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Vestnik s kravato
Pred vami je prva številka 56. letnika Gozdarskega vestnika. Kot
smo obljubili, s prenovljeno zunanjo podobo. Ohranili smo format,
spremenili pa videz platnic in notranjosti. Novosti na platnicah so
simbol izdajatelj·a, nekaj poudarkov iz vsebine in nagrajena fotografija
iz lanskega natečaja - tokrat revimi gozdar pri delu. Dvo barvna grafična podoba notranjosti poudarja delitev Vestnika na dva dela. Prvi
je namenjen daljšim strokovnim razpravam, drugi aktualnim prispevkom v rubrikah. Barva notranjosti se bo od številke do številke spreminjala; v letošnjem
letu med umirjen imi odtenki zelene in modre. Odločili smo se za odprto oblikovanje, ki
izkorišča celotno razpolotljivo površino izbranega formata, da pa se znotraj Vestnika
ne boste izgubili, bodo poskrbeli dobro vidni naslovi rubrik- krava te.
Upamo, da vam bodo spremembe zunanje podobe revije všeč (vsem pač nikoli), saj
smo z njimi želeli poudariti tudi vsebinski prepih pri reviji. Gozdarski vestnik bo tudi v
bodoče glasilo v katerem bomo objavljali strokovne in znanstvene prispevke, ki obravnavajo gozd, gozdni prostor in gozdarstvo. Se naprej si bomo prizadevali za kulturo
dialoga, ki ga v času večpfastno razcepljene stroke še kako potrebujemo. Zelo smo
veseli, da so pisci prepoznali Vestnik kot medij·, ki omogoča soočanje različnih pogledov.
To se kaže tudi v tej številki, ki je v veliki meri posvečena predstavitvi posveta Zveze:
Sona ravno gospodarjenje in raba gozdov- obnovljivega naravnega bogastva- v novih
razmerah. Gozdarji smo različnost v naravi sprejeli kot vrednoto, sedaj se bomo morali
naučiti živeti še z različnostjo mnenj in to sprejeti kot bogastvo duha.
Večji poudarek bi radi dali tudi utripu dela po gozdarskih društvih, vendar to brez
vašega sodelovanja ne gre. Vabimo vsa gozdarska društva, da nam s kratkim prispevkom
predstavijo člane in svojo dejavnost- opravljeno ali šefe načrtovano. Šefe, ko se boste
tudi sami našli na straneh vašega Vestnika, se bodo tkale vezi pripadnosti reviji in
utrjevala naklonjenost stroki.
Eden pomembnih znakov pripadnosti reviji (vsaj za urednika) je tudi pravočasno poravnana naročnina. Prav sredi pisanja tega uvodnlka sem prejel novoletno voščilnico z
dvoumna naslovnico in naslednjo vsebino: 'Spoštovani, odpovedujem naročanje Gozdarskega vestnika, seveda pa se ne bom odpovedal prebiranju cenjenega glasila in
revlj'e gozdarjev, fe v knjižnici si ga bom sposojal. Saj veste, pokojnina ... ' Vse bi bilo
lepo in prav, če ne bi 'voščila· podpisal gozdar. ki je bil dolga leta pojem strokovnjaka in
vzor številnim mladim kadrom. Mar niti on ne razume, da Vestnik ni Delo, da nekega
dne Vestnika NE BO v knjižnico, če ga ne bo podpiral in branil vsak, ki se je zave2al tej
stroki. Gozdarski vestnik ni revija s stabilno bodočnostjo. Njen obstoj je tradicionalno
ogrožen in tudi letos je do konca letnika še veliko če-jev. Ali pa to morda pomeni, da naj
veterani nosijo kravate, mladi (po srcu ali kar tako) pa zavihajo rokave? Dragi prijatelji
Vestnika, kot vidite smo v uredništvu to že storili, zato ste sedaj na potezi vi. Primite za
pero (raje tipkovnico) in napišite prispevek za Vestnik, ponudite ga sodelavcu in pridobite
novega naročnika ali pa vsaj poskrbite, da bo tudi vaših 'nekajjurjev' naročnine omogočilo izid naslednje številke! Za naše kravate je še čas.
Mag. Robert Robek
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Gospodarnos · gospodarjenja z gozdovi v novih družbenih in
gospodarskih razmerah
Effi ciency of Fores tr y under the new Social and Econom ic Conditions
Iztok W INf<L ER ·. J urij M AR ENČEh

Izvleček :

Winkler, l., Marenče, J.: Gospodarnost gospoda~enja z gozdovi v novih družbenih in gospodarskih razmerah. Gozdarski
vestnik, št. 1/1998. V slovenščini s povzetkom v angleščini . cii. lit. 9.
Gospodarnost gospada~enja z gozdovi se je zaradi spremenjenih družbenih in gospodarskih razmer spremenila . Zlasti
na to vplivajo zmanjšani obseg gozdne proizvodnje in poslabšana sestava gozdnih lesnih sortimentov. Gozdarske
gospodarske dn.Jžbe se postopoma utrjujejo kol gospodarski subjekti, zasebni lastniki gozdov pa kot individualni proizvajalci
na majhnim razdrobljen\ gozdni posesti težka dosegajo gospodarsko ugodne rezultate. Za nadaljnji razvoj gospoda~enja
z gozdovi so zelo pomembne stabilnejše splošne gospodarske razmere in krepitev gozdarskega podjetništva, vendar v
trdno postavljenih ekoloških okvirih.
Ključne

besede: gozdovi, gozdarstvo, gospodarnost. zaposlenost, plače .

Abstract:
Winkler, 1., Marenče, J.: Efficiency of Forestry under the new Social and Economic Conditions. Gozdarski vestnik, No.
1/1998. !n Slovene with a summary in English, lit. quot. 9.
The efficiency of forestry has changed due to altered social and economic conditions . ln particular. the reduced extent
of forest wood production and the deterioration of the com position of forest wood assortments have had a strong impact
on lhe efficiency of forestry. Forestry societies are gradually consolidating as economic enterprises. white private forest
owners- as indlvldual producers on a limited and seatle red forest property- hardly reach economically favourable resulls.
For the continuing development of forestry, the general economic condilions are of the greatest importance, white the
forest economy must be strengthened in a consolidated ecological framework .

Key words: forests, forestry. effic!ency, emp!oyment, salaries.

UVOD
INTRODUCTION
Spremenjene družbene in gospodarske razmere po letu 1990 se v slovenskem gozdarstvu kažejo zlasti v naslednjih značilnostih:
- ločitev javnih od poslovnih dejavnosti gozdarstvu,
-javni interes za trajnost gozdov in vseh njihovih funkcij zagotavlja javna
gozdarska služba;
- preoblikovanje gozdnih gospodarstev v gozdarske gospodarske družbe,
ki v gozdovih opravljajo poslovne dejavnosti, ter lastninsko preoblikovanje
teh podjetij v gozdarske gospodarske družbe:
- nastanek novih subjektov v poslovni sferi gozdarstva,
-zasebni lastnik gozda postaja formalno samostojen, v okviru usmeritev gozdnogospodarskega in gozdnogojitvenega načrta in v sodelovanju z javno
gozdarsko službo se odloča o gospodarjenju s svojim gozdom; povsem
samostojen pa je pri odločanju za gozdno proizvodnjo in pri prodaji !esa;
~z državnimi gozdovi upravlja in razpolaga Sklad kmetijskih zemljišč in
gozdov, dela v državnih gozdovih pa na podlagi koncesijske pogodbe
opravljajo dosedanji upravljalci teh gozdov;
-sistem financiranja gozdne reprodukcije je spremenjen: vsak lastnik je sam
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odgovoren za gozdno reprodukcijo, država mu pri tem pomaga s subvencijami ter davčnimi oprostitvami in olajšavami;
- zaporedne naravne kalami tete so močno načele gospodarnost dela v gozdovih.
Na gospodarske razmere v gozdarstvu močno vplivajo tudi težave pri
preobrazbi lesnopredelovalne industrije, zlasti celulozne. Prodaja lesa, zlasti
manj kakovostnih sortimentov. je težja.

2 GOZDNA PROIZVODNJA
2 FOREST WOOD PRODUCTION
Posledica spremenjenih razmer je močna produkcijska depresija, ki se kaže
v znatno zmanjšan em obsegu gozdne proizvodnje (sečnje) ter prepolovljenem
obsegu izvedenih gojitvenih del v gozdovih .
V obdobju 1991-1995 se je obseg sečnje v vseh gozdovih v prime~avi s
prejšnjim petletnim obdobjem zmanjšal za 35 %, leta 19% pa je spet nekoliko
porastel in je po podatkih Zavoda za gozdove znašal2,33 milijonov m3 . Dejanski
obseg sečnje je verjetno nekaj večji, kot kažejo uradni podatki. Na podlagi
rezultatov ankete med lastniki gozdov leta 1995 (WINKLER 1MEDVED 1996),
bi lahko sklepali, da znaša okoli 2,6- 2,7 milijonov m3 . Razliko je treba pripisati
večji neevidentirani sečnji, kot jo upošteva Zavod za gozdove. in zlasti
neustreznim tarifam za ugotavljanje lesne mase. Maljevec (1997) je v svoji
diplomski nalogi ugotovil, da je bilo na območju Snežnik v letih 1994 in 1995
razme~e med neto posekana in bruto odkazano lesno maso pri iglavcih 0,94,
pri listavcih pa 0,90.
Sortimentna sestava posekanega lesa je zaradi zaporednih kalami tet vsako
leto slabša, povečuje se delež lesa za kemično predelavo. Zanesljivih podatkov
o sortimentni sestavi celotne gozdne proizvodnje nimamo, saj zasebni lastniki
del proizvodnje porabijo zase ali v lastni predelavi, podatki o prodaji lesa pa so
prav tako nezanesfjivi. Še najbolje lahko sklepamo o sortimentni sestavi gozdne
proizvodnje na podlagi podatkov o tej sestavi v državnih gozdovih.
Lastninsko preoblikovanje gozdnih gospodarstev in nastanek novih
poslovnih subjektov v gozdarstvu se kaže tudi v pozitivnem razmahu podjetniške miselnosti, ki pa lahko ob pomanjkljivem nadzoru v gozdovih začne
delovati negativno na gozdove.
Pregledn ica 1: Sortimentna sestava posekanega lesa v državnih
gozdovih
Tab le 1: Assorfment composition of
cul wood in state-owned forests

Skupina sertimentov
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Vir: podatki gozdarskih gospodarskih družb J Source: data from forestry societies
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gospodarstvu Takšno razmerJe me~ povpref,nima plačama v gospodarll1VV.,
yozdarsl\'u Je ie dolgoletno on v posame?n•h lellh le nekOliko niha
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6 GOSPODARNOST GOSPODARJENJA Z DJUAVNIMI GOZDOVI

""' IICDfW"IY

11"'3 .. aru..~~

O. v ppoctenMJ n goataratvu
'•

f\ EFI'ICIENCV O~ FORESTR\' WITJ.l STATE OWNED FORESTS

Kcwia~

go&:lO~~

UOt'tl'tlvQII'Qih $~~brle$",

-rod"' l:'n.WV

Z drl avn•mii)02dovl OOSI)Odan IUP<WviJll ., ttUpoa.gaj Slded 11!>CI•f6~1h
tetnltoič •n gozdov Republil<e Siov&nOJe Dela • dtUrvnoh pozdow•ll ,zval&lo
Kll<'ces•onu~•. ~J prltlotlljeroe g<llllneleu>eZA pr ~MC~>
(JO IzvaJanJa del pf~ČU}elo Sl<lodu onsoeve~ za~. ki ,ev !>SMI

kJell"""""""'

go.1cm.

'eniB Sklad mnrn del doblfBne leine "'""' ""'""""' nt tM!Cif-na dN v
<Jr;ta~h go%00\fl, kol !10 npt SI>NOil' gozdov alsenec~ ~dnlhte61. ~
JO namanJ• lud• zn gradl'ljO go.rxtn;, cal Sl<lad ya IIJdl:aw:aMC UJ pla611>
prometnega dovl<a za le$ na ee~ . od sucjtl I<Oocesijslo/l pnheld~ov pa mora
olablb tull• pr1spevel< lll SkM!nm ~odnii\JlO sAiad. Pta-; pn poskwM1u
$<1Jda se dooro ka!ejo vse posebllosb gospoda<J&"'• z go2dovl. ~l le<JB,O. do
·•~'"* del dose.tene tenle nano"'"""""'" za maeo~ntt p<Mtti!f\8 ttrotl<u
trpr S31\8t~) v naslednjih let.~'> ZalO lidi lahko na reruloole gosf)Odlll)enja
qlooamo ~eklM10 >e s1uu1 ~ ta.ovno llllOI.lbfe.

Za gospodarjenje z drta....,mi gozdovlv obclobjiJ 199<1· 1996 1e ln a~•lno
IIOI,ante povprečnih Jltodatnol\ cene gozdnllles,.h sor~fl\en iOv, hkrdll p~
~131na r3sl l!ro!i<ov ;>ndobtvanta lesa Ta~o ~ren ta 12 drtavmh gozdov Iz
1<1!1 v leto zmM~UJ4! Pa venoar JO gozdan:ke gospodarske dru~be. k•
•r'a)a,O dela v dr1a""lh gozdo.,h • leloh 1994 1996 zago1ov11e Sklaou
k...-ehjsloll zomljltč 11 gozdOv Republtl<a SfoventJ• ni!lo ol<. 660 m10 SIT

7 GOSPODARNOST GOZDNEGA DELA ZASEBNIH LASTNIKOV
GOZOOV
7 EFFICtENCY Ol' ACTIVllY OF PRIVATE FOREST OWNERS
lastnollo go2clov so oo PIV! spros~IVI gospod a~enja teta 1990.
glode obvezne P<odate •esa, pogosto razotaran1. Subvenci je za
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Vv Anala>lllollodor. •

all"-q-of~- IQ97

re-owr>ed lore.J•

gozdnogo.spOOanl<ll dola ""pr81tU!jt-ne '" ne ~ no~dafloga .,.,.,.
'"" \'Zajemoo5U ki re~ ~e<\11 ptel.o p<ospe... & Ll bioiMI<3 vla\)aoja,
prodaja lesa pa 1e letJa rol ji! kazalo Zlltn!e fTW1091Spet obra!:.>JO k ne~danpm
goldnlmgo$f)Odar>r.ot~~.lapl'!l pn~upui&S<~ zagotaviJato potreboo varnost
NekalNI 1 - gozdov pa so raMI tudllasl11o pr-mamo prodelavo lesa.
V preglednoc.i 9 so poi(au.nl koeroc.en~~ gospodarnosti p.,.amezmh mot·
nih jmode"lhl l!!hno/ogll••čn!" 1n !lll<BVI!a le~ Kqoficlltnlgospodamosh
~anja~ 1" 121at~~ ~ot raz.me rle med O<lkuono cono lesa na

kaml ·

""-'>).! cest11n •trol.lll .eb'>!e ln !.pnivilli

Na naOn n ~st pridobivanja lese v us&bnln IJ02dovth odloalno vplivajo vetlkosl celotne ln gozdne posesiJ 1n s tflm povezan Obseg
selnje. os slro~kovno Sllant pa zlasto ~o a stror"ega dela, ko re v veloko meri
odVISlla OO IZk~tenosll detovn1h sredsla\t. Mode Ina anah.ta ukonlčenosh

delo'lflih s.edSlev, strMJ.ov ~o gospodarnosh dera ~ njlmo. kile upo~ teval a
veliltoal gozdne posesll, mcfr.o 111. pmmerno teM ologoro dela ter naravne
sesla)ne in proiZvodr>e •azmere ;e polo.azala do na ma1Mo go1dno poS&s\1,
ko v SloYeniJ' ~ veano previadule. n1 z oobeno teMoJOg110 ~togote dos&tl
gospodarsko pozltivn09a pndooivanja lesa (gozdne takse) in lastna ~na
pnOobivanta lesa ne pokn'va proda1ne cene lesa "8 kamionski CEI:Stl. Na
sreon, gc.zdru posest (nad .lO ha) lahke· pnt.akujemo oo>lltvne ckonomske
rezuftate le pn b.<l1h teflnoklgoJah, koo porabljajo pnlago,en6 kmO!IJ$ke Irak·
torye Le r.ajvečja gozdoa posesti c<llogota kombiroaciro rnzllčnlh tennologlj
pndobM!nl'l lesa ln tudJ poZitivne ekonomske učin~e {MARENČE 1997!
Zato se. razumljivo, posta'~Ja vp ra~a11je, zakar ~a<ftbnr la.,nlklgotdov
k~ub tak1m gospodarslum kazaJcem še vedno data.io v gozdu .
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yos;)Od;Jrskih razmerah

POVZETEK
Spremenjene družbene in gospodarske razmere po letu 1990 se v slovenskem gozdarstvu kažejo zlasti v
naslednjih značilnostih:
- ločitev javnih od poslovnih dejavnosti v gozdarstvu;
-javni interes za trajnost gozdov in vseh njihovih funkcij zagotavlja javna gozdarska služba;
- preoblikovanje gozdnih gospodarstev v gozdarska podjetja, ki v gozdovih opravljajo poslovne dejavnosti, ter
lastninsko preoblikovanje teh podjetij v gozdarske gospodarske družbe;
- nastanek novih poslovnih subjektov v poslovni sferi gozdarstva;
-zasebni lastnik gozda postaja formalno samostojen in se v okviru usmeritev gozdnogospodarskega in gozdnogojitvenega načrta sam odloča o gospodarjenju s svojim gozdom; samostojen je tudi pri odločanju za gozdno
proizvodnjo in pri prodaji lesa;
-z državnimi gozdovi upravlja in razpolaga Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov, izvajanje del v državnih gozdovih
pa na podlagi koncesijskega razmerja opravljajo dosedanji upravljalci teh gozdov;
- sistem financiranja gozdne reprodukcije je spremenjen; vsak lastnik je sam odgovoren za gozdno reprodukcijo,
država mu pri tem pomaga s subvencijami in davčnimi oprostitvami in olajšavami;
- zaporedne naravne kalamitete so močno načele gospodarnost dela v gozdovih.
Na gospodarske razmere v gozdarstvu močno vplivajo težave pri preobrazbi lesnopredelovalne industrije,
zlasti celulozne. Prodaja lesar posebno manj kakovostnih sortimentov. je težja.
Posledica spremenjenih razmer je močna produkcijska depresija, ki se kaže v znatno zmanjšanem obsegu
gozdne proizvodnje (sečnje) ter prepolovljenem obsegu gojitvenih del v gozdovih.
Lastninsko preoblikovanje gozdnih gospodarstev in nastanek novih poslovnih subjektov v gozdarstvu se kaže
tudi v pozitivnem razmahu podjetniške miselnosti, ki pa lahko ob pomanjkljivem nadzoru v gozdovih začne delovati
negativno na gozdove.
Število zaposlenih v gozdarstvu se je prepolovilo, v zadnjih letih se spet stabilizira. lzobrazbena in starostna
sestava gozdarskih poslovnih subjektov je še vedno razmeroma ugodna. največji primanjkljaj nastaja pri izobraževanju delavcev v neposredni gozdni proizvodnji.
Rezultati gospodarjenja gozdarskih podjetij so v okvirih, ki veljajo za celotno slovensko gospodarstvo.
Zasebni lastniki gozdov so po prvi sprostitvi gospoda~enja leta 1990, zlasti glede obvezne prodaje lesa, pogosto
razočarani. Subvencije za gozdnogospodarska dela so premajhne in ne nadomeščajo nekdanjega sistema vzajemnosti, ki je bila zagotovljena preko prispevka za biološka vlaganja, prodaja lesa pa je težja, kot je kazalo. Zato
se mnogi spet obračajo k nekdanjim gozdnim gospodarstvom, ki jim pri odkupu lesa zagotavlja potrebno varnost.
Gospoda most dela na razdrobljeni zasebni gozdni posesti je nizka. Na majhni posesti, ki v Sloveniji še vedno
prevladuje, ni z nobeno tehnologijo mogoče doseči gospodarsko pozitivne gozdne proizvodnje in lastna cena pridobivanja lesa ne pokriva prodajne cene lesa na kamionski cesti. Na srednji gozdni posesti (nad 30 ha) lahko pričaku
jemo pozitivne ekonomske rezultate pri uporabi tehnologij, ki uporabljajo prilagojene kmetijske traktorje. Le največja
gozdna posest omogoča kombinacijo različnih tehnologij pridobivanja lesa in tudi pozitivne ekonomske učinke.
Za izboljšanje nastalih razmer so pomembne stabilnejše splošne gospodarske razmere, ki bodo omogočale
normalno prodajo lesa, pravočasno plačevanje lesa in ustvarjala razmere za intenzivnejši prispevek države pri
vlaganjih v gozdove. Krepiti moramo gozdarsko podjetništvo, vendar pa le v trdno postavljenih ekoloških okvirih.
To narekuje stalno preve~anje in ocenjevanje, kako izvajalci izpolnjujejo pogoje za izvajanje del v gozdovih. Zasebni
lastniki gozdov bodo morali bolj upoštevati stvarne ekonomske razmere in se za učinkovitejše gospoda~enje z
gozdovi bolj povezovati ali pa presoditi, če se jim splača samim še izvajati dela v gozdovih.

EFFICIENCY OF FORESTRY UNDER THE NEW SOCIAL AND ECONOMIC CONDITIONS
Summary
The altered social and economic conditions after 1990 have become apparent, in particular, in the following
ways:
- the division of forestry into public and business activities;
- the public interest in the preservation of forests with all their functions is se cu red by the Public Forest Service;
- the reorgimisation of forest properties into for es try enterprises performing business activities in the woods, as
well as ownership transformation in the se enterprises which are becoming for es try societies;
10
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_ establishment of new business subjects in the business sphere of forestry;
_ private forest owners become formally independent, and are free to choose the forestry mode in their forests
with in the framework of the guidelines of the forestry and silv1cultural plan; they are also independent in choosing the wood production and sale;
_ state-owned forests are run and managed by the Agricultural Plats and Forests Fund, while work in these stateowned forests is performed by the previous administrators of these forests on the basis of a concession;
_ the system of financing forest reproduction has changed : the responsibility forforest re production now li es with
every single owner, while the state offers subsidies and tax relief;
- a success ion of natural disasters have much reduced the efficiency of fores1ry work.
The difficulties in reorganising the wood-processing industry, in particular, the cellulose industry, have had a
strong impact on the economic conditions in the forestry sector. It is get1ing difficult to sell wood, above all, the
less good quality assortments.
The consequences of altered conditions area mark ed production crisis, which shows itself in greatly reduced
wood production (felllngs ), and a halving of silvicultural work in the forests .
The ownership transformation of the forest properties and the emergence of new business subjects in the
forestry sector also manifests itself ina positive boost of business mentality, which may, however, start having a
negative impact on the forests when there is a lack of control.
The number of people employed in forestry has ha\ved, bu1 has been stable over the last few years. The
education and age com position of forestry business subjects remains relatively favourable, while there is a large
deficit at training workers in the immediate wood production.
The results of the management in forestry enterprises are within the framework of the ove rail Slovenian economy.
Since the first liberalisation of forestry in 1990, the private forest owners have often been disappointed, particularly as regards the sale of wood. The subventions for forestry work are too small, and do not re place the
former system of reciprocity, which was assured via a contribution for biological investments: the sale of wood is
more difficult than anticipated . This is why many tum to the formerforest enterprises, where the necessary security in selling wood is guaranteed .
The efficiency of work on scattered private forest properties is low. Small properties, stili prevailing in Slovenia,
cannot give an economically positive yield, even using the best technology. The cost of production cannot be
covered by the sales price reached "on the truck road". For medium-sized forest properties (above 30 ha), positive economic results may be anticipated, using an adapted tractor. However, only the largest forest prcperties
enable the owner to use different wood production technologies and yield a profit.
To enhance the existing conditions, it is most important to stabilise the economy asa whole, which will then
allow for normal saJe s conditions for wood, in-time payment of wood, and ere ate condruons where state subsidies
through investrnents in the forests will increase. ln order for this to come true, a continuous control and assessment of whether the conditions for performing work in the woods are adequately met must be made. The private
forest owners will have to consider the actual economic conditions to a greater extent, and co-operate more
intensively, or judge whether periorming work in their forests on their own is worthwhile .
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Gozdnogospodarsko načrtovanje v Zavodu za gozdove S avenije
· · luci novosti Pravilnika o gozdnogospodarski

Forestry plan nin

in gozdnogojitvenih nacrtih

in tt1 e Slovenian Fores t Service

-i n !he light of the lovelties of 1e Re~Juiatlons on Forestry (, nd Si iViCUituml Planning
Ž l v~H\ V SE IC '

Izvleček:

Veselič,

Gozdnogospodarsko načrtovanje v Zavodu za gozdove Slovenije. Gozdarski vestnik, št. i/1998. V
cit. lit. 3.
V prispevku prikazuje avtor vsebino gozdnogospodarskih načrtov, kot jih določa novi, pravkar izdelani Pravilnik o
gozdnogospodarskih in gozdnogojitvenih načrtih, ter bistvene novosti, ki ji glede načina izdelave, vsebine in spremljanja
izvajanja gozdnogospodarskih načrtov določa novi pravilnik. Navedene so organizacijske in tehnološke novosti pri izdelavi
gozdnogospodarskih načrtov ter kratek pregled najpomembnejših nalog Zaveda za gozdove Slovenije. opravljenih na
področju načrtovanja razvoja gozdov in gozdnega prostora v preteklih treh letih.

L..:

slovenščini,

Ključne besede: go2dnogospodarsko načrtovanje, go2darska zakonodaja, Zavod za gozdove Slovenije.

Abstract:
Veselič,

L..: Forestry planning in the Slovenian Forest Service. Gozdarski vestnik, No. 1/1998. ln Slovene, lit. quot. 3.
ln his article, the aulhor shows the content of forestry plans as determined by the newly enacted Regulations on Forestry and Silvicultural Planning. These include the fundamental novelties stipulated by the new regulations, regarding the
formulation mode. conte nt and the accompaniment of the implementation of the forestry plans. The au thor mentions the
organisational and technologica\ novelties at the formulation of forestry plans, and gives a brief survey oi the most important tasks of the Slovenian Forest Service in the area of forest development planning and forest area over the past thr ee
years.
Key words: forestry planning, forestry legislation, Slovenian Forest Service.

1 UVOD
INTRODUCTION
Zavod za gozdove Slovenije (v nadaljevanju ZGS) nadaljuje tradicijo
načrtnega usmerjanja razvoja gozdov na Slovenskem. Kot nam je znano,
je minilo že več kot dvesto let, odkar je bil na Slovenskem izdelan prvi
gozdnogospodarski načrt.
Po Zakonu o gozdovih (1993) so podlaga za gospodarjenje z gozdovi:
- Program razvoja gozdov v Sloveniji,
- načrti za gospodarjenje z gozdovi;
ti pa so: - gozdnogospodarski načrti (območij in gospodarskih enot),
- gozdnogojitveni načrti,
- lovskogojitveni načrti.

• Mag·. ž. V,, dipl. lnz. gozd.,
Zavod za gozdove Slovenije.
Večna pot 2, 1000 ljubljana, SLO
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K usmerjanju razvoja gozdov spadajo seveda tudi izbira drevja za posek
in vse druge strokovne odločitve (npr. odločitve v zvezi z varstvenimi deli),
ki vplivajo na razvoj gozda, vključno z njegovim živalskim svetom in vsemi
drugimi njegovimi prvinami .
V tem prispevku bomo obravnavali samo področje gozdnogospodarskega načrtovanja oziroma vsa dela, ki so povezana z izdelavo gozdnogospodarskih načrtov.
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2 VSEBINA GOZDNOGOSPODARSKrH NAČRTOV
2 CONTENT OF FORESTRY PLANS
V grobem je vsebina gozdnogospodarskih načrtov nakazana že v Zakonu
gozdovih, podrobneje pa bo določena s pravkar izdelanim Pravilnikom o
gozdnogospodarskih in gozdnogojitvenih načrtih.
Izdelava omenjenega pravilnika je bila izjemno obsežna in zahtevna
naloga, ki je dodobra namučila komisijo Ministrstva za kmetijstvo, gozw
darstvo in prehrano, v kateri so poleg gozdarskih sodelovali tudi drugi strokovnjaki. Vprašanja ožje gozdarske vsebine, zlasti tista bolj operativna, smo
pomagali razreševati tudi na številnih strokovnih sestankih v Zavodu za
gozdove Slovenije. Ne glede na velike obveze pri izdelavi gozdnogospow
darskih načrtov, je izdelava novega pravilnika, za katero je bilo seveda
pristojno Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, dajala v preteklih
treh letih tudi na Zavodu za gozdove Slovenije nedvomno osrednji ton
vsemu strokovnemu delu na področju gozdnogospodarskega načrtovanja.
Naj poudarim, da vsebina pravilnika ni nastajala neodvisno od možnih
in predvidenih tehnoloških rešitev. Nekaterih bistvenih določb pravilnika si
ne bi upali zapisati v dani obliki, če ne bi vedeli, da bo ZGS tehnološko kos
načinom dela, ki lahko zagotovijo njihovo izpolnitev. Besedo »tehnološkoa
je treba razumeti tu zelo kompleksno in zajema cel splet pogojev, med
katerimi so bistveni tehnični (oprema) in kadrovski (obvladovanje sodobnih
orodij). Tudi zato je bila izdelava Pravilnika o gozdnogospodarskih in gozdnogojitvenih načrtih tako zahtevna, še posebej, ker so nekateri načini
obravnavanja prostora šele dosegli razvojno stopnjo njihove operativne
uporabe (npr. izdelava ortofoto izdelkov).
Hkrati z napovedjo novega pravilnika smo se na Zavodu za gozdove
Slovenije odločili tudi posodobiti način dela pri zbiranju in obravnavi podatkov o gozdu in gozdnem prostoru. Zlasti je bilo treba temeljito posodobiti
področje prostorske informatike. Normativna in tehnološka prenova gozdnogospodarskega načrtovanja sta torej potekali hkrati in usklajeno.
Dane priložnosti ne bi želel izkoristiti za nekakšno uradno predstavitev
novega pravilnika. Prepričan sem, da bo za to drug, primernejši trenutek,
ko bodo opravljeno delo predstavili tudi drugi sodelujoči, zlasti mag. Sašo
Golob, svetovalec Vlade pri Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, saj je bil njegov prispevek pri izdelavi pravilnika izjemno velik in
tvoren. Ker pa je bilo delo Zavoda na področju gozdnogospodarskega načrtovanja že v preteklem obdobju tesno povezano z izdelavo pravilnika in
letos njegove vsebine delo Zavoda na tem področju pravzaprav že določajo,
določale pa ga bodo tudi v prihodnje, naj mi bo dovoljeno, da ob tej priliki
predstavim vsaj najpomembnejše novosti omenjenega pravilnika.
0

3 NAJPOMEMBNEJŠE VSEBINSKE NOVOSTI PRAVILNIKA V
ZVEZI Z GOZDNOGOSPODARSKIMI NAČRTI
3 ESSENTIAL NOVELTI ES IN REGULATIONS REGARDING FORESTRY
PLANNING
Za začetek navedimo iz omenjenega pravilnika pregled vsebine gozdno~
gospodarskih načrtov območij in gospodarskih enot.
Vsebina gozdnogospodarskega načrta območja:
1. splošni opis GGO;
2. utemeljitev in prikaz funkcij gozdov;
3. opis stanja gozdov;
4. analiza preteklega gospodarjenja;
GozdV 56 (199B) 1
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Ves eliC.

Z.:

G oL dn c,( os pod CJrsk o načrtovanje v Zavod u za gozdove Sl ovenije

5.
6.
7.
8.

oris zakonitosti razvoja gozdov:
določitev ciljev, usmeritev in ukrepov za gospodarjenje z gozdovi;
okvirna ekonomska presoja gospodarjenja z gozdovi;
določitev obdobij veljavnosti gozdnogospodarskih načrtov GE;
9. priloga s pregledi stanja, usmeritev in ukrepov po ravneh načrtovanja.

Vsebina gozdnogospodarskega načrta gospodarske enote:
1. splošni opis GE;
2. prikaz funkcij gozdov;
3. opis stanja gozdov:
4. analiza prete k lega gospodarjenja;
5. oris zakonitosti razvoja gozdov;
6. doloeitev ciljev, usmeritev in ukrepov gospodarjenja z gozdovi;
7. določitev usmeritev za gospoda~enje s posamičnimi gozdnimi drevesi
in skupinami gozdnega drevja zunaj naselij;
8. okvirna ekonomska presoja gospodarjenja z gozdovi:
9. priloga s pregledi stanja, ciljev, usmeritev in ukrepov po ravneh
načrtovanja.

Stanje gozda

Folo: lado Kutnar

Gozdni prostor - pojem in njegovo zelo grobo definicijo vsebuje že
Zakon o gozdovih, pravilnik ga v 11. členu podrobneje opredeli.
V gozdni prostor se poleg gozda in rušja, vključijo naslednja. z gozdom
ekološko oziroma funkcionalno povezana negozdna zemljišča:
- v gorski gozdnati krajini vse površine naravnih ekosistemov, kot so naravna
travinja in skalovja oziroma pobočni grušči, ki ležijo pod drevesne mejo,
ter pobočja ekstenzivne (gozdne) paše, izločijo pa se urejeni planinski
pašniki;
-v gozdni krajini ne naseljene senožeti in lazi in vsi morebitni naravni ekosistemi iz prejšnje alineje;
-v gozdnati krajini ne naseljene senožeti in lazi, če se pojavljajo kot osredki
znotraj gozda na površinah do 2 ha, izločijo pa se vsa druga kmetijska
zemljišča, tudi tista, ki so v okviru samotnih kmetij (celkov), ce so večja
kot 0,5 ha;
-v kmetijski in primestni krajini samo gozdovi, prav tako pa tudi nenaseljeni
os redki kmetijskih zemljišč znotraj gozdnih kompleksov, če so manjši kot
0.5 ha.
V istem členu so navedeni tudi kriteriji za opredelitev tipov krajin (gozdna
krajina, gozdna ta kraj ina itd.).

Funkcije gozdov· v 9. in 10. členu pravilnika ter v prilogah 1 in 2 so
podrobno navedene njihove definicije, merila za njihovo ovrednotenje, način
njihovega prikaza, standardiziran pa je tudi opis funkcijskih enot (s pripadajočo preglednica F1 ).
Ugotavljanje površin gozda- 32. člen.
Površina gozda se določi po njegovem realnem obsegu v naravi, ki se
ga ugotovi iz uravnanih letalskih posnetkov (morda jutri iz satelitskih posnetkov). Ta površina se uporablja za vse strokovne analize v gozdnogospodarskem načrtu. Samo na ravni oddelka/odseka se na robu opisnega
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lista navede tudi njegova površina kot seštevek parcel, ki po katastrski karti
spadajo v dani oddelek/odsek.
Navedeni so kriteriji za gozd na zemljiščih v zarašča nju - 32 . člen .
V gozd se uvrščajo tudi kmetijska zemljišča v zarasčanju, če se zadnjih
20 let niso uporabljala v kmetijske namene in je pokrovnost gozdnega drevja
oziroma drugega gozdnega rastja na njih presegla 75 %, pri čemer se
površine, ki so večje od 0,5 ha, obravnavajo po delih, velikih 0,5 ha .
Spremenjene so kategorije gozdov (13, člen)
Po kategorijah gozdov se gozdovi delijo na:
- večnamenske gozdove;
-gozdove s posebnim namenom, v katerih so gozdnogospodarski ukrepi
dovoljeni;
- gozdove s posebnim namenom, v katerih gozdnogospodarski ukrepi niso
dovoljeni oziroma so dovoljeni le izjemoma;
- varovalne gozdove.
Pravilnik tudi dopušča , da je isti gospodarski razred v dveh kategorijah
gozda, če med njima ne gre za bistvene razlike pri ciljih ali usmeritvah gospodarjenja z gozdom (14. člen) .
Spremenjene so oblike lastništva (16. člen).
Po oblikah lastništva se gozdovi delijo na zasebne , državne,
in gozdove drugih pravnih oseb.
Opis gozdov zajema vsebino iz dveh informacijskih
- iz oddelka/odseka - rastiščne vsebine,
- iz sestaja - sestojne značilnosti .

občinske

izhodišč:

Iz presekov sestojev in odsekov ter navedbe deležev lastništva v njih
pridobimo tudi podatke o možnem poseku ter potrebnih gojitvenih in varstvenih delih za vse ravni posameznih oblik lastništev.
Opredeljeni so kriteriji za uporabo inventurnlh metod- 33. člen.
Uvedene so »mešane(( razvojne faze oz. zgradbe sestojev (posamično
do šopasto raznodobni sestoji, gnezdasto do skupinsko raznodobni sestoji),
za potrebe uredi\venih pregledov so razvojne faze mladje, gošča in letvenjak
združene v mladovje, določeno pa je njegovo evidentiranje tudi v drugih
razvojnih fazah oz. zgradbah, kjer se pojavlja. Podrobneje je opredeljena
razvojna faza pomlajenca (priloga 3) .
Trajnost donosov se univerzalno preverja prek debelinskih razredov, tovrstna presoja na osnovi razvojnih faz je za del sestojev, ki jim je
določena Mazvojno čista« razvojna faza, samo dodatna ilustracija stanja v
pogledu trajnosti donosov.
Po debelini se drevje razvršča v 5 debelinskih razredov (priloga 3).
Ob meritvah sestojev na stalnih vzorčnih ploskvah, ki predstavljajo osnovno inventurno metodo, se evidentira tudi odmrlo drevje (31. člen).
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Izdela se sestojna karta -karta sestojnih tipov, ki se med seboj ločijo
po razvojni fazi oz. zgradbi in/ali drevesni sestavi (31. člen).

Cilji
Na rav~i gospodarskega razreda GE se določi (le) gozdnogojitveni cilj
člen), na ravni gospodarskega razreda GGO pa se poleg gozdnogojitvenega cilja določi tudi optimalni model gozda (23. člen).

(38.

Usmeritve
Navesti je treba usmeritve za gospodarjenje s posamičnimi gozdnimi
drevesi in skupinami gozdnega drevja zunaj naselij (Zakon o gozdovih,

51.

člen).

Evidentiranje poseka in gojitvenih in varstvenih del
Evidentira se tudi ocenjene količine neizkoriščenega drevja (47. člen).
Spremenjene so vrste poseka (priloga 3).
Spremenjeni so tudi:
DOPUSTNA ODSTOPANJA pri izvajanju gozdnogospodarskih načrtov
(44. in 51. člen) ter
POSTOPEK SPREJEMANJA gozdnogospodarskih načrtov (52 - 56.
člen).

4 ORGANIZACIJSKE IN TEHNOLOŠKE NOVOSTI PRI IZDELAVI
GOZDNOGOSPODARSKIH NAČRTOV
4 ORGANISATIONAL AND TECHNOLOGICAL NOVELTIES AT THE
FORMULATION OF FORESTRY PLANS

Foto: Lado Kutnar
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Gozdnogospodarski načrt nastaja ob sodelovanju gozdarskega strokovnjaka na krajevni enoti in gozdarskega strokovnjaka na sedežu območne
enote. Pri izdelavi načrta je v delo aktivno vključen tudi revirni gozdar.
Vse pomembne prostorske vsebine se geokodirajo in vnesejo v prostorsko informacijski sistem računalniškega medija (osnovna celica opisa sestoja je presek sestaja in oddelka/odseka).
Opis negovalne enote v gozdnogojitvenem načrtu in opis sestoja za
potrebe gozdnogospodarskega načrta sta usklajena. To zelo olajšuje pretok
informacij rned obema ravnema načrtovanja, saj je pogosto negovalna enota
hkrati tudi sestoj. Pri izdelavi gozdnogojitvenega načrta so uvedene določene rešitve (opombe oziroma gozdnogojitveni napotki za posamezne šope
ali skupine dreves znotraj negovalnih enot), da zaradi navedene uskladitve
na ravni gojitvenega načrtovanja ne trpi prožnost gozdnogojitvenega usmerjanja.
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5 DELO ZGS NA PODROČJU GOZDNOGOSPODARSKEGA
NAČRTOVANJA V PRETEKLIH TREH LETIH
5 WORK OF THE SLOVENIAN FOREST SERVICE IN THE AREA OF
FORESTRY PLANNING OVER THE PAST THREE YEARS

v preteklih letih je vzporedno

potekala izdelava gozdnogospodarskih

načrtov, skladno z veljavnim pravilnikom, ter iskanje novih poti gozdnogos-

podarskega načrtovanja. Kot sem že omenil, je bilo v iskanje novih rešitev
na obravnavanem področju vključenih veliko strokovnjakov ZGS.
če je bil zaradi kompleksnosti in zahtevnosti vsebine pravilnika nujen
daljši čas pri iskanju njegovih ustreznih rešitev oziroma določb, pa v ZGS
nismo želeli izgubljati časa z odlaganjem začetka tako izpopolnjenega
načrtovanja. Zato smo se odločili pogumno zakoračiti po novi poti že v letu
1997. Vsi opisi in meritve sestojev so v letu 1997 izvedeni že skladno z
novim pravilnikom, v zaključni fazi je tudi izdelava vseh potrebnih računal
niških programov. Po območnih enotah poteka že tudi digitaliziranje prostorskih vsebin.
Prikazane vsebinske ter organizacijske in tehnološke novosti pri izdelavi
in spremljanju izvajanja gozdnogospodarskih načrtov pomenijo velik strokovni napredek go2.dnogospodarskega načrtovanja v Sloveniji. Tako velika
sprememba v vsebini, organizaciji in tehnologiji dela pri obravnavi vsega
gozdnega prostora v Sloveniji, ki zadeva tudi zelo veliko število ljudi, ki so
vključeni v izdelavo gozdnogospodarskih načrtov, pa je nedvomno vsestransko zelo velik zalogaj za ZGS, ki je po zakonu zadolžen za izdelavo
gozdnogospodarskih načrtov.
Zaradi vključitve strokovnega kadra s krajevnih enot v izdelavo gozdnogospodarskih načrtov in temu prilagojene dinamike izdelave gozdnogospodarskih načrtov gospodarskih enot je bilo treba precejšnjemu številu gozdnogospodarskih načrtov spremeniti roke njihove veljavnosti, iz strokovnih razlogov pa smo v treh gozdnogospodarskih območjih tudi spremenili meje
gospodarskih enot. Posebej veliko spremembo gozdno ureditve ne člen itve
je doživelo ljubljansko gozdnogospodarsko območje. Navedeno je skupaj
zahtevalo, da smo izpeljali postopek spremembe sedmih območnih gozdnogospodarskih načrtov.
Zaključili smo projekt predloga revizije gozdnih rezervatov, pravkar pa
zaključujemo predlog revizije varovalnih gozdov in določitev primestnih
gozdov z izjemno poudarjeno socialno funkcijo gozdov. Izdelali smo tudi
predlog določevanja katastrskih razredov za gozd.

Viri
Zakon o gozdovih.- Ur. L. RS, št. 30/93.
Pravilnik o vsebini in načinu izdelave gozdnogospodarskih načrtov in o evidenci
njihovega izvrševanja.- Ur. L. SRS. št. 33/1987.
Pravilnik o gozdnogospodarskih in gozdnogojitvenih načrtih (v postopku izdaje).
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Razprave
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Zagotavljanje gozdne reprodukcije
Safeguardi ng forest reproduction
Iztok WINKLER ·. Darij KRAJ Č I Č u

Izvleček:

Winkler, 1., Krajčič, 0.: Zagotavljanje gozdne reprodukcije. Gozdarski vestnik, št. 1/1998. V slovenščini, s povzetkom
v angleščini, cit. lit. 12.
Temeljno odgovornost za gozdno reprodukcijo nosijo lastniki gozdov, država jim pri tem pomaga s strokovnim svetovanjem in materialnimi subvencijami pa tudi z davčnimi olajšavami in oprostitvami. Vrednostni obseg vlaganj v gozdove
znaša okoli 15% vrednosti posekanega lesa, država k temu prispeva iz proračuna okoli 31 %. Realna proračunska sredstva
za vlaganja v gozdove so v obdobju 1992-1996 nihala, imela pa so tendenco zmanjševanja. razen v letu 1990. To je
negativno vplivalo na skupni fizični obseg vlaganj v gozdove, ki znatno zaostaja za potrebami.
Ključne

besede: gozd, reprodukcija, subvencija.

Abstract:
Winkler, 1., Krajčič, D.: Safeguarding forest reproduction. Gozdarski vestnik. No. 1/1998. ln Slovene, with a summary
in English, lit. quot. 12.
The basic responsibility for forest reproduction lies with the forest owners, while the state helps them with professional
counselling and material subsidies, as well as through va rio us type s of tax relief. lnvestments into the forests amount to
approximately 15 °/o of the value of cul wood, the state contributing approximately 31 %from the national budget. The real
budgetary funds allotted to investments into the forests fluctuated in the period from 1992 to 1996, with a downward trend,
except for the year 1996. This ha s had negative repercussions on the total physical extent of investments into the forests,
which !ag behind the need noticeably.
Key words: forest, reproduction, subvention.

1 UVOD
INTRODUCTION
V obdobju skupnega gospoda~enja z družbenimi in zasebnimi gozdovi se
je gozdarstvo v reprodukcijskem smislu samofinanciralo, le k razši~eni reprodukciji so nekaj sredstev prispevali porabniki lesa. Pnspevek za biološka vlaganja so plačevali vsi lastniki v določenem odstotku vrednosti prodanega lesa.
Sredstva so zbira li območno in porablja li po programu vlaganj, ki je bil določen
z gozdnogospodarskimi načrti. Sredstva za razši~eno reprodukcijo so se prelivala tudi med območji in tako je bil zagotovljen skladnejši razvoj vseh gozdov.

• Prof. dr. l. W., Odddelek za
gozdarstvo in obnovljiva gozdne
vire Biotehniške fakultete, Večna
pot 83, 1000 Ljubljana, SLO
•• Asist. mag. D. K., Oddelek
za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire B[otehniške fakultete,
Večna pot 83, 1000 Ljubljana,
SLO
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2 GOZDNA REPRODUKCIJA JE INTERES LASTNIKOV GOZDOV
IN JAVNI INTERES, LAHKO PA TUDI SKUPNI POSLOVNI
INTERES GOZDARSTVA IN PORABNIKOV LESA
2 FOREST REPRODUCTION IS IN BOTH THE FOREST OWNER'S AND
PUBLIC INTEREST, AND MAY ALSO BE OF COMMON BUSINESS INTEREST TO FORESTRY AND WOOD USERS
Učinkovito gospodarjenje z gozdovi zahteva stalno reprodukcijo gozdov in
njeno stabilno financiranje. Zagotavljamo jo z biološkimi (gojenje in varstvo
gozdov) in tehničnimi vlaganji (gradnja in vzdrževanje gozdnih cest) v gozdove.
Poleg interesa lastnika gozda, ki pričakuje od svojega gozda predvsem gospodarske koristi, je ohranitev in razvoj vseh gozdov tudi javni interes. Javni
int~res se nanaša predvsem na trajnost gozdov in njihovih funkcij, zlasti eko~
loških in socialnih. Zato je nujno, da k sredstvom za vlaganja v gozdove prispeva
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tudi država kot predstavnik javnega interesa. Porabniki lesa prispevajo za
vlaganja v gozdove v okviru tržne cene gozdnih lesnih sortimentov, lahko pa
imajo tudi poseben poslovni interes za vlaganja v gozdove, da si zagotovijo
stabilnejše oskrbo z lesom nasploh, zlasti pa stabilno oskrbo s posebej kakovostnimi sortimenti.

3 SKRB ZA GOZDNO REPRODUKCIJO JE PREDVSEM LASTNIKOVA, DRŽAVA MU PRI TEM POMAGA
3 OWNERS ARE RESPONSIBLE FOR FOREST REPRODUCTION, WITH
STATE ASSISTANCE
S spremembo zakona o gozdovih leta 1993 je bil sistem odgovornosti in
zagotavljanja sredstev za gozdno reprodukcijo povsem spremenjen. Temeljno
odgovornost za gozdno reprodukcijo ima lastnik gozda sam, država pa mu pri
tem pomaga. Vzajemnost velja samo še pri vzdrževanju gozdnih cest, za kar
vsi lastniki gozdov plačujejo prispevek po enotni stopnji, na posamezne občine
pa se zbrana sredstva delijo po posebnih merilih.
Država se je z zakonom o gozdovih (1993) in na njegovi podlagi izdani
odredbi o financiranju in sofinanciranju vlaganj v gozdove iz sredstev proračuna RS (1994) obvezala, da bo v nekaterih primerih krila vse (npr. gojitvena
dela v varovalnih gozdovih), v nekaterih pa del stroškov vlaganj v gozdove.
Državni gozdovi ostajajo glede vlaganj v gozdove na samofinanciranju, razen
pri vzdrževanju gozdnih cest in varstvu gozdov. Z zakonom o gozdovih pa je
določeno, da se sredstva za gojitvena in varstvena dela v gozdovih, ki so lahko
predmet denacionalizacije, do pravnomočnosti akta o denacionalizaciji zagotavljajo iz proračuna Republike Slovenije.
Razlogi za subvencije iz državnega proračuna za vlaganja v gozdove so:
-javni interes za ohranitev in razvoj gozdov,
- materialne koristi gozda, ki jih lahko uživamo vsi, ne samo lastniki gozdov,
- interes države, da iz gospodarsko-političnih razlogov pomaga določenim
skupinam lastnikov gozdov.
Navedenim razlogom sledijo tudi kriteriji za subvencioniranje, kot so uveljavljeni v sedaj veljavnih predpisih. Višina subvencije je odvisna od vrste del.
pouda~enosti ekoloških in socialnih funkcij gozda, socialnoekonomskega statusa lastnika in velikosti njegove gozdne posesti (WINKLER 1996).

4 SKUPNI OBSEG VLAGANJ V GOZDOVE IN PRISPEVEK DRŽAVE
PRI NJIIHOVEM ZAGOTAVLJANJU
4 TOTAL INVESTMENTS INTO FORESTS AND THE STATE'S SHARE IN
SAFEGUARDING THEM
Po letu 1990 stati sti čno sprem lja mo le še fizični obseg vlaganj v gozdove in
vrednostni prispevek države za ta vlaganja. Seveda pa je pomembno vedeti
tudi, kolikšna je skupna vrednost vseh vlaganj v gozdove. Izračun, ki upošteva
ovrednoten obseg opravljenih dnin gojitvenih in varstvenih del ter ustrezen delež
materialnih stroškov in višino dnine za lastnike gozdov po ustaljeni metodologiji
(WINKLER 1996), kaže, da je v letu 1996 skupna vrednost vseh vlaganj v
gozdove znašala okoli 2,2 milijarde tolarjev oziroma 1.980 S IT/ha. Pri skupni
sečnji okoli 2,3 mio m3 in povprečni prodajni ceni lesa 6.500 SIT/m 3 , znašajo
vsa vlaganja v gozdove okoli 15 °/o prodajne vrednosti posekanega lesa.
V letu 1996 je odpadlo na biološka vlaganja 61 %vseh vlaganj v gozdove,
na tehnična pa 39%. Največji vrednostni delež (39 %) odpade na vzdrževanje
gozdnih cest, sledijo pa vlaganja v varstvo gozdov (28 %). Delež sofinanciranja
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iz državnega proračuna znaša pri vseh vlaganjih 31 %, pri obnovi gozdov 31
%, pri negi gozdov 25% in pri varstvu gozdov 37 %. Pri tehničnih vlaganjih v
gozdove je delež sredstev iz državnega proračuna 30 %, v celoti za vzd~evanje
gozdnih cest.
Vr5ta vlagaf'lj
Sert ef investment
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Preglednica 1: Ocena vseh vlaganj
v gozdove v letu 1996 v 000 SIT
Table 1: Assessment of all Jnvestments into Forests in 1996 in thousandSIT
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Pri vlaganjih v državne gozdove je delež sofinanciranja iz proračunskih
sredstev 26 %, pri vlaganjih v zasebne gozdove pa 36 %.
Realna proračunska sredstva za vlaganja v gozdove so v petletnem obdobju
1992-1996 nihala, imela pa so tendenco zmanjševanja, razen leta 1996, ko so
se sredstva realno povečala, predvsem zaradi močno povečanih sredstev za
varstvo gozdov in deloma zaradi povečanih sredstev za vzdrževanje gozdnih
cest. Na večji padec realnih sredstev za vlaganja v gozdove zaviral no vplivajo
predvsem povečana sredstva za varstvo gozdov, ki so bila v teh letih nenormalno
visoka zaradi zaporednih izrednih naravnih dogodkov (podlubniki, snegolom,
žledolom ). Stroški varstva gozdov pa v ekonomskem smislu niso pravo vlaganje,
ampak tekoči proizvodni stroški, ki zagotavljajo redno vzdrževanje obstoječega
stanja gozdov. Brez teh ukrepov bi se stanje gozdov bistveno poslabšalo, vendar
pa z njimi samo ohranjamo ali sanira mo dejansko stanje.
Sedanji trendi pravih vlaganj v gozdove so v nasprotju z usmeritvami
Programa razvoja gozdov v Sloveniji iz leta 1996 (npr. glede povečevanja
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izkoriščenosti proitvO<Inejja potenciala gozantt rasooč. izboljšanja kakovosb
gozdnih sestojev. rntet~ziviranja nege z re dčenji illl.). Z ekooomskega in
narodoogospodaffikega vidi<a je najbolj zaskrbljujoč prav padec vlaganj v nego
gozdov. ker s temne nadal;ujemo vlaganj, ki smo jih inocorah z obnovo gozda.
Tako npr mlad~ oS:..ja neobžeto. go!iča oečiščena, letven)<lk nereočen •td.
Pro račui\SI<a sredstva za bioloŠKa viagan1a v gozdove (obnova, nega in
varstvo gozdov) na enoto površine so po sek1orj" I<>Stništva v zadnjih petih
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5 RAZPRAVA IN SKLEP
5 DISCl.ISSION AND CONCLUSION
Posta'<ljeni SIStell' r.nanciranja gozdne reprodukcije je v temeljih dooer.
delUJe pa lahko s pogojem, da se lastn•ki gozdov zavedajo powena ;ra,ne
reprodukcije svoj•h gozdov in so pripravt,en• za to vlag~ti svoja sredstva,
dež ava pa rroQ(a nameniti za subvencioni(anje stroškov vlaganj covofj PfO·
raevnskin sreostev. Že ob sprejemu ptograma <azvoja gozdov je b110 pred·
videno. da como zadostno raven proračuns kih srecstev za vlaganja v
gozdove dOSIJgli šele leta 2000. Sedanja d•nam•kJ p<o<&čuns~.h sredste·J
za vlaganja v goZdove zaenkrat tega še ne obeta. Ker so vlaganja v gozdove
vezana na praviCo tasmika, da dooi subvencijo, je tazumtjivo, da javna
gozda <s~a služba z odločbo predp.se lastn•ku le 1ak o~ g del. za katera
mu lahko zagotoVi subvenciJO, razen iz,.emoma, ko g1e za nu1na 'Jarstvena
;n podObna dela. Nezadostna sredstva za subvenci1e za vlaganja v gozdove
ludJprispevajo, da lastniki ne opravijo z na čtll p redvidemh del ln gojit•Jel\3
dela že ogromno zaostajaJO za načt1ovanim•. To se mora poznati tudi v
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gozdovih. Javna gozdarska služba omejena sredstva razporeja po svojih
programih, upamo samo lahko, da so izbrana res najnujnejša dela.
če se temu pridruži še zapleten sistem obračunavanja in neredno izplačilo
subvencij, so posledice za gozdarstvo negativne. Takšno stanje privede tudi
do kompromitira nja stroke kot celote in do konflikta predvsem med lastnikom
gozda in revimim gozdarjem. Ker javna gozdarska služba ne more predvideti,

Zas. Gazdovi 1Private forests
skupaj SIT 1 Total in SIT
SIT na ha 1SIT per ha
Indeks /Index
Držav. gozdovi 1State-ewnl!fd fomsts
skupaj SIT 1 Total in SIT
SIT na ha 1 SIT per ha
lndek.s /Index
Skupaj• 1 Talal*
v 000 SIT 1in thousand SIT
SIT na ha 1 SJT per ha
Indeks /Index
Preglednica 3: Biološka vlaganja v
gozdove iz proračunskih sredstev
po sektorjih lastništva po stalnih
cenah leta 1996
Table 3: Bio/ogicallnvestmentsinlo
Forests from Budgetary Funds according lo Ownership Sectors acC(Jrdfng to fixed prices in the year
1996
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296
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94
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238.248
324
107
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• Brez stroškov protipožarne zaščite na Krasu in sanacije pogorišča Renče
• Excluding costs for fire prevention in the Karst region as well as the restoration of the
fire-damaged Renče region

koliko sredstev bo imela na razpolago za subvencije, ne more vlaganj realno
načrtovati.

Med možnimi ugovori na sam sistem subvencioniranja bi se lahko omejili
na dva:
Ali je v skladu z razlogi za subvencioniranje vlaganj v gozdove, da lastniki,
ki imajo več kot 1OO ha gozdov, ne dobijo subvencije? Če pustimo ob strani
dejstvo, da bomo morali to določbo popraviti ob vstopu v Evropsko unijo, ker ni
v skladu z njenimi smernicami, se postavlja vprašanje, zakaj omejevati površino,
saj tudi gozdovi na večji posesti nudijo koristi, ki jih uživamo vsi. Če je razlog za
omejitve povsem ekonomske narave, da namreč taka posest lahko deluje kot
samostojni gozdarski obrat, ki se mora samofinancirati, potem je treba take
površine preučiti ustrezno velikosti. Danes je že jasno, da ne more biti manjša
od 200-250 ha (WINKLER 1995). Tudi ugovor. da dobijo lastniki večjih gozdnih
površin državno pomoč predvsem preko davčnih olajšav, drži samo teoretično.
Davki od gozdov so zazdaj tako majhni, da davčne olajšave nimajo pomembne
ekonomske vloge.
Lastniki gozdov seveda pričakujejo, da bo delež sofinanciranja bistveno večji
kot doslej. Taka pričakovanja so razumljiva, vendar pa zunaj moči gozdarske
stroke in so odvisna od pripravljenosti in sposobnosti države, da za povečan
obseg vlaganj v gozdove zagotovi dodatna sredstva.
V nastalih razmerah bi morali hitro poiskati učinkovite rešitve. Težko je pričakovati, da bo država nenadoma zagotovila bistveno več dena~a za gozdarske
subvencije, vsaj spomniti pa bi jo bilo treba na njene obveznosti. če tega ni
mogoče zagotoviti, je treba spremeniti odvisnost med obveznostjo izvedbe del
in subvencijo oziroma prilagoditi višino subvencij realnim možnostim. Lastniki
pa bodo morali v okviru svoje odgovornosti za celotno gospoqarjenje s svojimi
gozdovi vračati več denarja, ustvarjenega s prodajo lesa, v gozdove. Tisti, ki
tega ne zmore, pa naj razmisli, ali je smiselno, da je še lastnik gozda, ali pa ga
ta lastnina prevec obremenjuje. Razmisliti bi kazalo tudi o nekaterih izkušnjah
v drugih državah, npr. na Norveškem, kjer lastniki vsako leto plačujejo v poseben
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sl<lad dnl<>čet\3 namenslul srodslva za vla93nja vgozoove. Ta sredstva ostaneJO
n1ihO'Ia obračunaJO pa se skupaj s subvencijo, ko doloeena dela v gozdovih
dey!nSkoopa>'!(). Tako so ~nleresr.l!'l. da se dela vgezd<M> opravlj3jo SO<Cb
ir> ne puSiijo. ca n~hO'I denar tnzob;esD'lO le!o na konlu v skladu.
v pnhoon,e bo nwala dotava bolj IIZDOdbup~ tud• cruga vl:>ganJ3. J)f"ed·
vsemvnegooozoov kena preoslavt)3 ~evanje fe začebhvlagan~ Ce~h
ne naaa•jujemo, so p<ejšnta iznifena Ooclro posL'Wtjer sistem subveno::iJ oo po
n<D<i '3VII• ~nleresimnasli povpretnega slovensi<eg.o Laslnika za delo v gozdu
ozroien če ne bo zadosti pol<nl z :iotavriori suovenqa-ri

POVZETEK
V obdOiltu skupnega gospodaqenja z d~imi in zasebnini gczdO'Ji ~ je l}:lZdarslvo v r~ukci)Sl<em
smosiu samofNnSiralo, le k razšOjeni rflll'OC)okciji so nekaj sredstev~· porabnikilt>.sa Plispe~ za bonloSI<a
•Aaganja so plačevaQ vsi la$ln•ki v določenem deležu vrednosti prodanega lesa. Sreds."'a so~~ 11\
pCl'Jbljali oo programu vlaganj, ki je bil doloeen vgozdnogospodarslah na(rtr,. Sredstva za raz~no rept0<1\Jk<.ljn
so •e prefivala IUdi meo obmoqo•n tako jo Il~ ludozagotovljen Sl<ladne,So razvoj vseh gozdov
S sprer:1eoroo zakona o gozdovillleta 1993 (dejarosko pa že lela 1991) je bil sislem o<jg(Ncmosu in zagota~
sredstev zagozdnorep~c4o povsem spremenje<l. Tem~ odgovomcstza gozdnolepi'OCU<cijo ima lasiJ'>k gozoa
sam. <*tava pa roo pri lem pom~ga. VZ<!jemnost velja samo še pri vzdr.ževa<'IUgozdnih cest. za l<ar V!!O iastr<kl goZdov
pi;II'AJlejo priSj)eVE!k oo enocni sloplj. na posamezne ot:One pa se zbrana sreostva delijo oo poo«>nih meriih.
Or!ava se je z zakonom o gozd()\/j) in na njegovi ()Odlagi izdani uredbO obvezala. da bo v nekate<ih p•lmenh
krila vse {npr. go~tvena dela v varovalnih gozdovih in podobno). v nel<alerih pa del slto~l<oV vlagant v gClOOve, pri
temer je višina njenega deleža odvisna od vrste del, od oouda~enostl ekoloških ln socialnih runkclj gozda.
sOCIIOinoekon()jnskega položaja lastnika te< velikosti gozdne posesti.
Or2llvni gozdo-Aostajajoglede ~eprodukcijena samofllan~. razen privzaževanju ;pzdnih cest in varslw~
Sistem IJOZdloe reptodukcije re teoretočoo l azmeroma dobro postavljen. dei.Jje pa lahko če namenja oržava
ta vlagan,a v gozdove dovolj s•edst~v. že ob sprejemu prog:ama razvoja gozdov je bolo predvideno, da bomo
t • oostno oaven prl)(ačunskito sredstev za vlaganja v !lOZdove dosegi šele tell! 2000. Sedanja dinamika prooa·
čunskih sredstev za vlaganja v gozdove zdaj tega Se ne zagotavlja. Ker so vla93nja v gozdove vezaN! na praVICO
ta, tmka. da dobi subvencijo, je razumljivo da ja\/Tla gozdaosl<a služba z odločbo prect>lš•tasOllktl 1ft tak obseg
del, za ~a tera mu lahko zagotO·Ji subvencip. razen izjemoma, ko gre za nu1na vars~·ena dela. Zato lastni!<• ne
opravoJo načrtovanih del in gojitvene dela ie že ogromno u1CSII3J<ljo V obdobju 1993·1996 smo v gnzdovfl O!Jt~<vih
le Cl<oli 45 % piodVidenlh del pri obnovi gczdov in manJ kol 40 % negovalnin ~el. To se mora poznal> lud• v
gozdovth. Javna gnzdaosl<a služba razporeja omeJena sredslv.l po svojih Plogramlh, upamo samo lahko, da so
IZbrana res <-.ajnu1nejša dela.
IJrednoslni ohseg vlaganJv gntd<We znaša !)koli 2.O15 SITI'M <><otorna okoh 1:1 •4 vm~noslo poSitl<anega les~.
delež sclinanciran1a iz državnega prc.račvna pa okoh 31 %. i>IOfačunsKa srooscva za vlaganja v goZdove se
realno zmanjS<Jjejo, razen za varst\10 goz<~ov.
V nas<al<to razmera~ bi mora~ hitro paiskaH u6nkovite re~it\'e. Težko je pričakovati. da bo drtava nenildor.1a
zagoiQVda bislven<> vee <lenal)il za gozdarske SUbVencije 1153] 5()01'111\1~ pa hi jo bil() trAba na n)'!ne obvernosti.
Ce tega ni mogoče zagobvib. je ~eba spremeniti OCIIISI'OSI med oc\IIIZnost,o lzvedoe diM lo subvenciJO CZI'O"'a
prilagodi~ llisino sUl>Yenq reatnm moinosum. Lasinilti pa tlOOO morto11 v olcviN SII'Oje OOgOIIOm061i za celotno
gospooarjen,~e s svqimi 90zdovl vračati več denarja. ustvarjenega s piodajo lesa. v gozdoVe.

SAFEGUARDING FOREST REPRODUCTION
Summary

ln the penod ol common fo<est management in public-<>wned and prllrate lores:s. a nonnaltevel ol wooa
rep:oduotioro has aVowed loresuy lo ooerate en a selt-supoor!Jng basos For a hoghe! reproductioo level.
looweve<, some funds ha<! to be contnbute<l bv wood useos. A conlnb\;tlOII :o boological investmen:s was
P<>d by every forest owner accord.ng to the value of SOld .vood. The funds were cotected regicnally. and
G.uzd\,. &3 t1998; 1
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used aa:or::ling lo ;he lll\leS1melll P<OQrarl'me es;alli<So~ed in lhe 'oreslly plans For a la<ge·$Gale repro<llcllon,
lunds were a1so t:anslerred be.ween regoos. wtoi::h eoabled a r.'l()(e ha~ deveiOomenl ollhe 1orests.
Wilh !he CNnge of tne Forest Aa in 1993 ~ a laclual Mlplementalion as soon as 1991), N sys:em ol
~soonsib6ties and 5eCOOng funds lor fO<esl regeneralion undetwenl radical c:!lange. The 1\Jndamental reSQ()n6>bility for foresl regene<alion OON lies wiU11he loresl owners :hemselves, wtoile lhe s:ate 1enOs :!lem a llelpw>g
hand. Today a dMsion cl respor.sibililies oo~ apolies lo lhe man;enaru :)1 forest path$, lor wttCII all loresl
o.Y!Ie!S pay acontnbuton accordongto a 1.11if>ed ra:e. and ;he COIIecleo funds are shared w. amon~ 1t.e lnd'llldual
muridpalitles act;OI'd•ng to special prinoples
Wilhlhe adoplion ol tne Forest Ad and the dec:fee issued oo r.s basis, the SloYenian stale r-.as. in cer.ain
<:ases, obliged ilsell :o CfM3< al COSIS (e.g. tor oultlvalion v.c<t< in banierwoodlalld. lo<ests lor O<Oiedlon agaonsl
av<!lanches, ele.). ln other cases. part ol !he= tor uwesrments i\to !he lorests aoe covered by :he sta:e. dependi'og on the type ot work, on the eoo1og1ca1 and sooalluoctiorl ola particulat loresl on ~'le owners SQCio.
ecooomic Slluation. as wall as on the shMr $ke ol the lorest property.
As for wood reproduction. lhe slate~ forests reman sef-supP0111ng. ThtS does not hold 1nJe for the
mao~tenance ol forest raads and forest prvteclion.
The eslablished syslem ol forest regeneraDon slands on SOLnd lheoretical grounds, but is not openstove ur>iess the slate prDIIiOes suflicient 1\nls lo ba onvested in the lorests. As earty iJS the adoption ol the fCMest deve~
oprnent programme, it was anJlcipated 11>a1 a su!focient level of buclgetary funds lor lnvestments Into the forests
'NO!Ad not be reached un1il the year 2000. For the time be"'!J, the dynamic ol bu<lgelary funds tor lnvestments Into
the forasts does not safeguard a sul!icient leveL As invB$1ments into lhelores: aro oonnected to the owners· right
lo receive suilsJdies, the Public Forest Se"'ice can, for ob\·ious reasons. dictate to forest owners only !he extenl
of WCIII<s for which il can guaran:ee S<:bsidies, e<cept in speoal cases. wtoere proteclive or slmflar woll< must be
done urgenUy. As a consequerooe. forest owners do nol perfonn lhe wort<s anticipatod by the plans. and now.
there is an immenselagof cu!tivationworl<. ln tne period from !993 1o 1996, a mere 45% of planned fllfeslwor1<
was perfonned al the regeneration of forests. and less than 40% of plamed lending woo<. Thos affadS the for·
esls. The Puolic; Forest Service distlibules ;he imi'.ed funds among ots programmes, and, h~lly, seleets lhe
mesi pressing worl<s.
The va<ue of owestments in tne f()(esiS ;;roounts to apprc)(.f)lately SIT 2.015 per ha, i.e. an app;oximate 15%
of the cul wood's valUe. White the share ot co-financing by the state is ot L'le order of approximataty 31 %.ln real
tenns. lhe buogetary funds for investmems into ;he letes:& are decreasing. etcept into locest protecllOn.
tn the preseal sill>abon.
shccld ~nd effKle<-.t solu!ions quicl<ly. w-. must not expect lire state lo suddenly
provide a sut>stamial inctease in lunds for forest sut>sidies. However.the srate n~t be reminded of lhe c»liga·
lions il nas !aken on. lf this canoot be reached. the relationship of dependence between the obliga~on of perfonn·
ing wort<s and subsidies tias to be changed. O< the subsidies have to be adapled to lhe existing possibililies. The
owners, in their turn. must. ln the framewooi< of their responsib<lity for the entira forestry in their woods. re.nvest
mCMe money whicll they have P<oduced with selling wood. back into the torests.

w-.

6VIRI
Vv'IM<LER,I in soo., 1998. ZiolgO;a...l,anje r,fecs.tev za guzC:nc tCPf'oci:Jkojo.· Strokovoain zr.anstvena Mia, 96, tjublj3na.
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Gojenje gozdov na za,. odu za gozdove Slovenije in izvajanje gojitvenih
dcl v zadnjih letih

GOJENJE GOZDOV PO POTI SONARAVNEGA USMERJANJA RAZVOJA GOZDOV
Strokovna izhodišča za področje gojenja gozdov se z
ustanovitvijo Zavoda za gozdove Slovenije (ZGS) niso
spremenila. Gospodarjenje z gozdovi je že vsaj tri desetlcija hodilo po poteh sonaravnega usmerjanja razvoja gozdov in to je pot, kije nismo zapustili včeraj. ki smo ji zvesti
Janes in, upajmo, tudi jutri. Pri tem sledimo preprostim
n:lčclom. Bolj ko je gozd krojen po meri narave, večje je
i'.LJgotovilo za trajnost delovanja vseh vlog gozda. Najmanj,
kilr je treba storiti za to, je ohranjanje naravne vrstne sestave gozda. Ob pestrosti zgradb in oblik je vedno tudi
prostor za kakovost.
Na začetku delovanja ZGS smo na oddelku za gojenje
in varstvo gozdov oblikovali smernice u načine dela, s
katerimi bi nekatera načela bo Ue uresničevali, kot v preteklosti.
Največji odmik od naravne vrstne sestave gozda v preteklosti je nastajal s snovanjem enovrstnih, predvsem
smrekovih sestojev. Vrstno sestavo praviloma zasnujemo
pri obnovi sestaja, bodisi z naravno obnovo ali z obnovo
s sadnjo/setvijo. Na ZGS smo nedvoumno opredelili mesto
obnove s sadnjo/setvijo pri ukrepu obnove gozdov. Obnova
s sadnjo/setvijo v konceptu sonaravnega usmerjanja razvoja gozda ni nadomestilo ali zamenjava naravne obnove,
ampak dopolnilo, koje pri obnovi in premeni velikopovršinskih nasadov dolgoročno oviran ali onemogočen povratek gozda v naravnejšo zgradbo. Obnova s sadnjo/
sctvijo je pri mema tudi v primerih, ko biotski ali abiotski
dejavniki motijo, ovirajo ali onemogočajo vznik in razvoj
ustrezne naravne vrstne sestave gozda v pomlajevanju in
v primerih, ko gre za ogroženost okoljetvomih vlog gozda
in je potrebno čimprejšnje osnovanje mladja.
Obnova gozdov v Sloveniji praviloma teče po naravnih
poteh, ki so poznane in preizkušene. Obnovo s sadnjo/
setvijo izvajamo v Sloveniji na eni desetini površin gozdov
v obnovi, po gozdnogojitvenih načrtih, ob upoštevanju
izbora drevesnih vrst in prostorske razporeditve sadnje,
kije odvisna od mikro lokacijskih rastiščnih razmer, načina
druženja osebkov ene vrste in med vrstnega druženja .

S tem, ko izvajamo obnovo s sadnjo/setvijo čim skladneje z zakonitostmi in rešitvami, ki jih ponuja narava, je
gozdarska operativna stroka postavljena pred zahtevno
nalogo . Obnova s sadojo/setvijo zahteva natančno načr
tov~je potreb po sadikah vsaj za prihodnja 3 - 4 leta,
dodelan sistem zbiranja semena, vedenje semenskih zalog
in vzgoje sadik z vso pestrostjo po drevesnih vrstah, količinah in proveniencah. Da bi sistem, ki omogoča izvajanje
obnove s sadnjo deloval, smo izdelali srednjeročni program potreb po drevesnih vrscah sadik in količinah po
semenskih enotah. Letno ta program dopolnjujemo. V
sodelovanju z Gozdarskim inštiTUtom Slovenije smo glede
na srednjeročne potrebe po sadikah in semenu določili
precej novih semenskih sestojev, predvsem manjkajoče
semenske sestoje listavcev. Za nemoteno oskrbo s semenom in sadikami v letih, ko ne bo zadovoljivega semenskega obroda, tečejo pogovori s podjetjem Semesadike o
ustanovitvi semenske hranilnice.
Sadike se bo praviloma vzgajalo po tito-geografskih
območjih. Za dobro oskrbo s sadikami so bile z drevesnicami sklenjene srednjeročne pogodbe za vzgojo in dobavo
sadik.
Motnje v izvajanju tega koncepta obnove povzroča
kronično pomanjkanje sredstev prav na tej proračunski
postavki in slabo semenenje v zadnjih letih pri ključnih
drevesnih vrstah. Lastniki gozdov ta koncept sprejemajo
in dela na obnovi gozdov so tista, kjer je pripravljenost
lastnikov za delo v gozdu največja. Torej so v tem zgodnjem razvojnem obdobju gozda, ko se oblikuje zasnova
gozda, strokovne odločitve krepko v rokah gozdarjev.
Prednostno so bila izvedena negovalna dela, kjer je bil
ogrožen razvoj mladovja. Ob vrstni pestrosti smo z nego
krepili kakovost in preko zgradbe tudi stabilnost mladovja.
To so ukrepi, ki smo jih imeli gozdarji doslej v celott pod
strokovno konrrolo.
Od tod dalje pa usmerjaf0e razvoja gozda ni več povsem v moči gozdarjev. Nega v odraslih sestoj ih je odvisna
od volje lastnikov gozda. Lastniku ni treba posekati za
možni posek označenih dreves. Redčenje, kot gojitveni
ukrep je prepuščeno volji lastnikov gozdov, vplivno območje gozdarjev paje precej omejeno. To lahko privede
tudi do devast.acije sestaja, ko lastnik med označenimi
drevesi za posek jzbere le najdonosnejše.

'Z. G., dipl. mž. gozd., Zavod za gozdove Slovenije, Večna
pot 2, J 000 Ljubljana, SLO
GozdV 55 (1997) 4
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ZZS smo opravili anketo o gozdarski

dej~vnosti_ Nanjo seje odzvalo 28 zadrug, ki opravljajo
ah b1 se želele ukvarjati tudi z gozdarstvom, pri tem mislimo na dela v gozdovih in ne samo na odkup lesa _

domače

in tuje prakse

Obseg teh del je sorazmerno majhen, skupno cca 50.000
m) letno. V privatnih gozdovih je vel ika konkurenca predvsem sivega trga delovne sile. V gozdovih Sklada kmetijskih in gozdnih zemljišč pa večino del opravijo podje~a
z zakonsko prednostno pravico.

2.1 Trženje gozdnih proizvodov
Od 10:1 članic Zadružne zveze Slovenije odkupuje
gozdne proizvode 35 zadrug.
Odkup lesa iz leta v leto narašča, kar pomeni, da zadrnge vse resneje poskušajo obvladovati trg z lesom iz
pri,~atnih gozdov. V tem trenutku obvladujejo zadruge
okro~ čelrtino prometa z njim.
T;žcnje preko zadruge je za kmeta izredno pomembno
in zMlimivo, saj ima vrsto prednosti:
_ kot elan Z<ldruge ima kmet stalen pregled nad trženjem
0 ;moma nad tem, kaj se z njegovim lesom dogaja;
_ ker je les prodal preko svoje organizacije, je garancija
plačila dovolj velika;
~ cene, kijih plačujejo zadruge, pomenijo nek barometer
realne vrednosti lesa v okolju, kjer delujejo;
~ 7..družen i kmetje predstavljajo pomemben delež ponudbe
J1(l trgu, kar za posameznika nikakor ne veua.
Tr>..cnje je izredno občutljivo, po drugi strani pa zelo
pomembno področje, saj se s tem realizirajo in ovrednotijo
vsa vlaganja in _prizadevanja posameznika pri proizvodnji _
To je se nekoliko pomembnejše v hribovitih in gozdnatih
predelih, kjer dohodek iz gozda predstavlja tudi več kot
polovico do bod ka celotne kmetije.
Pri t,-ženju gre v glavnem za odkup in prodajo okroglega ksa, čeprav kmetje na nekatelih področjih ponujajo
tudi sor<~zmerno veliko žaganega lesa. Problem predelave
okroglega lesa na majhnih žagah na kmetiji je v tem , da
gre običajno za enostavne žage, ki imajo male kapacitete
predela ve in zelo vprašljivo kakovost žaganja. Običajno
je tudi tdje žagati zahtevnejše pwizvode (prizma, specialni elementi, letve ... ).
Vsekakor je cilj zadJ11g v bodoče še povečati obseg hienja
lesa in tako vse pomembneje vplivati na dogajanje na trgu.

2.2

Sečnja

in spravilo lesa ter gojitvena in var-

stveua dela

2.2.2 Usposobljenost za delo v gozdu

Za opravljanje gozdarske dejavnosti v celori je registriranih 23 zadrug v Sloveniji, 4 zadruge pa bi se še dodatno registrirale, če bi razmere na trgu kazale perspektivo
pri opravljanju teh del.
1Ozadrug ugotavlja, da izpolnjujejo minimalne pogoje
za izvajanje del v gozdu, ki jih je predpisalo ministrstvo
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Nekatere od teh
imajo tudi že pridobljeno "odločbo" upravnega organa kot
dokaz o izpolnjevanju minimalnih pogojev, druge pa so v
postopku pridobivanja te odločbe. 16 zadmg se želi še
dodatno usposobiti ali opremiti za izpolnjevanje minimal~
nih pogojev za delo v gozdu.
16 od 28 anketiranih zadrug ima tudi redno ali pogodbeno zaposlenega delavca za varstvo pri delu, kar je eden od
pogojev za izpolnjevanje minimalnih pogojev za delo v gozdu.
Interes za usposabljanje za delo v gozdu je predvsem
odvisen od možnosti pridobivanja tega dela. Zadruge se
seveda zavedajo , du so v prvi vrsti dolžne iskati in opravUati delo v t.i . privatnih gozdovih, saj je tu veliko lastnikov
gozdov, ki dela v gozdu niso sposobni sami opravljati,
vendar predpisi o izpolnjevanju minimalnih pogojev za
delo v gozdu zahtevajo tudi zaposlitev strokovnih delavcev
(režije), ki pomeni dodatno obremenitev cene dela in s tem
zmanjšanje konkurenčnosti. Prepričani smo, da bosta varnost pri delu jn kakovost le dobili svoje mesto na izredno
zahtevnem in občutljivem trgu, čeprav vsi vemo, da tega
ni mogoče z nobenim predpisom doseči čez noč, ker je to
proces, ki tako kot druge spremembe v družbi potrebuje
določen čas.

Pričakovati

je, da se bo v prihodnosti še več :zadrug
za usposabljanje za delo v gozdu, saj bi morale
zadruge z gozdarsko dejavnostjo pokriti vsaj najbolj gozdnate predele države oziroma tiste predele, kjer je proizvodnja v privatnih gozdovih pomembna in ni drugih organiziranih oblik te dejavnosti.

odločilo

2.2.1 Opravljanje del v gozdovih

2.2.3 Opremljenost za delo v gozdu

Zadruge že opravljajo dela v gozdovih, tako v privatnih
kot v gozdovih Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov.

Zadntge imajo nekaj svoje mehanizacije za opravljanje
del v gozdovih, vehko mehanizacije paje v lasti kmetov,

Prc:~k un!ca 2: Pregled mehanizacije po VJStah strojev v

lasti zadrug in kmetov
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članov

zadrug, ki imajo neizkoriščene kapacitete in :iO
pripravljeni preko z.:~drug pogodbeno opravljati dela v
gozdovih.
V lasti kmetov je še veliko več mehanizacije, ki je
primerna za delo v gozdu, v preglednici so zajeti le tisti
lastniki, ki bi poleg dela v svojem gozdu opravljali tudi
delo v drugih gozdovih.
Verjetno ni potrebno posebej poudatjati, daje pt:i kmetih na razpolago še zelo velik potencial kmetijskih traktorjev, ki bi se jih dalo s sorazmerno nizkimi stroški adaptirati za delo v gozdu. Pri tem pa ne gre samo za traktDlje,
ampak v posameznih primerih tudi za druge stroje (kamioni), ki v kmetijski proizvodnji niso dovolj izkoriščeni.
Tu je potrebno poudariti, da bi se zadruge še dodatno
opremi le, če bi imele zagotovljenega dovolj stalnega delaj
vendar trenutne tržne razmere tega ne omogočajo.
2.2.4 Predelava lesa
S predelavo lesa se ukvnrjajo 4 (štiri) zadruge, ki letno
razrežejo cca 30.000 mJ okroglega lesa.
Lahko bi rekli, da gre predvsem za poskuse opravljati
tudi to dejavnost, ki pa bo v prihodnosti vsekakor potrebna
in ima perspektivo. Pri tem se posta v lja vprašanje ali se
bomo tega lotili znotraj zadmžništva ali pa bodo to opravljali dntgi, ki bodo sposobni najti kapital za razvoj novih
ali za nakup že obstoječih predelovalnih obrotov.
Danes gre v večini primerov, kjer -zadruge opravljajo
žagarsko dejavnost, za najem obstoječih kapacitet, saj je
za tako proizvodnjo potrebno veliko kapitala, ki pa ga
zadruge v večini primerov nimajo.
2.2.5 Vzdrževanje gozdnih prometnic

Marsikje imajo kmetje v lasti mehanizacijo za gradnjo
in vzdrževanje gozdnih prometnic (rovokopače, buldožerje, kam ione za prevoz mate ria la.,.). V glavnem uporabljajo
to mehanizacijo za lastne potrebe, ponekod pa iz,'ajajo
gri'ldbena dela kot podizvajalci pri gradbenih podjetjih. Oo
~edaj zadruge še niso uspele povezati kmerov pri vzdrževanju prometnic. razen Gozdarske zadmgc Slovenj Gradec, ki opravlja tudi to dejavnost.
V bis"'lJ gre za organizacijo zimskega vzdrževanja, kjer
sodeluje cca 65 kmetov, ki imajo traktorje s snežnimi plugi
(od tega je 13 zadružnih snežnih plugov) in tako pozimi
vzdr:h0ejo okrog 400 km gozdnih cest v Mislinjski dolini,

ki so delno javnega značaja. Tu gre za tipičen primer
povezovanja in vključevanja kmetov v izvajanje del.
Na tem področju so ~e odprte možnosti za razvoj dejavnosti in Za zaposlitev tako zadružnih delavcev kot kmetov, članov zadrug. To bi bilo zanimivo predvsem na področju, kjer je razmeroma veliko gozdnih cest, ki morajo
biti redno vzdrževane in imajo tudi delno javni pomen.
2.2.6 Ostale dejavnosti, s l<aterimi se ukvarjajo zadruge na področju gozdarstva

Poleg trženja in opravljanja dela v gozdovih se zadruge
ukvarjajo še z zelo različnimi dejavnostmi na področju
gozdarstva, kot so:
- nabava kmetijske ter gozdarske mehanizacUe in orodja,
- nabava in prodaja gradbenega in ostalega materiala,
- različna strokovna svetovanja s področja gozdne proizvodnje.
Seveda se vsak dan pojavlja še vrsta drugih del, ki pa
so po svojem obsegu v celotni dcjavnos:ti zadrug \'eč ali
manj zanem~rljiva.

2.3 Število in struktura zaposlenih
ZadllJgc razpolagajo s svojimi redno zaposlenimi gozdarskimi strokovnjaki in usposobljenimi gozdnimi delavci
sekači, poleg tega paje velik potencial še pri kmetih, članih
zadrug, ki so za delo v gozdu usposobljeni in opremljeni
injibje mogoče takoj vključiti, poleg tega paje še veliko
porcncialnih interesentov, ki so se pripravljeni usposobiti,
če bi bilo na razpolago dovolj dela v gozdu. Ob širitvi
obsega stalnega dela v gozdovih bi tudi zadruge lahko
dodatno redno zaposli le gozdarske strokovnjake in delavce
sekače.

Pri vključevanju zadrug v delo v gozdu gre predvsem
za dva načina, ki sta zanimiva in se namju zdi pomembno
posebej poudariti:
čl) Zadruga s svoj imi redno zaposlenimi delavci opravlja
uslugo lastnikom, ki tega de[a ne morejo sami opravljati, bodisi da za to niso primen1o opremljeni ali pa primerno usposobljeni.
b) Z()druga angažira tiste lastnike gozdov, ki so za to delo
usposobljeni in opremljeni, na svoji premajhni kmetiji
pa ne pridobijo dovolj dohodka za nonnalno eksistenco.

r' · ._~k-:n i · ;1 ' Pregled zaposlenih gozdarskih strokovnjakov in delavcev
potencialnih interesentov

Yrsta delavcev
1
zaposleni v zadmgah ::._:;-:!~
,,f· ?!,::;;
Usposobljeni kmetje
Potenc. interesenti:kmetje
"j4~·
Skupaj
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Pri povezovanju in vključevanju lastnikov gozdov za
delo v gozdu vidimo predvsem naslednje pomembne prednosti:
_ lastniki gozdov vedo, kje naj iščejo pomoč za izvajanje
dcl v svojih gozdovih, če tega ne morejo opraviti sami;
_ ndružne cene dela pomenijo barometer cen za vse ostale
izvajalce;
_ dodotni zaslužek lastnikov gozdov, ki so vključeni v
i;vajanje del;
_ zadmge pomagajo pri opremljanju in usposabljanju lastnikov, ki so zainteresirani za opravljanje dela;
_ 7adruga pri organiz]raocm povezovanju s svojimi strokoHlimi kadri pokriva načnovanje proizvodnje in varstva
pri delu.

Na tak način lastniki izpolnjujejo minimalne pogoje,
ki jih je predpisal minister za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano,
Prt vključevanju kmemv v delo v gozdu se pojavlj~ tudi
precej problemov, saj gre v večini primerov v odnosu kmetzadruga za klasičen pogodbeni odnos (dmgačen po sedaj
veljllvni zakonodaji ni možen) in plačilo na osnovi pogodbenega dela, ki je po trenutno veljavni zakonodaji bo lj
obremenjeno z davki in prispevki kot redno delo, to pa
pomeni zmanjšano konkurenčnost.
Na tem področju so še velike možnosti razvoja in širitve
dela, predvsem pa bodo zadruge poskušale s povečanjem
Ykl_iučevanja članov zadrug v delo v gozdu.

domače
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- možnost zapolnitve vrzeli pri zaposlirvi redno zaposlenih delavcev;
- ši1jenje obsega proizvodnje in s tem zmanjševanje stroškov (komerciale in administracije) za les, odkuplien od
kmetov;
- dodatno vključevanje kmetov v delo v gozdu, kar je za
marsikatero kmetijo pomemben dodatni vir dohodka;
- ustv<njanje trga na področju t.i, državnih gozdov ne samo
na področju privatnih gozdov, Mislimo, da bi to lahko
tudi prispevalo k lažjemu delu sklada za gozdarstvo.
Zelo pomembna za kmeta, s tem pa posredno tudi za
zadružništvo, bi bila možnost dolgoročnega zakupa gozdov SKZG, kijo predvideva sprememba Zakona o SKZG
republike Slovenije. To bi bilo izrednega pomena predvsem za višinske kmetije, ki s kmetijsko proizvodnjo zaradi težavnih razmer ne morejo pridobiti dovolj dohodka
za normalno eksistenco, so pa po drugi strani izrednega
pomena za ohrani{ev poseljenosti podeželja.
V vsakem primeru se bodo tudi tu vključile zadruge
predvsem p1i trženju proizvodov, strokovnem svetovanju
pri proizvodnji, nabavi mehanizacije za opravljanje dela
in usposabljanju kmetov, kolikor še niso p1imemo usposobljeni za delo v gozdu,
Zadruge bi tudi tako širile svoj obseg poslovanja in
znižale strošek na enoto proizvoda, kar paje po drugi strani
poz iti vno tudi za vse osl·ale člane zadruge.

