudi v Sloveniji bo ekonomske zakonitosti potrebno v prihodnje glede
tega bolj upoštevati. V težjih rastiščnih ter
ekoloških (in s tem tudi spravilnih) razmerah, kjer je gospodarska funkcija manj pomembna, bo zato treba gozdove tudi prepuščati naravnemu razvoju.
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Razmišljanje o študijskem potovanju po ZDA
Primož ILEŠič•
Jeseni 1996 smo predstavniki Zavoda za
gozdove Slovenije odšli v ZDA na povabilo
Washinghton State University, Department
of Natural Resources Sciences oziroma
Gozdarske svetovalne službe - Cooperative Extension. Naš namen je bil pridobiti
informacije in spoznanja o načinih izobraževanja lastnikov gozdov in javnosti v ameriški zvezni državi Washington. Program našega študijskega potovanja je bil izredno
bogat in poučen. Opravili smo veliko število
delovnih pogovorov z odgovornimi osebami za posamezna področja gozdarstva, z
gozdarskimi svetovalci in obiske na krajevnih uradih izpostave državnega urada za

* P. 1., dipl. inž. gozd., Zavod za gozdove Slo~
venije, 1000 Ljubljana, Večna pot 2, SLO

naravne vire - Washington State Department of Natural Resources. Pogovarjali
smo se s predstavniki zasebnih svetovalnih
firm, spoznavali smo vlogo gozdnih požarov v procesu naravne obnove gozda, ogledali smo si domiselen način terenskega
spravila lesa s konji in se seznanili z nači
nom in organizacijo kmečkega turizma v
ZDA. Na Washington State University smo
se pogovarjali z njenimi predstavniki, z izobraževalci in voditelji programov dela z otroki, obiskali smo dekana in direktorja in predavali študentom o slovenskem gozdarstvu
ter jih seznanili z vlogo ZGS. Naš program
je vseboval tudi pogovor o reševanju spornih situacij med različnimi interesnimi skupinami na področjih ekonomika, ekologije
in sociologije. Ogledali smo si učni gozd
in se pogovarjali s predstavniki državnega
Gozd V 54, 1996
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tudi seznanjanje s problematiko varstva in
varovanja populacij prosto živečih divjih

Washington State University, ki ima svoje
·izpostave po celotni državi Washington. Cilj
delovanja službe je pomoč lastnikom in javnosti pri uporabi znanja in strokovnih dosežkov v praksi. V ta namen potrebujejo

urada za naravne

sociologi. Zelo
izobraževanju

vire in z gozdarskimi

poučni so bili pogovori o
in poučevanju otrok, kakor

živali oziroma zagotavljanja njim primernih

dobro izobražen in kvaliteten strokovni ka-

habitatov. Udeležili smo se večernega sestanka z lastniki gozdov, na katerem so
lastniki gozdov sami predstavili svoje izdelke in dosežke pri delu z gozdom, na primer gojitvene načrte. Z dekanom fakultete
v Seattlu smo se pogovarjali o organizacij-

der, ki zna nastopati prepričljivo, tako, da
lahko uspešno svetuje lastnikom. Zato zelo
skrbno izbirajo kadre. Poleg strokovnosti

skih vprašanjih in se seznanili z različnimi
računalniškimi možnostmi vizualizacije pokrajine in raznimi drugimi oblikami računal

vanja lastnikov obsega tudi organiziranje
tečajev s področij:
-gospodarjenja in upravljanja z gozdom

niških simulacij in vizualnih grafik. študijsko potovanje smo zaključili z ogledom nacionalnih parkov v zahodnem delu ZDA.

in naravnimi viri;

V ameriškem družbenem in kulturnem
sistemu je posvečena velika pozornost varovanju človekovih pravic, spoštovanju ose-

be, njene nedotakljivosti in spoštovanju lastnine. Poudarjene so polna svoboda, polna
odgovornost in spoštovanje drugačnosti.
Glede ekonomskega sistema je potrebno
podčrtati izreden vpliv tržnega gospodarstva na celotno družbeno življenje. Vse je
podrejeno zahtevam tržišča, konkurenčno

sti, boju za kupca. Ideje o subvencioniranju
posameznih področij gospodarstva v ZDA
niso priljubljene, ker je vprašanje ravnanja
z denarjem davkoplačevalcev zelo občutljivo.

so zahtevane govorne in komunikacijske
sposobnosti, sposobnost izražanja, pisanja
in primerno obnašanje. Vsebina izobraže-

-gojen ja (redčenje, obvejevanje) in varstva gozdov (bolezni, požari);
-tehnologije dela v gozdu in gozdnih prometnic;
- habitatov za divje živali;

-ohranjanja kvalitete tal in
-gozdne ekologije;

rastišča;

- sečnje in spravila;

-ohranjanja kvalitete voda;
-gozdnih proizvodov;
-prodaje lesa;
-in drugih sorodnih dejavnosti.
Washington State University oziroma
svetovalna služba te univerze dobiva denarna sredstva pretežno od raznih institucij
in firm, z oglaševanjem v časopisih in z

-kot svetovalna gozdarska služba, ki je
organizirana v sklopu Washington State

izdajanjem publikacij.
Lastnike gozdov in javnost neposredno
poučujejo posamično, skupinsko (skupine
po 50 ljudi) ali pa posredno z avdio-kasetami, video-kasetami, CD itd. Najprej razmislijo, za katero skupino naj pripravijo napotke in kakšen učinek želijo doseči. Potem
posameznim skupinam ponudijo razlage v

University-Cooperative Extension;
-kot državni urad za naravne vire - De-

primerni obliki in vsebini. Pomemben je način predstavitve, pri katerem mora gozdar-

partement of Natural Resource Sciences,

ski svetovalec ostati nevtralen. Gozdar nastopa predvsem kot javni delavec. Zato mora poznati dogajanja v lokalni skupnosti in