4 ZAKWUČEK
J ZANIMANJE ZA DELA V GOZDOVIH, KI

JIH ORGANIZIRA SKLAD KMETIJSKIH
ZEMLJIŠČ IN GOZDOV REPUBLIKE
SLOVENIJE
Od anketiranih bi 24 zadrug opravljalo delo tudi v
gozdovih Sklada kmer~skih zemljišč in gozdov. Po ojihovih ocenah so sposobni opravUari dela na 60.200 ha
gozdov, seveda če bi imeli ob ustrezni spremembi zakonodaje možnost kandidirati rudi za ta dela.
Zadruge se zanimajo predvse1n za:
- možnost konrinuirane proizvodnje in dobave surovine
kupcem rudi v obdobjih. ko v privatncm sektorju zaradi
dela v kmetijstvu gozdarska proizvodnja pade na minimum;
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Ugotavljamo, da razpolaga zadmžništvo z izredno veli k imi potcncia li za opravljanje vseh de Ina področju gozdarstva, potrebno jih bo le pravilno usmerjati.
Zadružništvo v gozdarstvu se razvija v smislu &plošnih
načel zadružništva, ki so bi la na področju kmetij &tva že
dobro uveljavljena, pa so v zadnjem času celo nekoliko
izgubljala na pomenu. Zadruge, ki so se lotilc dela na
področju gozdarstva, so se na začetku ubadale z razmeroma velikimi težavami, kljub temu pa so izvedle sorazmerno
veliko. rudi v prihodnosti bodo zelo pomembne tako za
obstoj posameznih kmetov kot za razvoj celotnega slovenskega podeželja.
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Povzetki referatov s posvetovanja "Sonaravno gospodarjenj e in raba
gozdov - obnovljivega naravnega bogastva - v novih razmerah"
Drevesničarstvo
Jani

in sen1enarstvo v Sloveniji

BEL['~'

Čeprav gozdna sadika nekako ne najde svojega mesta
v sonaravnem gojenju gozdov, mislim, da bomo morali
pogozdovanju dati tisto mesto, ki ga je imelo nekoč. Današnji gozd je namreč z vseh strani bombardiran in bo na~o
pomoč zelo potreboval, da bo daj al tisto, kar od njega pričakujemo oziroma zahtevamo.

Gozdno semenarst,·o
Naloga gozdne semena me je oskrbovanje slovenskega
gozdarstva in gozdnih drevesnic s semenom gozdnega
drevja. Pri podje~u Semesadike Mengeš dobimo:
- seme za direktno setev v gozdu; potrebe po tem semenu
so predvsem na pogoriščih na kraškem območju;
- seme za setev v drevesnicah; zaradi spremenjenih potreb
gozdarstva po sadikah smo se morali tudi mi preorientirati v zbiranje semena listavcev, pri tem pa smo naleteli
na določene probleme:
l. zaradi periodičnosti obredov in njihovega neenakomemega proslorskega pojavljanja se je poknalo, da
imamo premalo izločenih semenskih sestojev. Resitev vidimo v izločanju začasnih semenskih sestojev.
2. primitivno, ročno pobiranje semena (hrast, bukev).
Na nekaterih področjih, predvsem dinarskem in gorskem, je ca ko na bi ra nje nemogoče. V tuj ini rešujeJo
to s postavljanjem mrež pod drevesa.
3. skladiščenje semena listavcev je zelo problematično.
Obstojajo procesi, za katere nismo dovolj tehnično
opremljeni.
Potrebe po semenu iglavcev (smreke) rešujemo s se-

mensko banko, kije bila osnovana še pred reorganizacijo
gozdarstva in v kateri je semena (ob dannšnji porabi) še
za 15 let.
Posebno vprašanje so semenske plantaže, ki bi jih bilo
najbolje posekati.
Največji problem pri zbiranju semena so obiralci. V
tujini so to gozda1ji, ki imajo opravljene vse potrebne izpite in preglede, pri nas pa si pomagamo s podjetji za višinska dela. Zaradi manjše potrebe po semenu pa si pomagamo velikokrat z redno sečnjo v času polnega obroda.
Drevesn iča rs tvo
Spremembe v gozdarski politiki in občutno zmanjšano
povpraševanje po sadikah so ukinili skoraj vse drevesnice
v okviru prejšnjih GG-jev, tako imamo sedaj le tri drevesnice, ki v pretežni meri oskrbujejo gozdarstvo s sadikami
(Semesadike Mengeš, Omorika Muta, Štivan Matenja
vas). ln še pri teh drevesnicah je ime "gozdna drevesnica"
zbledelo, kajti za preživetje se morajo ukvarjati z mnogimi
drugimi stvarmi (proizvodnja okrasnih sadik). Za nemoteno delo drevesnic bomo morali izdelati dolgoročni plan
potreb po sadikah gozdnih dreves nih vrst.
Velik problem pri vzgoji sadik listavcev predstavlja
divjad, zato bo potrebno dodatno zaščititi drevesnične
površine.
Današnje slanje gozdov oziroma njihova lesna masa
je verjetno odvisna tudi od aktivnega pogozdovanja v
preteklih letih. Danes pogozdujemo petkrat manj kot nekdaj. Ali bo to kaj vplivalo na gozd jutri?

Zakon o gozdnem reprodukcijskeJn materialu med Programon1 razvoja
gozdov v Sloveniji in zahtevami Evropske Unije (EU)
Sašo Žitnik"'*. Janez-Tmnnž Knnelj*"'*, Hoj ka KJClighc:r** *"'
Pomanjkljiva kontrola nad izvorom gozdnega reprodukcijskega materiala, priprava strokovnih osnov za novi
• J. B., dipl. inž. gozd., Semesadike Mengeš, SLO
... S. Ž., dipl. inž. gozd., Gozdarski inštitut Slovenije, Večna
pot 2, Ljubljana, SLO
... J. T. K., dipl. inž. gozd., Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano RS, Dunajska 56-58. Ljubljana. SLO
u-u Doc. dr. H. K., d1pi. mz. gozd., dipl. biol.. Gozdarski
inštitut Slovenije, Večna por 2, Ljubljana, SLO
34

Zakon o semenu in sadikah kmetijskih rastlin, ki ni primeren za gozdarsko seme in sadike in katerega sprejem
bi pomenil brezzakonje na področju gozdnega reprodukcijskega mate1iala ter usklajevanje zakonodaje z zahtevami
EU so pospešili potek priprav strokovnih-osnov za Zako11
o gozdnem reprodukcijskem materialu. Komisija za pripravo strokovnih osnov za zakon o semenu in sadikah
gozdnega drevja lerpodzakonskih predpisov in za pripravo
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strokovnih osnov za rehnični predpis oziroma standarde
za področje semena in sadik pri Ministrstvu za kmetijstvo,
" 0 z.Jarstvo in prehrano RS je po zgledu hrvaške, avstrijske,
~emške, francoske, finske in švedske zakonodaje s tega
področja začela z delom na dveh področjih:
_ na pripravi novega zakona in podzakonskih predpisov
(tematika tega prispevka),
_ na pripravi tehničnega predpisa oziroma standardov.
Namen zakona o gozdnem rcprodukcijs kem mate ria lu je:
_ Zavarovanje gozdnih genskih virov in načrtno ter trajno
gospodarjenje z njimi, v skladu z Zakonom o gozdovih
(Ur. L. RS 30/93), z načeli Programa razvoja gozdov v
Sloveniji (Ur. L. RS 14/96) ter s sodobnimi svetovnimi
in evropskimi usmeritvami pri gospodarjenju in ohranj<tnju obnovljivih naravnih virov. Temelji le-teh so Konvencija o biološki raznovrstnosti (Rio de Janeiro 1992,
ratificirana v RS l. !996), Alpska konvencija ( 1993) ter
Resoluciji o varsrvu gozdov v Evropi (Strassbourg 1990,
Helsinki 1993). Konvencija opredeljuje varovanje biotske pestrosti na treh ravneh: genski, vrShli in ekosistemski. Izvedbeni nivo varovanja gozdnih genskih virov
je opredeljen v resolucijah S2 in H2, sodelovanje na
zakonodajnem področju pa v resoluciji HJ.
- Dosledno uvajanje strokovnega nad.2ora nad izvorom in
kvah teto gozdnega reprodukcijskega materiala. Doslej
je bilo slednje delno opredeljeno v Zakonu o semenu in
sad1kah iz leta 1973, ki velja tako za gozdarstvo kot za
kmetijstvo in v gozdarscvu nikoli ni dobro zaživel. Predvsem je bil pomanjkljivo dorečen nadzor nad izvorom
in kvaliteto gozdnega reprodukcijskega materiala.
- Ureditev in pospeševanje trgovanja z gozdnim reprodukcijsklm materialom. Kazalci prometa z gozdnim reprodukcijskim materialom so naslednji:
a) Za obdobje 1991-2000 je predvidenih 5-6 milijonov sadik gozdnih drevesnih vrst letno za izpolnitev obvez gozdnogospodarskih načrtov in
sanacijo prizadetih gozdov.
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b) Leta l 996 je bilo v Slovenijo uvoženo 51 ton in
izvoženo 122 ton semena gozdnih drevesnih vrst.
Celotna vrednost uvoza in izvoza je znašala
548.000 USD.
-

Zaščita interesov kupcev gozdnega reprodukcijskega
mateliala, predvsem kupcev v pogojih enotnega trga v
državah, članicah EU.

Trgovanje z gozdnim reprodukcijskim materialom je
v EU urejeno s smemica.mi EU. VeUavne smem tee so bile
sprejete leta 1966, dopolnjene leta 1969 in 1975 in so
zadnjih nekaj lei v fazi adaptacij. Glavne spremembe, ki
bodo predvidoma sprejete že leta 1998, se nanašajo na
kategorije reprodukcijskega materiala (priblizevanje shemi
OECD), spreminja se seznam vrst, opredeljujejo se tako
postopki, ki sodijo v zakonodajo držav članic, kot tudi v
standardi za posamezne kategorije gozdnega reprodukcijskega materiala. Smernice omejujejo trgovanje z gozdnim
reprodukcijskim materialom znotraj EU in so obvezne za
vse članice EU. Smernice ne posegajo na področje uporabe
gozdnega reprodukcijskega materiala, ker bi to pomenilo
poseganje v pravice prostega trga in zasebne lastnine.
Zaradi čim enostavnejse adaptacije novega Zakona je
predlog kolikor mogoče usklajen s smernicami EU. Zakonsko predpisan postopek priznavanja izhodiščnega materiala, preverjanje izvora, certificiranje, vodenje knjig pri
nabiralcih, semenarj ih, drevesničarjih in trgovcih je predpogoj za vstop na skupen EU trg, ni pa še zadostni pogoj
zanj, saj mora zapisano tudi dejansko potekati v praksi.
Pogoj za skupno trgovanje z gozdnim reprodukcijskim
materialom v EU je učinkovito izvajanje in kontrola teh
predpisov preko SLTokovnih presoj pooblaščenih organizacij. Kljub usklajenosti bo ob sprejemu v članstvo potrebno k posameznim členom Zakona sprejeti dopolnirve,
katerih ta hip še ni mogoče vpisati vanj (npr. usklajevanje
prometa v izjemnih primerih na osnovi sklepa Komisije
EU- ekvivalent v Sloveniji je Republiška strokovna komisija, dokončen izbor vrst, ki je trenutno v EU še v fazi
usklajevanja ipd.).

Prilagajanje gozdarske tehnike sonaravnemu gospodarjenju v slovenskih gozdovih
Robert ROBEK"'. Bošrjan KOŠIR*"'
Odpiranje gozdov in raba prometnic ter pridobivanje
lesa so tiste gozdarske dejavnosti, pri katerih prihaja do
sprememb gozdnega biotopa in biocenoze, ki lahko povzročajo degradacijo gozdnih ekosistemov in razvredno• Asist. mag. R.. R., dipl. inž. gozd., GIS, Večna pot 2,
LjLJbljana, SLO
" Doc. dr. 8, K., dipl. inž. gozd., Biotehni~ka fakulteta,
Oddelek 2a gozdarstvo in oboovljive gozdne vire, Vecna pot
:-)J, Ljubljana, SLO
GozdV 55 (1997) 4

tenje gozdnogospodarskih ciljev. Z naraščanjem stopnje
mehaniziranosti omenjenih proizvodnih procesov postajajo posegi intenzivnejši in pogostejši, temu primerno pa
se povečuje tudi kompleksnost posledic ter skupni obseg
motenj v gozdnem prostoru.
V Programu razvoja gozdov motnje gozd-o ih ekosistemov zaradi gozdarske dejavnosti niso izrečno opcedeljene,
očitna paje ambivatenost pri obravnavi odnosa med proizvodnimi in splošnokoristnimi vlogami gozdov. Ker je
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izvajanje del v veliki večini primerov zadnje in odločilno
S[J'okovno dejanje pri gozdnogojitveni obravnavi gozdnih
ekosistemov, je na večih mestih v Programu poudarjena
potreba po razvoju okolju p1i\agojenih tehnologij ter njihovem usklajevanju z zahtevami splošnokoristnih vlog.
Poškodbe drevja, ki so neposredno ali posredno povezane z gozdarskimi deli, so evidentifali popisi propadanja
gozdov v letih J 987. 1991, 1993, 1994 in 1995. V obravnavanem obdobju se povprečna poškodovanost gozdov
zaradi gozdarskih del giblje med lO in 15 %. Popis poškodovanosti dreves iz \era 1995 kaže, da so razlike med
regijami statistično značilne, med sektorji lastništva pa ne.
Zaradi specifične narave pojavljanja poškodb je zanesljivost teh rezultatov nizka, drugih velikoprostorskih invenn1r
o tovrstni poškodovanosti pa pri nas ni bilo.
V okviru ciljnega raziskovalnega programa str~ bila
podpna dva komplementarna razvojna projekta: 'Mnogonamenska raba in okolju prilagojeno dograjevanje omrežje~
gozdnih prometnic' in 'Usklajevanje pridobivanja lesa z
dnJgimi funkcijami gozdov'. Preliminarni rezultati izvedenih raziskav ponujajo naslednje ugotovitve:

- Poškodbe drevja in tal je pri obstoječih tehnologijah
mogoče in potrebno zmanjševati s kakovostnim gozdnogojitven im načrtovanjem in poklicnim izvajanjem del,
ki upošteva značaj in omejitve uporabljemh tehnologij.
- Gradnja vsake prometnice v gozdnem prostoru je znaten
poseg v naravo delovanja gozdnega ekosistema, a trenutno še ni primerno podprta s stroki prilagojenimi merili
in postopki za zmanjševanje marenj (kodeks izvajanja
del pri pridobivanju lesa, smernice za načrtovanje, gradnjo in rabo gozdnih prometnic).
- Enovitih dopustnih mej negativnih vplivov v našem prostoru n1mogoče postaviti, potrebno pa je zagotoviti sistem notranjega (pri izvajalcih) in zunanjega (ZGS, inšpekcija) nadzora kakovosti izvedbe del v vseh gozdovih.
- Deklarirani potrebi po tehnološkem razvoju ne sleciijo
potrebni ukrepi za njegovo spodbujanje pri vseh izvajalcih del v gozdarstvu.
- Raziskovalno delo na tem področju mora biti kadrovsko
in finančno stabilno, povezano z vsemi subjekti v gozdarstvu ter apllkalivno in ciljno usme1jeno k dejanskim
uporabni kom.

Varno delo v gozdu je sonaravno

Ko opredelimo človeka z njegovimi potrebami kot de!
narave. postane skrb za njegovo varnost pri delu- hutnanizacija deJa- ena od zahtev in kriterijev ocene sonaravnosti gospodarjenja z gozdovi. Za oceno stopnje humanosti
dela je znanih že več primemih meri 1za varnost dela, za
težavnost deJa in za obremenitev človeka iz delovnega
okolja. V Sloveniji že veliko vemo o možnostih prilagajanja dela človekovim lastnostim in sposobnostim. Tudi
števi Inc praktične izkušnje so v preteklosti prispevale k
povečevanju varnosti de!a v družbenih gozdovih, medtem
ko zasebni laslniki gozdov niso bdi deležni zadostne skrbi
za učinkovito in varno delo. Gozdarstvo je ostalo najnevamejš<~ panoga za zdravje vseh, ki delajo v gozdu. Število
mrtvih pri delu v gozdu je glede na opravljeno delo ogromno. Reorg<~nizacija gozdarstva je povzročila, daje varstvo
pri delu manj upoštevano in zato je nezgod pri delu zmeraj
več. Sodobni podjetniki nimajo dolgoročnih interesov za
ohranjnnje delovnih zmožnosti osebja, državi se zdi, da
je vseeno, kako živijo ljudje, ki s.e ukvarjajo z gozdnim
delom. Program razvoja gozdov v Sloveniji večkrat deklarativno navaja hutnanizacUo dela kot pomemben cilj
in usmeritev, vendar v operativnem programu ni nobenih
temeljev za doseganje t~h ciljev.

Za izboljšanje sedanjih razmer pri zagotavljanju varnega del<~. obstaja več možnosti:
- zmanjšanje socialne solidarnosti pri nezgodah zaradi
malomarnosti,
- določanje pravičnih odškodnin za poškodbe pri nezgodah
in za zdravstvene okvare,
- izvajanje (nadzor in san ke ioni nmje) že sprejet ih predpJsov,
- organizirana inšpekcijska dela tudi v wsebnih gozdovih,
- prenos &kr bi za VJmo dela na ja vno gozdarsko službo,
- boni ti ra nje izvajalcev tudi glede na slanje varstva pri delu
in odvzem možnosti pridobivanja del,
- organiziranje učinkovite lastne službe za varstvo pri delu
v vseh izvajalskih podjetjih.
- povečanje ekonomskega interesa izvajalcev in poslovnih
združenj (zadrug na primer) za varnost dela,
-zavarovalne premije- cliferencirane po stanju vamosti
pri delu,
- močno povečanje možnosti za izobraževanje lastnikov
gozdov in delavcev o varstvenih ukrepih, zlasti tistih
vgrajenih v tehniko dela,
- zahteve sindikatov za izvajanje vseh varstvenih ukrepov,
Je v naši družbi kdo, ki bo sprožil te dejavnosti?

• Prof. dr. M. L., d1pl. inž. gozd., Biotehniška fakulteta,
Oddelek za gozdar~t\"O in obnovljive gozdne vire, Večna pot
83. Ljubljana, SLO
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Vloga Zavoda za gozdove Slovenije pri načrtovanju~ gradnji in vzdrževanju gozdnih
flrometnic
z vzpostavitvijo nove organiziranosti gozdarstva po
srrcjctiu zakona o gozdovih , se je pričelo tudi z gozdnimi
cc:stllmi delati Jlll novih osnovah. Najradikalnejša je bila
sprememba na področju financiranja gradnje in vzdržev;.nja gozdnib cest . Vse potrebne aktivnosti so v principu
1zvcclene na sistemu lastnega prispevka lastnika in sofinanciranja države. Vloga Zavoda za gozdove Slovenije je
opredeljena v Zakonu o gozdovih, ki mu nalaga izdelavo
strokovnih podlag za odpiranje gozdov z gozdnimi pro11,ctnicami , načrtovanje in spremljanje vzdržcv;,nja gozdnih cest.
Strokovne podlage za odpiranje gozdov so opredeljene
v go7.dnogospodarskih načrtih . Verjetno bi bilo primerno,
da b1 izdelovali tudi projekte za gradnjo gozdnih cest,
vrndilr je zakonodaja predvidela drugače .
Pri v-zdrževanju gozdnih cestje vloga Zavoda v tem,
d<.~ izdeluje letne programe vzdrževanja gozdnih cest, so-

deluje pri oddaji del, nadzira delo in oprnv1 prevzem opravljenega. Sistem dela je sledeč:
- ZGS zbere lerne potrebe vzdrževanja gozdnih cest in
izdela prioriteni program dela;
- prioritetni program dela uskladi z občino in ga pri la godi
predvideni razpoložlj [vi višini sredstev;
- lokalna skupnost skupaj z ZGS izvede javni razpis za
vzdrževanje gozdnih cest;
-sledi izbor najugodnejšega izvajalca;
- ZGS nadzoruje dela in usmerja izvajalce ter na koncu
dela prevzame;
Ko so dela prevzeta, plača svoj del občina iz sredstev
pristojbin, država pa iz proračuna . Nekoliko drugače je
pri vzdrževanju gozdnih cest v državnih gozdovih, vendar
je predviden v prihodnjenl letu sistem, ki naj bi bil za vsa
lastništva enoten .

Trt>ndi onesnaževanja in onesnaženosti zraka v Sloveni.ii

Prispevek obravnava onesnaževanje (emisijo) in one.;naženost zraka (imisijo) v Sloveniji s poudarkom na zadnJih nekaj letih. Upoštevanje tudi vpliv vremena.
Največji delež k celotni emisiji S0 2 prispevajo termoelektrarne in toplarne. V zadnjih letih se je emisija močno
zmanjšala, največ zaradi delovanja odžveplovalne naprave
nn bloku 4 v TE Šoštanj, pa tudi zaradi nižje vrednosri
žvepla v tekočih gorivih. Zaradi naraščajočega prometa
naraščajo emisije dušikovih oksidov in ogljikovodikov. To
so snovi , ki vplivajo na kopičenje ozona v prizemnem sloju
(iotokernijski smog). Naraščajo tudi emisije CO in C0 2•
OneSJ)aženost zraka merijo na območju vse Slovenije.
Mreža je gostejša na območjih z močneje onesnaženim
zrakom . Republiško rnrežo sestavljajo osnovna mreža , ki
jo vodi Hidrometeorološki zavod , ter dopolnilne, v katerih
1zvajajo meritve različni izvajalci (Elektroinštitut Milan
Vidmar, Zavod za zdravstveno varstvo Celje, Inštitut za

varov<~nje okolja pri Zavodu za zdravstveno varstvo Maribor).
Meritve iz avtomatske mreže kažejo v mestih trend
upadanja koncentracij sol v zadnjih letih, medtem ko v
okolici tem1oelektram Šoštanj in Trbovlje ostajajo na enaki
ravni. Koncentracije dušikovih oksidov se v zadnjih letih
bistveno ne spreminjajo. Tudi meritve 24-ume merilne
mreže kažejo upadanje povprečne vrednosti indeksa onesnaženja zraka s kislimi plini v letih 1977- 1995, precej
večje vrednosti pa so bile izme1jene leta 1996. Povečanje
gre predvsem na račun večjih vrednosti v poletnem č.asu.
Dolgoletni niz meritev kakovosti padavin kaže, da se
kislost padavin na večini urbano-industrijskih in podeželskih lobcij z leti povečuje. Naraščanje koncentracije
nitrata v padavinah se je v zadnjih nekaj letih na vseh
postajah ustavilo in od leta 1993-94 naprej vidimo trend
upadanja. Koncentracije sulfata v padavinah še naprej
upadajo.

* J. 8 ., dipl. ini. gozd ., Zavod za gozdove Slovenije, Večna
pot 2. 1000 ljubljana, SLO
.. M. G.. dipl. mž. meteor.; R.C., dipl. inž. kem.; mag. M.
L. dipl. inž. kem.; A. P., dipl. inž. meteor.; B. R., dipl. inž. kern.,
Hidrometeoroloski zavod Slovenije MOP, Vojkova c. 1b, 1000
Ljubljana, SLO
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Škodljivi vplivi onesnaženega zraka na gozdne ekosistem,e in stanje v Sloveniji
!Vkl<lnij<~ lEŠNJAK*

Pri odlaganju snovi iz zraka (v trdni, tekoči ali plinasti
obliki) na vegetacijo ali na tla se pojavljajo škodljivi učinki
na gozdnih ekosistemih. Študije so pokazale, da so glavne
snovi, ki lahko vplivajo na gozdni ekosistem kisle ter
al.kalne usedline (dušikove in žveplove spojine, alkalijske
in zemeljsko-alkalijske kovine, kloridi, fosfati), fotokemijski oksidanti (ozon, peroksi acetil nirrat- PAN, peroksi
propil nitrat - PPN, vodikov peroksid), težke kovine in
obsmjne organske snovi (pesticidi, policiklični aromatski
ogljikovodiki- PAH itd.).
Prispevek obravnava škodljive učinke onesnaženeg<~
zraka na gozd z različnih vidikov. V prvem delu so obravnavani mednarodno uveljavljeni kriteriji za sprejemljive
obremenitve vegetac]je s škodljivimi snovmi iz. zraka, ki
temeljijo na dosedanjih spoznanjih o negativnih učinkih.

To so smernice Ekonomske komisije za Evropo (UN
ECE), priporočila Svetovne zdravstvene organizacije
(WHO) in direktive Evropske skupnosti.
Drugi del prispevka obravnava stanje kakovosti zraka
in depozicije v Evropi, predvsem na osnovi podatkov mednarodne merilne mreže EMEP, ter rezultate meritev na
EMEP/GAW merilni postaji Jskrba pri Kočev!..ki Reki.
Merilna postaja lskrbaje locirana na pretežno gozdna tem
podrocju Slovenije proč od velikih emisijskih virov in
Lokacija je reprezentativna za stanje kakovosti zraka na
širsem neurbanem področju. Merilni program obsega kakovost padavin, žveplove in dušikove spojine v zraku ter
prizemni ozon. Rezultati meritev so obravnavani z vidika
možnih vplivov na gozdne ekosisteme.

- -- - - - - - - - - -- - - - -- - - - - - - - - - -- - - - -
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Škodljivi biotski in abiotski dejavniki v slovenskem gozdu
Dušan JURC**, Jošt JAKŠA"'**, Nevenka BOGATAP"'',;.'"

Zbiranje podatkov o vplivu škodljivih biotskih in abiotskih dejavnikov na gozdove poteka v Sloveniji na tri
načine. Prvi so zabeležke v odkazilnem manua{u revirnih
gozdarjev Zavoda za gozdove Slovenije, kjer je definiran
vzrok sečnje. V rubriki varstveno-sanacijske sečnje je
navedenih enajst povzročiteljev poškodb- insekti, bolezni
(gl ive), divjad, veter, sneg, žled, plaz (usad), požar, imisija
(lokalna), poškodbe zaradi dela v gozdu in drugo. Drugi
je redni letni popis (monitoring) poškodovanosti gozdov,
ki poteka na 4X4 km mreži traktov vsako četrto leto, na
16X 16 km mreži traktov pa vsako leto. Poleg nespecifičnih
znamenj poškodovanosti drevja (osutost) je pri tem popisu
ugotovljena tudi poškodovanost drevja zaradi znanih, na

terenu dolocljivih škodljivih dejavnikov. Tretji vir podatkov izhaja iz delovanja poročevalske, diagnostične in prognostične službe za varstvo gozdov, ki je umeščena v sistem
Službe za varstvo rastlin Slovenije. Vodje odsekov za
gojenje in varstvo gozdov na vseh 14. območnih enotah
Zavoda za gozdove Slovenije so zadolženi za zbiranje
podatkov o povzročiteljih poškodb, Gozdarski inštitut
Slovenije službo koordinira. Ti podatki so najnatančneje
definirani, vendar so predvsem zaradi velike vrstne številčnosti biotskih dejavnikov Ic fragmentami.
V prispevku podajamo najpomembnejše ugotovitve o
povzročiteljih poškodb gozdov v Sloveniji v 2:adnjih nekaj
letih.

• Mag. M. L., dipl. inž. kem., Hidrometeorološki zavod
Sloven ije MOP, Voj kova c. 1b, 1000 Ljubljana, SLO
..... Mag. D. J., dipl. biol., Gozdarski inštitut Slovenije, Večna
pol 2, 1000 Ljubljana, SLO
.... J. J.. dipl. inž. gozd., Zavod za gozdove Slovenije,
Večna pot 2, 1000 ljubljana, S LO
•*• Mag. ·N. B., dipl. inž. gozd., Valburga 51 b, 1216
Smlednik, SLO
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Raziskovalna dejavnost v slovensketn gozdarstvu
i\lii;Jn HOČEVAR*

Spremembe v političnih odnosih, ekonomskem in lastniškem sistemu, ki so se v Sloveniji zgodile po letu J 991
in jim na kratko pravimo tudi tranzicija, niso prinesle le
bislvenih premikov v organiziranosli gozdarstva, temveč
mdi v gozdarskem raziskovalnem delu . Medtem ko se je
gozdarstvo vsa prva leta po nastanku nove slovenske dr~
ž:Jve, deloma pa še danes, ukvarjalo samo s seboj, z lastmujcnjem in denacionalizacijo ter gradilo nov sistem javne
Qozdarske službe, je gozdarsko raziskovalno delo pre~
2'iv!jalo eno najtežjih kriz zadnjih 50 Jer. Ta ugotovitev
velja v celoti za Gozdarski inštitut, medtem koje bil položF~.i na Gozdarskem oddelku Biotehniške fakultete zaradi
;e delujočega temeljnega financiranja šolske dejavnosti
nekoliko ugodnejši. Morda se moramo zahvaliti le sreč
nemu naključju in dejstvu, dani hče iz vrst nove ob lasti ni
hotel prevzeti nehvaležne vloge pogrebca. da inštitut ni
bil ukinjen.
Z vrsto pravnih aktov (Zakon o gozdovih, 1993, Sklep
o ustanovi rvi Gozdarskega inštituta Sloven ije, 1994) je
vlada Republike Slovenije znova potrdila nujnost sistematičnega raziskovalnega dela na področju gozdarstva in
ga postavila pod okrilje Ministrstva za znanost in tehnologijo, Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
in Ministrstva za okolje in prostor. S temi formalnimi
pogoji pa za gozdarsko raziskovalne institucije še zdaleč
niso bili dani normalni pogoji za uspešno delo, ker finančna vpr::~š:mja niso bila dosiedno urejena .
Gozdarsko raziskovalno delo danes poteka pretežno v
okvill.l nacionalnega raziskovalnega programa Ministrstva
/J znanost in tehnologijo (temeljni, uporabni in razvojni
raziskovalni projekti) in od leta 1994 dalje, tudi ciljnega
raziskovalnega programa CRP GOZD, za katerega glavnino sredstev zagotavlja Ministrstvo za kmetijstvo, goz'brstvo in prehrano. Delež tržnih raziskav je zaenkrat še
zelo skromen.
Zaradi težav s financiranjem se je precejšnje število
raziskovalcev upokojilo, raziskovalni program paje bil v
primetjavi z obdobjem pred tranzicijo močno skrčen, kar
ponaza1jajo tele številke:
1990

TGLG
Števii0 raziskovaleev*-f

vFTE
Števile raz:isk. tu:
"'mladi

34
29,65

50. 407

.

-

1990

BFG
23
6,20
10. 528

1990
SKUPAJ

56
35,85
63. 226

Zelo negativno se na kakovost in nadaljni razvoj raziskovalnega dela odraža močan kadrovski rez, s katerim smo
izgubili mentorje in predvsem kolege z bogatimi praktičnimi
izkušnjami. Izgube do neke mere nadomeščamo z izobraževanjem novih raziskovalcev v okviru programa mladih raziskovalcev MinisiTstva za znanost in teJmologijo, ki pa delež
sredstev, namenjenih za našo panogo, že nekaj let znižuje.
Zahteve novega časa so naravo gozdarskega raziskovalnega dela bistveno spremenile. Osnovni ciU ostaja celostno reševanje problemov slovenskega gozda in gozdarstva. vendar je v zadnjem času zaznaven premik na
področje širše problematike okolja in prostora. Močno je
poudarjeno tudi področje bioloških raziskav, ki se ukvarjajo z razumevanjem temeljnih procesov pri odzivu vegetacije na okoljske strese. Gozd še nadalje ostaja torišče
raziskav, vendar ne več edini laboratorij . Sodobne raziskave niso več mogoče brez moderno opremljenih laboratorijev in uporabe vseh možnih pridobitev sodobne informatike. To zahteva od raziskovalcev vedno več znanja,
raziskave pa postajajo vedno dražje.
Novi model financiranja gozdarskega dela. ki se premočno naslanja na državo, skriva v sebi tudi nevarnost
vse močnejšega oddaljevaJ~a od problemov slovenske gozdarske operativc. To še toliko bolj, ker se vse bolj uveljavlja miselnost, da za ocenjevanje uspešnosti raziskovalnega dela, tudi v gozdarstvu, zadostuje indeks citiranosti,
ki ga ugotavlja neka ameriška ustanova in ne predvsem
relevantnost za slovensko gospodarstvo. Zato je za pri hodnja leta zelo pomembno, da znova vzpostavi mo povezave,
ki so med raziskovalnimi institucijami in gozdarsko operativo nekoč že odlično delovale .
Celotno gozdarstvo, operativa, šolstvo in raziskovalno
delo so na razpotju; stoletna, pretežna usmerjenost v gozdno lesno proizvodnjo se definitivno končuje in vznika čas
okoljsko poudarjenega upravljanja z gozdnimi viri kot
celoto. Gozdni prostor postaja zanimiv za mnoge zelo
različne vede, gozdarji pa se bomo v njem ohranili le, če
bomo znali tudi v praksi uveljaviti naša sintctična znanja
in stoletne izkušnje.
1996

1996

GIS
23

BFG
20

)9,10

6,30
10. 706

32.473

- .

1996
SK\:!'r~J
43

25,40
43. 179

raziskovalci niso upoštevani

lGLG, GIS =gozdarski inštitut; BFG: gozdarski oddelek Biotehniške fakultete
• Prof. dr. M. H., Biotehniška fakulteta, Oddelek za gczVečna pot 83, 1000

uarstvo in obnovljive gozdne vire,
Ljubljana, SLO
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Visokošolsko izobraževanje gozda skih strokovnh kadrov

V skladu z razvojem gozdarske znanosti in stroke smo
študij gozdarstva postopoma razvlli ko! študij sonaravnega
gospodarjenju z gozdovi, ki so bistvena sestavina našega
življenjskega prosrora. Študij usmetja k sinhronemu povezovanju ekoloških, tehnoloških in ekonomskih prvin.
Ekološka kriza in večja družbena občutljivost za ekološke probleme cer prebujajoča se družbena skrb za naravno dediščino in varstvo narave nudi realne možnosti
za širjenje delovnega področja gozda1jcv. Z zadnjo dopolnitvijo študijskega programa leta l992 širimo študij gozdarstva tudi na druge obnov lj ive naravne vire in prenos
bogarih izkušenj sonMavnega dela z gozdom tudi na druge
naravne sestavine našega prostora. S tem pa se širijo tudi
delovne in zaposlitvene možnosli naših diplomantov zunaj
klasično pojmovanega gozdarstva. V dograjevanju te usmeritve vidimo rudi našo pomembno perspektivo. Hitrost
njenega uveljavljanja bo odvisna zlasti od lastne kadrovske·usposobitve, za kar je potrebno intenzivno raziskovalno delo na novih področjih, in tudi od širjenja družbenih potreb po diplomantih s takim znanjem.
V študijskem letu 1996/97 je prenehalo dosedanje višješolsko izobraževanje, ki je bilo v gozdarstvu nveljav\jeno od leta 1978. Nadomešča ga triletni visokošolski
strokovni študij, ki vsebinsko poglablja dosedanji višješo \ski študij, večji poudarek je tudi na praktičnem usposabljanju.
Vse težave slovenskega gozdarstva v obdobju tranzicije
niso posebno negativno vplivale na odziv kandidatov za
univerzitetni študij. Z novimi kandidati smo zadnja leta v
celoti zapolnili razpisana mesta, zlasti je pomembno, da
je odziv velik že ob taki prvi prijavi kandidatov. Število
diplomantov je bolj ali manj konstantno, v zadnjih petih
ktih povprečno letno 18 diplomantov na visokošolskem
in 13 na višješolskem študiju. Posebno obeležje je gozdarskemu študiju v zadnjih letih dalo več kot 260 izrednih
študentov. ki se izobražujejo na višješolskem študiju.
Čeprav se gozdarska srroka ne razvija tako naglo kot
nekntere dmgc, npr. naravos[ovno,telmične, pa je stalno
spremljanje novih spoznanj in odkritij ter osvežitev in
dograjevanje znanja nujno potrebno. Temu služi sistem
pošolskega izobraževanja, od forma Ine ga (specia 1izacija,

• Prof. dr. I. W., Biotehniška fnkulteta, Oddelek zn
darstvo in obnovljive gozdne vire, Večna pot 83, 1000
bljane. SLO
~ Prof. dr. M. K., Biotehniška fakulteta, Oddelek za
darstvo in obnov lj t ve gozdne vire, Večna pot 83, 1000
bljana, SLO
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magisterij in doktorat) do neformalnega (semine~rji, delavnice, strokovna posvetovanja itd.).
FJkulteta je neposredno odgovorna zlasli za forma Inc
oblike pošolskega izobraževanja. Vse te oblike potekajo
že od let3 1966, vendar je njihova dejanska učinkovitost
premajhna. To se kaže v prevelikem osipu in nesorazmerno
dolgi dobi študija. Del krivde Zli to gre pripisati razmeram
v gozdarstvu po letu 1990, ki ne spodbujajo podiplomskega študija in so marsikdaj kakovostni kriteriji pri kadrovanju v ozadju. Kljub temu ne gre zanemariti dejstva,
da je fakulteta v zadnjem desetleju dala 28 magistrov, 4
special iste ter 5 doktorjev gozdarskih znanosti.
Hkrati se povečuje ponudba programov magistrskega
študija. Med njimi kaže posebej omeniti zelo odmeven
študij varstva naravne dediščine. Za vse te programe je
značilno, da so izrazito večdisciplinarni in povezujejo
večino študijskih področij Biotehniške fakultete in tudi
druge ljubljanske fakultete. Z njimi presegamo srrokovno
zaprtost in samozadostnost, ki je bi la doslej značilna tudi
za gozdarstvo.
Izvajanje študija otežujejo zlasti naslednje slabosti:
- pomanjkanje habilitiranih učiteljev, zlasti na nekaterih
področjih, kjer so učitelji izpolnili pogoje za upokojitev,
niso pa vzgojili naslednikov,
- pomanjkanje !aboratorij ev, kar je pos 1edi ca enostranskega gledanja, d<~ je samo gozd nas laboratorij,
- pomanjkanje lastnega stalnega terenskega učnega objekta, na katerem bi se odvijal[ pretežni de\ terenskega pouka.
- slabšanje materialnega položaja študentov.
Smeri visokošolskega študija gozdarstvr~ so danes zaustvariti je treba samo pogoje, da jih bomo lahko
najuspešneje uresničili. Osrednja pozornost pa mora biti
usmerjena v kakovostno izvajanje študija, njegovo sprotno
posodabljanje in večjo učinkovitost.
K temu lahko pomemben del prispeva tudi gozdarska
praksa, ki bo svoje delo zasnovala na uporabi novega
zoanja, spodbujala pridobivanje znal)ja in ga ustrezno
vrednoti la.·
črtane,

gozLjugozLju-
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Sn'dnješolsko izobraževanje v gozdarstvu
i' \ .: ( '1 ( •

s11w edina slovenska gozdarska šola. Žel irno vam predstaviti nnšc delo po letu 1990 malo pred praznovanjem
petdesetletnice štiriletnega (nekaj let retletnega) izobra::-eunja z;1 poklice v gozdarstvu.

I

število vpisanih dijakov·
Gozdarji
šolsKOiei<r·

o

1990/91
-r 199.1/92
1992/93
1993/94
199i1/95
l995/96
1996/97
1997/\}8

o
9
15
5
4

6
9

'Gozd. tehniki
53
17
29
33
29
29
3J
35

lz tabele vp1sa razberemo le nekaJ dejstev. Zato jih
o.;v(:t lim o s koment;ujem:
_ pr"i clve ničli v razpredelnici, ki označujeta število vpi ..
san ih dijakov v program gozdar, nista čisto realni (ti dve
sol ski leti so dijaki obeh gozdarskih usmeritev poslušali
p1Yi Jetnik skupaj in so se ločili šele po koncu prvega
let 11 ika - značilnost usmerjenega izobra:ževanja ).
. ~olsko leto 1991/92 pomeni izrazito ločnico vpisa v gozdnrsko tehniško šolo (vpis se je redaj drastično znižal),
- kl_i11b številčno ugodnejšemu vpisu v naslednjih treh letih
je bila strukrura vpisanih dijakov zelo pisana (vpisovali
~o se predvsem tisti dijaki, ki so bili po prvem vpisu
odklonjeni na drugih šolah),
- zadnja tri leta napolnimo oddelek po prvem vpisu (torej
~olo ponovno obiskujejo dijaki, ki se za ta poklic želijo
usposobiti).
- z<:.~radi uvedbe gimnazije se k nam vpisujejo dijaki s
povprečno dobrim učnim uspehom (kar je skupna značilnost slovenskih tehničnih šol).
Število abiturientov:
r 0ozdarji

1 SOfši(o leto
199"0/91
1991/92 l-992/93

19
13
14

1993/94
1994/95-

6
8

....

1995/9l5~

13

1996/97

6

~

Preglednica jasno kaže

Gozd.~ iki

49
41
34
34
13
15
13
močan

padec števila abituri-

entov v obeh izobraževalnih programih, še posebej ra pri
izobra:Zevanju za gozdarske tehnike.
V letih prehoda je na deja vnos( naše šole čutiti vpi iv
številnih deja vn iko v:
kE. Č. prof., SrednJa gozdarsko lesarsh šola Postojna, 6230

Pos1ojna, SLO
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- prekinil se je ustaljeni (uspešni) način štipendiranja in
kadrovanja za poklice v gozdarstvu,
- spremenili so se pogoji za opravljanje določenih del v
gozdu (in gozdarstvu),
- spremenila se je organiziranost gozdarstva v Sloveniji,
- spremenil se je odnos gozdarstva do edine slovenske
srednje gozdarske šole (prekinitev sofinanciranja, prekinitev kadrovanja).
V teh letih je šoli uspelo:
- šolo ohraniti (in se zaradi nemotenega financiranja Ministrstva za šolstvo in šport zdtužiti s postojnsko lesarsko šolo),
- poskrbeti za stalnejši strokovni kader za poučevanje
strokovnih predmetov v gozdarstvu (močno se je zmanjšalo število honorarnih učiteljev za poučevanje strokovnih predmetov),
- doseči enoten standard izobraževanja pri praktičnem
pouku,
- vzpostaviti kooperativne stike z Zavodom za gozd0veobmočna enota Postojna-pri izvedbi posameznih praktičnih vaj za gozdarske tehnike,
- izdelati kataloge znanj in izpitne kataloge za strokovne
predmete v gozdarstvu,
- stkati mednarodne povezave z gozdarskimi šolami in
izpeljati mednarodno izmenjavo dijakov.

Ni nam uspelo:
- pridobiti šolskega revirja,
- zagotoviti stalnega financiranja nadstandardnih programov.
Poleg primame dejavnosti- srednješolskega izobraževanja 2a poklice v gozdarstvu- smo izvajali tečaje za usposabljanje delavcev za različna dela v gozdu in izvajali
tečaje za lastnike gozdov.

Jn v prihodnosti:
- z zaskrbljenostjo čakamo na izdelavo nomcnklature poklicev, za katero poklicani (Združenje za gozdarstvo) ne
kažejo posebnega posluha,
- želimo si ohraniti štiriletno šolo gozdarske usmeritve,
saj le-ta omogoca dovolj kvaliteten strokovni kader za
vsakršno primarno izobmževnnjc v gozdarstvu,
- pripravljeni smo posodobiti predmetni ke in učne nač11e
v skladu z izdelano nomenklaturo poklicev,
-menimo, da mora biti delavec, ki dela v gozdu, primerno
izobražen, z izoblikovanim odnosom do gozda in rlo dela,
ki ga opravlja (dovolj kakovostno izobra:Zevanje za gozdnega delavca je le šolsko izobraževanje, saj skozi tečajno dejavnost zagotovo ne moremo doseči zastavljenih
ciljev),
- zavzemali se borno za stalno financiranje oadstandardnih
programov.
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Izobraževalne dejavnosti Zavoda za gozdove Slovenije

Naloge Zavoda za gozdove Slovenije (ZGS) je mogoče
opravljati po lemeljoih načelih trajnos[i, sonaravnosti in
mnogonamenskosti gozdov le z dobro izobražen im strokovnirn osebjem, osveščeni mi in usposobljenimi lastniki
gozdov in osveščeno javnostjo. Zato je izobraževanje in
osveščanje javnosti in lastnikov gozdov med nlljpomembnejšimi nalogami ZGS. Utemeljitev izobraževalne dejavnosti ZGS je v Zakonu o gozdovih in v Programu razvoja
gozdov Republike Slovenije. Oba dokumenta govorita o
izobraževanju zaposlenih v ZGS in o izobražev;mju o;.:iroma osveščanju lastnikov in javnosti.
Ko govorimo o izobraževanju lastnikov gozdov in javnosti, se srečujemo s pojmi: stiki z lastniki gozdov, stiki z
javnostjo, osveščanje, prosvetljevanje, izobraževanje, usposabljanje. Povzeto po Slovarju slovenskega knjižnega
jezika (SSJ) pomeni izobraževanje skrbeti za vzgojo in izobraževanje mladine, oblike izobraževanja odraslih. osveščanje- osvestiti: narediti, da kdo kritično presoja, spoznava
svoja in tuja dejanja, mnenja, čuti odgovornost zanje (SSJ),
prosvetljevanje- prosvetliti: s poučevanjem, izobraževanjem doseči, da kdo misli in dela brez predsodkov, razumno
(SSJ)
Zaposleni v ZGS so torej v vlogi predmeta (objekta)
izobraževanja in v vlogi izobraževalca lastnikov gozdov
in javnosti. Kot izobraževalci so delavci ZGS tudi pri
notranjem, intemern izobraževanju in usposabljanju zaposlenih v ZGS. Izobraževalna dejavnost ZGS je zahtevna
in kompleksna.
Koncept izobraževanja v ZGS opredeljuje mesto in
vlogo izobraževanja v ZGS, ciljne skupine in dolgoročne
cilje izobraževanja, metode in oblike izobraževanja, načrtovanje in organiziranje izobmževanja.
Glavne ciljne skupine izobraževanja v ZGS so: lastniki
gozdov, javnost in delavci ZGS, torej zelo številna in
raznolika populacija. Samo lastnikov je v Sloveniji med
250.000 in 300.000, z osveščanjem pa se obračamo na vso
slovensko javnost.
Oblike in metode dela so odvisne od značilnosti ciljne
populacije oziroma skupine. Pri izobraževanju ločimo dve
glavni obliki: formalno in neformalno. Pri formalnem
izobraževanju, kjer gre za uradno priznano pridobitev
izobrazbe,je ZGS vezan na ustrezne izobraževalne usta~
nove.
Med izobraževanjem in osveščanjem je razlika v intenzivnosti in metodah. Pri osveščanju v večji meri upo-

rabljamo medije. Pri izobraževanju je treba upoštevati, da
imamo v veliki meri pred seboj odrasle, in zato upoštevati
metode izobraževanja odraslih, ki so drugačne kot pri
izobraževanju mladih. Zelo važna oblika pri ciljni skupini
delavcev ZGS je samoizobraževanje, za lastnike gozdov
pa svetovanje pri vsakdanjih stikih gozdarjev ZGS z \astniki gozdov.
Izobraževanje je nujno dobro načrtovati. Načrtujemo
na več ravneh:
Dolgoročne usmeritve (za obdobje 3 do S let), letni plan
izobraževanja po ciljnih skupinah, ki je del celotnega
letnega prograrna dela ZGS,osnovni izvedbeni izobraževalni program ali projekt.
Izvajalci izobraževanja so izobraževalci (predavatelji,
inštruktorji, moderat01ji) oziroma izobrazevatne ustanove,
ki izvedejo izobraževalni program po vsebinski plati, po
ustrezni metodi, kije določena v izobraževalnem programu
in izobraževalnem gradivu. Izobražujemo z lastnimi (internillli) ali zunanjimi izvajalci ali v kombinaciji.
Organiziranje izobraževanjLl zajema skrb za potleben
prostor, tehnične pripomočke in opremo ter postopek plačevanja stroškov, evidenco udeležbe, časovni potek izobraževalnega programa.
Do sedaj je Zavod za gozdove Slovenije izvedel številne dejavnosti za izobraževanje lastnikov in osveščanje
javnosti. Usposabljanje za v amo delo v gozdu in za nego
gozdov sta prioritetni temi za lastnike. Neposredna udeležba nekaj tisoč lastnikov na usposabljanju je videti majhna v primerjavi s celotnim številom lastnikov, vendar je
treba upoštevati, da je usposabljanje smiselno le za tiste
lastnike, ki de!o v gozdu opravljajo sami zase ali za druge,
in daje interes lastnikov gozdov za usposabljanje za nego
gozda, ki je zelo dolgoročna investicija, še majhen.
Udeležba lastnikov na izobraževalnih dejavnostih ZGS
ni povezano z denarnimi subvencijami, ki jih daje država
lastnikom gozdov za vlaganja v gozdove. Ta povezava bi
morala lastnike vzpodbuditi k večji zainteresiranosti za
izobraževanje.
Ob izobraževalnih dejavnostih, kjer delavci ZGS nastopajo kot izobraževal ci in organizatorji, se kaže velika
potreba po izobraževanju delavcev ZGS ravno za to področje - izvedbo izobraževar\ia za lastnike gozdov in za
javnost.

·T. L. dipl. inž. gozd .. Zavod za gozdove Slovenije, Večna
pot 2. 1000 Ljubljana, SLO
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L'stanovitev kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije

Podobno kot v večini evropskih dežel je bila kmctijsko"ozdarska zbornica zakonsko ustanovljena na območju
Slovenije (Dravske bano\•inc) že med obema vojnama in
je delovala do druge svetovne vojne. V zahodnoevropskih
drzilvah uvrščajo kmetijsko-gozdarske zbornice med ustanove demokratičnega sistema. Njihove glavne funkcije so:
_ z::,stopartje interesov kmetov, lastnikov kmetijskih zcn\lji~č in kmetijskih, gozdarskih in ribiških organizacij,
. svetovanje kmetom in kmetijskim organizacijam, ki
opravljajo kmetijsko, gozdarsko in ribiško dejavnost,
_ pospeševanje razvoj<~ gospodarnega in okolju prijam ega
kmetovanja, gozdarstva in ribištva.

z ustanovitvijo kmetijsko gozdarske zbornice dobi
kmctijslvo, gozdarstvo in ribištvo enotno interesno organit"acijo. S pomočjo zbornice se poveča vpliv kmetov na
gospudarskem, socialnem in zakonodajnem področju v
dr2avi. Poveča se njihov vpliv na delovanje strokovnih
slu7b v kmetijstvu, gozdarstvu in ribištvu, ki bodo po
lltwem delovale v okviru zbornice. Te službe so:
- kmwjska svetovalna služba,
- selekcija in kontrola proizvodnje v živinoreji,
- introdukcija v rastlin&ki pridelavi ter sadjarski m
\•i nogradn iški centri,
- dcl gozdarske službe (svetovanje v gozdarstvu).
V okviru zbornice bodo delovali dosedanji kmetijski
zavodi s servisnimi kmetijskimi službami.
Kmetijsko-gozdarska zbomica bo enovita organizacija
s <>edežem v Ljubljani (samo ena pravna oseba). Imela bo

predvidoma sedem območnih enot (sedem regij). Sedeži
enot bodo na scdonjih kmetijskih zavodih. Območne enote
ne bodo pravne osebe. Imele bodo izpostave (obmocja
sedanjih Hprt~vnih enot). Sedež strokovnih služb bo na
državni zbomici v Ljubljani. Na območnih zbomicah bodo
specia 1ističnc službe, na izpostavah območnih zbornic pa
terenske službe.
Najvišji organ kmetijsko-gozdarske zbornice bo svet
zbornice, ki bo imel42 delegatov. Svet izmed svojih delegatov izvoli predsednika in dva podpredsednika. Poleg
sveta zbornice so še upravni in nadzorni odbor, častno
razsodišče in direktor zbornice. Podobne organe bodo
imele tudi regijske enote.
Kmetijsko-gozdarska zbornica bo javno pravno združenje, ki bo imelo obvezno članstvo za lastnike kmetijskih
zemljišč (fizične osebe) in kmetijske organizacije (pravne
osebe) ter prostovoljne člane. Lahko bo opravlja la javna
pooblastila. Kmetijsko-gozdarska zbornica se bo financirala iz:
- zbomičncga prispevka,
~ prihodkov Iz lastne dejavnosti,
- sredstev, ki jih skladno z zakonom dodeli država za
de tovanje javnih služb,
- sredstva lokalnih skupnosti,
- krediti, dotacije ipd.
Predlog novega zakona o kmetijsko-gozdarski zbornici
sta že obravnavala Odbor Vlade R Slovenije za gospodarstvo in VladaR Slovenije.

Za vod za gozdove Slovenije danes, jutri - Delo z gozdom v dobro narave in ljudi
JlJJmo1.1LEŠI(·"'.:·

Zavod za gozdove Slovenije je bil ustanovljen na podl::igi Za kom o gozdovih leta 1993, ki je v temelju spremenil
takratno organiziranost gozdarske dejavnosti. Ustanovljen
je bil z namenom, da kot enovita gozdarska organizacija
\\Smetja gospodarjenje Z gozdom in gozdni1n rros10r0m V
ciržavni in privatni lasti na celotni površini Republike
Slovenije. Na temelju naravnih zakonitosti gozda in njegovega življenjskega prostora so upoštevani tako interesi
lllstnikov gozdov kakor tudi interesi javnosti in države.
* E. K., dipl. inž., drzavni podsekretar MKGP, Dunajska 56:'8, 1000 Ljnbtjana, SLO
•• P. 1., dipL inž. gozd., Zavod za gozdove Slovenije, Večna
pot 2, 1000 Ljubljana. SLO
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Zavod ne poseduje nikakršnih pravic in dolžnosti v zvezi
z upravljanjem, gospodarjenjem ali pridobivanjem dohodka iz gozda.
Cilji in naloge Zavoda za gozdove Slovenije izhajajo
iz Zakona o gozdovih in iz Programa razvoja gozdov.
Odvisni so od lastninsko- ekonomskih odnosov, od sposobnosti gozda, da omogoča ekološke, socialne in ekonomske funkcije in od tega, kolikšen. pomen daje družba izobraževanju lastnikov gozdov in osveščanju javnosti. Glavni cilji so:
l. Ohranitev in trajnostni razvoj gozdov v njihovi biološki
pestrosti ter vseh ekoloških, socialnih in proizvodnih
funkcijah,
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2. obranitev naravnega okolja in ekološkega ravnotežja v
krajini,
3. ohranitev poseljenosti in kultiviranosti krajine ter izboljševanje kakovosti življenja na podeželju. Glavne cilje
lahko strnemo v izjavo o poslanstvu Zavoda za gozdove,
ki obsega prizadevanje za kakovost gozda, gozdne krajine in človekovega življenja, oziroma v geslo: »Delo z
gozdom v dobro narave in ljudi«.
V organizacijskem smislu je Zavod samostojna pravna
oseba, ki je organizirana kot javni zavod. Za svoje delo
odgovarja Vladi RS. Ker predstavlja Zavod neprofitni del
gozdarstva, se njegova dejavnost skoraj v celoti financira
iz sredstev državnega proraČUila. Zavod sestavlja Centralna

enota in 14 območnih enot. V sklopu območnih enot je
94 krajevnih enot in 4 gojitvena lovišča. Skupno število
revimih gozdarjev je 433 oziroma v povprečju 4,6 revimih
gozdarjev na krajevno enoto. 1 revirni gozdar pokriva
povprečno 2.500 ha velik gozdni revir. Strokovno delo
Zavoda je organizirano v sklopu 8 strokovnih oddelkov.
Zavod upravlja Svet zavoda in 14 Svetov območnih
enot Zavoda. Svet Zavoda šteje 25 članov in ga sestavljajc
predstavniki svetov območnih enot, ustanovitelja, izobraževalnih in raziskovalnih organizacij s področja gozdarstva
in predstavniki lastnikov gozdov. Obravnava strokovnih
vprašanj, povezanih z gozdarstvom in lovstvom, je zadolžitev Strokovnega sveta Zavoda in 14 Strokovnih svetov
OE Zavoda.

Uspešnost novega sisten1a sonaravnega gospodarjenja z gozdo\·i v Sloveniji "~
povečan

Ocena uspešnosti sistema sonaravnega gospodarjenja

z gozdovi v Sloveniji v letih 1993- 1997 sloni na analizi
temeljnih ekoloških, gozdnogospodarskih in socialnoekonomskih dejavnikov kor indikatorjev vpliva sistema (trendov ran·oja gozdov in intenzivnosti ter uspešnosti gospodarjenja, odziva lastnikov gozdov) ter na analizi uspešnosti
uresničevanja sistema samega Uavne gozdarske službe,
nacionalnega programa razvoja gozdov, glavnih zakonskih
določila). Kritična analiza indikatorjev vpliva sistema
kaže:
- pozitivni vpliv na nadaljnji razvoj gozdov ter ohranjanje
njihove biološke pestrosti, na zniževanje deleža ekološko nesprejemljivih sečenj. posredno pa tudi na blaženje
procesov propadanja gozdov;
- pomemben prispevek k ekonomski uspešnosti gospodarjenja z gozdovi, saj proračunske spodbude lastnikom
gozdov (financira(\jejavne gozdarske slu~.be in sofinanciranje vlaganj) predstavljajo skoraj petino prodajne
cene lesa;
- prenizek obseg izvajanja gozdnogojitvenih ukrepov, ki
vplivajo na kakovost in stabilnost gozdov- zaradi premajhnega obsega proračunskih sredstev;
- razmeroma močan vpliv na izvajanje varstvenih in
sanacijskih ukrepov (povečana proracunska sredstvll)
v zasebnih gozdovih;
- zeio pozitivni vpliv na vzdrževanje gozdnih cest v zasebnih gozdovih (plačevanje prispevka lastnikov gozdov, enoten sistem upravljanja oziroma vzdrževanja);
- pozitivni vpliv na izobraženost in usposobljenost lastnikov gozdov za strokovno in varno delo v gozdu ter

interes za sodelovanje z javno gozdarsko služ-

bo;
-

neučinkovitost sistema v smislu spodbujanja združevanja razdrobljenih lasrnikov gozdov (tudi zaradi izpada
nekaterih materialnih spodbud).

Analiza uspešnosti uresničevanja sistema sonaravnega
gospodarjenja pa kaže naslednje:
- Pro grama mzvoja gozdov v Sloven ij ise je v prvem letu
njegovega uresničevanja (! 996) v materialnem pogledu
uresničeval 62 %-tno, in sicer 79 %-mo pri javni gozdarski službi ter (le) 44 %-tno pri vlaganjih v gozdove.
- Javna gozdarska služba je kot glavni steber sistema
predstavljala njegov najuspešnejši del. Tako bodo npr.
vsi slovenski gozdovi v razmeroma kratkem času popolnoma pokriti tudi z detajlnimi gozdnogojitvenimi
načrti, izdelovanje območnih lovskogojitvenih načnov,
ki je sedaj v pristojnosti gozdrujev, pa predstavlja pomemben korak k ekosistemskemu ravnanju z gozdom.
- Analiza uresničevanja zakona o gozdovih kaže največji
razkorak na strani nekaterih, še ne sprejetih (podzakonskih in drugih) predpisov, nekatere določbe zakona
pa so ostale neuresničene tudi na strani Zavoda za gozdove Slovenije. Uresničevanje tega zakona je na dobrih
dveh tretjinah poti. Zakon, ki ureja upravlj!mje državnih
gozdov, pa se slabše uresničuje. Zaradi nekaterih neracionalnih rešitev v tem zakonu (predvsem izključitve
možnosti trznega določanja oziroma preveijanja višine
koncesijskih dajatev) paje slab tudi ekonomski rezultat
gospodarjenja z državnimi gozdovi. ·

" Opomba uredni~tva: Pnspevek bo v celori objavljen v
naslednji ~tc'-'ilki GozdV.
•• Mag. F. F., Gozdarski in št it ut S loven ije. Večna pot 2, 1000
Ljubljana, SLO
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A.li so cilji v slovenskih gozdovih ogroženi'?

Gozdovi so obnov ljivo naravno bogastvo z večnamen·
vlogo, z nj imi je potrebno gospodariti in jih uporab ljati
po načelih trajnosti_ Ker morajo gozdovi opravljati ekološko, social no in pro izvod no fun ke ijo, je gospodarjenje
-;njimi omejeno. Podlaga za gospodarjenje in rabo gozdov
so Program razvoja gozdov in načrti za gospodarjenje. V
načrtih na osnovi rastišča, stanja in funkcij gozdov ter
njihovega ovrednotenja postavljajo cilje gospodarjenja z
f!~zdovi in gozdnim prostorom ter določijo usmeritve in
~kt"epe za dosego teh ciljev.
Osnovna načela (cilji) gospodarjenja in rabe gozdov
so: ohranitev ali vzpostavitev naravne sestave gozdnih
življenjskih združb in krepitev vsestranske odpornosti
go1.dov; ravnanje, ki ohranja vse funkcije gozdov; ustrezno
i1koriščanje gozdnih rastišč v skladu z njihovim naravnim
razvojem ; medsebojna usklajenost gojenja gozdov (vlaganj), pridobivanja lesa in drugih gozdnih dobrin.
Zgoraj postavljeni cilji so v mnogočem ogroženi.
Dejansko stanje gozdov še precej odstopa od cilj nega:
spremenjena drevesna sestava, neizkoriščen mstiščni potencial naših gozdov (okrog dve tretjini optimaloega- če
gi edam o po kakovosti je doseganje še nižje), neprimerna
st<~rostna in debelinska sestava sestoj ev (mnogo premajhen
je delež debelega drevja, ki je nosilec kakovosti in tudi
mehanske stabilnosti gozdov); kakovost še dodatno zmanjšujejo preštevilne poškodbe sestoj ev pri pridobivanju lesa
(sečnja, spravilo, gradnje prometnic}; otežena ali skoraj
popolnoma onemogočena (preštevilna rastlinojeda divjad,
~ko

neusklajena z okoljem) naravna obnova gozdov s ciUnimi,
razmeram primernimi drevesni mi vrstami; velik
delež (med petino in četrtino) močno prizadetega drevja
(osutost krošnje nad 25 %).
Temu pa se pridružujejo še številne druge molnje (ujme, bolezni, škodljivci), ki ogrohjo stabilnost gozdov in
dražijo gospodarjenje z njimi ter dajejo lastnikom (in državi) manjše ekonomske učinke.
Vse premalo se stori, da bi se razmere pričele izboUševati : ob sicer nižjih sečnjah se seka preveč debelega
drevja, ne opravlja pa se nujno potrebnih redčenj; vse večji
je delež varstvenih (sanacijskih) in vse manjši negovalnih
(načrtnih) sečenj; gozdnogojitvena dela v zasebnih gozdovih se opravljajo le v obsegu okrog polovice načrtova
nih; država ne izpolnjujeje sv~jih obveznosti pri so fi nanciranju in financiranju vlaganj v gozdove.
Ne najboljše stanje gozdov (rezultat odnosa do gozda
v preteklosti -zaradi dolgoročnosti razvoja gozda tudi
precej oddaljeni), številne motnje (ki trenu\no, nekatere
pa tudi že dlje prizadevajo slovenske gozdove: preštevilna
divjad, ujrne, onesnaženo ozračje , škodljivci , bolezni) in
ne najboljši odnos do gozdov (zaostajanje negovalnih
sečenj -predvsem redčenj, slaba realizacija načrtovanih
gojitvenih del, neizpolnjevanje finančnih obvez države do
gozdov) ogrožajo izpolnjevanje večnamenske vloge gozda
in cilje, ki jih pred gozdove postavljamo, od)agajo v megleno in oddaljeno prihodnost.
rastiščnim

Stališča

in odmevi

Stališč a

in ugotovitve s posvetovanja "Sonaravno gospodarjenje in raba
gozdov - obnovljivega naravnega bogastva - v novih razmerah", ki ga je
o ganizirala Zveza gozdarskih društev Slovenij e 6. nove1nbra 1997
l . Gozdovi so obnov ljivo naravno bogastvo z večnamen
sko vlogo, z njimi je potrebno gospodariti in jih uporabljati
po načelih trajnosti, a sonaravne gospodatjenje z gozdovi
mora nujno upoštevati tudi načelo ekonomičnosti. Podlaga
za gospodarjenje in rabo gozdov so Program razvoja gozdov
in načrti za gospodarjenje, ki jih za vse gozdove pripravlja
Zavod za gozdove Slovenije kot javna gozdarska služba.
Vsebina gozdnogospodarskih načrtov, ki nada ljuj ejo tradic ijo
na tem področju, je bila na novo opredeljena ob koncu leta
*Mag. F. P., dipl. inž. gozd., Slivice 34, 1318 Rakek, SLO
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1997 z novim Pravilnikom o gozdnogospodarskih in gozdnogojitvenih načrtih. Na osnovi novega pravilnika zbira Zavod
za gozdove Slovenije podatke in pripravlja načrte že vse leto
1997. Zavod za gozdove Slovenije je opravil tudi pomembno
delo, saj je pripravil strokovne podlage za zakonsko zavarovanje varovalnih gozdov in gozdov s posebnim namenom.
2. Sonaravnemu ravnanju z gozdom se vedno bolj prilagaja tudi obnova gozdov s sadnjo. Da bi zagotovili ustrezno
vrstno sestavo, količino in provenienčno poreklo sadik in
semena za potrebe obnove s sad njo in setvijo, je Zavod za
45

gozdove izdelal usmeritve in srednjeročni plan letnih potreb,
ki ga pos[opno uvaja v prakso. Pri novih usmeritvah. kjer se
močno povečuje delež lisiavcev, pa nastopajo težave s pomanj kanjem semenskih sestoj ev 1is [avcev, skladi ščem nj ibovega semena, periodičnosti obrodov in njihovega neenakomernega prostorskega pojavljanja ter nedodelanim sistemom
nabiranja. Slovenijo čaka ob vključev;mju v Evropsko unijo
prilagoditev Zakona o gozdnem reprodukcijskem materialu
njihovim smernicam.
3. Negativni zunanji vplivi na gozd se stopnjujejo, osut ost
drevja se povečuje, zdravstveno stanje peša, stabilnost gozdov
je ogrožena in v celotnem poseku je že okoli 50 odstotkov
drevja, posekanega zaradi sanacijskih (varstvenih) sečenj,
delež negovalnih (načrtnih) sečenj pa se zm~njšuje. Poveču
jejo se srroški varstva gozdov in pridobivanja lesa, manjša
pa se tržna vrednost posekanega lesa. Varstvo gozdov mora
zato postnti integralni del vseh del v gozdovih in posegov
vanje. Za celovit pregled in primerno ukrepanje je potrebno
usklajeno spremljanje negativnih vplivov na gozd, ki ga sestavljajo monitoring (popis) poškodovanosti gozdov. spre~
m!java vzrokov sečenj, poročevalsko dit1gnostična in prognostična služba, popisi spremljave odnosov gozd-divjad, spremlja va trendov vpLiva onesnaženja na gozdne: ekosisteme in
spremljava trendov onesnažev<Jnja in onesnaženosti zraka v
Sloveniji. Naloge na tem področju v Sloveniji opravljajo:
Zavod za gozdove Slovenije, Gozdarski inštitut Slovenije,
Biotehniška fakulteta-Oddelek za gozdarstvo in obnovljive
gozdne vire in Hidrometeorološki zavod Slovenije. Za spremljavo vse številnejših negativnih vplivov na gozd primanjkuje finančnih sredstev, tako da inšritucije, ne morejo spremljati vseh nujno potrebnih stvari, za katere so zadolžene.
4. Odpiranje gozdov z gozdnimi prometnicami in pridobivanje lesa so tiste gozdarske dejavnosti, ki lahko povzročajo degradacijo gozdnih ekosistemov in razvrednotenje
gozdnogospodarskih ciljev. Z narašcanjem mehaniziranosti
proizvodnih procesov postajajo posegi intenzivnejši in pogostejši, temu ptimemo pa se povečuje tudi kompleksnost
posledic ter skupni obseg motenj v gozdnem prostem. Preliminami rezultati izvedenih raziskav dajejo naslednje ugotovitve:
-poškodbe drevja in tal je mogoče pri obstoječih tehnologijah zmar~šatl s kakovostnim gozdnogojitvenim načrtovanjem in poklicnim izvajanjem del, ki
upošteva naravo in omejitve uporabljenih tehnologij:
- gradt~a vsake prometnice v gozdnem pro~tom je
grob poseg v gozdni ekosistem, ki zahteva stroki
pril3gojcne postorke za zmanjsanje motenj:
-eno vitih dopustnih mej negativnih vplivov v nascm
prostoru ni mogoče postaviti, porrebno paje zagotoviti sistem notranje (pri izv<Jjalcih) in ZW1anje (Zavod
za gozdove Slovenije, inšpekcija) kontrole kakovosti
načnovanja in izvedbe del v vseh gozdovih.
Zvc"UI gozdarskih dmštcv Slovenije bo eno od posvetovanj

v letu 1998 posvetila problemom poškodb gozdnih sestojev
po gozdarski dejavnosti.
5. Država posveča premalo pozornosti številnim nezgodam pti gozdnem delu, ki so posebej pogoste pri premalo
usposobljenih lastnikih gozdov. Država bi morala s svetovanjem, z vzpodbudami in osveščanjem o maretialni odgovornosti
posameznikov, ter drugimi ukrepi vzpostaviti vzvode, ki bi
zmanjšali preštevilne nezgode pri delu v gozdovih. Zaradi
velike aktualnosri te problema like pripravlja Zveza gozdarslcih
društev Slovenije v letu 1998 posvetovanje o nezgodah pri
delu v gozdovih,
6. Osnovni cilj raziskovalnega dela je celostno reševanje
problemov slovenskega gozda in gozdarstva, zato je pomembno, da znova vzpostavirno povezave, ki so med raziskovalnimi
institucijami in gozdarsko operativo nekoč že odlično delovale. V zadnjem času paje zaznaven premik tudi na področju
prob letna ti ke oko lja in prostora. Gozdni prostor hkrati postaja
zanimiv za zelo različne vede, gozda~i pa se bomo v njem
ohranili le, če bomo znali tudi v praksi uveljaviti naša sintetična znanja in stoletne izkušnje.
7. V skladu z razvojem gozdarske znanosti in stroke smo
študij gozdarstva postopoma razvili kot študij sonaravnega
gospodatjenja, ki je bistvena sestavina našega življenskega
oko~ja. Študij usmelja k uskl<tjenemu povezovanju ekoloških,
tehnoioških in ekonomskih prvin. Izvajt~nje študija danes
otežujejo: pomanjkanje habilitira.nih učiteljev, pomanjkanje
laboratorijev, kar je posledica enostranskih pogkdo v v preteklosti (naš laboratorij je gozd) in pomanjkanje la:;tnega
sta 1nega terenskega učnega objekta.
8. Ocenjujemo, da nujno potrebujemo lastno gozdarsko
srednješolsko izobra.ževa1tie, zato je potrebno takoj pristopiti
k pripravi nornenklature poklicev v gozdarstvu. Ce ne bo te
naloge prevzelo Splošl\O združenje gozdarstva jo bo prevzela
Zveza gozdarskih društev Slovenije.
9. Zavod za gozdove Slovenije s številnimi dejavnostmi
osvdca in izobražuje lastnike in svoje delavce ter javnost.
Najzahtevnejše je osveščanje in usposobljanje lastnikov gozdov za uspešno gospodarjenje z gozdovi. Država bi morala
lastnike gozdov vzpodbuditi k večji zainteresiranosti za izobraževanje.
1O. Gozdarstvo razume potrebo po ustanovitvi Ktnetijskogozdarske zbornice kot inštitucije, ki zastopa interese kmetov
in drugih lastnikov kmetUskih zemljišč in gozdov v razmerju
do vseh inštitucij oblasti. Nikakor pa zhomica, ki je ustanovljena zaradi zastopanja interesov lastnikov kmetijskih
zemljišč in gozdov, ne more pridobili javnih pooblasti) s
področja gozdarstva, ki so v javnem interesu. Prav tako ni
smotrno izločati določenega delu kadrov iz Zavoda za gozdove
Slovenije v zbornico, saj so vsa dela, ki jih po veljavni zakonodaji opravlja Zavod za gozdove Slovenije, organsko
povezana celota (n.pr. izobraževanje in sv<;tovanje lastnikom
gozdov ob sodelovanju pr! gojitvenem načrtovanJU ali izbiri
drevja za posek, izobraževanje lastnikov ob konkretnem
opravlJanju določenih del in ob prevzemu teh del, svetovanje
lastniku, kako krojiti les, da bo iztržek večji, ob skupni izbiri
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Staliišča

in odmevi

postorilt. Postorili kaj? Tega iz prispevka ni mogoče zaslediti,
je pa mogoče ugotoviti s pomočjo novinarskega poročila o
omenjeni anketi (Delo, 6. maj 1997), ki ga je kljub zamudi
treba omeniti. V članku zasledimo, daje avtor ankete ob njeni
predsta,·irvi med drugim povedal: "Da gozdovi niso javna
dobrina, je menilo 1O%vprašanih, kar vzbujR skrb, saj so
tako opredeljeni v ustavi, pa mdi lastninska pravica do gozdov
je omejena". Ker navedb, kolikor mi je znano, avtmji ankete
nikoli niso demanlirali,jih pripisujem njim. in kot kaže na~
meravajo ·nekaj post01iti' za tistih 1O%, k.i menijo, da gozdovi
niso javna dobrina. Zakaj in komu bi to zbujalo skrb, ni
navedeno. Mimogrede. Ustava ne opredeljuje pojma javne
dobtine, še manj pa gozdov (kijih sploh ne omenja) kot javno
dob1ino. V ustavi je sicer omenjeno javno dobro, ki pa je
pravni pojem, povezan z zakonskimi omejitvami lastnine. Jn
ker smo že pri gozdu, je treba tudi omeniti, da po mnenju
nekaterih pravnikov (celo ustavni sodnik) gozda ne moremo
brez zadržkov šteti za javno dobro. Javna dob1ina je eko~
nomski pojem, ki velja za dobrine, pri katerih ni mogoče
izključiti posameznega uporabmka (mogoča je zastonjkarska
raba), kar ima posledice pri odnosu med ponudbo in povpraševanjem po teh dobrinah. Kar se tiče gozda, lahko ugotovimo,
da je samo nekaj koristi gozda takih, pri katerih ne moremo

doseči izključljivosti

ra be, pri večini pa je izvcdlj iva in je samo
vprašanje. Gozd nima značaja javne dobrine kot
celota, ampakjo imajo samo nekatere vloge. Od vprašanih
ne moremo pričakovati poznavanja teh, na videz dlakocepskih
razi ik, ki pa imajo pomemben vpi iv na gospodarjenje z go z~
dovi in ustvaljanje odnosa do njih, predvsem do lastnine.
Seveda pa so lahko moje pripombe samo posledica nespora~
zm:na, ki ne bi nastal, če bi bilo vprašanje natančneje pred~
slavljeno in razprava nekoliko podrobnejša.
politično

Zadnji del razprave je namenjen ZGS in izračunu števila
obiskov gozdov. Če ni bilo izvedeno naključno vzorčenje,
izračun obiskov nima smisla. Izračun mi kljub 'preprostosti'
ni razumljiv in daje res skorajda neverjetne rezultate, kot so
napisali ze novina~ i. Kako recimo tisti, ki vsak dan obishtjcjo
gozdove. to storijo 180 krat na leto?
Pri prebiranju komenta~a rezul!atov o vlogi ZGS pri
's\crbi' za gozdove se ni mogoče znebiti vtisa pristranosti. Da
bi se v bodoče podobnim očitkom izognili, bi bilo koristneje,
da bi ankete, ki vsebujejo vprašanja o samem ZGS, izvedle
nepristranske in strokovno usposobljene organizacije.
Mag. Milan Šinko

Organiziranost slovenskega gozdarstva po letu 1993
Doscd ;m ia pri;.adt:\ anja ~o dobra.
kvari.io .iih k ro.ultati.

Pronicljivi in argumentirani analizi gozdarskih razmer
Iztoka Winklerja v šesti številki GozdV ni kaj dodatj,
apologe.tične in propagandistične ocene Franca Ferlina v
sedmi številki iste revije (letnik 55) pa vabijo k razpravi.
Ko smo po letu i 990 zrušili staro gozdarsko zako~
nodajo, smo se dosledno ravnali po Leni novih oačelih in
na ruševinah starega zgradili novo. Nismo sledili evoluciji
tako kot razumni narodi, ki ohranijo vse, kar je dobro, in
izboljšujejo slabo, temveč smo porušili tlldi solidne te~
me!je. Gozdarsko politiko so si prilastili ljudje, ki so imeli
preveč moči in premalo razuma. Tako je rustikaln.a de~
magogija vsilila hibridni zakon o gozdovih, kije prinesel
več škode kot kori~ti.
V razvitem svetu je že davno prevladalo spoznanje, da
so organizacije z ločenimi načrtovalskimi in izvajalskimi
funkcijami neučinkovite in obsojene na propad. Učinka~
vito gozdarstvo je možno samo tam, kjer so upravne in
izvajalske funkcije združene v isti osebi. Če izvajalec ne
ramme, kaj je načrtovalec hotel doseči, tega nikoli ne bo
dosegel, velja pa tudi obratno (prosto po Petru Druckerju,
guruju svetovnega podjetništva). Razdvojena gozdarska
organiziraMstje primer endemičnega nerazumevanja po~
vezav med ekologijo in ekonomijo.
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Slabosti zakonodaje vidimo tudi v gozdovih. Med dr~
žavnimi in privatnimi gozdovi se prepad poglablja, načelo
enakega razvoja gozdov, ne glede na lastništvo, pa se
spreminja·v svoje nasprotje. Izvajanje del je v državnih
gozdovih strokovno, tehnično in organizacij~ko racionalno, za privatne gozdove tega ne moremo trditi. Le-ti strukturno nazaduj ejo, saj so iz n.j ih že iztrebili plemenite lista vee, podoben genocid preti tudi ostalemu drevju, ki pri~
našo dobiček ali vsaj boljši avtomobil. Zgodovina nas
dohiteva in z njo časi, ko smo bili bogati s siromašnimi
gozdovi.
Naraščanje lesne zaloge in prirastka ne odtehta veliko
večjega zniževanja vrednostne pridelave, kajti povečane
količine malovrednega lesa ne morejo nadomestiti izpada
tržno zanimivih drevesnill vrst in visokovrednih sorti men~
tov. Zaradi pomanjkliive nege ne izgubljamo samo vred~
nostne pridelave, temveč slabimo tudi stojnost sestojev,
kar je zaradi vedno pogostejših ujm in polucij še bolj za~
skrbljujoče. Zaradi nizke dodane vrednosti bomo s ceneno
lesno surovino izvažali samo še znoj in. žulje.
V privatnih gozdovih se je povsem ustavila gradnja
prometnic, v državnih gozdovih pa se je prepolovila. Brez
komunikacij ni mogoče intenzivirati gospoda1jenja z goz~
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dovi. ~e tako visok odstotek pokritosti gozdov z načrti ne
pom:~ga. Zaradi pomanjkljivega vzdrž_evanj~ propadaj~
ve\ih:i vložki v gozdne prometntce. Ne bt smelt spregledati
dcjs(v(l, da razviti uvrščajo slabo vzdrževanje med nekultuma ckjanja.
Fi tocenologij a, naj bolj racional na metoda spoznavnnja
nozdnih ekosistemov, je potisnjena na obrobje. Zaradi tega
Je vprašljiva kakovost gozdarskega načt1ovanja, zlasti
paradigma sonaravnega ravnanja. Z marginalizacijo firocenologije se oddaljujemo tudi od naravovarstvenega mened/mcnta. V Sloveniji se še nismo lotili kartiranja biolopov oziroma inventure redkih in ekološko pomembnih
ekosistemov, kar je že celo desetletje najvažnejše delo
e\Topskih gozdarjev- naravovarstvenikov. Ti se zavedajo,
daje rrihodnost v storitvenih dejavnostih in ne v praproizvodnji, ki vedno bolj zaposluje strokovnjake Zavoda za
aozdove. Nova organiziranost zanemarja ostale dobrine
~ozdnv, med njimi zlasti socialne storitve, kar je v nasprotjn s civiliziranim svetom. Tudi na področju popularizacije
gozdov, zlasti vzgoje mladih, današnje gozdarstvo ni ponudilo veliko novega. Največji delež ktivde nosi vlada, ki ni
nudila ustrezne materialnč podpore. V režiji gozdnih gospodarstev je bilo narejenega več, kot zmore Zavod za
gozdove vzdrževati. Kljub temu so nas polna usta več
namenskega gozdarstva.
Družba želi poleg materialnih dobrin -lesa, tudi visoko
bkovosr življenja, zato bi morala biti gozdarska zakonodaj<~\' bistvu pogodba o pravicah in dolžnostih lastnikov
in družbe do gozdov. Družba, ki se opira na demokracijo,
bi morala uveljaviti tak družbeni interes. ki bi prekril
pndobitniškega. To načelo bi .se moralo odraziti v spodbujanju gozdarskih opravil. Država bi morala ukiniti vse
podpore, ki imajo za cilj maksimiranje lesne pridelave,
plačevati pa samo storitve, ki so v korist skupnosti.
Današnja podoba slovenskega gozdarstva je preživela
tvorba, kr deluje z veliko entropije. Ker je preobremenjena
z birokratsko navlako, ne more izkoristiti znanja in inform(l~.:ij. Gozdov ne moremo usmerjati s poplavo odločb,
ncuresničljivimi načrti in statistični mi poročili, zaželene
učmke lahko dosežemo samo z ukrepi v gozdu. Teh pa ni.
Poleg tega je svetovanje z upravno odločbo skrajno ponižujoče, tako za izdajatelja, kor za prevzemnika. Kot da bi
2 gorjačo silili ljudi v raj~
Zavod za gozdove ima vrhunsko infonnacijsko s!u.žbo,
ki pa, žal, ne izboljšuje stanja v gozdovih. Računalniki z
goro podatkov ne vedo kaj počeri, pretirana privrženost
digitalni kulturi pa se je že velikokrat izkazala kot zatočišče
idcjnih brezdomcev. V birokratskem Galapagosu se rudi
lovci dobro počutijo.
Strokovnjaki Zavoda za gozdove nimajo sogovornikov
v zasebnih gozdovih, njihovih nasvetov nihče ne razume.
Zato so pričakovanja o racionalnih ukrepih nerealna. Nobena intenzivna gospodarska dejavnost ne dosega zastav-
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!jenih ciljev, če nima kadrovsko zasedenih vse izobrazbenih nivojev. Še tako vel ika množica visoko karam ih
strokovnjakov ne more biti uspešna v kraljestvu nepismenih. Najenostavnejši fazi izkoriščanja gozdov- sečnjo in
spravilo lesa- opravljajo zasebni lastniki z velikimi žrtvami in invaliditero rer visokimi stroški zdravljenja. Vsiljevanje in pro teži ra nje cene ne in neizobražene delovne sile
na račun diskvalifikacije gozdnih gospodarstev pa slabša
nizko materialno in duhovno raven gozdarstva, njegovih
kadrov, šolstva in raziskovalne dejavnosti, skratka, stroke
kor celote.
Slabša se tudi struktura zemljiške posesti. Nezadržno
zmanjševanje velikosti gozdne posesti po gospodarskih
enotah, drobljenje gozdnih parcel in prehajanje gozdov v
roke nekmetov se pospešeno nadaljuje in država ničesar
ne ukrene, d3 bi preusmerila trende, ki slabijo ekonomsko
uspešnost gozdne pridelave. Zaradi zapletov v zvezi z
denacionalizacijo se zmanjšuje tudi delež državnih gozdov,
kar ni v skladu z načeli Evropske skupnosti. Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov veselo zapravlja državno bogastvo s sumljivimi bančnimi manipulacijami, namesto da
bi z agramimi operacijami izboljševal zemljiško stanje
državnih gozdov.
Veliko kritik se nanaša tudi na neracionalno upravljanje
z državnimi gozdovi. Že v času revolucionarnih sprememb
Zakona o gozdovih smo v javnem podjetju prepoznali
najbolj racionalno obliko organiziranosti slovenskega
gozdarstva. Toda vsi napori gozdarskih strokovnjakov v
tej smeri so bili zaman. Izigravanje koncesijskih odnosov,
ki jih je preverilo ustavno sodišče, nas oddaljuje od civiliziranih držav ter nas ponovno sili v naročje balkanske
pokvarjenosti. Brez dolgoročnih koncesij nimajo gozdna
gospodarstva nobenega zagotovila za varnost naložb, kakršni sta zamenjava zastarele tehnične opreme in izobraževanje kadrov. Zaradi tega nazaduje celotno slovensko
gozdarstvo, zato se rudi kot država oddaljujemo od EU,
kateri se želimo pridmžiti. Gozdarska politika, ki ne dosega ciljev, podira tudi zaupanje v pravno državo.
Mnenju, da nova gozdarska zakonodaja kaže pozitivne
rezultate, je cežko pritrditi, zlasti če se kot dokaz naštevajo
gore odločb, neuresničljivi načrti in obsežna statistična
poročila. Pti vsakem opravilu je pomembno samo doseganje ciljev oziroma stanje gozdov- včeraj in danes.
Le-to bi morali nenehno preverjati s kakovostnim "controlling"-om, tega pa še nimamo in dokler ga ne bomo
imeli, bodo uspešnost našega de la lahko ocenjevali Ic
zanamci -pa še to le po inteligentnosti našega sodelovanja
z rastlinskim svetom.
Odlike kultumih okolij so dialog, raZI.Imevaoje, strpnost in iskanje skupnih rešitev na demokratski način, ne
pa pogubno, strankarsko omejeno vrtičkarstvo. V evropskem gozdarstvu se zadnja leta uveljavlja nova filozofija
upravljanja z gozdovi ti. New Public Maoagements, ki
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se odlikuje 2 visoko učinkovitostjo. Nova miselnost je
naperjena proti okoreli birokratski organiziranosti, ki s
svojo avtoritamo hierarhijo, vertikalni mi komunikacijami
in predpisanim ter nom1ativno ozko zakoličenim delokrogom ne sprošča razvojnih vizij, idej, inovativnosti in
izključuje timsko delo. Moderna organiziranost izhaja iz
interdisciplinarnosti in funkcionalne stn1kturiranosti vedno
bolj sestavljenib nalog. Naša organiziranost sodi samo še
na zgodovinsko smetišče. Bež.en pogled na dolga proizvodna razdobja v goz.dovih, na učinke, ki se merijo z
generacijami strokovnjakov, na upadanje rentabilnosti in
donosnosti gozdarjenja dajo celo slutiti, da seje čas zunaj
gozdov iztekel hitreje.
Gozdarska zgodovina se ponavlja kot farsa: slovenskim
gozdovom je šlo najbolje v času turških vpadov, vojn,
kuge, lakote in komunistične diktature. V obdobjih družbeno-ekonomskega razcveta pa so vedno trpeli zaradi svoj ih nespametnih gospodarjev_ Ker ima neumnost v S loveniji dolgo razpolovno dobo in ker smo Slovenci do svojih
gozdov skrajno brezbrižni in celo sovražni, verjetno še
dolgo ne bomo dobili racionalne in v prihodnost usmerjene
gozdarske politike. To potrjuje tudi nova zbornična organiziranost, ki ni nič drugega kor dobro premišl_icna "končna" rešitev za naše gozdove in gozdarsko stroko.

Slovenska majhnost nam zapoveduje kar najbolj razumno gospoda(jen_je z naravnimi viri. V gozdovih imamo
največje prime1jalne prednosti, v ljudeh pa znanje in prirojeno marljivost Ne enega ne drugega ne izkoriščam o in
neurnomo gradimo okoren in grob slog urejanja zadev med
družbo in gozdovi. Visoka vrednostna pridelava je edina
možna alternativa za enakopravno pridružitev kulturni
Evropi. Že vrabci na drevju čivkajo, da lahko tekmujemo
na svetovnih trgih samo s kakovos~)o. A žal ne najdemo
soglasja, s katerim bi zagotovi li trajnostno rabo gozdov
io racionalno izkoriščanje naravnih virov.
Gozdovi so za Slovenijo neprecenljivo narodno bogastvo, ki ga lahko ohranjajo samo skrbni gospoda~ji, ki mislijo na prihodnje rodove. Vse naše primerjalne prednosti
so povezane z gozdovi, zlasti turizem. od katerega si največ
obetarno. Sicer pa si velja zapomniti opozorilo, ki ga je
ruski agronom Timirjnov namenil družbam, kakršna je
naša:
"Vsak sončni žarek, ki ga ne ulovimo v zeleno površino polj, travnikov in gozdov, je za vedno izgubljeno
bogastvo. Naši bolj razsvetljeni potomci bodo za
takšno razmetavanje še obsojali svoje neizobražene
prednike."
Mag. Mitja Cimperšek

Društvene vesti
Ob šestdesetletnici Gozdarskega vestnika
Šestdeset let mineva od takrat, ko je janua~a 1938 izšla
p1va številka Gozdarskega vestnika, mesečnega strokovnega
lista za gozdarstvo, lesno industrijo in lesno trgovino.
Uredništvo je v prispevku Namen Gozdarskega vestnika
takole ucemeljilo potrebo po strokoVllem glasilu:
'>Potreba po gozdarski izobrazbi je postala že zelo nujna.
Kakor v drugih gospodarskih panogah tako tudi v gozdarstvu
nezadostujeveč znanje, ki smo si ga sami izkustveno pridobili
ali so nam ga posredovali naši očetje. Vsi, ki s svojim delom
oblikujemo naše gozdove in vplivamo na njihov razvoj ali se
posvečamo teoretično gozdarski stroki, moramo svoje strokovno znanje neprestano poglabljati in izpopolnjevati. Vendar
pa v današnji dobi udejstvovit\'i tega srnotTa ne zadoščajo več
samo razgovori, predavanja, članki, raztreseni po raznih listih
in časopisih, letaki, tečaji in šole: v polni meri namreč lahko
ustreza tej potrebi le strokovni časopis, ki bo sproti kritično
obravnaval vsa aktualna gozdarska vprašanja in zbiral ter
objavljal vse empirične strokovne izsledke.
Slovenci doslej nismo imeli samostojnega gozdarskega
glasila. Zato smo sklenili v prepričanj tJ, daje domači mesečni
slrokovni list našemu gozdarstvu, naši lesni industriji in trgo50

vini res nujno potreben, izdajati Gozdarski vestnik; z listom
bomo poizkusi li sistematično širi ri strokovno gozdarsko izobrazbo med naše ljudstvo.
Gozdarski vestnik je izključno strokovni l1st; zato bo
prinašal samo strokovne vesti in članke.«
Gozdarski vestnik je bil namenjen gozdnim posestn[kom,
ki bi z branjem svojega strokovnega glasi la in s pisanjem vanj
lažje, pravilneje in donosneje gospodari li s svojimi gozdovi.
Gozdarskim inženirjem, gozdarskim tehnd<om, gozdarjem, loga1jen1, čuvajem in lovcem bo Gozdarski vestnik nadaljevalna dopisna šola, v njem bo lahko gozdarsko strokovno
osebje opisovalo svoja opazovanja in dela ter priobčevalo
svoja strokovna mnenja.
Posestniki žag in lesni induscrijalci bodo lahko v listu
spoznavali _in ocenjevali rabo in sposobnosti raznih strojev
za predelavo !esa ter se seznanjali z načini mehanske in kemične predelave lesa.
Gozdni delavci, lesni delavci in sp\ava1ji bodo dosegli
večje uspehe s povečanjem svoje izobrazbe. Z branjem gozdarskega lista si bodo razširili znanje o raznih vrstah orodja
in strojev, o njihovi rabi, načinu in USJ-.'CŠnost1 dela ter še o
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funkcijami gozdi!. Gozdarska strategija mora temeljiti na
priznavanju raznolikosti gozdov v Evropi .
2. Koordinacija nacionalnih politik mora posvetiti posebno
pozornost načelu subsidiarnosti. S tem pridržkom mora graditi
skupno gozdarsko strategijo EU na jasn.ih osnovah nacionalnih gozdarskih poiitik držav članic EU. Natančno je treba
definirati cilje in jasno opredeliti pristojnosti EU in držav
članic.

3. Gozdarska strategija mora biti usklajena z odločitvami,
ki so jih EU in države članice sprejele v okviru deklaracij iz
Ria in Helsinkov.
4. Gozdarska strategija EU mora upoštevati dejstvo, dn
so evropski go7.dovi last več kot deset miljonov lastnikov.
njihove pravice morajo biti upoštevane.

B. Predlagani ukrepi
5. Komisija naj predlaga ustreme instrumeme in sredstva,

ki bi jih lahko uporabljali na ravni skupnosti, držav članic in
regij, da bi dosegli kohercnrne in komplementarne ui<Jepe na
treh glavnih področjih in sicer: varsrvu. rabi 1valorizaciji in
širitvi gozdnih površin.
VARSTVO
6. Škoda v gozdovih je še vedno resen problem v Evropi.

Komisija mora pripraviti predloge, kako bi se lahko borili proti
eroziji in ogolitvi površin, ohranjali biološko in gospodarsko
vrednost gozdne dediščine in varovali njeno vlogo pri ohranjanju ravnotežja v kraj ini. Upoštevati je treba probleme posameznih regij, vključno z gorskitni področji.
Posebno pozornost je treba posvetiti varovanju gozdnih
tal pred zbij anjem in erozijo s primemimi selektivnimi metodami sečnje, z ukrepi pri pomlajev;mju in pogozdovanju,
posebej pa še s pospeševanjem mešanih gozdov na p1imemih
legah.
7. Poskrbeti je treba za protipožarno varstvo gozdov. Komisija naj predlaga ukrepe za pospeševanje ponovne pogozditve požganih gozdnih površin in razišče možnosti boljše
koordinacije sredstev za preprečevanje požarov in ugotovi,
če ima sklenitev zasebnega zavarovanja kot pogoj za pomoč
EU>lahko pozitivne posledice in ne vodi k diskriminaciji in
neenakemu tekmovanju med evropskimi gozdnimi posestnik i.

RABA lN OVREDNOTENJE RESURSOV
8. Glavni funkciji gozda sta njegova gospodarska raba in
njegova vrednost za okolje in družbo. Ti funkciji se med seboj
ne izključujeta, ampak ju je pogosto moč v istih gozdnih
območjih med seboj uskladiti.
9. Gozdarstvo in z njim povezane industrijske veje so
pomembni dejavniki razvoja podeželja. Kon-Usija naj pripravi
program spodbujanja uporabe tankega lesa za industrijske
namene in po drugi srrani kot energijskega nosilca v decentraliz:ira.nih sistemih pridobivanja energijskih virov.
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1O. Za uspešno spodbujanje gozdarstva na evropski ravni
je treba p1ipraviti načrte za pospeševanje rabe lesa pri gradnji
in drugih industrijskih panogah. a tudi predloge Z?. uporabo
biome~se. še posebej za proizvajanje energije in izdelovanje
novih proizvodov. Pri tem je treba 11poštevati razvoj majhnih
ln srednje velikih podjetij, ki delujejo na tem področju. V tn
namen naj se organizira evropska kampanja za pospeševanje
rabe lesa in lesnih izdelkov.

ŠIRITEV GOZDNIH SESTOJEV
Il. Širitev sestojev naj temelji na zdravi gospodarski
osnovi, pri čemer je treba upo~tevati lokalno pestrostdrevesnih
vrst in tradicionalno krajinsko sliko. Širitev sestojev naj obvezno omogoča trajno gospodatjenje kmetijsko-gozdarskih
sistemov.
12. Pri izvedbi ukrepov, naštelih pod šl. 2, morll komisija
nujno predvideti dopolnilne ukrepe:
(\) Opreti se bo treba na evropski infom1acijski in komunikacijski sistem za gozdarstvo (EFICS). Zato je
nujno spregovoriti o uporabi spiska gozdnih sestojev
po državah in po regijah, ki bi EU dajali pot(cbne
informacije za trajnostno gospodarjenje v njenih
gozdovih.
(rr) Treba se je bolj potruditi in zagotoviti boljšo koordinacijo na ravni EU, dabi pospešili raziskovanje
gozdnih ekosistemov in predvsem raziskave vzrokov
za poškodbe (insekti in bolezni, škode zaradi onesnaženja zraka itd.).
(JII) Podpirati je treba vzgojo in izobraževanje, še posebej
izmenjavo znanj o gospodarjenju z gozdovi med posameznimi državami čll'lnicami. Poleg tega je treba
organizirati javne kampanje za infonniranjc in razsvetljevanje javnosti o vcčnamenskosti gozda. Razmis! iti pa je treba tudi o ustanovitvi evropske gozdarskešole.
(JV) S prilagajanjem gospodarske rabe gozda in lesnih
proizvodov potrebam trga lahko stopnjujerno gospodarsko in socialno rabo gozdov. Priznntije treba
vlogo in vrednost gozda za rurizem, za aktivnosti v
prostem času, za zdravje in za vodna gospodarstva,
vendar ne da bi po nepotrebnem omejevali gospodarsko rabo gozda.

13. Glede na širitev EU je treba upoštevati gozdarske probleme v srednjih in vzhodnih evropskih državah. Pri izvaja~u
programa PHARE (Poland, Hungary, Aid, Restmctury,
Economy) in TACIS (Technical Assistencc Community Independence St<ltes) naj bi v prihodnje za osnovo veljala načela
in ciUi evropskih gozdarskih strntegij.
14. V institucionalnem pogledu naj komisija predvidi, da
se funkcije stalnega Odbora za gozdarstvo (azširijo tako, da
bi la lahko postal glavni instrunJcnt za koordinacijo gozdarskih
ukrepov. Od komisije se zahteva, da v svojih službah razvije
GozdV 55 (1997) 4
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enoten okvir uprave, pri katerem bodo na logičen, racionalen
in trilnsparenten način razdeljene pristojnosti in naloge rercrntov, plistojnih za gozdarsko strategijo.
15. Na mednarodni ravni mora EU pri trgovinsk.Jh po8llj<H~ih glede na gozdarske probleme igrati aktivno vlogo;
16. Komisija naj pripravi učinkovit program akci.i za boj
rrori eko!oškemu in socialnemu dampingu pri uvozu lesa v
EU.
\7 . Komisija naj oblikuje predloge, kako naj bi se še
naprej , skupaj z državami članicami , aktivno zavzemali za
mednarodni sporazum o varstvu in trajnostnem gospoda.Ijenju
z !!Ozdovi .
_, 18. Komisija naj razmisli o uvedbi mednarodno priznanega postopka certificiranja trajnostnega gospodarjenja z
nozdom. To certifici..rnnje naj bo transparentno. svobodno, brez
;.apostavljanja in uglašeno s posebnimi·ekološkimi, biološkimi
in socioekonomskimi danostmi posamezne države. Certificiranje naj svoj namen izpolni 1ako, da spodbuja gospodarsko,
~ocialno in ekolosko primerno izrabo gozdov pri strikcnern

času

in prostoru

upoštevanju nacionalnih, skupnostnih in mednarodnih predpisov.
19. Komisijo naj za gozdarstvo zunaj EU predlaga mednarodno usmc~eno in imegralno strategijo, da doseže kvalitativno in kvantitalivno ohranjanje in trajnostno gospodaljenje
z gozdovi.
C. Financiranje
20. Z namenom, da se uveljavi celovita in koordinirana
gozdarska strategija EU, naj komisija predlaga preoblikovanje
proračunskotehničnega misa ukrepov

v gozdarskem selctodu..
2l. Komisija naj pripravi še pregled finančnih sredstev
EU , ki so bila porabljena v zadnjih desetih letih na področju
gozdarstva. Pri financiranju gozdarskih ukrepov EU je treba
upoštevati princip subsidiarnosti.

Evropski parlament je s tem začrtal novo pot v iskanju
skupne gozdarske strategije EU. Ali je razkorak med pre.ds1avljenimi priporočili in smernicami za gospodmjenje z gozdovi v Sloveniji, pa lahko oceni vsak sam.

·l. Svetovni gozdarski kongres v Antaliji (Turči.ia). 13.- 23. okt~lbra 1997

UVOD
V Antaliji v Turčiji času od 13. do 23 . oktobra 1997 je
bilo veliko strokovno srečanje gozdarjev z vsega svetaXL Svetovni gozdarski kongres. Za raz! iko od kongresov
1UFRO, ki si sledijo vsakih pet let in pomenijo predvsem
inventuro raziskovalo iIl dosežkov v gozdarstvu, se svetovni gozdarski kongresi vsakih šest let posvečajo bolj prob(emom , povezanim z neposrednim delom v gozdovih ter
1. odnosi med gozdom, gozdarji in ljudmi . XL Svetovni
gozdarski kongres v Antaliji je pomenil velik pregled
omenjenih vsebin iz preteklega šestletneg<1 obdobja, pregled aktualnega v svetovnem gozdarstvu ter prihodnjih
nnčJ1ov, za udeležence pa tudi priložnost izmenjave mnenj
in pogledov ter novih osebnih znanstev, ki vselej pomenijo
rudi lažje in uspešnejše delo vnaprej.
Letošnjega svetovnega kongresa v Turčiji se je po podatku iz zaključne deklaracije udeležilo 4.000 gozdarskih
strokovnjakov iz 145 držav. V sodobnem kongresnem
centru v Antaliji je 1O dni potekala v 4 dvoranah hkrati
predstavitev prek 1.000 referatov, ki so bili, nekateri v

celoti, drugi pa v obliki povzetka , objavljeni v šestih snopičih s skupnim obsegom čez 2.000 strani.
XL Svetovnega gozdarskega kongresa se je (za de! časa
njegovega trajanja) iz Slovenije udeležilo šesl predstavnikov ZGS (Primož Ilešič, mag. Živan Veselič, Zoran
Grecs, Franček Kolbl, Andrej Pečavar in Mirko Perušel<)
ter predstavnik Gozdarskega inštituta Slovenije mag.
Robe11 Robek.
Slovenija je tta kongresu prispevala tri referate: mag.
Roben Robek je predstavil referat z naslovom Poškodbe
tnl in drevja zaradi gozclarskih del- nerešen interdisciplinaren problem, Direktor ZGS Primož Ilešič je predstavil
Zavod za gozdove Slovenije oziroma javno gozdarsko
službo v Sloveniji, Jurij Beguš in mag. Mirko Medved ra
stll. prispevala referat Tečaji za motorno žago ko! del izobraževalnega programa za zasebne lastnike v Sloveniji.
Vsi prispeli referati so bili razvrščeni v 38 vsebinskih
sklopov in ti združeni v 8 skupin:
l . Gozd in dreve~ni viri
2. Gozdovi, biološka pestrost in ohranjanje naravne
dediščine

3.

Zaščitne

in okoljske funkcije gozdov

4. Proizvodne funkcije gozdov

5. Ekonomski prispevek gozdov trajnostnemu razvoj11
• Mag. Ž. V dipL inž. gozd., Zavod za gozdove Slovenije,
Večna

pot 2, 1000 LJubljana
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6. Socialne dimenzije gozdarskega prispevka trajnostnemu
raZVOJU

7_Pol iti ke, inštitucije in sredstva za trajnostni razvoj gozdarstva
8 Pregled ekoregij
Zaradi velikega obsega obravnavanih vsebin se v zapisu, če naj ne bi bil predolg, ne moremo niti v kratkem
dotakniti vseh pomembnih poudarkov s kongresa. Navedli
bomo le nekaj zanimivih utrinkov, ki niso izbrani po kriteriju pomembnosti, ampak sporočilnosti. Med njimi je 7
navedb (od skupno 24) iz zaključne deklaracUe, druge
navedbe so povzete iz zaključkov razprav po skupinskih
sklopih (jz prek 50 strani tovrstnih zaključnih tez), zanimivejši podatki in opozorila so povzel:i tudi iz posameznih
referatov (v tem primeru vselej z navedbo avto1ja, strani
in številke snopiča). Prikazana vsebina je združena v pomenske sklope, navedbe iz zaključne deklaracije so izpisane poudarjeno, komenta1ji pa v kurzivu .

2 NAJPOMEMBNEJŠA SPOROČILA KONGRESA
Udelezenci kongresa (z alarmom!) ugotavljajo, da se
v mnogih regijah nadaljuje izgubljanje gozdnih površin
in degradiranje gozdov, ter poud;ujajo, da je za spremembo
leh ležef\J in za lo, da se doseže trajnostno gospodarjenje
z gozdom, v vseh deželah sveta najpomembnejše, da na-

raste politična želja po tem pri ljudeh na najvišjih položajih .
Potrebno je zmanjšati porabo lesa iz naravnih tropskih
gozdov in izkoriščanje teh gozdov. Površine tropskih gozdov se letno zmanjšujejo za 0,5 ~ l ,O%, po podatku FAO
(J 993)je ta podatek za vse gozdove sveta v sedemdesetih
letih 0,5 %, v osemdesetih pa 1,O%. Krčenje gozdnih površin pospešujejo predvsem naraščanje prebivalstva,
revščina in korupcija vlad
Slonokoščena obala je v 1O letih { 1974-84) izgubila
21 %gozdov, v nadaljnih 6 letih pa še 22% gozdov. Nadaljuje se krčenje zavarovanih gozdov (RODGERS,
Tanzanija, str. 23/2).
V mnogih državah, npr. v deželah Magreba, je še vedno
zelo živa paša v gozdu. Raziskave bi lahko prispevale k
trajnostnim pašniškim programom.
V južnem Maliju pospešeno napreduje degradacija
gozdnih pašniških površin (COUUBALY, str. 329/3), v
Turčiji so pašne površine, mcd njimi tudi gozdne, 6-krat
preobremenjene {OKATAN, REIS, sh·. 330/3).
Udeleženci kongresa pozivajo države, mednarodne organizacije in gozdarske strokovnjake, da odprto sodel~jejo
z vsemi zaintcre$iranimi strankami oz. skupinami,
vkUučujoč nevladne organizacije, zasebne lastnike gozdov,
domačine, lokalne skupnosti in druge, ki jih zadevajo
politika in odločitve glede gozdov in rabe zemljišč.
Ob nujnem vključevanju domačega prebivalstva v oblikovanje in uresničevanje gozdarske pol iti ke je vendarle

Sli ka 1: Pogled iz prostranega pnrka kongresnega centra v Antaliji proti zasneženim vrhovom več kot tri
metrov visokih gora blizu Antalije.
54
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Sl: ka 2: Koze! Tokt-al bo najedilnikn redko viden, še ohranjen hrastov gozd_

Slib 3: V jugozahodnem delu Turčije prevladuje mediteranska vegetacija. Vrzeli borovega sestaja se je z
oblikovanjem cveta razveselil oleander. Vse slike- foto: Andrej Pečavar.
GozdV 55 ( 1997) 4
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\l:.th ilo Za sodel ovanje na posvetu

XIX. (;ozda ski študijski dnevi "t--:; o _ SKI (;OZD"
Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire Biotehniške fakultete organizira od 26. do 27. 3. 1998 v Logarski
dol ini tradicionalne XIX. Gozdarske študijske dneve na temo gorski gozd.
Namen posvetovanja je predstavitev najnovejših raziskav slovenskih gorskih gozdov in dosežkov pri gospodarjenju
z njimi, primerjava naših izkušenj s tujimi ter analiza problemov in nasprotij, ki ogrožajo trajnostno gospodarjenje z
gorskim svetom. Posvetovanje je zastavljeno šjroko, saj pokriva tako klasična kot tudi novejša področja gozdarskega
delovanja. Zaradi aktualne problematike vljudno vabljeni tudi gozda~i iz "ravninskih" predelov Slovenije. Dodatna
obvesti la so vam na voljo na Katedri za goJ"enje gozdov.
Organizacijski odbor

abi lo za sodelovanje na posvetu

Varnost in zdravjl' pri gozdnem delu
Glavni cilj posveta. je soočiti različne vidike (zakonodajni -državni, delodajalski, delojemalski) varovanja zdravja pri
gozdnem delu, tako poklicnih delavcev kot lasmi kov go?dov, izmenjati spomanja s tujino ter na ca način definirati vpetost in
pomen raziskovalnega dela na tem področju.
Delovne nezgode, poklicne bolezni in bolezni v zvezi z delom nastopajo povsod. V gozdarstvu, kije ena najbolj rizičnih
dejavnosti (po nekaterih virih takoj za rudarstvom),je skrb za varno delo in zdravje delavcev še posebej pomembna. Nezgode
in bolezni imajo posledice za poškodovanega oz. obolelega, predstavljajo motnjo v delovnem procesu. Imajo pomemben
vpliv na celotno družbo ter se odražajo v ekonomskih, psiho-socialnih in zdravstvenih vidikih. Proces tranzicije, lastninjenje
podjetij in ustanavljanje novih, povečanje odgovornosti lastnikov pri gospoda~ enju z gozdovi zahteva od stroke, da kritično
preveri stanje na področju varnosti in zdravja med zaposlenimi v gozdarstvu in med lastniki gozdov. Iz dosedanjih raziskav
ocenjujemo, daje bilo stanje na tem področju v podjetjih že na srednjeevropski ravni. Zaradi pomanjkanja evidenc in analiz
v zadnjih letih nimamo na razpolago osnovnih kazalcev st.anja. Še veliko bolj kritično pa je stanje pri nezgodah v zasebnih
gozdovih, saj o nezgodah (razen smrtnih) nimamo nobenih evidenc. Edino merilo so raziskave na velikem vzorcu lastnikov
gozdov ( t 990, 1995), iz katerih ugotavljamo izredno visoko število nezgod v naši državi.
Progmmski okvir posveta vsebuje naslednje sklope:
- Stanje in trendi na področju v<~rstva in zdravja med poklicnimi gozdnimi delavci in lastniki gozdov v Sloveniji. Mednarodne
izkušnje in usmeritve dela na tem področju: FA01ECFJILO komite za gozdarsko tehnologijo, gospodarjenje in izobraževanje
-poročilo o seminarjih v Švici 1996 in franciji 1998, avsoijske iz.k.LJšnje pri varovanju zdravja gozdnih delavcev in lastnikov
gozdov.
- Direktive EU, pom~mbne lil varnost in zdravje, ter vključevanje v našo zakonodajo- zakon o vame~n in zdravem delu.
Novosti na področju delovne zakonodaje. Zakonodaja na področju pokojninskega in invalidskega zavarovanja. Bela knjiga
in vpliv na spremembe v gozdarstvu. Vpliv nezgodnega zavarovanja na vam ost pri delu.
- Pomen medicine dela pri preventivi in odkrivanju poklicnih bolezni. Raziskave na področju borelioze kot posebnem problemu
delavcev v gozdarstvu. Rehabilitacy<~ invalidov po nezgodah oz. poklicnih bole2nih, izkušnje z invalidskimi podjetji.
- Raziskovanje gozdnega dela, obremen itev in nezgod pri de 1u - predpogoj za strokovna iz hodi šča za vodenje po 1iti ke varstva
in "Zdravja pri delu. Sistem izobraževanja za poklicne delavce in lastnike gozdov. Statistika nezgod pri delu kot osnova za
spremlj;mjc trendov in usme~anje varstva pri delu.
Organi"lilcija posveta: Zveza gozdarskih društev Slovenije v sodelovanju z Univerzo v Ljubljani, Gozdarskim inštitutom
Slovenije, Zavodom za gozdove Slovenije cer gozdarskimi podjetji. Posvet bo v novembru 1998 v Ljubljani. Povzetke referatov
z naslovom avtorja pošljite na disketi do 3. aprila 1998 na sedež ZGDS (Word, največ \.000 znakov). Av1orji bodo o sprejetju
referata obveščeni do 17. 4. l998. Jzbrani referati (n<~JVeč 9.000 znakov) morajo biti oddani do 5. 6. r998. Izbrani referati
bodo natis1~eni v tematski številki Gozdarskega vestnika, v načrtu pa je tudi izdaja zbornika posveta.
Dr. Marjan Lipoglavšek
Mag. Mirko Medved
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va1i it' -.a ~ o delovanjt na posvetu
Vpl h i pridobivanja lesa na sestoj in gozdna la
Jzho(hšče: Vplivi pridobivanja lesa na gozdno okolje- predvsem na sestoj in gozdna tla- so nezaželeni in predstavljajo
veliko nwtnjo v razvoju gozdov. Žal obstoječe tehnologije in tudi gozdnogojitvena koncepcija, ki zahteva pogoste posege v
Qozd. povzročajo pret irllno kopičenje poškodb v gozdnem okolju. Problem je tako širok in kompleksen, da ga mora reševati
~s..1 strok:l in ne le njen tehnološki ali gojirveno gospodarski del. Mnogi raziskovalni projekti so imeli doslej skupno račko v
iskt~nju poti za izboljšanje kllkovo~ri izvedbe gozdnih del. Rezultati projektov so dokazali izjemno povezanost vseh faktorjev,
ki vpli\'J_io na knkovost izvedbe del in povezanost z gozdnogospodarskimi procesi.

Nil men posveta so odgovori na naslednja vpr<Jšanja:
_ knkSne so zakonitosti motenj pri gradnji gozdnih prometnic in pridobivanju lesa na posamezne sestavine naravnega okolja
jn nj ihO\' vpliv na funkcije gozdov,
_ kakSne so gospodarske in ekološke posledice motenj, kijih povzročajo uporabljene gozdarske tehnologije,
_ kak.SnL: so možnosti preventivnih ter sanacijskih ukrepov p1i preprečevanju oz. zmanjševanju motenj tal in razvoja sestojev,
_ kakšn0je in kako rneriti ranljivost (občutljivost) gozdnega okolja na različne tehnologije,
_ kl\kšnc so možnosti uporabe in izbora okolju prilagojenih tehnologij in kakšna je gospodamost takšnih ukrepov,
~ kateri organiwcijski prijemi lahko prispevajo k zmanj sevanju motenj se stoja in tal.

Org:.mizacija posveta: Zvez:n. gozdarskih društev Slovenije v sodelovanju z Univerzo v Ljubljani, Gozdarskim inštitutom
Slovenije, Zavodom za gozdove Slovenije ter gozdarskimi podjeti i. Posvet bo v oktobru 1998 v Ljubljani. Povzetke referatov
z na•dovom avtorja morate posl dti tla disketi do 2. J. 98 na seJežZGDS (Word, največ iOOO znakov). Avro di bodo o sprejetiu
rclw:rc. obveščeni do 17. 3. 1998. Izbrani refera[i (največ 9.000 znakov) morajo biti oddani do 4. S. 1998. [zbrani referati
bodo n;!lisnjeni v tematski stevilki Gozdarskega vestnika. Pod.robne.jšCl organizacija bo določena potem, ko bo znano število
re fercn!ov.
Dr. Boštjan Košir

Na podlagi prvega odstavka 1OO. e člena v poveza vi s l OO.b č Jenom zakona o grad itvi objektov (Uradni list RS,
številka 34/84 in 29/86 ter Uradni list RS, stevilka 59/96), v skladu s VI. poglavjem Statuta Inženirske zbornice (Uradni
list RS, številka 7/97) ter na podlagi sklepov 2. redne seje Skupšeine Inženirske zbornice Slovenije z dne 12. septembra
1997

1\ Ž.E. IRSKA. ZBORNI CA SLOVE JJ E
1

0 11.1AVU A

- pricetek vpisovanja inženirjev, ki delajo pri graditvi objektov in urbanističnem nJčt1ovanju. oziroma
opravljajo inženirske storitve, v evidenco članov zbornice in imenik pooblaščenih inženirjev
ter
- pričetek vpisovanja gospodarskih družb in samostojnih podjetnikov posameznikov. ki imajo v sodni register vpisano dejavnost projektiranja in z njim povezanega tehničnega svetovanja, oziroma imajo takšno
dejavnost priglašeoo pri pristojni davčni upravi, v imenik projektivnih podjetij.
Vpisovanje se je pričelo v ponedeljek, 8. decembra 1997. Podrobnejši pogoji vpisovanja in drugi potrebni
so objavljeni v razglasnem delu Uradnega lista RS, številka 75 z dne 05. 12. 1997.
Vsa podrobnejša pojasnila v zvezi z vpisovanjem daje generalni sekretar lZS, Zvonko GOSAR, dipl. iur.,
tel.: 0609/628-567,061/168-46-71 ali 188-85-51 vsak delovni dan med 9. in 12. uro dopoldan.
pod~tki

Predsednik Inženirske zbornice Slovenije
Gorazd PUST, dipl. ing. l.r.
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Gozdarsk: vestnik rned študenti - da aJi te
Glede na to, da je Gozdarski vestnik (Gozd V) edina strokovna revija s področja gozdarstva v Sloveniji, smo se v
Dmštvu študentov gozdarstva na pobudo uredništva Gozd V odločili, da ugotovimo, kol iko naročnikov na to revijo Je
med študenti gozdarstva.
Ta analiza se omnje zdela zanimiva predvsem zato, ker je revija pomemben vir člankov, ki služijo kot nadomestilo
za študijsko literaturo. Vemo, kako je s slovensko strokovno literaturo s področja gozdarstvil- velikokrat je zastarela,
pomanjkUiva, nemalokrat pa se zgodi, daje sploh ni. Študenti smo si tako prisiljeni pomagati s tujo litera11Jro. Pri tem
nas ovira pomanjkljivo znanje tujega jezika, pogosto pa tudi same razmere niso primerljive z razmerami v Sloveniji ter
tako znanje ni povsem prenos ljivo. Posebno so pomembna znanja, ki jih v zadnjih letih narekujejo spremembe razmer
v gozdarstvu, v mislih imamo predvsem denacionalizacijo slovenskih gozdov in reorganizacije v stroki.
Poglavitni razlog naše raziskave je bil ugotoviti, koliko študentov gozdarstva se sploh zaveda, kaj ta revija ponuja
in ali so jo priprav~jeni sprejeti in biti na tekočem z dogajanji v stroki. S kratko anketo med šrudenti gozdarskega študija
smo ugotavljali koliko je naročnikov na Gozd V v:
\. letniku- univerzitetni študij,
\.letniku- visoki strokovni študij,
2. letniku- univerzitetni študij,
2. letniku- visoki strokovni študij,
3. letniku- univerzitetni študij,
4. letniku- univerzitetni študij.
Skupno število anketiranih študentov je bilo 182, kar predstavlja vse redno vpisane šludente, brez študentov s starusom
absolventa, Študente smo spraševali ali so naročeni na GV (kot pozitiven odgovor smo upoštevali tudi, če je naročen
nekdo v družini) ter tiste, ki niso ali bi se želeli naročiti. Rezultate smo zbrali v spodnji preglednici, ki nazorno prikaZ1Jjc
(ne)zanimanje za Gozdarski vestnik med študenti gozdarstva.
Letnik

Sm ~r:

l.

univerzi tet ni

študij<l

Ženar.očen

Ni naroč~n

2

45

Bi se

-

naro~il

Ne zaniiJla

10

35

l.

Strokovn

4

33

8

25

~-

Univ erzi tetni

o

35

11

24

2.

Str:okovni

o

13

13

o

3.

Univer.zi retni

10

17

5

12

4.

U11ivergitetpi

16

7

3

4

32

150

50

100

Skupaj ~

""\

Iz rezultatov je razvidno, daje število naročnikov izredno nizko. Rezultat si lahko delno razlagamo z majhno
seznanjenostjo s stroko, saj se šele uvajajo, vse manj paje tudi študentov, ki so na fakulteto prišli s Srednje gozdarske
so le v Postojni (kjer je bil pristop do naročanja Vestnika bistveno drugačen).
Za vse letnike se je izkazalo, da večina z vsebino revije sploh ni seznanjena ali je celo ne poznajo. Zdi se nam
nerazumljivo, da se več kot polovica vseh študentov za revijo sploh ne zanima. Kje je temu iskati vzrok, bi se morali
zamisliti tako profesorji na fakulteti kot tudi uredništvo revije.
Pobuda uredništva po tesnejšem sodelovanju in pričujoča anketa sta že dali pl\le rezuHate, saj je nekaj študentov
revijo tudi naročilo. Upamo, da bo v prihodnje še bolje!
Ka~a Konečnik

Andrej Križ
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Iz strokovnega tiska
Zbornik gozdarstva in lesarstva št. ~4
v decembn1 1997 je izšla je 54. številka Zbornika gozdarstva in lesarstva (ZGL). Tokrama številka prinaša vsebine
iz različnih področij gozdarstva in lesarstva. Dva članka objavljamo v angleškem jeziku, s potrebnimi prevodi v slovenski
- ik . -Slovenski ni1slovi objavljenih
prispevkov so naslednji:
Jez
l.
2.
).

L., ]997. PRIMEJUAVA METOD VREDNOTENJA 01\.0USKIH RAZ.\.IER GOZDNIH EKOSISTEMOV NA OS~OVI FITOINDIKACIJE.
A .. 1997. SNEžNI PLAZOVI V SLOVENIJI.
MATI"!IIf:S, D., 1997. NovEJSI POSTOPKJ FIZIKALNE ANALIZE TAL: DINAMIČNA RACUNALNISKA TOMOGRAFIJA IN PUNSKA DJFUZIJA
KL"P-i.-\l1..

f-10RVAT,

z R-·\DO'<OI-..t.
4. VOD'<IK, D./ GOGA LA,

N.,

1997. lNOKULACIJ,.<, SMREKE (PICE.A ABIE:S !L./ KARSTEN) Z MIKORIZJ\'IMI GLIVAMI: VPLIV NA Rl\ ST

IN RA/.\10.1 V DR.fVESNICI IN PO PRESADITVI.

S. JURC, 0./ JURC, M., [ 997.

VPLIV VLAGC, TOPLOTE

JN HRANILNE PODLAGE NA SUSICO 130ROVJH VEJ (CE.NANGI/...'M FERIWGINOSU.'.-f

FR., l\SCOMYCOTINA).

6.

LI:VM-'IL".

T /

ToRELLI,

N. /

ZurANl:IC,

M.,

1997. ZvEZA MED SIRINO BRANIKE IN ELEKTRJC:No UPORNOSTJO žiVIH TKiv PRI

J~LI-.:1 (ABIES ALBA MILL) NA RAvNIKU.

7.

GoRI:-EK,

i_, J KLINC, M.,

1997. KRCENJE IN NA!3R.EK..ANJE TER DIMENZIJSKA STABILNOST JUVEN!LNEGA JN ADULTNEGA LESA

.)MRCKE JN JELKE.

Cem tokratne številke je 3500,00 SIT (vključno s poštnino in p.d.). Naročite jo z dopisnico na naslov: Gozdarski
inštitut Slovenije, Večna pot 2, p.p. 2985, l 000, Ljubljana; po telefaksu na št. 061-27 3-589 ali po elektronski pošti na
n;lslo,- Robert.Robek@gozdis.si. Publikacijo boste prejeli po povzetju.

V !etu 1998 ureja zhornik dr. Igor Poročnik na Oddelku za gozdarstvo [n obnov1jive gozdne vire Biotehniške fakultete
v Ljublpni. Vsem naročnikom Zbornika v letu [997, še posebej pa upravi Zavoda za gozdove Slovenije, se zahvaljujem
Z;) podporo pri izdajanju.

Urednik ZGL v letu 1997
Mag. Robe1i Robek

Strokovno izrazje
Go;d arsko strokovno izrazj e
Tcrmmološka komisija spet objavlja izraze, ki so zanimivi in do katerih je prišla ob prevajanju večjez!čnega slovarja
"Lex icon silvesrre" in reševanju tekočih problemov izražanja.

osso 327. 02.72
aufnehmen den Schlag
(posekan surovi les premeriti, šrevilciti,

izračunati

prevzeti posek
volumen in ga vnesti v prevzemnico, če je potrebno)

0555 327. 06.70

Schlagabnabme f; Ab nah me f eines Schlags
prevzem m sečišča
(pregled in prevzem površine sečišča (npr. s strani revimega gozdarja z ozirom na prihodnja dela)

GozdV
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Si)trokovno izrazje
0559 332 .. O1.20 5463>
Schlagabraum m; Hiebsriickstiinde mpl;
Schlagreste mpl
(sečni ostanki od debeljadi in iz tankih vej, ki nastanejo na

sečni
sečišču

osranki rnpl
po sečnji in izdel<Jvi posekanih dreves)

0565 332.1 .Ol .20 5463> 6585>
Abfallholz n; Holzabfalle mpl;
Res te mpl der Roh holzhereitstellung
sečni ostanki mpl od debdjJdi
(les, del dcbeljadi, ki -usrrczno uporabljenemu tehnološkemu postopku- ostane po sečnji in izdelavi na
sečišču in ga često ni mogoče ovrednotiti (hrez tankih vej))
0567 332.3 o!.20
Scblagreisig n; Abfallreisig n
Aste mpl und Kronen fpl, abgcschlagcne
sečni ostanki mpl iz veJ
(neuporabne tanke veje. ki- ustrezno uporabljeni tehnologiji- po sečnji in izdelavi ostanejo na
semenska enota (
(ekološka enoia, v kateri pridobivamo seme in ga tudi tam uporabljamo)

sečišču)

05 86 363.2 .o 1.30 503
Heppe f: Hippe f; Schneidelmesscr n
vejnik m
(ho lj ali manj upognjeno orodje za sekanje z debel im rezilom v obliki noža., za krajšanje vej, za cepljenje lesa,
za podiranje drevesc ipd.)
0587 363.2 .02.30
Astungshaken m; AuHistungshippc f;
Sclmabelhaue f
(orodje za obvejevanje v obliki kavlja)

vejnik m, srpasti

373.2 .01.40 0612 \032#
Riese f; Riesbahn f;

Rutsche (!WE/; Holzriese f
drča f
(vsakršna naprava, ki rabi za transport surovega lesa z uporabo sile težnosti)
3 73.2. .02.40 061 J 811 >
Seilriesc f; Drahtseilriese f;
Drahtriese
drča f, žična
(drča, ki deluje kot žičnica, vendar se za premikanje bremena uporablja le sila težnosri)
373.2. .02 40 0614
Holzriese f; Holzrutsche f
(drča, v

riža [, lesena

celoti zgrajena iz lesa)

373.3 . . 01.40 0615
Erdriesc f; Riesweg m; Erdrutsche f
(v zemljo (tla) vkopana drča)

drča

f, zemeljska

373.3 . . 02.40 0616
Eisriese (; EJsrutsche f
(drea, ki jo uporabljajo, ko je poledenela)

drča

r. ledena
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V novem m~ndatnem obdobju so se pri Zvezi gozdm'Skih društev Slovenije na novo oblikovale in pričele 1. delom komisije,
uredniški odbor Go:z.darske založbe in uredniški odbor revije Gozdarski ves1nik. Komisij e in C:lane komis1j so :
Gozdarska založba: glavni urednik: Jurij BEGUŠ; člllni: mag. Mitja Cimperšek, doc. dr. Bo.~rjan Koš1r, Ignacij Pišlur.
Komisija z.u strokomo izobraževanje: pred.: Pavel VRTOVEC; člam: prof. dr. M1ha A damič . m<~g . Mirko Medved.
Komisija za gozdarsko strokovno terminologijo: pred.: prof. dr. Marjan LlPOGLAV~EK ; člani: prof. dr. Bo~tjan Ank6,
prof. dr. Martin C:okl, mag. Teja Koler, Ame Kozina, Marjanca Pavle, mag. Igor Smolej , Dan ilo SkulJ, mag. Ž.IVan
Veselič, Janko Žigon.
Komisija za popularizacijo gozdarstva: pred.: Borut DEBEVC; člani: Brane Gradišnik , Katarina Grozntk, Špela Habič.
Jošt Jak.sa. Tone Prelesnik.
Komisija za stike s tujino: pred.: Ignacij PIŠLAR; člam: prof. dr. Miha Adamič, France Cafnik, prof. dr. Milan Hočevar,
Maksimiljan Mohorič, Marjan Šebenik rol., Branko Štampar.
ZVEZA
Komisija za etiko: pred .. doc. dr. Bošuan KOŠIR; člani: prof. dr. Bošjan Anko, Janez Košir.
GOZDARSKIH
Sekcija za prosloživeče živali: pred.: Anton SIMONJC::; člani: Jošt J~kša, Iztok Koren, Iztok Ožbolt, Mirko Perušc::k. Milan
DRUŠTEV
Podlogar.
SLOVENIJE
Sekcija sodnih cenilcev: pred.: Damjan PAVLOVEC; člani: Edo Goriča1;, Anion Kllstelic, Janko Vidmar.
Komisija za evropske pešpoti: pred.: mag. Aleksander Golob; člani : Zoran Grecs, Marko Janež. Avgust Kunc, Anica
Mejač, JerneJ Novosel, Stane Pirc. Jurij Pirš, Mililn Pogorelčnik . Dejan Rcsenstein, Franc Vesel , mag. D2nica Zorko.
Delovna skupina za računalništvo in informatiko: pred.: doc. d.r. Boštjan KOŠJR; člani : Blaž BogalaJ , mag. Janez Krč.
Pred5tavnik v Inženirski zbornici Slovenije : Peter Huis, Andrej Klinar.
Delovna skupina pri ZGDS za povezavo z zbornico: doc. dr. Bo~ljall K.ošir, Du~n Gradišllr.
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Znebimo se občutka nemoči, vzpostavlmo strokovni dialog
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fllfll<qa
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~ ~" Jsstnine rpzdtHje potmbno 118/no dejavno fl0delovaf9e V$111,
_, dHfeio INI poun~t~uih podtolj/1 ~ Z fl(lliJ<wf.
Pn tem Mm ni lllf/nevamejfll ptemttlo premil/jetwl polilika. ki
in ~bo IOedno
.me&avala tudi v (lOzdsrstvo. S/<7betitiP mora. dli SIJ je B6ela vpdets*i strol<it<Y!>fat!
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Sttaka,
aplfjeznl s trVOfO •*"Dtjo, ~ ob#OjontJ no fl(Oplld. OdgoiO' goaW1tNna
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~lake. v kllterlh bo moten .strokowen ln B'fliJfTIBntiran dlal()(l. ki bo presegel okope
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Horvat. D., Pfffial. J .. Pomen go7dnih ostankov v agram1kraJini na primeru rev1~a Polana

in preteklega razvoja (fevdalni gozdovi) ohranili v revirju, bi lahko glede na
njihovo fiziognomijo in površino razdelili v štiri oblike:
- velike zaplate državnih gozdov (Orlovšček . Polanski log),
- zaplate zasebnih gozdov (npr. Ližkovsko jelšje, Hotiška gmajna),
- gozdni omejki in koridorji,
- posamična gozdn~ drevesa in skupine dreves.

2 METODE DELA
2 WORKING METHODS
Digitalni ortofoto za 1600 ha velik izsek iz gozdnogospodars'ke enote
Dolinsko v Območni enoti Zavoda za gozdove Slovenije Murska Sobota
(HLADNIK 1 ZAFRAN 1996) prikazuje značilen primer agrarna krajine v
okolici Velike Polane, v kateri je gozdnatost manjša od 25 %. Na tem
fotomozaiku, ki je nastal iz črnobelih letalskih posnetkov ( 1996), je mogoče
razmejevati zaplate gozdov, omejke in koridorje drevnine pa vse do posameznih prostorastočih dreves, ki ustvarjajo značilno podobo agrarne kraJine
v tem delu Slovenije. Za strokovno obdelavo smo izbrali tri raz1skovalne
objekte. k1 predstavljajo najpogostejše oblike gozdnih ostankov. Ti raziskovalni objekti so:
- zaplata (gozd Orlovšček);
koridor (koridor Jelšje - Brodec);
posamična gozdna drevesa ln skupine dreves (travmki na Gospodskem
pri Veliki Polani).

2.1 Za plata -gozd Orlovšček
2.1 A pateh -the Orlovšček Forest
Gozdno zaplato v Orlovšf:ku (100,21 ha) sestavlja združba Roborl ·
Carpinetum fraxinetosum. Rastiščne in sestojne razmere v Orlovščku so v
primerjavi s podobnimi poplavn1mi gozdovi (Gin,evec. Hraščica . Murska
šuma) daleč naJboljše {WRABER 1951 , 1959), zato smo na vzorčnih ploskvah ugotavljali:
-drevesne vrste,
- grmovne vrsle.
Ploskve velikosti 3 are (r =9,77 m) so bile na sistematično določeni mreži
postavljene na vsakih 100m.

2.2 Koridor Jelšje- Brodec
2.2 The Jelšje- Brodec Corridor
Koridor Jelšje - Brodec je odsek drevesnega koridorja Repi ca. ki ločuje
jarek libovija od njiv in travnikov v k. o. Srednja Bistrica. Odsek dolg 740 m
se začne ob cesti G. Bistrica-črensovci in se konča ob poti S. BistricaČrensovci. Koridor smo podrobno popisali na sistematično postavljenih
vzorčnih ploskvah na levi in desni strani jarka Po zunanjem robu koridorja
smo na vsakih 50 m prehoda zakoličili 15 m dolgo vzorčno ploskev. Na
dvajsetih vzorčnih ploskvah, ki smo jih izločili na levi (10 ploskev) in desni
(10 ploskev) strani jarka, smo pri popisu izvedli oziroma ugotavljali:
- širino koridorja,
-drevesne sestavo,
-nastanek drevesa (panjevec, semenovec),
-polno premerbo.
68
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~višino drevja,
~popis grmovnih vrst.

2.2.1 Drugi koridorji
2.2.1 Other corridors
Poleg izbranega koridorja smo na ortofotografiji ugotavljali lego, položaj
drevn ne. dolžino in širino ter vrsto in sestavo koridorja (ne pa tudi dendrometrijskega popisa ) tudi za druge koridorje v revirju _
1

Posamična gozdna drevesa in skupine dreves- travniki na
Gospodskem pri Veliki Polani
2.3 Solitary forest trees and forest tree groups - meadows at
Gospod s ko ne ar Velika Polana

2.3

za

podrobnejšo obdelavo posamičnih dreves in skupin gozdnega drevja
smo na travnikih na Gospodskem pri Veliki Polani izločili vzorčno ploskev v
obliki kvadrata s stra nico SOO m. Lego ploskve smo prilagodili terenu in GaussKrugerjevi koordinatni mreži tako , da pokriva samo travnike brez gozda in njiv.
Na vzorčni ploskvi smo ugotavljali:
- drevesne vrste,
- višino dreves,
~ grmovne vrste (Med travniki so poleg grmovnih vrst tudi različni nizki
panjevski razrastki ; popisali smo vegetacijo grmovne rasti med travniki) .

3 REZULTATI
3 RESULTS

3.1 Zaplata • Gozd Orlovšček
3.1 A patch - the Orlovšček Forest
3.1.1 Drevesna in grmovna sestava zaplate
3.1.1 Patch's tree and shrub composition

S popisom drevesnih in grmovnih vrst na vzorčnih ploskvah smo želeli
potrditi, da je gozdna vegetacija na globokih, svežih, humoznih in biološko
izredno aktivnih tleh pestra in bujna . Drevesne in grmovne vrste, ki se
pojavljajo v zaplati so:
dr-evesne vrste

grmovne vrste
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-dob (Quercus robur L.)
- češnja (Prunus avium L.)
- vez (Ulm us Jaevis Pal/as)
~ smreka (Picea abies L.)
- maklen (Acer cam pestre L.)
- bukev (Fagus sylvatica L.)
- makovec ( Sorbus aria L.)
- brek (Sorbus formina/is L.)
-črni oreh (Jug/ans nigra L.)
-beli topol (Popu/us alba L.)
- čremsa (Prunus padus L.)
-črni trn (Prunus spinosa L.)
- kalina (Ligustrum vulgare L.)
- šipek (Rosa canina L.)
~ leska (Corylus ave/lana L.)
- bršljan (Hedera he/ix L.)
- robida (Rubus sp. L.)

- amer. jesen (Frax.inus americana L.)
- gorski javor (Acer pseudoplatanus L.)
- črna jelša (Ain us glutinosa Gaertn.)

- lipovec (Tilia cordata Mili.)
- beli gaber ( Carpinus betu/us L.)
-poljski brest (Uimus minor Mili.)
~ breza (Be tufa pendula Roth)
- ostr. jesen (Frax.. angustifolia Vahl)
-veliki jesen (Frax.inus exce/sior L .)
- robinija (Robinia pseudoacacia L.)
- brogovita (Vibumum opu/us L.)
-rdeči dren (Cornus sanguinea L.)
- trdoleska (Euonymus europaea L.)
- nav. krhlika (Frangula alnus Mili.)
-črni bezeg (Sambucus nigra L.)
- glog (Crataegus monogyna Jacq.)
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14,77

9,39

5;82

90,97
)3,30

48,33

~.39

1,00.00
497,30

9,72

11.7

100.00

Tako po st~ll!l\J (88 3 'Ilo) klll D.lda • strukrun l6sne zaloge {94, 1 %1 r>re1/18duje seoem drevesnlh .,~ V •eso• lJiiog> p<eviaduJeJO hiast (2S,7 'It),
osl,ollsrn• 1"'"" (7l.4 %). ~ell gaber (14,8 %). smr~ka ( 10,5 %), /:ma ,etša
(9.4 %). gors'<J 1avor /5.4 %) •n vez (2.& %). Z v•dika on1anjan1a rodovitnJh
rastlA<.. •ztx>~S<IIlja t •v11MJSkih mo!OOilll za tavali v ekos•stemo m maksi
ma tne prooul<clre lese po kol iOn, Ulr ~ak ovoso so pomembne naSlednje
P<upine

dr!Ml$

li~I8VCI

"""'"'""''l' tal

plodonMnl! dreve40e ""'le '" lllem<!rvU

Maluntorji (<JI s SVO/Im npaoom ugodno delUJeJO na rodoYitoosl gozdnih
t.JI Lipovec, črn & J61la, boli gaber in eremsa. kJ ohranjaJO kvaliteto kem ijs~th.
tizlkafn•h in btološk•h procesov" tleh. so v Jesm ZJ;~Iog) pnmelflo zastopane
Zaradi wazmerno ve~kOl\lll deleža smre~e (1 0.5 %). ki J• po:;arrnt.no (debela 11.--1uslu.tpillsko (dragoVnfakl ~v ra~J/ati, nastal"
ve~ wrovcga I>JJmuaa pmv lal<.o pa se s.laošajo laloe razmere PloOovlln
eve lova d1evesn1h vr·st (bpovec, če.Snja , bukev, tvasf brek. ~ 111 tre,m..
(2~.2

"-l·

s<>} se h'ana najrazlifueJ~im ž•vals~im urstam. če ne upo~tevamo hr.)sla .
k1 • na dalet naJvečji dele! (28,7 %) in bukve (1 %), k1so Uli aai neugodne
~•me (pozna mrazov•) dolgO<očno nojbl1 ne bo otvanila Je delež ostalih
plodonosnlh <!""'""rvh vrst P<BCI!J nuek (2,6 %). Z...ad1Mie rasb kako·
voSirlega on cenje~ lesa ter ugoa<~ega delo••llf'l na gotdoa Ila so ole ·
man•ti hstavc• (oslrof•stn. 1esen, gorsta (ttvor, CeSnja. bn!s.tl gospodar.c;:'ko
r.~Jza nlrnaversa s~upma dreves. V leSJ\1 zalog• •maje. če pn ~tejemo ~dot> ,
vet1nski delež /61,1 % )

3.2 Koridor Jel ije ·Brodec
3 2 The JeJSje Brodec Conido<
3.2...1 Orevesna in grmovna seslave korJdorja

J 2 1 Ccmr!or's troo snd shrub compo..~on
Na neobdehlntlfll pasu med kmelljsknru površ111arm 1n ja. kom, k1Je PO ..
raMil dreomitlo. smo naYi N>S~Gdnje d<evesne •n grmovne ·«ste

70

-

Horvat. D. , Pirnat. J. : Pomen gozdn ih ostankov v agrarni krajin i na pri meru revirja Polana

drevesne vrste

- črna jelša (Ainus glufinosa Gaertn.)
-ost . jesen (Frax. angustifolia Vahl)
-amer. jesen (Fraxinus americana L.)
-navadni oreh (Jug/ans regia L.)

- češnja (Prunus av/um L.)
-bela vrba (Salix alba L.)
- čremsa (Prunus padus L.)

grm ovne vrste

- trdoleska (Euonymus europaea L.)
-rdeči dren (Cornus sanguinea L.)
- brogovita (Vibumum opu/us L.)

- črni bezeg ( Sambucus nigra L.)
- robida (Rubus sp. L.)

sestava drevesne in grmovne vegetacije koridorja je v prime~avi z
Orlovščl<om revnejša. Poleg petih avtohtonih se v koridorju pojavljata tudi

dve neavtohtoni drevesni vrsti. Ameriški jesen, ki so ga v preteklosti močno
pospeševali v logih (Murska šuma), se podobno kot oreh spontano širi s
semenom. Jelša in vrba se pojavljata v šopih, ki jih sestavlja 2 do 7 panjevcev. Druge drevesne vrste so redke in primešane posamično. Plodonosne
drevesne in grmovne vrste so pomembne za prehrano živali.
Grmovnice z mladovjem črne jelše, jesena, vrbe, čremse in oreha oblikujejo srednji sloj- podrast. ki povezuje spodnji zeliščni del koridorja s pasom
drevesnim krošenj. Vertikalna sklenjenost koridorja je zelo pomembna za
opravljanje splošno koristnih funkcij . Najpogosteje se pojavljajo črni bezeg
(32,4 %). navadna trdoleska (25,9 %}, čremsa (13,8 %) in črna jelša (9,2
%). V podrasti povprečno raste :
- 1,6 osebkov drevesnih vrst na ploskev ali 1 osebek na 9,0 m;
- 3,8 osebkov grmovnic na ploskev ali 1 osebek na 3,9 m.

3.2.2 Struktura drevja po debelini
3.2.2 Tree composition according to diameter
če primerjamo obliko in rast dreves v koridorjih

s tistimi, ki rastejo posa-

mič med njivami in travniki, opazimo precejšnjo podobnost. Drevesa so niz-

ka, s kratkimi in debelimi debli. Slabo se čistijo debelih in dolgih vej ter oblikujejo velike in goste krošnje. Prevladujejo drevesa v tanjših debelinskih
stopnjah, značilen je zamik krivulje, porazdelitev dreves nekoliko v desno.
Domnevamo, da dobi krivulja ob povečanem povpraševanju po lesu obliko,
podobno tisti , ki izhaja iz porazdelitve dreves v prebiralnih gozdovih. Zamik
nakazuje možnost, da preide krivulja v zvonasto- naravno porazdelitev dreves. kar je posledica preraščanja v višje debelinske stopnje in odsev navideznega nezanimanja lastnika za drevnino. V času konjunkture se posegi
v drevnino močno povečajo in krivulja dobi spet obliko, ki je posledica "kmeč
kega" prebiranja . Debelega drevja je zelo malo; to so večinoma vrbe s kratkimi debli in košatimi krošnjami, ki jih lastniki zaradi slabe kakovosti puščajo
v koridorju .

3.2.3 Površina in lesna zaloga koridorja
3 2.3 Area and corridor's growing stock
Razdaljo od sredine jarka do zunanjega roba projekcije krošnje drevesa
ali grma smo izmerili na meter natančno in sicer na začetku in na koncu
vsake vzorčne ploskve . Povprečno širino vzorčne ploskve smo uporabili
pri izračunu površine koridorja in tudi za kasnejšo primerjavo, ko smo
določali površine koridorjev v revirju .
Širina in površina koridorja se po posameznih vzorčnih ploskavah zelo
spreminjata. Koridor je širši na mestih, kjer je tudi jarek širši (pi. 1, 20), in
tam , kjer ga obdajajo travniki (pi. 7, 12). Na širših mestih je jarek plitev,
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Lesno Ulogo smo doloall za celote/'1 oose~ korido<ja me<:l .,.,,o G
8oslnc;a • Cten&OVQ on POIJO S Bisor;ca - Crensovci p0 dvovhodmh deblov·
lliCN1 za hra>l. ReziAiale smo uporabii za primerjavo in določ~ev knten1e.

pn <l'8QJnu lesne zaloge :lrugih kotidotjev v revil'ju V stn<ktun '"·'"" z;ologe
vevladUJOta črna ,elS.. (85.3 %jin OO!a vrt>a (10,3 % ) Razen oeh oven Vl$1
u od pete <10 vkljUCno osme Oehellnske stopnje ne Jl01<''AJ"1" drug" dre·

ve,.". vrste (pregled roca 2} Po Slevrfu drev)a so če~~a (0.6 'Yol ostrohln<
Jll:s.<> 10.6 % ) rn erem;;a {7 O"'>J nekolrko ugodneje zar>toranr Abwlu1n1
prt'Aada eme J&ISe lO bele ~ ler SlctOme<> dele! <tugih drove&n<h \'ISI
zmlll1!wt<Ma I)O!slrosf. esfelsl<o oo~~e ~oridotja on MOžlli)Sb zA ob•tO!
i.ova!Sluh vrsL !Jrevesno sestavo bo bilo pocreboo pojli!Stntr s se,enjem ln
S4J3f118m eesr,e. eremsc in osfrotlstne9a 1e~na ter z vnosom <loM Ipavca
ai mal.lena. Pan~oO'gosl)()(laiJente in sprocen pose~ ~ebete,lega drOVJ8.
il ga pnnazarya V1solc <lelei drell)a 184.6 ." , od ".~ elo vk' utno Se•••
debe~I1Ske soopnJft (prvi debeltnslu razred . dO 30 ctrt\ n&jbO' e u"tezata
emo je!SII'\Vrtlt l •-51\3 za~ ulot<>ega odsekak.o<lda<JI tnau t«.5 m •
3.3 Drugi koridorji

3. 3 Oiher COfl'ldo(s
ll. 1 Lega kondorjev
3.3.1 CofOd()(S

pas«"'"

Lego kondor,e.. smo dolctJl z onololOQfafiJO. •~•n''"" ogledom "'
ka/lo v meotlu 1 15 000 na PC>dli9 prHOf* d~""'~• ~. s

t01X>Q <als~o

svojo pnsomosr)O naJI'r\()Čnel• "'>>lvt N olwaroltv ~~ Pn """ , _
kot Kritefrl u~1eval1 naslednja UQ<>reapolua"m><tt tle'NniO•
- vooo!ok · koridor · ~motl)Si<ll oov-"ne 08VOONI '<ORI()()I'I
· kornun<kaa)8 · \'!ldo4ok • kori dot • UrMp.1<a ~ 06V00Nt K~ DOR.
- komunikaC•jD- kon dor kmetof$kll pov~"'ll '<ORIOOR 06 K()MUNIKA·
CIJAH
- koridor - k~I•JSk8 povr~ne· KOFIIDQR 00 KMETIJSKIH POVR$ INAH
Vodotok 1• ovira. k1 v nepOlllodn• bl<tlnl 01>amogoe. krneiiJJi<O rt'llba
oostop km~lljsko me"o""""'J' 01k1 P<fti10d• m.a vodolo1<1'"

zoml~~~a 111

____

Horvat C., Prrnai, J_ Pomen gozdnih osmnkcv v agrarni krajini na pr1me-J1J re·.nrja Polana

_:_::=..::.::..c..::.:=:..:..::..:..:c==.::.:=.:.==.:...c-=..:=-==-==~.c:..;_:==----

k~fiJ.:i'~ m; z.emljiSti so na;več~rat porasti z drevjem ali grmovjem. Tako po
številu (7? %) kol po dolilm (81 % ) previMujejo obvonnr kondorji. Ob
komun~•Ci)ah (r.este. pou. kolovoz•) se drevmna poJaVlJa poredko ( 13 %),
po do.1 pj so li ko~rdcrji Se manJ~membm <~ 0:~). Največkrat nalet..mo nan~P.
. ma , ~·h ugrezmnah med kiT'-ei>Jsktm•zerr.IJISC• 1n kolovoz.•. v katenh zasla)a
1
voda. v povpreq •J so d~IJŠI on konoo<J6V. k• se poJavljajo ob kmelljsk1h
J)O>If.;in.ah, tOluajši od ot::vodn•h '<oridorjev. Pasovi drovntne različnih šrrin,
ki mec kmetijskimi pov1šinam1poraSčaJ O gospodarsko manJvredna mokrot..
(le terene in opuščene aii pogo2.de~e c~e parcele, so kondorji ob kmetijskih
cov<Sio"h, ~~ SO števili:nejŠI (24 %) OO kondorjeV ob komunikar.1jah (11 %),
1r. v povprec;u najkrajSi.

.

3.3.2 Ocena lesne zaloge in površine koridorjev v revirju Polana
3.3.2 Gfow•ng stock and corridors' area esi imate 1n the Polana d1stnct
S ~ri •la u1 sestava koridorja ler ~ležaj rash drevnine se glede na dolžino
nMo ~;prem.njajo. Ckvirno oceno lesne zak>ge in povr~ine , ki sta najmar-

kan:r.ejša eleme nt~ ~oridorjev, smo podal• po vrstah koridorjev na podlagi
s:(l!czc Sinne, ot:like 1n položaJa rasti drevmne. Lesno zalogo in površino
smo ~ceo1li po t<:\terij~h, l<• smo Jih določil i na podlagi analize rezultatov IZ
kor:dorJa Jelšje - Brodec. Ploskve z ve6kol10% podrasti smo obravf'lavali
kol ~ on1binirar:c ){oridorje. Pri vseh treh oblikah (grm ovni. drevesni, kombin1raPit S."YIO upoštevali 80 ~~o zveznost kondorjev Predposlavili srno, da so
dvostr::msf<, f<oridorji VSilJ \OO % ~irši od enostranskih in da so pasovni vsaj
50% širšt od liniJskih koridorje.v.
Vls'a kolidorJa
Corfilfor Wpe

!in()$lranstl - pasovol - drevesm
On•·slded - tnJck lfBf>
En()$1ra"s%1- p;~Sovnl•- Romblntra~l
Ono-side<i- l!8r:k - combiMd
Ert<><:\UinSI<I - llnlJsl<l - drevoooi
(!rl...skhid- Ilne · 'Ime
E;noslransl(l - lmilski - kombinirani
GnU·$/tled - Ilne - coinbinerl
E:;Wf\l'aqskl - llliljski - grmovnl
Onc-.slded- One • $hrub
Dv<>slransl<l • pasovni - drevesni
Two-sfr:fad - t~k - irl>l'
D•ostransRl - paso~nl - kombln~an1
Two..slded • tl8ck - oombinfJ(i
Dvoslransl(l - tlnljski - dravesnl

OoWno
Lei Ih
m
%
6.400 6,2_

P~on•ca 3. Or.enb dcl2ine. ~i·
nne, PQVtšine in lesne zal«>;~e !<ori·
dorjev
Tohle 3: Com·OOI'$ · ;~ngth, v:Jdt}),

area and f,:mbe.- s~'pply es/imale

Poml~a

Lesna mlt>ga
Growl-~tocli

Area

%

m'lm'

rn•

%

6.1

ha
3.90

~.4

0,18

1152

4,5

rn'lha
295

m1Jr(l•

300

0.3

5,7

o:11

,~.~

0.1~

48

0,4

282

4.640

4.5

4.~

1',90

"2,1

0.12

557

2,2

293

7.500

7,2

3.8

2,85

3 ,2

OJ1

825.

3,3

28Q

990

q.s

2,4

0.23

0.3

-

-

-

-

293~ 28,3

i2,3

-

36.1

40.8

1.3

11.5

1.49

1,7

0,32

416

1.6

279

,35.640 34,4

8,2

29,22

33,0

0.24

8.554

33,7

293

7,6

11 ,36

12.7

0.22

3.289

12,9

289

1.26

1,4

-

-

-

-

l.MO

0.36 10.566 41 ,6'

293

TWO-s/ded - Ilne - tree
Dvqstrans~l - lfnijskl - ~ombinllani

14.950

14,4

2.620

2,5

r .\'Q:'sfded - line . combi.nsd

OvoslranSI(j - tinljsRI - grmov<'i
Two-sld&d • /Ine - shfl!b
Skupaj
T~l

103,600 100,0

4,8

-

88,48 100.0

-

25.407 100.0

•
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Pregle<lnica 3 pO<>azaqa Stnlk!Uto korioorjev po delei•h v lesni Zalogi ln
povrsm1. Po povrSini (73,A%) ln v slruktun lesne z• logo (7 4,3 %) prevladujejo dvosttanski-pasovr.i drevesni tn dvos lranski~linijski·drevesni koridorji.
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S IJ(>vrllno I<Onoorja te po·<i€:zano optll'l1alno dalovar~e kofiC!orta PtOSen
11993) po Bltlb<J na·1aja kot ustrezno smno ometk" oo ~ rlO 19m 11 pre
glednoce ~ ie ra.z.idno. da v povprečlU vetrna koriOortl!v to !.irmo dosega
le ~rmovnr ln enostranski {kombinlranlrn <1rev'"no) koridor, kr ~
robOve strn1enih polJ, so povprečno preozkt C::e oblavnavlf'l\0 ~ondor)l! ~oc
kategoriJO gozda. ugotovimo, da ,;e gozdn•tost v'""''" poveC,a ~ <*•og 1 '4
(ptogi<IIJt\lca • ). V gozdno povrsini rew]a ,e de<et Korioot)ev tnea • 1n 5 ~
SI< upaj

Povt11na
ArM
v~

eo..._"..
ha

'Ilo

~68.5

2,8

•, QCZIII.

IJ,D

"-

-

-

T~l

Zaplat~

i<oOOOI)I

Pelc/lu

CDtrldot3
%

ha
1 707

.

C» • ~ gr."zdh ..,.

....-,.-..
r, •• ~M•WJ~~

...

...

17,5

88

82.1

.

Gerd
l'oleSl

0.9

R"'1r
0•41r>cl

ha

'4

2.063,6

21,2

.

0,3

lvi
G72&.3

100

%

100,1

.

3.4 Posamična gozd na drevesa ln skupine oozdnlh clrt vos ·
travniki na Gospodskem pri Velik i Polani
3.,; Solilary fOfest trees a11d !orosi tree groups meadows on
Gospodsko near VAirka Polana
3.4 .1 Grm ovna 1n d reve-1n1 aest.av•
4 4 1 Shrub ano b"" c:cmpo.ruon ol boe:~

Med tra\lf\Ucl n.t Goipod~em med Hoa2o on VeW> Polano P<l"~
mlkrodePfeslj8 on_.. nvnto. pournotno
Ole"",..
gozo.
nega dle.,a ter&<rolr remJI•O""' Pn pooosu"" vzortn p10$loll 1mo U9<>
lOVil..-".., drewsne
'n$le

uozono

•Jw-

"'or-

ctrwvosno vrste

• OSU'

JčSen

(F'I.JNiUI ~ 'hhiJ

· -"""' IS....- LJ I•Jdo O'"'
• kmica wt)a ($.tli) frJtOI#Jt L. t

grrnom~

liTSie

U.l(l• (JfM

- črn.i ~62Ag (S41'WtAAI1 ltiiJfl L)

<100 (Clw<l:"s ro1>ut L )
• tfna pOisd iAJIIVS ~· l )
• !.remu (P'n.u1u.s padus L l
• tOllodd (Rvbu5 sp l

i

r;~kcfa ($4/fi RUrlltJ L)

Man1~e ule~nrne . kr •• vleUIO po terenu llf'k"l 10m dalet P<>l<>g ral<~~!<
na]pogosto]e pora§to !rno jolh. Z.B ta21i<O OO vrb ln hrasta se~ redKo

pojavlja pos,omrč N alvečkra l JO sre~mo v manJS!h skupi'Uill pa.."...,....
<lroves Vrbe (bre: raklto110 nlt~e ln ~osat~. ponavaci kot grm• z delldlm
on kr~tkrm debjom ler (IOIIO 1n nk roglo kro!l'j() n• dvP.h ah be/1 meslll'l
oora5č<ljo mllfO med trallf'M 00\.dla,."u \:otoie U2'1rol<ov sle<!l spontMO
,..,..tčanJOI. lu ga laslnllu pogoo1o
s ~"~.nakar kale JE!i2.'
~1< Na svow pal'ljll Ut&ai QniiObe rn IOVIJ'f mrave~ n<Smo moglo

"'""'hfO

'9"nvrtr s~~ 1106elwlllr dro...u

VS(! kakor pa z g~arskega llldrka
Wtrt~Otll posamo6>o 9Qldno dr-evo 1n il<upone gozdni~> dre'es ne pomen•JO

<ello<o. drugata "" "' oh""''"l osurrt•llh P!"''evcev Cml bezeg '" robodD
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in okvirne usmeritve iz območnega načrta, pa mora vsebovati prostorski
del načrta gospodarske enote.
Gozdarstvo in kmetijstvo poleg urbanizacije z oblikovanjem in pogosto
tudi ohranjanjem naravnega okolja nedvomno najbolj vplivata na zunanjost
in ustroj krajine. Razumljivo je torej, da brez njunega sodelovanja ni mogoče
uspešno načrtovati prostora. Enostransko, parcialno (ne)planiranje v kmetijstvu in vodnem gospodarstvu se v preteklosti ni podrejaJo (vsem) zahtevam varstva narave, ohranjanja in nege krajine. Zato prihaja do tega, da
krajina:
- postopno izgublja regionalne značilnosti;
-v njej so poškodovani ali uničeni posamezni biotopi;
-posamezne vrste so ogrožene ali pa so izginile;
-vodotoki so degradirani;
-spremenjene so reliefne formacije in sestava tal (PROSEN 1993).
Gozdarstvo mora skrbeti za hkratno in optimalno uresničevanje vseh
vlog gozdnih ostankov v agrarni krajini ob tesnem sodelovanju z vsemi
souporabniki prostora, predvsem z lastniki, saj bo samo tako spoznalo
celovitost problemov in raznolikost pogledov pri gospodarjenju.

4.1 Cilji gospodarjenja z drevnino
4.1 Goals in tree mass management
Cilji gospodarjenja z drevnino izhajajo iz potreb po njenih okoljskih,
socialnih ter proizvodnih vlogah in so podlaga posameznim izpeljanim ciljem
gojenja in nege koridorjev, osamelcev in skupin gozdnih dreves, kot so:
-blagodejni klimatski učinek na kmetijske povrsine.
- pestrost živalstva in rastlinstva ter njihovih habitatov,
-kakovost življenja in zdravje prebivalcev,
-ohranjanje naravne in kulturne dediščine,
-vzdrževanje in proučevanje kvalitete procesov v okolju,
-ohranjanje značilnega videza kulturne krajine.
-oskrba z lesom in ostalimi nelesnimi dobrinami,
-lovni turizem.

4.2 Oblikovanje krajinsko-načrtovalskih enot v revirju
4.2 Forming of landscape-planning units ina district
Osnovni krajinski členi, krajinske enote, so oblikovani na osnovi naravne
zgradbe prostora. Prostor razčlenimo na homogene enote, ki so nosilci za
planiranje potrebnih informacij in osnovne enote planiranja v prostoru.
Krajinska enota bi morala biti homogena v pogledu naravnih značilnosti,
hkrati pa bi morala omogočiti ugotovitev namembnosti. Naravne danosti in
ekološke značilnosti prostora so odločilne za prostorski značaj določene
dejavnosti ali rabe oziroma funkcije, ko govorimo o gozdu, hkrati pa tudi na
njen prostorski obseg (MARUŠIČ 1996). V revirju smo oblikovali kot izhodišče za gojenje in nego korido~ev, posamičnih gozdnih dreves in skupin
šest krajinsko- načrtovalnih enot na podlagi naslednjih kriterijev (HORVAT
1997):
- intenzivnost rabe prostora,
-izražene potrebe po ekoloških, socialnih in proizvodnih vlogah drevnine,
-razporeditev in ekološke značilnosti krajinskih elementov.
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Prvo enoto predstavlja intenzivna kmetijska raba prostora na suhem,

ščenem zahodnem delu revirja, drugo predstavlja obmurski del revirja s

~~vilnimi

obvodnimi

korido~i,

tretjo predstavljajo jelševja ob Muri , ki so

uvrščena v Inventar najpomembnejše naravne dediščine Slovenije, četrto

predstavljajo mokri travniki z jelševjem v osrednjem delu revirja , peto najbolj
gozdnati predeli revirja, šesto pa p_r~dst~vljata d~e iz.~aziti k~etijs~i obm~čji
v osrednjem in vzhodnem delu revtqa, kjer so kondorJt drevntne edma oblika
gozdne vege~~cije. V v~aki ~zmed ~estih načvrtovalski_h e~ot so ~~snovani
dolgoročni cilJI tn predvtdent ukrept, s pomoqo katenh bt ohrantlt gozdne
ostanke in s tem povezano okoljsko pestrost prostora (HORVAT 1997).

4.3 Gozdni ostanki, gozdar in lastniki
4.3 Forest remnants, forester and forest owners
Gospodariti s kulturno krajino, ki je sinteza vsega dogajanja v njej in hkrati
našega odnosa do okolja, pomeni ohranjati njeno specifično stanje , ~
ekosistemsko in vrstno raznolikost ter optimalno usklajevati človekove
dejavnosti in potrebe v njej. Poleg ustrezne zakonodaje (zakon o gozdovih ,
zakon o vodah , zakon o naravni in kulturni dediščini, itn), javnih zavodov
(Zavod za gozdove, Uprava za varstvo narave pri MOP, itn.) in gospodarskih
organizacij je in bo privatna lastnina vedno močnejši dejavnik pri oblikovanju
kulturne krajine in odnosov v njej.
Gozdar v revirju le s težavo najde svoje mesto med lastnikom in njegovim
gozdom . Težave bodo tudi pri gospodarjenju s koridorji, posamičnimi gozdnimi drevesi in skupinami gozdnih dreves, kar je nova naloga gozdarja.
Nepripravljenost lastnika na sodelovanje izhaja iz bojazni, da se bodo
ponovile napake iz preteklosti, ko se je v kmetovo lastnino posegala brez
njegove privolitve, kot tudi zaradi pomanjkanja informacij. Seveda pa gozdarjem ne gre pripisati krivde, da lastniki (še) niso pripravljeni vzdrževati
oz . osnovati drevesnega (protiveternega) koridorja in da v prostorastočem
gozdnem drevju in skupinah gozdnega drevja vidijo zgolj škodljivca, ki ovira
strojno košnjo in zmanjšuje pridelek trave . Človek se vpraša, ali niso kmetijski strokovnjaki tisti, ki naj bi informirali lastnika o pomenu drevesnih pasov
in ali je njihova naloga samo izračunavanje ~primernih" koncentracij škropi v
ter razmišljanje o prepotrebnih odvodnih jarkih na slabih, hidromorfnih tleh.
Gospodarjenje z gozdnimi ostanki zato ni samo naloga gozdarja. Res
pa je, da je gozdar prvi poklican, ko gre za posege v gozdno drevje zunaj
naselij Uspešno gospoda~enje je zato mogoče samo ob aktivnem sodelovanju vseh souporabnikov prostora, lastnikov in strokovnjakov s posameznih
področij .

S ZAKLJUČEK
5 CONCLUSION
Predstaviti pomen gozdnih ostankov, ki so v agrarni krajini revirja Polana
element pestrosti in stabilnosti je naloga, ki zahteva obravnavo stališč vseh
souporabnikov prostora. Obravnavali smo ga z gozdarskega stališča, ker
za to obstajajo zakonske in strokovne podlage in ker ima večina gozdnih
ostankov (koridor] i. zapi ate, gozdni omej ki) elemente gozdnega ekosistema.
Z anketo in vzorčnimi analizami treh objektov (zaplata Orlovšček, koridor
Jelšje-Brodec, travniki na Gospodskem pri Veliki Polani), ki predstavljajo
značilne oblike gozdnih ostankov, smo prišli do koristnih spoznanj in naslednjih zaključkov:
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1. Večnamenskosti koridorjev in skupin gozdnega drevja se lastniki
kmetijskih zemljišč ne zavedajo, kar je tudi krivda kmetijske stroke, ki za
gospodarjenje s to obliko vegetacije še ni pokazala dovolj zanimanja. Po.
samična gozdna drevesa in korido~e sprejemajo nekateri lastniki kot nujno
zlo, ki dela samo škodo.
2. Gozdarska stroka še ne najde načina, s katerim bi v revirju izboljšala
sodelovanje z lastnikom gozda, kar se izrazito pokaže pri odkazilu drevja.
Gozdar zato tudi pri gospoda~enju s koridorji, posamičnim gozdnim drevjem
in skupinami gozdnega drevja zunaj naselij ni navzoč.
3. Zakon o gozdovih sicer predpisuje gospodarjenje s koridorji, prostorastočim gozdnim drevjem in skupinami gozdnega drevja, vendar so njegova
določila v teh členih preohlapna. Kaznovanje ob neupoštevanju določil zakona
ter inšpekcijski nadzor. ki zadeva gospoda~enje s temi kategorijami gozda, bi
bilo potrebno dopolniti in razširiti tudi na to specifično nalogo gozdarstva.
4. Načrtno gospodarjenje z drevnino mora biti sinteza prizadevanj za
dosego naslednjih ciljev:
-ohranjanje kulturne krajine,
-ohranjanje biotske raznovrstnosti,
-ohranjanje naravne dediščine,
- povečanje donosov kmetijskih pridelkov,
- dopolnilna oskrba z lesom in drugimi nelesnimi dobrinami,
- druge socialne in okoljske vloge.
5. Razlike v socialnem statusu in izobrazbi lastnikov odsevajo različno
pripravljenost na sodelovanje z gozdarjem in poznavanje pomena gozdnih
ostankov. Žal jih večina ni pripravljena ob strokovni pomoči gozdarja načrtno
gospodariti s korido~i. posamičnimi gozdnimi drevesi in skupinami gozdnih
dreves, niti ob oskrbi s sadikami niti ob določeni denarni stimulaciji. Gozdarjevo načrtno gospodarjenje z gozdnimi ostanki v agrarni krajini večina
lastnikov razume kot prisilo in vmešavanje v njihovo lastnino; to je posledica
nepoznavanja pomena gozdnih ostankov.
6. Ustrezno (stopničasto) oblikovani koridorji s pestro drevesne in grmovno sestavo bi v revirju predstavljali vsaj 103 km gozdnega roba.
7. Socialne in okoljske vloge gozdni ostanki izpolnjujejo tem bolje, čim
manjša je razdalja med njimi in čim manj so razmere v okolju drugačne od
tistih, ki jih rastlinstvo in živalstvo potrebuje za normalen razvoj.
8. Pogoj za uspešno gospodarjenje s skupinami gozdnega drevja in koridarji je avtohtona drevnina, prilagojena mikroreliefnim (hidrološkim) razmeram.
9. Smreka od vseh naših drevesnih vrst najmanj spada v Prekmurje, še
najmanj v odlične sestoje plemeni1ih listavcev v Orlovščku, saj tla fiziološko
poplitvi in degradira ter poveča biološko in statično labilnost sestojev.
1O. Sproten posek debelega drevja in odstranjevanje podrasti zmanjšuje
klimatski vpliv gozdnih ostankov ter njihovo pestrostno, estetsko, hidrološke
in zdravstveno vlogo.
11. Osnovni in edini namen gospoda~enja z drevnino, ki pomembno
sooblikuje rastiščne (vodne) razmere objektov naravne in kulturne dediščine.
je ohranjajnje in krepitev dediščinsko-varstvene vloge.
12. Mokre travnike s posamičnimi gozdnimi drevesi in skupinami bi bilo
potrebno vzdrževati s košnjo (npr. kot steljnike pri Drašičih) v obsegu. ki
omogoča ohranitev tega značilnega krajinskega ekosistema.
13. Odličen pripomoček pri ohranjanju prostorske razporeditve in vrstne
sestave kondorjev, posamičnih dreves in skupin, kot tudi načrtovanja in
kontrole posegov, so posnetki cikličnega aerosnemanja Slovenije, izdelani
kot ortofotografija.
78
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THE SIGNIFICANCE OF FOREST REMNANTS IN AGRICULTURAL LANDSCAPE AT THE
EX AMPLE OF THE POLANA PISTRICT
Summary
~raltandscape is a ~ ~ llle agricul\nl use ol spece is the major ono. foresta are p<esenl
fotm ol patdles, forest end ttee remnants OCOJt as cmidcn end soU!aty lrees. As • rule, tllere os I!Uie

1n •

b"Ht here. lhe laner navw>gbootl put/led to tile soil wiVd1 wu less appcopriate lot olher uses Tllerelore
on tuc.h alltldlcape the algnlllcarn» of loresl remnan<s,lfee COffiCklt'S and solilart lteos beoomes greater
lt>e Prekmurje regl011ls a typlcal agric:ullurallandscape. Iri whleh forests are only palches on a ooat made
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plots at systemaUcal dlatances. Apat1 fronl tree and ahrub composition the loeation, width, tengtn, type e~
composition or a corridor were also recorded. Sohtal'y trees were listed ln a 500 ~ 500 111 sample plot 2t tree
end 12 shrub Sj)eQes were e$loblished in1he OllovMek petch. 7 oUhem being rprevelentas to their numbo
and groWV19 sWck (Quercus robur. Fraxinus auguslifolta \lahl, Cilrpmvs belu/us L, Picea ab/es L.. Alnus
glutlnosa Gaertn.. Awr pseudcp/atanus L. Ulmus l~~&vrs PaUas). 7 tree and 5 shrub spec;ies wtore asta
lshed ln the ~ eomdor. Bes!des Ibe tree composilloll the totallel1gtb ol all c:orrii:lco:s ln Ibe
ma ls of lnteresl3$ well: ft ~ 103 km. ln a ~ sample ol meadows near Golclo<lsko 6 tree and 3
6hrub species we<e rGQI&tered.
Forest and forest remnM!S pertorm numerous funotiOil$, first of a~ 11\al oi tlr!lber productiOI), frul1 coRect·
Ing. hunti~anagemenl. cflmalic, wator and health rundion; aeslhetic and recroadonallunction. ll>&y se<:Ure
va~ely, enable researCh and protect heriii!QO, ln order to se<:~Jre apPfoprlatt worlt with vanous forms ctf
forest remnants the entire area of tha dl'!lrict hao been dlvldt.d Into six tandscape·planning unlts as to tho
intensity of forest uUIIsatlon. the needs fO( generplly Ulerultunctions ol trees end the dlstribution and CCXl·
loglcal Chara<:terl!lli<:s of lond&Cape elements.
While WO!Idng we c.oold eslai:Jiish the lolloWing.
•Theoretlcal bam lo< the ~ IWI>I<Jresl tfees rrentk>ned eldsts (Foreslly Ad) yet lts numerous roles
will have to be accepted bybroadet society, p!Opelfyownetsaodabprolessionaj.seMces: this Is a precondtlion for the lutuns exrstenoo of f~t remoa!ll.s Wllbln the agricullurallandSQij)e.
·FOlesl and 1oresl remnanto remain the moil natural oomponent part of a laod5Cape, v.t..oh Is of extreme
Importance with heavy envlronmental btildena end cllanges in the laod$C8pe. the laner belng a ooosequence ofde·agrartsatlon and European i0tegratlons Slovenia is becomir>g a member ol in the Mure TheroIOle" is<1ecessary to plan the forest/tree ecologicallnfrastruclure ln all proposed landscape-plannlng untt.s
in th<> long rur> and even ina broade< sense -lolho agrl~uttvrat landscape ,tn general.
The managlng of forest remnants nas to be bosed oo the co-operation ol a•apece co-users, who$e goal
shotlld be presef\led, 5lable end ·~ culturalland5cape. A forest s lunclion Is thatof the<lfgani&er
ol management and 1 m-ordlnator of vancus view&.

er

VIRI / REFERENCES
4\NKO S . 1982 tzt,ana t>OglaYIO il krajinsk~ o'IDiogije • UEK BF, VTOZO Ul goz.d&Jtatvo, Ljubl10na. zgg s.
S02n~.J. et dl , 1960 ~etr,..i tlasa<Ji (W:Votwern) v n•Zilt')$1tlfl pteaeJih Sloverd)lt · LtubtJont~. IMiitut :z.a goz.11no 1n 1-e~\0
gosP6(l.atstvo ~· tatw'll&te, s 7-SS
CO!<l. M 1992. ~
L,.a~,...,. Pllnjmnt do o 342 s.

l>f_,_ .

HtAONIK.O • ZAI'RAH J.tM .........,.."."..,.....,_,.."...,_,.~o--"'~ luajinah V lbom..
goularstn1n \esa.rstfl, ~ Sf 11'\ GIS, lf&i:lfiana, 1 11~112
l"f{)RVAT, 0 " 1991 Pomun Q014nl:h ost.an1t0111 '- rtovt'j\1 Polaha • V~ska di;JiomJ!QI ~bj).t UI'Wern., LJ!Jbfet'tt" 8F
OodeW!k u po:dlrstvo. a2 s

LESKOSEK. M.. 1991 t-ve motf.l "'' obrobni pasov• vodotok011 kol seslavn1 del agr-.rl'lh •koiiStemov m flJihov ltmobj~o
- eieolo!.ki pomet~ ~ Sn4obnc kmetijst'IO \0/91. s .43 1
MA.RUSIC. J .. 1996 Matoaologjja načttovan1a goxrinl! krn,ino - nBkateta tQoreric'-.no ithod!Sta.· GozdV. 54, 9. :\ ~ 16 -4}4

PROSEN. A

t'l9:)

•
S.loiOI.E.J.I . 1994

So..,._Utejanjepode:el$keg• proawa ·l<'atedra Z·> ~nrsko

~...,.za_.,-..

01•"._.FAGG, Ljublj•n•

t SI)

.. --·aoooit.- -gwoo. .Oo>otn vooa. XVI. Go.tdot>IU
· "-ben odiJs <Z ~OQa

stucljsi<i d""" ~ . llloiMMb fakulu!ta OGdiUlt z.r gt:m~anM~. • n.go
WRABER. ~~ . 1961 Dozdno ""']oloq">ko slil<i •• gcudnogojitv""' :robl8l'l Pn!lunu~o
ve.srnika 23.51 s..
WRASE.R, M 19~9. lipo!Olki oprs poplavrnh gozdov v Praltmul')u... SAZU LJubfJ.IM3: ltpt;.opd.
-. Zakon o goz<l<M~

or. 1 AS št 3011&93.

Delo je nas!<IIO v Ol<WU raziskovalne naloge 440021 , i<J sta ro financiral! Ministrstvo za znanoSI ln
1Bhnojog1J(IIel Mui1Sti1IVO u krnetijsM) goldAfliVO 1n l)lehrano.

eo

Razprave
GOO-

')lt

029 t•i7 111

u speinost novega sistema sonaravnega gospodarjenja z gozdovi
v SloveniJI
Eflic• •CV ot the New System or Close-to-NatJJre Foresl Managemenltn Sloven•a
Frw 1 t IU.IN'
~r~lttM:

r~1101. f,. Uspe!M$1 novego $1sccma fON<rmtga~a lgaoci<Mv ~ ~ _.,._il.lf199b
v.so....,nitinl•po~~.,..uw, o~~ w 11

v 11"11"1"11" je prlkou111- oceno uspd.noolj- -~ t~ v Slowt,.po loW
1993 OcoN~MN"'"""*"'~~il\- olfoooooU\~~0(-'""

m",qa

_ . ""'"""" (II'Mdl
QDIIIalt, --a~-.., ~__...,-!alni~ gazd<wl Ilir "'
.,.a.ro uopelnosli ur~..._., --.ego (loma gol.dllr9Jt ataba. progr•m,........ gozdov. gltvM Ul\Ontka
~lo~ rla a., podlagl ..... lu!l.,. pcdlligl.,.", P'W*"' ~on--,. oittt<N lvlv~,.. da

wie".,..; -sonari~Vfi!!jil~nt

.....,te

-Ilce.--..-.

gotdN>Q""PC>dor•urn ln

""""'""""llcCOOOI$kempogledu.6epf"".seknlv-........,.vptalost,S.S.....upt~rfedrU\'f\l~gotdovpoaa•eraal
"..,.,",~on- ( I r i n o ) - zol<ooo~.,
nr >'lcaullrot u•o•lan v novih •t:l!ftoran

"'"lev

K.ol.no ~edo ; IOrllltaVno~ z gazzlolll, ".,_.. tuY!ljgozdo\1, "'""" goldar<ka Jlutbll, l•t~nll<l gozdov,
u;wiiVIJ•,... t drbvrimi gozdovi
Abt~ roc: t:

r•••ln. F · SuccesSIYinos• ol ~he ~'low Syo~.." Ol ~to Nalure Forest Managemeo1 •n Slovenia OGldar&ki•&Wiol..
No 2/I!Hla lnSiovene wil\ . .u""""rymEngW\.11 quoL 17
lnlagrol •valtJabOn of lhO SJStem ol Clooe-.....,altn fo-esi M~agemo<'ll ln Slovenia afte~ 1fl93 • po-lod r,..
o~lclt The ovoluollon il l>a""' on an ona~".. d 1110 ~- ~.laresl ma._....,. and~...,.,.

o-

Ilo-

o1>09'••- "*'

'""''"'Il.

loclort indlc:alin9 lh<l systM>s lnluence
lnlonool""'
nlomily and ol!iaen<y ollo<ut ...._....
rUd..,oiiO<oot-l .. -osonon.".,.,....olf>e""'l'"ollht~olli'oe~<!$011~"
Sotv•".., No-drnolopro••
tooall>'_..f On".. basa ln<~ aoxoordlr.,. 10 IM....""
........ llf1d~llll CIO
• tgiN>.,.....,.
hi Ile._ S)'litem ol ~'lllure beol--

_. ~~at.t<Oidy-...-..-u .. ~ beol,_..,_.....:sOOo-ecooomical.-. ~·

'*""" ,.,_

hn wbMn ~ ,,...,
Tho ~ d ~Ibo ctolaloresa 1\as not been tlfO"'Id 10
.... . - . due ... _.. .. ~_..,...,- --~~otjlmprcpet leoal ""'""''"""
Ko,-"

• • n ,_.

dooe--........, -OG•-11. ....-e..- dovtioomOf't. public loreil -.forMin-..

-.knlriiilidliw..,..... , ~

UVOD
•NTROOUCTION
{ Jtkcto o go:do\o.h (1993) je v slovansko gozdAI'$Ivo prl ~$0(11 kor•n''"
IP«lf'1<11!11)e la~o z>as:ntnskego. gospodarskega, organrzec.;!okega ln stro·
\ O<.•oO-uatnotlt!llal""'!". t.o POSeb6j pa z m.ronaln&Qa vl(jokl 'VlJ)Osi!Mt&~
n wo~a<~~,anjo I'>O'<ega soslema v PI'Skso se 1• oriGQio v obdobtu \'e•~ "'
>j)i()&r•h or>~~tdft'' d•tavne (Javne) po<abe ko 10 wnttlo gozd101'$1\10 ~
'"""••k~ "..";~lr<l'la (:>a I.Jdi
ot<u<no V&mi/'f':O 14lo Tudo
,01,..,_ w raztMre IUjUtl 'P'"l"i!UNaoon3lne'}8 Pf091"'""""""P gol(lal.
'J.""'"~ (19961 no<e OSIVen<> !Zbcoljšale Po dobon ~ leNI ,e loJIO
:10 • - . . ~m.tno tNIIIlhD u~ •.x~J8. pr!dYsern pa ubn-

"""'''"""1

'

·~1 ~oollmdno zulllwlie~ s.sfen>a sona.a..nega gos~
1t<l001 ~ l\8dar~a t200lj~vao,a ozooma pnlagat~

• Mag f . F Go.alarsKI "J,I'IttJt
~e. VeO><opul2,

IOC<l LJv-

hlMA Slr.G

81

Uspe~nost

Ferlin. F.:
-----------------

novega sistema sonaravnega gospoda~en1a z gcudovi v Sloveniji

2 OPREDELITEV KRITERIJEV IN INDIKATORJEV SISTEMA
SONARAVNEGA GOSPODARJENJA Z GOZDOVI
2 DEFINITION OF CRITERIA AND INDICATORS OF THE SYSTEM OF
CLOSE-TO-NATURE FOREST MANAGEMENT
Uspešnost sistema sonaravnega gospodarjenja z gozdovi v Sloveniji
lahko na državni ravni ocenjujemo z vidika njegovega vpliva na:
- razvoj gozdov (trendi razvoja gozdnih fondov, biološke pestrosti in stabilnosti gozdov. poškodovanosti gozdov, ekološke sprejemljivosti sečenj,
usklajenosti divjadi z okoljem):
- gospodarjenje z gozdovi (trendi sečenj po višini in debelinski strukturi,
bioloških in tehničnih vlaganj, ekonomske učinkovitosti 1uspešnosti gospodarjenja);
- lastnika gozda (interes in usposobljenost, organiziranost).
Pomembna je tud1 ocena uveljavljanja oziroma uspešnosti ures ničevanja
sistema samega s strokovno-usmerjevalnega, materialno-spodbujevalnega
ter zakonsko-omejevalnega vidika 1n sicer na področju:
- javne gozdarske službe (nnčrtovanja in usmerjanJa razvoja goldov, usmerjanja gospodaqenja z gozdovi, strokovnega svetovanja in usposablJanja
lastnikov gozdov);
- programa razvoja gozdov (fannnciranja javne gozdarske službe ter sofinanciranja vlaganj v gozdove);
- izvajanja (drugih) zakonskih določil (izdelovanja podzakonskih predpisov ter
prostorskih delov gozdnogospodarskih načrtov, urejanja problematike vzdrževanja in prenosa gozdnih cest, razglasitve varovalnih gozdov 1n gozdov s
posebn1m namenom, urejanja koncesijskih razmeriJ v državnih gozdovih. itd.).
Znotraj navedenih kriterijev seveda obstajajo še dodatni. za oceno uspešnosti sistema sonaravnega gospodarjenja pomembni indikatorji, s katenmi zaenkrat na nacionalni ravni še ne razpolagamo, treba pa j•h bo vnaprej načrtno spremljali. Takšni indikatorji so npr. trendi kakovosti izvajanja
del v gozdovih (pri pridobivanju lesa, gozdnogojitvenih in drug1h delih), trendi
poškodb v gozdovih, trendi n es reč v gozdovih. itd.).