Gozdarstvo je v ameriški zvezni državi
Washington organizirano na 4 različne načine:

-kot federalna gozdarska služba, ki skrbi za zvezne gozdove - USDA Forest Service;

ki se ukvarja predvsem z nadzorom izvaja-

nja del v gozdovih in
-kot zasebne organizacije, ki se ukvarja-

na terenu. Veliki lastniki so pomembni za-

jo s celotno organizacijo gozdarskega poslovanja - Association of Counsulting Fo-

radi velikosti površine gozda, majhni lastniki pa so enako pomembni, ker predstavljajo potencialne volilne glasove. Velik poudarek dajejo delu z mladino, v tem sklopu je
program 4H (Head, Heart, Hands, Health)

resters.

Naloga gozdarske pospeševalne službe
je predvsem v dajanju kakovostnih informacij, svetovanju in v izobraževanju lastni-

kov gozdov ter vzdrževanju baz podatkov,
ki so v zvezi z gozdom. Pospeševalna in

svetovalna služba je organizirana v sklopu
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- glava, srce, roke, zdravje, ki uči in vzgaja
otroke prek raznih dejavnosti v naravi in z
ročnim delom. Gozdarji so močno povezani s šolo, posameznimi družinami, tudi s

cerkvenimi organizacijami. Delujejo profesionalno, pri delu pa jim pomagajo prostovoljci. Gozdar tako nastopa tudi v vlogi uči
telja. Dobro mora poznati ekonomsko tržne
in socialne razmere območja, kjer deluje.
Biti mora strokovno usposobljen za razumevanje sporov in tudi za njihovo reševanje. Na srečanjih, ki smo jih imeli z različni
mi predstavniki Washington State University, je bilo izraženo tudi mnenje, da so
sestanki del učnega procesa. Zaradi lažjega reševanja sporov je potrebno najprej
pridobiti stališča članov, ki sodelujejo na
sestankih. Pri delu z lastniki gozdov je gozdar zaželjen kot koordinator dela med različnimi organizacijami, ki delujejo na terenu,
in predstavlja programe za lastnike (npr.
lastnikom gozdov pošlje kartico z vprašalnikom, kaj želijo, gre med ljudi in se zanima
za njihovo delo, saj se zaveda, da ljudje
sami ne bodo prišli k njemu).
Temeljna izkušnja s potovanja po ZDA
je, da se moramo gozdarji v prihodnosti
bolj obrniti tako k lastnikom gozdov kakor
tudi k davkoplačevalcem, da moramo podrobno raziskati in ugotoviti njihove potrebe ter jim pomagati pri uresničevanju njihovih želja. Pri načrtovanju (gozdnogospodarskem in drugem) je potrebno zagotoviti
uravnoteženost med načrtovanjem na območnem nivoju in načrtovanjem na centralnem nivoju. Glede samega načina komuniciranja z lastniki in javnostjo, velja, da pomeni pri predstavitvi 50% njena vsebina,
50 % pa način pogovora. Zato bomo morali
načinu predstavitve v prihodnosti posvetiti
več pozornosti in si pridobiti lastnosti, ki so
potrebne za delo s strankami: vljudnost,
učinkovitost, odprtost, pomoč bližnjemu in
nevtralnost. Ljudem se bomo morali znati
bolj približati, se naučiti spoznavati njihove
potrebe in jim ustreči. Spoznati moramo,
da se lahko učimo od vsakega človeka, saj

ima vsakdo izkušnje in lahko predstavlja za
nas vir znanja.
Na podlagi izkušenj, ki smo jih pridobili
na študijskem potovanju po ZDA, menimo,
da je na Zavodu za gozdove Slovenije potrebno nameniti izobraževanju še večjo po~
zornost kot do sedaj. Izobraževati je potrebno lastnike gozdov, zaposlene ljudi v
Zavodu in javnost. Izobraževanje na vseh
ravneh postaja za nas gozdarje priložnost
in potreba, če hočemo obstati v pogojih
konkurence, ki bo postala z vstopom Slovenije v EU še ostrejša. Še bolj kot do
sedaj moramo iti med ljudi, se zanimati za
njihove potrebe in se truditi ljudem ustreči.
To velja tako za potrebe lastnikov gozdov
kot tudi za potrebe širše javnosti. Opogumlja in navdušuje nas spoznanje, da ni strokovnega področja, kjer ljudem ne bi mogli
svetovati na demokratičen in sproščen na~
čin. Področje svetovanja ni omejeno strogo
na gozdarsko stroko, ampak vključuje tudi
druga ))mejna(( področja, npr. ekonomsko
in pravno svetovanje, svetovanje s področ
ja lovstva, računalništva itd. Odprte so široke možnosti za svetovanje glede davčnih
pristojbin, cen lesa, zavarovanja, izobraževanja itd.
Prepričan sem, da je naše študijsko potovanje veliko prispevalo k navezavi koristnih stikov med ameriško in slovensko gozdarsko službo. Zaposleni na Zavodu za gozdove Slovenije se lahko pri tem sodelovanju veliko naučimo o organizaciji, tehnikah
in načinih svetovanja in izobraževanja lastnikov gozdov in javnosti. Naša stran pa
lahko ameriški ponudi kvalitetno izobraževanje s področja dela z gozdom, predvsem
v strokovnem, ekološkem in sonaravnem
smislu. Interes in potreba sta bili z ameriške strani že izraženi. Z naše strani se bo
potrebno organizirati v tem smislu in ameriškim gozdarjem ponuditi tovrstne storitve.
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