3 VPLIV SISTEMA NA RAZVOJ GOZDOV IN GOSPODARJENJA
TER NA LASTNIKE GOZDOV
3 ANALYSIS OF THE SYSTEM'S INFLUENCE ON FOREST DEVELOPMENT. FOREST MANAGEMENT AND FOREST OWNERS

3.1 Razvoj gozdov
3.1 Forest development
3.1.1 l esna zaloga in njen prirastek
3.1.1 Grow1ng Stock and its Current lncrement
Lesna zaloga in prirastek slovenskih gozdov se stalno povečujeta . Tako
je po podatkih, zbranih v programu razvoja gozdov ( 1996), v letu 1990
povprečna lesna zaloga znašala 192 m3/ha, tekoči letni prirastek pa 4,9
m3 fha. V letu 1996 so te vrednosti po podatkih Zavoda za gozdove Slovenije
(ZGS) narasle že na 211 m%a oziroma 5,5 m3/ha (poročilo ZGS za leto
1996). S tem se izboljšuje tudi izkoriščenost rastiščnega potenc•ala gozdov
(sedaJ že 69 %). Globalno gre torej za nadaljnje ohranjanje in pozitivni razvoj
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slovenski li gozdov, celo bolj kot v ~ad njih de~etle~jih. Ne~ehno pov~čevanje
e zaloge in prirastka seveda n1le posled1ca njune dejanske rasti, ampak
1
~~~~ objektivnejših metod (npr. ~ta_l~_e vzorčne ~loskve_ namesto cenitev~
. nega ugotavljanja. še precej VlSJe vrednosti gozdnih fondov na ravn1
il~venije {nad 270 m3/ha), sic~er z majhno stopnjo vzorčenja, p~. kažejo
ezultati vzorčne inventure (HOCEVAR 1996 ). Glede na te vrednosti je lesna
~aloga slovenskih gozdov že precej blizu optimalni, ki je predvidena v
program u razvoja gozdov (1996).

3.1.2 Biološka pestrost in ekološka stabilnost
3.1.2 Biological Diversity and Ecological Stability

s

povečevanjem lesnih zalog, s sonaravnejšim načinom obnove gozdov
(po poročilu ZGS za leto 1996 je pri umetni obnovi skoraj polovica listavcev).
zaradi načrtnega ohranjanja in nege (tudi vzpostavljanja) habitatov, predvsem pa zaradi večje pozornosti javne gozdarske službe drugim usestavinam" ekosistemov in krajine (npr. populacijam divjadi, ogroženim živalskim
vrstam, naravni dediščini), se biološka pestrost gozdov ohranja, najverjetneje pa tudi povečuje.
Stabilnost gozdov v ekološkem pogledu se v zadnjih letih predvsem
zaradi naraščanja naravnih motenj po letu 1993 zmanjšuje. Zelo velik je
namreč delež varstveno-sanacijskih sečenj (28- 46 %), še posebej zaradi
naravnih ujm (snegolom in žledolom) v letu 1996 (preglednica 1). V letu
1997 se bo ta delež zaradi zimske ujme prav gotovo še povečal. Ob tem se
je vsekakor treba zavedati, da se ekološka stabilnost mlajših in srednjedobnih sestojev {predvsem v zasebnih gozdovih) dolgoročno znižuje tudi
zaradi premajhne intenzivnosti nege in redčenj (glej poročila ZGS za leto
1994. 1995 in 1996), pri čemer pa gre za odločno premajhen prispevek
države (proračunskih sredstev) kakor tudi lastnikov gozdov (izvedbe del).

3.1.3 Poškodovanost gozdov
3.1.3 Forest Decline
Kljub zmanjševanju ekološke stabilnosti gozdov zaradi naravnih motenj je
delež poškodovanega (preostalega) drevja in gozda v zadnjih letih stabilen (18
- 19 %), vsekakor pa nižji kot pred letom 1990 (preglednica 2). Občutno se je
namreč zmanjšal delež poškodovanih iglavcev (od 43 na 27 %), čeprav se je
pri listavcih povečal (na 13 %). Glavni razlogi so najverjetneje v ugodnejših
klimatskih pogojih za rast iglavcev ter v splošnem zmanjševanju emisij (po
letu 1987), vendar pa lahko določen delež pri zmanjšanju deleža po škodo~
va nosti dreves (po letu 1993) pripišemo tudi močno poveča ni intenzivnosti

L ro

Year
199.3

Negovalna
Tendfng
56
56

Varstvena
31

5
5

3
3
4

3

2

$anitazy

1~95

§~.

36
28

1996

49

46

1994'

rnrug~
0fhem

Nedo'vaJjena
Una-ooepteble
10

-:o

Preglednica 1: Struktura sečenj v
letih 1993 - 1996 glede na vrste sečenj (v % lesne mase) v slovenskih
gozdovih
Table 1: S/ruci ure of fellings in the
1993- 1996 period according to the
type of felling (in % of woody mass)
in Slovenian forests

Vir: Poročilo o delu Zavoda za gozdove Slovenije v letu '\ 996 in Poročilo o delu kmetijske,
gozdarske, lovske in ribiške inšpekcije za leto i 993
Opomba: Negova/na sečnja zajema vse vrste sečenj (od redčenja do pomladitvenih in
prebiralnih sečenj), ki temeljijo na načelu nege.
Source: Report on the Aclivilies of the Slovenia Forest SeNice in 1996, Report on the
Activities of the Agricuflura!, Forest, Hunting and Fishing lnspectorate for 1993
Note: Fe!ling for tending forest s comprises alf kfnds of fel/ing (e.g. lhinning, rejuvenating
or selec/ion fe/Jing) which are based on the principle of tending.
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L~ ~n S!SlPMA IM.rtB•ntt91 ~lljftrlf.a J QO.!dovl v Sklv~r11'
.~.,.naoj~k.h ..cenr oz•<oma IZ10Can1u po6kooov31\ih d<e·,es (gle 1

poro6la ZGS z.aleLO 199'1 19%. 19(!6)

3.1.4 Elioloika sprejeml)lvo&l seeenj
3 1 4 Eoologu;al.~bilty ol FeiiN.JS

Zelo pomel'\be11 ~azalnl~ u~d 1'011e9<' S>Siema !"trend e~o~o
nospr~te<niJMh anroma po ZCS n~ seCP.Oj, lu ornatO r.epc.srftd"'

vpi•• na stabolnost gozdov. Ze z 2atelkom delovallja ZGS se je 1a ~o"CC
ho.<lv~no zno! al • na .S % poseka (preglfo.dNca 1), pred lelom 1993 p;, )"o
oosogal k&r e&ll'tonO S~~""l iPERKO 1 ?OOAČNIK 1996~ V !elu 199E so
ekolo$:ko n esvre11HniJ1Ve •:nedovotw.ne~ seČfl,e predsla'lllala le se 3,2 %

skupnega poseka (5% v zasebnih ~ozdovth), kar re te blizu delotv ·~m·h·
Sf!l:tml prod lelam ·,990 PozJiivnl vpliv novega SISiama preko Javna goz·
d<lrs~~ stutoo

in nadzora JO v lem pogledu že tele OČiten

3.1 .5 Usklajeno" d ivjadi z njeni m okoljem
3 1 5 8alaxe 8etween Wild tile and its Erwironrr.enl

S pno"bthryo s:;.m~ to1nosh nad lovskogojitven.rn načrtovanJem otuoma
l.l$<nCfJ&n,em ro<vOJa poj)ulaciJ civjadi lahko pe letu 1995 (zatetek lzdolo·
v:>nJiii<Mk090f'lvenlh nacrro'l obmo~ij) od Zavooa za gozdove Stnv cn•J~
p!!Čat.u)emo. oa bo postopOma izbolJševal usi.Jajef\ost mt<J ~lviDdtO "'
okoiiO'f' Za s;>r~~mlja010 uervJov u.So<lajenosn Je ZGS na revn• r."l~ Stoven•Je
1b o r - prve N'aUO obt"r:Jeoos" mtaCta tJ)Ot('č~o ZGS Ut letO 1996) v
'odeJovan~ z loV$krnl ~Cltaml p.a tudo anaftzo ~renoov !levllenosli
poume<n•h vr&l d"']ado {PO<OC~ ZGS za l!lto 19%1

3.2 Gospodarjenje z gozdovi

3 ~ Fo•e&l management
3.2.1

Sečnja

3 2 1 Fetling
Obseg ln vrs1e sečenj
Extent and Types of Felhngs

Obseg sečen1 je v letih 1993 1996 dc,.egal lo 12 • 80 '1'. 1a6rtovan1h
(doP<Jstn•h). ~ar jenekokkovetkot ,. letih 1991 1993 (preglednoca 3). Manj!.!
o

o

skupni obseg sečenj IZvira P'edvsem IZ ZR.!\fl:l:ln.h gozdov. ~lell&-1.e po porobhh

ZGS (npr Ul leto 1996) oosegaro le okrog 2!J

mot.nega poseka

V driavnl11

gw:dovttt pa 1• višna sečenJ blizu nacrtov•mh (97 ~ •.~o glede na n:iltrle gospo-

dat..ch ero~) Ni!ja >~'tenzrw>OSI see&llf i'> 2 Vid·~a povee&vanja lesne zaloge
seveda ugoci1a, veroar pa ob upo:llftW"'\f OO!eklrvrlih naravnih, socialno-eko·

f'no'ollodloa 2 G1>1r4e- o.
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Ferlin, F.: Uspešnost novega sistema sonaravnega gospodarjenja z gozdovi v Sloveniji
struktura poseka v letih 1994- 1996 glede na strukturo poseka v preteklem
desetletnem obdobju (1981 - 1990) celo ugodnejša v smislu uresničevanja
ekonomskih funkcij {večji delež debelega lesa) oziroma manj ugodna v
smislu uresničevanja ekoloških funkcij (manJši delež drobnejšega lesa v
poseku). Ta ugotovitev velja za strukturo celotnega poseka v zasebnih {in
sicer v večji meri) kot tudi v državnih gozdovih, čeprav se strukturi pri iglavcih
in llstavcih precej razlikujeta (preglednica 4)
Medtem ko je bil pri listavcih delež debelega drevJa v poseku od 19941996 neprestano večji kot v obdobju 1981 - 1990, in sicer najizraziteje v
zasebnih gozdovih, se je pri iglavcih v letu naravne ujme (1996) močno
zmanjšal- v zasebnih gozdovih celo pod raven IZ obdobja 1981 - 1990.
Nasprotno pa se je v tem letu močno poveb1l delež poseka drobnejšega
drevja iglavcev. ki je tako v zasebnih kot tudi v državnih gozdovih padel
precej pod raven Iz prej~njega obdobja .
Iz analize trendov razvoJa debelinske strukture poseka v letih 1994- 1996
(v primerjavi z obdobjem pred letom 1990) sicer ni mogoče ocemti kakovosti
operativnega usklajevanja ekonomskih in ekoloških funkcij JGS - za to bi
bile potrebne podrobnejše analize izbire drevja za posek - okvirno pa je le
mogoče zaključiti, da se je "nihalo'' usklajevanJa nagibalo bolj v smeri
ekonomskih funkcij, kot je bilo po razbremenilvi odvisnosti javne gozdarske
službe od posekanega lesa sprva pričakovati . Te ugo!ovitve pa na okvirni
ravni same po sebi zavračajo nekatere nasprotne ocene v zvezi s tem
(WINKLER 1997).
3.2.2 Obseg bioloških ln teh n ični h vlaganj
3.2.2 Extent of Biological and Technicallnvestments
Obnova, nega in varstvo gozdov
Regeneration. Tending and Protection of Forests
Obseg opravljenih gojitvenih in varstvenih del je eden pomembnejših
indikatorjev usmerjevalne in spodbujevalne vloge sistema (JGS in proračunskih spodbud). Pri tem je glede na >> konkurenčnost« gojitvenih in varstvenih del seveda potrebno njihov obseg obravnavati skupaj. Preglednica
Skaže. da je obseg gojitvenih del v primerjavi z gozdnogospodarskimi načrti
v zadnjih letih zelo nizek (35- 44% ), obseg varstvenih del pa- zaradi velikih
naravnih motenj- zelo visok (74- 123 %). Obseg opravljen;h gOJitvenih del
se je v letu 19951ako že nekoliko povečal. v letu 1996 pa je zaradi sanacije
Preglednica 5: Uresničevanje gozdnogojitvenih del v slovenskih gozdovih v obdobiu 1994-1 !)96 v primerjavi z načrtovanimi (oboobje
1991 -2000)
Table 5: Realisction of .silvicu!/ural
measures in Slo•tenian foresls in
the 1994 - 1996 period compared
lo the planned ones (the 1991 2000 period)

Varstvo•

Enota! Unit
Ha / HectafB
%
Ha/ Hectare
%
Dnine 1W.days

Proleclion

%

Vrsta /7}pe
Obnova
Regeneration
Nega
Tending

19t1 - 2000

1994

2.848

1.183
42
8.738

100
21.637
100
19.209
100 ~

40
21.376
111

1995
1.239
44

9.503
44
14.153

74

1996
1.001
35
7504
35
23.615
123

Vir: Program razvoja gozdov v Sloveniji (1996) in Poročilo o delu Zavoda za gozdove
Slovenije v letu 1996
Opomba: 'Pri načttovanem varstvu je vklJučena postavka )>OStalo varstvo«. pri opravljenih
varstevnih delit: pa le porabljene dnine pri varstvu pred podlubnik!,_ požari in drugem
varstvu.
Snurce: Programme of Forest Development in Slovema (1996) and Report on the Activi·
ties of the Slovenian Forest Service in 1996
Nole.· 'The item "Other Protection" is included in the planned protection, whereas in the
performed protedive measures, only the working days needed for the protection against
the bark beetle. fire are included.
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gotcJOVOroii:>OO DOOO•lleQa upada (na 35 %) Nasp.ol•~ on slrMej~ ~eno
oman"' -..weaa pn var<tvu vozdov (123 ~ načrlova nega v letu 19961
~ ne eo :.-o v'"~· lel!h tako ve!•'~a C>OOega va~IVa in sanacij gozoov bl
bl 011,e11 ;j011Vonih dftl '' gozdovih k• je vezan sl<or8j •lJ:~ na pro~ke W(>dbule.lah~o tnrv~ ~· V pogledu Zagola'AJili"Ji' uktepo.
~a r s.an80l90Z""'' ZGS pe gre se-veda ob<ZdalntororačunsiDP0<1porl
te• ..one~<>•·attJU
90Zdov uo :>0211ro..-. ubneil • I'IOVega• sls\ema
Pr gr• _..to delih ~Je llfedVWm llteN zek ~ redt.t!nJielve-

-o-

".a!<<" (.::0 ~ ZGS le ~ ' v le lu 1995 OZIIO<"la 2•

'11 v leru 19'.)6)1n
dr09""" a~ovv U$$!rol1 govlo:Mh Za sofonanc>ra"fe slednjih v pror<~čOonu
"...._,"' 41>,. DiiC> UIQOI~oh Sledstev. Dodaloe vvokc je oskati zlasb v
ZJNO.Se...... ~ utlnluMto$b go5P<Xi<U)enfa Z QOZOOVI, premajhno
l-'~' on usj)OSQ(>I,eoos~ lastnikov za delo v lastnem gozdu, •
~·r ovantu oniereUI u ~drulev&"J't lastrnkov gozdov· za racion"lnP.JSe
gosood~ td Zadn,i d~ ~'pa $e obseg oz·tedenoh negovalnih del in

s lem 11.d redtenJ Jpo pomOlu ZGS ta leto 1995 1n 19961 zarado velikega
C11>Se9" vaf.lveOO·S3"8oj•~ih ~ečenj2no~Vje tudi V Oržavmh gozdovih (89
._. \1 lf:tJ 1~9~ ozunma 86 '%v lelu 1996.1 Vphv S ISiem~ proračuns kih
spoobu~ glede

vlaganj v gozdove 1e Col tore, zaradopremajhnega obsega

sreds!e'-' občtHn o pre~1bek pn 90,1tvemh dehh, posebeJ pn negJ gozdov,
razm~toma ~an

pa pri varstveno·san&CIJSk•h dehh

Gozdne prometnice
Fore!-1 Cnmmunicauaos
Gradnje cest v ncvem $istemu ro<G~I•tno 46 n150 zatovale Eden VZn:>to.
e.
1 ~· p •oračunsko sofinancirani& goadaot doslej !e no b<lo U~goC.oVtteno
POMembno pa je, da se je v leov 1~ • prlldv$4m zorad\ dodatnega prorat~Jn•kog• sotinan()ran,a za sanaco1<1 gozoov • tu<:o v z.uebnlh JIO.ZOO...h
po,avtla tivahloe1ša gradnj~ vlak 6epr~ ' pr&tj ~ <>1>oe9u 1oot
dr!A'II'Ioh (ylej po.ol.~e o <letu ZGS u hita 1996) Yzatwv.l"' go.rdni'l ce:sJ
Ob nnrnenst o zagoiOvljenoh VliCHMh D~ on n,.go.em <oagola~li"''J
ZGS (• SOtleiOvai'IJU z Ooc!o<lat"'l), J<! rl4stveno uspoo111eJi• cd gozmogo,.l·
,..,.n vlaganj Značilen JII !Udi n.ot;on pota~• 1~1"'1 Slt'l&te• za .ndr
tewnje •leiiJ t99S(J)06Eibej za za.eD<>e~e) 'leiiJ t996gapre..~rn
trvt."-,e srodste• Sl<ladalm'.e~Skltl t~mW on oozoov RtouOio~ SIO'~t"'le
u eeote ,. Ortavoloh oozdOvih IP'&Qiednoca 6) PoZJbvno vp~v enotn•g•
""'em" •Zdrte>an)4 gotcjnoh teSI j<! zato lztal~ predvsem v zasebnih
goLOOv1h tep<sv Jll"'$ina Zbran oh Sfo!!C•t*" tiMtnoluw gozcov on pror110.Jn.al
M lo~ler ceste &e •tedno ooc!ulno prer>ozk& V drt~vnl" gozdovih pa 1•
bol v ladn,em :e1u vpfov ~ re dokončrlo uresnolen&ga. colovolega sl1;1ema
vt~rlevD"J& cest celo negativen (ozpad finar>tnoh sre<ltilcvl
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3.2. 3 Ekonomska uci nkovitost goopodatjenja

3 2 J Ecc.nomle ECoc>ency ol Fnt~Wf

, _ 1 Poo .........:-:1

PonMn p<o<atunaklh spodbud

I'Dd.,S.,...,..

lmoonance ol ~··11116S

n!MI\eS ".. !"'e 1go" • 19'9i;e

Z ai<O<lom!J<el)a .od•ka 1e zelo pOmomono kolikten vt>fov ouoma ubne<.

'""'lo nepo;tedne (sofinancirani• d&l) ln oosredn~ (Onano r;m1e JGS) pro·

o{KtJM)<e spo<!l>o~ 113 gosp:>d,Y,ettje! g<lldO\Il (preQiedruca 7) Prora·
t>Jnslo;e spc.1b!ldft oo klJUb"'""""~.... st.;ognaqo po 'etu 19\14 v le lu

t996 ! • dosegle s~o<a1 oetvoo i '9 "'l DOVpretfo& ce"" lesa Žal~""~»
SJedne maleualne spodbude laslr>o'om goldov k """"o p1evee ,.,.,..,.,.,.,".
( ~ %) Gtede naoo~<alf vni progrAm raz·-'l>)a gozdov (1 996)hl morale ID<IIPn•
~· spodcudo v letu 19()6 dosoti 23% cen~ •••• Ob predpo>$tavl"·
da bl t>ie octrnaiN! prcnčunske I!)Odbude dGS•tene ta v lelu 1996 pa tJ
le-<e ~ed<~-* \.al 29 '1, ~~ i •7 'llot>rtJ'Ivtlo QOZdllfSI<t !Juibo IM 12
% pn vtagarlflh v 9"'dove ) KJtub leltiL pa '""''l protatunsl<a spodbude
n&ovomt\0 ze soda) 1losr' ""' vpliV na e<·:>nom•<·o go$j)Odaf)MJa z 9"'d0v•
V P:lrllerJa·"J:z neka'lefnm drugnn1 drtavom1predstavtja dele2 nepo51ednrh
$p0dbud lastnlk<lm gozdov v letu 1!?96 ~ t elrtino a·•; '" Jskih (pred v~I/UČIIVIJO
'EU), 4% bav011l<lh mie 2 "ooo ivat"->h spOdbua (FERLIN 1996) l:e bi
~ Cl!Jl.mai.'Upm;jfaml/lagaRjvQOZOOIIe. 0<1b MOO&rednoo wodbude
lastnO!. om go:dovdosegfedObnn 70<\L avs~;j~ (pt&o vs.lOpO"' v EU ) 11
%bavarskih oz11oma S % Svl.."".arsk•h spodbud Na dlani JP. torej. da tM mot'SI

b•lt OOseg neposrednih s;:.od011d %8 ohrsn,anfa in S()narn..-·ru r3ZVOJgozdov
v bOdoče - ~e pO&.ebej v 100 vkljul!:evanJa li EU .. bistveno veCJt

Suo&ki gospoclarjonla z 9Qtdovl
forest M~nagelNnl <".asis

V oržavnih gozoo'llh so stroSkl gospooa•,eo)a

t a tasebot J•h. tal.

naettno ~e ne sp,e•nlramo ~ v pnmerJSVI.S prodaJno cono k:lsa izredno v1 ~1<1

(l<ar 94 · 9!l ~) v RJlholli suuktufl so

KIJuČn• pred·-sem c<olz·•oooi S~ro~~~
1~.., sptaVtiO) 1<J so v d•ž.am•h yoroov111 oo 2/'J ptodajne cone v letu
1994 n<~ rasll ~o:;ot na 4'5 • ~ 199f>(l>'egledn;c.,
Na drugi suano ,_,., :arttdl
t~a upada ob5eg (tlzlčn1 "' vrednc»ln4) llfagan1vQ02<lOW. tako da se stroSko
llfagnnJzmanJ$UJI!lD Sklenamo lahko. oa podoiJ• I lrl!r><lopnvei)Pvon)a &!roš·
kov veljajo ludl za zasebne gozdove•
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Vli O" '"\o V1Sokoh stroško·, gospo<!ar)enja 111 n)•havega nadat1n1ega
Nlfdrau1a so z1as1o MrA'Jni (lubAdAr •n narAvna lljma 1in lrtn• l$l agnaco)a

ozt~"'-'" p;~danje domačih ten lesa. vrednostno zrnan!Se·... anje 1zvoza lesa.

prthm:> 1"\lratt&nie pmlzvnrtnih strn$kov Ir. stmSkr.v vlaganJ

v gozdove).

C'it h.ld• S•t.tomSkO..Ot'ganiZacijSkl (neorganiziranost Oz.irOI":lB fclldrobf!e"1'01;t
v :ll~ebnem sektorJu. v dria·Jn~m pA neurf!Jen-nr,t kooces~JSklh razmenJ.lf\·
ko..s•8 oxko(uč•tev motnosti tr.!nega dolocaoja c:iroma prever)ant& suo&wov { "'~'".., plaf)l1(1 konr."~ijo, dOdafnr. pa tudi nespr"JemiJIVillot"lttt'v pn·
~tol"""" otlooma n91og med Skladol11 kn1e1ijskih zemljisc ln goz<lov Repvbl•~e

SJo,en•)e ($K7.G) in ZG!>

kor)~ <ocertudi ~on_<tvon pnmerv Evrooo\

3.~. · r ~onomak• u&pollnosl gospodarjenja
1 ~ •1 Eo;onoml.:; Suc.c.o& or Forestry

EKOnQ"'SkH uspeinosl gospodZfJBnJa

z gczdov1 se v zadncJh leUh ·ne

itledo no AekiOOIUJno~tv& po porocotlh Monostrswa !~ knetljs!\10, goz~.o
0r Ji~'hr,ono ( 1995 1996) ne splo! no posla~UJe, kajl scro!J.J gospodarj!!'4'!
n10Cno narl&č~IO DtJ'"''' vene• el(onomsle us~ gospoaatjenja
r• 110 :nnn&"'v drJavnih gozd<Mh (prnqladnoca 9) !taJil • laSebnlh goZ!l<Mh
' ·~·rllntmo podaJkl " ne •bzpot.'lgamo DeJansko poea<kl ka!ejO. da ...
uspdi'IOI1 gospodaryenJa 2 oJlavNC'l'W goLdov. fdor'.os mi1U3 'i'5A sttmkl
go~oooe~tnJ' ov•om• wpr••~). zetad· tgorat na~ razlogov moč ·
na~'"""~""' !likoN"' le' letu 199!1 zma."s&1 La aw lrB!pno (gleOe""
lel!• ' 9SAI kljub t•""-'· dli,. bQ Oebe~ns'~ SlfU~tura posel<a v teru '995

nl•ti'QifP<Ittno u1jOCINI tpr~ • 1 V letu"'""""""~""' ' 1996 } oa ,te
t.ol lol\11<\tll• l ftZul131 !e občutroO n-o~.....,.,lpregledr~~<.t 91
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Ferlin, F.: Uspešnost novega sistema sonaravnega

gospoda~enja

z gozdovi v Sloveniji

Skupni rezultat gospodarjenja v državnih gozdovih je v zadnjih treh letih
na strani države oziroma sklada sicer še vedno pozitiven, vendar pa zelo
skromen, še posebej ob dejstvu, da nekatere strokovne naloge (npr. načr
tovanje, izbira drevja za posek itd.) sedaj niso več strošek gospoda~enja,
temveč strošek proračuna. Omenjeni sistemsko-organizacijski dejavniki tako
v določeni meri gotovo negativno vplivajo na uspešnost gospodarjenja 2.
državnimi gozdovi.

3.3 Lastniki gozdov
3.3 Forest owne rs
3.3.1 rnteres in usposobljenost
3.3.1 lnterest and Competence
Pri lastnikih gozdov zaenkrat še ne razpolagamo s kvantitativnimi trendi
razvoja nekaterih najpomembnejših "odzivnostnih" indikatorjev. Znano pa
je, da se interes in usposobljenost lastnikov gozdov za gospodarjenje z
gozdovi zelo razlikujeta po socialno-ekonomskih kategorijah in velikostih
gozdne posesti. Število in resnost nesreč v zasebnih gozdovih sta pri nas
še vedno zelo zaskrbljujoča (MEDVED 1992). Usposobljenost lastnikov
gozdov za strokovno in varno delo v gozdu je hkrati tudi ena najšibkejših
točk sistema sonaravnega gospodarjenja z gozdovi. Ob poudarjenih izobraževalnih aktivnostih ZGS- po poročilih ZGS za leti 1995 in 1996 so bila
opravljena že številna strokovna usposabljanja lastnikov gozdov na področju
varnega dela v gozdu ter gojenja in varstva gozdov- ter sicer naraščajočem
interesu lastnikov gozdov za izobraževanje (MEDVED 1 BEGUŠ 1997) pa
je pričakovati tudi ugodnejše trende na tem področju. Vsekakor pa je že
mogoče trditi, da je vpliv sistema sonaravnega gospodarjenja na lastnike
gozdov v širšem smislu (z materialnimi spodbudami, strokovnim sodelovanjem, svetovanjem in usposabljanjem) zelo pozitiven.

3.3.2 Organiziranost
3.3.2 Organisation
Poseben problem je pomanjkanje interesa lastnikov gozdov. da bi se
združevali, tako v smislu racionalnejšega usmerjanja gospodarjenja z gozdovi, kakor tudi za racionalnejše (skupno) gospodarjenje. V tem pogledu
novi sistem - čeprav je bilo s programom razvoja gozdov predvideno, da
imajo združeni lastniki prednost pri pridobivanju sredstev na javnih razpisih
(za "druga" redčenja in premene gozdov, za gradnje gozdnih cest), predvsem zaradi popolnega pomanjkanja tovrstnih materialnih spodbud, še ni
prinesel ničesar.

4 ANALIZA URESNIČEVANJA SISTEMA
4 ANALYSIS OF REALISATION OF SYSTEM

4.1 Program razvoja gozdov
4.1 National Forest Development Programme
Obseg proračunskih sredstev za gozdarstvo je po letu 1993 sicer navendar pa je bli o zaostajanje v primerjavi z operativnim programom,
še posebej pa glede na optimalni program, preveliko (glej grafikon 1). Tako
so v letu 1996, sicer prvem letu uresničevanja sprejetega Programa razvoja
gozdov v Sloveniji ( 1996), skupna proračunska sredstva pokrila 76% letnih
raščal,
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vse gozdove do sredine leta 1998). Tudi to zaostajanje- povprečno kar 43
% v zadnjih dveh letih -je večinoma objektivne narave (velike zamude v
preteklosti. zelo velike potrebe po varstvu in sanacijah gozdov, dodatno
šolanje revirnih gozdarjev itd.). Kljub temu pa bodo v izjemno kratkem času
vsi slovenski gozdovi pokriti z gozdnogojitvenimi načrti, kar je nekaj izjemnega.
V letu 1996 je Zavodu tudi prvič uspelo izdelati vse (letne) lovskogojitvene
načrte območij, kljub težavam pri sodelovanju z lovskimi organizacijami,
saj še ni bil sprejet novi zakon o divjadi in lovstvu. Z načrti je ZGS tako
prevzel pobudo tudi na področju usmerjanja razvoja populacij divjadi oziroma njihovega usklajevanja z okoljem. Pri spremljanju stanja in razvoja
gozdov velja omeniti tudi nadaljnji razvoj sodobnega prostorskega informacijskega sistema za gozdove, ki pa, žal. ni potekal v tesnejšem sodelovanju z Gozdarskim inštitutom Slovenije. Ob zelo intenzivnih aktivnostih
ZGS na področju varstva in sanacij gozdov v letih 1994- 1996 pa bi lahko
rekli, da se je koristnost in učinkovitost javne gozdarske službe v preteklih
treh letih posebej izkazala prav na tem področju.

4.2.2 Usmerjanje gospodarjenja z gozdovi
4.2.2 Guiding the Forest Management
ZGS je v letu 1996 pri svojem delu izdal preko 52.000 odločb (poročilo ZGS
za leto 1996), kar je 18 % več kot v preteklem letu in kaže na povečan obseg
sodelovanja z lastniki gozdov. Zelo pozitivno je tudi, da nanje sploh ni bilo pritožb.
Kljub velikemu številu pa takšno število odločb verjetno še vedno ni bilo zadostno. V zvezi z odločbami oziroma upravnim postopkom in njegovo racionalizacijo pa je s strani ZGS potrebno omeniti tudi naslednje pomanjkljivosti:
- odločb za "redno" sečnjo predvsem zaradi evidence sečenj temelječe na
njih ZGS še ni izdajal za obdobje daljše od enega leta ter na svojo pobudo
(tam, kjer so že bili izdelani gozdnogojitveni načrti). kar ni v skladu z namenom zakona;
- izdajanje odločb za gozdnogojitvena dela je bilo skoraj izključno vezano
le na razpoložljiva proračunska sredstva, kar ni sprejemljivo ne iz strokovnih kakor tudi ne drugih razlogov (npr. politike do proračuna);
- ZGS doslej še ni v omembe vrednem obsegu zagotavljal izvedbe z odločbami določenih, neopravljenih del v gozdovih (res paje tudi, da zanjo
tudi ni bilo posebej zagotovljenih sredstev iz proračuna);
- ZGS doslej v gozdnogojitvenih načrtih praktično še ni izločal površin, kjer
individualna izbira in izdajanje odločb nista obvezna.
Zelo pomembno in obsežno je bilo tudi delo ZGS pri usmerjanju materialnih spodbud lastnikom gozdov, njegov obseg narašča skupaj s številom
izdanih odločb. Povečuje se tudi število izdanih (pozitivnih ali negativnih)
soglasij k dovoljenjem za posege v gozd in gozdni prostor. Zelo učinkovit
je bil tudi prispevek ZGS pri usmerjanju oziroma zagotavljanju vzdrževanja
gozdnih cest skupaj s številnimi občinami. ZGS se je prav na tem področju
-preko priprave letnih programov in sodelovanja pri razpisih za vzdrževanje
gozdnih cest po posameznih občinah- uspešno uveljavil navzven. uspelo
pa mu je k zagotovljenim sredstvom (lastnikov gozdov in proračuna) pritegniti tudi dobršen del (okrog 1O %) sredstev občin.

4.2.3 Ocena uspešnosti javne gozdarske službe
4.2.3 Evaluation of Efficiency of Public Forest Service
Glede na omenjena dejstva oziroma kazalnika, ki posredno odražajo
obsežnost in kakovost (strokovnost) dela javne gozdarske službe, lahko
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na splošno ocenimo prva tri _leta uveljavljanja in delov~nja Z~S ~.?t us~ešna.
Ali povedano dr~gače: nov1 s1stem v goz~~rstvu se je v naJveeji men uresničeval in najbolje deloval prav na podroqu JGS .

4.3 Izvajanje zakonskih določil
4.3 Implementation of legal provisions

za

celovito oceno sistema sonaravnega gospodarjenja je pomembno, v
ko1 kšni meri je bil novi zakon že uresničen v praksi oziroma tudi, katere od
njegovih določb so doslej ostale še neuresničene . Tako npr.:
. niso še bili izdelani nekateri podzakonski predpisi (o gozdnogospodarskih
načrtih ; o razvrščanju gozdnih zemljišč v katastrsko kulturo ter v kakovostne in katastrske razrede ; o varstvu gozdov, o gradnji, vzdrževanju in
načmu uporabe gozdnih prometnic; o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati
koncesionarji za opravljanje dejavnosti javne službe);
. podeljevanje koncesij za dejavnost javne gozdarske službe se še ni pričelo
(zanje zaenkrat tudi še ni bilo potrebe);
_ novi zakon o urejanju prostora še ni bil sprejet, zato še niso začeli izdelovati
prostorskega deli gozdnogospodarskih načrtov, tovrstna določba zakona
o gozdovih pa je sploh vprašljiva;
. ni še bila opravljena (zakonska) razglasitev varovalnih gozdov in gozdov
s posebnim namenom;
. enotni sistem vzdrževanja vseh gozdnih cest še ni bil uveljavljen (skupaj
z državnimi) in ceste s pretežno javnim značajem še niso prenesene na
občine (čeprav je ZGS pripravil ustrezne strokovne podlage), ta zakonska
določba pa je najbrž tudi neuresničljiva;
. sporočanje lastnikov gozdov o sortimentni strukturi poseka (statistični
podatki) v tem letu sploh ni zaživelo in tudi ta določba zakona je tako ne1

uresničljiva ;

- koncesijska razmerja v državnih gozdovih še niso bila urejena v skladu z
zakonom itd.

Z vidika uresničevanja zakona o gozdovih, ki je seveda sam po sebi
prav gotovo izjemno zahteven, bi bilo mogoče splošno oceniti, da je njegova
uveljavitev v praksi na dobrih dveh tretjinah poti. Precej slabše pa je bilo z
uresničevanjem zakona o SKZG in sicer pri urejanju koncesijskih razmerij
z gozdarskimi izvajalskimi podje~i. ki se v dolgoročnem pogledu praktično
še ne uresničuje .

SKLEP
CONCLUSION
Ocena uspešnosti sistema sonaravnega gospodarjenja z gozdovi v
Sloveniji v letih od 1993- 1997 temelji na naslednjih temeljnih kazalnikih :
(1) splošni trendi razvoja gozdov (lesna zaloga in njen prirastek, biološka
pestrost in stabilnost, ekološka sprejemljivost sečenj, usklajenost divjadi z
okoljem. poškodovanost gozdov), (2) intenzivnost gospodarjenja z gozdovi
(obseg in struktura sečenj, vrsta in obseg bioloških in tehničnih vlaganj v
gozdove) ter njegova ekonomska učinkovitost 1 uspešnost (proračunske
spodbude, stroški. donosi). (3) interes, usposobljenost in organiziranost
lastnikov gozdov. (4) uresničevanje Programa razvoja gozdov v Sloveniji
(financiranje in sofinanciranje). (5) uspešnost dela javne gozdarske službe
(načrtovanje in usmerjanje razvoja gozdov. usmerjanje gospodarjenja z
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goLdovl, strokovno svetovanje 1n usposabljanje lastnikov gozdov), (6) kritična ocena (ne)izvajanja temeljnih zakonskih določil.
Analiza trendov posameznih kazalnikov kaže. da se je novi sistem v
gozdarstvu ob upoštevanju objektivnih naravnih, gospodarskih. socialnoekonomskih in splošnodružbenih razmer ter materialnih možnosti naše
države razmeroma uspešno uveljavtl. Pričakovan oziroma že opazen je
njegov pozitivni vpliv na ohranjanje in nadaljnji sonaravni razvoj gozdov
kot ekosistemov. Pri tem velja še posebej omeniti vpliv novega sistema na
zmanjševanje ekološko nesprejemljivih sečenj Jasno je iva žen tudi njegov
vpl1v na ekonomsko uspešnost pri gospodarjenju z gozdovi, saj proračunske
spodbude (financiranje javne gozdarske službe m sofinanciranje vlaganj v
gozdove) že predstavljajo skoraj petino prodajne cene lesa. Vendar pa j e
takšna raven proračunskih spodbud - posebej v p rimerjavt z nekaterimi
srednjeevropskimi državami- še vedno občutno prenizka . Posledica tega
je tudi nižja intenzivnost gospodarjenja v zasebnih gozdovih. Sicer je vpliv
materialnih spodbud najšibkejŠi pri goldnogojilvenih vlaganjih (najnižja
raven}, razmeroma močan pa je pri varstventh in sanacijskih ukrepih ter
tehničnih vlaganjih (vzdrževanju gozdnih cest).
Pozitiven, vendar še vedno šibek, je tudi usmerjevalno-spodbujevalni
vpliv sistema na lastnike gozdov (z materialnimi spodbudami, strokovnim
svetovanjem tn usposabljanjem). Njihov interes ln usposoblJenost za strokovno in vama delo v gozdu se (sicer počasi) povečujeta . Doslej pa je bil
prispevek sistema odločno premajhen pri spodbujanju združevanja lastnikov
gozdov za skupno gospoda~enje z gozdovi, posebej zaradi izpada tistih
materialnih spodbud (npr. za redčenja rn gradnje cest). ki bi posredno lahko
prispevale k združevanju.
Analiza uspešnosti uveljavljanja novega gozdar skega sistema v materialnem pogledu v preteklih letih kaže. da je razko ra k na tem področju pravzaprav še zelo velik. Uresničen o je bilo šele 62 % optimalnega programa
razvoja gozdov. 79 % pri javni gozdarski slu:žbt ter le 44 % pri vlaganjih v
gozdove. Prori'l čunska uspešnost, pa tudi pomembnost gozdarstva, je bila
tako. kljub sprejetemu programu razvoja gozdov, ki pa ;ev svojem optimumu
dokaj visoko zastavljen , v preteklih letih še vedno premajhna.
Na področju uveljavljanja in opravljanja javne gozdarske službe je bilo v
preteklth treh letih narejenega zelo veliko, čeprav s€ vse naloge, zaradi
objektivnih razlogov še niso v celoti uresničile. Tako bodo npr. slovenski
gozdovi v razmeroma kratkem času popolnoma pokriti z. gozdnogojitventmi
načrti, kar je izjemno tudi v mednarodnem merilu. Tudi lovskogojitveno
načrtovanje se je že uveljavilo. kar je v smislu celovitosti (ekosistemskega)
pristopa izrednega pomena. Krepijo se tudi aktivnosti javne gozdarske
službe pri sodelovanju in strokovnem izobraževanju lastnikov gozdov Na
splošno je mogoče oceniti. da javna gozdarska služba - glavni steber sistema sonaravnega gospodarjenja z gozdovi - predstavlja tudi njegov najuspešnejši del.
Analiza uresničevanja drugih pomembnejših določil zakona o gozdovih
kaže, da se tudi ta - pretežno zaradi objektivnih razlogov - še ni v celoti
uresničeval. Največji razkorak pravzaprav obstaja na strani države, predvsem z v1dika nekaterih. še ne sprejetih (podzakonskih m drugih) predpisov,
nekatere določbe pa so še ostale neuresničene tudt na strani Zavoda za
gozdove Slovenije (predvsem z vidika izdajanja odločb in zagotovitve njihove izvedbe). Z vidika u resničevanja zakona v praksi pa bi bilo mogoče
podati splošno oceno. da je njegova uveljavitev šele na dobrih dveh tretjinah
poti.
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SLOVENIA
summary
Our ovaluallon cl the l)yslem of C)ose-lc>-1-la)ure Forest Managementin S!o'Jenia fn t~,years from 1993
trn 1997 1• based on Bn ana1xsls of the ltindamenla1 ecol1>9fe&l, forost management and ~ic
fii.Otors lndlcallng t"o sy.stem's )nnve~~ce (ltends ln forest development inlensit}' arld •fficieocy o( forest
menagement, reaction oJ for<~sl owners), es well as on ao analysts nf Ih<! degree Dl the •flllllemenTalion of
the sylolern tts~tf (PI•blii)J'ore$1SeiVJCflS, Nall6nll) Forest Dev&lopmenr Progralflllle, mam1egal PIOVIS100S).
A t 1ilfoal analysis ol the relevaJ>t ln<;!Je&lots 1\aS'.sho\NJI,
- a J>OSiUVe Influence bn the furlher developrnillll otlorests, as .well <~S ~,e conserJatioo oflhelr bJolog~
divGr$lty. ~ reductbn 011~~ 111119 ol eCoiQ!Jically ~nacceptable l'ell,ngs. and, ll\l:lireatly, a mrligatioo.ofiorest
do<:l)nc nroce~s~~s;
• an lmJ>9rtanl conlrll>Ution to tho e~onomlo e"lcie~cy ofioreslryLas lbebudg_etary lnoenlive to forest own·
er& (flnnnalng a Pu bile Forest Sol'lllce and co-Rnanclng lnlleslments) r<~presenls almosta fifth of t~e seJIong fl(lca for WOQ.d
• lhal lhe extent to wllleh lhHIIV{cultural mcasl.lremenls {haYing an impacl on !he <1lfa1ily and stabnhy of
fore$J,s) 1!r611'11plc{!1enlcd Is too low dli o to the very lim~ea buifge)~ry nceans;
• a relaUvclfW<ln!l lmpact o~ the lmplementallon of p(oleclive al\~ reslcratlon measures (iooeased bUdgelal}' rneona) ln priva~ loJ&Sis;
• a very posltNe JnflOI!<Iee on IMe rr)lllnlenance of forest paths1!l private focests (forest owners'!>a}'a.cor~lli
"~1101\. unflled nt&'lagell)i!nl and malnlenante system):
• a posllive lmpect on the educauonal!evel and oompetence of rores~o'Nners for-perform!ng professional
and $,~)fe wor!< jn the loreat, 81\0 [ncreasl~g interesi ln CO'operalfoo with the P.ublic Focest Servo<;e;
• bad olfl<:iel1<:y of S)'SfflO\ ln the sen$e of stlmulabng the unlftcatloq 6f scallered forest O'l'f1ars (also due lo
!he IOSS eil5ome material IncentiVes)

An "'!Aiysls of Ihti etf~elen<fol llre Implementation of close-to-nature 'Orest management shows ihe fa~
k)w(ng
ln ils rwst ~r aflot fmplementallon (tn 1996), t1)e Programme Ql Forest Development ln SIQvenra was
re.1~~ by62~(1rom a maJenatperspealve), i11. by79% to the POb1~: Foreslry Service, andiby a mere
4~ % woth inve&tmenls mfo llle fot1!SI,
· As tl>o system't malo pilar, the Pubf!C'FO<esuy Service has represented the syslem's most successful
part. All Sbleroian l«eslsv.1d, lorinstance, be oomplete~covered by ~et:aned silviCI.llfural plal\5 within a
relatiwl!y brief perbd ~pping oul regional htrnling 3lli! detalled sll'iicuJural ~ans, wfiich Is in tlie competence ol the.lo<eslry, rejlf1!SOO!s an impQftanl step toVIatds an eco~l treatm,ent orrores~
· AA analy61s ol thef1!llhSIJiion ol !he Forest Act ShoWs major disc{epancies be!Ween laci$ and fiction for
some not yet fffi!llemented regulations, whlle some legat pmlllslOns rema!M d unrealised on Ibe part of Ih~>
Slovenra f <><BSIServrce. Tl>e tm~latioo ol lhls law is underwayWlth twcl'lhlrd~ rea!i$ed, 11\e law

delinng lhe -uatlon ol ~le forests Is no1 Delng lrnplemented so well. Owlno to &ome IITotionaf
lec}al ~ rn parUiallar. lhe .~ala mali<el-orlefl\ed establashmenl or the control or eoncesslonal
lees). lhe eQli'IOII1oC efflcacy !Y'eldl of foreauy ili &lale-owned lorests Is lar too low uncler the new CO<'Idobons.
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Nekatere značilnosti gozdov ln gozdarstva v Evropski uniji
SofOO r.haractensllcs ol FOf'ests and Forestry ln lhe European union
Ni<e poGA(;NIK"
~

~ N_ - - znal:ilnosuQO<OOv on gozdarsova v Evroplld un,l. Oo.tdars>J voaU11k, 61 211 ~. v IIOveMbru
s ~~<om v ongleš6ol. Cd 111 9
v r ""'"il..." !>Obivajo go:dovl97 miljonov ha (36% r.elotM pow&lne). Slol'tnljl J• ~ o,r.a no gozda na INob!VIIat
..... _ . " rnestu.tal:tllza Finsl<oin$veds«o. Vačlnagozdov(65%)jevlolti 12 mil)onovraVI&lih za.-lh lOsi""""' V
~ poselcajO 70 'lelneqa prn$li<a GQ:da!SIVO ln le•nalndullfij.o v EV pradrillvtl•l• PQVI)(~ 2..~ % ~
llnl» aoonaeega proizvoda Sprvneqa•aml '""""' •potMmo meo\Ogo<dArtltv,l v pot.",..."., c!rfovo~ ~ln v !nji

MJtoeiOO W naše badoče sogoYOroike v EU.
Kljt!Cn• besed&: gozd- gozda~tvo, Evropo.i<a ""'~"· gorela."..

politiki, goapodaQe<l• z IJ<)Zdom

~

f>Ogačnlk. N_ Somecharacterislics off oreslsand forest~)' ln1he Europeol\unOO!I Go:dlnlolvealnol.. No 211M. ln

_ . . .. rlhas..nfi\3!Y ln EngfiSh, Ili qtrot. 9.
1n lhe EIJIOI>ean union 97 miHion Ila {36 % oUolal area) a1e covered w.IMotests. W11h O5G 1>a ..".,..- por c:apiA
Slo.-a is"' ltird place, right afiE< Fioland a nd SwedM. Most !ocest lo~"' Ih• E1J (65%) os li"VIIIIl' _ . t, lz'/11
"""""oll'feren1 owners. luverage 70% of an,.,allnaell'OIIlls<:ut d<Mn. The ohara<>( IM EU:&Itw$01 alld- ~
., GOi' average 2.4 %. ~nng dill'erenl oond~IO<lS of f<lre51S we can leam oboul t1te ~ ot lorMUy
•lotes and •• tlte EV

ln .......,..

Key ...."do: lor,.!il, fO<e$1ry, Euro~ u'*">. IO<est polloy, fore$1 ma""""""""
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U~ YWioolnJu Sloven~e ., Evropsko InfO {v nadalrNar~ u ELII se 90-'·
'-"'"'!""no ooernjo lat..e spremembe kot kmel'JS!Vu Klfub temu oa fe~""'"
""'" pumC<JIMI ~dov '" Q(>ldaJSI'Va v EU., v s~.....,. POOObno pnmet·

JIV!' ~o •l'led• tud•~"'l'ln (IOZ.:lil<jl lela 1994 Konl<relne pnme<)3'"' I.Yiko
""".ato prot>lcme Ollrom.1 speofolo.e slovensk"9" gazdarsl\111 v pnmetf<l"'
z gNdniV(Im v EU S onmet]avamo ~Z me< po posamezno!> cržav.". spo.
..,......, nau bodo6o "'~~"""'" ""na podrDqJ<Jo.Lclatstva v Eu Ker slcupna
gG-":Ja,.~l polo~ka EU le no obl.ltovana ~ž~ogovoomo cgo~d;l•;tvu ElJ
V !>>Ivu vsaka dthva voclo '"""' gOldarslco po&bko Za koordrMCtJO on~·
It> •o•anjul<upnegozdl ~epcltlll<o ter zaironod•Jil Evrops-r par1atn!!nt
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2 GOZDOVI V EVROPI
2 FORE.STS IN EUROPE

V EU pokrivaJO ga;:-. 97 miiJtOfiOY Ila kal P<edStavlja 36 '4\lo~dna.
oo.<t Za9<>Zdov&v EU te zn~ ...U.araZJ>OU!>$1. '<aj s•Hal~ro•~"'J<>Od
medtl",..na dobaraaltHI cone r>Odobatllh riilndoatcsU• o1<t>0v Povrttr,.
gozdov~Vpo$11m&l'l'llll~ ....,.zelO raz IČI\a ( ~IMNC<I 1) Ftn$1Q
'"Svedskatmata akup;o; ~o~ •6 'lro ~gozdeN Evr~e u<>;e Prav lako
Imata nasvet gozda na orebNalcltS....OSu 7.85 t.. Fm~<a 4.1)J Ital. Jle<ll
ti:na Slovenija z O!>6 ha gozda n.1 p<obtv~Col
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"'slah zelo <arilra. V povpteč)" je 62 '!(, rgt.a.._,.

"'38 ~ kltal.lcev Procenluelno 1e 1g!avcev na1ve-~ na Irskem (81 %.) te• v
•~N'dii\OVS~"' det~lah (Svedska 83% ln Ftnsk~ 85 'l'oj.ltstave> p~ ptevta.,._..,,nv Frantlll (62 %) tn IUtlll (64 %). V ~.lcvRntl' se J• ra<metje med lo!o!BvCI
(51 'llo\ <1 rg~e~· 1•9 141 n<19nbo v ond ltslavcev

3 LASTNI$ TVO GOZDOV
J FOREST OWNERSHIP

\'e6fta QOZdov 165 '14.) • EU 1= v lasti 12 mllljcnov rozlo.!noh
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4 GOSPODARJENJE Z GOZDOVI
4 MANAGING THE FORESTS
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N< ravnJ""'"'te n&f.elo ltatnos~ gc4pndlll)enta r ~ortlovt uveljllvljeM
venJar pa Oj)OZ!IttaJO. da je upo$ tev anje n.~ 111jro$1nega !)OS{>Od;~qen,a
v te<>.,. po•ezavl 1 vel!li.""l!<> gozma ~a Yeqa kol 1• '}Oldna J>OSlllll
(vet •ot200 na). ~pv"')"tnost da 1-l~ll»i. opo&teva omeMjOna nateta
V ilbdobtu nd ~la 1950 Ilo 1990 se te lr.•ru u.oQA gozde>; v vseh 1 ~
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•a,o 7() %letnega $)11<3St~a Oete1 iz~oristka prirastka 1e reto razlrten PO
poSllmOtlhh <lr.!A"'Vl ,n ja n&JITI<rl~~ V ltolr11, SIO•enijo on na lfSk8rl'o (M•Ilj
~0150 "4) rn R<IJVI~' v GtC.,o (102 'Yo) m na Pc,rtugalsJ<em (96 'Ilo) V Slo-eni~
.., po pooalkil Zavod~ za QOZOO'Al SIOvenr1e oet;, 1996 posekah 10 38 "4
pnrast"& {c<r.glavt'lh 54 "4. pn lrMavcrh 15 %) {Drafokon 'l
0o1ež rZloO<ri>IY po'rrascy JII odvisen od vl~one prirast~& in Od rnlen~ite le
001\00C!ar)ll"f~ lakO na IrSkem ( ,e(. kO: 80% \'$Oh S$$lD)ev) ln V lt&lrji (več
~60 'IC.vsen<es~o,ev) pt&Aadvje,o seStot• mlaJ~ od 40 IGe. kjer so orl1'&slkl
vooll!n Ml!cjcem kOn~ lt$1Com lee no ;lOSokajo S o/, losne :al()ile. jo v Italiji le
1 'Ar Po pooalklh Zavoda :a gozdove SIO>Or>JO so lela 19!)6 v Slo•enro
poseltah 1'!(, lllsM zli!Oge Jpr~rglavoh 1 .~2 '4. prllo$1$VOh 0.70 '.4i
Wl leSa so neenakOmetnO razpore,eo. po cosolnr uni; ln lzratato ra;dične
" _ 1n 'IOQC>okonornsl<e razmere. hkrau oa so odi!IZ različne tra~!<",1c
~ zgol<lC)yl SlovenJa ma 'pMierJiiVI z drugrrni evropski ono drta.
""""IIIMI<o te.nn laiOQO na er.JIO IXM'~ Prel<<o$ala JO te Nemčija rn Avstn)<'l
Nr2l<c I05no 2a10go na eno10 ~ne omap $karldinavsJ<ode!<)jo (gra~kon 3)
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Proq;,oMnJ8 ~ lesa zelo niNI pt1 DO<llmeznoh dr!a~ or ,e Mr
~na $-veosaem 168 .024 000 m' l SledFrarrqaz49 611 ooom> F<nsU
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burgu. Slovenija ima 7 % negospodarskega gozda (varovalni gozdovi in
rezervati) (grafikon 5).
Čeprav predstavljajo evropski gozdovi le 4% vseh svetovnih gozdov, je
Evropska un1ja druga največja svetovna proizvajalka (takoj za Združenimi
državami Amerike) žaganega !esa, lesovine. papirja in plute (Portugalska
je ena največjih svetovnih proizvajalk plute).
S pristopom treh zelo gozdnatih dežel v letu 1995 se je samooskrba EU
z žaganim lesom povecala s 56% na 89 %. oskrba z lesnimi ploščami od
86% na 92%, oskrba z lesovino s 47% na 82% in oskrba z papirjem s 76
% na 106 % Samooskrba Slovenije s hlodovina je bila v letu 1995 106 %
(izvoz je bil za 57.000 m3 višji kot uvoz), oskrba z lesom za celuloze in iveri
je bila 97% (uvozili smo za 243.000 m3 več kot izvozili). Statistični letopis
ne ločuje posebej porabe za papir (Statistični letopis 1996).
Gozdarstvo in lesna industrija v EU predstavljata v skupnem bruto domačem
proizvodu povprečno 2,4 %. V nekaterih državah č!anir.ah je ta delež veliko višji
(Finska 7 %, Švedska 1n Pot1uga Iska 5 %) . V Sloveniji je v letu 1995 predstavljal
gozdno lesni sektor 3,3% skupnega bruto domaeega proizvoda, od tega predstavlja gozdarstvo le 0,2% bruto domačega proizvoda (ZUPANČIČ 1997).
V nekaterih državah članicah predstavlja izvoz gozdnih lesnih sortimentov pomemben delež v celotnem izvozu (Finska 35 %, ~vedska 15 %.
Avstrija in Portugalska 8 %). V Sloveniji predstavlja izvoz gozdno lesnega
sekto~a 12% celotnega izvoza.
Gozdni proizvodi, gledano v svetovnem merilu. niso predmet tržnih blokad.
Kljub veliki lastni gozdni proizvodnJI je EU svetovno največja uvoznica gozdnih
lesnih proizvodov, saj jih je v letu 1995 uvozila za 63,6 milijard ECU in tako
prekoračila izvoz za 2 milijardi ECU. Kljub velikemu uvozu lesa in razmeroma
veliki domači proizvodnji je poraba lesa in lesnih izdelkov na prebivalca v EU
še vedno ena naj nižjih med razviti mi država mL Cene gozdnih 1es nih sortimentov
v EU so v neposredni povezavi s cenami na svetovnem trgu. Tako mora evropsko gozdarstvo tekmovati z deželami, ki imajo nižje stroške proizvodnje,
ugodnejšo lastniško strukturo in nižje zahteve v okoljevarstveni zakonodaji. V
zadnjih deseUeijih gre razvoj v gozdni proizvodnji v smeri vse večje produktivnosti in vse manjšega števila zaposlenih na enoto proizvoda. Za razliko od
glavnih tekmecev na svetovnem trgu je na veliko področjih EU raaonalizadja
gozdne proizvodnje zaradi specifičnih razmerah omejena. Gozdarstvo in primarna predelava v EU nudita delo približno 3 milijonom ljudi. V Sloveniji gozdarstvo in primarna predelava zaposlujeta 6.700 ljudi oziroma 1 %vseh zaposlenih v Sloveniji v letu 1995
Celulozna industrija je v EU koncentrirana v velikih obratih in ima oblikovano široko mrežo odkupa surovine, medtem ko je žagarska dejavnost organizirana v srednje velikih in majhnih podjetjih. Tako od 242 000 tesno predelovalnih
podjetij kar 94 %podjetij zaposluje manj kot 20 ljudi. Večina podjetij se nahaja
na podeželju, v bližini virov surovine. Območje nabave lesa je v vecini pnmerov
zelo omejeno. Na področju gozdne proizvodnje se je v zadnjih letih pojavila
težnja k oblikovanju srednje velikih podjetij. ki so ozko specializirana in opremljena z najnovejšo tehnologijo za delo v gozdu. Zaradi te težnje manjša lokalna
podjetja propadajo, kar ogroža nadaljnji razvoj podeželja.

6 POŠKODOVANOSTGOZDOV
6 FOREST DAMAGE
Zaradi hitre širitve urbanih središč, gradnje infrastrukture, ekstenzivnega
kmetijstva in industrializacije podeželja, so gozdovi izpostavljeni številnim
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Stališča

in odmevi

Ogroženost slovenskih gozdov, gozda•·stva, stroke, znanja
Namesto ob ičaj nega uvoda poglejmo kar v bistvo
problemov, ki že od osamosvojitve sem vse bolj ogrožajo gozdove in gozdarstvo. s tem pa tud i stroko in
izničujejo delovne uspehe mnogih generacij gozdarskih
stlokovnjakov. Pri tem gre za celo vrsto nedovolJenih.
nepravnih in kaznivih dejanj , ki fizi čno, okoljsko, življenjsko, razvojno. lastnmsko in javno ogrožajo slovenske gozdove, s tem pa tudi širše nacionaJne inten:se
Slovenije. Ozaveščena javnost in državljani (skoraj
flrez gozdarjev) ie ves ta čas ogorčena pozivajo oblast,
upravne s1117he 111 represivne org<me, naj vendarle že
zaustavi vanclalsko ropanje slovenskih gozdov. Zal,
skoraj brez uspeha, kajti odgovorni in za to plačani se
izgovarjajo na svojo nemoč, neobvladljivost, anarhijo,
nepravnost sistema, neodgovornost države 111 ll!Uče
vanje gozdov se nadaljuj e. Veliki problemi pa so se
začeli kazati in "sele" sedaf prihajati na površje tudi v
veljavnenl gozdarskem sistemu. Po nedavni napovedi
štrajka gozdarJev (morali bi g~ izvesti že ob na silnem
rušenju gozdarstva pred leti). zaradi znatno poslabšanih
strokovnih in delovnih razmer. javnost spoznava, da
poleg ur1ičevanja gozdov, ruzpada tudi utečeno tradicionalno slovensko gozdarstvo, s tem pa tudi mednarodno priznana stroka. Pu vsem tem javnost še posebej revolti rajo medijske razlage "uradne gozdarske
linije", ceš, "da v gozdovih in gozdarstvu ni nobenih
problemov, ker je vse v najlepšem redu in s tem daleč
od razlogov za preplah". Seveda so takšna stališča
izkrivljanje resnice. neodgovorna dejanja odgovornih,
z.1vajanJCJavnosti, kar ni samo kršenje strokovne etike,
ampak tudi kršenje moralnih m pravnih načel S tem
je kompromi tirana tudi stroka in zaposleni v nj ej, ki
probleme doživljajo, dno ve! iki gospoda rskr in dru gr
škodi, kiJih povzroča prikrivanje problemov in njihovega ncrazreševanja, ne govorimo. Takim scenanstom
"Potemkinovih vasi" (beri idealnih gozdov in gozdarstva) danes ni hče več ne verj ame, vendar kaže. da zakulisje po litičn ih režise•jev se deluje.
Vsekakor čakajo gozdarstvo in gozdarje še znatno
hujši čas i , kol jih danes preživljajo, če se agoniji ne
bodo od ločno uprl i, ob podpori širše javnosti, ki je zdaj
J:a njihovi srrani. Zaro ne ho odvec pogledati skozi čas
i11 prostor. v katerem je gozdarstvo delovalo, se razvijalo, razreševalo probleme, predvsem pa vrednostno
drugače k9tiralo v aktua lnih družbenih sistemth. Gotovo nikoli ne slabse kot danes, kar je crv1hzacijski
104

anahronrzem lastnega razvoja ter približevanja naprednim narodom in novemu, okoljsko zahtevnemu tisoči elju.
Človek se v dolgih obdobjih zgodovine gozdovom
ni kaj dosti pos večal , le brezobzirno jih j e materialno
i zkoriščal (kar se pri nas zopet dogaja). ne da bi v njih
prepoznava) vrsto nematerialnih . č loveku življenjsko
koristnih vlog. S takim odnosom so bil i gozdovi dolg~
stoletja prepuščeni stihij i, kar je povzroč i lo njihovo
un ičevanj e in s tem degradacijo življen jskega okolja,
zlasti v občutlji \·i h krajinah (Kras, Alpe, Dinaridi).
drugod pa dolgotrajno i zčrpanos t njihovih rasti ščnrh
potencialov Zaverlajoč se posledic nadaljnjega uniče
vanja go7dov. so sprejemale napredne driave (v našem
primeru Avstroogrska) vrsto zakonov in ukrepov za
7-aščrlo. pa tudi obnovo degradiran ih gozdov. Razvijali
so se srrokovni kadri m začelo se je smotrno gospodarjenje z gozdovi , spremljane z driavno nadzorno in
po!icijsko službo (to bi potrebovali šc z l ~s ti danes).
Naši nest01ji gozdarstva, šolani še na tujem, so opravili
velika dela in si postavili trajne naravne spomeni ke ne
le doma. ampak tudr v tujini. TedanJe oblasti so gozdarstvo zelo podpirale. gozdarski strokovnjaki in njihovo široko znanje so imeli posebno d(llžbeno velj~vo
in razsvetUcnski značaj.
Naše pravo nacionalno gozdarstvo nastaja šelt> po
2. ~vetovn i vojni . Temelj i na sodobnih gozdnogospodarskih, ekoloških in kr11jinskorazvojnih načelih, upoštevajoč trajnost, sonaravnost in mnogonamenskost
fun ke ij gozdov. Razvija se domače gozdarsko šolstvo,
znanstvenoraziskovalna in aplikativna dejavnost, ki
vzgoji 111 usposobi generacije kakovostnih gozdarskih
kadrov. mednarodne velpve in ugleda. V nekaj desetletjih opravijo ogromno dela na vseh področj ih - od
gnJenja, varstva. urejanja gozdov, gozdne tehnike, komunikac ij- do odpiranja in oživljanja podeželja, ohranitve poseljenosti, razvoja turizma, gospodarskih dejavnosti, zaposlovanje prebivalstva. To je bil dobesedno
razcvet slovenskega gozdarstva, ki bistveno popravi
stanj e gozdov, stroki pa da mednnrodno veljavo
(1 UFRO kongres v Lj<rbljani). Kij uh danes kritizi ranemu sistemu, se gozdovom in go7rlarsrvu namenja
posebna družbena skrb, poli<ika !;ev stroko ne vmesava, veliko se vlaga v gozdove (ne iz proračuna kot
danes, ampak iz su(icitne gozdarske dejavnost i), ne
glede na lastništvo, vlada red in pravni sistem, z manJ
črnih sečenj , golosečenJ, kraj, anarhije in drugih ne·
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gilli\·nih poj;wov, ki danes razkrajajo gozdarstvo in
celolno slovensko družbo.
Kljub vsem delovnim in dmgim uspehom je tedanje
Q.ozclarstvo potrebovalo določene sistemske in razvojne
;[-Jrcmembe (ne totalno rušenje), predvsem na področjih. ki .i ib prejšnji sistem ideološko še ni mogel rešiti
_ l~slnišrvo, tržnost, podjetnost, odprtost, interdisciplin~rno~t, ekonomičnost, ide Poleg teh objektivnih,
sistclllsko obarvanih razvojnih motenj, ki se jim ni
podrejaJo le gozdarstvo, ampak celotna družba, pa
danes hromi gozdarsko stroko več subjektivnih problcnlOv, izvirajočih iz notranjih značilnosti (slovenske)
no?darske stroke. O teh problemih je bilo doslej malo
:ovofa.
V gozdarstvu niso bile zaželene niti kritike niti
t>
za muc, kar se je pozneje izkazalo kot medvedja usluga
navidez stabilnemu, dejansko pa labi\nemu gozdarskemu sistemu, ki ga je L' lahkoto zrušila le peščica
"osi"!mosvojitvenih" politikov. žal se gozdmji, zatopljeni v svoje zahtevne delovne obveznosti, niso dovolj
socialno in družbeno razvijali, interdisciplinarno sodelovali s sorodnimi področji, javno promovirali gozdar~kc stroke in jo ustrezno identificirali s širšo dmžbo.
Kljub visoki strokovni usposobljenosti si gozdarji niso
?.nah ustvariti potrebnega javnega ugleda in enakopravnega položaja z drugimi strokovnjaki. Zata so ostajali
z.1p1T1, samozadostni, družbeno odrinjeni, nekritični in
nesamokritični, nesposobnijavnih polemik, v nenehni
boj~zm kršenja nekakih načel "demokratičnega centri'lliL:ma", z veljavo ene sarne resnice in nedow.kljivih
eminenc, brez ugovarjanja ali upiranja, ne glede na
neg?.tivne učinke določenih dogem in tabujev. Razumljivo je,. da so tako obarvane značajske poteze gozdarslva vseskozi obremenjevaJe odkrite, dobronamerne, demokratične odnose tako v stroki kakor izven nje
ter močno zavirale nujno potrebni razvoj gozdarstva
kot celote. Danes se ti pojavi še dodatno potencirajo z
večjo nprtostjo, nezaupljivos~o, negotovostjo in vsesplosno inertnostjo zaposlenih v gozdarstu. Kje so
pravu,prav vzroki za tako stanje? Nekaj jih je gotovo
v ljudeh, ki so šli študirat gozdarstvo, znatno več pa v
pedagoških, raziskovalnih in operativnih vodstvih, ki
nikoli niso imeli posluha za vsesplošno prenovo gozdarske stroke in gozdarjev, da o javnem zavzemanju
za družbeno verifikacijo gozdarstva kot celote ne govorimo. Danes je v gozdarstvo vstopila še politika
(stranke), ki je vse skupaj še poslabšala do stopnje
popolne degradacije stroke.
Po težko pričakovani osamosvojitvi Slovenije smo
llpali. da bo demokratični preporod družbenega sistema, t11di gozdarskega, zajel predvsem tista področja,

GozdV 56 (1998) 2

o c..irnevi

ki jih prejšnji zaradi ide olos kib ovir še ni mogel urediti.
ostala pa ohranil ali prilagodil novim razmeram. To
načelo evolucije in razuma ž.al ni bilo upoštevano,
ampak nasilno uveljavljeno načelo kitajske revolucije
"gradnja novega na ruševin~h starega". Take odločitve
politike so nas razvojno pahnile daleč v preteklost, da
ne rečemo v fevdalizem in zgodnji kapitalizem- skoraj
na začetku tretjega tisočletja.
V gozdarstvu se je "demokratični sistem" pokazal
s kardinalnimi, če ne katastrofa Ino zgrešeni tni dejanji,
kijih cele generacije ne bodo mogle popraviti. Naj jih
na kratko navedem:
- na osnovi nacionalno nesprejemljivega Zakona o denacionalizaciji so tedanje (pomladne) oblasti začele
velikodušno vračati javne gozdove tuj im veleposestnikom, dokler na srečo pritisk slovenske javnosti tega
brezumja ni preprečil;
- po neargumentirani "logiki" najvišjih usta vobraniteljskih organov Slovenije in "licenčni" podelirvi "posebnega nacionalnega pomena cerkve" le-ta že tretjič
prodaja "svoje" gozdove državi, ki se sploh ne čuti
opeharjena in osramočena niti pred sabo, še manj pred
slovenskim narodom;
- preostale javne gozdove naj bi razdelili med "revne
kmete" (beri podanike aktualne politike), kar bi pripeljalo do stanja. da Slovenija ne bi imela več javnih
gozdov;
- nekdaj enohla, monolitna gozdarska služba je načrtno
raz bi ta (na ZG S in gozdarska podjetja), zdaj sta oba
oslabljena dela na udaru z infiltracijo kmetijskogozdarske zbornice in Zakona o skladu kmetijskih zemljišč in gozdov (koncesijske pogodbe);
- razgna 1i oz. predčasno so upokoji li cele generacije
naj boU izkušenega, vendar še ne amor ti zi ranega gozdarskega kadra (na GIS deset najpomembnejših raziskovalcev) in v celoti porušl\1 uravlwteženi gozdarski kader. Preostali zaposleni se morajo podrejati
zahtevam aktualne politike, pogosto v vlogi ne preveč
cenjenih serviserjev sistema;
~ zaposleni v gozdarstvu delajo v slabih delovnih in
materialnih pogoj ih (protest sindikata gozdarjev),
zaradi različnih omej itev ne morejo opravljati celo
najnujnejših del (ujme, propadat~e gozdov, kalamitete), da o zastoj ih pri rednih delih sploh ne govorimo;
- nihče ne zaustavlja pustošenja gozdov, gozdarji nimajo pooblastil, vse manj tudi ugleda, inšpektorji so
nemočni, celo policija ne obvladuje kaznivih dejanj,
sodišča so neaktivna in zadržujejo postopke;
- splošna anarhija pogojuje tudi vrsto drugih, pogosto
nezakonitih posegov v gozdni prostor (kme6jstvo,
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urbanizacija, promet, energetika, industrija, 1udastvo,
turizern), da o posledicah ekološke ogroženosri, zaradi klimatskih sprememb niti ne govorimo;
- ne gradijo se gozdne prometnice (leta 1990 so obstala na 14.000 km), obstoječe omrežje se pomanjkljivo
vzdržuje, zato so oteženi dostopi do gozdov, hribovskih predelov, gorskih kmecij;
- stanje gozdov je kritično, vse slabše je vzdrževanje
gozdnega reda, varstvenih in sanacijskih del, nege
mladja in nasadov, gojitvenih del, seka se najkvalirctnejše drevje, kar slabša sestojne zasnove, širijo se
grmišča in devastirani gozdovi;
- število brezposelnih v gozdarstvu in lesarstvu se povečuje, gozdna in lesna proizvodnja je v krizi, podeželje se prazni, zarašča se kmetijski prostor, propada
kulturna krajina, zožuje se nacionalni demografski
prostor~

- ogroženost gozdarstva, zmajševanje strokovnih kadrov, zaposravljanje znanja lahko povzroči nezainteresiranost za štlidij gozdarstva, kar bi lahko kritično
ogrozilo eksistenco pedagoške in znansiveno raziskovalne nadgradnje gozdarstva.
- držnva premalo vlaga v gozdove in gozdarstvo, pa še
to postaja precej dražje od prejšnjega, ki se je samofinanciralo; je slab gospodar saj si ne prizodeva povečevati deleža javnih gozdov, ne skrbi za nji hov o
vam ost;
- vpletanje aktualne politike v gozdarstvo je nevzdržno,
slroka se mora podrejati ozkim interesom zdaj ene,
zdaj druge stranke, gozdovi in gozdarstvo pa potrebujejo srabilno, državno razvojno strategijo;
- gozdarstvo nima pravega resorskega partnerja, zato
težko uveljavlj<t svoja izvirna strokovna načela, po
katerih je bi lo stoletja prepoznavno, predvsem po
trajnosti, sonaravnosti, mnogonamenskosti. V sedanjem partnerstu s kmetijstvom prevladuje Izključni
interes materialnega pridobitništva 12 gozdov in gozdarstva na račun splošno koristnega.

Vsako nad::1.ljnje naštevanje negativnih pojavov (teh
je še precej) lahko le še dodatno stopnjuje prepričanje,
da so slovenski gozdovi in gozdarstvo resnično bolj
ogroženi kot kdaj koli v novejši zgodovini. Nasilnemu
uničevanju gozdov in totalnemu rušenju gozdarskega
sistema bi se morala gozdarska stroka kot celota, (ZGS,
podjetja, fakulteta, inštitut in še kdo) soodgovorna za
sedanje stanje že zdavnaj odločno upreti, ne pa ves ta
čas molče in neprizadcto opazovati uničevanje področja, ki ji je zaupano, kot daje to enosravno sploh ne
zadeva. To je nenormalno nereagiranje za ohranirev
lastne eksistence in ohranitev slovenskih gozdov, kar
je bilo prizadeti javnosti ves čas nerazumljivo, češ, kje
pa so sploh gozdarji 1n zakaj jih ni nič slišati.
V nasprotju z vsemi temi negativnimi pojavi, ki
gozdove in gozdarstvo kot eno redkih, nacionalno zelo
pomemhnih dobrin lahko kmalu popolnoma izničijo.
pa Slovenija podpisuje vrsto mednarodnih konvencij
o varstvu narave, okolja, še posebej gozdov (Rio de
Janeiro, New York, Helsinki, Kyoto ). Te mednarodne
obveznosti nanu·eč izpolnjujejo lahko le najbolj zdravi,
stabilni in urejeni gozdovi, optimalno razvita, tudi
sistemsko podptia stroka, vrednotenje nakopičenega
znanja in sto letnih rezultatov dela gozdarskih strokovnjakov in aktualnih družbenih sistemov. Ob tem slo·
venska politika. sočasno z lobiranjem približevanju
zahodnih integracij (EU, NATO) na vso moč hvali
dobet' odnos do gozdov in narave nasploh, zato jo zdaj
vsi državljani. ki nam ni vseeno, kakšne go1dove imamo danes in kakšne bomo zapustili prihodnjim generacijam, tudi v fnnkcij i global nih ekoloških zahtev
javno pozivamo, da bistveno spremeni odnos do gozdov
in vsega, kar je z njimi povezanega. V nasprotnem
prin1eru bomo prisiUeni, čeprav neradi, obvestiti mednarodno skupnost, da se vandalizem pri nas nemoteno
nadaljuje, da krivcev nihče ne zaustavlja, daje država
pri zaščiti nacionalnih interesov popolnoma nesposobna in brezbrižna, in zato prosimo mednarodne forume.
da ustrezno ukrepajo pri našem približevanju razvitim
SIStemom.

Dr. Alojz Čampa, dipl. inž. gozd.,
predsednik Društva za ohrt~nitev
slovenskih gozdov
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Lesarji - spomladanski tehnični škodljivci lesa
Franci rURLAN*
UVOD

Med množico žuželk, ki domujejo v gozdu so tudi
1esarj1. So tehnični škodljivci, ki lahko povzročajo
znatrll' škodo, če v procesu gospodarjenja z gozdovi

uposrcvmno njihove stalne prisotnosti. Le5 je ob
lesarjev možno razporediti le v
ceJulo!IJi les, zlasti pri drobnejših sor1imentih gradbenega lesa ali drogov. Pri debclcjših sortimentih, hlodih,je mušičavost še bolj odločilna napaka, kljub temu,
da ključne vrste vrtajo le v obodnem delu hlodov (beljavi). Cc omejitve dovoljujejo glede na število rovov
·razporc:d v kakovostni razred hlodov za žago, pa rnommo \· procesu robljenja poleg oblice deske odrobiti
od 3 do Il cm. S tem zmanjšamo gospodarski učinek,
s<Jj Zi) enoto končnegn izdelka rabin10 več lesa (ekonomski problem) in s tem več dreves (ekološki problem). Pri nas so lestvlčarji in lesarji pogosti škodljivci, niso pa pogoste gradacije. Povzročajo lahko veliko
gospodarsko škodo. S pričujočim prispevkom želimo
podati nekaj n<~potkov za zmanjšanje tovrstne škode.
ne

močnejših nap~dih

SPLOŠNO O MORFOLOGIJI rN RAZVOJU
KSJLOMICETOFAGN[H PODLUBNIKOV

Pod ksilomicetofLign Imi podlubniki razumemo tiste
vrste podlubnikov, ki živijo v lesu, v njih dolbejo hodnike in se v njih hranijo s simbiontskimi glivami iz
skupine Ambrosia (Monilia candid.a). Pripadajo dverna
rodovoma: rodu lestvičarjev ( TJypodendron sp.) in rodu
lesarjev (Xyleborus sp.). Ker je rast gliv možna le v
vlagi, napadajo najraje 'pozabljene' sortimente. Ličinke
ne vrlajo svojih rovov, pač pa žive v matičnih rovih.
fmago zapustijo debla skozi vhodno odpnino matič
nega rova. Rojijo zgodaj spomladi in razvijejo eno
generacijo na leto. Najraje nasdijo neolupljen in olupljen [es zimske sečr~e. Pri zimskem lupljenju namreč
v glavnem odstranimo le mrtvi del skorje, medtem ko
ličje na pre(ežnem delu oboda ostane. Zato je oddajanje
vlage iz lesa zelo omejeno, ker je lubje neprepustno
za vlago in zrak (pline). Vlaga v lesu je potrebna za
razvoj glivic, s katerimi se hranijo ličinke. Zato so
~pomladi ogrožene vse zimske! zaloge sorlimentov, ne
• Spec., F. F.. dipl. inz. gozd, Gozdno gospodarstvo Postojna, Vojkova 9, 6230 Postojna, SLO
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glede na to, kje jih imamo: v gozdu, na kamionski cesti
ali mehaniziranih in drugih skladiščih. Visoke spomla~
danske zaloge so tako lahko velik ekonomski in varstveni problem.
Napad spoznamo po majhnih kupčkih zelo drobnega
belega lesnega prahu (črvojedine) na obodu debla, ki
nakazuje vhodni, največkrat matični rov. Moč napada
stopnjuje toplo, soptlmo spomladansko vreme. Večkrat
napad celo prezremo prav zaradi pogostega dežja, ki
spomladi stalno izpira črvojedino iz oboda debla, vhodne odprtine pa so premajhne, da bi jih našli ali opazi li
(če nas na sled ne opozori črvojedina). Največkrat
imajo eno, le nekatere vrste včasih dve generaciji letno.
Prezimujejo v stadiju odraslega hrošča, največkrat v
stelji ali v razpokah skorje in pod skorjo. Vsi lesarji
so tipični cehnični škod ljivci in povzročajo napako lesa,
ki je v standardih opredeljena kot mušičavost
3 KRATEK MORFOLOŠKI OPIS IN NEKATERE
RAZVOJNE POSEBNOSTI NAJPOGOSTEJŠ 1H
LESARJEV PRI NAS

PROGASTI LESTVIČAR (Trypodendron lineatum
01.) je dolg okrog J,5 mm. Napada iglavce, najraje

je 1ko, sledi snu·eka in bor ter zelo redko macesen. Vna
tipične, lestvičaste, 3-5 cm globoke rove izključno v
beljav!. Vhodni rov je radialen, od njega pa se v smeri
branike odcepiw dva materinska hodnika, od katerih
gredo v približno enakih razmaki h navzgor in navzdol
kratki rovi ličink.
Ob ugodnih okol išči nah, ki jih nudi toplo, sopnmo
spomladansko vreme, in ob velikih količinah posekanega lesa se lahko pojavlja tudi masovno. Napada in
plodi se v sveže podrtem drevju, ter v neolllpljenih
panjih in drugem ležečem materialu. Razvije eno generacijo na leto.
BUKOV LESTVlČAR (1iypode11dron domesticus L.)
je po velikosti enak progastemu lestvičatju, sicer je čm,
noge, tipalnice in pokrovke pa ima rumene. Poleg bukve
napada še hrast, gaber, brezo, javor in dmge listavee. Rovi
so prav tako Jesrvičasti. Najprej izgotovi vhodni rov, ki je
obenem matični, od njega pa gredo rovi ličink navzgor,
navzdol ali poševno ob mejah branik. Roji lahko že marca
in razvije eno generacijo na lero.
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VKREPI ZA ZATIRANJEm PREPREČEVANJE
MUS IČAVOSTI
TDko kot ostale škodljivce in žuželke tudi lesa1je

zatirt~mo na dva glavna načina:
. s preprečevanjem (preventivnimi)

ukrepi in

. z neposrednimi (direktnim]) ukrepi.
Preprečevalni ukrepi so zelo učinkoviti in poceni,
tej ih dosledno izvajamo v o kvi lU tehnoloških procesov
tako pri gojenju gozdov kot pri pridobivan ju lesa.
Najvažnejši ukrep v procesu gojenja gozdov je pravobsna izbirCl drevja za posek. Čim več dreves skušajmo izbrati za posek, preden se posušijo. Na ta način
dosdemo vsaj dva učinka:
. Preprečimo razvoj žuželk, v nnšem primeru lesarja,
kar zmanjšuje stroške varsrv~ gozdov. Pri iglavcih se
pred lesarjem pojavi še lubadar. Če pa zajamemo v
izbim za posek le suho drevje, omenjenih žuželk ne
zatira mo, ampak jih celo goj imo. Pri tem pa časov11o
zamujeno odstranjevanje mrtvih osebkov prav nič ne
prispeva k doseganju dolgoročnih ciljev gospodarjenja z gozdovi .
. Tako izbrano drevo ni izgubilo tehnične vrednosti in
ob ne sprem en jen ih stroških se tudi pri hod ek od lesa
ne manjša, s tem pa tudi učinek gospoda1jenja z gozdov t.
V okviru gojenja gozdov obstaja še množica dolgoročDih ukrepov, ki so zaobseženi v načrtih gospod.arsk.ih enot in jih tu ne navajamo.
Tudi s procesom pridobivanja lesa vplivamo na
populacijo lesarjev. Pomembno je izvajanje naslednjih
ukrepov:
· Čim, manjše zaloge lesa v vseh fazah proizvodnje
(gozdu, kamionski cesti, CMS in drugih skladiščih)
v kritičnem torej ~pomladanskem času, pCI tudi sicer.
· Dosledno moramo upoštevati določbe Zakona o gozd0vih glede ravnanja s posekanim lesom v lubju. To
pomeni, ua mora od poseka do predelave lesa preteči
čim krajši čas in je 30 dnevno obdobje le dovoljena
skrajnost.
· Preprečeva!ni ukrep pri iglavcih je tudi pravočasno
lupljenje. Ročno lupljenje je drago in ga danes skoraj
nihče ne izvaja. Žal je tudi obseg lupljenja na nlchan:zimnih skl~diščih vedno manjši zato, ker v prodaj1\lh cenah ni več razlike med lesom z lubjem in brez
llJega. Zato je les na skladiščih pogost objekt napada
lesarjev. S tem stroške gospoda1jenja z gozdovi spet
povečujemo tako zaradi povečanega varstva in kot
slabše kakovosti predelave lesa v lubju.
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To so ukrepi, ki ne zahtevajo posebnih stroškov in
so sestavni del rednegt~ gospodarjenja. Z njimi preprečujemo pojav škodljivcev.
Če se škodljivec (lesar) pojavi v velikem številu in
povzroča že ekonomsko škodo, uporabljamo neposredne ukrepe. Včasih tako "učinkovita" kemična sredstva
so dllnes v gozdarstvu pr<"ktično prepovedana ali paje
uporaba natančno opredeljena glede na prostor, čas in
vrsto. Od ostal ih neposrednih ukrepov pa pridejo v
poštev feromoni ln !ovna drevesa tako kot p1i lubadarju.
To pa sta ukrepa, ki smo jih v zadnjih letih lahko podrobno spoznali.

6 SKLEP
Cilj vsakega gospoda1jenja je trajno dosegllti čim
donosnost. To velja tudi za gospodarjenje z gozdovi, vendar moramo pri tem poleg ekonomskih upoštevati tudi ekološke in nmoge druge dolgoročne vplivne dejavnike. Eden izmed teh je tudi pravočasna izbira
fiziološko oslabelega drevja za posek ter takojšnja
izvedba celotnega procesa pndobivanja in predelave
lesa. T::~ko bomo za količinsko znan (opredeljen) etat
dosegli praviloma večji dohodek, s tem pa dolgoročno
poveča 1i uči nk o vi to st gospodarjenja z gozdovi.
večjo
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Kadri in izobraževanje
Tečajna

dejavnost na gozdarski šoli v Postojni

Marjan VADNU*, Pavel VRTOVEC**
UVOD

Z ustanovitvijo Gozdarskega šolskega centra v
Postojni je bila leta 1959 fonnalno ustanovljena tudi
Šola za gozdne delavce. Dejansko paje poklicna šola
za gozdne delavce pričela delovati šele leta 1966.
Dotlej so bili gozdni delavci v Sloveniji zgolj samouki
ali pa je bi lo usposabljanje vezano na nefonna Ine, priložnostne tečaje. Zanimivo je, da je bil na šoli najprej
uveden tečajni pou k za odrasle kandidate. Ti so se
pričeli usposabUati za gozdne delavce aprila omenjenega leta. V šolskem letu 1967/68 se je yt>isala v šolo
rudi prva generacija z rednim statusom učencev za poklic gozdnega delavca. Pogoja za vpis na šolo sta bila:
uspešno opravljenih 61et osnovne šole in zdravstveno
spričevalo. Učni program je bil sprva dvoleten. Po
končanem šolanju so učenci opravljali zaključni izpit
in z nj im pridobili ustrezno kvalifikacijo. Z leti so se
učni programi programsko razdeli h, skladno s predvidenimi različnimi kvalifikacijami: za sekače, za gojitelje, za semenarje in drevesničarje. Od lettl 1971 je
šola delovala kot Šola za gozdarje. Z uvedbo sistema
usmerjenega izobraževanja je na šoli bil uveden enoten
dvoletni program za poklic gozdar. Za vpis na šolo je
bila poslej potrebna popolna osnovna šola. Po ukinitvi
usme1jenega izobraževanja poteka šolanje po enotnem
triletnem programu za poklic gozdar. GŠC je 1976,
skladno s potrebami, pričel uvajati mdi doizobraževalne poklicne tečaje, tako za sekače (varno delo z
motorno žago), za gozdne traktoriste in druga zahtevnejša gozdarski\ dela. Tečajna dejavnost je vse do danes
ostala na Srednji gozdarski in lesarski šoli okvirno
nespremenjena, programi in vsebine tečajev pa so se
spreminjali v skladu s potrebami časa.
2 ŠOLANJE lN USPOSABLJANJE GOZDNIH
DELAVCEV V SLOVENI.J1

Zanimivo je, da vse do ustanovitve GŠC v Sloveniji
ni bilo resnejšega interesa za poklicno šolo za gozdne
delavce. Šele uvajanje ročne verižne motorne žage in
~ M. V., inž. org., Srednja gozd3rska 111 lesarska šola
Postojna, rrž<~ška 36. Postojna. SLO
** P. V., dipl. inž. gozd .. SrednJa gozdarska in lesarskfl.~ola
Postojna, Trž.a~b 36, Postojna, SLO
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vse večji delež mehanizacije v gozdni proizvodnJi nasploh, so bili teht.ni razlogi, ki so končno pripeljali do
ustanovitve delavske gozdarske šole. Šola za gozd11e
delavce je sprva delovala le v Postojni, pozneje pa so
pričeli pod okriljem GŠC delovati, tudi dislocirani
izobraževalni centri pti tedanjih Gozdnih gospodarst,
vih Slovenj Gradec, Maribor, Novo mesto, Nazarje,
Bled, Tolmin, Celje in Brežice. Za vpis na šolo za
gozdatja je moral kandidat predložiti zdravniško spričevZ~lo o psihofizičnih sposobnostih za delo v gozdarstvu in učno pogodbo z Gozdnim gospodarstvont
ter imeti uspešno končanih vsaj 6 lel osnovne šole. Vpis
v redni program šole za gozdatje nikoli ni bil posebno
visok. V osemdesetih letih je interes za šolanje, ver~
jetno v skladu z interesi in politiko takratnih GG, izrazito upadel, dislocirani centri pa so rovsem prenehali
z delovanjem.
Tečajni pouk za odrasle kandidate je na šoli za. gozd-·
ne delavce leta 1978 obsegal po dva pet mesečna tečaja
s poukom v Postojni, ostali cLJs pa so kandidati prebili
pri praktičnem delu v dislociranih izobraževalnih centrih. Mimogrede: za ustrezno izobraževanje in llSposablj;mje kmetov - lastnikov gozdov se v šestdesetih
in sedemdesetih letih ni nihče posebej zavzemal.
Usposabljanje in doizobraževanje go2dnih in dntgih
delavcev za različna zahtevnejša in specializirana deln
v gozdarstvu, je postalo ena temeljnih in stalnih dejavnosti GŠC v sedemdesetih letih. Uvajanje teč.ajnih
dejavnosti je narekovale več rt~zlogov. zlasti predpisi.
Ti so za gozdne delavce predpisovati minimalne izobrazbene in usposobitvene pogoje. Pomembno je bilo
tudi dej stvo, da se je v gozdarstvu vse bolj širil spekter
zahtevnejših special izinmih del, ki so te1jala dodatno
usposobitev delavcev. Ne nazadnje, v gozdarstvu so bili
zaposleni povečini delavci, ki niso imeli potrebne izobrazbe in so jo na ustrezen nllčin morali pridobiti. Ponudba rečajev je postajala vse pestrejša. Mladih ljudi,
z redno pridobljenim poklicem gozdnega delavca sprva
še ni bilo, pozneje jih je bilo premalo. Po takr2tnih GG
je prevladala miselnost. da mlaJi ljudje pač nimajo
ustreznih izkušenj, njill šolanje pa je, v primerjavi z
usposabljanjem starejših delavcev, predrago. Takšna
miselnost se je v slovenski izvajalski gozdarski operativi dodobra ob rani la vse do danes.
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Kadri in izo l)raževan.je
drugih kandidatov je bil do1lej n::~mreč doknj skromen.
Padec zanimanja za tovrstno uspos?obljanje po lehJ
1987 je biJ sprvil drastičen (dve leti tečaja sploh nismo
izvajali), posropomn pa se je zanimanje obudilo in
zadnja leta celo narašča. Pač pa je v zadnjih letih vse
bolj pestra sttuktura tečajnikov gkde na delovno mesto
in delodajalca, kar govori o spremenjenih razmerah v
slovenski gozdarski izvajalski operativi ter v zaposlitVCJli politiki v gozdarstvu in sorodnih dejavnostih pri
nas.
Tečaje za varno delo s traktorji in traktorskimi
priključki v gozdarstvu smo pričeli i~vajati šele leta
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6: Delo s hidravličnimi nak!adalnimi napravami
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Tako zmanjšan obseg udeležbe pa se značilno več ne
zmanjšuje, pač pa se nadaljuje v skoraj konstanrnem
obsegu vse do lanskega leta. Seveda se je močno spremenila strukrura tečajnikov glede na delovno mesto in
delodajalca.
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(jr;lfik n 5: Vamo delo s trakto~i in traktorskimi

prikijučki

1983, v skladu z n11raščanjcm zanimanja za pridobirev vozniškega dovoljenja F kategorije in z vse večjo
in pestrejšo uporabo različnih priključkov. Čeprav gre
za različne priključke in dejavnosti, se skupni splošni
trend zanimanja za tovrstne tecaje v zadnjih letih celo
nekoliko povečuje ali vsaj stagnira na ISO do 200 udeležencih letno. Ta številka je dokaj visoka in je na
vprašanje, zakaj takšno in tolikšno zanimanje za rovrstne tečaje, težko odgovoriti. Očitno je. da z njimi
vsaj deloma zapolnjujemo sicer vse do danes neizpolnjene potrebe po ustreznih znanjih, ki naj bij ih imeli
vsi tisti, ki se kakorkoli, vendar bolj ali manj občasno,
povečjni torej neprofesionalne, ukvarJajo s traktorskimi
deli, z deli z raznimi traktorskimi priključki, rudi s
tak1mi za dela v gozdovih. Takih ljudi paje v Sloventji
očitno vse več ali bolje, vse več je ljudi, ki se zavedajo
potreb po takšnem usposabljanju.
Tečaji za delo s hidravličnimi nakladalniki nikoli
niso zanimali le delavcev s področja gozdarstva, toda
nekdanja GG so bila vendarle največji interesenti za
tovrstno usposablJanje delavcev. Zanimanje in potrebe
so oaraščali skladno z naraščanjem mehaniziranosti
prevoza lesa v gozdarstvu. Razlogi za izrazit padec
števila k;mdidatov po letu t 987 so podobni, kot smo
jih v zvezi s kadrovsko politiko tedanjih GG že navedli.
11 4
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3.3 Kakšna bo pr ih od nost tečaj nega poklicnega
doizobraževanja in usposabljanja za dela v
gozdarstvu?

Na bodoče potrebe po kvalificiranih in usposoblje·
nih kadrih v slovenskem gozdarstvu bo vplivala vrsta
dejavntkov, ki jih je v današnjih razmerah težko objektivno napovedovati. Vsekakor bodo osnova gozdarskega poklicnega lzobmževanja in usposabljanja IWva
nomenklatura poklicev v gozdarstvu ter njej ustrezni,
prenovljeni učni programi. Res pa je, da bo to le formalen okvir, ki bo zaživel in bo živel, če bo za obstoj
gozdarske šole m gozdarskega poklicnega izobraževanja tudi ustrezen interes javnosti in stroke. Predvsem
na ta interes bodo vplivali številni dejavniki_ Poskusimo našteti nekatere poglavitnejše:
- Nomenklaturil poklicev v gozdarstvu.
-Dejanske potrebe po kvalificirani delovni sili v slovenski gozdarski izvajalski operativi; teh danes v
Sloveniji žal nihče ne pozna in ne zna prognozirari.
- Dinamika zamenjave poklicnih kadrov v gozdni proizvodnji glede na pričakovano izmenjavo generacU
(imamo v povprečju dokaj staro in vse bolj srarajočo
se populacijo gozdnih delavcev) in Jlukmacijo (še
nadalje ostaja neizpodbitno dejstvo. da so gozdarska
dela nevama, naporna, zdravstveno tvegana in da so
le redki, ki ostanejo v stroki in rc\ativno zdravi do
upokojitve).
- Doslednost države pri upoštevanju ter sankcioniranju
minimalnih izobrazben ih in usposobitvenih pogojev
za zaposlovanje v gozdarstvu; v sedanjih razmerah
Goz.dV 56 (1998) 2
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njena pristojna ministrstva, le eden izmed partnerjev.
Vsebino in kakovost pokJicnemu gozdarskemu izobraževanju bodo morali izkazati dejavniki stroke.

·nas 11 i znano niti število zaposlenih v celotni goz-

~~rski i1. vuja lski operativi niti ~i uči~lkovite~a nadzora m1d izpolnjev<mjem za.~oslttvenrh pogojev; vse
več je sivL: in črne ekonomiJe..
. . .
_ Pogoji za zaposlovanje d_~m~člh ~.vahftc1ran1h d~lav
cev ali prtlH~enth domac1h tn tUJih delavcev alt de]a'\•cev brez ustrezne izobrazbe in usposobljenosti.
_ Rnvoi ~troke, nova oprema, stroji, priključki in tehnologi~ie !er interesi proizvajalcev in prodajalcev za
uvnjan_i :-: teh novosti v operativo, dejanske finančne
mož 110 ~ti izvajalcev ter njihov interes za izobraževanje in usposabljanje delavcev s tem v zvezi.
_ Racion:ilno~t izobraževanja in usposabljanja delavcev
v go7.darsrvu; mišljena je predvsem celotna problematika gozdarskega poklicnega in srednjega strokovnega šolstva pri nas. Meni va, da je vsestransko najracionalnejša in oprimalna za slovenske razmere le
reši ccv. ki bi (oziroma bo) celo eno gozdarsko izobraževanj~ združevala v enem, skupnem gozdarskem
izobr:~:Levalnem centru, predvidoma v Postojni, kjer
so za to dani (skoraj) vsi temeljni pogoji.
_ Prihodnost gozdarskega šolstva v Sloveniji, izobraževalna politika ter ustrezni interesi v stroki in državi;
kakovost izvajanja tečajnega usposabljanja delavcev
je in bo v pretežni meri odvisna od obstoja in razvoja
rcdncg;) poklicnega izobraževanja v gozdarstvu, temu
ustreznih učnih programov, kadrovskih pogojev za
učittiJC in inštruktorje, materialnih in finančnih pogojev gozdarskega šolstva.
- Nonn3tivi in interesi, ki bodo v Evropi prevladali na
področju gozdarskega izobraževanja in usposabljanja. Tem se gotovo ne bomo mogli izogniti. Naj pri
tem opozoriva, da imajo različne evropske dežele
rnlicne modele izobraževanja in poklicnega usposablJanja, ki pa so ali še bodo nonnativno medsebojno
primerljivi in priznani. Tako tudi v gozdarstvu. V
S)o\'eniji si ne moremo privoščiti kopiranja nobenega
od modelov gozdarskega izobraževanja, kakršne poZil nJO v gozdarsko razvitih deželah, saj nam relativna
majhnost države in razmeroma majhne tovrstne poklicne potrebe narekujejo racionalnost in obenem
normativno primerljivost s kakovostjo poklicnega
izobraževanja in usposabljanja drugod.
- P01rebe izobraževanja in usposabljanja lastnikov gozdov in njihovih družinskih članov za opravljanje vseh
del v lastni dejavnosti (več o tej problematiki v nadLJlj evanju).
- Uskladitev odgovornosti, javnih interesov ter interesov
različnih partne~jev v stroki in izven nje pri iskanju
optimalnih rešitev, pri čemer je in bo država, oziroma
GozdV 56 (1998) 2
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Marsikaj od naštetega je v tesni zvezi z (možno)
prihodnostjo šole v Postojni. Racionalne in optimalne
rešitve bo mogoče uveljaviti le, če bomo zainteresirani
znali najti skupni jezik in zagotovi[i nadaljnji obstoj
gozdarske srednje šole kot celovitega gozdarskega izobraževalnega cemra z us[reznimi materialnimi, finančnimi in kadrovskimi pogoji. Med slednjimi velja posebej opozoriti na potrebo šole po ustreznem gozdnem
revirju. Potrebno bo tudi spremljati razvoj srroke, sodelovati z Oddelkom za gozdarstvo in obnovljive naravne vire pri Biotehniški fakulteti Univerze v Ljubljani, z Gozdarskim inštitutom in z drugimi zanimivimi
in zainteresiranimi partnerji ter s proizvajalci in posredniki gozdarske opreme, orodij in mehanizacije.
Učne programe oziroma vsebine rednih šolskih programov in posameznih tečajev bo treba prilagajati razvoju znanj ter potreb zainteresiranih. Znotraj tako organiziranega izobraževalnega centra tudi kakovosti
poklicnega tečajnega izobraževanja ne bo težko zagotoviti.
4

IZOBRAŽEVANJE LASTNIKOV GOZDOV

Omenila sva že, da se za izobraževanje in usposabljanje lastnikov gozdov, še posebej za opravljanje del v lastni gozdni proizvodnji, v preteklosti
nihee ni posebej zanimal in trudil Nevarnosti, zahtevnosti in odgovornosti pri opravljanju gozdarskih del
pa so v mali zasebni gozdni posesti vsaj takšne in
tolikšne, kakor so pri delih, kij ih opravljajo profesionalci, le da lastniki in njihovi sodelavci za tovrstna dela
praviloma nimajo ne ustrezne izobrazbe, niti niso za
ta dela ustrezno usposobljeni, dela pa opravljajo občasno, zato je z.a utrjevanje ustrezne delovne rutine in
izkušenj toliko manj prilik. Tembolj, ker pri nas nismo
imeli in še vedno nimamo nikakršnih predpisov 1 ki
bi urejali in določali izobrazbene in usposobitvene
pogoje za varno delo izvajalcev del v lastni gozdni
proizvodnji in sosedski pomoči niti nismo imeli in
nimamo nikakršnih ustreznih oblik tovrstnega izobraževanja in usposabljanja. Močno naraščanje števila
nesreč v zasebni gozdni proizvodnji v zadnjih letih nas
ne uvršča le na dno ustreznih evropskih lestvic, temveč
tudi terja solidno ureditev sedanjih kaotičnih razmer.
Ko govorimo o usposabUanju lastnikov gozdov in
njihovih družinskih članov za varno in strokovno delo
v gozdu, ne kaže pozabiti, da je bila prav naša šola
11 5
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doned:avna edina ustanova, ki je omogočala tovrstna izobraževanja in usposabljanja v Sloveniji, pa
četudi sta bi la ob~eg in učinek te dejavnosti, v primerjavi s potrebami, zelo skromna. Poleg tečajne dejavnosti, ki je bila že vsaj poldrugo desetletje dostopna
tudi lasmi kom gozdov, se je šola leta 1990 odločila tudi
za ponudbo rednega šolskega poklicnega programa
kmet- gozdar. Žal je bilo zanimanja za vpis v ta program tako malo, da je mora la šola prenehati z razpisi
za vpis v ta program.
Nove družbene razmere so po sprejemu sedanjega
Zakona o gozdovih korenito spremenile tudi razmere
v našem zasebnem gozdarstvu. Večje pravice lastnikov
gozdov in njihova večja odgovornost pa se, očitno, ne
odražajo v ustreznih zakonih in predpisih, ne ko gre
za pogoje izobraževanja in usposabljanja tistih, ki delajo v zasebnih gozdovih , ne ko gre za pogoje varnega
dela v lastni ali sosedski gozdni proizvodnji . Zakon o
gozdovih nalaga Zavodu za gozdove Slovenije, da,
med ostalim, skrbi za izobraževanje lastnikov gozdov in :z:a svetovanje prl gospodarjenju z njihovimi
gozdovi. Pri rem ne določa fom1alne in verificirane
oblike izobraževanja in usposabljanja niti, tud] posredno, ne ponuja udeležencem takšnega izobraževanja
nikakršnih stimulacij in bonitet>ki bi bile odraz inte~
resa države za pospeševanje takšnega izobraževanja.
Na SGLŠ vidimo eno od možnosti za nadaljnje uveljavljanje tečajne dejavnosti tudi na specializiraoem
področju Jzobraževanja in usposabljanja lastmkov gozdov in njihovih družinskih članov. Ne le na šoli, ocenjujemo, da imamo v Sloveniji na področju znanja
in usposobljenosti malih lastnikov gozdov ogromno vrzel, ki bi je ne smeli tolerirati v nedogled.
Nasprotno: vsi bi se morali tmditi, da se ta vrzel zapolni
z ustreznimi znanji, odgovornostjo lastnikov gozdov
in vamos~o vseh ristih, ki v teh gozdovih delajo.
Zavod za gozdove ima pri opravljanju izobraževalnega poslanstva do lastnikov gozdov dolo~ene, z zakonom določene naloge, pa tudi prednosti, saj s svojimi
ka dli dobro pokri va vso drža vo. Z nj imi je do neke mere
tudi sposoben pokrivati potrebe po določenih neformalnih oblikah izobraževanja in osveščanja lastnikov
gozdov. Kadri Zavoda sicer povečini nimajo ustreznih
anciragoških znanj in izkušenj, Zavod, žal, rudi nima
ustreznih izobraževalnih programov. Ob sicer potrebnem in koristnem neformalnem izobraževanju in ozaveščanju lastnikov gozdov pa v Sloveniji vendarle potrebujemo namenske izobraževalne programe, ki bi bili
veri ficirani in bi celo v ito reševali tovrstno problematiko . Poleg tega ni vsakdo, kljub strokovnemu znanju,
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primeren za tovrstno delo . Spričo razmer v slovenski
zasebni gozdni posesti (veliko število lastnikov, v pov.
prečju majhne gozdne posesti in velika' parcelna raz.
drobljenost zasebnih gozdov) se torej zdi ta naloga
malone neuresničljiva.
Na SGLŠ smo radi in z razumevanjem sprejeli vabilo in pobudo Zavoda za gozdove za sodelovanje pri
neformalnem izobraževanju in usposabljanju lastnikov
gozdov. Izobraževalne dejavnosti so stekle pred tremi
leti . V kontekstu tega sode lo vanja smo doslej pripravili
nekaj izobraževalnih programov in s precejšnjim uspehom izvedli več eno- in dvodnevnih demonstracijskih tečajev za lastnike gozdov in njihove družinske
člane po vsej Sloveniji; vse na terenu, v bližini domov
udeležencev. Doslej smo pripravili in opravljali dve
vrsti tečajev:
- varno delo 'l motorno ž.ago; dvodnevni tečaj - 16
ur m
-različne enodnevne tematske tečaje : varno delo z
motorno čistilko, krojenje in sortir<~.nje gozdnih lesnih
sortimentov, delo v snegolomih in žledolomih, vzdrževanje motorne žage, demonstracija pravilnega podiranja drevja, traktorsko spravilo lesa; enodnevni
tečaji po 6 ali 8 ur. Tovrstna tečaj na dejavnost šole je
prikazana na grafikonih 7 in 8.
V grafikonu 7je podan številčni pregled opravljenih
enodnevnih in dvodnevnih tečajev; dvodnevni so bili
predvsem tečaji za varno delo z motorno žago, med
enodnevnimi pa so prevladovali tečaji za vzdrževanje
motorne žage. Grafikon 8 prikazuje udeležbo na teča
jih . Tečaji so se dobro uveljavili Zanimanje zanje
dokazuje, da so takšne oblike izobraževanja in usposabljanja lastnikov gozdov potrebne in dejansko vlada
med potencialnimi udeleženci zanje veliko zanimanje.
Število tečajev in udeležba naraščata skladno z možnostmi Zavoda za gozdove (denarno) in SGLŠ (zmogljivosti učitelj~kega kadra) . Z dosežen im pa so realne
možnosti obeh partnerjev praktično povsem izrabljene,
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Gr· li kon 7: lJsp~abljanje lasrni.kov gozdov- število enodnevnih
1n dvodnevnih tečajev po lelil1
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Gr::tti ·on il: UsposabUanje laslnikov go2dov - stevilo tečajnikov v
C"ncdncl'llill in dvodnevnih lečajih , po letih
četudi

so dejanske potrebe neprimerno večje. Namreč:
taki našini izobraževanja imajo predvsem nalogo osvešeanja in so demonstracijskega značaja. Tudi če bo
imel v bodoče Zavod za te namene več denarja, ga
objek ti vno nikoli ne bo do vo lj za resnično usposabljanje I<~SII\Ikov gozdov. Pa tudi na šoli lahko ponudimo
Ic toliko učiteUev praktičnega pouka, kolikor jih bo
imelo l.:lgo(Ovljeno delo ter ustrezno plačilo zanj . Na
šoli sodimo, da bi v prihodnje morali razmišljati in
delova1i v n~slednjih smereh:
- PotrchHjemo celovit državni program izobraževanja
Jas!nikov gozdov s formalnimi in neformalnimi učni
mi programi, dolgoročno strategijo izvajanja pl·ogramov t~r ustrezno reširvijo financiran ja takega izobraŽt\-ill"IJa.

- bgotoviti bo treba določene formalne, verificirane
obli.ke izobraževalnih in doizobraževalnih programov
za lastnike gozdov, za opravljanje vseh poglavitnih
dcl v gozdovih, tako pri pridobivanju kot pri negi in
v;nst v11 gozdov.
- N11d;djevati in širiti bi morali neformalne izobraževalne dejavnosti z različnimi tem3tskimi tečaji, eno
in dvodnevni mi, ki naj 11deležence predvsem os veščajo zn strokovno, odgovorno, smotrno in varno delo
V g1)Zdll .
- K i:tdclavi in izvajanju celostnega državnega izobražcv<Jlnega programa in oblik izobmževanja lastnikov
go-;:dov bi morali pritegniti vse zainteresirane dejavnike: poleg Zavoda za gozdove in SGLŠ npr. rudi
Strojne krožke pri kmetijski pospešev11lni služni,
Kmc!ijsko zbomico, katere ustanovitev se napoveduje. Združenje lastnikov gozdov in Zadružno zvezo.
-Delež SGLŠ pri tovrstnih dejavnostih bi lahko izdatneJe povečali in razširili le, če bi šola lahko zaposlila
11ekaj novih učiteljev praktičnega pouka in bi lahko
pogodbeno pritegnila k sodelovanju inštruktorje na
tereml, ki so sicer zaposleni prj Zavodu za gozdove
<:~li pri izvajalskih podjetjih.

GazdV 56 (1998) 2

Na šoli menimo, da je dosedanje skupno delo Zavoda za gozdove in naše šole šele skromen začetek obsežnega in razvejenega izobraževalnega dela na področju.
ki še ni v celoti definirana, ni zakonsko, programsko
in vsebinsko obdelano in na katerem bomo v prihodnje
imeli dovolj nalog in dela vsi: Zavod, šola in drugi
pristojni ter zainteresirani. Na naši šoli smo pripravljeni
resno in odgovorno sodelovati tako pri pripravljanju
kot pri izvajanju takšnih programov, saj menimo. da
smo za tovrstno delo tudi poklicani in usposobljeni,
vsaj deloma pa rudi že opremljeni. Takega mnenja so
tudi na Zavodu za gozdove, zato so nam tudi ponudili
sodelovanje.
S ZAKLJUČEK
Tečajna dejavnost je ena izmed uveljavljenih oblik
dopolnilnega izobraževanja in usposabljanja na SGLŠ
v Postojni. Razvijala se je kot odraz nekdanjih potreb
takmtne gozdarske operative, pa tudi nekaterih drugih
interesentov. Ostala je v okvirih ustaljenih potreb po
določenih programih, ki so se sicer vsebinsko spreminjali v skladu s časom, potrebami in učnimL programi .
Poleg uveljavljenih tečajev z verificiranimi programi,
se je SG LŠ v zadnjih letih, v sodelovanju z Zavodom
za gozdove, pričela ukvarjati tudj z izvajanjem neformalnih oblik izobraževanja za potrebe lastnikov gozdov.
Tridesetletne izkušnje pri poklicnem izobraževanjn
in usposabljanju gozdnih delavcev dokazujejo, da tovrstna dejavnost ne more biti na ustrezni strokovni
ravni >če ne deluje v okviru ustanove, ki se tudi sicer
ukvarja s strokovnim in poklicnim izobraževanjem zn.
potrebe gozdarstva. V okviru skupne izobraževalne
ust<lnove ali šolskega zavoda je mogoče ?.agotavUati
potrebno kakovost izobraževanja ter racionalno in optimalno zagotavUati izohraževalne kadre, splošne finančne in materialne pogoje, potrebne prostore in opremo .
V bližnji prihodnosti pričakujemo sprejem nove
nomenklarure poklicev v gozdarstvu. Z novo nomenklaturo bo potrebna prenova učnih programov in učnih
načrtov za posamezne gozdarske strokovne predmete.
Razumljivo je, da bo lakšni prenovi morala slediti tudi
prenova tečajnih programov, predvsem tistih fonnalnih
in veriticiranih programov usposahljanja in doizobraževalnih programov, k sodijo h gozdarskim poklicem.
Verjetno bo dosedanji ponudbi SGL~ potrebno dodati
še nekatere nove, času in potrebam ustrezne programe.
Ti bodo ne le odraz potreb izvajalcev v gozdarstvu,
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temveč bržko:1e tuth. da leč bolj kot doslej, odrat ponudbe in interesov pr01ZVHjalcev in prodajalcev gozdarskih strojev tn opreme. V okviru tečajnih dejavnosti
za poklicna usposabljanja m doizobr~ževanje bo nuJno
potrebno zagotovili več strokovneg:l sodelovanja z Oddelkom za gozdarstvo in obnovl1ive naravne vire pri
Btotehn1šk1 fakulteti Un•ver7e v Ljubljan• 111 7 Go7darsklm inštitutom Slovenije, pa tud1 z Zavodom za
gozdo'e Slovemje, IZVaJale• ,. gozdarski operdtivi ter
z vsem• drug1mi, za go1darsko izobraževanje zainte•cs•rannn• 01ganizaetjam1 in deJavniki . Ustreme oblike
poklicnega iwbraževanJa m u~posabljanja bodo,
slednj1 č, morale bui tud1 pnmerljcve z evropskimi.
Povsem nedodelane ostaJa še nadalje področje izob•ažev<~nja 111 usposablJanja lastnikov gozdov. Pri teJll
se potrebe po izobraž.:vanju 111 usposabljanJu sicer
kaieJO pri vseh kategorijah lastnikov go7.dov, pt)Sebej
pa izstopajo pn vseh tisuh, k1 se neprofesionalne uh-arjaJo z IZVaJanjem go7darskih dcl v za~ebnih gozdovih,
naJsi ~o lastmki ah družinsk1 člani ah se udejstvujejo
v okv111h sosedske pomoči Dej5rvo JC, da področje
izobraievanja lasnuko' gozdov sploh m zakonsko in
programsko defimrano. ni formalnih. veriflc1ramh oblik izob1aževanJa lastnikov, 111 ustrczmh oblik stimulaciJ. ki b1 tak~ no 11obraie\ anje in usposabljanje pospdevale. Pač pa se lahko pohvahmo z zastrašujoči mi
podatki o nesrečah pri delu pn gozdarsk1h deJ3vnostih
v zasebnem sektOrJu Tud1 na tem podro~ju dejansko
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ne premoremo rešuev, k1 bi bde skladne in primerljive
z re.šavami v drug1h. gozdarsko ra7virih evropskih
držanh Kakršnekoli re~ itve že SI bomo znati m uspeli
v pnhodnje organiZirali , ho 7anje potrebna podlaga
nacionalni program gozdorskegliiZObraževanJa 73 potrebe lastmkov gozdov. potrebna bo zakon:.ka m finančna podpora države, potrcbm bodo ustrezm 1zobraže.
valni kadn
SGLS PostOJna SI bo ' seka kor pritadcvala za skladen razvoj gozdarskega poklicnega, strokovnega tn
tečajnega. fortnalnega m nefonnalnega, izobraže,anja.
Tt>meljne mzakonske odloči tve pa Il ISO,. nJenih rokah,
zato bo temelje za nada IJ Ol razvoj gozdarskega 1ZObražcvanjll vseh oblik in na v~ch 1avneh treba zagotavljati
sporai'umno, s poOIOČJO gozdarske stroke ms širokim
~odelovanjem vseh merod<ljnih in zainleresiranih.
VIRI:

LAP.'\ NJA, D 1 ŠIMN IC. R , 1996. Pregled tečaJev na
GSC Postojna mcd leti 19i0 111 1996.- Semmarska
naloga. Postojna
--- SGLŠ (Srednja gozdar~ka 111 lesarska šola) Po;;tojna.arhiv
Zavod Republike SloveniJe za !olst ~o 10 ~port , 1995.
Gozdarski srednjclolskl programi. -LjublJana.
-- Zakon o poklicnem in suokovnem 170h1a.'cvan)u
- Zakon o gozdov1h - Uracri hst RS. šl 3011993

in prostoru

Alpska konvencija
!\AME

ALP KE KO VE "CIJE

Alpske konvenctje je ugotovuev. da so
Alpe največji enotni naravni prostor Evrope, da jih
označuJe skupne:. specitična 1n raznol:ka narava, kultura in zgodovma ter da so enkraten žh-IJenjSkl, gospodarski, sprosllt..,eni in kulturn• prostor v srcu Evrope Zarad1 velikth razlik v pravnih w·editvah, stopnJi
gospodarskega razvoJa, posehenostl m prometm ob~e
menitv• alpskega sveta ter za1 ad1 vse večJe ogroženos!l
tega prosto• a je dozorelo prepučan_1e. da je treba različne gospod.uske mterese uskladili 1 naravovarsn:enim i in okoljskimi 7ahtevaml, kar se mora izra111i v
Izhodišče
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skupnem. mednarodno obvczu_1očem dokumentu Alpski konvenCIJi - in poscbruh spremljajočih vsebinsko usmerJenih dokumentih - protokohh - za najpomembneJk dru7benc m gospodarske de)avnosti.
KRO OLOGlJA ASTA ~KA ALP<;K.E KO~VE~

CIJE

Pobudo za pnprovo Alpske konvenciJe JC v letu
1988 dal nem~ki m1mster za ~-a~tvo okol_ja mjedrsko

vamost.ie prej pa CI PRA kot nevladna organincija.
Po dogovoru predstavn1kov alpskih držav in takrarnc

GozdV 56 (1998) 2

Gozclarstvo v
.
ke .::vspodcwske skupnosti so države udeleženke
Evro ps ~·
.
..
.
.
.
ri pravi Ic nacionalna poro~1la, na nJ! 11ov1 o~nov1 pa Je
~ilo izdelano skupno poročdo o st~nJU oko~Ja v Alpah.
Na temelju ~ga poročila Je ~tla -~~ltkovan~ mv oktob~
g9 v Tkrchtcsgadnu v NemcJJl na prvt mednarodm
19
konferenci za zaščito Alp (prva A lps~a konferenca)
re'eu 1 Resolucija o zaščiti Alp. Z nJO so se udelesp
J
·
·l K
..
~- · ·
-enke obvezale, da bodo pnpra VI e onvenCLJO o zascttl
~p in ustrezne spremljajoče protokole. Na dJUgi alp.s~i
konferenci novembra !991 v Salzburgu v Avstrt)l Je
bila Konvencija o zaščiti Alp sprejeta. Na tretji alpski
konterenci leta 1994 v Chamberyju v Franciji je bilo
ugulo\'ljcno, da so Alpsko konvencijo podpisale vse
pogodbenice, in tako je konvencija pričela veljati z
marcem J995. V obdobju od konca [eta 1994 do začclkll 19% leta predseduje alpski konferenci Slovenija.
Pogodbene članice Alpske konvencije so: Nemčija,
Slovenip. Avstrija, Francija, Monako in Liechtenstein,
podpisnice konvencije pa so še Švica, Italija in Evropska skupnost. Organi Alpske konvencije so: Konferenca (predvsem sprejema protokole ter določa in priporoči:l ukrepe za uresničeva1~e ciljev na področju raziskav, sistematičnih opazovanj in skrbi za sodelovanje
111ed dr7.Clvami na pravnem> znanstvenem, gospodarskem in tehničnem področju) in Stal.nl odbor kot izvršilni organ (vsebinsko pripravlja Z<lSedanja konference,
predlagn ukrepe za izvajanje določil konvencije in protokol()v, usklajuje vsebine osnutkov protokolov).
VS E BINSKA PODROtJA TER CILJI ALPSKE
KO NV ENCIJE IN PROTOKOLOV
Temeljni namen konvencije je preprečevanje nadaljn.iega ogrožanja Alp z upoštevanjem odgovornosti
povzročitelja za morebitne posledice za dejavnosti v
okolju in izvajanje enotne politike varstva alpskega
sveta z medsebojnim sodelovanjem pri razreševanju
vseh pomembnih vprašanj. Za doseganje zastavljenega
cilja so potrebni ukrepi za razreševanje naslednjih
probtematik:
- prebivalstvo in kulturo je treba ohranjati in razvijati
na podlagi kulturne idenlitete domačega prebivalstva;
- p1 i prostorskem načrtovanju je treba upoštevati
racionalno rabo prostora in zahteve za ohranjanje
zdravega naravnega okolja;
- varstvo zraka je t.reba zagotoviti z izrazi tim zmanjševanjem škodljivih emisij na območju Alp in zunaj
njega;
-varstvo tal je treba doseči z zmanjševanjem posegov
v tla, z uporabo okolju prijaznih kmetijskih in goz-

GozdV 56 (1998) 2

času

in prostoru

darskih proizvodnih tehnik in preprečevanjem erozije;
- v vodnem gospodarstvu je treba ohranjati zdrav
vodni sistem s pomočjo čiščenja voda in z okolju
prijaznimi posegi pri izrabi vodne energije;
- varstvo in uego naravnega okolja je treba zagotoviti z varovat~ern narave in krajine ter z renaturacijo
ekosistemov;
- h dbovsko kmetij stvo je treba zaradi ohranitve tradicionalnega gospodarjenja v kulturni krajini razvijati
na način, sprejemU iv za okolje, in ob upoštevaf\ju vse
težjih pogojev gospodarjenja;
- gospodarjenje gorskega gozda je treba izvaj<Hi zaradi ohranjanja, utrjevanja in obnavljanja splošnokoristnih vlog gozda;
- turizem in preživljanje prostega časa je treba razvijati skladno z varstvom okolja in socialnimi zalite~
vamt;
- ''prometu je treba zmanjšati obremenitve in tveganja medalpskega in meddržavnega promela čez Alpe
do stopnje, ki je primerna za okolje;
- v energetiki je lreba z namenom proizvodnje, prenosa in rabe energije upoštevati varovanje okolja in
ukrepe za zmanjševanje porabe energije;
-pri ravnanju z odpadki je [reba upoštevati nt1čelo
zmanjševanja odpadkov in naravne ra2mere v alpskem prostoru.

Za podrobnejše oblikovanje navedenih ciijev in
pripravo ukrepov za njihovo uresničevanje se pripravijo protokoli, ki jih bodo sprejele ali odobrile posamezne države. Posamezni protokoli pričnejo veljati,
ko jih ratificirajo vsaj tri države podpisnice Alpske
konvencije. Protokoli torej niso zgolj forma Ini dokumenti, z njihovim sprejeljem lahko pričakujemo omejitve pri posameznih dejavnostih, hkrati pa tudi finančne spodbude iz domačih virov in virov Evropske
skupnosti.
SLOVENSKO GOZDARSTVO IN ALPSKA
KOI'I"VENCIJA

Gozdarstvo je neposredno ali posredno vključeno
v številna vsebinska področja (in seveda tudi protokole): urejanje prostora in trajnostni razvoj, varstvo
narave in urejanje krajine, hribovsko kmelijstvo, turizem, vodno gospodarstvo, prebivalstvo in kultura in
seveda še posebej v protokolu gorski gozd. Slovenija
je kot podpisnica Alpske konvencije in protokola za
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gorski gozd prevzela obveze za trajnostni razvoj alpskega prostora.
PROTOKOL GORSKI GOZD

Je eden od osmih protokolov Alpske konvencije.
Slovenjja ga je podpisala v letu 1996. Predstavlja dogovor podpisnic konvencije o uresničevanju sonarav~
nega in trajnostnega gospodarjenja z gozdovi v alpskem
prostoru ob upoštevanju vseh funkcij gozdov in njihove
večnamenske vloge ter rabe. Določbe protokola se
posebej nanašaJo na varovalne gozdove, na (druge)
ekološke in socialne funkcije, na gozdne rezef\.'ate in
gozdne prometnice. Posebej pomemben je del dogovora, po katerem se sonaravne gospodarjenje ures.ničuje tudi v gozdovih s pretežno gospodarsko vlogo.
Protokol prinaša tudi določbe o Li. regresiranju funkcij
gozdov z materialnimi spodbudami in odškodninami
lastnikom gozdov. Posravlja tudi obvezo po načr1nem
spremljanju gospodarjenja z gozdovi - v tem pogledu

posebej ekonomskega položaja gorskega prebivalstva
ter stanja in rabe gozdov. Posebna pozornost je nan\enjena rudi S\'etovanju in izobraževanju lastnikov gozda~
in javnosti
Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire
Biotehniške fakultete Univerze v ljubljani se je na
nove obveze odzval in bo v marcu 1998 na 19. tradicionalnih gozdarskih študUskih dnevih kot osrednjo temo
obravnaval Gorski gozd. Tema Gorski gozd bo obravnavana iz naslednjih vidikov:
- gozdnogojitveni in gozdnovarstveni,
- gozdno biometrijski,
-gozdno gospodarsko organizacijski,
-gozdno inventurni in prostorsko informativni,
- gore in tehnologija,
-krajinsko ekološki,
-gorski gozd kot učitelj,
-proizvodnja v oteženih razmerah in
-varovalni gozdovi v Sloveniji.
Mag. Franc Perko

Poročilo o enodnevni ekskurziji na avstrijsko Štajersko 7. 1O. 1997
Gozdni obrat malteškega viteškega reda

Sommereben v Ligistu
Leži na severovzhodnem odrastku Gol ice (Komlj>e)
z 900 ha gozdne in l OO ha kmetijske površine. Posest
fevdalnega izvora je 1. !928 ku pi la imenovana družba,
ki ima na Štajerskem skupaj 3.300 ha posesti, razdeljene na štiri revi1je. Obiskani gozdni sestoji so na na.dmorski višini okoli J050 m na rastiščlljelovo-bukovega
gozda (Ahieti-Fngetum), kjer smreka in jelka tvorita
93% lesne zaloge in listavci (bukev) le 7%. Od l. [ 970
hi gospodarijo po načelih prebiralnega gozda, čeprav
so sestoji velikopovrši11sko enodobni. Povprečna lesna
zaloga znaš fi 400 m) na ha, letni prirastek 1J m1. Pri
60 lel ih sestoj ne starosti zaenejo z obnovo, ki bo t1 ajala
do konca pomladitvene dobe (pri ok. 120 letih). Cilj
je stopničast sestoj različne starosti s pribli:žno enakim
deležem iglavcev kot listavcev. Sekajo vsako peto leto
v obsegu 6-7% lesne zaloge (ok. 50 m.> na \0 let).
Sečnjo opravijo njihovi delavci ( ok. 2500 m) na se kača
letno), spra,,ilo pa pogodbeni ki z okoliških hribovskih
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kmetij. Na ha gozda je okrog 50 m gozdnih cest, zgrajenih po 2. svetovni vojni, in čez l OO m vlak. zgrajenih
po l. 1980. Sečnja in spravilo se v ogledanih sestojib
opravita brez vidnih in omembe vrednih poškodb na
stoječem drevju in gozdnih tleh, nad čemer smo bili
vsi nemalo presenečeni. Odkazi\o je usmerjeno na
večanje spemenljivosti prsnih premera\' na mali površini, v drugem je enako našemu visokemu izbiral nemu
redčenju. Problem naravne obnove so rešili z večjim
odstrelom srnjadi, ki znaša 40-50 živali na 1000 ha
posesti. Jelenjadi nimajo. Umerne obnove skoraj Jlimajo in po tem, kar smo videli, tudi ni potrebna. Na
ha pustijo propasti 2-3 drevesa. za gnezditvene po1rebe
čmc ž:olne tudi raka s 40 cm premera 11<1 višini 8-1 Om
od tal. Biotske poškodbe zaradi smrekov ih lubadarjev
so zanemarljive. Postavljena imajo tudi gnezdišča za
male dupl111je in dnevna zatočišča za netopirjc. Leta
1978 so na željo Univerze za kmetijstvo in gozdarstvo
z Dunaja (Bodenkultur) izločili dob.er ha velik del sestoja v optimalni fazi (rezervar), s katerim ne gospodarijo in je tako prepušcen naravnemu razvoju.
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Slika 1: Gozdar g. Zmuc:k predstavi gozdno gospodarstvo v obratu Sommcreben

Slika 2: Udeleženci ekskurzije v klimaksnem, jelovo- bukovem gozdu
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2 Gn1..do' i pousn·a Cr iJy na julnem dtfu Colict
(K~•·11lpc)

s~lltno Jllat $rajt>:r.skegl! gf)zdnt ga go~pollnr~tva srno
videli ob potoku Krumhnci:, iz h teregn odvttjajn \'Odo
v ak umufad jskc jcz~m Snbmh na avstrijskem delu

MLKkc Rl:,.b 1cc . Vclcposestniku so gor..dnvi pomcmbm
pttd\'~m kot lh·ljen}skJ pros tor lt:le:ujiii.Si ," tc:mu so
pi>drtjttl• ••si guzduugospo<~s,.~ i "kt<pt Ore ta >Oter
don:<o< sn!leko"" monokcl11ne, lu pa ~ pralc<ično
~,..,

rnl:tdic drevesr.ih •n<(rudi Slllleko•·ih). l'rtd gtad·
nJO JC2'U ~opravili ru.Jične ekoi.:.Ske r.zr~l:.wc v gozdovih obeh dohn (popla>ljene inntpopl» !jenc). med
n)inu tut.h titocc•1ološko kartintn;e V nepopl•wljcnl
doli~• pO<cka Krw11ba</l nodl scdoj opravlJIV~ penodit'' e i'1Mh1.e SJ)l'~~mcr.tr. g_ozd n~. vegetaqje ,18 (.tohnskell"'
dnu i!l v•šc Il A pobočju (St~lne vz('lrčnc ploskve} Il~

prcdVJd<VMJ>h ?adrtcvalntk Sob<uh dejansko ni•na
U'lo.\vnega ~,;•plt \'<' nl e~koHSk(: gozdne tkosts:tentc.
t\anJ~ vpli\1iU:'t g/)utnn gospodar)tvo v prctekll)sci tn

sedanjosti ter 8edanic IQvsko gospodarsr:o
3 Obr• nJtnl ~uk~v JlOld dpa Abit li-Fage/11111 na
m<Ji s Kororko

Za k:\>Otl: s.ta nam kolega z ln~lltuta 7.3 botaniko
Katt-ffl>Uelll Uni•'trt< ,. Gradcu p<>kazala ~e rchkl
bllkovq adeb<l1aka uk obmqo 5Kom<ton•ce'h prah
l.abol<ki doht1o. Tak sozd 1 lU)(mo f10mcsjo smreke
alt jelke bi moral b1h dolgorOCnt go zdno)tOJII\"tfh <liJ
vsake~ • naro·edr.eg~ go><lnogo>pod:.r;kega obrata "'
avstrijske m ~taJtrskem.

.\.fag. Zorrtn Belec. dipl. mZ gc-zd

Napovedujemo io vabimo

Srečanje gozdarjev-

''gozdarski ples 98"

Po dolgih letih čakonJ• in pričakov•nJ, vam Zveza gozdarskih dru~teV Slovenije
(lGDS) sporoča· "Gozdarski ples je prtd-durmi• Tako, Irotjc bilo napisono v najavi
bo 10 <letanje gazda.jev in prijareiJov gol4.,stva, kt si U!ijo prijemcgo dnd.enja U li·
110Y1Jumt prijatelji in ZDMOLJ'le.s bo~ Bkdu, po lcdnu ~ozdov, lo je v pele!< S, 6. 199&
Zhnau $e bomo pričeli ob 18:30 ' ' hotelu As1011ja. Prijavnico "" ples la~o dobi IC pn
va.km aoulankcm ~-u ali pn \-.li U$UI>Ovi (podjtgu) kje.-~ mpos!cni Izpolnjeno
pnJIVnt<O po&ljelC na naslov ·zveza gcncbrsUh drulrcv Slovenije. V«na pol 2. lOM
LJubijana", s prip,.om "Zil sr~anJe". Za udtldencc, lu bodo vS<opruno p<>ravnah pri
blogajni ZGO$ do srede 3 6. 1998, do 14, ure, bo vSlopoioa S,()()C) SIT no osebo, 1ll
v" opnico s spremljevaJko zn GOSt>Ode, o>< romo s spremljevalcem za dame, pnJC cena 9.000 SIT. Za liste, ki blls<e do
•ao,..j navc<icnega claruma na Z('; OS p<\lloli Ic prijavnrco, bo.cena 10 odsrork~v vi,J•· Zamudoilci, ~~senc bodo pdjavni,
bodi> na dan plesa pr\ vhodu plafall20 odstotkov dražje vstopnice kot v ptedp10dajL
Prijavo lahko sporočilo-mdi lCiefonitliO na ~tevilko061 - 113-13-43 inl. 1JO. Na isti tclefons~i ~tevilki l11hko d<)h!!c
od&O\'Ort;;na dodatna vpralanja.. VctM vsropnice je vračuna.o aperitiv ob psihodu1 veUrja. t iva g1a~ba. vodenj~ vet"ern
in plesnosknpina. ki nam ho (>Oile<111l1 , .• ~. Pijato si udei<Unel plačajo samo. Prenoči~ča bo organizator preskrbel :za
>'St udcle!cliGC, ki bodo v p<ijaV~ do 3. 6 1998 sporočih. da felc na Blc<iu prenočili V$ml_ ki bi si želeb pr«pali, • 10
ne bodop<avočaino sporočili, DfBliOtl:IIIOC ne bo mogel j>mli<i za pr<ru>tiltt.
V telji, da gozdm~i ple$ ponovno 1)01l..e vsakOielna pnrc<iitcv Y$eh KOzdlfJCV Slovenije m k.r jt U.Spcl ..
organi:v:~cijaodvis.ua tud1 ocl vas. \'&5 ro-tivarno k udeletbi Včim vct'jcm ~te\ilu
L<:p p<>l4riv ln.nasvidcnje na Il ledu!
Jo!1Jilla, <ajnik ZGDS
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Društvene vesti
Celjsko gozdarsko društvo - predstavitev dejavnosti
Celjsko gozdarsko dmštvo nadaljuje tradicijo deJov~nja Drustva inženirjev in teh~ikov gozdarsrva in

lesarstva Celje. Društvo smo preunenovalt v oktobru
!997. ko smo , na podlagi do loči 1 Zakona o društvih,
sprejeli nov~ statut ~ruštva:
.
Dn.lšl vo una 70 elanov m nasledoJ o strukturo :
gozdarji : 68 članov
nego:tduji : 2 člana
39 članov
_delavc1 ZGS, OE Celje
lO članov
_ delavci GG Celje
3 člani
_delavci gozdarskih zadn1g
8 članov
_upokojenci
7 članov
_ zaposleni izven gozdarstva
l član
_ dclt~vci ZGS, CE Ljubljana
2 člana
_ gozdarski podjetniki
70 članov
Skupaj
Društvo je odprtega tipa in po statutu omogoča
cudi osebam, ki delujejo na t.i. "mejnih" področjih gozdarstva (urejanje prostora, naravovarstvo,
ekologija , biologija, itd.).
Glavne dejavnosti društva v zadnjih nekaj letih so bile:

člansrvo

-Izobraževalna dejavnost:

Jzvedhn delavnic in enodnevnih seminarjev oz. izobrazev<l]nih dni (tehnologija dela s proceso~em, problema! ika podlubnikov, obiskl Kočevskega roga, Trnovskega gozda, gozdov Prekmurja in Krasa).
- Sodelovanje v aktivnostih Zve2e gozdarskih
društev Slovenije:
Udeležba na strokovnih posvetih ter družahnih in
športnih prireditvah pod okriljem Zveze gozdarskih
društev Slovenije (republiške smučarske tekme, lekmc treh dežel, evropsko smučarsko prvenstvo gozdarjev, popotništvo itd.).
- Organizacija večdnevnih strokovnih ekskurzij in
izlelov v tujino:
V zadnjih nekaj letih nas je pot vodila v Anglijo,
Grčijo, dvakrat v Španijo (Katalonija, Madrid), Nemčijo (Schwarzwald), Švico, Avstrijo, na Korziko, v
Egipt, Turčijo in Tunizijo.
-Popularizacija gozdarstva:

Popularizacijska dejavnost med predšolsko in šolsko
mladino, strokovno vodenje po gozdarskih učnih poteh (Pekel v Savinjski dolini in Boč) , skrb za vzdrževanje evropske pešpoti E6, aktl vnos tj ob Tednu

gozdov (posveti, razstave, sodelovanje z lokalnimi
sredstvi javnega obveščanja itd.), odprtje "gozdne
učil ne" v Rogaški Slatini .
- Športna dejavnost:

Organizacija vsakoletnega smučarsk_ega tekmovanja
in teniškega turnirja, občasne tekme v kegljanju in
streljanju z zračno puško.
-Sodelovanje z drugimi gozdarskimi društvi:
Izmenjava obiskov in izkušenj pri delu v ctruštvih,
športna srečanja.

Celjskemu gozdarskemu društvu je v obdobju burnih sprememb v gozdarstvu in s tem povezanim razbitjem prej kadrovsko homogene populacije delavcev
znotraj Gozdnih gospodarstev, uspeJo ohraniti dokaj
visoko stopnjo pripravljenosti za delo in sodelovanje
ter strpen dialog med člani društva. Izkazalo se je, da
je sodelovanje v društ:veni dejavnosti dobra oblika
povezovanja gozdarjev in njihovih somišljenikov v
območju, zato si bomo v društvu prizadevali, da bomo
dosedanjo dejavnost ohranili in jo popestrili na naslednjih področjih:
- izobraževanje članstva
-organizacija zanimivih predavanj s področja
gozdarstva, naravovarstva in uporabne psihologije (komunikologija, tehnike učenja, osebnostni razvoj itd .),
- krajše enodnevne strokovne ekskunije v območ
ju, ki jih bodo organizirali in vodili člani društva;
-ustanovitev stalnib dn1š!venih komisij (izobraževanje, popularizacija, šport)
- pospešitev i.n popestritev meddruštvenega sodelovanja,
- razširitev ~portne dejavnosti na področje ptaninscva
in vodnih športov,
- zabavna dejavnost - npr. gozdarski večer s plesom,
organizirnni obiski kntumih in zabavnih prireditev.
Raznolika društvena dejavnost potrebuje tudi ustrezno finančno pokritje. Letna čiLJnarina, ki za posameznika znaša 5.000 SIT, ne bo zadostovala, zato nameravamo za pomoč prositi rudi nekatere sponzorje iz
gozdarskih vrst.
Če vas zanima sodelovanje: Celjsko gozdarsko društvo, Ljubljanska J3, 3000 Celje, tel. (063) 442 - O16.
Predsednik društva
Bojan Jurko
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In memoriam
GOK: 902.1

Vinko Ni č (1928 - 1998)
Sredi januarja 1998 smo sen~ mariborskem pok ališčU poslovili od Vinka NICA, diplomiranega
. O_Penirja gozdarstva,dolgoletnega vodilnega detnz
· de1·1 smo,
lavca Gozdnega gospo darstva Man·bor. ve
da je težko bolan, kljub temu pa smo upali, da bo
. aga! bolezen m ozdravel ter se vmll med nas.
rnem
.
. . k
Inženir Nič je svoJO bogato ŽIVlJens o pot začel
ed 70 [eti. Rodil seje S. julija 1928 v Mariboru,
~~r sin državnega uslužbenca. _Po ko~.čani_os~ovni
šoli se je vpisal na!. r~alno gmmaZlJO,_kJer jed~
. \i'a !944 končal pet1 razred. Vo.tna v1hra mu m
Jtll. ~nesla , saj je bil julija 1944 mobiliziran v nemš~~~~rojsko . Vinko je čutil odpor do nesmiselnega
· kovanja, zato je februarF 1945 dezertiral ter
VOjS hudi zirnt. preko Koro s~k e pre b'1l na p ohOlJe.
. Tu
se v
.
.
.
je v ilegali do~akal osvo~o~1tev. ~~~em 1945 j_e nad ['eval šolanJe na realnt gtmnaztJl ter matunrall.
~~8. Po maturi se je vpisal na Gozdarsko fakulteto
1
Univerze v Zagrebu, ~iplomiral pa je ~a g~z~ars
kem oddelku Biotehmske f~kult_ete v ~Jl.lbljam ._ Po
diplomi se je l. 1~57 zaposlil pn OkraJ.nl up.t~D~Vl ~a
darsrvo v Man boru, kot referent za JzkonscanJe
~z
. .
dov Leta 1960 se je zaposltl prt Gozdnem gogezdarstvu
.
·
k.
·
d
1
Manbor, Jer Je e a 1 k·ot vo d.Ja gaz dspo a obrata v Slovenski Bistrici, direktor temeljne
neg
· koncno k ot d.ne k tor koanizacije v Rusa)1 m
org ·c 1·ale podjetja vse do upokojitve leta 1991.
meJ
v uozdovih Boca, PohorjJ, KozJaka ID Slo.s kih goric seje spopada 1 z led ino na področju
ve;d,arske tehnologije in organizacije dela. To je bi 1
go
d 1 ·
·
k
čas njegovega zagnanega e a 1n zorenJa, v aterem
·e zrastel v dobrega gozdarskega _stroko~njaka.
j rativca. Znal je rovezovatt svet IZkušenj s svOJO
ope
· · d opo lnJeno
·
·tnte 1·1genco, kar
o in s teortJO
raz ul nsk
·e povzdignile v odličnega poznavalca napredga ja gozdarstva. Vse svoje življenje je posvetil delu
negaših gozdovih . Povso d k amor Je
· prt·š e 1Je
· dograd'l
1
1
~~ kaj novega. Njegova spoznanj~ so iz~ajala. iz
. čela. da rnoramo v gozdno protzvodnJO vklJu~:vati šolane strokov~jake vseh rangov, kajti _le ti
bodo kot skupina znalt s pra_vo mero ~ravna~atJ vse
hnološke novosti z naravn1m1 zakomtostm1 gozda,
~ea bo ekosistem ostal ~eo~rnjen in kljub člove
kovim ~osegom tud1 traJen m homogen.
Ko razmišljam o Vinku kot človeku lahko rečem,
daje bil red, delavnost in poštenost moto njegovega
v

v

v
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•

•

ravnanja. To ga je dvignilo iz povprečja ter ga izgradilo v dobrega gozdarskega strokovnjaka. Nikoli
ni bil zadovoljen z dosežen im . Gnal o ga je dalje v
še bolj zahtevna dela. Kljuboval je vsemu tistemu,
kar ogroža človekov optimizem za doseganje boljšega in popolnejšega.
Ob vsem svojem strokovnem delu je imel tudi
svoj svet skrbi, radosti in njemu svojskega humorja,
kar je pra v tako vključeval v podobo svojega delovanja in svoje osebnosti. Po delovnih obremenitvnh
je svoj mir iskal v idiličnem okolju Južnega Pohorja
nad Polskavo, kjer si je zgra9.il vikend, ki gaje obdal
z vzorno negovani m vinogradom. Tu je sproščal
svojo fizično moč ob delu v vinogradu in vinski
kleti, ko se je ob koncu tedna umaknil v samote pred
mestnim hrupom.
Vinko Nič je ljubil svojo domovino in njene
ljudi , zato je bil predan družbeno politični delavec.
Deloval je med prerrosrimi ljudmi , med gozdarji
in .kmeti ter za njih dobro . Spomeniki l)jegovega
ustvarjalnega dela so mnoge makadamske in asfa !tirane ceste, stanovanj ske sta vbe in drugi obj ck ti
dtužbenega standarda. Vse njegovo delovanje in
ukrepanje je prispeva lo k boljšemu in lažjemu življenju v gorskih vaseh in zaselkih. Ta povezanost
ruralnega področja s kultumimi centri je omogočila
mladim ljudem dostop do šolanja in zaposlevanja.
Skratka, bil je neutruden mož, ki je neprestano vlekel voz napredka.
Kot strokovnega sodelavca ga uvrščamo med kolege, kine nastopajo z velikimi besedami temveč z
dejanji. Svojo priljubljenostje gradil s strokovnim
delom in doseženimi rezultati prav tako pa tudi s
svojo vedrino in humorjem. Za njim je ostala bogata
dediščina, ki jo cenimo. Z njegovim odhodom je
gozdarstvo izgubilo dobrega strokovnjaka. Delež.
njegove ustvarja !nosti je viden v vsaki veji našega
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Trg gozdnih lesnih p roizvod ov
7.godanna obja"\ lj anja cen gozdnih lesnifl pTOilTodOY\' l .ozdAnkem \ CStniku
Od p:--.. OOJ•Ve <.<:r> gotdruh le<OJbUlltlrna>lll\")" pmd:k>j(l"' b lat}oprnnerya\"(1

=

rrc.Wavlj~

r>"Lmerje m•d rovprelno ceno hlooovrn< ro <.U>o dola V l<tU l~)g J< bila I""T".O.. dne\"1>1 moda q
se kanj< 10 pMfl"'VIjiOJe I<.U 17 d10 7a dLJt> od ~ do mnJa, <=O blodo\~1\e f\> 1SQ dJft rO\~
d.~cvru bruto pla<• .<ekafa \·leru 1'"197 J< hrbo ~ 000 :.Il ema bloo<win< pa b.j(l() Sli Z.c!n.nno ll'ol:fA, It
delavec lohko !tla 193S kupil 0,18 rn 1 hlodovmc, lclo 1'191 p• klr0,9 m 1 Če upo:itC\-.m<>, d.uo clclo>11t
ufml<1 pri >«njr dan~~ krat vii)r,J< wo~c~ no c...Oiu proiAodo pnbh2nu cnok
S lem P<i:.l>C•·kom zaklJU~UJcmo utcmciiC\1UrJC Ic rubrike v \'Q1niku. oa.kdn)>i pa bomo pm!xla•"llr
grbanJe ~en 'o2dmb lcsruh pn>rtvuduv v prv<Jn četnltiJU 1998.
Nike Pogočmk
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ZVEZA GOZDARSKIH DRUŠTEV SLOVENIJE

Gozdarska založba

Naiavliamo!
izid 4. kniižice
iz zbirke
(GOZDARSKI NASVET!)
knjižico, ki smo jo že
dolgo časa čakali
Avtorjev:

Franci Furlan
Boštjan Košir

Pri vožnji in obračanju
raktorja po brezpotju
bodi previden!

VARNO DELOS
TRAKTORJI PRI
SPRAVILU LESA
Prednaročila

sprejemamo v pisarni
Zveze, Večna pot 2, 1000 Ljubljana,
tel.: 123-13-43 int. 130.
Prednaročniška cena je 950 SIT.
GozdV 56 (1998) 2
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NOV VRTN I CENTER
NA PRIMOR SKEM

OREVESNICA
STI VAN
Matenja vas
pri Poatoj ni
Tei.Hax :
067/ 54-405

V llašem vrtnem centru
vam nud•mo

sadike za ured itev va~ih v rtov
GRMOVNICE, GOZDNO IN SADNO
DREVJE, ČEBULICE IN TRAJNICE
Za olepšanje notranjosti
SOBNE RA STLIN E
Za ured itev grobov
NAGROBNE RASTLINE, PESEK,
SVEČE, ZEMW A

Ob dela\/Olk•l> od 8 do 17. ure
ob sobotah oo 8 do t 2. ure
VAM NUDIMO
NAI<UP POD UGODNIMI POGOJI

--·4~VILKA 2
w.mk \IO&.Uitl" U • YU.Jf f Nt • NVM8ER 2

ao..w.kl v. .tnlk, LETNIK H • LETO 19U •
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KRKINA MOŠKA KOLEKCIJA

~~~~-~!!~~

uon ~k It pot o. 01ec lev".
ki

Je 07nAčll Ronhlll.

llil!prepo>MVOCI~ <li~VO
mo~keS" 80 1lh VSAI<e:ga
wne<1 p<!llh r.uloinoh vl)l)jev
odllkUIC kOl skAl~ tmnA lrvjA
mol. ln pl~eniiO~I LIOI'
ltDd< te oo rok l 1 \tol<'ll"

utO p•un.w ~ ""'~-'vo

NjriL!Ji~šom v~r"m l~ov

1r.oj1i "'-"' tnn~l 0Ahi<O

Llon Ro<k Black 1~
skrivnostni zapeljivec .
Mimok1<Xi moški ko oe UIW•
kjt:rkoli ObetA veloko, 4 sknto
prlcakovanje NJegova
nOird11iOS( in pMvlju ''M SM
v resni(! nar<•jena IZ člsre
rom..nllkc. Tdk~na je tudo
njegovo\ (h~v,, - skr~vnoscno\
ln rom.>ntlfna

n.\ SVOi

nalin .plovd ""svolo >n

"*'

LQ(>(Io ter "" >Ivljenje lr1 sve1
""'~)~oh

J(Akšnl '" tooel K rkini levil
Le-.io kolekcijo Llon Rock

tvori pet dJS.wnih ltnlj. ko so
Mmenje:ne penm razUtn1n"'
iivljenj•kun slogom sodobnoh
tnclkih:

Llon Rock Cool $1 rhtnl', zn~
in goe Ni je srvMI, ki si 1e r.'
1'1'10~J(i ,,.., bl zn~l n ar~d•ci
N,1jsl visi 11<1 e lastoki nAci
globokim prepnclorn ~~~ t
IMIOnom <r>~.d Obl~kl - lo,.,Ciill
je hl.\den kot led ln m1ren lcot
~kor. ki ovc.ar. Loon Ro< k Cool
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Teden gozdov- onesnaženost slovenskih gozdov
Zadnji teden maja je posvečengozdovom. Teden gozdov je teden,
ko naj bi gozdarji javnosti pobliže predstavili gozd, njegov pomen in
vlogo in neglede kateri organizaciji pripadajo, strnili vrste .
Kot vsako leto so nosilci dejavnosti Zveza gozdarskih društev Slovenije in območna gozdarska društva. Pri izvedbi programa se v zadnjih letih aktivno vključuje tudi Zavod za gozdove Slovenije. Tema, ki
je izbrana za letošnje vodilo dejavnostim, je "Onesnaženost slovenskih
gozdov". Naslov, ki lahko povzroča skrbi in je morebiti simboličen. V S/ovarju slovenskega
knjižnega jezika najdemo: onesnaževati- delali nekaj nečisto, umazano. navadno zdravju
škodljivo. Onesnaženost pa je lastnost, značilnost onesnaženega . Ali ima naš gozd, na
katerega smo tako ponosni, med vsemi pozitivnimi lastnostmi, kijih tako radi poudarjamo,
tudi to značilnost? Žal je odgovor pritrdilen, v slovenske gozdove je segla tudi ta
upridobjtev" civilizacije.
Za mnoge je gozd kakor preproga v sobi, pod katero nevestna gospodinja pometa
prah. Saj se od daleč nič ne vidi. Ko pričnemo razmišljati o oblikah onesnaženosti, najprej
pomislimo na smetišča in odlagališča kosovnih odpadkov, tako urejena kot divja . Ta so
le vrh ledene gore, ki gleda nad povr~je onesnaženosti. Gozdnemu "zdravju" škodi
predvsem človek s svojimi dejavnostmi. Pri izkoriščanju gozdov se samo iz mečev
motornih žog v gozd izcedi nekaj deset ton mazi/nih olj, žal večinoma biološko nerazgradljivih. Lokalna onesnaženost s škodljivimi plini in njihov daljinski prenos so vzrok
upadanja vitalnosti prenekaterega sestoja. Turizem in rekreacija, vnos rastišču neprilagojenih ali celo tujih rastlinskih, živalskih in gliv nih vrst, genetsko siromašenje so Je
nekateri od vzrokov onesnaženosti gozdov. Da bi javnost kar najbolje ozavestiti o posledicah onesnaževanja slovenskih gozdov. bo Zveza gozdarskih društev Slovenije ob tednu
gozdov izdala plakat "Kaj ogroža slovenske gozdove", ki bo prikazoval najpogostejše
vire onesnaženja in njihovo nasprolje, zdrav gozd.
Kaj pa slika nas- gozdarjev, ali si zasluži mesto na plakatu? Zakaj? Vredno je razmisliti;
ali si nismo onesnažili svoj stan - gozdarstvo_ Mnogo dobrih namenov, kako preseči
odtujenost gozdarja od gozdarja, je bilo že zapisanih, izgovorjenih. Kljub temu pa smo
lahko onemeli, ko je predsednik Republike Slovenije po pogovoru s predstavniki najpomembnejših inštitucij gozdarstva ugotovil, da se v letih, odkar trajajo spremembe v
gozdarstvu, le-li nikoli niso dobili za isto mizo, se pogovorili o problemih in poizkusili
poiskati rešitve_ V položaju razdeljenosti gozdarstva največ reklame gozdu naredijo
politiki, ki se ne morejo sporazumeli, ali naj gozdove vrnejo ali ne. Zaradi stanja v
gozdarstvu pa jim je zelo lahko delovati po načelu deli in vladaj.
Naj bo teden gozdov priložnost, da preseJe mo spore (takšne in drugačne) ter pričnemo
iskati poti za gozdarstvo jutri~njega dne. Preoblikovana tema Tedna gozdov iz preteklega
leta "bogastvo gozdarstva je v pestrosti" je moino izhodišče .
Za zaključek bi ponovil misel prof. Trstenjaka: " Problemi gozdarstva niso problemi
gozda, so problemi človeka~.

Jošt JAKŠA
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Razprave
GOK: 1761 (Betula pendula): 174.7 (Picea excelsa in Abies alba) : 497.12 • 05 (Snežnik)

Breze v okolju gozdov smreke in jelke v snežniškem pogorju
Birch tr·ees in the Norvvay spruce and European fi r forests' surroundings in the Snežnik
highl and s

Izvleček:

Košir, ž.: Breze v okolju gozdov smreke in jelke v snežniškem pogorju. Gozdarski vestnik, št. 3/1998. V slovenščini s
povzetkom v angleščini, cit. lit. 16.
Razprava obravnavana vegetacijo na rastišču breze v snežniškem pogorju. Obsežneje obravnava breze. ker se
morfološke razlikuje od navadne in puhaste breze. S primerjavo z z.nanimi srednjeevropskimi brezami in mortolaško analizo
po uslaljeni metodologiji ugotavlja. da zavzema intermediarni položaj med obema brezama in se s tem približuje karpatski
oz. muritijevi brezi. ki imata veliko morfološke variacijsko širina . Morfološki videz povezuje brezo z njenim rastiščem;
nakazana je introgresijska hibridizacija breze v tesni povezavi s suhim rastišCem v okolju ekstremno visokih padavin na
meji visokogorske in subalpske stopnje . Potrebno je nadaljnje raziskovanje in razširitev proučevanja brez in njenih rasti~c.
da bi dobili pregled nad vrstami naših brez in povezavo med oblikami brez in rasliščnimi razmerami.
Ključne besede : snežni~ko pogorje, rastiMe breze. vegetacija, oblika in vrsta breze.

Abstract:
Košir. ž.: Birch trees in the Norway spruce and European fir forests' surroundings in the Snežnik high!ands. Gozdarski
vestnik. No. 3/1998 . ln Slovene with a summary in English, liL quot. 16.
The article deals with the vegetation in the birch tree natural site in the Snežnik highlands. The birch has been dealt
with in deta il sin ce il differs from Betula pendula and Betula pubescens from the morphological point of view. By m eans of
a comparison of the known Central European birch species and morphological analysis according to the methadolagy
practised, il has been established that its position is intermediary, between both birch species, thus approaching Befula
carpa!ica or Be tufa murithii, which evidence high morphological variation breadth. The morphological appearance of this
birch is related to its site and the introgressive hybridizalion of the birch is indicated, closely related to a dry natural site in
the environment with extremely high precipitation rate , which borders that of high mountains and subalpine region . ln
order to gel a survey over the species of Slovenian birches and the relation between birch forms and site condit.ions
further detailed research of birches and their sites will be necessary.

Key words: Snežnik highlands, birch natural site, vegetation, birch form and species .

UVOD
INTRODUCTION
Pri proučevanju gozdnih združb v osrednjem delu snežniškega pogorja,
ki je bilo po umiku ledenika glacialno preoblikovano, smo naleteli na osamljene breze, ki po svojem videzu odstopajo od navadne in puhaste breze.
Naseljujejo ekstremna rastišča na karbonatni podlagi, kot so skalni vrhovi
in g!acialni ali tektonski narivi skal in blokov, ki so obtičali na izpostavljenih
vrhovih, v neposredni soseščini združbe Sorbo - Abietetum ali Calamagrostio (variae)- Abietetum in še ekstremnejšega rastišča združbe Va/eria no
tripteris - Piceetum. Take rastiščne razmere je bilo težko uskladiti z dosedanjim poznavanjem rastiščnih zahtev obeh naših brez. Ker je breza pomemben člen v postglacialnem razvoju naših gozdov, smo ji posvetili nekaj
več pozornosti . Ob koncu zadnje ledene dobe je namreč breza vodila
ponovno poraščanje z gozdom. Ob umikanju ledeni kov se je oblikoval pas
svetlih subarktičnih brezovih (ali brezovo- borovih gozdov), ki so značilni
za srednjeevropsko pozno glacialno obdobje. Pri tem je verjetno puh asta
breza, kot toplotno manj zahtevna vrsta, prehitevala navadno brezo pri
osvajanju rastišč.
GozdV 56 (1998) 3
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Iz razši(jenosti eurosibirskih brez nam je znano, da se areala navadne
breze (Be/ufa pendula Roth) in puhaste breze (Betula pubescens Ehrh)
prekrivata. Razlika v arealu je zaznavna šele na severni in južni meji njune
razširjenosti. Medtem ko 8 . pendula seže na južni meJr do Elne na Siciliji,
se 8 . pubescens ustavi na južnem podnožju Alp. Posamezna nahaja lišča
so še v Ligurskih Apeninih ter v hnbovju okoh Parme, na vzhodu seže še v
južne Karpate in na Balkanskem polotoku v gorate predele Srbije in črne
gore.
V sosednjih deželah NemčiJe, Avstrije rn Svice je 8. pubescens razši~ena
v nižinah rn sredogor1u ter sega v predalpe, v alpske doline in v subalpski
stopnjr Visokih Alp pogosto do gozdne meje (Fomogletscher v Oberegadinu
do 1.950 m. Taschachgletscher v severni Tirotskr do 2 200m). Tu naseljuje
le silikatne substrate. Na ap neni pod lagi se pojavlja le lokalno. in sicer na
substratu, ki vsebuJe manJ apnenca. Na teh rastiščih ima redko tip i čno
obliko in so mnogo pogostejše hlbridogene mešane oblike, ki po enem ali
več znakrh spominjajo na B. pendula.
Ne glede na to, da je že Regler (1865) ugotovil da: »rod Betula prrštevamo k tistim težkim rodovom, k1 privedeJO raziskovalce v dvom, IJ. dvom v
možnost, da bi tu naredili trajni red« smo v preteklih letih sistematično poiskali podobna ekstremna ra stišča in dosledno naleteli na to bre.::o. Najpogosteje se pojavlja kot osamljena drevesa. rastoča v karbonatnem skalOVJU,
kr ga ni moglo povsem osenčiti okoli rastoče drevJe (Pleča, Čaša , Obramec,
Požar). Le na dveh mestih· na Obramcu rn Požarju- se pojavlja pogosteje,
ker se rz svojega pnmarnega rastišča spušča tudi niže na rastišče omenjene
združbe smreke, ki je bilo v preteklosti oči tno razgaljeno. V tem okolju dosegajo posamezna drevesa breze zavidljivo višino, do 15m, vendar zaradi
pomanjkanja svetlobe izgubljajo vitalnosl rn postopno odmirajo. Na izpostavljenih skalnih vrhovih ln v peči n ah . kjer so življenj ske razmere izjemno
težavne, ima kržljavo drevesasto rast in se obnavlja s poganjki iz korenič
nika. Na takih mestih naletimo na odmrlo drevo breze , ob njem rastoče
drevo in rzrastke iz koreničn ika, ki bodo verjetno nadome strli sedanje drevo.

2 VEGETACIJA NA RASTIŠČU BREZE
2 VEGETATION INA BIRCH SITE
Goli skalni vrhovi. bloki in neustaljeno skalovje pretežno iz kompaktnega
apnenega dolomita 1n dolomita so le slabo obrasli z mahovt 1n lišaji (predvsem : Torte/la inclinata, Ctenidium mol/uscum, lsothecium viviparum, Cladonia rangiferina, C pyxida la). V razpokah ali razjedah strmih skalnih slen
so se naselrh rjavi sršaj, pozrdna rutica (Asplenium trichomanes, A. ruta
muraria). sladka korenrnica (Polypodium vu/gare) in smrd ljička (Geranium
robetrianum). V razpokah na skalah se j e ugnezdil Senec10 squa/idus. ki
ga sicer ne zasledimo nikjer v sosednjih gozdnih združbah. {Ta skalni grint
~e ni zanesljivo do ločen, ker ni zaznavnega neprijetnega vonja listov, ki je
sicer zanj značilen.) Ze liščna in grmovna vegetacija je skoraj izključno
omejena na vmesne prostore med skalami, ki so le delno zapolnjeni s
surovrm humusom in prhnino. Tu imata večjo pokrovnost in stalnost jesenska
zlata rozga (Solidago virgaurea) in lepki osat (Cirs,um erisithales).
V g rmovnem sloju je redno prisotna z večjo pokrovnostjo kranjska
krhlJi ka (Rhamnus tala x). Našo posebno pozornost pa pritegne sibirski brin
(Juniperus sJbirica), ki ga najdemo v tem okolju da leč od njegovega strnjenega areala.
Ocenjevati d revesni s loj je veliko težje. Rastišča , ki jih porašča breza,
so površinsko skrajno omejena na le nekaj deset kvadratnih metrov ali še
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zakisovanje tal s kopičenjem slabih oblik humusa. Prevladujočim vrstam
zmerno suhih rastišč in svetrh rastišč se pridružujeJo vrste z razmeroma
veh kimi zahtevami po trajni vlažnosti Za to poskrbiJO izjemno visoke pada.
vine in padavrnska voda , ki se preceja preko golih skal ln se zateka v razpoke
s humusno posteljico. Ta kot goba dolgo zadržuje potrebno vlago za razv(!)j
praproti. Po drugi strani pa poleg nevtrofrlnih vrst ž~ uspevajo acidofilne
vrste. kr uspevajo v prhninrrn surovem humusu. ki nastaja in se nabira med
navaljenrmi skalami zaradi zadržane mineralizacije Kratko lahko označimo
ekološke razmere na tem rastišču kot suho rastišče v okolju ekstremno
vlsokrh padavin na mejr visokogorske in subalpske stopnje.

G'č!h<or. l

E.<oloSki spekter popisav sladija Betula x - Picea abies
Grapll 2 Ecologica/ spectnJm of
surveys of thA Betula x - Picea
ab/es stage (Ure sequence of surveys by a phyto-coenotic table)
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3 SPLOŠNA MORFOLOGIJA IN ANATOMIJA BREZ
3 GENERAL BIRCH MORPHOLOGY AND ANATOMY
Breza, ki naseljuje ta rastršča, se morfološke in anatomsko razlikuje od
navadne in puhaste breze . Da bi dobili čim popolnejšo podobo o morfološkem videzu breze v snežnrškem skalovju. smo poskušali pridobiti listje, veje
in plodove čim večjega števila brez v tem okolju Nalogo je oteževala
raztresenost še neznanih (mikro )rastišč breze nil obsežnP.m ter;toriju, skrajno težko prehoden teren ln težak dostop do vej zaradi visokih drevesnih
krošenj. Tu obravnavamo material, ki smo ga zbrali z devetih dreves na
šestih :akacijah (Obramec, Požar, Pleča. Čaša, Sladka voda in Grajševka).

3.1 Primerj ava z navadno in puhasto brezo
3.1 A comparison with Betufa pendula and Betula pubescens
KrašnJa breze snežniškega skalovJa je široko razpostavljena, s tem
spominja na puhasto breze. Kjer jo utesnjuJe okoliška drevje, se krašnJa
metlasto prebija do svetlobe Vejice so togo pokonč n e in št rfeče kot pri
puhasti brezi, včasih so pri vrhu kratko previsne. Poseben videz daje krošnji
drobno listje, na da leč ovalne oblike. Skorja debla Je v spodnjem delu grčava.
temno srva z rdečkastimi razpokamr rn sega nekaj metrov v višino debla:
porasla je z ma hom in lišaji (Hypnum cupressiforme, Brachytccium ve/ufi·

num. Cfadonia rangiferina).
Lubje debla je belorumenkasto ali sivo, lubJe vej glavne razvejitve J6
belorumeno, ki prehaja na spodnji strani v rdečef)avo do temno rjava barvo.
Lubje ostalih vej je qavo do temno čmorjavo, ki prehaja na zgornji strani v
sivo barvo Mlade veje so svetlejše in le redko slabo puhaste ter z redkrmi
smofnimi bradavicami. ki jih pri puhasti brezi pogrešamo
Listi v osrednjem delu vej e so trikotno okrog/asti, na kratko priostrenr,
redko top1, le malo daljši kot so široki. pogosto so tako širokr ali širši. kot so
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borovih gozdov jo najdemo pri nas posamično v združbi Vaccinio myrtilli vitis ideae - Pinefum sylvestris.
Končno ima drevo določeno vlogo tudi v sredo in visokogorju ter tudi-v
rušju na gozdni meji ali v borovi združbi na subarktični gozdni meji (Vacinio

- Piceetefia).

Po indikatorskem pomenu uvršča Ellenberg (1986) B. pubescens (?xx.. x.33') med .vrste, ki nakazujejo kislost tat. Uspeva predvsem na kislih tleh1
toda uspeva tudi še vse do nevtralne meje. Pogosteje naseljuje z dušikom
revna tla, kot tla, ki so z njim srednje ali bogato preskrbljena. B. pendula je
po indikatorskem pomenu domala neopredeljena (?xx-xxx) le glede zahtevnosti za svetlobo sta obe vrsti uvrščeni med pol svetlobni vrsti, ki uspeva ta
najpogosteje pri polni osvetlitvi, toda tudi v senci. Drugi avtorji (npr. Hempel}
navajajo, da puhasta breza za svetlobo nekaj manj zahtevna kot navadna
breza.
Slika 1· P rime~ava listov brez: 1 B. pendula: 2a-i- B. pubescens x
,D8ndula; 3j, k in 1- B. pubescens
Figwe 1. A comparison of birch leaves: 1 - 8. pendula; 2a-i - B. pubescens x pendula: 3j, k and 1- 8.
pubescens
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3 pnmerJ3va z drugimi drevesastlml brezami

~3 A a>""parrsoo wrtn other tree-like b•rches

zaraa• pnoM~ave morlciO!~ih značii"OSii breze sneioot kega ~kalov1a
bO(nO OtJISall ' C druge dreve1as;e breze, ki r.D hJb-ndogen&gA porakJa tn Jih

gbravna...-ar1~0 ko1 samostoj"e vr$te ali kOl podvrs-te .n s,.cer 8 Ciltpabe..f.
S. pob!UC<Jf'.S $Si) munuv/ ln 8 0)1:1<Mf'IUIS
8 ~f'iii'CA il e! K. on Wold. katpal•ko br'ozo p~amdzn1 sv~e-r11 dok&j
e~zfilnc oDtJ~~t..,O!O Natho JO opiSUJe a okoltce barja Grnal · Mllrilze;, kJRr
naJ bo08s1~1a avtohtono s nib:>cJiza o•jo, kot Qm1 all grčavo robate dre·•o s
f!(l1110. rjavo IJO ')aVO rumenkasto skorJo VF!je 1n l1$li, nKl• v t•lruh ~uha/t.
1
10 go~~ l <1 1" nekaJ nao oolo-oooro na~r~ L~tnl rob spotnol'lji"" navaono
twezo. ~'\C,\t pe r-.azobčanost OOOJla- V ost:lb.tt znatrln0$bh sPQmtnJa na
p<JII.SIO brtull Kot v"' taJ~ ~On$ta ntn o 10 talilO opredeljena. Ne glede na
, da Je vdl')etno n.astsla s f\tb rld iz~aio. jo zaradt lasmosfl obuwnava 'Kol
samOSIOino vl\10 Karpats ~t breze zato ne v~l,u l.ul" v s~uprno baslatd<W
ist'W.C jo !lbtavru va ko! san'<ISiotno vts1o poteg :><Jhasle ., ruovadne bre:e.
He\'1'-"''avnava ~arpaiSko br'ero kot podvrsto. B pul>e&~ftfls sso car·
plltK.d (\'llilldst. ol t<Jt ) on navo1a. da 1e pre••tno g nnilsl~ ODlike on redi<e1e
<ltev•soe, oogostc 1e 1 do 2 (3) m visoka, z grča·...,m oeblnm 1n svetlečo
~·lonllr,eno do od~rjavo SI<Ot)O Ml;xle vel~ (poganjki) so dlakave ln kmalu
ogo~11o •Jeje &o .časih upogn)ftl18 10 obdane • I<Tall<IITI ""J'CA'A1I Celo4na
oCio"" ~r:;:a ,e §.rol«> ol<roglll dti J,llOko Ol<rcogll;-rombočna li$1i so da~~. ltot
!.ril. ""Jsdr pog0$10 na "odi na v<:lll pflo~tlenl rn 10 redl<o topi, ob onu
11•nasr1 a•, l<"Okrotenl, na robu eHkri=\1, redkeje dvojno nažagen•. včasih tudi
r.areza~>o natagani, 2.5-S : m dolo:JI. 2 • 4 cm (4.S) Cl!'. šlfOMo Ola~ice kmalu
po~em odpadeJO el1oslanf>IO il! ob !ilar•. Barva ~sta ,e rnoii>O zelena. LAIN
pe<~~ :e ' ·'do 7 c:m <k*,l
H•91 \ • S$7) pouoa~a. da VllroZilkcvatn. zna~l niso vedno enako jasno
ralootnavnl Kot značilne OZI'ake omenJa predvsem !Jelorumeno du rdeč6
kas lo tuo;e. nagnjenost k p reotasnemu odpa:mn1u dlačic ln prooli1evanje ~
romba.;\1 osnovni obJ1ki 1610'- Ke1se oojavt1a v ra~cl:tuh ~r&JU\ pose~no na
~rovzhodu,JIJ poQ~ rn pre•'l3du~. ~J8 ~oi~!Uiras •.jan ranq
podvr>IO Č49f'O• JO ve~"""' n•tlllia po ooltog••alp~r hobodiucqo
Pr.Jatk, o ra:-:lll)f!nosu karpmske breze nakazujejo. da F)Ji;lll are al še n1
~Ovolj preuten Po Hegiju je rntro;lsec.a v -.it i r.ah na vl~tnih ban3nski~
l&i\avah, pogOS.leJSa je predv$em na obati Sevarnega maqtt Raztreseno
s.e 001avija ~e • \'l!.jlh leg<!h room~a sr~. pogostOj!e na \IZhodu.
prOii lahodU ' " pq3'h,a tc<!~eje Po Nauru •az~it}ena predv~em v
MOM)cem VtSokngo'JU. v vet.,th V1.$1r.ah sredogorJa. redkf.Htt v ni~•nah '"
10

re

oarpr·
tllenberg (19861 obramava B. carpalica • oycoviensts, lori![ kol SlllOI1lm
rad•rjenost" Talro, kjer se ptiotvti kot poOIW S'~""'"

"n?.Vi>jd nfono

""""""""""
ljClldu.
Po) FournterJV
( 1961) (FtanQJ'I) naseljuje Slralovje v Alpan kol redka vrsta
(RR •

Drugače

kol drugi aviOfll navaja za t\lflno zn ači lnos l

th.Ue .

k1 so šir~.

kot o:Mij~1 on goh VeJe on vej•CO so pcsevno ookontne. črnosrve enole1ne
Cpce pa so d• ollno ·:lla~av&
\10i<V1ru kalfl81$1.e br'ua ·~ol>ravnav~liUo.ir 9 m~IIJ/Iro Geud (18JO).
l.&r rna veVka podo()no$ti z nfo Jn ,o zato r>e~atero avtol'}o(NathO) uv<šca1a
'rokv.re velike vanabllf'lOsli karpats~e breze. l-legl 1o obravnava kot podvrsto
\1

8 Qubescefls subsJ) muri!lm. Muri lijeva bre:zn !~ 1edko drevesast& (do 5
no) t o~ roglo·jajčaslimi prislljenlml ~s ti . ki so pooos1o srr5r (do A cml kol
OOiq1 LJsU so l QOtilf o11vn02elern l malo ra..?lfesMrm~ d'.abcaJm, ~paddj oreM<o
13T
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svetlejši, skoraj povsem goli, ob žilnih pazduhah bradati Po KrOssmaruJ
(1960) so listi najširši.pod sredino lista, grobo naža9ani s kratkimi PeClji.
Kot rast1šča navajajo visoka barja v Alpah (Natho), v Svici v kantonu Wallis
v Bagnes-Tal, kanton Waadt v Vallee de Joux, oziroma kot zelo redka
(RRRR) v S2vojih. v skalovitem alpskem svetu (Fournier).
Vendar poreklo muritijeve breze še ni razjasnjena. Nekatere značilnosti
te vrste nakazujejo, da je pri njenem nastanku bila udeležena tudi 8. nana
ker je bi la dana možnost ta kega k riža nja zaradi njene ra zši rjenos ti (NATHo
1964 ).
Breza na Snežniku ima po velikosti, obliki in barvi lista še največ skupnih
morfoloških značilnosti s karpatsko in tudi z muritijevo breze, vendar se Od
njiju lahko mocno razlikuje po rastni obliki (hab1tusu). Če upoštevamo veliko
variabilnost karpatske breze, na katero vsi avtorji opozarjajo zaradi mortoloških znakov (tudi v habilusu) in rastiščnih razmer. potem je naša breza
na Snežniku še najbliže tema dvema vrstama. k1 pa sla obe blizu B.
pubescens.
8. oycov1ensis Bess., je grm ali drevo z gosto razvejano krošnjo. List je
rombičen do široko rombičen in majhen (1 ,5 do 4 cm dolg in 0,8 do 3 an
širok). Rob lista je pretežno enojna nazobčan.
B. oycoviensis se zelo približuje navadni brezi, vendar jo obravnavamo
kot samostojna vrsto iz istih razlogov kot karpatsko brezo. Vrsta je zelo
redka.
lntrogresijski hibrid B.pendula x pubescens Wmkler. ima številne oblike
iz katerih je jasno viden prehod med starši. Značilnosti teh hibridov so
intermediarne ali pa se približujejo balj enemu ali drugemu staršu. Zata se
zajema vse te križan ce v isto skupino. Vendar ni izključeno, kot navaja Natho
(1956/57), da bodo nadaljnja raziskovanja teh oblik pokazala, da jih je
potrebno obravnavati kot samostojno vrsto, B.rombifolia Tausch (1938),
kot sta obravnavani 8. carpatica in B. oycoviensis.

3.4 Plodovi brez
3.4 Birch fruits
Pri določevanju brez se pogosto opiramo tudi na krovne luske plodov,
in sicer na položaj stranskih krilc. Toda položaj teh krilc je priB. pubescens
tako raziJčen, da sežejo celo v območje, ki je značilno za 8. pendula. Za
navadno brezo je značilno, da so stranska krilca vedno štrleča na stran ali
upognjena nazaj in nikoli obrnjena naprej. kar je sicer pogosto pri puhasti
brezi. Natho meni, da se plodovi 11čistiha vrst brez dovolj razlikujejo, vendar
jih ne vključuJe v morfološke značilnosti za določevanje hibrid nega indeksa.
Osnovna značilnost stranskih krilc krovne \us ke pri B. pendula je, da so
skoraj gola. široka in upognjena nazaj, medtem ko je srednje krilce tri kotno
in kratko. Krilca semena so 2 - 3 krat tako široka kot eliptičen orešek in s
tem dokaj širša l<ot pri B. pubescens, kjer so le tako široka ali malo širša
kot ovalen obrnjena jajčast orešek.
Krovna luska B. pubescens Je močneje dlakava, kar lahko najbolje
opazujemo na celem p!odu. Srednje krilce je pogosto malo podaljšano,
stranska krilca so navadno ožja, štiri ali trikotno zaokrožena, malo pomaknjena naprej ali štrlijo na s1ran.
.
8. carpa/ica in 8. pubescens subsp. murilhiiimata stranska krilca krovne
luske ploda trikotno zaokrožena in nekoliko nazaj potegnjena, srednje krilce
je široko ali razširjeno.
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8. oycoviensis ima srednje krilce plodne luske le malo podaljšano, orešek
. pogosto malo razširjen.Ta vrsta je zelo blizu navadne breze in po skupnih
18
orioloških znakih ima mesto na robu svoje siceršnje variabilnosti.
rn Plodove breze snežniškega skalovja smo lahko dobili le z enega drevesa.
Slika 2 prikazuje krovne luske in oreške dveh mačic in primerjave z našo
navadno in puhasto brezo Ljubljanskega barja. Na podlagi prime~ave lahko
sklepamo. da imajo plodovi intermediaren položaj. S puhavostjo krovnih
lusk 1n krajšimi krilci semen se nekaj bolj približuje puhasti brezi, z obliko
ploda pa bolj navadni brezi.
Slika 2: Krovne luske plodcv in

oreški brez: 1-2 Befula penduJa, 35 Betula pubescens x pendula, 67 Betu/a pubescens
Figure 2. Cover fruit sea/es and
nul: 1-2 Betulapendula, 3-5 Belula
pubescens x pendula, 6-7 Betula
pvbescens
2

3

4

5

6

3.5 Anatomske razlike

3.5 Anatomy differences
Anatomske razlike v zgradbi lista (prerez lista in spodnja povrhnjica) med
navadno in puhasto brezo obravnavata Hegi (1957) in Natho (1956/57), ki
pa za taksonomsko raziskavo niso povsem zanesljive. Večjo zanesljivost
daje le izoblikovanje epidermijskih celic. 8. pendula ima manjše in so v
primerjavi 2 njimi zapiralke še enkrat večje. 8. pubescens ima bolj grobo
strukturo bistveno vecjih epidermijskih celic. večje so tudi celice zapiral ke,
toda v primerjavi :z epidermijskimi celicami približno enako velike. Ugotovitve
o anatomskem videzu spodnje povrhnjice veljajo tudi za naši brezi z nahajališča na Ljubljanskem barju. Za brezo na nahajališču Obramec, ki smo jo
primerjali z brezami na Ljubljanskem barju, smo ugotovili, da so epidermijske
celice tako velike, kot so reže, kar je sicer značilnost puhaste breze (slika
3}. V primerjavi z anatomskim prikazom spodnje povrhnjice navadne in
puhaste breze, kot jo je predstavil Natha (1957), lahko v primeru naše breze
(Obramec) še dodamo, da so celice povrhnjice zelo neenakomerno okroglasto oblikovane, medtem ko so pri navadni brezi (Ljubljansko barje)
izraziteje oglato oblikovane in vrstno povezane pa tudi manjše.

3.6 Moriogrami in hibridni indeksi

3.6 Morphograms and hybrid indices
Pregled preko navedenih morfoloških razlikovalnih znakov nam dajejo
morfogrami. Vanje bomo vključili podatke, ki jih navaja za glavne samostojne
vrste drevesastih brez Natho (1956/57) in jih primerjali z mofogramom brez
z Ljubljanskega barja in Snežnika (preglednica 1 ). Uporabili bomo
Froilandovo metodo hibrid nega indeksa (HB). ki je delno modificirana po
Na thu (1956157). Razlikoval ni znaki so navedeni v tabeli. Vrednosti za
posamezno oznako so izbrane s petstopenjsko lestvico, in sicer tako, da sl
kot ekstremi stojijo nasproti značilnosti puhaste breze (vrednost O) in
značilnosti navadne breze (vrednost 4). Vmesne vrednosti se označujejo z
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je pogosto tudi prehodna k navadni brezi. Z ozjim krilcem oreška se približuje
puhasti in pritlikavi brezi. Na navadno brezo spominjajo več a\i manj žlezaste
mlade vejice. Barva in večja ali manjša dlakavost mladih veiic in listnih
pecljev pa jo približujejo puhasti brezi. Hitro odpadanje dlačic na vejah in
listih jo približujejo navadni brezi, žametaste žile in listni peclji bolj k puhasti
in pritlikavi brezi . Na stran rastoče glavne veje in pokončne veje in vejice.
ki se s kratkimi poganjki prepletajo skoraj v mozaik. ji dajejo habitus puhaste
breze. Groba anatomska struktura spodnje povrhnjice jo uvršča med puhaste breze. Kromosomsko število ni ugotovljeno.

3.7 Pogostost hibridnih indeksov
3.7 Occurrence of hybrid indices
Pogostosti ugotovljenih hibrid nih mdel<sov za brez o na Snežniku ne moremo ugotavljati. ker obravnavamo tako malo dreves. Zelo širok Interval
hibr\dnih indeksov za našo brezo lahko prim~rjamo s pogostostjo za večje
število dreves B. pubescens in B. pendula, ki so ugotovljeni v zadnjem času
na Saškem (Sachsische Schweiz) ob kartiranju rastišč breze. HB so izračunani po Schmiede~evi metodi (1996), ki uporablja za izračun hibridnega
indeksa enajst morfoloških kriterijev in tri stopenjsko lestvico za vrednosti.
Za morfološke razlikovalne znake uporablja iste kriterije kol jih uporabljata
Fro1lein in Natho (1956/57), led~ ne upošteva vseh raz\ikovalnth znakov.
Taka primerjava v relativnem odnosu povsem ustreza in Schmieder ugotavlja, da tudi pel stopenjska lestvica ne daje zaznavne drugačnih rezultatov.
Iz grafikona je razv1dna veliko večja variabilnost puhaste breze v primerjavi
z navadno brezo. S to metodo se lahko razlikujeta osnovni drevesni vrsti
·
brez s 96% natančnostjo.
Na podlagi te analize ločijo na Saškem le dve brezi: puhasto in navadno.
Vendar Schmieder poudarja, da je v intervalu puhaste breze zajela tudi
karpatsl<a breza, l<i se moriološko dobro loči od preučevane puhasle breze.
vendar z razli kovanjem v le nekaj vrednostih v okviru vseh drugih še vedno
t42
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zabrisane. Križanci imajo pogosto kromosomsko število po eni ali drugi vrsti
kot tudi intermediarno v red nost 2n = 4 2. Zato kromosomsko število. j
11
brezpogoj no znak različnosti osebkov <<
lntrogresijsko hibridizacijo je Anderson (1 949) definiral kot. » ponavljajoČe
medsebojno kri~anje ~astardov v na.ravnih razmerah s starši in med seboh
kar končno vod1 k oblikovanJU ene h1bndne skup1ne, k1 več ah manj (kontinuirano) povezuje 5larše.« Nekateri drug: avtorji uporabljajo tudi druge
izraze npr. »Večkra t na transgresija« (SCHWARZ 1937}, JENTYs.
SZAFEROWA ( 1938) - ))complicadel hybnds« , ali »omeJena hibridogena
infiltracija genov« (DENFFER 1971 ), itd. Zaradi različnega časa cvetenja
b rez in zaradi kratkega časa možne oprašitve (2 do 3 dni). so mnenja
avtorjev zelo različna o tem. ali je v naravnih razmerah križanje meda.
pendula in 8. pubescens sploh možno.
Na Finskem v okolici Helsinkov cveti puhasta breza 6 dni kasneje ko~
navadna breza (SARVAS 1952}. v okolic i Varšave 10 do 12 dni kasneje
(J ENTYS-SZAFEROVA 1938). Na ra zdalji od Geisenhe1ma/Rheinlande. (8"
vzhodne dolžine) do Moskve (38• dolžine) je ugotovljena za breze kota,
alba L. povprečna razlika v cvetenju 25 dni. Za razmere v okolic; Varšave
ugotavlja Jentys-Szaferova . da v naravnih razmerah praktično ne pride
do križanja med tema vrstama brez.
Natho (1956/57) je mnenja. da se čas cvetenja obeh brez od zahOda
proti vzhodu diferencira skladno z večjo geografsko dolžino in širino. Raz.
korak v času cvetenja puhaste breze 1n navadne breze se od zahoda proti
vzhodu povečuje za 0.5 do 0,9 dni za dolžinsko stopinjo 1n z. geografsko
~irino za 0,2 do 0,3 dni. Omenja tudi ugotovitve Mea Il istra ( 1993 ), da (čeprav
se navadno obe vrsti ne križata ·umetno križanje med diptoidno navadno
brezo in tetraploidno puhasto brezo daje predvsem le sterilne potomce)
lahko pride do oprašitve cvetov B. pubescens s pelodom 8 . pendufa, pri
čemer redukcija kromosomskega števila izostane . Po navedbah Schmidta
(1996/97) je v Srednji Evropi med drevesnimi vrstami brez ugotovil Nalho
(1989 in 1993} 30% bastardov, Schellhammer pa je leta 1989 med 150
brezami v Zadlizbruchu (Dubenerske resave - Saška) naštel celo 48 %
križancev.
V okviru ožjega območja , kot je snežniški masiv. nastopajo velike kil·
matske razlike že med južnim in severnim pobočjem . Pt> Manohinu (1957)
v ekstremnih razmerah v mirnem vremenu predvsem pozimi . padajo sončni
žarki na južnih pobočjih z nagibom 30• pod enakim ko tom kot na 15•
zemeljske širine, na severnem pobočju pa kot na 75• zemeljske širine. Ob
teh skrajnostih moramo dodati še hladne vrtače in doline ter mrazišča.
Skratka, v razgibanem kraškem terenu osrednjega snežniškega pogo~a je
bila v postglacialnem času, tako kot je tudi še danes. dana vsestranska
možnost za oblikovanje zelo razlicnih lokalnih klimatskih razmer in s tem
tudi za zelo različno fenologijo breze. Znano pa je. da je produkcija peloda
brez zelo velika in da je pelod zelo lahko prenosen. Zato ni izključena
možnost, da so se tudi v tem okolju oblikovali knžanci z lastnostmi, ki jim
omogočaJo, da se na lem rastišču z nadaljnjo lntrogresijsko hibnd1zacijo
ohranjajo in dalje razvijajo. V tem primeru j ih moramo obravnavati vsaj kol
ekotipe, če že n iso samostoj ne podvrste.
Tako možnost nakazuje tudi Natho (1956/57), ki ugotavlja, da določene
oblike križancev nastajaj o ali se ohranjajo le na dol očenem ras tišču . Kot
primer navaja b rezi B. carpatica in 8 . oycoviensis. Ti obliki brez sta dobro
omejeni in kažeta na lastnosti obeh vrst brez (p uhaste oziroma navadne).
8 . murithii in 8 . oycoviensis se pojavljata le na ozko omejenem rastišču .
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BIRCH TREES JN THE NORWAY SPRU CE ANO EUROPEAN FIR FORESTS' SURROUNOINGS
IN Th E SNE.tNIK HIGHLANOS
Summary

e"""

Whole Sllld)lfl9lorest a$$0<:-•ln 111e
.ol ~~~ ot M>e S<\~t1111k req<On we came 1\etoss sorT"' lll'che•
wlln<o aopear~nce was drlfe.-.nttrom 11\al ol B penrJitlo end IJ~Iula PllOe<ctn$ Th<ly grow ln e.rren>e slles
on <a<OOMBle gtwnd sucn u roc~ to ps and gloclnl or teclonlc push moraori8S It ms 1\&I"Y posslllle 10
bnng ,.,~so 51~ condit<ons on to Ilne woth the presen! knOWlo~ge reg•rdlng "'- donwxls ol !)()Ih bird! soe·
ties: :•.us th•s • pecies was givo11 son'le mote auen~on
BN6 rock tops block• and uns~b'e rrx:JT;y .".,,.,,.., - · <Xlml'6d ""-''ne dolt'n>te ...., dofo<Nte
tve•.til a1e pool1y overg•own Dy ~ aod ilc "eM Tile <Jad<s andcOfl'ooed f&~orti olatHp •oc:~<v rac:es
~ 1:<eoen oopulate<l by mcl<y l!!m$ end Ser....-.o aquolidua. tNI ta Mer not lletng tnuna m any ot the "eiQII·
boto<>r9 lotut HSOCtdti<>ns ln ooo• humus lotrns ln roc~v blocks hiQhe• canQfly and compklle stab~ty ol
the ;:~uwmf'l Soltdsgo virqavres and CJrstom errSJitlalt:!C

..,

ln the shrub stratum Rhamnus falax is regularly present with greater canopy, special attention deserves
Juniperus sibirica. which can be found in this location far from its coherent occurrence area.
ln a very narrow site only individual birches can be found in the tree stratum, surrounded by Norwa~
spruce and individual trees of Ulmus sabra and Acer pseudoplatanus, Abies alba, Sorbus aria , Tilia
platyphyllos and Sorbus aucuparia. We carne across birch seeds only once, in the only a little larger
phytocoenosis area, where Juniperus sibirica was also presen t.
As to the area , the sites of tlils birch are extremely limited and scattered within a large territory. Tl\e
material studied originates from nine trees of six locations (Obrarnec, Požar, Pleča, Čaša, Sladka voda and
Grajševka).
The morphologic description of the birch occurring in these si!es has been compared with other tree
birches of Central Europe and presented by means of monograms according to the methodology of Froiland
and Nath ( 1956/57). It has been established !hat this birch of the Snežnik rocky reg ion s differs from Slovenian
Betula pendula and Betula pubescens as well as from other birches in Central Europe. As to morphologlc
criteria it is closest to Betula carparica and Betula murithii, both evidencmg very broad variability, indicating
their hybridogenic origin. Consequently it might be possible that in this environment as well hybrids with the
ch<~racteristics enabling lhem to be preserved and developed by means of further introgressive hybridization have been developed ln su eh a case they have to be treated at least as ecotypes, if not as independent
subspecies. This presumption is also confirmed by Nath, who has established !hat certain form s of hybrids
emerge or are preserved only in a definite site. As an example he cites the already sta ted Be/ufa carpatica,
The birch of the Snežnik region certain ly deviates from other birches ln Slovenia. It would be necessary to
cont1nue its stud1es, the presen! situation. however, being unfavourable therefore.
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Razprave
GOK: 176.1 Fagus silvatica L. : 114 .521.6

eka tere vrste iz družine Križnic (Brassicaceae) in njihov
indikatorski pomen
some speci es of Cress famll y (Brassicaceae) and their indicator va lu .
Lado KU TN1\ R ' . Lado ELERSEK ~ ·

Izvleček:
·- . (B rass1caceae
.
) 1n
. nJI..hav 1n
. d'k
.
Kutnar, L., Eler~ e k , L.: Nekatere vrs te .1Z dru ž.1ne Knzmc
1 ators ki pomen . Gozd ars k.1vesln1k,
J/1998. V slovenščini , cii. lit 17.
· Prispevek seznanja bralca z nekaterimi zelišči iz družine križnic - Brassicaceae (Cruciferae), ki jih pogosteje videvamc
v naših bukovih gozdovih. Predstavljena je njihova ekološka podoba po Landoltu (1977~. Ellenbergu s sodelavci (1991} in
t<oširju (1992) ter njihovo pojavljanje po različnih lipih bukovih gozdov. Na koncu je ob slikovnem prikazu obravnavanih
vrsl podana njihova kratka "osebna izkaznica".

.§t

Klju_čne besede: rastlinstvo, fitolndikacija , bukovi gozdovi.

Abstract:
Kutnar, L. . Eleršek, L.. Some species of Cress family (Brassicaceae) and the ir indicator value. Gozdarski vestnik . No.
3/199S. ln Slovene, lit. quot. 17 .
This article informs the reader of some herbs from the Brassicaceae (Cruciferae~ family which can otten be found in
our beech torests. They are presented in an ecological portrait according to Landol! (1977), Ellenberg et al. (1991) and
Košir (1992). Moreover, the ir focations in different type s of beech forests are shown . ln conclusion, a brief "ldentification
card" Is gi ven along with the pictures of the species treated .

Key words: flora. phytoindication, beech forest.

UVOD
INTROD UC TI ON
Cvetoča zelišča so svojevrstna popestritev v sicer skromni barvni paleti
rjava-zelenih tonov poletnega gozda in za vsakogar zanimiva paša za oči.
Pestrost barv pa ni samo estetski. temveč tudi funkcionalni element. Pisani
cvetovi so rezultat dolgotrajne evolucije . Nežni cvetovi namreč ne privabljajo
samo lepote željnih obiskovalcev, ampak tudi mnoge žuželke, ki tako opravljajo izredno pomembno funkcijo opraševanja in s tem nadaljevanja
teh rastlinskih vrst. Zelišča so tudi dober pokazatelj okoljskih razmer, zato
lahko na osnovi njihove prisotnosti razmišljamo tudi o bolj ali manj skritem
ozadju, ki ga ponavadi imenujemo rastišče .
Predstavila bova ekološko mesto nekaterih križnic - Brassicaceae
(Cruciferae) in njihovo pojavljanje v razlicnih tip ih gozdov. Omejila se bova
na liste. ki so najpogostejše v naših bukovih gozdovih, saj jih lahko srečamo
na vsakem koraku .
Te vrste pogosteje navajajo kot značilnice ali razlikovalnice določenih
buk.ovih združb. Na splošno lahko rečemo, da je njihovo pojavljanje glede
na različne okoljske dejavnike relativno široko.
S pričujočim prispevkom (in morebitnimi naslednjimi iz te serije)
poskušava rednega ali slučajnega bralca navdušiti za opazovanje teh zelišč
in razmišljanje o vzrokih za njihovo prisotnost v določenih okoliščinah .
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·Mag . L. K .. dipl. inž. gozd.,
Gozdarski inšlitul Slovenije, Več
na pol 2, 1000 Ljubljana, SLO
•· L. E., dipl. inž . gozd., Golo
Brdo. p. 1215, 1000 LjublJana .
SLO
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Kutnar L

Eleršek, L.: Nekatere vrste tz druzme Knznic (Brassicaceae) 1n nJihov md1 ·atorsKi pomen

peščeno do prašnato teksturo. Landol! uvršča te vrste med senčne rastline
ki se na dobro osvetljenih mestih pojavljajo le ob manjši konkurenci drugih
rastlin . Najmanj senčen značaj ima deveterolistna konopnica. So vrste
povprečnih toplotnih razmer, ki so značilne za gorsko stopnjo, in vrste
predelov s suboceansko klimo (preglednica 2).
Ellenbergova metoda ( 1991) v seznamu 2. 726 vrst praprotnic in semenk
opredeljuje tudi ekološke zahteve petih od sedmih obravnavanih križnic
(preglednica 3). Vrednosti so bile določene v zahodnem delu Srednje
Evrope.
V preglednici 3 sva primerjalno zajela indikacijske vrednosti obravna.
vanih križnic za šest ekoloških dejavnikov po Ellenbergu in sodelavcih
(1991 ). Ekološka reakcija rastlinskih vrst je ovrednotena v devetstopenjski
lestvici. Prva stopnja pomeni najmanjšo, in 9. stopnja največjo mero določenega dejavnika.
Po Ellenbergu in sodelavcih (1991) so obravnavane vrste označene kot
pretežno sen čne do polsenčne. Po toplotnih zahtevah so to rastline zmerno
toplega območja , ki se po avtorjevem mnenju pojavljajo predvsem v sub-

Preglednica 3: lndikacijske vrednosti po Ellenbergu in sodelavcih
(1991) (-ni podatka)
Table 3. lndicalional values accordingtoEI!enberget al. (1991) (- data
not avai/able)
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Brstična

konopnica
Denlaria bulbifera L.

3

5

4

5

7

6

Deveterollstna .konopnica
Dentaria enneaphy/los L.

4

4

4

5

7

7

Mnogo!istna konopnica
Dentaria po(yphyfla W. et K.

\

Peterolistna konopnica
Dentaria.penlaphyflos L.

3

5

2

5

7

6

Trilislna penuša
Cardamine trifolia L.

3

4

4

6

6

7

Trpežna srebrenka
Lunaria rediviva L.

4

5

4

6

7

8

Zasavska kohOpnica
Dentaria trifolia W. et K.

montanskem pasu Srednje Evrope. Nekoliko manjše zahteve po toploti
imata deveterolistna konopnica in trilistna penuša. Obravnavane rastline
so suboceanske vrste, ki jih običajno najdemo v celotni Srednji Evropi.
Izjema je le peterolistna konopnica , ki je označena kot oceanska vrsta . Te
rastline naseljujejo predvsem sveža tla, medtem ko se trilistna penuša in
trpežna srebrenka pojavljata že na nekoliko vlažnejših tleh . Ustrezajo jim
predvsem rahlo kisla do bazična tla. Tla, na katerih najdemo obravnavane
vrste iz družine križnic, imajo vsaj nekoliko nadpovprečno vsebnost dušika.
Pogosteje so to tla z večjo vsebnostjo mineralnega dušika. Trpežno srebrenko (Lunaria rediviva L.) uvršča Ellenberg (199i) med prave indikatorje
za dušik (preglednica 3 ).
Metoda vrednotenja rastiščnih dejavnikov in relativne kakovosti rastišča
po Koši~u (1992) zajema okoli 544 rastlinskih vrst naših najbolj razširjenih
gozdnih združb. številne rastline so ocenjene ločeno po različnih sinuzijah,
tako da imamo na voljo okoli 780 rastliščnih koeficientov rastlinskih vrst.
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Kutnar. L , Ereršek, L.: Nekatere vrste 1<' druž.me KnL.n1c (BrasslcAc:r::ae) m njihov 1nd1katorsk1 pomen

Stika 3 Brstična kanapnica (8. mlaja) OentariCJ bufbifera L
Ra . Večinoma bukovo-jdvo~evi gozdovi ; V. 30- 60 cm, • tVVI ; O . c. Cvetovi svellovijolicasti (lahko beli ali rožnati) , v podaljšanem socvetju; D. p. Stebeln1h listov 8 ali več, sp. pemati ,
zg. enostavni. Pogosto se razmno2.uJe tudi vegetativno z zarednimi brsUči, ki jih raznašajo mravlje. Lusk suličast (dolg 25
do 35 cm), proti plodnemu vratu počasi zožen. (foto L. Kutnar)

:~ lhr. c

Mnogolistna konopnica (M. mlaja) Dentaria polysenčnatih bukovih, bukovo-jelovih in
smrekovih gozdovih od gorskega do subalpinskega pasu (do
1500 m); v. 20-30 (60) cm ; '"IV- V; O. c. Rumenkasti cvelovi
so razvili na vrhu rastline. na tankih, precej dolgih cvetnih
pecljih Čašni listi enkrat krajši od venčnih, ki so dolgi 15-20
mm. Prašn1ki krajši od venčnih listov; D. p. List je sestavljen
iz 7- 9 lističev. (foto M. Piskernik)

phyl/a W. et K; Ra . V

154

Slika 4. Deveterollstna konopnica (D. mlaja) Dentaria
enneaphyllos L.; Ra. Sveža bogata tla, senčni gozdovi in rušje,
od nižin do subalpinskega pasu; V. 15- 30 (40) cm, • IV- VI.
O. c. Po 5 - 1O cvetov je v visečem grozdastem socveiju.
Venčni

listi rumenkasti, dolgi 15- 20 mm. Prašniki in venčni
listi so enako dolgi; D. p. Ime ima po treh lridelnih listih. Lusk
je na daljšem peclju, dolg 45- 75 mm. (foto L. Eler~ek)

·~: 111 .." 5 Peterolistna konopnica (P. mlaja) Dentaria
pentaphyllos L.; Ra. Senčni gozdovi od nižin do gorskega pasu;
V. do SO cm; ·1v- V; O. c. Cvetovi vijoličasti ali rožnati. prašnice
rumene: O. p. Stebelni listi pet-pemali. (1oto L. Eleršek}

GozdV 56 (1998) 3

Slika , Trilistna penuša Cardamine lrifolia L.

Ra. V gozd0vih (bukovih), od nižin do subalpinskega pasu.
V. 20- 30 cm; • IV- VI.

o. c. Beli cvetovi so na vrhu stebla. na pecljih, dolgih do 1 cm.
Vencni listi dolgi 9 - 11 mm.

o. p. Pnzemni listi trojnali, dogopecljati,
(foto L. Eleršek)

usnjeni, zimz.eleni.

Slika 8 . Trpežna srebrenka Luoaria rediviva L
Ra. Vlažm gozdovi. na svežih, zmerno kislih Ueh, na razlicnih
geoloških podlagah, od nižin do gorskega pasu.
V. 30- 120 (140) cm:· V- VIl.
O. c. Svetlo vijoličasti, redkeje beli cvetovi, dišijo . Venčni listi
so dolgi 10- 18 mm.
D. p. Plodovi so elipticni, viseči, dolgi od 40-80 mm, na obeh
koncih prioslreni. Pozno jeseni značilno srebrnk~sle barve.
Listi pecljati, srčasti , neenakomerno nazobčani. (foto L.
Eleršek)

Slika 9 Zasavska konopnica (Trilistna mlaja) Dentaria lrifoliB

W. et K.
Ra. V listnatih (bukovih) in mešanih gozdovih od gorskega do
subalpinskega pasu (Kamniške Alpe, Pohol]e, Kozjak, Posavje):
V. 10-40 (50) cm; • IV- VI: O. c. Beli cvetovi, po 4 do 15 v
skrajšanem grozdastem socvelju . Cašni listi so ozki. zeleni,
dlakavi in precej krajši od venčnih Ustav. Prašniki temno vijoličasti, veliki. D. p. Prizemni listi na dolgih pecljih, tridelni. Na
steblu so 2- 4 tridelni listi z dolgo zašiljen im vrhom.
O. p. Prizemni listi trojnati, dogopecljati. usnjeni, zimzeleni.
(foto M. Piskernik)
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l<utrlar. l

Elerše k. L. . Nekdtere vrste rz dru2me Krr:žP rc (Brassn;aceae ) rn llJillov rnllrr~alorskr pomen
-

---

~

4 PREDSTAVITEV IZBRANIH VRST KRIŽNIC
4 PRESENTATION OF SELECTED BRASSICACEAE FAMILY SPECIES
Slike 3- 9 prikazujejo izbrane vrste križnic s pripadajočo "osebno izkaznico" (ŠIL IC 1983, MARTINČIČ 1SUŠN 1K 1984, KREJČA 1ŠOMŠAK 1988,
SEIDEL 1EISENREICH 1992, TRPIN 1 VREŠ 1995):
Legenda: Ra- rastišče, V- višina rastline v cm,~- čas cvetenja (mesec),
O. c. -opis cveta, D. p. -drugi podatki.

5 ZAKLJUČEK
5 CONCLUSION
Med ekološkimi oznakami izbranih križnic prihaja do manjših razlik, ki
so posledica različnih metodologij in njihovega geografskega izvora. lndi·
kacijske vrednosti križnic so bile ocenjene v različnih delih areaia razširjenosti vrst. Vrsta se namreč lahko v ločenih delih areala razširjenosti zelo
različno odziva. Metode so bile razvite na podlagi drugačnih kombinacij
rastlinskih vrst, kjer vladajo poleg povsem specifičnih rastiščnih razmer tudi
drugačni konkurenčni odnosi (KUTNAR 1997).
V celoti gledano so izbrane kriinice značilne za svei.a do vlažna tla, ki
imajo nadpovprečno vsebnost hranil. Tla, na katerih se pojavljajo, so veči
noma srednje globoka z relativno veliko vsebnostjo skeleta. Najpogosteje
se pojavljajo v gorskem (montanskem) pasu, v senčnejših legah z relativno
visoko zračno vlažnostjo.
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Razprave
GDK: 17 (497.12 * 06)

Nova spoznanja o rastlinstvu in rastju Ko čevske
New Recogni tions about the Flora and the Vegetation of the Kočevsko Area (S
Slovenia)
M~rko ACCETTO "

Izvleček:
· o rast 1·ms tv u .1n ras t.JU Ko č evs ke. G oz d ars k.1vestnik,
. s"t . 3/~998
v.. . s povzell'\om
1'
Accetto, M: Nova spoznanJa
,
. V sJovenscm1
v angleščini, cit. lit. 31.
v prispevku je podan pregled novih nahajališč naslednjih redkih, že znanih, po daljšem času odkritih in že objavljenih
aksonov ter dveh novih sintaksonov, ki jih je avtor odkril na Kočevskem v letu 1997: Acer monspessulanum, Arabis alpina
1
ssp. ctispala. Campanula jusliniana, Carex depauperata, C. sempeNirens, Carduus carduelis agg., Cicerbifa alpina.
Cof}'dalis ochroleuca, Cotinus coggygria_, Daph~e alp_ina, E~uisetum sylvatic~m, Frangula rupestris, Galium purpureum,
Iris il/yrica, Lonicera caerulea, Matteuccta struttoptens, Pelf1gera JeucophJebJa, PotentJI!a caulescens, Prunus mahaleb,
Pseudoslel/aria europaea, Pulmonaria stiriaca, Rhododendron hirsulum, Ruscus aculeatus, Saxifraga paniculata, S.
petraea, Sesleria autumnalis. S. kalnikensis, Vaccinium vltis-idaea, Seslerio-Fagetum s. lat in Campanulo justinianaePiceetum.
Ključne

besede: rasUinstvo, rasije, Kočevska, Slovenija.

Abstract:
Accetto. M.: New Recognitions about the Flora and the Vegetation of the Kočevsko Area (S Slovenia). Gozdarski
vestnik, No. 3/1998. ln Slovene with a summary in English, lit. quot. 31.
This article provides an overview of new locations of the following rare, but known taxons which have been observed
after a rather long period of time. The taxons have been already described and published, togetherwilh two new sintaxons
which the author found in the Kočevje region in 1997: Acer monspessulanum, Arabis alpina ssp. crispata, Campanula
jusliniana, Carex depauperata, C. sempeNirens, Carduus carduelis agg., Cicerbila alpina, Corydalis ochroleuca, Cotinus
coggygria. Oaphne alpina, Equisetum sylvaticum, Frangula rupestris, Galium purpureum, Iris illyrica. Lonicera caerulea,
Matteuccia strutiopteris, Peltigera leucophlebia. Potenl!lla caulescens, Prunus mahaleb. Pseudostellaria europaea,
Pu/monarfa stiriaca. Rhododendron hirsutum, Ruscus aculeatus. Saxifraga paniculata, S. petraaa, Sesleria autumnalis,
S. kslnikensis, Vaccinium vitis-idaea. Seslerio-Fagetum s. Jat and Campanulo justiniana€)-PiceBtum.

Key words: flora, vegelation,

Kočevska, Slovenia.

UVOD
INTRODUCTION
Prva najdba obubožanocvetnega šaša (Carex depauperata With.) v
Sloveniji, na strmih skalnatih pobočjih nad reko Kolpo v Beli krajini
(ACCETTO 1998b), in spoznavanje rastišč, na katerih raste (QuercoOstryetum s.lat.), sta me vzpodbudila, da sem obiskal tudi podobna rastišča
na Kočevskem, med zaselkoma Laze in .Laga v Kolpski dolini.
Pri florističnem popisovanju rastja po standardni srednjeevropski metodi
{BRAUN-BLANQUET 1964) v omenjenem območju, na Veliki gori, Goteniški
in Borovški gori ter dopolnjevanju florističnih popisov ob Mokrem potoku
zgodaj spomladi, sem naletel na številne floristične in vegetacijske zanimivosti. Nekaj se jih v obliki krajših prispevkov ali zgolj omemb nahaja v tisku,
zaradi celostnejšega pregleda florističnih najdb na Kočevskem v letu 1997
pa jih navajam tudi v tem prispevku {pri teh rastlinah splošnih podatkov o
njihovih nahajališčih ne navajam).
Odkril sem številne naravne zanimivosti, ki kažejo na floristično in vegetacijsko bogatost KoC':evske, in želim, da se z njimi seznanijo tako
stanovski in drugi ljubitelji rastlinstva ter rastja kot tudi strokovnjaki navedenih področij.
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Vse obravnavane floristične in vegetacijske zanimivosti ter novosti na.
vajam po območjih, v katerih so bile najdene.

2 KRATEK EKOLOŠKI OPIS OBISKANIH OBMOČIJ
2 SHORT ECOLOGICAL DESCRIPTION OF VISITED AREAS
Kočevska se razprostira na geobatanično izredno raznolikem prostoru
na kar kažejo že sami obravnavani rastlinski taksoni.
'
Strma, skalnata, proti jugu in jugozahodu odprta pobočja v dolini Kolpe,
katere del uvrščamo v belokranjski distrikt preddinarskega fitogeografskega
območja (ZUPANČIČ et al. 1987), so pod močnimi vplivi submediteranskega
in subpanonskega podnebja. Zato vladajo tod toplejše 1n sušne ekološke
razmere. Na prevladujoči apneni in dolomitni matični podlagi (SAVIC 1
DOZET 1985) z vložki rožencev, na kateri so se razvile različno globoke
rendzine. so razširjene številne toploljubne, še ne v celoti proučene
asociacije kot so Ouerco-Ostryetum s. lat, Sesferio-Fagetum s. lat., Ostryo-.
Fagetum in druge.
Dolina Mokrega potoka je v osnovi v vzdolžni smeri potekajoča depresija,
ki leži sredi jugovzhodnega dela Kočevske v nadmorski višini okoli 4 70 do
560 m. S širšim območjem vred, ki ga gradijo pretežno permski peščenjaki
in skrilavci (ibid.), se nahaja sicer v preddinarskem svetu, vendar se je v
razmerah, v katerih prihaja do temperaturnih obratov, izoblikovala hladnejš.a
in vlažnejša mikrok!ima. Ob samem potoku prevladujejo obrečna tla, ki jih
zaraščajo zanimiva, še nepreučena siva jelševja (Ainelum incanae s. lat.),
na razgibanem svetu nad njim bukovja (Bfecno-Fagetum) na distričnih rjavih
tleh, ki jih danes poraščajo debeljaki smreke.
Višja območja Kočevske, kot so pogorja Goteniške, Velike in Borovš!<e
gore, že pripadajo dinarskemu fitogeografskemu območju s posebnim
dinarsko-kontinentalnim podnebjem, čigar osnovne značilnosti so večja
namočenost, nižje letne temperature in večja dnevna temperaturna kolebanja (PUNCER 1980). Na prevladujočih apnenih kamninah so se razvile
številne oblike tal od sprsteninastih rendzin do globokih rjav ih tal. Prav tako
pestra je vegetacijska odeja, kjer prevladujejo je lova bukovja (OmphalodoFagetum) s številnimi oblikami. Poleg teh se ponekod pojavljajo še visokogorska (Ranunculo p/alanifolii-Fagetum s. Jat.) in gorska bukovja (Lamio
oNalae-Fagetum), smrečja (Ribo afpini-Piceetum, Asplenio-PJceetum var.
geogr. Omphalodes verna) in druge asociacije.

3 IZSLEDKI
3 RESULTS
Pri podrobnejšem opazovanju strmih, bolj ali manj skalnatih pobočij nad
reko Kolpo med Škriljem in Lazami sem nad gozdno cesto Lapinje-Laze,
kjer se tako kot v Beli krajini pojavl,ia še neopredeljeno črno gabrovje s
puhavcem, našel tudi obubožanocvetni šaš (Carex depauperata With.·
0456/3, n. viš. 4 70, S. Leg. & det. 12.7 .1997). To je prvo najdišče na Kočevskem in drugo v Sloveniji. V robnem delu zahodne in južne Evrope,
Kavkazu in Iranu, kjer je ta ostr\čevka doma, raste v podobnih ekoloških
razmerah kot pri nas in jo v Evropi uvrščajo med značilnice reda puhavčevih
gozdov ( Quercetalia pubescentis).
'
Od petih znanih nahajališč bledorumenega petelincka (Coryda/is
ochroleuca Koch) na Kočevskem so bila prva tri omenjena že pred 96 leti
(MULLEY 1 PAULIN 1901 ), zadnja pa šele pred nekaj leti (ACC ETIO 1993 ).
Nova opazovanja na kolpskih pobočjih med nekdanjim zaselkom rvluha vas
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Pogosteje in količinsko obilneje, kot srno vedeli do sedaj, dobimo
11
obravnavanem območju jesensko vilovino (Sesleria aurumna/is (Scop.)
F. W. Schultz- 0455/4 , n. viš. 250 do 640 m , SW, S Leg . & det. 23. 7.
1997). Na toplih legah celotnega Kolpskega grebena, kje r prevladujejo
apnenci in dolomiti, gradi celo asociacija z bukvijo (Seslerio-Fagetum s.
lat.- slika
ki Je razširjena v sicer ozkem , a vendar skoraj neprekinjenem
pasu med Skril1em in Lazami. TaKo razši~ena kot tu ni nikjer drugje na
Kočevskem. Vednost o teh toploljubnih bukovjih na Kočevskem se je začeta
in končala z navedbo dveh nahajal išč (Stružnica, Stojna) in popisom M.
Wraberja ( 1963). Zgolj v kar1i razširjenosti celotne asoc1acije SesterioFagetum s. lat je te lokacije upošteval le DAKSKOBLER (1991). V obeh
vegetacijskih kartah Slovenije (čistoris listov Novo mesto in OguIm v merilu
1 : 50 000, Biotošk1 inštitut ZRC SAZU, 1969 in v karti 1 : 750 000. Biro :za
gozdarsko načrtovanje, v: GREGOR IČ et al. 1975} ta asociacija na Kočevskem ni bila prostorsko prikazana iz razumljivih razlogov. saj je bilo hl
območje v preteklosti zapr1o. Prav tako jo ne omenjajo v ureditvenih načrtih
za g e Kolpa (RUPNIK 1983, MIKULIČ 1993).

3l,

K~1l« 2
Raz~irjenost ilirsKe
perunike na Kočevskem
M;1p ::! Dislribution oiIris illyrica in
Kočevsko area
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Novih 14 florističnih popisov te asociacije v sicer dokaj nekakovostnih
bukovjih, ki j1h je povrhu še močno prizadel ž.led v letu 1997. kaže, da gre
v kočevskem primeru najve~etneje za posebno varianto geografske variante
s topokrpim javorjem asociacije bukve z jesensko vilovino (Ses/crioFagetum (HI.) M. WRABER ex Borhidi 1963 var geogr. Acer obtusatum.
Podrobneje bomo to varianto obravnavali na drugem mestu. Vpogled v to1
dosedaj manj znano bukovje. prikazujem v spodnjem popisu.
Nad cesto Lapinje-Laze, n. viš. 500 m, S, nag1b 15 stopmj, skalnatost
20 %, največji premer drevJa 40 cm, največja višina 20m, 9. 7. 1997: E3
(90 %): Fagus sylvatica 4, Acerobtusatum 2: E2 (40 %): Fagus sylvatica 2,
Acer obtusatum 2, A campestre 1. Cory/us ave/lana 1, Rosa arvensis 1,
Sorbus aria +, S torminalis + ; E1 (70 %): Ses/eria autumnalis 4. Asarum
europaeum ssp. caucasicum 2, Carex pi/osa 2, Ciemalis vita/ba 2, Epimedium atpinum 2, Galium schuftesii 2, Helleborus dumetorum 2, Hepatica
nobilis 2. Ajuga reptans 1, Aposeris foe/ida 1, Aremonia agrimonioides 1,

160

GozdV 56 (1998) 3

~

..
'' t-1-~~

1

SI~ 52 !1 ~ "

_·~-~

"

...

f-{ ~

k .....

.........
.,.. ..."'.:".,.".,....,-~,.s._

\

1 1\..

--r

:---.

.- ""

1-\

04

....

~"::!::.

. ..

COd
;

!

h

... 1···

:1 \
05

IJ

[..)

?-;).

:~
12

R:-·~ !tM'W•

.".

"!

ti'l

1

. 1(1

~

.

~1'\f!lf~~"ftl'\fiRel

IS;

,. t-r:

":

;o;:

111'

ate ,r-r-'
._.
"

S6 S7 SI 59 611 l i 6l 1.:1 6HS

...

~~

1.. ',

.f

-

--

'' " '1"'!1

Aspa•~t.']O< '"""'•/011"$ :. Bt.chypo<J'Uif• •tl•tiJCuno 1 CdrouuJ ••·a~ J
uo 1 c:,MtX'Ilh!Jtr: VL'~ll/8 ' Cyc.'aman ;wrpurllsc•n• , u. ,,., J
m&b.SStl;Jit~u", t Ptcnd•Uff1 •qutrl,nutl'" 1. PtJI".Ottt". olt<.lflf/tt 1
\l!o!UI•"'-'•~ hwundmen• 1, Buphlhlllmu.,. l~ultum • CtUOIII• rl-.
&m)"'((f~S

• E•'J'I'••I»

• F"'}t/.1>

•. HScq,t.al&a eptQftCl~ • . Let.,yful

,,.,...,,oc.t • G1'f006ll0n mtYO/fl'~

P()lyQOr,.'u.fl'f f"'"Urt ~1 •
Pe<.r:t;ddnum "'"stnowm ' . Pnmulil 11Uuluc , Sold~ "'P,... • r.,.,.A
commutll) .,. . Vet.,non• CQif,n• ..

...enetus ..

tz •~a· rn dluglh non$lrtllon popoSO\.'
o<ege~n·~r l 3~ko spr.>znam~. da 1o0 v

"nt
~o .....,..f-'>11'•
na'lh buto-y
7jt~n.,.o ~

tudi ra$11mskr eleo.,&~'>h OI<CtiošJUh bo~ on n\llnf ra.di•J*nlll oi(JQ•<~ tOll'l'~
F&90I/;!ol, HiX/tr(>-I'•IJ#IIIJf't 0tHII1'X)o{)Jil)'81!Jml kOl \10 F . - H " ltfltr'Vn.
Helfeooru,>nrg••· riDcquett~ epi~I•S V tem~ •.,~~aJo
~
UgC.tC.v'•l ve

kO!

.!8

i$lotll'lilnska

lt*

bu~

kolpska

.-w~d.k.em

""

(DAI<Sr<:>BLER 1991) P•av tako pa se rudi ~b •·~OYina v -.,tli"
~P'·' po,avtra v lo o"""''""~ ~tol:M ds<>olilo,ah ce10 • hlldretSoh 1og11t1
(H•.;qut;!IO-FaQelvn>l
'-lo
v~eh y f)lller.iosl ~~R 1963~ nlldo-mo IA~CETTO
1995' n '"'"•' oo~rrrn ~- ~~·....._..,.,.me.;~ ~.,...,

'"'"O"'

'l

w

<6 4 1 q ., SI 51 SC!ls-4 !5 5rl 57 SI "
1 1 1
1 1
~

•

,. ....
L
"" ~· v -r
" ·"
"01
"
r.

lil

~~

~~..

_[

15

DO

..
Ol

Il
~

,,

1

"' ' 1 6l 1.:1 64 6S

~~·

"1:

"

1.-...-..

1'-

. 1

1'·.

'~

-,

1,;:::

11

IJ
•

fj r-~
,",.t• 1--:

R,o,l._,,..

~

...... ~-v...-r

o.,_,. 1 ".....,."..
..:Rrr--.r:, -~ ....

~-

~ ~

-~~)- J

.

. ...:....-· -

1

h
f""
.~1

1

'

~

v

!
po( ;

•

.,

Acc::etto, rvt · Nova spozna nJa o rastli nstvu rn rastJu J<:.o(;cv ske

- - ---

in Lazami že lahko ugotovimo. da se ta izrazito toploljubna submediteranska-ilirska vrsta pojavlja v strnjenem pasu med Zdihovim in Lazami, raztr~
seno razširjeno pa jo dobimo skoraj v vseh ostalih predelih doline Kolpe,
od njenega zgomejga toka do zaselka Damelj v Beli krajini (karta 3). Tod je
bila ugotovljena že v 10 kvadrantih srednjeevropskega kartiranja flore.
V povsem drugačnih ekoloških razmerah je bila na Kočevskem prvič
odkrita evropska gomoljčica (Pseudoste/Jaria europaea Schaeftlein- slika
1). Najprej sem jo našel ob Mokrem potoku (0455/1 ,2, n. viš. 490 do 500
m. Leg. & det. 9. 5. 1997, herbarij LJU), kjer se pojavlja na številnih krajih
v posebni geografski različici sivega jelševja (Afnetum incanae s. lat.) na
obrečnih, ana spodnjem delu pobočij na distričnih rjavih tleh.
Po teh najdbah sem sklepal, da bi lahko v podobnih geobotaničnih
razmerah evmpska gomoljčica rastla tudi drugod. Zato sem obiskar še
ravninsko območje zahodno od Slovenske vasi. Našel sem jo v črnem
jelševju (Carici elongatae-Ainetum glutinosae var. Geum rivale) (035412,
n. viš. 500 m . Leg. & det. 1O. 5. 1997). Tako kot na doslej znanih številnih

Kana s- Razširjenost vrste Pefligera ieucophlebia na Kočevskem
fvi uf-i 5 Distribulion of Pe!ligera

Jeucophfebia in
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najdiščih v Sloveniji raste tudi na Kočevskem v ozko omejenih , vlažnih do
zelo vlažnih rastiščih .
Vosamljenem apnenem skalovju sredi prevladujočih permskih peščen
jakov nad Mokrim potokom sem odkril še nova nahajališča skalnega kamnokreča (Saxifraga pefraea L.) in predalpskega petoprstnika (Potentilla
cau/escens L.). prvega tudi nad Miževko, ponorom Mokrega potoka in
panoram potoka Malence, navadno perušo (Matleuccia slru/hiopteris (L.)
Todaro) ob izlivih dveh desnih pritokov v spodnjem in gozdno preslico
(Equisetum syfvaticum L.) ob zgornjem toku istega potoka (ACCETTO
1998a)_
Zanimivo je, da v širši okolici doslej teh taksonov nisem opazil. To kaže,
da za njihovo uspevanje nista odločilni samo kamninska podlaga in večja
vlažnost, temveč tudi hladnejše mikroklimatske razmere v dolini Mokrega
potoka. Le tako si lahko razlagamo navzočnost borealnih vrst kot sla A/nus
incana in Equisetum sylvaticum na tako ozko omejenem prostoru.
V Ribniškem območju sem na severoseverovzhodnem vznožju gozd nate
Bukovice odkril štajerski pljučnik (Pulmonaria stiriaca Kerner) (ACCETTO
i998c). Raste na nekoliko zakisanih, nanesenih tleh, ki ponekod prekrivajo
prevladujoče karbonatne kamnine.
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)4 9 IQ97). NafdJil le gunovn•t6 n~ 1\oto'ISkem je zanlml·1a ur aa odveh

~L Hkrabs potrdotvoto rNM>db FLEISCHMANN (1843) ut HUFN~GL

(1892•"' pora1a1o tudi vpraJ&r~ja po·,ozana z njeno sedanjo red~OSIJO
Fltitr..h·mmn poleg v1st kol so tomce ra alo•qen.a L. xyloSt!IJm . 1.. mg~
"'""J~ ,aha,ališče modrega ~OSien•t•·•Ja pro Kof.evju Hulnagi• Gotenoilo

gon. pu C•roor pa črneg• kost..",~eyta ". omenja (obod 1 Ker 10 Dol Hutl\ill1
il:Jcom opaz·:·vale' '" zeptsovatec takratnl/t razmet. JE- ff<!e"*l~ tfd.te•
Ila jo 1& v:wanem ureddvenem t!lal:tor.Jw load) preJ ne!toteJZIJU$111 kol do

Jt "'POlnaJ Ceprav pra,·ega Odgo.ot~ rta to 'lpfašanr<J ..e<jelno r..c0oo ne

...

...__.,
bomo dobili, lahko po dveh najdbah modrega kostentčevja iz preteklega
stoletja ln opisa HUFNAGL-a (1892) ter tokratnega. šele po 154 ozirorna
105 letih potl)enega nahaJališča na Kočevskem. sklepamo. da je bila
grmovnica v preteklosh bolj razširjena O vzrokih za njeno sedanjo redkos1
lahko le ugibamo. Ali gre pri tem za vplive rasllinojede divJadi, saj je najdeno
modro kosten1čevje močno Objedeno, al1 za nepoznavanje njene
razširjenosti na Kočevskem, bodo pokazala nadaljna flor ist ična opazovanja.
Bojim pa se, da je zadnji omenjen1 vzrok maoj verjeten, saj sem bil s
Hufnaglovo navedbo že dolgo časa seznanjen in bil zato pri florističnih
popi sov anjih smrečij nanjo še posebej pozoren Razen tega je v obseinetll
florističnem popisnem gradivu ne omenjata ne PISKERNIK (1977, 1980 v:
HOČEVAR et al. 1980, 1985 v: HOČEVAR et al. 1985), ne ŠTIMČEVA!
(1982), niti ni omenjena v deliu PUNCERJA (1980).
Navadno plani nsko loč iko (Clcerblta a/pma (l.) Wallr.) sem opazil še
v VISokogorskem bukoVJU Borovške gore, to je v oddelku 77 g. e. Ravne
(ACCETIO 1998a).
Med kriptogamntmi vrstami ve11a omenitlli~ajsko vrsto Peltigera leuco-.
p hlebia Gyelnik (karta 5) Vsa njena dosedaj znana nahajališča na Kočev
skem so bila odkrila v koliševkah. Tokrat je bila odkrita tudi na hladnih skalnatih
pobočjih, kt Jih zarašča na hladnejša rast1šča prilagojena vananta asociacije
Ribo alpini-Piceetum (Velika gora, g. e. Grčarice , 0354/1: Marinovec. odd,
43, n viš. 980 m. Leg.& det. 24. 8. 1997; odd. 34, Cmovrška koliševka, n.
viš.1.130m. Leg &det.3.8. 1997; odd. 27, n, viš.1.100do 1.050m Leg. &
det. 3.8. 1997; Goteniška gora, pod Goteniškim Snežnikom, g. e. Ravne:
koliševka v add. 10b, 0454J1. n. viš. 1.170m. Leg. &det. 25. 9. 1997; kohševka
v odd. 10 b., 0454/1, n. vtš 1.168 m. Leg. & det. 25. 9. 1997).
Pod Gotenišk1m Snežnikom raste v prvo omenjeni koliševki v odd. 1Ob,
g. e. Ravne tudi kodrasti repnjak (Arabis alpina ssp. crispata (WiUd .) Wettst.
- 0454/1 Leg. & det. 25 9. 1997) Ta taksen je na Kočevskem še vedno
redek, saj je to šele četrto osamljeno nahajališče.
Vednozeleni šaš (Carex sempeNirens Vili.) je na Kočevskem prisoten
v štirih kvadrantih srednjeevropskega kartiranja flore. Novo nahajali šče sem
v sicer že ugotovljenem kvadrantu našel na pobočjih odprtih proti vzhodu
nad dolino Sušice pri Bosfjivi Loki (ACCETTO 1998a). Tudi tam se pojavlja
v d ružbi ka/niške vilovine, s katero gradi lraviščno asociacija Sesieno
kalnikens1s-Caricetum sempervirontis. Med alpskimi vrstami na Kočevskem
je količinsko najobilneje razširjen !akson vcdnozeleni šaš.

ta

4 RAZPRAVA IN ZAKLJUČEK
4 DISCUSION AND CONCLUSION
Na koncu tega pregleda florističnih in vegetacijskih najdb na Kočevskem
lahko ugotovimo. da so bile v enem letu odknte na različnih krajth in v
različn ih ekoloških razmerah. nekatere med njimi pa potrjene po več kot
1OO letih. Znatno število novih nahajališč sem odknl v doslej manj proučen ih,
v preteklosti zaprtih območj ih Kočevske. to j e v Kolpski dolini, ob Mokrem
potoku in med Škriljem in Lazami, nekaj tudi v floristično in vegetacijsko
bolj raziskani notranjosti Kočevske in deloma zunaj nje
Nič nenavadnega ni. da posamične rastlinske taksone šele odkrivamo.
Bolj presenetlJivo je, da so lako dolgo ostala neopažena relahvno dokaj
razširjena bukovja z jesensko vtlovino. Skoraj gotovo njihova površtna ne
presega enoodstotnega deleža v celotni gozdni površini g. e. Kolpa, kjer
iih je največ. Kljub temu so ta pomebna s sinsistematskega in sinekofoškega
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Gozdno delo ' Himalaji

V drugi polovici oktobra 1997 sta IUFRO (ivledna~
rodna organizacija gozdarski.h raziskovalnih organiza~
cij) in FAO (Organizacija ZN za prehrano in kmetijstvo) priredili v Butanu v Himalaji seminar z naslovom:
"Gozdno delo in tehnika v himalajskih gozdovih s
posebnim poudarkom na ergcnomiji in socialnoekonomskih problemih''. Poleg butanskega ministrstva za
kmetijstvo in FAO sta za IUFRO seminar organizirali
dve raziskovalni skupini: S.3.06, Gozdno delo v gor~
kih razmerah in S. 3.07, Ergonomija.
Udeležencev seminarja je bilo okrog 70, vendar le
23 iz tujine in sicer iz 9. dežel. Kot pomočnik vodje
s k11p ine Ergonom ija se je seminarja iz Sloven ije udeležil tudi avtor tega prispevka z referatOm o obremenitvah sekačev pri delu z motorno žago. Tamkajšnji
gozdari i so reki i. da je prvi Slovenec, ki je obiskal
Butan . Seminar je bil sestavljen iz 3-dnevnega sestanka
z referati v glavnem mestu Butana Thimphllju in Sdnevne strokovne ekskurzije po osrednjem in vzhodnem Butanu . Referati na seminarju so bi 1i ruzporejeni
v 6 tematskih sklopov: gozdarstvo Butana, načrtovanje
in izdelava prometnic, tehnologija spravila in prevoza
lesa, okolju prijazno pridobivanje lesa, ergonomija
gozdnega dela, povezanost gozdarstva z razvojem podeželja. Referenti so bili iz goratih dežel: z Japonske,
Indonezije, Tanzanije, iz Alpskih dežel in seveda iz
Butana. Tako so vsi referati skladno z raziskovalno
skupino IUFRO, ki je bila gl<wni priredirelj (organizator) seminarja. govorili o razmerah in delu v gorskem
gozdu. Prevladovale so naslednje teme :
~gradnja enostavnih cest in vlak, ki omogoča dobro
odvajanje vode, manj vzdrževanja in je prijazni\ okolju oziroma preprečuje eroZIJO;
-primernost različnih sistemov žičnega spravila za
gorski gozd (Dve zanimivosti z Japonske: enotimi
>>tramvaj(( za prevoz delavcev v strminah in široka
uporaba vozičkov na žici z lastnilll pog01~om in radijskim vodenjem.);
- uskladitev mehaniziranega pridobivanja lesa z ekol.oškimi zahtevami (biološko raznolikos~o, na primer);
-obremenitve sekačev, vplivi nanje io njihovo zmanjševanje;
• ProF. dr. M. L., di pi. int. gozd ., Bf Oddelek za gozdarstvo,
Vecna por R3, LJubljana, SLO
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- uskladitev potreb prebivalstva po lesu in drugih gozdnih proizvodih (paša) z zmanjšano sonaravno rabo.
Referati bodo publicirani v začetku naslednjega leta
na internetu. Šele tedaj bo mogoče podrobno spoznati
celo vrsto tehničnih novosti in strokovnih ugotovitev,
ki so jih referenti le kratko predstavili na seminarju.
Na koncu sestank~ v Thimphuju so bili sprejeti tndi
:zaključki in priporočila. S področja ergonomijeje bilo
sprejeto priporočilo, da mora vsako izobraževanje in
oblikovanje dela v gozdu upoštevati ergonomijo
oziroma optimiranje razmerja med produl<tivnostjo in dobrim počutjem (zdravjem, varnostjo)
delavca.

Strokovna ekskurzija je vodila udeležence iz glavnega rnesta proti vzhodu čez več gorskih prelt~zov in
globokih himalajskih dolin, ki jih povezuje vijugava
glavna cesta v Butanu. Prvo cestno povezavo z Indijo
je Butan dobil šele 1963 lera. Pre1ežno ročno vzdržuje
to cesto več )judi , kot se jih po njej vozi. To so predvsem delavci oziroma cele družiCle iz Bangladeša in
Indije. Udeležence je seveda najprej zanimalo gozdarstvo Butana. Butan ima veliko raznovrstnih gozdov_
Ohranjeni gozdovi pokrivajo 64% države, vseh gozdnih površin pa je 72%. Tolikšna razlika nastane zaradi
različnih definicij gozdne površine. Paša je namreč v
Butanu dovoljena v vseh gozdovih, čeprav so bili nacionaliziran!. Prebivalstvo lahko za svoje potrebe, ne
pa za prodajo, pridobiva iz njih vse lesne in ne!esne
proizvode. Tako so nekateri gozdovi še iz časov požigalništva povsem uničeni, dmgi pa se vedno preobremenjeni s pašo. Zaradi čred, ki se selijo, so nekateri
predeli na višinah nad 3.000 in 4.000 m obremenjeni
s pašo navadnega goveda poleti in s pašo jAkov pozimi,
ko se tja preselijo z višjih predelov. Gozdovi okrog va~i
so obremenjeni še z vsemi drugimi rabami . Pri gradnji
sicer zelo lepih in lepo okrašenih velikih hiš iu gospodarskih poslopij porabijo ogromno lesa, do katerega
imajo prebivalci "prost pristop". Zanimivi so tradicionalni načini pridobivanja lesa: tesanje trnmov v gozdu,
ročno žaganje desk, izdelava cepljepih screšnih deščic
-šinkelnov iz najlepšihjelovih debel, uporaba bambusa
za stene in strehe bivahšč in za številne drobne tlporabne predmete (od posod do pohištva). Vse proizvode
spravijo vaščani iz gozda na svojih plečih ali na plečih
GozdV 56 {1998)3
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vomih konj. Ker ni prometnic. vozov oziroma kolesa

. Gozdove okrog vas1. pos kusaJo
' .
ravzl\pr.w ne poznaJO.

pnO''a p1·i ,. <11 izi rll ti, dodeliti vaš kim skupnostim, ki naj

~i wdi skrbele za njihovo obnavlj:mje, saj so zainteresirane. da bi dobivale gozdne proizvode blizu vasi.

Tam, kjer so pašo opllstili (ograjuj ejo velike površine),
se gozdovi mdi zelo dobro naravno obn<1vljajo. Na erodir;nih površinah (zaradi paše) tudi pogozdujejo. Drzavnn go:Ldarska politika je trajnost no sonaravne gospod;l!jenje za dobrobit domačega prebivalstva in ne
izkori~č;mje gozdnega bogastva za pridobivanje dobička na rrgu z lesom. Prednost ima ekološka, naravi
p1ijnzn3 r:~ba gozda, naravnana predvsem za ohranjanje
btolo;ke pestrosti. Ta je v Butanu, tako pri rastlinskem
kot 7:ivi11!lkem svetu, zelo vel ika. Butan se namreč
razprostirl1 od ozkega nižinskega pasu ob Indiji s tropskim gozdom do gorskih vrhov nad 7.000 m nadmorske
višine. G !avni ra~tiščni dejavnjk je toplota oziroma
nadmor'\ka višina in ekspozicija. Ravnine n<J ekskurziji
11 ismo videli, pač pa izredno stnna pobočja. Na južnih
pobocjih so poljedelske površine, na severnih pa ohranjeni. m;lrsikje nedotaknjeni gozdovi. Nekako pri 2.000
m zamcnj<'jo vedno zelene gozdove listavcev gozdovi
igl<1vccv. Najprej so to topli borovi gozdovi, tem pa
sledijo mc.5ani gozdovi iglavcev: bor, čuga. smreka,
m<tC.t:~cn. Pnmešane so jin1 tudi listopadne vrste: javorji. breze, ipd. Nad 3.000 m se začno jelovi gozdovi
:; pocht~slimi rododendroni. V njih živijo tudi rdeče pande. ki .i ih z morebitnim izkoriščanjem gozda nikakor
nočejo ogrož<Hi. Z gospodarsko pomočjo nekaterih evropskih držav, predvsem Avsrrije in Švice, skušajo
izpeljati premene jelov ih gozdov v gospodarski gozd.
Predele z izdelanim ureditvenim načrrom odprejo s
preprosto zgrajeno gozdno cesto, pogosto brez zgornjega ustroja. Nanjo spravljajo les z žičnimi žerjavi na
dolg~ razdalje. Les prevažajo s kam ioni manjše nosilnosti, nakladajo ga ročno ali s hidravličnimi nakladalnik\ velikih zmogljivosti. Žične linije so položene
prece_1 redko, tako da med njimi ostanejo neizkoriščeni
pnsovi. Ker še ne vedo, kako se bo jelov gozd pomlajal.
je pri lesnih zalogah okrog 800m 3/ha intenziteta sečenj
previdno majhna () 2-1 S %). Zastavili so Lu di raziskave
o porn lajanju jelke, pri katerih ugotavljajo. da se tudi
v vecjih luknjah skupinsko postopnega gospod<lljenja
jeJ ka dobro pomlaja. Tako bi bila tudi večja intenziteta
sečenj neškodljiva. Zdi se, da paša pospešuje pomlajevanJe jelke, saj živina poje predvsem listavce. Z žič
nim spravilom tudi dosežejo, da ostanejo gozdovi (razen ob cesti) neodpr1i za loka Ino prebivalstvo oziroma
za tradicionalno izrabo gozdnih proizvodov (drva,
strešne deščic.e). Problem pridobivanja lesa je v tem,
GozdV 56 (1998) 3

da so mnoga stara je lova drevesa trhla; tretjina povsem,
tretjina pa deloma. Tudi deloma trhl<l drevesa izrabijo,
saj obede debel dobro prodajo v lesa lačno Indijo. S
prenosnimi tračnimi :žagami zdrava debiCI razžagajo kar
v gozdu, da zmanjšajo transportne stroške. Odpadki
lesa so ogromni. Butanski gozdarji izvajajo, včasih s
tujo pomočjo, tudi projekte t. i. socialnega gozdarstva.
Z njimi odpirajo doslej zapne doline, da omogočijo
številnim va~em prvo motorizirana povezavo z večjimi
kraji in možnost prodaje kmetijskih pridelkov na trgu.
Lokalno prebivfllstvo denarja skoraj še ne uporablja,
dobrine menj<wajo nli pa jih ocenjujejo z določeno
količino riž<J. Ceste, ki jih gradijo v take zaprte doline,
so zelo preprosto grajene in ne smejo ogroziti narave
ali polj na stnninah, saj je ob velikih količinllh p<ldavin
erozija lahko zelo močna. Omogočale naj bi le prevoz
z majhnimi trikolesnimi ali enoosnimi traktorji, bmionov ne vzdržijo. Če se prometnica -pravzaprav to
ni prava cesta - konča v gozdu, jo podaUšujejo še s
preprosto potjo (vlako) za iznos tradicionalnih gozdnih
proizvodov s tovomimi konji. Vlačet~a z živino po tleh
ne poznajo.
Ergonomija se v teh preprost)h razmerah zelo težko
uveljavlja, čeprav se zavedajo, da sta ohranjanje zdravja ln skrb za dobro počutje ljudi zelo pomembna. Ob
prevladujočem ročnem delu lahko uvajanje mehanizacije ogroža zdravje \judi, vendar jih je na primer zelo
težko prepričali, da bi uporabljali osebna varovalna
sredstva (rokavice, čelado). Delavce za delo v gozdu
je težko dobiti, saj so vsi zaposleni s težavnim pridobivanje!ll hrane v poljedelstVll in živinoreji. Tudi denarna plači la še niso pomemben motivacijski meh anizem.
Ekskurzija je bila zelo zanimiva, ne samo zar11di
spoznavanja posebne kulture življenja in ohranjanja
kulturne in naravne dediščine, ampak tudi zaradi seznanjanja s povsem drugačnimi gozdarskimi strokovnimi problemi, kot jih poznamo v Evropi. Spremenila
je tudi marsikateri način razmišljanja o evropskem
gozdarstvu. Razprave o reševanju strokovnih problemov na terenu med gozda1ji iz zelo različnih dežel so
bile zelo poučne. Na koncu je postala razumljiva izjava
butanskega ministra za planiranje ob začetku seminarja: ''Gozdov ne potrebujemo za pridobivanje dob ič ka, ampak za zadovoljevanje ma teria ln ih in
duhovnih potreb prebivalstva". Udeležba na seminarju ni bila pomen1bna samo za to, da smo v daljni
deželi pod Himalajo povedali, daje na robu evropskih
Alp tudi Slovenija, ampak tudi zaradi novih spoznanj,
ki jih bo mogoče uporabiti pri delu v domačem gozdarstvu.
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Pismu poglavarja Seattla in okoljska etika
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ZAPLET

Dogodki, ki so me spodbudili za ra prisnevek, so
se pravzaprav začeli takrat, ko mi je kolegica podarila
knjižico z naslovom ''Kako naj vam prodamo modrino
neba?" (BURGAR 1 BURGAR 1990). Darilo je bilo
pravzaprav nekakšno prosvetljevanje s prijnnim po8svetilom: "Za preprič;me, da utrdijo prepričanje, za
skeptike, da poglobijo skepso, za vse. ki odkrivamo
nebj, karje bilo pred časi za nekRtere samoumevno"
Scved<l sem knjižico z bcserla1ni indijanskih poglavarjev o njihovem razumevat~u narave in življenja nasploh
prav hitro prebral. Če povem, da se mi je že nil začetku
zdelo neoavadno, zakaj je treba v knjižici navedene
··originalne" besed~ poglavatja Seattl<~ "Kako se da
kupiti ali prodat) nebo ... " spremeniti v vprašanje, ki
je dobro znano vsakemu postenemu okoljevarstveni ku
("Kako naj v<lm prodamo modrino neba?") ne boste
imeli težav, da me uvrscite v ustrezno rubrike listih. ki
jim je knjiga po ko!cgičinih mislih namenjena. Uvod
v knjigo in recen11jo sta napisala ugledna ljubljanska
univerzitetM profcsmja. Poklicno me zelo zanima,
kako je prof. Manca Koširjcva recenzijo takega deiD
sploh naredila.
Zame se je ta :zgodba končala, dokler nisem čez tri
leta prebral (PEPPER 1996), da okoljevarstveniki za
dosega1\ie večjih učinkov svojih dejavnosti velikokrat
uporabijo kulturo prvot11ih prebivalcev različnih celin,
na primertudi sevemoamcriških lndijancev. Da bi bili
učinki šc večji. so celo prirejali njiho\'a verovanja lako,
da so podpirala sodobno usmeritev. ln kol primer je
navedeno domne,·no pismo poglavatJil Seattla ameriškemu predsedniku. s katerim rnu ind1janski poglavar
leta 1854 odgovatja na ponudbo ZDA. d<1 odkupijo
indijansko ozemlje. Avtor kt)jigc navaja. da je pismo
ponaredek. No. tudi to dejstvo me ni preveč vznemirilo.
dokler nisem leta 1996 v dveh novejših univerzitetnih
11čbenikih za študente gozdarstva (Funkcije in vloge
gozcia, Ruralna sociologija) opazil, da ~e sklicujeta
oziroma navajata omenjeno knjigo (pismo). Spomnil
sem se tudi primerno publicirane prisotnosti severnoameriškega lndUanca na JUFRU kongresu v Ljubljani
leta 1986 in propagandnih lističev o Indijancih. ki so
• M~g. M . S , dipl. inž. go~d .. BF Odrlelek z~ gozd2r~rvo.
Večna
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bili še pred nekaj leli samopostrežno na voljo v zgornjiij
nadstropjih Oddelka za gozdill'Stvo. Zato in tudi Z;)raqj
iskrenega razočaranja nekaterih kolegic in kolegov, kQ
sem jim omenil ro zgodbo, sem se odločil zadevi po.
svetiti nekaj več časa. Sev~daje treba povedati, da •ni
je bil interne\ in brskalniki po njem v veliko pomoč.
KAKO NAJ VAM PRODAl\'lO MODRE IDEJE?

Pismo poglavarja Seattla iz leta l R54 je kot nekakšen ekološki manifest slavno po vsem svetu. V njem
se Indijanski poglavar sprašuje, kilko se da prodali ali
kupiti nebo in toploto zemlJe. Opozarja, da smo del
zemlje in ona del nas, daje voda sveta, da so orli naši
brati in re~e naše sestre, d<~ bo človek umrl od silne
osamljenosti, če ne bo več živali, da je na svetll vse
pov~za•~o, da je zemlja naša mati, da zemlja ni člove
kova li'lst. ampak je človek last zemlje. da je pravega
življenja konec, začenja se boj za obstanek in še mnogo
podobnih misli.
Do zdaj se je pismo 2c stokrat, če ne tisočkrat pojavilo v knjigah, na plakatih ali brošurah, ki so bile
prodajne uspešnice v različnih državah, tudi v Sloveniji. Leta 1992 so npr. organizatorji Dneva Zemlje celo
prosili voditelje raznih verovanj, naj javno preberejo
pismo. Govorice, da je s pismom nekaj narobe, so se
pojavile !era \975, saj naj bi se Seattle obrt~čal v grobu.
če bi vedel, kaj so nnredi 1i iz njegovega govora . Nemški
zgodovinar KHiser je odkril izvor pisma in objavi 1 svoje
ugotovitve leta 1987. V literaturi, ki se ukva1ja z varst·
vom oko lj(), je bi 1 izvor pisma objavljen leta 1988.
Zgodba se je pričela razpletati.
Pismo se je prvič javno pojavilo leta 1974, lela 1976
pa so ga objavili Prijatelji zemlje (FOE). Je namre~
del scenarija, ki ga je leta 1970 nap1sal scenarist Ted
Perry. takrat iz Teksasa, za okoljevarstve1li dokumentarni film "Home". film je bil izdelan leta 197 1 v ZDA
za konvencijo Južnih Bantistov, ki so hoteli primerno
.osladiti svoja fundamentalisti čna okoljska sporočila z
všečno sentimenralnostjo. Producenti filma so izbrisali
ime sccnMista in da bi bil učinek večji, položili misli
v usta poglavarja Seattla. Ted Pcny je temu nasprotoval
in poskušal uveljaviti pravico do avtorstva. Pismo ne·
kateri imenujejo tudi prevar<~ ali ponaredek, vendar
avtor ni imel tega namena, saj je odkrito priznal in si
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Prevara je Z<liO kvecjemu nadaljnja raba p1sma, vseh,
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1\I.Ci!OV izvor. Založniki in ostali uporabniki
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menil i. da se bo prodajalo in učinkovolo bolje, ce
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·.
bo pnpis;~no lndijancn. Ap~lltjavnosu po 111111h Indl·ancev je. kol kaže, brezmeJen.
J Poe.l;lVlll' Scnttle je resnično živel na zahodni obali
ZDA
umrl 1866. Mesto Seattle na severozahodu
ZDA je Jobilo po njem ime, vendar šele potem, ko so
mu obljubili. da bodo plemenu izplačali odškodnino
za moknjc njegove posmrtnosti. Ta čast mu je pripadla
kot pomembnemu voditelju staroselcev, ki je omogoci 1
miren prenos oblasti v roke koloniz.atorjev. Stan1s vodje
!ndij:H>CC\' tistega obmocja je Seattle dobil z vojnami
med plemeni, sai se proti belcem ni vojskoval. Bil je
pokristjClnjen in imel osem indijanskih sužnjev, ki jih
je osvob0di 1šek poL incolnovi razglasitvi enakopravnosri. Kol večina indijanskih poglavaljev je bil sposoben eovorcc in zgodovine\ priznava, daje imel leta 1854
gov~r. ki nai bi bil osnova :za kasnejše "pismo''. Poglnv<~r je v svojem jeziku govoril lokalnemu guvemerju
0 tcŽil\·;'lh svojega Jjud~tvu, prevajal pa je dr. Henry
Smith, 1< ije po zapiskih naredil pisno različico in jo
prvič obj:1\·il trideset let kasneje. Henry Smith je do
tl\krill :?tvel samo eno leto na tistem območju, znan pa
je tudi kol pesnik. Zato je tudi "izvirni" govor predmet
mzpr(l\' o avtentičnosti. Še posebej, ker so ugotovili.
da so nekateri deli dodnni knsneje. Smithova verzija
govora n;1_i bi bi la izhodišče za Perryev scenarij, ki pa
je v neLtlcrih delih celo nasproten tistemu, kar naj bi
poglli\-J.r rt~ izjavil. Mnogi temu oporekajo, ker "izvirtll .. govor sploh ni bil posvečen okoljskim temam,
saj ScaHie o okolju takrat ni govoril. Oba, pismo in
govor, _ic mogoče prebrati v že prej omenjeni knjižici
(BURGAR 1 8 URG AR 1990). Na samem začetku je
besedilo Teda Perrya, proti koncu pa še Smitha. Perry
je nJ.pis;tl pismo za baptiste, zato je tudi spremenil
·izvirno' Seattlovo misel iz govora, da imajo belci in
Indijanci različne bogove v idejo, da je bog isti in s
tem prt~ v tako potrdi 1, da mu je služi 1 Smithov tekst
pred\· sem kot vzorec za slog pisanja in manj kot vsebinska predloga.
Perry kot filmski zgodovinar ni bil strokovnjak za
kulturo Indijancev in tudi ni vedel veliko o njihovem
naeinu :življe1~a. Zato vsebuje pismo predvsem njegove
zamish oziroma pričakova1~a modemih "okoljevarstveno ozaveščenih" ljudi, kako so Indijanci razrnišUali
Ln žlvelt. Dober sprejem je pripisati prav optimalni
umelnl konstrukciji "lndijanca belega človeka", ki je
v idealnih razmerjih sestavljen iz "plemenitega div-
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j<lka" in ustreznih prepričanj nekaterih sodobnih belih
ljndi. V pismu je vr~ta napak in nedoslednosti, zaradi
katerih je za mnoge kritike nenavadno. da se pravi izvor
ni r<lzkril že prej. Poglavnr omenji'l železnico. ki so jo
zgradili 15 let po njegovi smrti. bizone, ki niso živeli
na njegovem območju, prerijo, ki je ni nikoli mogel
videti, "govoreče žice", s katerimi ni imel opravkov.
Različne priredbe so bile narejene tudi na fotografiji
poglavarja SeCittla. Nekaterim izdajateljem se je zdelo
pomembno, da ima odprte oči, spet drugim, da drži v
rokah palico, kar ni v originalu.
RAZPLET

Razkritje, da pismo ni nikoli obstajalo in njegov
izvor,je povzročilo različne odzive. Okoljevarstvenik!
so menili, da so pomembne ideje, kijih besedilo izr<lža,
in da izvor niti ni pomemben. Pismo se še vedno pogosto pojavlja v rJzl ičnih medijih kot pismo poglav<l1ja
Se<:~ttla brez navedbe pravega avto!ja, zato je mogoče
sklepati, da je to še vedno njihovo mnenje. Pravijo, da
če tega 11 i rekel, pa bi IZ~ hko ozim ma moral. Nasprotno
pa celo avtor pisma Perry meni, daje tak odnos škodlji\-, in se sprašuje, zakaj je tekst za belec tako zelo
sprejemljiv, če ga pripišemo lndijancem. Kt~že_. da belci
postavljajo Jndijance na piedestal (zaradi slabe vesti?)
in se poskušajo izogniti odgovornosti za svoja dejanja
in iskanja lastnih rešitev.
Zakaj so belci v tem primem potrebovali Indijance,
oziroma so besede položili v usta Indijancu? Morda
zato, ker so Jndijrmci v predstavi belcev "s civilizacijo
nepokvarjeni", "prvinski'', "divji"- skratka tako rekoč
del "neodtujene" narave, "stopljen! z njo". Besede iz
ust Indijanca so za "ekološko osveščenega belca'' tako
rekoč besede nara ve, kot da bi mu spregovori Ja sama
narava. Belec naj bi preko Indijancev oz. sprejemanja
njihovega odnosa do narave ta stik ponovno vzpostavil.
Vendar je (bil) tak odnos do narave Indijancem pripisan
oziroma je izrazito belski- idealiziran. Nemalo antropoloških študij simbolnega (družbenega) svet<! Indijancev razkrije. dai majo povsem neromantičen odnos
do narave> ki ga določa simbolni "daj-dam": narava je
predvsem neprestana grožnja (poseljena tudi z zlobnimi duhovi prednikov) in z žrtvami ter določenimi načini obnašanja morajo to grožnjo neprestano krotiti. V
takem miselnem univerzumu ni podlage za koncepte
"modrine neba··. ki so izrazito evropsko- roml\ntični,
idiličen pogled na noravo z distance mestnega okolja.
Mogoče je presenetljivo, vendar tudi severnoameriški Indijanci ne odobravajo uporabe pisma. Upirajo
se stalnemu 1zrabljanju lndijanske kulture za dnevne
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in modne potrebe belega človeka (GlESE \996). Indij anska duhovnost je uporabljena vedno, ko je treba ilustrirati kako evropsko teorijo. Zgodovina1ji in severnoameriški Indijanci se že leta trudijo uveljaviti resnico
o pismu in drugih mitih staroselcev, vendar miri režko
um ir aj o. Še posebej tisti, ki ustrezajo okoljevarstvenemu gibanju, ki temelji svoj obstoj na čustvih, manj
dejstvih. Tudi trg daje prednost ponaredku. saj so npr.
na Nizozemskem decembra 1995 prodali 100.000 knjig
2 besedami pri pisanimi Seattlu, in samo 40 letopisov,
ki so razkrili pravi izvor (McCARTHY 1996).
IN SLOVENIJA?

Zanimanje Slovencev za severnoameriške lndljance
izvira pravzaprav že iz prejšnjegll stoletja, ko smo
dobili tudi pr;o etnološka razpravo Slo venca o kakem
nesi ovenskern narodu. Napisa 1joj e leta 1836 Friderik
Baraga, misijonar in poznejši škof v ZDA. Zanimivo,
da njegovih odkritij še niso navajali, recimo, v okoljevarstvene namene. V knjizici indijanskih modrosti
(BURGAR /BURGAR 1990) so navede11e nekatere
Baragove misli, vendar v primerJavi z obsegom njegovega besedila (BARAGA t 970) zelo skopo (posamezni stavki). predvsem pa so opisi zelo skrbno izbrani. Marsikaj, kar je opisal Baragn, bi namreč omajala ide<:~lisritni pogled na življenje Indijancev, četudi
bi njegove besede upoštevali z veliko rezerve. Poznavanje ozadja pisma in govora poglavarja Seattla pil
seveda znčenja vprašanje verodostojnosti ostalih takih
ali dn1gačnih s staroselci povezanih zgodb.
Pismo je imelo v Sloveniji velik vpliv na razvoj
ekološke (okoljske) etike. Profesor Kim namreč pripisuje poglava~.ju Seatdu simbolno očetovstvo ekološke
etike (KfRN 1992), ker da so v pismu eksplicitno in
implicimo izražena pomembni! izhodišča za ekološko
etiko. Pismo mu predstavlja ekološko-etični manifest,
sporočilo in opomin prerijske kulture Indijancev agresivni kulturi belega človeka. Tudi v literamem pogledu
ocenJuje Kirn pismo za biser ekološke 1iterature, ki ga
po njegovi presoji evropska misel in kulrura v tedanjem
času ni prcmogla. lz pisma naj bi vel duh tisočletne
eko loške modrosti Indij ance v in njihovega duhovnega
in psihicnega odnosa do življenja in narave nasploh.
Ekološko-etično sporočilo sevcmoameriških Indijancev je po mnenju prof. Kirnn univerzalneg:1 pomena
in naj bi daleč presegalo meje zg o lj nj ihoveg<1 specifičnega razmerja do narave.
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Selektivna uporaba verov<~nj, duhovnosti, anlropo,
morfizmov in različnih ideologij rade v slovenskern
gozdarstvu na dokaj plodn<~ tla. Vendar, ali ni prena.
sanje kultur, duhovnosti ali posameznih misli 'eksotičnih' ljudstev\' naše družbeno in k11lturno okolje
nekaj podobnega kot prenaš~nje neavtohronih drevesnih vrst v naše kraje, proti kateremu se bo slovenski
gozdar še kako dosledno in strokovno bori}') Raba
"eksotičnih misli" in eksotičnih drevesnih vrst imata
enak namen. Služita določenemu cilju. Neprilagojene
rastišču, v primeru idej pa le~hko rečemo kulrumcmu
in duhovnemu okolju, nim~jo dolgoročnih možnosti
preživetja. V naravi brez ustreznih vlaganj energije
razvoj z neprilagojen imi vrstllmi opravi svoje in podobno je z idej ami. Prvotn<t religija 1ndijancev ali pa nj ih. ov
odnos do npr. poligamije v n~šem kulturnem okolju ne
moreta pognati korenin, "njihov'' odnos do narave pa
zlahka. Seveda se lahko vprašamo, zakaj ideje ''poglavarja Seattla" tako dobro uspevajo v belskem- razvitem
svent Zato, ker so to v h1stvu njemu pripisane "naše",
belske ideje.
Razmislek o etičnosti okoljevarstvenikov in dn1gih,
da stcer popolnoma legitimne ideje nekaterih sodobnih
ljudi o naravi prodajajo zavite v celofan, poriskan z
indijanskimi motivi, pa naj bo preplL~čen bralcu.
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Strokovno izrazje
[JOK: OOJ

f\av odi la za pripravo
gozdarstva

izvlečlio v

, . slovenskih publikacijah s področJa

uvoD
Pn Slovenskem nacionalnem centru AGRIS že nekaJ lel spremljamo kakovost bibliografske opteme nekatenh publikacij s področja ra:;rlimke in živalske
proizvtldnje, ki izhajajo v Slove-niji, hkrati pa po mednarodnih načelih od leta 1994 gradimo tudi nocionalno
račllllllllliško biotehniško zhirko. Ta zajema vse domače
pnbliblcijc: s šir~ega področja biotehnike, kamor se
uvršč:~jo wko proizvodnja ter varstvo rastlin in živali
kol rud1 zivilstvo, lesarstvo ter gozdarstvo. Za področje
lesarstva in gozdarstva dokumentiramo prispevke iz
revij f..cs. Gozdarski vestnik, Zbornik gozdarstva in
tes;;~rst\"i) ter zbornikc posvet<)v-anj . Te-publikacije bibliografsko obdelamo ter vsem znanstvenim in strokovnim člankom , ki so opremljeni na ravni 1zvlečka.
določin10 mednarodno kontrolirane angleškedeskriploJje lET širše predmetne kategorije. Vse dokumente
iz naše zbirke pretočimo (download/export) ter pošljemo prek interneta do osredJ~ega strežnika na Dunaju
za vnos,, mednarodno bibliografsko podatkovno zbirko
AGRIS, ki se kooperativno gradi pri FAO in je do~!opn;-~ v vseh pomembnih svetovnih knjižnic ab oz.
informacijskih centrih v obliki kompaktnih diskov
(CD-ROM) ter linijsko (onlioe).
Iz ciomt~čih publikaciJ, kjer se posamezni prispevki
pišejo večinoma v slovenskem jeziku, zajemamo za
vnos v zbirko rudi angleške izvlečke. Zgolj naslovi
prisp.::vkov dejansko niso dovolj informativni, zato se
potcnciillni končni uporabnik lahko o vrednosli primarnegil č lanka ) kadar rnu le-ta ni dostopen, odloča le prek
izvleek" . Izvlečki še zmeraj ostajajo pomembno merilo
vsebine prispevkov,, bibliografskih zbirkah, saj celotni
prispevki pretežnega dela relevantnih publikacij še
nekaj časa ne bodo dostopni prek interneta, sploh pa
ne zastonj . Še posebej pri prispevkih, pisanih v malo
razši1jenih jezikih, je velikega pomena, da so opremljeni z dovolj velikim številom mednarodno razum ljivih
elernc;ntov, ker se lahko le tako najdejo prek raču-
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nalniških sistemov ter pritegnejo pozornost tujih uporabnikov. Izvleček je eden takih pomembnih ele,nentov, ki pomagajo oceniti vsebino nekega prispevka . Ker
torej za vnos v zbirko AGRJS zajemamo tudi angleške
izvlečke, precej dobro poznamo tovrstno opremo večine posame7nih gozdarskih publikacij, hkrati s tem
pa tudi pomanjkljivosti, do katerih pribaja pri marsibterem prispevku. Izvlečki v naših publikacijah niso
na taki ravni. kot bi želeli, najbolj kritična točku pa so
angleški izvlečki, ki so pogosto neprimerni z.a prenos
v mednarodne podatkovne zbirke. S svoJim pregledom
in navodili bi radi avtorje spodbudili k izdelilvi kakovostnejših in informativnejsih izvlečkov, ki bi rezultate
slovenskih gozdarskih raziskav lahko posredovali tudi
morebitnim tujim uporabnikom, domačim uporabnikom, predvsem študentom, pa bi ob podpori kakovostnega angleškega izvlečka lahko rabili kot referenca
strokovnega besednjaka.

KAJ JE

IZVLEČEK

Izvleček je pri sekundami bibliogr~fski opremi publikacij komplemenraren element indeksiranju, zato si
najprej poglejmo indeksir<Jnje . rndeksirnnje (določanje
ključnih besed, dcskriptotjcv) se definira ko! kodiranje
vsebine dokumenta z nekaterimi izbranimi standardnimi strokovnimi i;.:rni . (ndeksiranje s pomočjo ključ
nih besed iz tezavrov ima to prednost, da se dokumenti
označijo z zares bistvenimi pojmi, kar je pomembno
pri kasnejšem računalniškem iskanju. Pomanjkljivost
indeksiranja pa je ta, da v primeru iskanja samo s
ključnimi besedami izgubimo tiste dokumente, kjer se
želeoi pojem pojavljll v manj pomembnem, a strokovno
še zmerilj dovolj zanimivem kontekstu. Ta problem
delno odpm\'lja izvlecek, k1 je vsebinsko najbolj izčr
pen element sekundarne vsebinske 1n bibliografske
obdelave dokumentov.
Izvleček je m:I jcdmat in delno shematiziran način
predstavljeno bistvo vsebme nekega dokumenta. Vsak
prispevek v neki strokovni publikaciji naj bi imel izvleček. kar se posebej velja Z<l znanstvene in strokovne
prispevke. Obliko in uporabo izvlečkov predpisuje
mednarodi standard ISO 214.
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navadno izdelajo avtorji sami, saj ne gre
od uredništva, da bo najelo visoko usposobljenega dokt~~nentalista, kij ih bo pisal. Ker avro rji
najbolje poznajo svoj prispevek, lahko sami najlažje
napišejo izvleček, kar pa ima tudi nega[ivno stran.
Avtotji namreč dokaj subjektivno ocenjujejo svoj ptispevek, to pn vpliva na to, kaj bodo vkljueil iv izvleček.
Nekatere strokovne ugotovitve se avrorjem npr. zdijo
samoumevne, zato jih v izvleček ne vključijo, čeprav
imajo visoko informativno vrednost in so bistvene za
rnumevanje dokurnenta. Po drugi strani lahko avtorji
pretirano poudarjajo mnnj u~pcl postopek, s tem pa
lahko (ne)hoce zavajajo možnega uporabnika informacije Kot vsak dn1g element vsebinske obdelave ima
tudi izvleček pomanjkljivost, da je prepuščen subjektivni presoji tistega, ki ga izdela. Vse od začetka razvoja rabe računalniških sistemov v dokumentalistiki
se sicer že pojavljajo poskusi z avtomatizirano sintezo
teksta za izdela vo izvlečkov, ž;:~l pa še niso dali pretirano zildovoljivih rezultatov. Zaradi pomena, ki ga
izvlečki še zmeraj imajo v računalniških bibliografskih
podatkovnih zbirkah, morajo avtorji pri pisanju upoštevcui vsaj os no \ona navodila ter poskrbeti, da zajamejo
izvlečki kar največ relevantnih informacij iz dokumenta.
Jzvlečki se že dolgo pojavljajo tudi kot predmet
raziskav v bi bl iornetriji. Navadno se raziskuje prisotnost izvlečkov v bibliografskih podatkovnih zbtrkah,
s pomočjo izvlečkov pl'l se izvajajo tudi lingvistične
raziskave Zelo veliko r<1ziskav se ukv<uja tudi z možnostmi avtomatizirane izdelave izvlečkov, kjer pa rezultati zaenkrat še niso preveč prepričljivi, saj raču
nahlik težko Zlljame značilnosti narilvnih jezikov ter
zmožnosci človeške sinteze znanja. lzdelava kakovostnih izvlečkov je dokaj kompleksen proces, zato mot·ajo
tudi prevajalci upoštevati slogovne zakonitosti pri pisanju izvlečkov. Ponekod se prevajalci tako udeležujejo
posebnih ICČC\jev za pripravo izvlečkov.
pričakovati

VRSTE IZVLEČKOV
Klasična

znanstvena informatika izvlečke navadno
infonnativne in indikativne. Informativni izvlečki se izdelajo za dokumente, ki opisujejo eksperimentalno delo. Taki izvkčki vsebtuejo informacije o
metodologiji in rezultatih nekega eksperimenta. Za
uporabnika informacije mora biti že iz izvlečka razvidno, ali je nek eksperiment zanimiv. J ndikativni
izvlečki· ne vsebujejo podatkov o rezultatih neke raziskave, pač pa informacije o namenu rniskave, stro-

deli

174

n<~

kovnern področju in metodo log ij i. Taki iz vJeč k1 so
primernejši za preglede ali monografije, saj je njihov
namen le ta, da zgolj orišejo vsebino dokumenta. V
praks1 pa se najpogosteje pojavljajo informativno~
indikativni izvlečki.
Izvlečka (ahstract) ne gre zamenjevati s povzetkom
(summar)'). Povzetek, če je potreben, je navadno na
ko11CU dokumenta in po v za me le rezu It ate ter bi slvene
elemente iz sklepov ali diskusije. Povzetek, :za razliko
od izvlečkov, tudi ne povzema namena rer metod raziskave, torej ni Je nekakšen raztegnjen izvleček. l:e
vsebuje prispevek kakovosten informativni izvleček,
sploh ne potrebuje povzetka, saj je izvleček načelno
in f01mati vnejši, čeprav je lah ko krajši. Če povzetek ž.c
mora biti, naj ne vsebuje vseh elementov iz izvlečka.
Včasih je 11\0Č tlldi šc zaslediti izraz synopsis. ki se
po formalni definiciji v dokumenlalistiki uporablja Ic
zet tak izvleček, ki ga je izdela! sam avtor, 1nedtetn ko
je izraz abslract namenjem tistim izvlečkom, ki jd1
izdelajo dokumentalisti oz. informatorji. V no\'ejši rabi
to razlikovanje ni potrebno. torej naj se 2<1 vse vrste
izvlečkov uporablja zgolj slovenski izraz izvleček oz.
angleški izraz abstracr.
NAVODILA Z.A PRIPRAVO IZVLEČKOV

Navodila se nanašajo predvsem na pripravo informativnih izvlečkov, torej takih, v katere se zajem<ljo
tudi številski rezultati. L:e je le mogoče, naj avtorji
vedno pripravijo infonnativni izvleček in vanj zapišejo
vse bistvene številske rezultate oz. imena elementov.
ki ~e pojavljajo v tekstu. Vodilo avto1ju naj bo vedno
vprašilnje. s katerimi izrazi bi sam iskal podobno problematiko in kateri rezultali bi ga zanimali v takem
dokumentu, ki mu ne bi bil dostopen v celoti.
V i7vlečku naj se namen, metode. rezultati in sklepi
11avnjajo v en<lkem vrstnem redu kot v originalnem
dokumentu. Izvleček naj vsebuje vsn ključna dejstva
iz dokumenta. Nove ugotovitve naj bodo na začetku,
detajli v naslednjih stavldh, sklepi, če so potrebni,
pa na koncu. Kvalitativne in kvantitativne info1macije
naj se navajajo v skladu 2 dejansko težo, ki jo in1ajo v
primarnem dokumentu. Upoštevajo naj se standardna
slovnična pravila, dovoljena pil je tudi naslednja logična shematizacija in krajšanje besedila:
- 11porabljajo naj se standardni slovenski (oz. angleški
pri angleškem i7vlečku) pojmi; ·
- 111anj poznane okrajša ve ali krat ice naj se, ko se prv1č
pojavijo, z besedami izpeljejo v oklepaju;
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_ vse merske enote in pogosto n1bljene besede naj se
išejo "1 okr11jšavo (leto - 1. yc minura-min ipd.);
. ~a kcn1ijske elemente ali spojine se vedno uporabljajo
simboli in formule, razen če ne gre za pojme, ki so
del standardnega besednjaka (npr. voda);
_stcviiJ se ne pišejo z besedo, pač p11 s številko;
_če se bodo neka beseda, pojem ali besedni sklop v
irvJcdm večkrat ponovili, n<~j se ob prvi rabi za nj irni
v oklcpaju predstavi neka kratica ali črka, ki naj v
1111 dal.injcm tekstu tak sk lop ves čas nadomešča.
Pri dokumentih, ki se nanašajo na popise populacij
opis~ ekosistemov, biotopov ipd .. je pomembno v
izvlečku našteti vse posamezne opazovane elemente,
k;~r po~cbej velja za tipe gozd<~, združbe ter 2a posamezne drevesne (rastlinske) oz. živalske vrste.
N<.~meslo '·trgovskih" izrazov in žargonskih imen n<~j
se upor<~bljajo standardizirani strokovni izrazi, cerudi
je ni ihova raba manj razširjena. Priporočeno je seveda,
dt~ se taki izrazi uporabljajo tudi v primarnem tekstu
dokumenta. Izogibati se je treba uporabi različnih sinonimov za nek pojem (npr. uvajanje nepotrebnega
pndcvniškega "close-to-nature", ki se v angleščini
sicer llporablja le kot prislov, ali celo '·co~natural'' (sic)
nan1csto uveljavljenega pojma '"sustainable" Za slovenski pojem sonaraven). Slog naj bo jedrnM in naj ne
v'lebuj~ r<~znih prescžnikov ali neporrebnih pridevnikov. !?ogibati se je trebil uporabi standardnih fraz ali
mašil ter navajanju splošno znanih ugorovitev. ki nim11jo strokovne informacijske vrednosti (npr. gozdovi
so naše veliko bogastvo). Prvo vodilo pri pisanju i7vlccka naj bo dejstvo, da so informacije v izvlečku
namenjene predvsem strokovnjakom z določenega področja. le-ti pa osnovne z11konitosti področja dobro pooz.

ni raz v id no, analiza kaže, ugotovljene vrednosti so ... )
je primemejša raba sedanjega časa .
V angleščini je raba nekoliko drugačna, saj je pasivna oblika pri tein jeziku stilisrično sprejemljivejša
in tudi strokovno okretnejša rer razum!jivejša, zato je
treba pri angleškem izvlečku paziti. da le-ta ni zgolj
literami prevod ~lovenskega. Vrstni red n iza1~a elementov je za angleško rabo torej potrebno ustrezno
preuredili. Kerje angleški izvleček načelno namenjen
tujim potencialnim uporabnikom, je sprejemljivo, da
avtor v njem poda še več ključnih informacij za razumevanje izvlečka. To velja predvsem za jedrnato pojasnjevanje nekaterih geografskih pojmov (krajev), ki
jih domači upor~bniki dob[O poznajo, tujcem pa so
neznani, aje Z<l razumcv<lnje rezultatov pomembno,
za kakšno podnebje in nadmorsko višino npr. pri poskusu gre. Tujemu uporabni ku ime Jelovica verjetno
ne pove dosti, zato je v oklepaj primerno dodati "Alpine plateaLI". Ravno tnko se zemljepisni pojem Ljubljanska kotlina lahko dodatno pojasni npr. z izrazom
"subalpine basin", lnfonnat01ji pri indeksiranju izvlečke sicer \ah.ko obogarimo s primernimi deskriptorj i
in identi fi ka to1ji, vendar ne gre pri poročati, n<tj se
avto1ji vedno zanesejo 11a razgledanost infonnatO!jev
in na njihovo domišljijo.
Poudariti pa je treba,. da se tako, kot velja zt~ slovenščino, tudi v angleščini izvlečki ne pišejo v istem
slogu kor prima ma besedila. Avtotji, ki <:~ngleščine ne
obvladajo dobro. naj se i2:ogibajo niza nju prešteviln ih
delnih stavkov, saj je struktura angleškega Jezika drugačna od strukture slovenskega in se v takih izvlečkih
pomen besedila izmaliči.

PRIMERISLOGAIZVLEtKOV

zn<:~jo.
Izvleček

naj ne razlaga priprav za raziskavo ali
za prihodnje, še ne izvedene raziskave. Iz dolzine izvlečka naj bo razvidna nar~va dokumenta, dolžinil pa naj se oblikuje rudi glede na količino relevantnih novih informacij v dokumen1tL Če \'Sebuje vse
bistvene informacije, je kratek izvleček še bolj učin
kovi[. saj je preglednejši. Če gre v dokumentu za eno
samo jasno definirana raziskavo, včasih udostuje že
en sam daljši stavek, kjer so predstavljene metode in
izbrani rezultatL
V slovenščini pišemo izvlečke r11je v aktivni kot v
pasivni obliki, lahko izmenično v prvi osebi množine
(npr. merili smo vseb110SL .. ) ter tretji osebi ednine ali
množine (vsebnost znaša, meritve kažejo ... ). Pri podaj<:~nju rezultatov (npr. rezultati prikazujejo. iz meritev
načrtov
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Navaj<Jmo nekaj primerov ustreznega sloga dejanskega in hipotetičneg;l pisanja izvlečkov iz Zbornika
gozdarsl va in lesarstva:
Nil vzporednih vzorc1h 5 sta ros lil ih sb1pi n (ce:mipelalno
A od 1O., B od 20. 1er C od 30. brat~ikc, O v j edrovini n2 meji
z beljavo cer Ev b~ljavi na meji s bmbijem stnrekovinc (Picen.
aiHeS Karst.) -il debel in jclovine (Abies albo Mili.) -7 debel
smo dolocili: gosloto \' nbsolulno suhell\ st<mju (r 0 ), su.šilnični
in maksinwni skrček (b) ...
On para11el specirnen:> of 5 age groups (centri peta 1 from the
bord~r of (A) the lOth growtb ring. (B) the 20th and (C) the
30th, (0) from the pcnphery of the heartwood and (E) from the
periphery of sap wood) of Norway sprucc (Picea nbies KarsL)
and of sil ver fir (Ahies albu Mi! t.) ( 11 and 7 ste ms respecliVdy)
the following characteristics we re dete:nnined: speci fic gra v 1ty
(r 0 ), drying and maxima! shrinkage (b), shrinking anisolropy
(An) and indicalors of dm1ens iona 1slabil i1y (the mio of swet\-

Str<>l~ovno

izrazje

mg (q). coefficient of swelling (h) nnd thm anisotropy and the
rMio of sorption (s)) ...
A smo gojili na hranilni podlagi (hp) MEA pri 1O, 20, 25 in
35° C. nil gojiščih z vodno aktivnostjo, uravnano na 0,98. 0,96
ter 0,94, na hp MEA, PDA, OA pn 23° C. ..
A \\'ilS grown in vitro on MEA medium ati O, 20, 25 and 35
deg C, 011 media with water acflvity modi fi ed to 0.9&, 0.96 and
0.94 and on MEA, PDA, <~nd OA media al 23 deg C...

Pri ocenjevanju stanja gozdov nil točkah 16x 1fi mreže v
Sloveniji smo v 1996 ugotovili nasledt1je vsebnosti kovin (mgl
kg} suhih tal (.A}. iglic (B) llstja (C): A- mqna vrcdno.->t/opozorilna v1 ed nost/kritična vrednost: Cd·l/2/12. Pb-85/l 00/530.
Zn-200/.1001720, Cr-I OO/ 150/380, B- povpr/min/maks/območ
je: Al-71/1 S/453.29·86, ... Cd·0.3/<0,I/l, 1/0,1-0,5 terC- povpr/
mm/muks/območje: A\-140125/382/31/) 1-309, .. Fe .... Mn ..
As ra rt of cstablish ing the state of the forest in Sloven i<1 111
the l61- 16 km Jletwork the r'ollowing metal content (mg/kg) of
forest soil (A), needles (Bl and leaves (C) was detetmined: A·
1iro it valudw<lrning value/cri tica 1vnlue: Cd-112/12, Pb-85/ l OO/
5 30, Zn-200/3001720, Cr-I OO/ 150n80, B· <~verage:m inlm<>xl
range· Al· 7l/l8/..!53,29-86, ... Cd-OJ/<O,l/l, 1/0, 1-0.S and Cavcmge/min/mi~x/range: Al-140/2 51 J 82/31/ J 1-309, .. Fe .... Mn ..
Pri aaaaa (A ), bbbbb ( B). cc ccc (C) ter ddddd (D) smo
maj;\ ter decembra merili xxxxx (X), yyyyy (Y) ter
zzzzz (Z). Rezult::Jti za X, Y. Z znnšajo zaporedno po mesecih
za A 100/200/300, za B 110/210/31 O. za C 120/220/320 ter za
D... pri X; ... pri Y. ter ... pri Z.
X. Y ond Z were estimated in Jann.ary, May ;md December
for A,B,C and D and everaged in respectiv:! months for X: 1OO/
2001300 for A, J 10/210/3 1O for B. 120/120/320 for C and ...
forD; for Y: ... ;and for Z: ...

j~nuarja,

Kot vidimo, se da pri tovrstnem načinu v nekaj
vrsticah zapisati izjemno .število ključnih numeričnih
infonnacij. Ta n<:~čin nizanja elementov se uporablja
predvsem v tistih primerih, ko želi avtor v izvlečku
podali zelo veliko številskih parametov. Ce je le-teh
manj in bo izvleček kratek, ga ni treba strukmrirati tako
ze\o shematsko.
Pri nizanjih podatkov pa se je v izvlečkih treba
izogibati primetjav naslednjega tipa: najbolje uspeva
A, manj B ter najmanj C (besl, second best, and lowest), saj so razmerja rned A, B ter C nekako nejasna.
Ni jasno ali je tu C zelo skromen v absolutnem smislu
ali le v odnosu do A.
Ker je v naših domačih publikacijah najšibkejša
točka pisanje angleških izvlečkov, ti pa imajo mednarodno infotmacijsko težo in posredno lahko vplivajo
tudi na citiranje dokumentov, podajamo še nekaj primerov rabe speci fi čnega c.ngleškega sloga pn IZvlečkih:
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. T_he swnds were mea~ured ln 1986 <~lld \99!: during tb.l,S
tl!·ne mtCJTalstanc.ls expencnced <1 drought and outbrcaks ofleaf
defo!ia to rs. For i nd ividua 1 dbh classes, 5 yr dir~nJeter growt~
was predicled within +/- 0.3 in. for ~li spedes. Mean enors for
BA proJeCtions \\·ere with in+/. 5 ft2/ac fm a!l species, and mc~n
error for trees/ac ranged from -33 for other red oak to +16 fo
Sltgar map\e. Although precision w11s variJble, Lake Stntes
TWlGS pro\'ided accurale prcdicrions of 5 yr dia meter growth
for the five specics tested. Projections of mort<~lity werc less
accurate.
This projec1 addrcsw.lthc problem of inadequate anchors
on rocky soi Is for guyl ines and llltlho!ds of cable Jogging cquip.
ment. A subsritute Lipping anchor was developed which was
estunaled to have a brcaking strengtb of 350 lo 400 kN if fab.
ricated of east iren or mild steel. When installed and proptrly
backfilled 10 dcpths of.2.4 to 2.7 mina gravelly clay loam iiOil
overiaying metnvolcanic greenscone, the anchors had pullout
c;~pacitics averaging J \0 kN (95% conftdence interval of285
lo 340 kN). C11pacit!es closer to the break mg strength of tile
anchor would be expected in rock1er soils.
Demanc has excecdcd supply for conserv;~!ion p!antings o(
Scouler willow (Salix sco11leriana Ban·att ex Hook.). To test
possible \VilYS lo improve prop11ga1ion, \Ve rrcated 8-to JO-cm.
long hnrdwood Cllttings with 0.0, 0.\, 0.3. 0.8. and 1.6 % in.
dole-3-buryric acid (IBA), and 5- and lO-cm-long softwoo.
cunings. with 0.0 and 0.3% IBA. Best rooting (73% atHl87
%) occurred after llcatment with 0.3% IBA in the hardwood
:lnd \O-cm-long sortwood cultings. respectively. Microshoots
wae tcsted with the ant1biotic cefo!axime and cakium g!uco-:
nate to control baclerial contamination and shoot-lip necrosis.
Microshoots, with or without naphthalenencetic acid (NAA).
rooted up to 92 % both in and ex vi tro without N AA. Si milar
micropropagation options may improve production of other
di fllcult to propag<~te wi llow~.

Navaj3mo še nekaj pogostejših angleških glago!ov
pri navajanju namenov in metodologije v izvlečkih:
study, discms. consider, perfonn, obtain, observe, prefcr,
investigate, present, show, reveal.

SKLEPI
V našem prispevku smo prikazali nekatere zakoni·
tasti priprave izvlečkov. ki, kljub možnostim računal
niškega prikazovanja celotnih tekstov prek interneta,
ostajajo pomembno sredstvo prenosa infonnacij. Pri'
tem nas je vodilo dejstvo, da so izvlečki v naših do·
mač ih publikacijah še zmeraj preskromni, besedila so
razvlečena, v izvlečkih pa je tudi še vse premalo šte·
vilčnih rezultatov, poleg tega pa so prevodi velikokra
nekakovostni. Če to pri slovenskih izvlečkih še ni tak
zelo pomembno, saj je na voljo ptimamo besedilo. pa
močno vpliv() na informativno vrednost angleških izvlečkov, prek katerih tuji uporabniki lahko dobijo po·
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·.,Ino zanimive informacije, ki lahko vodijo do
rencJ..
.~
..
. · r"'JIJ·
c•u
,, •~ dokumenta. Tud1 ce da avtor
. slovenskiLzvleček pren:sti kakov?stntmu prevaJ~~~~· le-_ta ne bo po_krbel Zt"l vnos tistih elementov, kt Jih v Izvlečku m.
~rav bi bilo lo;-ej, da bi naši avto1ji, bolj km do sedaj,
v izvl.:čke vnašali veliko več numeričnih informacij,
iz katenh bi bili dejansko razvidni rezultati poskusov.
Avrorji bi morali paziti tudi na primeren slog pisanja
izvlečka\'. Izvlečki so strukturirana besedila in ne upoštevajo \·s eh (literarnih) zakonitosti naravnih jezikov.
Jzvlečkc .ie zatorej potrebno primerno oblikovati, tako
v slovenščini kot v angleščini, saj je angleška struktura
drug;i1Čl1<1 od slovenske. Avtorjem, ki želijo pisati kar
najbolj bkovostne izvlečke, priporočamo, da po brskajo po podntkovnih zbirkah (npr. TREECD, AGRIS) in
pogledOJO. kakšen slog se pri gozdarstvu uporablja v
dokumentih. ki prihajajo predvsem iz Velike Britanije
in ZDA Prav gotovo bodo našli veliko uporabnih informaCIJ, ki jim lahko postanejo vodilo pri izdelavi
itvlcčkov. V časih vedno hujše poplave podatkov se
rnorajo ;.Jvlolji zavedati, da uporabniki v procesu iskanja informacij uporabljajo različna sita, saj je infonnacij
pogosto t(lliko, da uporabniki ne zmorejo predelati več
niti riqih , ki so relevanrne. Avtorji si morajo wrej
prizadevati, da rezultati njihovih poskusov obstanejo
" procesu kroženja in se tako oplajajo. Rezultati pa
1norajo biti dostopnim eden od prvih pogojev je njihova
predstavitev v mednarodnih podatkovnih zbirkah prek
izvlečkov. ki pa prispevajo k strokovni prepričljivosti
rezultatov le, če so ustrezno izdelani.
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Stališča

in odmevi

Tuji odmev na naš Gozdarski vestnik
Nekateri gozdarji včasih tožijo, da našega Vestnika
skor:Jj nihče ne bere in da je njegova odzivnost majhna.
Zato nas prijetno preseneca revija danskih gozdarjev
in la~tnikov gozdov SKOVEN, ki je v letošnji marcevski številki v celoti objavila preveden<1 angleška
povzetka člankov Winkler/Marenče, Učinkovitost gospodarjenja z gozdovi v novih dmžbenih in gospodarskih razmerah rer Winkler!Krajčič , Zagotavljanje

gozdne reprodukcije, ki smo ju objavili v prvi letošnji
številki Gozdarskega vestnika. Če upoštevamo, da je
prvJ lerošnja številka Ve~tnika izšla v začetku febm<Hja. prevod paje bil objavljen že v prvi polovici marca,
se je treba odzivu zahvaliti; ne samo zaradi vsebinskega
zanimanja, ampak rudi zaradi hitrosti odziva, kijo pri
nas marsikdaj pogrcšamo.
Prof. dr. Izrok Winkler
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Stališča

in odr11evi

Uspešnost novega sistema sonaravnega gospodarjenja z gozdovi v Sloveniji
V Gozdarskem vestniku (GozdV l998/2)je bil objavljen prispevek mag. Fer li na "Uspešnost novega sistema sonaravnega gospodarjenja z gozdovi v Sloveniji" . Če upoštevamo vse napovedi pred objavo članka.
naj bi pomembno prispeval k analizi dogajanj v gozdarstvu pri nas, vendar je njegova uporabnost zelo
omejena . Glavni razlog z;:~ to so napačna opredelitev
pojmov, neopredeljcnosr vzročno posledičnih zvez in
ne nazadnje sam pristop pri analizi gozdarske politike.
POJMI IN DEFINICJJE

Že na prvi strani prispevka lahko opazimo, da je
nekaj narobe z osnovnimi pojmi, ki bi morali pomembno vsebinsko opredeliti prispevek. Pojem uspešnost je
preveden v angleščino enkrat kor "efficiency'' (kar je
napačno) in v naslovu izvlečka v angleščini kot ';successfulness" (primerno za pogovomi jezik, manj za
strokovni članek) . Enaka nedoslednost se pojavi v član
ku še večkrat. Ustrezen strokovni izraz za uspešnost
je po mojem mnenju v angleščini "effectiveness", ki
je pojem, povezan z ugotavljanjem uresničevanja
ciljev določene politike . Pojem uspešnost je torej
povezan s cilji, učinkovitost (efficiency) pa je razmerje med doseženim ciljem (stanjem) in zato porabljenimi sredstvi. Razmerje je lt1hko izraženo v
fizičnih enotah in opisuje tehnološko učinkovitost, v
energetskih enotah (energetska učinkovitost) ali denarnih enotah, s karerimi določimo ekonomsko učinkovi
tost in podobno. Učinkovitost je predvsem ekonomski
pojem, zato za <malizo uporabljamo dename enore kot
razmerje med vrednostjo inputov (prihodki, koristi) in
outputov (stroški, oporrunitemi stroški). Omeniti velja
tudi , da je razlikovalnosr obeh pojmov v slovenščini
še slabo opredeljena, vendar sr.a rako učinkovitost kot
uspešnost tesno povezana z doseganjem željenih, pri~
čakovanih ali načrtovanih dosežkov, ciljev.
Naj uporabim za pojasnitev pojmov enostaven pri~
mer. Zastavili smo si cilj "priti iz Ljubljane v Maribor".
Tja lahko pešačimo, kolesarimo, potujemo z volovsko
vprego, avtomobilom, celo z letalom. Vsak, ki bo prišel
v Maribor, bo uspešen. Dosegel bo svoj cilj, četudi bo
šel preko Postojne (če bo tako pot seveda načrtoval
vnaprej) in porabil tri dni . A vendar? Kaj razlikuje vse
Le "usp~šneže"" Predvsem učinkovitost oz. količina
virov (energije, časa, denarja, .. . ), ki so jih porabili za
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pot v Maribor. O učinkovitosti se vprašamo, kadar ne
velja geslo "cilj (uspešnost) za vsako ceno''. Več težav
povzroča opredelitev uspešnosti, ko je popotnik še na
poti. Najenostavneje lahko rečemo, da je vsako (za~
vestno, načrtovano) približevanje cilju uspeh, vendar
taka ocena ne bo zadovolji la vseh ocenjevalcev. Za
nekoga bo uspeh. če se bo v eni uri pripeljal do Domžal
drugi se bodo počutili uspešne, šele če bodo v iste~
č~su že v okolici Maribora .
Uspešnosti ne moremo oceniti brez opredelitve cii~
jev. To zelo pomembno komponento uspešnosti avtor
zanemarja. Že pri prvem poglavju o učinkovitosti ugotavlja, da je z ekonomskega vidika zelo pomembno
kolikšen vpliv oziroma učinek imajo proračunske spod~
bude na gospodarjenje z gozdovi. Za presojo učinko
vitosti (razmerja med učinki in stroški) nam ne pontldi
obeh potrebnih parametrov: stroškov (inputov) in učin
kov. Navede sicer porabo proračunskih sredstev, niti z
besedice pa ne omeni re2ultatov (učinkov) spodbud.
Materialne spodbude so ukrep gozdarske politike, s
katerim dosegama željene ravnanje lastnikov, preko
katerih uresničujemo določen ci lj. Spodbude torej niso
same sebi namen in ne edini način, s katerimi bi lahko
dosegli enak cilj . Učinkovitost je tudi eden izmed kriterijev pri izbiri različnih ukrepov gozdarske polltike.
Pri tem primeru se zopec pokaže podcenjevanje ciljne
usme1jenosti in na (ne)razumevanje pojma učinkovitosti,
kar pa ni samo <lVt01jev problem v slovenskem gozdarstvu.
Za analizo uspešnosti in učinkovitosti torej potrebujemo vrsto podatkov o stanju, ciljih, koristi, stroških,
učinkih. Največkrat se težave pričnejo prav pri opredeljevanju teh navidez enostavnih kategorij. Cilji in
učinki različnih politik so kot po pravilu zelo kompleksni in gozdarska politika pri tem ni nobena izjema.
Cilji so največkrat izraženi zelo splošno (recimo: ''Ohra·
ni tev naravnega okolja in ekološkega ravnotežja v krajini ''). Tako splošno opredeljen cilj je treba za analizo uspešnosti in učinkovitosri politike natančneje pojasniti.
V ta namen uporabimo kriterije in indikatorje.
To je poskuša! tudi avtor, vendar je uporabljal oba
pojma nedosledna. Kriteriji so razlikovalne značilnosti
posameznega kompleksnega pojma ali stvari, ki jih
obravnavamo (npr. Ohranitev naravnega okolja). Z njimi opišemo različne dimenzije, vidike stvari, kijih presojamo. S kriteriji tOrej opredelimo bistvene komponente, s karerimi ocenjujemo stanje ali ugotavljamo uspešnost neke dejavnosti, politike. Kriteriji so predvsem
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Določevanje kriterijev in indika10rjev je zahteven
dolgotrajtn
raziskov<llni in politični proces. ki pa je
111
\ mednarodnem gozdarskem okolju več kot spodbnjan,
,Uomogočil si rpno razpravo. Žal " Sloveniji noben tak
proces, kljub podpisomraz_ličnih.res?lucij, ni zaživel.
Oo ločanje kril~riJCV alt tnd1katoqev JC lahko stvar po·amezncga razi skova Ica (kot je to stori 1 avtor), vendar
le v omejene1u obsegu, saj lahko raziskovalec zaradi
~ziičnih razlogov izbere kriterijt:, ki podpirajo njegove
hipoteze oz. 7.anemari tiste, ki mu ne ustrezajo. Še
posebej pri pre-soJi uspešnosti politik moramo upoštevati dnJžbeno priznane kriterije in indikatorje. kajti
včasih k rako ](1hko ugotovimo, kaj družba od posamezne politike pričakuje. Tukaj moramo rudi omeniti
dejsrvo, da:ie politika usme~ena v zagotavljanje koristi
družbe in ne recimo gozde~.

VZROČ:'-iO-POSLEDIČNE ZVEZE

Nezados tna opredelitev vzročno posledičnih zvez
je oaslednja pomankljivost prispevka. lnd1katorji morajo biti v tesni zvezi s stanjem in s cilji politike . Uporabimo kot primer kar prvi kriterij (indikator?), ki ga
uporablja J\'tor, namreč lesno zalogo in njen prirastek.
Pogrešamo nnvedbo raziskave, ki na znanstvenih temeljih opredeljuje zvezo med velikostjo lesne zaloge 1 ,
sonaravnostjo in družbo. Lesna zaloga in prirastek v
slovenskih gozdovih se po avtorjevih navedbah stalno
1
Vsi rumen so uporabljeni zgolj za pojasnitev pripomb.
ki se nana .~ajo na metodologijo. Če ne omenjam v pnspevku
navedellih podatkov in skkpov. ne pomeni, da se z nJimi
'lrinjam.

in odn1evi

povecujeta Pogrešamo razlago, kako je to naraščanje
povezano s sonaravnostjo, kako tako naraščanje lesne
zaloge prispev<J k družbenim ciljem ipd . Na primer:
kakšne posledice ima povečanje lesne zaloge za milijon
(deset milijonov) mJ na različne vloge gozda in s tem
posredno na družbo?
Podobne pomisleke bi lahko izrazili tudi pri uporabi
biološke pestrosti in ekološke stabilnosti in vrsti dmgih
kriterijev. Kako merimo biološko pestrost kako ekoJoško stabilnost? Kakšna je npr. zveza med biološko
pestrostjo in povečanjem lesnih zalog? Je to mnenje
avtOrja ali rezultat raziskav? Šele 1ako bomo dobili
podatke in zveze. ki jih bomo lahko uporabili za ugotavljanje učinkovitosti. Zakaj sploh potrebujemo podatke o učinkovitosti? Osnovni razlog je omejenost
sredstev) s katerimi zadovoljujemo individualne in
d ru:žbene po trebe. Po same zn ik alj družba mor" zadovoljiti različne potrebe, zato se odloča med porabo Ml
razi icnih področjih. Zaradi omejenosti virov pa je ekonomsko racionaln<l odločitev tista, ki ima največje
učinke ob enaki porabi.
ORJEKTIV NOST -SUBJEKTI VNOST

V prispevku je težko prezreti pogoste vrednostne
opredel itve. Avtorjeve osebne vrednote namreč določajo njegova izhodišča za izbiro, uporabo in oceno
podatkov, ki jih uporablja. Raba izrazov, kot so : žal,
k , poslabšuje, izjemno, preveliko, prenizko, občutno
premajhno in podobnih, je za strokovno rabo neprimerna, če ne kar nedopustna. Kar je za nekoga preveliko,
je lahko 2a drugega majhno, kar je za koga izjemno, je
drugemu popolnoma povprečno. Vsi navedeni primeri
so vrednostne opredelitve, ki ovirajo strokovne razprave. Za ~trokovno razpravo potrebujemo nt~tančno opredeljena merila . Raba pridevnikov je dopustna samo v
pri me1javah .
Pričakovati popolno nevtralnost raziskovalca je nerealno in nestrokovno. Na vsako analizo politike vpliva
vrednostna opredelitev raziskovalca, vendar se ji raziskovalci poskušajo v čim večji meri izogniti. To je
tudi dodatni razlog, da na začetku čim natančneje in
nesporno določijo osnovne pojme in predpostavke, ki
opredeljujejo raziskavo. Seveda pa se tukaj ne moremo,
pn če si še tako želimo, izogniti pretekle vloge in položaja avtorja samega. Slovenija je pač majhna 1n ne
1norerno kar tako spregledati, daje bil avtor visok (politični) uradnik v gozdarstvu , ki je lahko vplival na
sistem gospodarjenja, ki ga analizira. Avtor tudi ni
nevtralni sopotnik razvoja "sonaravnosti", ampak njen
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izposravljen zagovornik. Zato se kar ne mor~ mo znebiti
vtisa pristranosti, ki ga po rnojem rnntnj n že prej uavedene pomanjkljivosti prispevka potrjujejo. Pri analizi
politik je treba ohraniti primemo distance do predmeta
raziskave, kar avt01ju v prispevku ni uspelo. Z enakim
pristopom je treba obravnavati sonar avno ali pa k<lkšno
manj naravno gospodarjenje z gozdom. Jn ne nazadnje
poznati znanstvene in raziskovalne metode, ki ustrezajo
objektu raziskave. V tem primem ro pravzllprav ni gozd
ali drevo, marveč politika in zaradi tega tudi družba.
ln nllj za konec vnaprej poskušam odgovorili še na
vprašanje, Zll katerega predvidevam, da si ga bo. predvsem zaradi zadnjega dela odgovora, zastavil marsikateri bralec. Nekateri zaradi obrambnega refleksa.
drugi se lahko sprašujejo kar tako: ·•pa kdo je ta Milan
Šmko, da premore toliko nevtralnosti in obj~ktivnosci,

da soli pamet drugim" Kaj so pa njegove vrednote?"
Menim, da so vrednote, ki so me vodile k pisanju:\:
prispevku implicimo dovolj opazne, in upam, da niso
vplivale na mojo strokovno presojo in zaključke_ Hva.
Ježen bom za vsako pripombo. Okol išči na, ki je mogaču
najbolj pripomogla, da je prispevek nastal, pa je, da v
'sonaravnost' 11e verjamem na besedo in da ta pojem
razumem kvečjemu kot sredstvo in ne cilj, kilj še\o
smoter.
Vsa navedena nme1~a so moj11, govorim samo v
svojem imenu in moja stališča nujno ne izražajo stališč
ustanove, v kateri sem zaposlen.
Mag. Milan Šinko

c,, 1998/1 - Rezultati ankete o poznavanju gozdov in gozdarstva v jav nosti
Po prvem presenečenju ob prebiranju pomislekov.
kijih je v zvezi z anketo o poznavanju gozdov v javnosti
(izvedena v OE M.:~ribor Zavoda za gozdove Slovenije
spomladi 1997) navedel gospod mag. Milan Šinko, sem
spoznal nekaj stvari, ki se mi jih kot novopečenemu
piscu v Vesin ik u zdi vredtlO objaviti.
Nil OE Maribor smo se ob izvedbi ankere zaveda1i
njenih pon,anjkljivosti (kar smo zapisali tudi v se·
stavku), ki jih je več oli manj opazil in nat~e reagiral
rudi g. Šinko. Tudi mi smo razmišljnli, da bi anketo
izvedli s pomočjo nepristranske in strokovno usposobljene organiz"cije, vendar sredstev za kaj takega
nismo imeli na voljo.
Po pojasnilu pojmov javna dobrina in javno dobro,
ki ga je n<~vedel mag. Šinko. bom odgovoril le na en
njegov pomislek. Sprašuje se: ''Kaj postoriti s tistimi
ljudmi, ki ttC vedo, da (upam, da bo tokrat formlllacija
pravilna) itnajo nekatere vloge gozda značaj javne dobrine?" Moj odgovor bi bil, da se moramo gozdarji
(morda še posebno v ZGS kot javni gozdarski službi)
še bolj zavzeti in o teh vi og ah govori ri v j avnosri in s
tem osveščati še tisti de! ljudi. ki se ne zaveda splošnokoristnega pomena nekaterih vlog gozda.

Vesel sem , da je moj prispevek sprožil reakcijo\'
gozdarskem strokovnem krogu . Razlogi za izvedbo
anket. kijih podpira tudi g. Šinko, so z njegovo reakcijo
po mojem mnenju celo preseženi. Namen izvedene
ankete je bil "razburkati" laično javnost, kar je bilo
doseženo z objavo v časopisih in radiu. če paje sprožila
vsaj majhen odziv med strokovno javnostjo, je lo -še
halje. lilkaj?
Magister Robett Robek je v uvodniku k 1. številki
Vestni ka v letu 1998 zapisa 1: " Še naprej si borno prizadevali za kulturo dialoga, ki ga v času razcep ljeno
stroke še kako potrebujemo. Zelo smo veseli. da so
pisci prepoznali Vestnik kot medij, ki omogoča so•
obmje različnih pogledov." Gospod Šinko navaja, p9
mojc1t1 mnenju, zgolj strokovne pomisleke. Stroko pa
ob vseh problemih v gozdarstvu kar pogosto posta·
vljamo na stran .
Upam, da bodo tudi drugi pisci, ki bodo deležni
takšnih in drugačnih odzivov na svoje pisanje v Vest·
nik, le-te razumeli pozitivno in jim ne bodo neprcma·
gljiva ovira, temveč še dodatna vzpodbuda in pomoč
pri nadnljnern delu.
Alojz Pucko
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Društvene vesti
podaljš;l ideJ eYropske pešpoti št: 6 Baltik-\\'achau-Jadran-Egejsko rnorje

uvoo
Podt~\j ~;\1\ de! evro~ske pešpot~ št. 6 Baltik- \~achau

Jadran-Egcjsko mOIJC. od Vehkega Snežn1ka do
Slrunjnna. je bil odprt [J . septembra 1997 v Strun-

janu.
pOTEK POTI OD KOZLEKA DO STRUNJANA
Iz Svis č:a kov nas pot pripelje na Kozle k- najvišji
vrh nnjužncm robu visoke Snežniške pla~ole . Njegovo
bočJ. t: !\tnno pada v Podgora - zgornJO dolino Nopo
•·
tranjskc Reke. Od tod je prelep raz~led .. SpodaJ·. 1ez1
Podgora mcd Ilirsko Bi.str~co. i.n Zab1čanH : n~d ~Jo se
dviga hribovje z DolenJSkmn m Novokrajsknm vrh1:
zadaj ra so vrhovi v Čičariji z Učko. Proti JV se blešČI
K\'1ll1lersk i zaliv, levo opnzimo vrhove v Gor.skem Ko1a1ju. N<t Lahodu se nad Rešk~ dolino širij?_hribovili
Brkini, z;,Jnj pa se vleče dolg1 hrbet Slavmskega pogo1ja s SJ~vnikom v sr.~di~i. Prot.i SZ je dolgi rob Snežniške planote s SrednJim m Go\tm vrhom ter Gabrovcem v ospredju, v tej smeri pa vidimo tudi Vremščico ,
Nanos in Caven.
[z pbninske koče na Kozlcku, ki stoji na zavetni
srrnni uk pod vrhom. se spustimo v sedlo mcd Kozlekom in Srednjim vrhom. Po planinski poti gremo na
Srednji vrh in od tam po grebenu do gozdne ceste Kozlek-Vrb iški dol. Zavijemo in gremo po gozdnih poteh
skozi bo ro\•e sestoje proti glavni cesti (]irska BistricaSvišča kl. s katere čez 3 Ominut zavijemo na desno proti
l:mim n;ivam. Od tod se spustimo v llin:ko Bistrico,
sredi šče- po kraj j ne ob zgornjem toku Reke. Do Rjavč
nas spremlja Transverzala vezistov in kurirjev NOV,
skozi va s Zarečje, mimo turistične kmetije Bubec v
dolini potoka Posrtev in po njegovi ozki, s<:~motni dolini
med slcn1eni Brkinov, poraščenih z listnarimi gozdovi.
Od zadnje naseljene kmetije Urh v dolini se povzpnemo
po ko]o..,ozu do Pregarij, središča vzhodnih Brkinov.
Por nadJljujemo po asfaltni cesti, speljani po osrednjem, nn,i višjem slemenu Brkinov mirno vasi Gabrk do
Rjavč . Od tod nadaljujemo ~e naprej po slemenski
cesti, l1<1to zavijemo proti Brezovemu Brdu, gremo
skozi \fiS, nato na desno na kamionsko cesto, ki nas
pripelJe do travnika in čezenj travnik do samotne hiše

'A. J>., dipl. ini. gozd., ZGS, OE Sežana. Partizanska 49.
6210 Sei;~na. SLO
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Krkavc . Povzpnemo se do kamnitega kolovoza, ki je
prelomnica med f1išnatim in kraškim svetom. Ta nas
pripelje na asfflltno cesto, ki vodi do vasi Ritomeče .
Sledi kraška pokrajina-kamniti kras s kraško floro,
vrtačami in jamami . Za vasjo gremo po kolovozu čez
poraščeno planoto, gozd in travnik do asfaltne ceste,
nekaj časa po njej in nato na desno čez gozd do jame
Dimnice, ki je urejena za turistični obisk. Ime je dobila
po vodnih hlapih , ki se pozimi dvigajo iz nje. Do Slavnika vodita še Slovenska planinska pot in Transverzala
kurirjev in vezistov. Najprej gremo skozi vas Markovščina. čez mednarodno cesto Trst-Kozina-Reka do vasi
Skadanščina . Pot nadaljujemo po kamnitem kolovozu.
Nekaj časa je pot precej ravna, na obeh stranehje kraški
svet z njivami in travniki, potem se zložno vzpenja med
leskovjem in brinjem rer po mešanem gozdu . Kmalu
se začne kolovoz vzpenjati po lepem bukovem gozdu .
Ko se gozd konča , nas ozka steza popelje čez travnik
proti SlaYniku, najvi5jemu vrhu v slovenskem delu
Čičarije, od koder je čudovit razgled na vse strani.
Mimo Tumove koče pod vrhom se pot spusti čez travnik proti Podgorju, nato se spuščamo skozi varov<~lni
gozd čmega gabra in malega jesena. Ko pridemo v
dolino, gremo po asfaltirani cesti do gostilne pod Slavnikom , od ta~ nadaljujemo pot, najprej skozi star borov
gozd po protipožarni preseki . Na poti se srečamo s
Slovensko planinsko potjo,ki jo kmalu npustimo 1 hodimo ob železniski progi Pula-Divača in jo tudi preč
ka mo. Pot se začne nato spuščati , skoraj neopazno
prei demo kraški rob ter se skozi borov gozd pri bližamo
vasi Podpeč, najvišje ležeči vasi pod kraškirn robom,
nad katero na vrhu navpične stene stoji popolnoma
ohranjen stolp iz dobe beneškega gospostv~:~. Odpravimo se navzdol proti Hrastovljam , ki ležijo v hudourniškem podaljšku Rižanske doline, svetovno znanih po
taboru - četverokotnemu obzidju iz 16. stol. z romansko
cerkvico sv. Trojice iz 12-13 . stoletja. Nato nadaljuje mo pot proti vasi Kubed med hribom Lačna z zanimivim flišnatim pobočjem in Vrhom . Kubed leži na manjši kraški planoti sredi tlišnatega sveta, znanje po srednjeveški cerkvici in taboru. Nato se začnemo vzpenjati
do Varde in naprej nekaj časa po asfalm, nalo pa po
makadarnu do vasi Kocjančiči , od koder se odpre p<1gled na gozd nad hudournikom Rokava. Konec naselja
v DaJan ih , ki sledi, se nam odpre pogled na Koprski
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D ruštver1e v esti
zaliv, na Sv. Anton. Oo slemenske ceste, ki nas bo
pripeljala do Marezig, vodi kolovoz sredi vinogradov
in njiv ter mešanega gozda. Pokrajina na območju Marezig in bližnjih vasi pripada najvišjim predelom tlišnatega gričevnatega sveta v Slovenski Isrri. Por nadaljujemo po slemenski cesti proti Rajcem do Pomjana,
kjer se odločimo za asfaltno cesto do razpotegnjene
vasi Šmarje, ali pa za gozdno pot. Iz Šmarje je lep
razgled na Koper in širšo okolico. Gremo skozi vas do
križišča glavne ceste Koper~Oragonja,jo prečkama in
se počasi vzpnemo do strnjene vasi Gažona s cerkvica
sv. Petra, v kateri je glagolski napis iz leta 1470. Nato
gremo mimo nogometnega igrišča, od koder se nam
zopet odpre pogled na Koper z šir.šo okolico, proti
razloženemu naselju Baredom, od koder je zelo lep
razgled na Izolski zaliv. Počasi se spustimo proti Jagodju, prečka mo glavno cesto Koper-Portorož in gremo
proti turističnemu kompleksu Belvedere, priljubljeni
izletniški točki s čudovitim razgledam na morje. Gremo
mi mo kampa po cesti do kmetije Ronek. Pred njo nas pot
pripelje do cipres, ob katerih se spustimo po potki med
J~ivami in vinogradi in naprej mimo hiš po cesti. Preden
se začne cesta spuščati v dolino, zavijemo na shojeno
potk o med sredozemskim ras gem nad zalivom Sv. Križa
proti rtiču Strunjan. Od tod se spustimo proti zdravilišču
Strunjan do parkirišča, do našega cilja.
PREHODNOST POTI

Pot je prehodna pretežni del leta. Pozimi je treba v
primeru snega povprašati na informacijskih točkah in
drugje na poti, predvsem na odseku KozJek-Ilirska
Bistrica.
Pot vodi večinoma po ob~udenem svetu, in ker je na~
menjena popotništvu. se ogiba velikim višinskim razlikam; le prehodu čez Slavnik se nismo mogli izogniti.

Tstraje področje, kjer vodi pot skozi mnogo naseli"

in po 8sfaltirani slemenski cesti. To pa zaradi tega, ke~
je večina kolovozov in potk speljanih iz dolin na hribe
prehodnost čez pobočja pa je izredno majhna.

·

PRESKRBA IN PRENOČEVA~JE
Prenočeva1~e na pori je možno v planinskem domu
na KozJeku, Slavniku, hotelu Turist v Ilirski Bistrici.
v gostilnah ob cesti Kozina-Reka, na Pomjanu, v Stnntjanu. Prenočišča, ki so najbližja poti, so omenjena v
knjižici, izdani za otvoritev. V sili paje na poti mogoče
naj ti tudi zasilna prenočišča.

OZNAČITEV POTI

Pešpot je zaznamovana z markacijami (rdeč krog z
nnneno piko). Potrebno bo še dodati kažipote, smeme
triko tni ke, mednarodne tablice, razne opozorilne table.
Pretežni del je dobro zaznamovan, kljub temu se bod9
verjetno našla mesta; kjer bo treba označbe popraviti:
ŽIGI

Žigi naj bi bi Ji na naskdnj ih točkah:
KOZLEK - koča
ILIRSKA BISTRICA- hotel
PREGARJE- Prega1je 5l ,Kapelj
DJMNICE- kamniti zidek
SLAVNIK- koča
HRASTOVLJE- pri cerkvi
POMJAN - gostilna
STRUNJAN- zdravilišče

OSNOVNI PODATKI (ocena):
Dolžina: 73,5 km
Trajanje: 24 ur 30 minut

;! t!f~{tJ! !~~t~:;~~);~,~!~s~ ~ ~·~~~~~~~~
';_::-·,:_
,'__
;>·. ·" .>~-~.~~ . :~-~/f:'::·~~;:.':.·

Skica poteka dela pešpo[i E6: od Velikega Snežnika do
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Društve11.e vesti
oru š vo študentov gozdarstva se predstavi
Društvo študentov gozdarstva (DŠG) je nevladna,
eprotitn!l organizacija, ki je bila ustanovljena leta
o
.
!990 nn pobudo študenta Miloša Kecma1.1a. Namen
drušMljc <;oclelovanje pri izvenštudijskih dejavnostih,
ovezanih z gozdarstvom doma in v tujini.
p že ob ustanovitvi smo se pridmžili mednarodnemu
združenJU gozdarskih študentskih organizacij - JFSA
(lntemarional Forestry Students Association). Od takra! redno sodelujemo pri vseh mednarodnih aktivnostih in se udeležuj emo mednarodnih srečanj, ki jih
vsako leto organizira lFSA. Lansko lero je srečanje
potekalo med J 3. in 27. septembrom 1997 v Južnoafriški re publiki. Naš o državo so za sropali trUe predsravn ik i. Na simpoziju narn je bi lo zaupano zastopstvo
zn JFSA v Evropi, obdržali smo tudi funkcijo 'Exchnngt: Program Cor.1missioner', ki ureja delovno
prakso n vse članice IFSA.
Poleg udeležbe na mednarodnih sim poz ij ih vsako
leto orgatHziramo izmenjalne tedne s kolegi iz dntgih
evropskih držav, naši delovni tabori so v tujini postali
ena od bolj priljubljenih aktivnosti JFSA in so zelo
dobro obiskan i. V okvi ru dmštva potekajo tudi dmž.~bna ~rccanja s predavanji, ki jih vodijo naši kolegi,
ali p<1 na željo članov povabimo v goste druge predavatelje.

ObYestili

članom

Naše delovanje skušamo razširiti tudi na sodelovanje pri ekoloških in gozdarskih projektih. Tako srno
pomagali pri obnovt Cigletjeve pešpoti (E6) ter Resslovega gaJa.
Tudi v letošnjem šolskem letu smo si zastavili ambiciozen plan. Tako smo že v oktobru organizirali izmenjalni teden s študenti iz Španije, naši študentje pR
so bili na povratnem obisku na Finskem. Nadaljnji
načrti

pa so*:

-organizacija 'Večerov društva',
- vrnitev obiska španskim študentom,
- organizacija novega izmenjalnega tedna s študenti s
Hrvaške in iz Italije,
- vrnitev obiska hrvaškim študentom,
-sodelovanje pri 'Sarajevo project',
- organizacija mednarodnega delovnega tabora,
- udeležba na simpoziju IFSA v Gani.
Za uspešno delovanje in izvedbo načrtov potrebtuemo podporo. Zato prosimo n.tdi vas, spoštovani bralci,~
k?.kršnokoli finančno, organizacijsko ali materialno pomoč. Vse, ki bij ih sodelovanje pri omenjenih C~.krivnostih
-zanimalo, naj se obrnejo na avtorja tega prispevka.
Predsednik DŠG
Aleš Poljanec

ZGDS

Jesensko posvetOvanje ZGDS na temo Poškodbe sestoj ev in gozdnih tal je bilo na zadnji seji 10 ZGDS
odpovedano. Razloga sta dva: 1) članstvo sen\ oglasilo na prvi poziv za sodelovanje s prispevki in 2) Ministrstvo za ;~:nanost in tehnologijo posveta ne bo financiralo. Teme se bomo ponovno lotili, če bo zanimanje za poškodbe v gozdovih zaradi pridobivanja lesa naraslo.
Dr. Boštjan Košir

Uredniški odbor Gozdarskega vestnika je na seji 23. aprila 1998 sprejel naslednji sklep: Kljub odpovedi
posvetovanja "Vplivi p1idobivanja lesa na sestoj in gozdna tla'' se pripravi posebna številka Gozdarskega vestnika
s to tematiko. Doc. dr. B. Koši rja, kot vodjo projekta, se zaprosi, da ob koncu junija J998 prid ob j 3-4 pri spev ke
na to temo. Objava prispevkov v Gozdarskem vestniku bo tudi vzpodbuda za pripravo posveta s to vsebino v letu
!998.
Uredništvo Gozd V
·Opomba uredništva: Druš1vo študentov gozdars1va je v znčetku leta prevzelo tudi skrb za dvig bralnosti in noročc:nosti Vestnika

med

~rudenti

gozdarstva. Rezullati so spodbudni, o njih pa bomo
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poročali

v eni izmed naslednjih šrevilk.
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Kadri in izobraževanje
Petindvajset let študija krajinske arhitekture na Biotehniški fakulteti
Na Biotehniški fakulteti v Ljubljani se je fom1alno
študij krajinske arhitekture z letom 1972, ko je
Univerzitetni svet potrdil dveletni podiplomski študij
z naslovom magister kraj inske ar hi tek ture. Nekaj let
kasneje ( 1976) je bila pripravljena zasnova dodiplomskega štiriletnega študija na osnovi spoznanj in izlrušenj s podiplomsko šolo. Pripravila jo je skupina matičarjev, ki jo je imenoval Pedagoško-znanstveni svet
BF, sestavljali pa so ga profesorji BF (dr. Andrej Hočevar, dr. Dušan Mlinšek, prof. Dušan Ogrin in dr.
Kazimir Ta nna n) in drugjh fa kuJ tet (dr. Zdravko Mlinar, dr. Igor Vrišar). Nastanek študija urejanja krajine
sovpada s časom, ko se je vse bolj čutilo pomanjkanje
stroke, ki bi zmogla dejavno sodelovati v načnovalnih,
pripravljalnih fazah urejanja prostora s tem, da bi vanje
vnašala spoznanja o možnih posledicah za prostor in
da bi o tem hkrati oblikovala stališča varsrva narave
in okolja s sprejemljivejširni alternativami.
Oddelek za krajinska arhitekturo Biotehniške fakultete je 25. letni jubilej obeležil z:
- izdajo jubilejnega zbornika "Kraj inska arhitektura"
in
- organizacijo konference "Varstvo krajine v Sloveniji''.
začel

V zborniku so zbrani osnovni podatki o razvoju
oddelka, nosilcih izobraževanja. vsebini študija \n
opravljenih nalogah s tega področja. Četrt stoletja je
že primerna doba, da mlada stroka oceni dosedanje
delo: "Ali so se uresničila pričakovanja in alije mogoče
od nje pričakovati, da bo kos zahtevnim nalogam, ki
se za prihodnost napovedujejo v slo venskem prostoru",
kot je navedeno v pred govoru ju bi lej nega zbornika. V
tem obdobju se je na podlagi 1O. razpisa dodiplornskega študija (razpis je šele od 1995 leta vsako leto)
vpisalo 312 slušateljev, od katerih jih je 87 diplomiralo.
Podiplomski študij je vpisa lo 62 slušateljev različnih
profilov (arhitekti, gozda1ji, agronomi in inženirji kraj inske arhitekture), od katerih je zak lj učilo podiplomski
študU 15 slušateljev. V tem času so bile opravUeni dve
specializaciji in 4 doktorati. Vsi diplomanti so našli
zaposlitev v širokem razponu načrtovanih možnosti in
še naprej se odpirajo mesta na novih področjih. Oddelek za krajinsko arhitekturo pri BF danes sestavljajo
tri katedre:

184

- katedra za krajinsko arhitekturo,
- katedra za krajinsko planiranje in
- katedra 2a krajinsko tehniko.
Kot organizacijska enota za raziskovalno in načr
tovalno delo na področju krajinske arhitekture deluje
še Inštitut za krajinsko arhitekturo.
Konferenca s tematika "Varstvo krajine v Sloveniji"
24. in 25. oktobra l997 v Ljubljani na Biotehniški
fakulteti je bila združena z razstavo pomembnih dd s
področja urejanja in planiranja krajine, izdelanih v te
obdobju.
Uvodni del konference se je začel s slavnostjo, saj
so zbor poleg ministra dr. P. Gantarja pozdravili !udi
predstavniki Univerze in pri študiju sodelujočih fakultet. pa tudi predstavniki državnih institucij, ki aktivno
sodelujejo z Oddelkom za krajinsko arhitekturo. Prodekan BF prof. dr. Lobnik je podelil priznanja vsem
zaslužnim, ki so sodelovali pri organiziranju študija.
V dveh dneh posvetovanja je nastopilo 24 preda.
vateUev. Zajeli so zelo široko problematiko varstva
kraji ne, kij o lah ko združi mo v sledeče tematske skl<r
pe:
- študij krajinske arhitekture med včeraj in jutri,
- zakonodaja in prostorsko planiranje ter kraj ina, povezana z njim, posebna območja in integralno oblikovanje oko Ua.
- konceptualna, metodološka varstva krajine in vprašanja teritorialne in bimske raznovrstnosti, k.rajinsk
ekologjje in ranljivosti okolja;
-varstvo krajine v okviru varstva narave, vodne krajine, urejanje gozdnega in kmetijskega prostora i
kulturne dediščine;
- presoja vplivov na okolje in problematika varovanj
mestne kraj ine ter konkretna primera vars[va krajin
na Dolenjskem in v Prekmurju.
Udeleženci posvetovanja so prejeli pismene pav
zetke referatov, celotni referati pa bodo objavljeni v
posebnem zbomiku. Tematika je zanimiva in povezana
z delom gozdarske stroke, čeprav smo bili prisotni z
dvema referatoma Je trije.
Mag. Janez

Pogačnik
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Zanitnivosti
Po sleddt Rimske ceste
A.J1dr.:i 1)( Jlll<1 .

~~~~tw rl Rl l l~ l
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CESTA- OBJEKT VEČNIH NASPROTIJ

1

Cesta je: usodno povezana z življenjem človeka. Že
od davnih čtlsov je človek gradil prometne poti. ki so
mu omogočile lažje gibanje in tov01jenje blaga. Prometnice"~

ohranjajo kot zunanji, nfljbolj vidni zapis
in kulturnega dogajanja v določenem
~rostonl in času ter preživijo mnoge človeške gene~ospodnr!;kega
r~~cije.

Le v redkem objektu, ki je delo človeških rok, je
totika nasprotij, kot prav v cesti. Poznan
je i"Zrek 'Via vita', ki izhaja še iz rimskih časov in pa
lAtinsko pomeni 'Cesta je življenje'. In res, cesta lahko
pomeni n določen kraj, mesto, za posamezno domačija
življenje, ker daje možnost za obstoj ali celo gospod~trski (azcvet. Isti izrek pa lahko preberemo tudi po
it<~lijansko. seveda z drugačnim naglasom, vendar dobi
povsem drugačen pomen, in sicer' S tr an z živ lje nj em·
(DOBRE 1979). Žal tudi takšen izrek velja za cesto,
saj ccst3 prinaša hrup, nemir in v zadnjem času vse
prc:pogo::;to tudi smrt. Cesta simbolizira še druga nasprotja. Po njih so nekoč drdrale bogato okrašenekraljcvskc kocije jn po istih cestah so hodili in ob njih
umirali tudi beraci, Po cestah so se pretakale mt:~rerialne
itJ kulturne dobrine člove~tva in po istih cestah so
korakak tudi vojaške horde, namenjene osvajal nove
kraje z ognjem in mečem,
nakopičenih

Rti\'lSKE CESTE- ODSEV MOČI RIMSKEGA
!:\1PERJJA

Rimski državniki, ki so bili hkrati tudi vojskovodje,
so se dnbro zavedali, da morajo, če hočejo utrditi svojo
državo in razširi(i svoj imperij, zgraditi solidno omrežje
prometnih poti. Prav Rimljani so postavili temelje
razumnega pristopa k oblikovanju prometnega omrežja
pon<1čclu- ohraniti vse prometnice, kijih je mogoče
uporabiti, premišljeno in solidno zgraditi nove z
jasnim ciljem, in kar je najpomembnejše, vse uporabljane prometnice tudi dobro vzdrževati. V tem
so bili Rimljani pravi mojstri, še danes vredni posne~
ma1~a. Rimske ceste kol tedaj edine zanesljive prometDoc. mag. A. D.. dipl. inz. gozd., Laknerjeva 1, 1000
SLO
•· M(lg. R. R., dipl. inž. gozd., Gozditrski inš1i1ut Slovenije.
Vcčnn pot 2, l 000 ljubljana, SLO
y

Ljublj~nJ,
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ne vezi so bile namenjene predvsem za hitro in nemo~
teno premikanje vojske z vsem pratežem, hitremu pre~
našanju pošte, trgovcem in potnikom. Da bi lahko služi le svojemu namenu, soj ih gradili čim bolj ravne, po
naj krajših smereh in če se je dalo, po razgtednem te~
renu. Na nevarnih mestih so bile zavarovane z
obrambnimi okopi. Podobno, kakor danes stojijo ob
avtomobilskih cestah bencinske črpalke in gostišča, so
tudi ob rimskih cestah zgradili oskrbovališča za vojake,
potnike, konje. Obcestne postaje so postavljali dan
hoda vsaksebi, razdalje med nj imi pa. so označevali
obcestni kamni- miljniki ( l rimska milja= 1,48 km).
Najdeni milj niki še danes sporočajo mnoge dragocene
podatke o nekdanjih cestah.
VeUa omeniti, da so Rimljani 2a svoje ceste vodili
za tiste čase dokaj natančen kataster in karto cestnega
omrežja, ne toliko zaradi evidence cest, kot zaradi
učinkovitega prometa po njih. Na višku moči rimskega
imperija (sredi 2. sto\. n.št.) je omrežje glavnih cest
(itinerijskeceste) obsegalo skomj 100.000 km, oziroma
bi s temi cestami lahko vsaj dvakrat obkroži li Zemljo
okoli ekvatorja, z vsemi (imskimi cestami pa kar desetkrat (SCHREIBER 1961 ). Danes se čudimo, kaka
so mogli zgraditi in obvladovati tako obsežni prometni
sistem. No, povedati je treba, da jim je to omogočil
čas, saj so Rim lj ani svoje cestno omrežje gradili in
dograjevati polnih 600 let, brez zaznavnih reorganizacij ski h pretresov. Pri nji ho vem delu jih je vadi la misel.
da bodo večno obvladovali svoj imperij. Zato so tako
širokopotezno načrtovali in tako solidno gradili.
2.1 Gradnja rimskih cest

Zanimivo je ugotc:Jvljati, kdo je gradil rimske ceste
in na kakšen način. Znano je, da so Rimljani imeli
številno in dobro izllrjeno vojsko. Vojskovodje so vedeli, da morajo biti vojaki vedno zaposleni. Kadar
rimske legije, ki so štele po 5000 vojakov, niso bile na
bojnem pohodu, jim je bila gradnja cest najboU pri~
merno delo, saj so te ceste služile prav njim. Rimljani
pa so imeli tudi posebne vojaške oddelke, ki so v pripravi na večje vojaške pohode vnaprej izboljševali
obstoječe ceste. Poleg vojakov so jib gradili tudi domačini v podjannljenih krajih in vojni ujetniki. Način
gradnje se je v rimskem obdobju spreminjal oziroma
izpopolnjeval z izkušnjami. Sprva so obstoječe zemelj185
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prcrrd1lt zdrs vozila (FRELIH 1988). NLJ zelo

~\Zn 1 il~ 1n 6 11h so na zunanji strani ceste naložili večje

ska sedlo. Dalje nekateri viri (GREGORIJ 1994)
omenjajo, da st<1 po tej cesti leta 868 potovala celo slovanska apnstola Ciril in Metod, namenjena v Rim. [n
še ena zanimivost. 22. junija 1561 naj bi po tej cesti
potoval tudi Primož Trubar, ko se je vračal iz Nemčije .

ncvanite bloke. ki naj bi varovali vozove in voznike v
.
.
.
Na ta k nacm
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. .. (fra: eni posamezm odseki glavne nmske ceste, k1
5 SPOROČILA RIMSKIH CEST ZA DANAŠNJO
bl 11 z~ J
.
.
.
.
. .. .. z Htuši(:c povezovala OgleJ (Aqutle1a) 10 LJuRABO
Je c".
bljano (Emona}.
Tukaj predstavljeni odsek rimske ceste v Podkorenu
verjetno ~o sledi kolesnic na cesti v Podkorenll
ni le ena od lokacij za nedeljski izlet, ampak je možni
nastllle z;lr<1dl obrabe ka~na pri v_ožnji ~oles z železokvir za razmislek o današnjih infrastrukturnih posegih
nimi obroč 1. ne pa za rad 1 vklesamh mn 1c.
v prostor. Ko opazujemo ostanke, drobce stvaritev nekOhranjc11i odsek trase nam odkriva osnovni princip,
danjih kultur. se lahko zamislimo ob dejstvu, d<:J so se
kilko 50 Ri1nljllni trasirali in gradili ceste v težkem,
zn1šili mogočni imperiji, ki so bili v svojem času videti
nev~tmern gorskem svetu. Cesto so polozili, če je le
večni, spreminjajo se ideologije, temeljito opravljeno
bilo 1 nogočc. na položnejšo polico, zelo strme nevarne
delo pa preživi vdiko človeških rodov. Nasprotno,
predele pil ~o premagali z velikim (podolžnim) nak\o0001. Pogu~lO so jo vklesali v živo
skalo. Tako speljana trasa je bila tudi
ugodna z.:~ takratni promet. saj so s
wvori naložene vozove vek li konji, ti
pa so na krntk1h razdaljah sposobni premagati rudi velike klance, če strmini
sledi polo.Z.nejši odsek trase, da se
vp(ežnc 7.rvali lahko odpočijejo. Pomembno je bilo, da so s stnnimi cestllmi hi{ro p1·emagal i težaven teren in
s.l obenem ·Lelo skrajšali pot kar je bi lo
pomembno za daljinske ceste. Kako
srnne so bile rimske ceste v gorskem
svetu, je clobro vidno na podolžnem
prere111 trCI~e v Podkorenu (grafikon 1).
Trasa se na razdalji 670 m dvigne kar
za 108 meuov, torej je povprečni naklon lo %. posamezni krajši klanci pa
so strmi tudi do 25 %.
Podoi7.ni prerez trase tudi kaže, kako hitro se nakloni spreminjajo in da
smnemtl, sicer kratkemu klancu, sledi
položnej~i odsek ceste.
Rimska cesta čez Korensko sedlo je
znana še po dmgih zanimivostih. Nekateri 7godovina1ji d~mnevajo (Zgodovin.a ce:;t na Slovenskem 1972, str.
()O), rla so cesto gradi 1i v času, ko se je
vojsko\ udja in prvi rimski cesar Gaj
Julij Cez.(lr pripravljal na osvajalne. pohode v Podonavje. V letih 59- 57 p. n.
šr. je zaeel urejati poti čez alpske prelaze, mcd njimi tudi cesto čez Koren- \l 1k.·t ::: : Sledovi kolesnic - spomin oa živahno rabo rimske ceste v
Podkorenu (Foto: R. Robek)
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Cirati l.:o n 1: Podolžni prerez in spremembe !lakloJla trase rimske ceste
polovične

rešitve povzročajo glavobole takratnim in
generacijam.
Gozdarskega inženirja - načrtovalca in usmerjevalca odpiranja gozdnega prostora in njegove rabe lahko sprehod po trasi rimske ceste opomni na ponovljivost zgodovine in vsestransko zdrami ob spoznanju,
kako dolgoročne so lahko posledice njegovih odločitev.
Spomni ga na vitalno povezanost med prometnico in
prometnim sredstvom, na kar v novejšem času, ob 'adhoc' rekonstmkcijah in prekategorizacijah vse preradi
pozabljamo. Že mogoče, da so cenene rešitve sprej em lji ve za prometne kapi 1are, vendar je potrebno tudi
tam posege presojati v luči vseh ciljev gospoda1jenja.
Vsak odsek je del omrežja in šele celovita obravnava
vsega omrežja lahko vodi do kakovostnih odločitev. Še
tako kakovostna odločitev v danem času bo ob spremembi ciljev in tehnološkem razvoju oujno zastarela,
opredmetena odločitev pa bo še dolgo ostala v prosto11.1
kot dokument naših pravilnih ali nepraviln)h odiDčitev.
Ob razmišljanjH o stvarnDsti v slovenskem gozdarstvu ne moremo mimo goreče želje, da bi vse snovalce in režiserje bodočih odločilev na področju pobodočim

f88

čez

Korensko sedlo

trebnega vzdrževanja in dograjevanja gozdnih prometnic povabili vsaj na ogled h kateri, od še ohranjenih
rimskih cest pri nas, če·ne mdi na premislek o njej.
Menimo, da bi bil odsek rimske ceste čez Korcnsk~
sedlo kar primeren za začetek.
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Predstavljajo se
ozda r ·ka , ·ozila SCANL\
Scmtio

(.'f/ AB sodi

med najpomembnejše svetov11e

· c.u·ofn: teikih tovornih vozil, m·tobusov ter induproJZ1'
.. .
.
. .
.
• ·i'skih i1; Jatlt;skJh motO/jev. V n;e/7/h tovarnah po
~(1 ~
. za?os_lem.,1. ?n'bl'"
Evropi ili Lu1i11sk'1 Amen_'k.z;e
Jzn_o

n 000 Jj11di. Scaniaje tud1 eno na;bolj doh1ckonosnzh
--d.eti; " .n·ojem sekTorju. Svoje izdelke prodajajo

por;
·
približno ,: s ro drtava J1 po svetu. od tega 9~%
::> o zunaJ

Svedske.
.
SCANlA CV AB je lansko leto ustanovtla podružnico tudi v Sloveniji. Scania Slovenija d.o.o., Ljubljana
·e rako podjetje v 1OO% lasti tega znanega švedskega
~roizvaja lea M~d predno~tne nal~ge podj_etja sodi
predvsem šmtcv 1n poso~ob1t~v selVJS~e mreze. ~anes
iJU(l Scania \. SlovemJt ze tn pooblascene serv1se (v
LiubUflni, Kopru in na Ptuju). Z marcem letos pa smo
u~edli rudi ul:inkovitejši sistem dobave rezervnih delov,
k.i omogoč:1 dobavo rezervnega dela v 24 urah. S tem
se je č<~s popravila občuno zmanjša l.
0<'1 bi predstavili gozdarska vozi la in jih približali
!udi slovenskemu kupcu, smo v Sea ni i S loven ija pripravili v e1prilu predstavitve gozdarskih vozil Scania.
Na teh predstavitvah smo udeležencem predstavili gozdarska vozila, sami pa so imeli t1.1di možnost preizkusiti
dve vozili, ra? ličnih konfiguracij, v pogojih delovanja.
likušnje Sranie

Skandinavski gozdarski transport je zaradi primerne
ucerlitve glede dolžine in teže med najbolj učinkovitimi
na sve lu. Tako tovornjaki kot tudi pri kol ice so optimirani glede nosilnosti in gibljivosti v gozdu. Zaradi
omejitev naJvečje dovoljene dolžine in teže je večina
rransporra v gozdarstvu izven Skandinavije omejena
na skupno dolžino 18 metrov. Najpogostejši so tovornjaki s konfiguracijo koles 6X 4, v srednji in vzhodni
Evropi pn dominirajo tovornjaki s pogonom na vsa
kolesa, predvsem zaradi hribovitih področij in slabših

cest.
Kot eden največjih svetovnih proizvajalcev tovornih
vozil ima Scania dolgo rradicijo razvoja gozdarskih
voLil. Gozdarska vozila Scania so zasnovana za prevoz
rcžki~ tovorov in ne tovorov z vel iko prostomino. Ker
pogosto vozijo po slabših cestah, so močni, robustni
in lrpežn i, ne glede na spec ifi kac ije ali uporabljene
sestavne dele. Gozdarska vozila Scania odlikujejo robustnašasija, ki omogoča prevoz težkih tovorov, močni
motorji in visoka zanesljivost, kot tudi nizki operativni
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stroški navkljub težavnim pogojem dela. Izredno udobje, ki ga ti tovomjaki nudijo vozniku, in izjemna varnost
vozila sta preostala faktorja, ki Scanio postavljata v
sam vrh gozdarskih prevozov, k temu pa so pripomogle
izkušnje švedskega gozdarstva.
Izbira pravega vozila
Čvrsra šasijaje osnova prevozov v gozdarstvu. Zaradi tega Scania nudi široko paleto močnih tovon~akov
razreda Cin G. Ta tovorna vozi la so hkrati tudi osnova
za različne nt1dgradnje, ki so značilne za različne trge.
Sodobna gozdarska vozila so zasnovana tako, da dovoljujejo visoko skupno tezo, ob nizki teži samega
vozila. Vendar zanesljivost ne sme biti ogrožena, navkljub težkim pogojem, ki mnogokJat mejijo na nemogoče. Tovrstno ravnotežje je težko dosegljivo. razen
če ima kot Scania dolgoletne izkušnje v tovrstni proizvodnji.

Razred G
Scania je rnzvila tovorna vozi la s konfiguracijo
koles 6X2 s paraboličnim vzmetenjem za normalen
gozdarski transport na dobrih cestiščih. Te šasije so
preproste in čvrste, kot take nudijo osnovo za stroškovno učinkovit transport. Za zahtevnejše naloge je na
voljo konfiguracija 6X4. Scania nudi poganske osi z
enoj no redukcijo in tandemsko dvojno os, ki je zasnovana tako, da tovorna vozila zlahka prenašajo obremenitve.
Razred C

Gozdarski transport pa velikokrat zahteva pogon na
vs?.. kolesa. tu gre za tovorna vozila razreda C, ki so
primerna tudi za transp011 v gradbeništvu. Zadnje osi
-enoj no reducirane ali take s stranksim prenosom- so
na voljo tako pri 4X4, kakor tudi pri 6X6 konfiguraciji.
Varnost na cesti

Eden najpomembnejših dejavnikov, ki vplivajo na
varnost na cesti, je zavorni sistem. Kljub velikim tovorom in obremenit vam, ki so jim izpostavljene, morajo zavore vedno delovati brezhibno. Scania že leta
vlaga veliko sredstev v razvoj zavornih sistemov na
težkih tovornjakih in je tudi prvi proizvajalec, ki je
vpeljal elektronski zavorni sistem (EBS) z disk zavorami.
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Trg gozdnih lesnih proizvodov
Cene gut.dnih lesnih proizvodov v prvem

trimesečju

leta 1998

Prvo trimesečje leta 1998 je zaznamovalo lepo in suho vreme. Posledica takih razmer je nadpovprečen
sek predvsem v zasebnih gozdovih. Odkupovalci opozarjajo, da je trg z gozdnimi lesnimi sonimenti
p~sičcn. d:.1 je ponudba večja kot povpraševanje, zato svetujejo kmetom, naj del načrtovanega poseka
11
resUJvijo v k<lsnejše poletne ali zgodnje jesenske mesece. Naj s! ab še se prodaja les Jistavcev slabše kakovosti.
~dkuP celuloznega lesa iglavcev ni problematičen, ker tovarna celuloze in papi1ja v Vidmu o bra tuje. Trenntpredstavlja večji problem nesposobnost lesne industrije za redno plačilo surovine. Zaradi velike po110
nudbe so odkupne cene v marcu nekoliko padle. Po podatkih Statističnega urada republike Slovenije. ki
s remlja cene pri nekarerih podjetjih, je indeks cen gozdnih lesnih proizvodov v prvih dveh mesecih 102.4.
p Toknlt predstavljam povprečne, minimalne ter maksimalne odkupne cene nekaterjh najpogostejših
gozdnih lesnih proi~vodov. V nasl~dnji številki_Go:darske~a ves~nib bodo objavljene cene manj pogosti~,
i\ cenjenih drevesn1h vrst. Povprecen cene so 1zracunane rz cenrkov 15 odkupa valcev. Cene posameznrh
odktlpovakev se najbolj razlikujejo pri visoki kakovosti, prav tako pa so znači Ine razi ike tudi med pokraj in<' mi_ Razlike v cen ab so največje pri hlodovini iglavccv, ki dosegajo naj višjo ceno v osrednjem delu
Slovenije. najnižjo pa v gorenjski regiji. Za bllkovino velja podobno kot za blodovino iglavcev, saj dosega
najvišje cc:ne (povprečno 23.900 SITim·') v centralnem delu (Ljubljana, Notrl\njska) ter na Štajerskem
(povpreene 22.900 SIT/m3 ) in najnižje na Gorenjskem (povprečno 19.000 SITim'). Glede na zbrane podatke
lahko zaključim, da so cene blodovine najnižje na Gorenjskem in najvišje v centralnem delu SlovenUe.
Drevesna vrsta

Sorti inem

Povp. SIT/m3

Min. SITim'

M;1x. SIT/m1

Srednji odklon

Smr~ka

21.283
11.849

4.438
762
647
463
3.955
1.062
1.023
580
345

)2.668

1.260
l. IJ l

22.273

13.500
10.000
6.) 1~
4.51 J
9.000
6.700
5.200
4.513
1.000
8.600
5.900
4.061
7.000
5.000
4.061
1.400
18.000
11.000
8.000
6.500
4.513
2.800
20.000
12.635
7 000
4.950
23.000
11 000
8.000

28.600
14.000
10.000
7.150
28.600
\3.167
9.900
7.1.50
3.300

Hi' ast
Hrast
Hrast
Gorski j~vo r
Gorski jayor
Gorski javor
Gorsld javor
Gorski javor
Velik\ jesen
Veliki jesen

Hlodi F
Hladi 1
Hlodi Il
HJ{Idi lJI
Hlodi F
Hlodi 1
HlCKI.i 11
H1odi fll
Celuloz. les
Hlodi 1
Hlodi JI
Hlod1 lll
Hlodi r
Hlodi Il
Hlodt lil
Celuloz. les
Hlodi F
Hlodi L
Hlodi 1
Hladi Il
Hlodi 111
Golt
Hladi F
Hlodi 1
Hladi Il
Hlodi III
Hlodi F
HIO-di L
HIO-di 1
Hlodi rr
Hlodi Ili
Hlodi F
Hlodi l

Veliki jesen

Hladi Il

10.927

Smmka

Smre ka
Smreka
Jelka
Jelka
Jelka

JeJka
Smreka 1 Jelka

Macese n
Macesen
Macesen
Rdeči

bor
Rdeči bor
Rdeči bor
Bor 1 macesen
Bukev
Bukev·
B1,1kev
Bukev
Bukev
Bukev

Hrast

l\.50&

6.158
19.82)
11.078
8.064
6.163
2.663
10.129
7.609
5.067
9.345
6_873
5.254
2.060

14.685
10.800
7.880
5.239
3.458
24.533
14.508
9.108
5.887
28.017
17.577
15.354
10.726
6 056
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14.367

Opomba: Vse cene so FCO kamionska cesta in

9.293
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8.000
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2.860
2.:>.500
17.094
13.090
9.680
6.050
4.800
30.000
18.100
11.800
7.200
33.250
23.750
17.900
15.000
6.650
31.800
r 7.902

6.500

15.000

6.500

790
1.123
850
756
407
1.938
1.104
!.;53
544

6.552
12.4~5

383
471

3.533
1.268
1.248
550
2.696
4.296
1.463
1.996
571
6.850
2.6.50

2 909

vključujejo prometni davek.
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KRKINA MOŠKA KOLEKCIJA

oc

KOZMETII<A ZA MOŠKE

Lian Rock je potomec leva,
ki je označil Ron.hill,
naj prepoznavne jšo dišavo
moškega 80-tih. Vsakega
izmed petih različnih vanjev
odlikuje kot sl<ala trdna levja
moč in plemenitost. Lian
Rock je otrok 21 . stoletja,
zato priznava veljavo
najrazličnejšim vrstam levov,
kajti vsak moški lahko na svoj
način vpliva na svojo in tujo
usodo ter ne:'\ življenje in svet
nasploh.
Kc\kšnt so torej Krkini levi?
Levjo kolekcijo Lian Rock
. tvori pet dišavnih linij, ki so
namenjene petim različnim
življenjskim slogom sodobnih
moških :

Uon Rock Red je namenjen
moškim, ki prisegajo na
eleganco in verjamejo v
večno lepoto. S prijetnim,
klasičnim vonjem bodo zlahket
sporočati svoje videnje sveta.

Llon Rock Black je
skrivnostni zapeljivec.
Mimoidoči moški, ki te z.ctčara
kjerkoli. Obeta veliko, a sl<rito
pričakovanje . Njegova
notranjost in pravi jaz p.1 sta
v resnici narejena iz čiste
roma.ntike . Tl'l.kšna je tudi
njegovl'l. dišava- skrivnostna
in romantična.
Lion Rock Cool si drzne. zna
in gre. Ni je stvari, ki si je ta
moški ne bi znal narediti.
Najsi visi na elastiki nad
globokim prepadom ali z
balonom med oblaki- zmeraj
je hladen l<ot led in miren kot
škotski ovčar. Lian Rock Cool
vzame vse. kar lahko nudi
življenje. je lev, ki mu ni
nikoli dolgčas .
Lion Rock Light je lahkotna
dišave~, l<i zapelje predvsem
mlajše . Izvrstno namreč
poudarja njihove dobre
lastnosti, l<.ot so idealizem,

zvrhana mera upanja, svežin
in to, da se jim obetajo velika
dogajanja. Takšen levič,
d
pravzaprav že pravi Jev,
zmore vse in vse poti so rnu
tudl odprte.
Llon Rock Blue Sky je vonj
za dinamične. Osnovno
vodilo tega !eva je svoboda
živi kar se da sproščeno in:~e
pozna mejc1. Njegovo
telefonsko številko lahko kar
pozabire , saj ga ni nikoli
doma. Njegov dom je ves
svet

Posamezne linije koz.metil<e
Lian Rocl< vsebujejo vse
pripomočke za nego sodop o
urejenega moškega. Losjon
pred britjem. losjon po briiju.
dezodorant v spreju.
dezodorant v stiku, peno :z:a
britje, kremo u britje, gel za
tuširanje, toaletno vodo in
balum po britju.
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Izobraževanje za prihodnost slovenskega gozdarstva
O 16fllks/Vbt.St)N~~n~"~ /a!MMol»ketllt
metQde obsega,$& t/fftlqe v~
pojO V«p ....".._lahke .zaaled.no
v~ da za izoblazevaiJII "" r1/dotit11 11 ~ la ""P'el1ftmo v~ iilpe/). v
pcraiSiu mednarodne~ o~ r.a 21 ~ • ~ Ml UW«< (izde/o
~lll .fo/siYoJI1 Spori Rllpublikfl ~v IIJiu ll)gdj IO..Iecqw• ~;, SO.IIIDifr
l.IJIU4I, da fill/ bl ilollla1evan/e za prihodno8l re/do v l/11111 f#.M/1 amert~· Uo:l!i u, da bl
..t.(~ w. da bl z:na/1 dela~. utiltM, da bl mlii !MD v skiJP(IO$/I" LCicl s. 01!1. K(lj lahko
le IIW'IM'I f11JID0n'""'"'1foio Zli {lli>odnosJ.sfolifflS/<ega gozdatstve7
· lJali-., dl! bl ved<tlt Gozdlnfvo/8 ...,do ln $troi<JJ, v kellltl Je treba ptedvwn ·l tlko ~-. '-""" ~.
da~~ lrtJ/" koliko /eMo vopwtf}Nem gozdnem el«»>slomu fPiol> potJ- da ne ~<!!mo reme~h
twb/11~ - o s b ln 111tiOg'OtJilll>lltl$/o.lsli gozdOv. To slovt11skl gozdl>lft spomiiV8IIlO v gozdarsll.ifl
qobt1J1evtlnlh u•tanov~h Od uednje do fakv/te(ne in podiplom$ke &lcpn/11 Ze sHIIf, !>Of pa v prihodnosti, bo
pOiflbf>O od/QffJ ln pndoelfllle<l znBn/8 na pcdtotju V&eh vlog gozdov z 11't4fin I)()IJIJlii1«J (l«ll do5lej) na nels.vtitJ
ptOIZVOdn/h vlogeh 1ttr eRCiolkih in SOCiBlnth vlogah. Prav ta/Co se kate potlf!bll poMIIonnaJnem trobta1"VIlll/u
odr8JMJ 1v.- bOgastvom ob~k ln m91od.
• Ut/IJ re, da bl Jnt li dellltl· VslovlnsJ<em gozdarsJVu imamo ln d8}svnikB, Id~ v~Jfi'I"' gozdar>iro
shltbo, t1Vej3/Sko (poSlovno) O.)IIV1l0$1 ln lastnike gozdov. Neposr&dnO dep~vnost v QOZdu usm«Ja }avroa
gozt»rskll #JIN, INI/a sam" 11ft 10 v ro/Qjh irvajJJJsklh podj.q in ve/ilre f'IIN>hct> la#nlki:N gordt:1v. Na o1C7oo1
mlzJ o poldldh v gozda/mv vPo&lojnl 8. 6. 1998 smo Sli&.li, da Ima le 17 " dela~C~~V v~~
pokJicho lzobm:tbo. PrliiUtf!ik/11 (IIJzdQv usposobqenost1adelovgozdu oase.a v podaiJotl oii8Vfltallpade4./
v gozdtl, Id 10 1/.wn. ki moge
liJ""' smt1ne SJcozl tol<e lastni/rov gozd<N g:est• lldt-.gt ., o/n?l.a
gozdov 1<01 ~ vlaganje-ln denarj ki gtrlaSinlkom u Is dela tfa)e ddava o./ ~GO"*"',.
~ orMan od do/lodb. Od f10lda in mota z:wtiz rjim goapodent> pD na61!111., oo~~·
stroiGt Oo ielo cHjstN>se ldpotn111t ~IDil se, da biVIMdela&, za poilod1olt liiMrlskoiQI ~
<M>u:sodontn~~ .. ~gozds<sjo~z.at>{Xolnlbnc. ~~·••••~eaa
iwbtalBwlja WHII!wgozdo<lpaje~ WZsvodJJ zagozdow ~ loje4SVO/O~h
~ rrupdeno!Jtp- rwj:JIJj. ro;e Mbga. za 1r.attuo se 170'11 SIJOI<ovtil/<MW
z• fiOZ'IO'•
usposahfa'i. poffJMwJ& poJep ~ vatno IVel usposabljanje za delo z ~ml
• utid se, da bl ~m~l flvef/.., . . _ . ". Poor.odoi041 ntniwje gozdatjetn vjallfll goltWsko $1uibi, de fiY'OV;IbOI
let v ~alapjo v;evro~ o0 bok dlv;pm stroJI!am /n dejavnosllm ~oon )1 nene/len ~z
faww;l.s:p in lliiO /Uti~ ili~ n fiA$IDpll1)e ~ pvtiO$/J, PO/eg StiOkOV(lflfJ' ZIIM}a po.steja ~

.fir.llun ,.,..

mea

z-.

tvclmlWf~ ~.liljih~ ..wm no razvlfa,
• Učiti re bili To J& lltwo .zObfaltvtii'#J za pos&71eznlka, 1<1 naj bi vsaj(omu dalO rezvo/vwh tVef/OVIh
pclenciai<N, Winlh ln P<ttlo. ne ~ ln O&ebtlem podrOčju, kar pomeni tudi rszvo{ skUJ'(lOSII. v lralen
possmem'k daliJ

Kje naj tore/ ~&e.mo ln iZJcopavamo •31<rlu zsldad• lzobt11!6vsnja za prihodnost s/oll9tlskeg4 QOZTiet1/Va?
lzkopavedaa motWIIO vdrtiM!6m sislol!lt', tJ• bo zsgo~vljalustrezno sistemslo.lliredit&o~ -~larflnllna>e
ln ksdroV&k8 m lskod g& motamo v ustM>OVah Irt Olfl'll!fZ1J(;/jah v gozdsrsfviJ, da bodo Vodilni v (jih Pt>sftr"*
llobrattMJnje msd pornernb/le ~ TUdvAclskih ustiJIIfJvah']e treba~kati zaJYim, dlt so bodoprila~'ljlit
novim potrebam tal<o z vs&binatri/ k;ll llJdt 1oM1tNnl 111 meto<Jamf utet>je · sli.riO zakfaflpa /110131710 polsbh 114
v vsakem posamsznl<u,IOfe/vi!Salrfsmtzmed nilS. Ic so pona§amo zgozriarskod}plcmo al sprltewlom~
stopnje, Jcot sppznarje, da motamO Slo'OJe s/Jo/toVno ,znanje. s/rokovno zawsl"' ~ /len6J1nD ~· "'
rnzvijati ter ZA to name(IIIIJJJdlsl(y leslnllllkf ln tas
Tone LESNIK

p

Razprave
()Ol< ""' 1

~' t•&7 ,,,

Ob petdesetletnici srednjega gozdarskega šolstva na Slovenskem
For !Ile F•f\leth Ann1versaJy or Foreslry Teachtng tn Secondary Schools in Sloven•a
p,...el v~ TOVE C•

~~

W"...,. P Ob ~-INa.,..-_ ga«~onlieg• lolsMI na Siovensl<em Gozdarski •••trnk, !i. 411998. V

.-·~ ·~
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lit

18.

'*'""'gazd.....o AOiolw ............ v lotu 199& obieU'\Ioo 5VOJega delovanja. Ull3 1868 je bila jlli g<lldu
SrCI"' ...WlO'IIjetlot pM OOl(JaiiiUI '~ N S - e m Oelcml>l jele 6 let in je bila edina goZdarska !oto &~lovens~
ui!rok'> ,.,....., • todanji ,_....,. LOla 1831 Je v MatiboN p06el.. delova0 Nižj&gozdo".ka sola. Solo l<>ta 1947 ~mo Slovenci
Oollifl ovOj go:<cllltllil ol!&~l"~ ,...lt""i<t foto.,..,.. I<OIWII<o gozdll5ko lotsrvo, leU! 1949 fakullelnl i tudll gDZ!I.orstn.
~111;1\0 deii'IIICO QOZliOr&ltO &cio..". etganllJrilll tole lole 1&68 01\l!beM •f)tem.oOOe, O&llm<>Svojrtev ~.
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prlrnetijovlt Evropo

KUut"" bouO.: Stov.rilo goJdatlM>, >godov\~\~ , gotdalll<o lzobraževar;o •n tolsl\10. pol<liei v go:zdtrst'AJ
Abttrttd:
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so časi, ko je prav srednja gozdarska šola v težkih, kar dramatično nemo.
gočih razmerah, predstavljala kadrovsko in strokovno kovačnica slovenskega gozdarstva. ln ti napori so rodili uspehe, ki bi jih, brez srednje go:z.
darske šole in njenih absolventov· gozdarskih tehnikov, ne bilo ali bi vsaj
bili mnogo skromnejši, kot so.
Od časov ustanovitve prvih dveh gozdarskih tehnikumov pred 50 leti
pa do danes se je marsikaj spremenilo. Vendar se spet soočamo z dilemami
o tem ali potrebujemo srednje gozdarsko šolstvo in kakšno naj bo, kakšni
naj bodo v prihodnje poklici v gozdarstvu, kako naj za potrebe teh poklicev
izobražujemo in usposabljamo, kje in kako se bodo mladi ljudje zaposlovali,
kakšno je dejansko gozdarsko znanje lastnikov gozdov itd. Toda, kakor za
slovensko gozdarsko izobraževanje in šolstvo velja, da se ni rodilo čez noč,
marveč je zraslo in se je razvijalo iz globokih korenin naše slovenske
narodne in strokovne gozdarske preteklosti, velja tudi za prihodnost. Slednje
bodisi ne bo ali pa sama sebe ne bo vredna, če ne bomo znali ceniti
preteklosti 1 če ne bomo znali graditi na izkušnjah, če bomo mižali pred
današnjo stvarnostjo in ne bomo vedeli, kaj hočemo in potrebujemo jutri.
Potemtakem jutri ne bo slovenskega gozdarstva in slovenske gozdarske
stroke, če ne bo ustreznih kadrov vseh potrebnih profilov. Da jih bomo imeli
ju td, moramo zanje poskrbeti danes. če si hočemo kadre zagotoviti, moramo
poskrbeti za ustrezno gozdarsko šolstvo, za ustrezno kadrovanje, zaposlovanje. izobraževanje in usposabljanje vseh, ki bodo v naših gozdovih
delali in z njimi gospodarili. Tudi ne kaže spregledati dejstva, da najširši
javni interesi daleč presegajo lastniške in pridobitniške interese za gozdove
in se bo javna vloga gozdov morala še krepiti. Za dobro gospodarjenje z
gozdovi, za zagotavljanje trajnosti vseh funkcij, ki jih opravljajo, za skladno
gospodarjenje z naravno dediščino in gozdnato krajino nasploh so potrebni
ustrezno ozaveščeni in izobraženi ljudje vseh gozdarskih poklicev in profilov.
V zgodovini slovenskega gozdarstva, z njo pa gozdarskega izobraževanja, je ena sama stalnica: nenehno spreminjanje razmer, nenehna rast
znanja in potreb po njem, vse večje :zahteve po izobraženih in usposobljenih
kadrih. Ni le zakon vztrajnosti tisti, ki nas upravičeno postavlja pred spoznanje, da tudi v bodoče ne bo in ne more biti drugače. Da bomo logiko te
resnice boije razumeli, je prav, da se z našim spominom sprehodimo skozi
navidez kratko, v resnici pa dolgo, uspešno, pestro in bogato pot slovenskega gozdarskega izobraževanja in šolstva. Srednje gozdarsko šolstvo je
v tem mozaiku le en izmed trdnih kamenčkov.

2 GOZDARSKO IZOBRAŽEVANJE NA SLOVENSKEM DO LETA

1918
2 FORESTRY EDUCATION lN SLOVENIA BEFORE 1918
Za evropske države in narode je bila druga polovica 19. stol. prelomnica
zgodovinskega pomena. Razvojne in zgodovinsko-socialne razmere so bile
takrat še posebej pomembne za slovenski narod. V tem okviru moremo
razumeti in obravnavati tudi takratna dogajanja v gozdarstvu pri nas ter prva
prizadevanja za ustrezno gozdarsko izobraževanje in slovensko gozdarsko
šolstvo. Razvoj obojega je namreč potekal v razmerah narodnega preporoda
in boja za ohranitev in utrditev slovenske samobitnosti. Slovenski narod je
bil, kljub določenim pozitivnim spremembam po revolucionarnem letu 1848,
podvržen hudim nacionalističnim pritiskom sosedov, predvsem germanizaciji. Takratna Avstrija je bila v mnogočem izredno centralizirana država,
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kljub določeni avtonomiji, ki so jo pridobile posamezne dežele po državni
reformi leta 1861 .
Posledice centralizacije in germanizacijskih pritiskov so se močno odražale tudi v takratnem gozdarstvu pri nas. Centraliziran je bil tudi šolski
sistem, ki je slovenščino v šolah močno omejeval, slovenskemu šolstvu,
zlasti še gimnazijam in poklicnim šolam, pa je bil izrazito nenaklonjen.
Zgodovina slovenske gozdarske stroke je bila prav zaradi pomanjkanja
lastnih gozdarskih strokovnjakov do leta 1918 v marsičem identična z
zgodovino avstrijskega gozdarstva. Vendar, kakor je v boju za slovenstvo
potekal boj za lastno slovensko šolstvo, se je v okvirih prizadevanj za
oblikovanje lastne gozdarske stroke porod il in je potekal tudi dolgotrajen in
neenak boj za slovensko gozdarsko poklicno in strokovno šolstvo.
Naj navedem le nekaj najznačilnejših problemov tedanjega časa v gozdarstvu:

_ že sredi 19. stoletja se je v slovenski in v širši avstrijski javnosti vse bolj
čutila potreba po vsestranski revitalizaciji in ogozditvi takrat povsem ogolelega Krasa:
_ogromna večina gozdne veleposesti na Slovenskem je bila v rokah nemške gosposke in v teh gozdovih so bili zaposleni pretežno nemško govoreči
gozdarski strokovnjaki;
_v takratne slovenske dežele je vse bolj prodiral nemški kapital;
-kmetje (nad 80% prebivalstva) povečini niso bili vešči naprednega kmetovanja negospodarjenja z gozdovi, kar je poglabljalo njihovo gospodarsko
in socialno krizo in vse bolj pospeševalo izseljevanje;
- ko so kmetje (po zemljiški odvezi) postali lastniki nad 2/3 gozdov na
Slovenskem, so, boreč se za preživetje, iskali rešitve tudi z obsei:nimi
sečnjami in drugimi preobremenitvami rabe gozdov, kar je ponekod vodilo
v njihovo že kar stihijsko siromašenje. Iz arhiva Trgovske zbornice v
Ljubljani za leto 1882 je zanimiv podatek o dejanskem obsegu sečenj na
Kranjskem, ki je bil za četrtino večji od predvidenega eta ta. Lal so se takšne
razmere nadaljevale tudi po 1. in vse do 2. svetovne vojne.)
Od kod in kako daleč segajo korenine ozaveščanje slovenskega kmeta
in slovenske javnosti v odnosu do gospodarjenja z zemljo, okoljem in gozdovi. je danes gotovo težko na kratko predstaviti. Mnogi pomembni slovenski
preporoditelji so delovali tudi pri razsvetljevanju slovenskega kmečkega
življa in tako ali drugače vplivali na pospeševanje kmetijstva in gozdarstva.
V drugi polovici 19. stoletja so pravzaprav orali ledino in storili ogromno
prav na področju izobraževanja in ozaveščanja slovenskega kmeta in takratne javnosti (npr.: dr. Janez Bleiweis, Matija Vrtovec, dr. Josip Orel. Rihard
Dolenc. Franc Povše, Ludvik Dimitz idr.). Osrednjo vlogo v tedanjem razsvetljiteljskem delu med Slovenci sta opravljali Kranjska kmetijska družba
v strokovnem in slovensko taborsko gibanje v političnem o zi ru.
Mnogi tuji in nekateri domači gozdarski strokovnjaki, ki so tedaj delali v
naših gozdovih, imajo pomembne zasluge za razvoj in napredek gozdarske
stroke. Svoje ime in uveljavitev so neizbrisne povezali z našimi gozdovi in
gozdarsko stroko. Slednjo lahko iz več razlogov upravičeno razglašamo
tudi za slovensko, četudi je tedaj bila obenem tudi avstrijska. Med pomembnejšimi gozdarskimi strokovnjaki tedanjega časa naj omenimo le nekatere:
Josip Ressel, Josip Koller, Herman in Adolf Guttemberg, Venceslav Goli,
Josip Pucich, Franc Padar {prvi pisec gozdarske strokovne literature v
slovenščini), Konrad Rubbia, Leopold Hufnagel, H. Schollmayer, idr.
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Pomembno vlogo pri uveljavljanju gozdarske stroke so imela v tem času
tudi strokovna društva: Gozdarsko društvo za avstrijske alpske dežele (ust.
leta 1852), Avstrijsko vsedržavno gozdarsko društvo (ust. leta 1852) in
Kranjsko- Primorsko gozdarsko društvo (ust. leta 1875). Prizadevanja za
razvoj gozdarske stroke so gotovo bistveno prispevala tudi k oblikovanju in
utrjevanju znanj, tradicije, kulture in etike Slovencev v njih odnosu do narave
in gozda, vse do danes.
Pozitivnih sadov različnih drugih oblik prebujanja in izobraževanja takratne slovenske javnosti, posebej na področju kmetijstva in gozdarstva,
ne bo nikoli mogoče oceniti in. ovrednotiti dovolj celostno in vsestransko.
Dejansko so to bili temeljni poskusi, saj takratna germanizacijsko usmerjena
politika državnih oblasti vzgoji in izobraževanju na slovenskih narodnostnih
osnovah ni bila naklonjena.
Prvi šolani gozdarji so prihajali k nam s prve avstrijske gozdarske višje
šole, ki je bila ustanovljena leta 1813 v Mariabrunnu. Za Slovence, posebej
pa za slovensko strokovno in poklicno solstvo, je bilo nedvomno odločilnega
pomena leto 1867, ko so si na volltvah v kranjski deželni zbor izborili poslansko večino. Takrat je slovenščina, vsaj na Kranjskem, prvič postala enakopraven deželni jezik v državnih uradih, v sodstvu in šolstvu. Kranjski deželni zbor je skušal posvetiti več skrbi tudi poklicnemu in strokovnemu šolstvu s slovenskim učnim jezikom. Naročil je deželnemu šolskemu odboru,
naj preuči možnosti za ustanovitev slovenske gozdarske šole. Odbor je
aprila 1867 objavil razpis za pokroviteljstvo nad takšno šolo. Izmed dveh
ponudb je odboru najbolj ustrezala ponudba Jurija Schonburg-Waldenburga, nemškega kneza in lastnika gradu Snežnik ter tamkajšnjih prostranih
gozdov. Veleposestnik je ponudil: uporabo hiše s petimi sobami in kuhinjo,
primerno za bivanje 8 - 1Ooseb, ves hišni inventar ter drva za kurjavo, plačilo
za dva učitelja in uporabo 810 ha gozda za terenski pouk. Deželni odbor je
ve!ikodušno ponudbo sprejel in prevzel nase ostale stroške.
Istega leta je izšla prva knjiga v slovenščini, namenjena pospeševanju
gospodarjenja z gozdovi v ma!l kmečki posesti; to je bil Navad, kako naj
ravnajo posamezni kmetje in cele soseske z gozdom, avtorja Mavricija
Scheyerja.
Prva slovenska gozdarska šola na gradu Snežnik je bila ustanovljena
leta 1868 in je bila dvoletna. 1menovala se je Dežel na nižja gozdarska šola.
Učni jezik je bil slovensk\. Šola je bila namenjena manj premožnim kmečkim
sinovom z opravljeno ljudsko šolo ali nižjo realko. Deželni zbor je za vse
sprejete učence namenil štipendije, ki so omogočale kritje stroškov šolanja.
Prvi ravnatelj šole je bil graščinski nadlogar Vincenc Bodenstein. Pripravil
je tudi prvi učni načrt po vzoru gozdarske šole v Hinterbruhlu. Po rodu je bil
Čeh, že več let zaposlen na snežniškem posestvu.
Šola je delovala le šest let, za tri generacije učencev. Imela je znaten
osip in fluktuacija učencev, uspešno pa je šolanje končalo 26 dijakov. Po
končanem šolanju so se vsi absolventi zaposlili in delovali kot gozdni čuvaji
ali gozdni oskrbniki. Torej so bili uspešni in so se pri svojem delu dobro
uveljavili. Šola pa vendarle ni dosegla svojega temeljnega namena, namreč:
strokovno usposabljati kmečke sinove za dobro gospodarjenje z njihovimi
gozdov\. Ravnateljstvo šole je spričo takšnega stanja ugotavlja/o, da so
absolventi šole sicer nadpovprečno usposobljeni za potrebe gospoda~enja
v lastnem kmečkem gozdu ali za delo gozdnih čuvajev, premalo pa so
izobraženi za delo gozdnih upraviteljev. Za zahtevnejše poklicno izobraževanje pa šola ni bila ustanovljena niti ni bila prostorsko, ne materialno, ne
kadrovsko primerno preskrbljena. Ker šola in namen štipendiranja nista
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dosegla svojega prvo.tn_~ga n~mena, se j_e deželni zbo.r.?d~očil š~tipe_ndije,
. s tem !udi šolo, uk1n1t1. Spnčo skromnih sredstev, k1 Jih Je dezeln1 zbor
!namenjal šoli, zatem ni niti razmišljal o ustreznejši obliki poklicne ali stra1

kovne gozdarske so e.
KranJSki deželni zbor je leta 1873 ustanovil tudi Deželno sadjerejsko in
vinoreJsko šolo, ki je delovala na Slapu pri Vipavi, vodil pa jo je že omenjeni
Rihard Dolenc. Ukinitev snežniške gozdarske šole je deželni zbor utemeljil
tudi s pojasnilom, da namerava deželno kmetijsko šolo preseliti na Grm pri
Novem mestu in tedaj v učni program vključiti tudi gozdarstvo za potrebe
kmečkih gospodarstev. To se je res zgodilo, vendar šele leta 1886. Pozneje
se je šola preimenovala v Kmetijsko šolo Grm in v njen učni načrt je bilo
vključeno tudi gozdarstvo za male gozdne posestnike. Pouk gozdarstva je
bil pozneje vključen tudi v učne programe kmetijskih šol v Šentjurju pri Celju
in v Mariboru. Navedene šole so se obdržale in uspešno opravljale svoje
poslanstvo vse do danes.
vendar pa globlji razlogi za ukinitev snežniške šole niso bili zgolj tisti,
na katere se je skliceval deželni zbor. Nemški liberalno- germanizac1jski
pritisk je dejansko botroval ukinitvi šole, ker je bila v celoti slovenska. Pod
tem pritiskom so bile takrat povsem ponemčene tudi druge slovenske in
dvojezične šole v deželi. V takem vzdušju je seveda morala ostati brez
pozitivnega odziva tudi tedanja pobuda za ustanovitev slovenske univerze
v Ljubljani.
Germanizacijsko naravnanost oblasti dokazuje tudi dejstvo, da je bila
šestnajst let po ukinitvi snežniške šole leta 1892 ustanovljena gozdarska
šola v Idriji. Šola je bila le enoletna, sprva namenjena vzgoji gozdnih čuvajev,
po letu 1898 pa je delovala kot logarska šola. Ves pouk na šoli je potekal
samo v nemščini. Šola je dala 121 absolventov, ki so se v glavnem zaposloval! kot gozdni čuvaji v državnih gozdovih. V zadnjih letih delovanja je
šola vpisovala izključno učence z dobrim znanjem nemščine, zato so med
vpisanimi prevladali učenci iz nemško govorečih avstrijskih dežel. Očitno
tudi to ni bilo dovolj za obrambo pred vse bolj uveljavljajočim se slovenstvom. zato so oblasti leta 1909 ukinile tudi to šolo. Leta 1905 je bila podobna
šola ustanovljena v Celovcu. Tudi na tej šoli je bil pouk le v nemščini.
Drugih gozdarskih šol na slovenskem narodnem ozemlju vse do razpada
Avstro-Ogrske monarhije ni bilo. Tako, z izjemo kmetijskih šol, slovenski
lastniki gozdov v domačem okolju in v slovenskem jeziku niso imeli možnosti
pridobiti temeljitejšega strokovnega znanja o gospodarjenju z gozdovi,
lastnega strokovnega gozdarskega šolstva pa si Slovenci v tistih časih niti
v sanjah niso mogli privoščiti.
Svoj. sicer majhen delež v naporih za izboljšanje razmer v tedanjem
slovenskem gozdarstvu je tiste čase prispevalo tudi Gozdarsko društvo za
Kranjsko in Primorsko. Leta 1903 založilo Navad za oskrbovanje malih
gozdnih posestev na Kranjskem in Primorskem, ki gaje spisal Avgust Guzelj,
gozdarski komisar v Novem mestu in obenem učitelj gozdarstva v kmetijski
šoli na Grmu.

3 GOZDARSKO IZOBRAŽEVANJE IN ŠOLSTVO MED
SVETOVNIMA VOJ NAMA
3 FORESTRY EDUCATION IN SCHOOLS IN THE PERIOD BETWEEN
THE T'vVO WORLD WARS
Konec 1. svetovne vojne in združitev v kraljevino SHS sta Slovencem
sicer odlocllno pomagala v procesu narodnega osamosvajanja, prinesla
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pa sla tudi vrsto razočaranj. Več kot tretjina slovenskega narodnostnega
ozemlja in naroda sta ostali zunaj nove države. Prejšnji avstrijski monarh/čni
centrallzem je zamenjal jugoslovanski, dejansko srbski, v marsičem še bolj
tog in konzervativnejši. Vidnejših pozitivnih premikov tako nista bila deležna
ne gozdarska stroka, ne izobraževanje, ne šolstvo.
Slovenska gozdarska stroka je ostala po 1. svetovni vojni v marsičem
prepuščena sama sebi. v okvirih skromnih možnosti maloštevilnih gaz~
darskih strokovnjakov, ki so na Slovenskem ostali še iz časov Avstrije. Edini
vidnejši pozitivni premik v prizadevanju po lastni strokovni organizaciji je
bila, takoj po 1. svetovni vojni, ustanovitev Gozdarskega društva Slovenije
( 1919). To je v svojih programskih nalogah vključevalo tudi določene oblike
strokovnega izobraževanja, prizadevalo si je za ustanovitev slovenskega
gozdarskega šolstva in je včla njevalo tudi gozdne posestn ike. Leta 1922 je
društvo postalo zgolj Podružnica Jugoslovenskega šumarskega udruženja,
šele leta 1940 so se slovenski gozdarji ponovno organizirali v lastnem
Slovenskem gozdarskem društvu, ki je delovalo do konca 2. svetovne vojne,
ko je bilo ukinjeno. Z delovanjem društva je bila tesno povezana tudi izobraževalna vloga strokovne gozdarske revije Gozdarski vestnik, ki je pričela
redno izhajati leta 1938. Njegov ustanovitelj in prvi urednik je bil ini. S.
Sotošek. Vestnik med 2. svetovno vojno ni izhajal.
Šibka gozdarska strokovna razgledanost večine lastnikov gozdov na
Slovenskem, pomanjkanje strokovnih gozdarskih kadrov, neustrezna gozdnogospodarska politika države, krizne razmere v gospodarstvu nasploh
in slabšanje socialnih razmer kmečkega prebivalstva seveda niso z ničimer
prispevali k boljši kakovosti gospodarjenja z gozdovi. Dogajalo se je, predvsem nasprotno, zato se je zlasti v večini male kmečke gozdne posesti
stanje slabšalo vse do pričetka 2. svetovne vojne.
Na Koroškem, ki je po nesrečnem plebiscitu ostala v mejah Republike
Avstrije, se je domače gozdarstvo v celoti 'integriralo v okvire takratnega
avstrijskega gozdarskega sistema.
Nekoliko drugače je bilo na Primorskem, na slovenskem ozemlju, ki je
bilo priključeno Italiji_ Gozdarskega osebja je po vojni tudi tam očitno zelo
prjmanjkovalo. V gozdarski operativi je sicer ostalo še precej osebja slovenskega in avstrijskega porekla, pa tudi strokovno delo v gozdovih je še
nadalje temelj ilo na nekdanji avstrijski doktrini (npr. nadaljevanje akcije za
pogozdovanje Krasa, strokovnost gospoda~enja na gozdnih veleposestvih
in v državnih gozdovih). Ker je primanjkovalo predvsem nižjega strokovnega
kadra, je italljanska oblast že leta 1920 v Idriji ustanovila Pospešeni gozdarski tečaj (Corso accelerato Forestale di Id ria). Redni enoletni šolski program so udeleženci absolvirali v dveh mesecih. Šola je delovala le dve leti,
obiskovale so jo tri generacije, končalo pa 62 slušateljev. Vsi udeleženci
šole so bili Slovenci, učni jezik pa je bil italijanski. Vsi absolventi so po
končanem šolanju opravljali strokovni izpit na prefekturi za Julijsko krajino
v Trstu. Glede na nadaljni politični razvoj v Italiji ter izrazito protislovensko
politiko fašističnih oblasti, seveda ni bilo nikakršnega interesa, da bi na
slovenskem nacionalnem ozemlju delovala kakršnakoli poklicna šola, ki bi
združevala slovensko mladino. zato tudi v gozdarskem šolstvu ni moglo
biti drugače . So pa v vrste gozdarskih služb tudi pozneje, vse do 2. svetovne
vojne. vstopali številni Slovend, ki so se šolali na italijanskih šolah, in so delovali
bodisi v domačem okolju bodis·l drugod po Italiji. Italija namenskega izobraževanja kmetov za gospodarjenje z gozdovi ni poznala.
V Jugoslaviji je bila leta 1931 končno ustanovljena Nižja gozdarska šola
v Mariboru. Sprva je delovala kot enoletna, pozneje kot dvoletna strokovna
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šola. namenjena pa je bila tudi izobraževanju kmeckih sinov. Njen ravnatelj
·n vsestranska strokovna gonilna sila je bil inž. S. Sotošek. Šola je delovala
~o leta~ 941, ko so jo nemške okupacijske oblasti ukinile. Šolanje sta dotlej
opravila 202 učenca.
Poleg kmetijskih šol, ki so bile ustanovljene še pred 1. svet. vojno, in
mariborske gozdarske šole, je bilo v obdobju med obema vojnama za stro,
kovno izobraževanje malih lastnikov gozdov storjenega bolj malo. Leta 1933
je izšlo delo Kmetsko gozdarstvo Jožeta Miklavžiča. Državna Gozdarska
nadzorna služba je bila edina javna služba, ki je skrbela za strokovne stike
s kmečkimi lastniki gozdov, vendar je bila kadrovsko in strokovno presibka.
Zlasti po svetovni gospodarski krizi (med leti 1929 1933) so se socialne
razmere v Sloveniji tako poslabšale. da so bili lastniki gozdov primorani
prekomerno sekati. Nadzorna gozdarska služba je ob tem pomagala lastnikom, kolikor je mogla, s predavanji, tečaji in organizacijo pogozdovanj.
Lela 1941 se je v reševanje problematike kmečkih gozdov vključila tudi
KmetiJska zbomica, ki je organizirala "Posvetovanje o lesnogospodarskih
problemih Slovenije". Programska izhodišča, ki jih je pripravilo to posvetovanje. so se lahko uresničila šele v letih po 2. svetovni vojni.
w

4 NIŽJE IN SREDNJE GOZDARSKO ŠOLSTVO PO 2. SVETOVNI
VO JNI
4 ELEMENTARY AND SECONDARY FORESTRY EDUCATION AFTER
WORLD WAR TWO
4.1 Začetki
4.1 Beginnings
Brez pretiravanja ari političnega navijaštva je mogoče trdili, da so bili
celostni temelji slovenskega gozdarskega šolstva postavljeni šele po 2.
svetovni vojni, v takratnih razmerah povojne obnove in revolucionarne
komunistične doktrine. Lastnih gozdarskih kadrov je bilo tedaj v Sloveniji
premalo, številni tujci so med vojno in po njej odšli, številni domači strokovnjaki so med vojno padli. Pomanjkanje strokovnih kadrov se je poznalo toliko
bolj, ker je bila država zaradi povojne obnove primorana poseči po edinih
naravnih virih, ki so bili kolikor toliko dostopni- po gozdovih. Ukrepi naci-

Slika 1: Učiteljski zbor Srednje
gozdarske šole v Ljubljani v šolskem letu 1951/52 pred "barakarsko" šolo v Šiški, z leve: Rihard
Erker, Stane Logar, Šime Lelinič,
Drago Kanc. Dinko Cerjak- ravnatelj, Vera Remic, Janez
Jerman, Anica Benkovič, Janez
Srpar. Aleksander Bleiweis.
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onalizacije in obvezne oddaje lesa so tedaj preobremenili slovenske gaz.
dove. Gozdarstvo je bilo v celoti podrejeno politiki.
Lastno stanovsko organizacijo so gozdarji lahko spet obudili šele leta
1951, ko je bilo ustanovljeno Društvo inženirjev in tehnikov gozdarstva in
lesarstva Slovenije. Reorganizirani v območna društva, so vse do današnjih
dni skrbeli za dodatno izobraževanje gozdarskega strokovnega osebja,
prizadevali so si za ustanavljanje in raz.voj gozdarskega šolstva, delali so z
javnostjo, niso pa se posebej ukvarjali z izobraževanjem lastnikov go2dov.
Novi pogledi na tovrstne potrebe so oživeli šele po reorganizaciji v začetku
devetdesetih let, ko je bila osnovana Zveza gozdarskih društev Slovenije.
L.e leta 1946 je ponovno pričel izhajati Gozdarski vestnik, edina strokovna
stanovska revija. Vestnik je v povojnih letih nekajkrat menjal ustanovitelje
in izdajatelje, vendar je postal spet po ustanovitvi stanovskega društva
njegovo glasilo in je ostal glasilo Zveze gozdarskih društev vse do danes.
Leta 1946 sta bili v Ljubljani in v Mariboru ustanovljeni Nižji gozdarski
šoli. Kritične povojne razmere so te~ale hitro usposabljanje kadrov, zato
sta šoli delovali v obliki trimesečnih tečajev. Šoli sta delovali le do leta 1948,
ko so ljubljansko preimenovali v Nižjo lesno šolo, mariborsko pa ukinili.
V Ljubljani in v Mari boru sta jeseni 1948 pričela redni pouk gozdarska tehni kuma. To leto imamo lahko tudi dejansko za leto ustanovitve slovenskega
srednjega gozdarskega šolstva. Tehniku ma sta delovala pod pokroviteljstvom
Ministrstva za gozdarstvo in lesno industrijo LR Slovenije_ Pogoj za sprejem
učencev je bila dokončana nižja gimnazija. Šolanje je sprva trajalo tri leta.
Gozdarsko strokovno šolstvo je bilo zlasti v prvih letih po 2. svetovni
vojni tudi orodje takratnih oblasti in političnih inleresov, kar najbolj zgovorno
potrjuje usoda Nižje gozdarske šole. Namesto ukinjenih dveh šol je bila
namreč istega leta ustanovljena Nižja gozdarska šola v Postojni, a že po
dveh mesecih pouka se je morala seliti v grad Kromberg pri Gorici. Leta
1951 se je šola ponovno selila v Novo Gorico. naslednje leto pa v Idrijo.
Tam je delovala osem let, vse do ukinitve. Tako se je Id rija že tretjič zapored
vpisala v zgodovino gozdarskega šolstva na Slovenskem, a šele v tretje s
slovensko šolo. Pouk na Nižji gozdarski šoli je sčasoma postajal zahtevnejši
in strokovnejši. Leta 1949 je bil pouk podaljšan na pet mesecev, \eta 1950
na šest, od leta 1952 je trajal pouk sedem mesecev. 1953. pa celo deset.
Obvezna je bila tudi petmesečna praksa. Tako je šola pos~la dvoletna.
Sprva zelo nestanovitna je bila tudi usoda obeh tehnikumov. Mariborski
tehniku m je začel delovati v stavbi. kjer je bila že pred vojno Nižja gozdarska
šola. V šolskem letu 1949/50 se je selil v prostore takratne mariborske
kmetijske šole. Že naslednje leto so se morali mariborski učenci pridružiti
svojim vrstnikom na Ljubljanskem tehnikumu v nacionaliziranih prostorih
na Krekovem trgu. Pozneje so bili ti prostori namenjeni novoustanovljeni
Agronomski fakulteti_ Leta 1950 so pričeli graditi poslopje za novo stavbo
gozdarske s red nje šole na Viču, učen ci pa so s pou kom gos tovali v prostorih
VIŠke osnovne šole in gimnazije. Februarja 1950 je pogorel dijaški dom na
V1ču, kjer so učenci bivali. Z novo šolsko stavbo ni bilo nič in spet se je bilo
treba seliti, tokrat v lesene in dotrajane barake v ~iški. Tam sta šola in dijaški
dom ostala do konca šolskega leta 1958/59.
Kljub težavam, pomanjkanju materialnih sredstev in pogojev za pouk,
so imeli ustanovitelji šole in takratni učitelji visoke zahtev~. kar je učencem
omogočalo pridobiti solidno strokovno znanje. Sola je postala s šolskim
letom 1950/51 petletna, učenci pa so med počitnicami opravljali obvezno
skupno prakso. Leta 1952 se je gozdarski tehnikum preimenoval v Srednjo
gozdarsko šolo. Ob šoli je leta 1953 pričel delovati tudi dveletni tečaj za
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ozdarske tehnike. Tečaj je bil sprva namenjen nekdanjim političnim akti-

~;stom in je gozd arjem z.nižjo izobrazbo, ki so izpolnjevali takratne družbenopolitične in strokovne pogoje, omogočal pridobiti izobrazbo gozdarskega

tehnika.
Prav bi bilo, da bi se ob spominih na začetke gozdarskega srednjega in
poklicnega šolstva _in ob pregled~ nj_ego_~ega ra~voja spomn_ili ~t~vilni~
gozdarskih strokovnjakov, ravnateljev 1n uc1tel]ev, k1 so pomagali pn nJegovr
rasli in uspešnem delu vse do danes . .Lal vseh v enem samem članku ni
mogoče predstaviti, zato bi se morali ob priložnosti s posebnim člankom
spomniti tudi teh zaslužnih posameznikov.

4.2 Gozdarski šolski center v Postojni
4.2 Forestry School Centre in Postojna
Gozdarska tehnična šola
Leta 1956 je bilo sklenjeno, da se Gozdarska srednja šola preseli v
Postojno. Za potrebe doma učencev so preuredili nekdanji Windischgraetzov dvorec (nekdanji Grand hotel), zraven pa je bilo zgrajeno novo šolsko
poslopje. Dela so se zavlekla do decembra 1959, tako da se je pouk pričel
4. decembra. Tega leta je bila ukinjena Nižja gozdarska šola v Idriji.
Nadaljni korak v zgodovini gozdarskega srednjega šolstva je bil storjen
leta 1959. Tedaj so v takratni LR Sloveniji izdelali načrt potreb po gozdarskih
strokovnih kadrih, ki je že temeljil na novi gozdarski zakonodaji. Ta je
predvidevala poenotenje gospodarjenja z gozdovi, neglede na lastništvo.
Osnova za izračun potreb po gozdarskih kadrih je bilo predvidevanje, da
potrebuje Slovenija po enega gozdarskega inženirja na 1.900 ha, gozdarskega tehnika na 1.600 ha in logarja na 860 ha gozda. Takrat je bilo v
gozdarstvu zaposlenih 433 gozdarskih tehnikov, v naslednjih letih pa naj bi
jih potrebovali 1.073. Možnost prekvalifikacije z dodatnim izobraževanjem
je bila zato dana tudi logarjem in sicer v okviru dvoletnega tečaja, ki se je,
skupaj s šolo, prav tako preselil v Postojno.
Šola se je preimenovala v Gozdarski šolski center v Postojni (GŠC). V
okviru GŠC naj bi, poleg redne tehnične šole in dvoletnega tečaja za pridobitev izobrazbe gozdarskega tehnika, pričela delovati še šola za gozdne
delavce .V šolskem letu 1959/1960 ie pouk zaključila zadnja generacija
Slika 2: Pred šolsko stavbo v
Postojni v š~skem letu 1963/64.
z leve: Jože Jenček, Grozdana
Mislej, Božo Lenassi, Jože Drašler, Asta Sifa, Stanko Mazi- ravnatelj, Marjan Trtnik, Ernest
Kučan, Aleksander Bizjak, Silva
Hirsch, Minka Habe, Miro
Komovc, Stanko Tumpej, Viljem

Garmuš.
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tehnikov s petletnim programom. Odtlej je bil program gozdarske tehniške
šole štirileten . Šolske prakse niso bile več skupinske, temveč so učenci
opravljali obvezno prakso pri gozdnogospodarskih organizacijah, povečini
pri tistih, ki so učencem dajale tudi štipendije. Te je imela večina učencev.
V naslednjih letih, nekako do leta 1990, je šola doživljala mirnejše čase.
Bilo je sicer več šolskih reform in sprememb učnega načrta , pač v skladu s
spremembami v šolskem sistemu . Posebej naj omenim uvedbo znanega
usmerjenega izobraževanja. ki je svoj končni fiasko doživelo skladno z
družbenopolitičnimi spremembami leta 1990.
Večina gozdarskih tehnikov, absolventov GŠC, vse do konca osemde.
setih let z zaposlitvijo ni imela težav. Ko je bil v sedemdesetih letih ukinjen
poklic logarja, so potrebe po gozdarskih tehnikih celo narasle . Vpis na
tehniški šoli se je takrat z enega prvega razreda povečal na dva.
Do šolskega leta 1996/97 so šolo za gozdarske tehnike končali 2.103
učenci. Večina jih je bila rednih, vključno s tistimi iz dvo/elnih programov,
pozneje pa je šolo končalo tudi nekaj učencev, ki so se šo/ali izredno. Ker
je imela večina učencev štipendije, so se povečini uspešno zaposlovali in
se delovno uveljavljali na matičnih gozdnih gospodarstvih. Le malo je bilo
takih, ki se iz različnih razlogov pri strokovnem ali proizvodnem delu niso
uveljavili in so bili zato primorani poiskati delo drugje. Mnogi absolventi
tehnične šole so se odločili za nadaljevanje študija na višji ali na visoki stopnji
Gozdarskega oddelka Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani. Precej se
jih je vpisalo na druge višje šole in fakultete in so študij povečini tudi uspešno
končali. številni nekdanji gozdarski tehniki so s postdiplomskim študijem
dosegli naziv magistra ali doktorja gozdarskih (aJi drugih) znanosti.

Šola za gozdne delavce

Slika 3: Praktični pouk spravila na
šolskem poligonu.
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Z ustanovitvenim aktom GSC je bila ustanovljena v Postojni tudi Šola
za gozdne delavce. Dejansko je pričela delovati šele leta 1966. ko je prenehal dvoletni tečaj za gozdarske tehnike in so se sprostite določene zmogljivosti. Dotlej je bilo usposabljanje gozdnih delavcev v Sloveniji vezano
izključno na neformalne, priložnostne tečaje . Prva generacija odraslih slušateljev se je vpisala aprila 1966. V šolskem letu 1967/68 se je vpisala v
šolo prva generacija učencev z rednim statusom učencev za poklic gozdnega delavca. Od leta 1971 je šola delovala kot Šola za gozdarje . Z leti je
bilo z učnimi programi predvidenih več različnih kvalifikacij za gozdne
delavce: za sekače. za gojitelje, za semenarje in drevesničarje . Po uvedbi
sistema usme~enega izobraževanja je šolanje gozdnih delavcev potekalo
po enotnem dvoletnem programu za poklic gozdar.
Zanimivo je, da se do ustanovitve Gšc v Sloveniji ni pokazala resnejša
volja in pripravljenost po šol i za gozdne delavce. V zagovor takšnega stanja
bi bilo seveda mogoče našteti vrsto tehtnih razlogov, zdi pa se, da je bilo
šele množično uvajanje ročne verižne motorne žage tisti tehtni razlog , ki je
končno prepričal odgovorne o nujosti take šole. Omenjene podcenjevalne
razmere so imele dolgoročne negativne posledice za izobrazbeno strukturo zaposlenih v neposredni gozdni proizvodnji in v miselnosti tistih, ki so
odločali o zaposlitvi in kadrovanju gozdarskih proizvodnih delavcev.
Šola za gozdne delavce je sprva delovala na GŠC v Postojni, pozneje
pa, pod njegovim okriljem, tudi v dislociranih izobraževalnih centrih pri
tedanjih Gozdnih gospodarstvih : Slovenj Gradec, Maribor, Novo mesto,
Nazarje, Bled. Tolmin, Celje in Brežice. Kljub tako široko zasnovani mreži
za usposabljanje gozdnih delavcev, se je vseskozi dogajalo, da so gozdna
gospodarstva pri zaposlovanju dajala prednost priučenim delavcem, po-
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osto sezoncem iz drugih jugoslovanskih republik. Zato je pojema lo načrtno
;aposlovanje domače, za. zahtevno _gozda~s~o delo ustr~zno izobraže~e
·n usposobljene delovne SJie. Posled1ce taksn1h kad rovan) po posamezn1h
1
ozdnih gospodarstvih so v marsičem vidne vse do danes.
9
sprva je moral za vpis na šolo za gozd arja kandidat predložiti zdravniško
spričevalo medicine dela o psihofizičnih sposobnostih za delo v gozdarstvu,
učno pogodbo z Gozdnim gospodarstvom in imeti uspešno končanih vsaj
6 1et osnovne šole. Učni načrt je bil dvoleten in se je z leti spreminjal skladno
s potrebami in novimi tehnologijami v gozdni proizvodnji. Pouk je v prvih
letih najprej stekel v tečajni obliki, v katero so se vključevali odrasli, že
zaposleni delavci. Tako je pouk leta 1978 npr. obsegal po dva tečaja po pet
mesecev v Postojni, ostali čas pa so učenci prebili pri praktičnem delu v
dislociranih izobraževalnih centrih. Po končanem šolanju so učenci opravljali
zaključni izpit in z njim pridobili ustrezno potrdilo. Vpis v redni program šole
za gozdarje nikoli ni bil posebno visok.
v osemdesetih letih so se vsi programi GŠC integrirali v programe
usmerjenega izobraževanja, za vpis pa je bila odtlej potrebna končana
osnovna šola. Dislocirani centri so povsem prenehali delovati že sredi
osemdesetih let. Po spremembah leta 1990 je postal program za gozda rje
trileten. Interes za šolanje je poslej, verjetno v skladu z interesi in politiko
takratnih GG, izrazito upadel.
Skupaj sta šolo za gozdarje do konca šolskega leta 1996/97 uspešno
končala 602 gozdarja, od tega je bilo rednih učencev bilo približno 2/3,
tretjina pa je odraslih tečajnikov. V številu je vključenih tudi 6 kmetovgozdarjev. ki so šolanje končali v devetdesetih letih.
Dejstvo. da je bilo po letu 1963 gospodarjenje z gozdovi v Sloveniji poenotena ne glede na lastništvo, je takrat pripomoglo k stanju, da za ustrezno
formalno usposabljanje in izobraževanje lastnikov gozdov ni nihče posebej
skrbel. Res pa je, da so takratna gozdna gospodarstva postopoma pričela
sama skrbeti za prirejanje različnih tečajev za lastnike gozdov. Ohranilo se
je tudi informativno gozdarsko izobraževanje na nekaterih kmetijskih šolah.
GŠC se je v skladu s potrebami pričel ukvarjati tudi z usposabljanjem in
doizobraževanjem gozdnih in drugih delavcev za različna zahtevnejša in
specializirana dela v gozdarstvu. Po letu 1976 so bile uvedene različne
izobraževalni tečaji: za varno delo z motorno žago, za gozdne traktoriste,
Slika 4: Učenci pri spoznavanju
drevesnih vrst.
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gozdne žičničarje in za dela s hidravličnimi nakladalniki. leta 1983 pa tudi
temelJni tečaj za varno delo s traktorji in traktorskimi priključki, vključno z
možnostjo opravljanja vozniškega izpita za F kategorijo. Teh tečajev seveda
niso obiskovali le gozdni delavci, temveč tudi drugi interesenti in tudi lastniki
gozdov. Tako je postala tečajna dejavnost ena od stalnih oblik izobraževal~
nega dela na GŠC. Od leta 1976 pa do konca šolskega leta 1996/97 se je
vseh tečajev udeležil oziroma uspešno opravil skupno 6.101 tečajnik.
Dejansko se je šele v osemdesetih letih tečajna dejavnost za poklicno
usposabljanje pričela odpirati tudi za kmete- lastnike gozdov, vsaj za tiste,
ki so s takratnimi gozdnimi gospodarstvi sklenili kooperantske pogodbe za
dela v gozdarstvu. Kooperanti so se morali za delo usposobiti na ustreznih
Slika s· Nekdanji dijaški dom,
"Grand hotel" z bogato in pestro
pretekloStJO, porušen leta 1979.

tečajih.

Nekaj (po)misli o GŠC
Velik problem šolskega centra in njegovih izobraževalnih programov so
učbeniki za strokovne predmete. Kljub težavam je šola poskrbela tudi za
nekaj tovrstne literature, problem pa v celoti vse do danes ni rešen. GŠC je
postopoma pridobil Jasten strojni park in park za prevoze učencev. V letu
1980 je bil zgrajen nov dom za učence. Na mestu nekdanjega dijaškega
doma (hotela - dvorca). ki so ga porušili, je bil namreč zgrajen sodoben
dom učencev. Ta naj bi pokrival še tako velike potrebe po bivalnem prostoru
za učence programov GŠC, pa tudi za dijake drugih postojnskih šol iz
oddaljenih krajev. Sledili sta še telovadnica in strojna postaja.
Vse to je nastalo z veliko strokovno in denarno pomočjo Gozdnih gospo~
darstev in Posebne izobraževalne skupnosti za gozdarstvo. Tudi učni programi in njihova realizacija so bili večidel sad sodelovanja gozdarske operative in PI S. Pač pa GŠC ni imel lastnega gozdnega šolskega posestva i11
ga ne takrat ne pozneje ni uspel pridobiti. Praktični pouk se je odvijal na
objektih gozdnih gospodarstev, prav tako tudi obvezna praksa učencev. Ko
je bila s programom usmerjenega izobraževanja praksa ukinjena, se je
povečal obseg praktičnega pouka v šoli, vse do danes je potekal in še poteka
v bližnjih državnih gozdovih.
Za razmeroma dolgo tridesetletno obdobje GŠC v Postojni je značilnod
da je v tem času center v mnogočem znatno in vsestransko napredoval.
Uspešno je reševal svoje kadrovske, programske in materialne težave,
razmeroma dobro se je opremil in širil svojo obšolsko izobraževalno dejavnost z najrazličnejšimi tečaji usposabljanja odraslih za najrazličnejša specializirana dela v gozdarstvu in za potrebe drugih dejavnosti.

4.3 Gozdarska šola v Postojni po letu 1990
4.3 Forestry school in Postojna after 1990
Družbenopolitične spremembe po letu 1990 in z njimi spremembe v
gospodarstvu in gozdarstvu so bile vzrok, da je prišlo v gozdarstvu do znanih
kriznih razmer. Do sprememb je prišlo tudi v šolstvu. GŠC v Postojni je
izgubil značaj šolskega centra in je postal Gozdarska srednja šola, zgolj
ena od državnih srednjih strokovnih šol, podrejena Ministrstvu za šolstvo
in šport. Programi strokovnih srednjih šol so se močno približali gimnazij·
skim, gimnazije pa so postale vse bolj šole prestižnega pomena.
Na delovanje šole poslej gozdarska stroka ni imela nikakršnega neposrednega vpliva več. Zaradi lastnih težav je v gozdarski operativi tudi sicer
ponehalo zanimanje za delovanje šole, sesul se je kadrovski koncept gozdnih gospodarstev, število štipendij je drastično upadlo. Spremenila se je
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zdarska zakonodaja in z njo so se spremenili tudi zaposlitveni pogoji v

g~zdarstvu. Poslej lahko zasedajo delovna mesta revimih gozdarjev Je še
~ozdarski inženirji. Denacionalizacija je znatno povečala delež zasebnih

ozdov v Sloveniji, lastniki so pridobili pravico in odgovornost za gospo-

~arjenje s svojimi gozdovi. Zaposlitvene možnosti za gozd arje in gozdarske
tehnike so se močno skrčile. Ponovno postaja aktualno izobraževanje lastnikov gozdov. Spremenila se je in se še spreminja tudi šolska zakonodaja.
vse te spremembe so pripeljale do razmer, zaradi katerih se je po letu
ggo
vp1S v oba programa Gozdarske srednje šole v Postojni izredno znižal.
1
Slišati je bilo celo glasove, da v spremenjenih razmerah gozdarske srednje
šole sploh ne potrebujemo več, zato bi jo bilo najbolje kar ukiniti. O tem,
kakšne bi bile posledice za poklicno izobraževanje gozdnih delavcev, kakšna bi bila usoda edinega gozdarskega izobraževalnega zavoda v Postojni,
kako reševati problematiko izobraževanja lastnikov gozdov in kakšne bi
utegnile biti posledice za stroko kot celoto, se zagovorniki ukinitve šole
očilno niso spraševali . Pravzaprav si je težko zamisliti, kakšna naj bo
prihodnost stroke, ki se v nacionalnem okviru odreka pomembnemu delu
lastnega izobraževalnega sistema in instituciji, ki naj za tovrstno izobraževanje skrbi.
Bilo je več poskusov in predlogov, da bi na šoli uvedli nove programe, ki
bi povečali zanimanje za vpis. Ti poskusi, žal, niso uspeli. Ena od predlaganih rešitev je bil ekološko naravnani gimnazijski program, ki bi ustrezal
današnjemu pojmovanju tehnične gimnazije. Na strokovnem svetu je bil
sprejet in odobren, oblast pa ni privolila v razpis in v poskusno izvajanje na
Gozdarski srednji šoli v Postojni. Je pa na šoli prišlo do dveh pomembnejših
sprememb: leta 1992 je bil v okviru programa gozdar uveden nov, triletni
šolski program za poklic kmet-gozdar. namenjen bodočim gospodarjem
mešan.lh, predvsem živinorejsko-gozdarskih kmetij (ponovno po 117 letih!).
Zal se tak program tudi danes, sto in več let po prvem podobnem poskusu,
ni uveljavil, saj za vpis vanj ni bilo posebnega zanimanja; druga sprememba
je bila uvedena leta 1994, ko se je z dotedanje Gozdarsko srednjo šolo
združila postojnska Srednja lesarska šola. Poslej deluje šola pod nazivom
Srednja gozdarska in lesarska šola Postojna . Tako so bile vsaj do neke
mere rešene težave glede zadostnosti vpisa učencev na šolo in nekatere
kadrovske in materialne težave. Očitno pa na vpis in delo šole še vedno
vplivajo krizne razmere in pričakovati je, da se bodo te pričele urejati šele
z ustalitvijo razmer v gozdarstvu , s pričakovano novo nomenklaturo poklicev
in s prenovo šolskih programov.
Vprašanje nomenklature poklicev je, v skladu z novo šolsko zakonodajo,
prvi pogoj, ki ga bo treba rešiti. Omogočil bo programsko prenovo šole in
predmetnikov za potrebe naslednjih desetletij skladno z izobraževalnimi
modeli v evropskih državah. Z novo šolsko zakonodajo prehaja SGLŠ v
strokovno domena Centra za poklicno izobraževanje Slovenije. Ta bo,
upajmo, zbližal interese gozdarske panoge, gozdarske šole in izobraževalnih potreb v slovenskem gozdarstvu nasploh. Nihče še ni dokončno
odgovoril glede institucionaliziranja gozdarskega izobraževanja za potrebe
lastnikov gozdov in vseh tistih, ki se nepoklicno ukvarjajo z gozdnogospodarskimi deli v zasebnih gozdovih. V spremenjenih razmerah se šola še
vedno srečuje z dvema resnima težavama:
-njene materialne in finančne potrebe niso ustrezno rešene, saj je po svoji
naravi izobraževanja in usposabljanja gozdarstvo med dražjimi strokovnimi
in poklicnimi šolami;

GozdV 56 (1998) 4

207

Vrtovec, P.: Ob petdesetletnici srednjega gozdarskega šolstva na Slovenskem

- problem šolskega učnega revi~a. ki ga v spremenjenih razmerah šola brez
dvoma potrebuje, ni rešen.

5 VIŠJE IN VISOKO GOZDARSKO ŠOLSTVO TER ZNANSTVE.
NO-RAZISKOVALNO DELO
5 FORESTRY EDUCATION AT COLLEGE AND UNIVERSITY- SCIENTIFIC RESEARCH

Slika 6: Šola se že vrsto let
predstavlja na tematskih sejmih:
predstavitev na Kmetijskem sejmu
v Gomji radgoni jeseni 1997.
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Podoba slovenskega gozdarskega izobraževanja in poklicnega šolstva
seveda ne bi bila popolna, če vsaj na kratko ne omenimo gozdarskega
univerzitetnega študija in znanstveno-raziskovalnega dela. Nadgradnjo
stroki so še iz casov Avstro-Ogrske predstavljali gozdarski inženirji, ki pa
jih je bilo malo in so se tedaj izbraževali predvsem v nemško govorečem
okolju. V stari Jugoslaviji je število slovenskih gozdarskih strokovnjakov le
počasi naraščalo. Tedaj in pozneje so se slovenski študentje gozdarstva
izobraževali na gozdarskih fakultetah v Zagrebu ali Beogradu, oziroma v
tujini, zlasti na Dunaju in v Pragi.
Prva slovenska univerza je bila ustanovljena šele leta 1919, vendar
pogojev in razumevanja za uvedbo študija gozdarstva v letih med obema
vojnama še ni bilo. Potrebo po ustanovitvi ustrezne znanstveno-raziskovalne
gozdarske inštitucije so slovenski gozdarji predlagali že v tridesetih letih.
Inž. S. Sotošek je leta 1938 predlagal ustanovitev poskusne gozdarske
postaje pri takratni gozdarski šoli v Mariboru. V začetku leta 1941 je dozorela
pobuda za ustanovitev gozdarskega inštituta v Ljubljani, a vojna je preprečila
njeno uresničitev.
Po 2. svetovni vojni je bil z odločbo predsednika vlade LRS 21. 4. 1947
ustanovljen Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo, prva in doslej tudi
edina izključno znanstveno-raziskovalna gozdarska inštitucija v Sloveniji.
Inštitut je bil in ostal tesno povezan z Gozdarskim oddelkom Agronomske
fakultete Univerze v Ljubljani, ustanovljenim leta 1949.
Z ustanovitvijo Gozdarskega oddelka smo Slovenci končno prišli do
možnosti visokošolskega študija gozdarstva doma. Leta 1961 se je Agronomska fakulteta reorganizirala v Biotehniška fakulteto Univerze v Ljubljani.
Gozdarski oddelek je od samega začetka uvedel univerzitetni študij. Leta
1961 je bil uveden dvostopenjski študij. študij prve stopnje gozdarstva je
bil po nekaj letih ukinjen, v osemdesetih letih pa je pričela delovati v okviru
oddelka dvoletna Višja gozdarska šola. Z reformami šolskega sistema in
Univerze je bila leta 1996 Višja šola ukinjena. istega leta pa je Gozdarski
oddelek uvedel, poleg univerzitetnega, še triletni visokošolski študij gozdarstva. Gozdarski oddelek je že kmalu po ustanovitvi uvedel tudi ustrezne
oblike podiplomskega študija, že v sedemdesetih letih redni študij za magisterij, v osedemdesetih letih tudi študij specializacije, vseskozi so bile na
oddelku možnosti za opravljanje doktorata. Oddelek je ves čas svojega
delovanja uspešno skrbel za najrazličnejše oblike neformalnega podiplomskega izobraževanja s predavanji, seminarji in študijskimi dnevi.
Gozdarski oddelek se je leta 1996 preimenoval v Oddelek za gozdarstvo
in obnovljive naravne vire. Sedanji univerzitetni študij je namenjen maturantom. študij traja osem semestrov, v četrtem letniku so študentom dana
na izbiro tri strokovna področja: gospodarjenje s prosto~ivečimi i:ivalmi,
gospodarjenje z obnovljivimi naravnimi viri ali urbano gozdarstvo. Triletni
visokošolski strokovni študij na oddelku omogoča vpis vsem tistim interesentom, ki so končali katerokoli srednjo šolo z zaključnim izpitom. Zadnji
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mester je namenJen IZkiJucno prakt1cnemu usposablJanJU. Poudarki so
s: teoretičnih in operativnih znanjih.
n Zakaj na tem mestu sploh omenjam fakultetni in visokošolski študij ter
znanstveno~raziskovalno dejavnost v gozdarstvu, saj oboje nima na videz
nič skupnega s srednjim in poklicnim gozdarskim izobraževanjem? Pa n1
tako! Objektivno sliko dosedanjega izobraževalnega dela v stroki in za stroko
je mogoče celovito predstaviti le. če vanjo vključimo tudi gozdarsko izobraževanje na Univerzi in znanstveno~raziskovalno delo. V okviru stroke gre
namret za temeljno izobraževalno in poklicno vertikala, v kateri ima vsaka
stopnja izobraževanja in poklicnega udejstvovanja svoje mesto in vlogo. O
celoti govorimo tudi zato, ker je po logiki stvari same vsaka višja stopnja
naravna posledica in nadaljevanje nižje stopnje ali naj bi tako vsaj bilo. študij
na Gozdarskem oddelku velja omeniti tudi zato. ker je pred leti velik del
populacije študentov prihajal iz srednje gozdarske šole.
Poslej bo fakultetni študij na Oddelku za gozdarstvo od te svoje naravne
podlage povsem odrezan. V preteklosti sicer (pre)skromni delovni stiki med
Gozdarskim oddelkom in Srednjo gozdarsko šolo se bodo poslej utegnili
povsem pretrgati. Takšna prihodnost ne bi bila ne naravna ne logična. Vrata,
zlasti potrebe po sodelovanju, bodo poslej ostala vsaj priprta na vertikali
visokošolskega študija. To do neke mere rešuje absurdnost nepredvidene
povezanosti v bodočih iz.obraževalnih programih in medsebojnih odnosih
med SGLŠ in Oddelkom za gozdarstvo in obnov lj ive vire v prihodnje. Želimo
si seveda trdnejšega in vsebinsko bogatejšega sodelovanja.
Podobno velja tudi za odnose med SGLŠ in Gozdarskim inštitutom
Slovenije. V preteklosti se je pokazalo, da je bilo mogoče tudi sodelovanje
na znanstveno-raziskovalnem področju, kar je bilo v korist obeh partnerjev
pa tudi širše stroke. Na šoli smo prepričani, da bi to sodelovanje veljalo
obnoviti in okrepiti.

6 ZAKLJUČEK
6 CONCLUSION
Pogled v preteklost naj nas spomni naših korenin, tako tistih skupnih,
narodnih, kot tistih gozdarskih, ki so vsekakor del skupnih korenin na drevesu slovenskega naroda. Iz teh korenin smo zrastli, rastemo in bomo rastli,
če si jih le ne bomo sami spodsekali ali jih kako drugače uničili. Pred
slovenskim gozdarstvom, gozdarskim izobraževanjem in g02darskim šolst~
vam so novi izzivi, nove potrebe in nove naloge. Morali jih bomo znati rešiti
v skupnem interesu in v dobro slovenskih gozdov, njihovih lastnikov, stroke,
naroda in države.
Poleg trenutne negotovosti glede nomenklature poklicev v gozdarstvu
in bodoče usode slovenskega srednjega gozdarskega šolstva ostaja velika
vrzel tudi v temeljnih znanjih lr:~stnikov gozdov in tistih, ki v njihovih gozdovih
občasno in neprofesionalne delajo. Davek v zdravju in življenjih, ki ga zadnja
leta plačujemo Slovenci, je previsok za nas same pa tudi v primerjavi z
evropskimi razmerami.
Kakor vsi gozdovi v Evropi in svetu so tudi naši gozdovi vse bolj obremenjeni z vsemi mogočimi negativnimi vplivi. Od gozdov vse več zahtevamo
in pričakujemo. pa obenem vemo, da jim relativno vse manj vračamo, vse
manj vanje vlagamo kljub visokodonečemu programu razvoja slovenskih
gozdov. Koliko bomo dejansko zmogli storiti, z znanjem in z vlaganji, da
bodo naši gozdovi lahko trajno in učinkovito opravljali svoje večnamenske
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funkcije? Problemi naših gozdov so le del obširnejše problematike naše
gozdnate in kulturne krajine ter njenega ekološkega ravnotežja.
če se zavedamo, da postaja struktura naših poklicnih gozdarskih kadrov
vse bolj podobna obrnjeni piramidi, torej zgolj konici brez čvrstih temeljev,
in ravnotežja, bomo končno morali spoznati, tako v stroki kot na državni
ravni, da brez jasne gozdarske izobraževalne, šolske, poklicne in zaposlo,
valne politike v prihodnje ne bo šlo. Tudi brez potrebnega denarja zanje
ne. Združiti bo torej treba moči, možnosti, interese, znanje in jih optimalno
uskladiti z dejanskimi potrebami. Pa ne le zato, da bi naši zanamci lahko
proslavljali nekakšno 75. ali 1OO. obletnico gozdarskega srednjega šolstva
temveč zaradi potreb po zdravi in varni prihodnosti naših potomcev, naših
gozdov in naše Slovenije, ki naj bi postala celo vrt Evrope.
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1 UVOD
li'ITRODUCTtON
Kulturno kfajino moramo razurneb kot sistem medsebojne delujočih
eko~istemov in njihovega okolja. ki se v prostoru in času nenehno spreminja~
Pomemben de,avn•k spremembe v kult!Jrni krajini je tudi č•ovek s svojo

d.::tavnosqo tako :1a je trenutna raba: pro,.o;tora vedno odsev naravn•h ln
dn.Jž!:ren•h dej<lvn•kov.
Pivška kollina predstavlja enega najst.roj:\ih naseljenih pred efov v Sloven~ji. Njena ~ul~~rna l<rarina lm ačastitt;vo zgodovino, katere začelki segajo
d•leč nazaj v kameno dabo. Človekov vpliv se J• skozi dolga stoletJa odražal
pr-:dvsem v l<rčenJU gozda, da bi c rldob•l čimveč poljedelskih površin ,
l• ;;·.;nikov in pašnikov. KJerkoli so naravne razmere dopušl:ale. se je mor(ll
gcLO umakn tH kmetijski rab. oros tora
Z anatizo nekatenh naravr!Jh in družbenih dejavnikov skuša ~tudija po·
jasnm podobo krajtne n ekoč in danes, poiskati spremembe in ugotoviti
vLroke sprememb; vse to s posP.bnlm poudarkom n.a gozdu. Osnovni r.ilj jP.
P..">jasniti, kako nekateri naravm •r• družoeni aojavniki vplivajo na razporeditev
rate prostora v krajrnirn na: sp;em:nJanje deleža in razporP.ditve po..o:;ame7nih
mb
Zammaio nas j e tudi, kaj prinaSajo sprememhe kulturne kr;~jinP. 1 vidika
gozcarstva Prostor, ki j e b •l nekoe s~oraj brez gozda. je namreč postal
~ozc'nat,

naloge.

kar postavtja gozflar$rvo v povsem drugačno •Jiogo in prM druge

• J . B., (hpl. 1n2 gntd. Go.t<1·
no go:spoderstvo Pos:oj.na d d ,
6230 Postojna, Vojkov• 9, SLO
.. J . Z., d•pt Int gozd . rm~:ls
koval~c. Biote~niška falcul!eLa,
Odde'ek 2a go26arst--c, 1000
ljub'iMA, Vet M POl 83, SlO
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2 PIVŠKA KOTLI NA
2 THE PIVKA BASIN
Pivka je zaokrožena in v marsičem svojstvena pokrajina. Dno kotli ne je
iz fliša, okrog pa jo obdaja hribovje iz apnenca: na severu Nanos in Hrušica
na vzhodu in jugovzhodu Javorniki in Snežnik, na zahodu Slavinski ravnik.
ki se proti jugozahodu spusti v Košansko dolino, na jugu pa se potegne~
Taborski greben. Pivška kotlina ne pripada enemu samemu porečju niti ne
enemu samemu povodju. Del voda pripada porečju Ljubljanice (črnomorsko
povodje}. del porečju Reke, del pa porečju Vipave Uadransko povodje}
(KRANJC 1985). Pivka se deli na Zgornjo, Srednjo in Spodnjo Pivko. K
Zgornji Pivki štejemo del kotline južno od naselja Pivka, k srednji Pivki
območje med Pivko in Prestrankom in k Spodnji Pivki najširši del kotline
severno od Prestranka. Srednja Pivka predstavlja v geoloških, re\iefnih in
klimatskih značilnostih nc:kak prehod med Zgornjo in Spodnjo Pivko.
Katastrska občina Slavina leži na Srednji Pivki in obsega vasi Slavino
in Koče ter večji del naselja Prestranek. Velika je 1.449 ha in se razteza od
reke Pivke na vzhodu po dnu Pivške kotline do njenega obrobje iz fliša in
apnenca na zahodu.

3 ZGODOVINA RABE PROSTORA V PIVŠKI KOTLI NI
3 THE HISTORY OF FOREST USE IN THE PIVKA BASIN
Človek je s svojo prisotnostjo zaznamoval to krajino že v obdobju paleolitika. Intenzivna raba prostora za kmetijske namene in s tem preoblikovanje naravne krajine pa se pri ene z obdobjem železne dobe, ko so Pivško
kotlino naseljeval\ ilirski JapodL Številna odkrita gradišča pričajo o gosti
pose litvi te ko tilne. Prav gradišče v bližini vasi Slavina je eno večjih in dobro
utrjenih. Stoji v osrčju gradišč širše okolice in mu je morala tudi v življenju
takratnih prebivalcev pripadati vodilna vloga (URLEB 1975}.
Kmetijstvo je bilo dolga stoletja osnovna gospodarska dejavnost Pivča~
nov in glavni oblikovalec kulturne krajine. Zaradi specifičnih geografsko reliefnih in klimatskih pogojev sta se tukaj vedno dopolnjevala poljedelstvo
in živinoreja. Vse od časov slovenske naselitve naprej je imela velik pomen
ovčereja. Šele v drugi polovici 19. stoletja je na Pivki ovčereja kot najpomembnejša živinorejska panoga celotnih kmečkih skupnosti nazadovala.
Vzroke lahko iščemo v pospeševanju govedoreje in razvojem mlekarstva,
delitvi gmajn in pogozdovanju goličav, pomemben vzrok pa je tudi uvoz
avstralske in južnoameriške volne, saj je domača ovčja volna v takratni
Avstriji izgubila 60% svoje vrednosti (SMERDEL 1989). Poljedelstvo je bilo
razvito zlasti v dnu kotline oziroma povsod tam, kjer sta relief in tla to
dopuščala.

Velik pomen je imel tudi gozd, kjer so se Pivčani oskrbovali z drvmi,
ogljem, gradbenim lesom, steljo, gozdnimi sadeži, smolo. Z vsem tem so
zadovoljevali svoje potrebe in oskrbovali Trst in druga primorska mesta.
Pomemben dodatek gozdni proizvodnji je bil vedno tudi les z negozdnih
zemljišč (ŽUMER 1976).
Ko govorimo o gozdu na Pivki ne moremo mimo akcij pogozdovanja
krasa. Glavni pobudnik prvih akcij na Pivki je bila cesarsko-kraljeva žrebčama lipiške kobilarne v Prestranku. Po prizadevanjih grofa Grunneja so
tu začeli pogozdovati že leta 1858. lntenzivnejša pogozdovanja pa se
pričnejo po letu 1885, ko stopi v veljavo Zakon o pogozdovanju Krasa v
vojvodini Kranjski (RUBBIA 1912}.
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5 RABA PROSTORA IN KRAJINSKOEKOLO~ KI DEJAVNIKI
5 SP~CE liSE ANO LANDSCIIPE ECOLOOICAL FACTORS

5.1 Raba prostora leta 1823
5.1 The use ol space .n 1823
N.tt.lnlro ;azpo<ld•wv rabe p<O$to<a v 1 o SlaVIna lo:.a 182l nam pri·
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Za potrebe naloge smo pri digitalizaciji kategorije združili v 5 razredov
in tako dobili preglednejše rezultate. V kategorijo naselja smo združllt vsa
zazidana zemljišča s potmi tn obročem zelenjavmh vrtov ter sadovnjakov v
celoto, ki smo jo obravnavali skupaj.
Preglednica 5: Z digitalizacija ugotovljene površine rabe tal v k. o.
SlaVIna leta 1823
Table 5: Land use areas in the
Slavina c c m 1823 eslablished by
means oldigitizal10n

Kategorija
Cstegory
Naselja 1Settlements
Njive 1Fi61ds
Travniki 1Meadows
Pašniki 1 Pastures
Gozdovi 1 Forests
Skupa'/ Total

Povlilna (ha)

Area (ha)
19,17
218,97
230,89
826~99

Delež(%)
Share (%)
1
15
16
57

152,03

1~

1.448,0~

109

Do razlik med površinami posameznih kategorij po protokolu franciscejskega katastra in površinami, ugotovljenimi z digitalizacija, pnhaja zlas~
zaradi zanemarjanja manjših kategorij (poti, pušče. reke). ki v obravnavani
k o niso predstavljale pomembneJšega deleža. Te pov~ ine smo združili v
kategorije, ki so jih obdajale Združili smo tudi posamezne podobne kate.
gorije (npr travniki). Do manjše razlike prihaja ludl v skupni površini , vendar
zgolj zaradi digitalizaciJ€ map nih kopij, kt jth je predhodno potrebno vpeti v
Gauss-Kruegerjev koordinatni sistem preko oslonilnih točk .
tz slike 1 je razvidno, da je v takratni kraJini predstavljala matico kmetijska
raba prostora. Ta raba J8 po krrterljih največje površine. največje povezanosti
in vpliva na razvoj. kot jih je opredelil Forman (1995), nedvoumno matica
kulturne krajine. Na celotnem območju se pojavi le osem zaplat gozda, le
pel večjth od 5 hekta~ev To ne pomeni. da na ostali površini ni bilo drevja
ali celo manjših skupin dreves (VALENČIČ 1970), ki so lahko kasneje
postale jedra Širjenja gozda .
Slika 1: Raba prostora v k.o.
Slavina lela 1823
Figure 1: Space use in the Slavina
c.c. in 1823

NASEWE 1 SETTLEMENT
- GOZD 1 FOREST
-TRAVNIK 1 MEA DOW

-

NJIVA 1 FIELD
PASNIK 1 PAS

0

500 . 1000

2000M

Strukturo takratne kulturne krajine je določala kmetijska raba prostora.
To JS povsem razumlj ivo. saj je bilo ob koncu prve četrtine prejšnjega stolelja
kmetijstvo v k.o. Slavina daleč najpomembnejša gospodarska panoga. V
Slav1ni in Koča h je živelo takrat približno 660 prebivalcev in večina se je
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5.3 Spremembe rabe prostora v rudobju od leta 1823 do 1994

5.3 Chaoges"' space use from 182310 1994
VeUo povee.."'" d61eh na'e4~ v lem sloleQu lahko pop!~

'""""1"

Pl'fiSlr.lnlla Too v KGeah :Se ol> stArem l1t1 novo naselfe. SlaVtna pa ODia)B
v m~ 51""'93 relat•vno slmten~a nas~ Nase'a so se s•rla predvsem
lili ~I'NihJSI<e povr~rre. saj JO bolo l<ar 75 ~ pov~11e s!!<lant•h naseliJ lela

·.82J te nrve in travnrkr
O..naint" pav<Sine oti• ne polna'l'lc , saj $11l0izloča•l• kmeto1ske povr&ono skupaJ. K~r 86% povr~ono nekd~n'h nt"' je te 'ed<ro v kn>ehJSiu rabi
Vebro '09'1 PH•dstavltaJO danet vavn.kl kot mant "'IMDVrUI rBba pr~ora.
ne~dan~h "1'' je POZ•Qanlh ~'ti. pa . . ura~ ouoma Je ood gozdofol
Danu". 61 'rlo nel<d&"Jrl' travl1!i>Ov" veor>o v kmetrJSiU rabi. t 1% so jih
oobrlla M~. 10.,. se Jih zartita 18 'Ito pa 1h 10 le ood gozdom
1>~ liC bili v P"" J)OIO';IQ j)fe~ $1Cl1ef111\bj0bse tnr.)M tateg<>t,a
, _ ~ Slo je za prosil""" Yallra pajnlul •• so ph s pa!o oove,e
home" drotlo"roo!! urejale tele •aJI slo~ PogoZdovanJe kra~kih 9obč.v
Oh ltonc.u 19 stodell3 Jf! pnpeJ)3lo
površrne pašnikov. V k o
Sla-mul 10 v 11Sler'tl obdobjU pogo2<1ill ~kaj najbolr zakrasehh vrhov rn

9.,.

do""""'*"""'

~rtMnov

Danes p•~nlkn\' prakiltno ne no)demo več Skllpne vaške pa~
nlka omarne- so PO vofno nacoonalzll'ah tn prepusuli zar aščanJU. Danes je
10 te 4 -.. Mk~Anjih p~šniknv v kmetij !Ilu r.tbl 11 %se p zarašea. kar 85 ~
pa trhteie pod QOZdom Začelnr stadljt :tarMUnli (zara!eato'..e se povli!na
11 '" pojevljaj<) poeletno (69 '4~ na neM!ant~n pa4nolt!h, tarMlante pa t•
zatelo Judo 25% na~dan~n travMov., 5 ~ nok0a11i"' ~rv lala~ se
povot.>ne 11 .. lud! ve6noma (~ ,_, J>Oia'A~JC) Ila nokOa"'rll paindt\n 9 'lo
pov•ton& Pf jO ""~da~ ~ravnokoY '" "1"'

111

p

--·-

B~l"t>CIC. J.•

Zil"""·

J

Al><riZa Slruktur>h ~pteremb •.-ema ktlljii\E na'""""' k.>t.;s!rsJ<i obtlno Sla>ll\3

Goza• JI! dane.• vi<.o. Slavina sko:aj šesl~rat~~eč ~Ol P•e<l 1731eti. vse
ozdne po-lt~ine •Z l eta 182:! SO 5e(ohranile; vendat 10 predstavtj<> le 17%
~anJ~ pcMš•ne gozd~ Kar 77 % sedanph gozdov v k o Sla•r>a pred·
stavtj~jo z,yash p<!Šf\>~t. , . %
zaraSIJiravnlkl

r-a

• . Vpliv posameznih krajinskoekoloških dejavnikov na spremembe
531
tlale ža gozda
,
.
oM
inftuen~e of mcMdual laocscape·"col0got:31 taclo.·s on ll>e
531
cMnges ,.,gard ng fOtest s-•are

oelet gozda 1e na najboljŠih

kmR!~skoh

tleh, kamor bllithko !.IP.h la ine

lipe 1, 3 '" 4 majt>en. Lela 1823 1u gv:da splol\ no bilo on lvdl dar>e$ ne
preseže 6%

ar..-..,)1\ 1 Soo•• """"" ".,.._
~vk o ~110-IPII

Gn;Jh 1 FOif>SI ...,. cllangcs .,
ll>o Sto.... cL by li!<<ltypa

Tatnllip
Lond typ<f

Vo11ke sprememoe pa so se zgoo,le na ta1n1t> "P'h 2, 5 '" 6. Pro lop;h 21n
6grc J.A ua na apnencu, kJt'r so bill v preteklost• pa~nlko, t~ln11lp 5 pa zaJema
d" lncna rjava tla '" ranke~e. k• Jin1e ~ev l)(&leklosu deloma pokrova! gozd,
Ta Ilo. l<i so za kmeh)Sko r~bo neprimerna, <!<lnes skoraj v celoti pokrova

gotd.
Gtafik.or, 2. Spremembe pcl\'ršinc
gOld:Y" '1 k (J Slav1na pO •;i5insklt1
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"ovecanje dete

za gozda je znaC.Inc lud• za vse vi~inske pasove. Delež

gC:·tOa ie najmanj l'larasel v nBJnižjem virMo.skenl pasu. povsod drugud pa

se "'Ovečanje deteta gozda lclik.šnc, ca danes po kri 'Ja 'leli ko večino površin.
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Pn,ecanJ• d~leh oozda v Obravnavanem ra?f!abtu 1e lna(Jno za vse
razrede nagiba. Dele! gozd& je naJmanJŠI na nagibi!\ f)Od
V6noar ,e tUdi
lul<aj gozoa osernkrol vet, kol ga je bololeta 1823 S<! boltH 18 dolelgozda
c.ovečal "" strme}llh ~~

s•.

6 RAZPRAVA
fi OlSCIJSS•~

Tradi<:•ona!na 'uquma ~rap na na Pivki se 1e v 110 •e~h ~O<tiOitO spremenila Oolgocra,no proce$ kr~.enj a gozda ln S1rJenJ• km.r~skoh zeml1išl se
1e v prejš"jem st-ote:t;-.J ust &'lil in ~soma obrNI v ptOQeS- ogozaovao,a m
zaratcanJ• kmeh,skitl povtAon Pred 170 laJi agtarna litr"'ina: 90% ;DII'Sin
v kmshjski rab i 1e dano' go.z.dnata. saj 62 'ICo :xwrt.ln pokm."JJ QOZm,
<lOdalni!\ 6 o/oo pa so zara!ta Zara!<.a.<OCe se oovrloone teko 01edstav11aJO
k~r 2:(% Y$~11 f1690ZdOtl

:emip$t

Z vidika gozdai!II\'a ~ze"'"'""' zfa.,llo. ea -.1 • o Stevona kJer 10 danes
"'otaj 900 hi!da~ev gcmla urno 17 % le ;:.oo.'Ttlne pnpada goldu ŽA 170
IOC Vsi OS!al. gozdovi $0 n'l3J4-. vetina ~l\ je eelo Q tega SIOIOI)B
Ana ile <>0 po~azale 'P'er~onjanje rabe proslora v poveuov• 6 kfatillSk<r
ekolc>šktmt dejavnokt Povod za spremembe naslcpl v kompleksv oružtlenogosoodarskrh deJavnikov. nadalje pa r.anJe vpl1vejo Mi 111ni he. nacf.
morsKa višina tn naklon terena ProU popoln• zara.$lo&b z galdom se Lako
pomi~ojc IliJe giavni tipi tal · plitve rendzine na aonencu 1iMI poi<a<bclnalr-.a
tla •n disHiCfla 'lava Ila na ne ~albol\81~ R.W Kaže da S<t booopo:>C)InOma
78r~sl • lud! Vs.P. povrSJne nacl 550 m nadmorske Yl!iM., ISe povr~'"" z
nag•boro nad S'.
Kompleks d~ilih ~OVJE! .tal)lelen. '/endar bl lahi<O

glavne vzn>ke zdrujj, r«<I\OjiN)m ~agtan1.arijJ> Totk• trJitenJskl pogOJ'
so povvoCal•lozsell,..,a",. Ptvanov !e " drugo polovicop<ej,OJOga Sloletja.
kar pa"" 1" 1 t;em !llOie~u le 4e slopnJevalo. Pomemb<!n v/!Ok opuščanja
"""'lijske rooo pomer~ IYdo <ZQ\IM Trsta kol tradicoonalnega trga kll'lel~sk ih
pndelkov Z noV!I n\e1u nHtd Jugos.lav110 111 ltC)lijo po 11, svatov-m VOfnl je
nastala n3 te-m obmotju h•JdG gospodarska in S\)r:ialna knU
Del k o. Slav ona. ki spada v naraVOOQeografsko ' "Q'IO S'*"'nP. raYflil< z
Vrem~Cico. J6 že" vehkl mer1 POd gozdom, preostaJe povrt&ne pa sa vab--

---

Sošlj<.w Cič , J., Zafran, J.: Analiza strukturnih sprememb kulturne krajine na primeru katastrsk~ občine Slavina

ma zaraščajo. Pred 170 leti so bili tu izrazita matica pašniki, ki pa jih

~o nes tu sploh ne najdemo več . Gozdovi so v regiji tvorili le za plate, popol~ma obkrožene s pašniki . Opustitev paše, košnje in obdelovanja majhnih,

nddaljenih njiv je pustila naravi prosto pot za uveljavljanje svoje , vedno
riso!ne težnje po naraščanju biomase v skladu z naravnimi sukcesijskimi
~akoni. Današnja matica v regiji Slavinski ravnik z Vremščico so gozdovi.
ki po površini absolutno prevladujejo in zvezno obkrožajo zaplate zarašča 
jočih se površin in vse bolj redkih travnikov. Kakor kaže, se bo ta površina
kmalu popolnoma zarastla . Vsekakor pa bi kazalo v teh velikih kompleksih
novonastajajočih gozdov ohraniti vsaj minimalni delež košenin, ki bi predstavljale bodoče laze sredi strnjenih gozdov. V tem trenutku bi bilo treba
poskrbeti le za redno ali pa vsaj občasno košnjo določenih površin. Za
ohranitev določenega deleža košenin bi morali biti zainteresirani tudi lovci,
sa1 so take površine izrednega pomena za pestrost živalskega sveta . Če
se še nekaj let ne bo nič storilo, se bo nekontrolirano zaraščanje nadaljevalo
in kmalu zajelo še zadnje košenine .
v manjšem delu k.o., ki spada v naravnogeografsko regijo Pivka . pa so
razmere drugačne . Matico so tam leta 1823 tvorile prepletajoče se njive in
travniki, kot za plate pa sta bili obe naselji, posamezni manjši pašniki in gozd.
Danes tvorijo matico se vedno kmetijske površine. Zaraščajo se predvsem
apne ne izbokline kotlinskega dna, kjer so slabši pogoji za strojno obdelavo.
Rezultati kažejo, da na ravninah v kotlini skoraj ni najti zaraščajočih se
površin. Dejstvo pa je, da smo površine, ki nekaj let niso bile košene, abi
jih bilo mogoče s košnjo brez dodatnih ukrepov povrniti v kmetijsko rabo,
še vedno šteli h kmetijskim površinam. Takih površin je iz leta v leto več,
prehod v zaraščene površine pa je zelo hiter.
Kakšne so naloge gozdarstva, ki jih prinašajo ti procesi? Kar 662 ha
gozdov (74 %) v k. o. Slavina je mlajših od 1OO let in te velike površine
mladih gozdov zahtevajo specifičen gojitveni pristop . Gre za malodonosne
gozdove, ki še zdaleč ne izkoriščajo proizvodne zmogljivosti rastišč. Velikih
vlaganj v te gozdove ob trenutni lokalni in splošni družbeni situaciji ne gre
pričakovati. Prihodnje usmeritve razvoja gozdov morajo zato graditi na
osveščanju lastnikov gozdov, da bi razumeli procese v svojem gozdu in jih
usmerjali k stabilnejšim. naravnejšim oblikam.
Površine v zaraščanju (128 ha) bi morali tudi gozda~i obravnavati ločeno.
Večji delež (61 %) teh površin ima namreč sklep krošenj gozdnega drevja
manjši od 20% in bi jih bilo morda smotrno povrnili v kmetijsko rabo. Tudi
v teh primerih bi bila potrebna finančna stimulacija, ki bi lastnike spodbudila
k ponovni kmetijski rabi prostora. Kot manj intenzivna oblika rabe prostora
se ponuja paša, zlasti paša drobnice . Na 39% zaraščajočih se površin pa
je sklep krošenj gozdnega drevja večji od 20 C>Jo in bi jih kazalo prepustiti
nadaljni sukcesiji oziroma pri tem sodelovati z direktnimi ukrepi nege gozdov.
Procesi deagrarizacije spreminjajo danes kulturno krajino v smeri prakrajine . Ekološko gledano so te spremembe pozitivne. Iz mnogih drugih
vidikov pa je nekontrolirano zaraščanje kmetijskih površin predvsem negativno.
0
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ANALYSIS OF STRUGTURAL CltA'NGcS OF CULTURAL LA~PSCAP~ATTHE EXAMPLE OF
THE SLAVINA CADASTR:AL COMMUNITY
Summary

The SlaVJ~a cadastraJ com~Uillly(1.44!J,85 ha} ln 11\e Pi~ bliiln 11ii gone IIM'ough riidlcal tilaogez hi
the lastcen11lry, The Pf,ovatOIII ~P!!C&'Use tiM bepn cqnplP.Ialy e!Wiged, Omo agrarian falldscape ~
tumed lnlo a forest oni lo 17() years.
ln Ule Snalysls of londscape strucliJral Clllinges lil the Slnvfna c.c, region only two perlods were I.!J~e"
lnlo ecnsidl!fation. Tile data on $P&ee ulie at lhe beginnlng ol the previous centu.:y were 1aken from tho
F{o~s eadaslfa (1'823) end 11'4 prosen! apaceuse slructure from oydic aanal pb<llogrephs oi SlovenJa Jo

1994 (CAS 94) Tho Cl\ai!!J!!S"' ta110 use m Ilu~ peood havo ooen an~'Sed by vanous lana types, slotJes
llt1d albiOcfes
At ihe begtnnlng arIM pm!Ousce~tury 11Jflcullural use al space was Ule maJ« 01161n ihe laooscape of

i))ose days. ln IM enqre reglpn·thllre wet& only e1ghl lorei;l patches, lhelr area amOIJnliMg 10 152,03 b;1 111
lo!al, The struc!llr6 Oilhe C<IIIUri;!llandscape f~ tbose days was d&Oned by ~gricuHUral use of SJiace beca~
tl!efpreoccupatlonofthe maJor part olthll inMbltams otthe-Siavlna and Roče vlllages was agr!Cuhure. The
Image ofllie.cadasltal aomfllUIUy of rodny Is qu,le different Tne majar part has beeo OV!lf!lrown by forest
!ho fcil1er CO'III~IJ'already 62 % of tho eo~re area The major part ol the present loresl (OYeiS" tlie fomt•r
paslllles, Wllltl1 ~resen ted ihe largesi ~t=oealag<Ky ln 1"11 previDU$cenlwy, ~tures can ha.td~/ bo
round lOday. The sMre or-tO.esl areas ln thls teg!Ocl stalted to Increase lllilh the bog nnln!l ef alf~allo!l
1~ th~pastcent~. Lliter on· P.rirnalily doe to abandoned agrJOuUuratlaod, ll<sl Of all pastures • a quck
process of coalilscing started. Tlis chang& ol!Ile cunuranandscllpe Image io lhe Slllll'fna o.c. in the la~t1 70
~an;,il>tMreSI(It or sooo-ecoromtc factor~ (deagtarizatio~). the proce$5 ll&alf being elso llnked to land·
t~Ca~oglcal Jaclor!;c The area~ of rondvnas on 1mestone, <ilstrfcl brownsoils an~ paftlY postcarbonlc
SOliS, tile areas more than 550 m above sea lilveland those \'J\Ih a slape of more Ihan 5" have become
Clll1lllle~ coafesCed
Asmany as662 ha or fof&sls (14 % Ola~ IQmSts in the Slavina c.c.) are yout~ger Ihan 100 yoa!S Low
prodtlctiOD loresl$. wllldl do nol make use of sHes" proifudion capaclty, provall. It v10111d be •hse to render
SOJTle ooalesoentnren~ (etown .::anopy less than ;!O%) Into agncultural ~;!na, on condltlon lhere is enough
lmerest tl1eJefole ln other forest areas 11 w1ll be necessary !hat tendlng dlrect stands towar~s an eooloal·
eauy mofli slatllt alld econorniC!'IIy more lnlei'esling condilion,
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Razprave
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rntrinsična vrednost

in vrednotenje gozda

lntriStic Value and Valuanon of Forest
t.11an Ml-<0 ·
tzWW<~

s
111. INtfndna lltld-' "'...,noe_ ooz<lt Gozo~r&kl vearnilo, &1 411996 V ll<Won&e;n. • povz~m v
Jl1ll!!t • ,.učne·~
"' 111. 9 markoisllllla ~,._,sla vplhraR M naSlonek 1eo<fe ln(fir>sotne "ad-W natave, kol 0"90"'>J•
~~ • 1,.,.11coY Ntantr~nbltno ~ vrednosn. ProdstQvijen je po;.m ln~Moiene .rodno•ll in "((IY<>ri oroll
"" so.Wwll e k o - kle!IJ"'""'"-a \K8dtloslobs11>)a kot tuna0)1 ~inl""sltne · El<onomoko vredOOienje
~Mvrodnosll gozdP je poSeben P<_"

irili

~-- beside: okolje, Vtodf\Oienje, gozd ololnomi<l, lnlrinsllno lll'odnQII.

AbSu.<l·

$ ~. M...lntri.OC Vakie end V~IUJ!Uon ol ~OtMI. ~~ vutn\1<1 NO. 411998 1n

Ish.

s--. WOII1 o eumrrw) ln EnQ-

'lU(Il 9

"""'"'1"

eon
and men<lsl lho<>ry ol valiM lnlll.eneed N on>OrQt1100 of rna fltol) ol llllti'IIC · - d ntkilt The
[OIIOfl' .mri""'mentaliSI$' to$pon•o ln An fOI1opoe.no1c; ~Dl Veluo ln ll>t,.... 1>1'1 ol"' · ... cor-.c.eoo ol
lnuiil
lnuoduead, whllo tho •ooond poti
som& Cnllcal - - -.c "'.."_,. lo4odofT>...,.

,_o&

P<O•-

no<!'i "*"Y-. <he ox~Siei>Ce volve as •• e<lomalltldQ!oo olln(rlnci~ ValJa E""'""'"' ..,...._ ol ll>t 1""""
valuo vi ""*'1 CQml>nios a '""""''" ptobl6m.
Kty words: onwDmlOOl voluatron, l'oresl ti<OtiOtfiQ . . , . , _ vWe.

1 ZGODOVINSKE KORENINE INTRINSICNE VREDNOSTI
NARAVE
t-IISTORICAL ROOTS OF NAR\JRE S I~HRISTIC VALUE

E·.onomsb l&ari,a -.edr>c>S~ okolra se ""'-a'l" z ...goea"'l4,.,..... ~al us
1va1• vredna5lln konsli ter kako JO mefib Vrednosl,e ~a ~
ka1r9or~a. ~' i• o<MSI'a od subjekla vrednole<>f8 v ltva,661em $101eti<J m
l'lfllviAdovalo ,neof .la.tnt) kal)llab$učn• rn nwU61tnt ~on<:ept OtMI IJ&rn.vi<S<s~tn' konc.eot. sla ney<Wedno YpiOYall tuct,na

menr"', pre<I\'Sem pa

rn:vo1•~• vrednolen,a okolra "' gozdd v s-."
z~ rn.vl<srstltnegJ oz soe&allsllalega ekonon>oS~a.te p<ed f'IJ'"'' pa tuGI
~· kras~a elo.onomsla O Rrcatda rn A. SIYlrU>a je OSI'OYO• "" vredr>OSll
N<....Uod~. ~•!"bio llQIIOšenovorolzvOOf'IJ•P'~ <*st<rneY

Tudo

Ct~if'41o vr~ 11 ~oriSII\ll> funlcCIJgozdO\I J'll~rlo na met·
lfl'1~ ~ drlolbero ~- (pr:mane) knl.:rn• <l!!la z:a
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Vrednost nastane zaradi vzajemnega odnosa med subjektom in objektorn
(PEARCE 1990) vrednotenja. Objekti vrednotenja imajo lahko različne
vrednosti, kar je odvisno od različnih vrednostnih sistemov ljudi (subjektov)
in tudi okoliščin, v katerih je bilo vrednotenje opravljeno. Tisto, kar zadovolji
želje največ ljudi, ima po tej teoriji največjo vrednost. Pojavna oblika vred,
nosti je cena, s katero merimo, kaj je bolj oziroma manj zaželeno. Cena se
oblikuje na trgu, zato sodelujejo pri njenem oblikovanju seveda samo tisti
ki jim dohodek to tudi omogoča (efektivne povpraševanje). Šele tako s~
uresniči definicija vrednosti, kot izraz izbire ljudi za eno stvar, ne pa za neko
drugo (PETERSON 1 BROWN 1996). Ekonomski izraz vrednosti, ki se
uporablja za vrednotenje ne tržnih koristi narave (gozda} je tudi pripravljenost
plačali in pripravljenost sprejeti odškodnino za rabo doloeenega naravnega vira.
Iz arisa dveh osnovnih teorij vrednosti je mogoče ugotoviti, da sta obe
usmerjeni k človeku tako skozi opazovanja porabe njegovega dela, kot 2.
njegovimi željami in odločitvami na trgu. Obe teoriji izhajata iz antropocentrič
nega humanizma, ki se je razvijal v zahodni Evropi od srednjega veka naprej.

2 OPREDELITEV INTRINSIČNE VREDNOSTI NARAVE
2 DEFINITION OF NATURE'S INTRISTIC VALUE
Po mnenju okoljevarstvenikov niti marksistična niti neoklasična ekonomska teorija vrednotenja z ustrezno izpeljanimi kriteriji odločanja, nista zadovoljivo reševali problemov povezanih z rabo naravnih virov. Zato se je s
pojavom okoljevarstvenih gibanj oblikovala teorija vrednosti, ki naj bi opustila
njeno antropocentrično obravnavanje in izhajala iz predpostavke, da vsa
vrednost izhaja iz narave. Tako je vrednost blaga ali storitev in tudi stvari,
ki niso blago ali storitve, predvsem funkcija v njih utelešen ih naravnih virov.
Po mnenju okoljevarstvenikov vrednost ni opredeljena zgolj s količino za
blago ali storitve porabljenih virov kot eno komponento vrednosti, pač pa
tudi s stopnjo naravnosti, s katero so bili proizvedeni. Kar je bilo pro izvedeno
bolj naravno ima večjo vrednost, zato so najbolj vredni naravni pojavi, ki jih
ljudje niso nikoli umetno preoblikovali. Vrednost, ki je opredeljena na subjektivnih pogledih ljudi in je odvisna od spremenljivosti okoliščin, v katerih
vrednotenje poteka, po mnenju okoljevarstvenikov, ne more biti edina osnova za odločitve o prerazporeditvi naravnih virov. Pojavljati se je pričela ideja
o vrednosti, ki ni povezana s človekom in obstaja neodvisno od koristnosti
naravnih virov za ljudi. Opredeljena je kot bistvena, objektivna, notranja
(intrinsična) vrednost, ki je neodvisna od zavesti, interesov ali ocenjevanja
zavedajočih se bitij (PEPPER 1996). Vrednost narave se tako ne pojavlja
skozi oči in zavest opazovalca, ampak naj bi bila objektivna. Za okoljevarstvenike ljudje niso zunaj narave ali nad njo, pač pa njen sestavni deL
Zato se ne morejo postaviti za razsodnika vrednosti ostale narave. Pasto·
pa mo se je oblikovala opredelitev intrinsične vrednosti žive in mrtve narave,
v katero mora ve~eti tisti, ki se hoče ravnati v skladu z okoljsko etiko.
lntrinsična vrednost ima po skrajnih okoljevarstvenikih tri pomene
(O'NEILL 1993):
1. Je sinonim za neinstrumentalno (ne uporabno) vrednost, tako da narava
ni sredstvo (instrument} za doseganje ciljev, pač pa cilj sam po sebi.
2. Vrednost narave ali njenega dela je izražena zaradi njej lastnih lastnosti,
ne pa zaradi odnosa do drugih bivanjskih oblik (npr. gozdovi imajo vrednost, ne glede na to, ali so edini svoje vrste ali ne).
3. Je sinonim za objektivno vrednost narave, ki bi obstajala ne glede na to, kdo
bi jo vrednotil (npr. tudi, če bi človek izginil, bi ostali deli narave imeli vrednost).
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UGOVORI PROTI INTRINSICNI VREDNOSTI NARAVE
3
OSJE( p(>NS AGAINST NATI:JRE'S INTRISTIC VALUE
3
Ule-n'IC~ov&n.Je •nlnnsičn,evrMnostl Je naletelo mt vohko koučne ?OZor·
"..s~ (PfPPER 1996). Omenjena tre~a opredelotev •ntrlnsično voednosli.
kot vre-::k"-'~11. kJ n• odvisna od CIOvekovega vrednot~mll\, postedno nakazu}e
f<)leno$t r loveka od nara~e. kar pa je ., nasprOljV 1 konceptOm ol<olre·
varscve•··~ov. k1obr&vnava (:loveka h namvo kot celoto.
Ugov<\'0~ je dftležna tudi lrdolev, da bi objekti·, na V'&CIIl06l narave lahkO
oostaj.l41\l !t:d• b•&z po•Jezav s člo\lekom 1n bt ostaJa čiti ud' 0t človek 1zgwt

Pri tem •• polabtra. da &o poJmi kol so vrednoS<. pomemb<>o61. praVICe on
p()dOOM . CIOV&~k• pris!Q;; odnosov do narave Res JI' <lokar lahko prznat,
da lm8jC dniQI delo na•ave Objek~vno VTednDSt. \'ef'ldar J6 6j)el tJovek bsb.
~se (><liCU~ tem Sploh pa se IB mogore \'Pfa!all, il~ ~Xli"'" Yfftdnost•
obslaJ<I •!dl v drug li\ b'lllil Ol<ol,re•ars.own• lde<>lo9leopold ~ Irca. da,.,
neka) prav 1<aoar ohrllnja onl!!gniRlD, lepoto I l stabilnost boO~ ko skupnosti
., ""~'"" bo s.o ~drugačne Vsi pojm. ~1 ~h je Loopold uporabil.
SD t~<M~!Ju potmi on •lhaf~/0 tZ tioV!I ških npredeiltev. Zato nel<• ton ugotav·
l)aiO. da ff:!: v $Bin'len'l b•srvu ekocentflčn e ~like na koncu koncev antrop<>eenlfo{n<! Uli!IN!lJrtev iPEPPER 19!16).
pOtOla ob]Cl<trme Vl"ednosto narav-ete pravzaprav namenjen ljudem
U" t!S1:• ""' ·Jant Vft~ameJo. ImaJO do tega vso legitimno pra'I!CO P•edstaviJa
Cel rothovega !r;lrenra '' naj bl postalo k~kovostnejše. potem ko $0 6e

Or""'

odleČ•~ aa :.Odo svet Izven t toveka aora 1:navali zaradi temu sva;u lastmh
znai:•lnosti, ne pa zarados•orih koristo. Tak prist~ zadovoljuje potrebe po
'hurronozmu' (O'NEILL po PEPPER 1996). Naoavo oz. na!oonos do 'JI!
upora";mo za zaao~oljevarue :x>trebe 't>oll oobe~ ka• pa J& tudf tClltna
upo1abna vrednost tntnns16no vrednost pnpt!r.UjB !Ili utemel,ena raaonatno)
oarav• ČlOve< na podlago Subjai<tlvne OOioC;itve lfl zaradi sebe zato la 'lfSI&
"'edo·tosu temelp na zavesi> OCOOJOY>Iic.L Pri!SOJil alije lo~ 9.l8jnl
antropocentnzem. pa ,e od'J!sn;~ od posamezn<l<a.
l\OO!oSI:I egalllalt!em, ~~se ;>qa"'a v sodobno d<oljevarstveno miSli pon!Jll
90S ed>ČOO tudi vpr&,..a, 81• """10 vol Wt narave res enako >ffednost Je
.ntn."'c.i'.na vre:<mst pov!rob!·a~ malar•f! res enaka vrednosti Clove! .keqa

.trii:OOfa?
4 E KONOMISTI IN INTRINSIČNA VREDNOST NARAVE
4 ECONOMISTS ~Np NATVRE'S INTRISnC VALUE

Ekonomisti pn ugaravljanju '-'redl'lCISt* naravnih virov upoš!evaJO ~·udi
uu~m~lj~van!a o-koljeVArstvenikov To pomeni. da ob razvrSGan1u razltčn!h
ool:< ekonomskih vrednosll posku~&JO v so~lem vkf)učili tudi ontnnsocno
voo<lnosl. kar pa neka len e~onomos t l okolta spreJemaJO kar zai:uden,em
(PEARCE 1990) Ekonon1ska analiza Je namreč po"8zaoa s fJove~orn"'
"l"Qovo bl8ginjo (GCX)OSrEIN HillS) Z el<onoms~epla~na, bl b<lunanM>O

z

lil ~~rova r.o zaradi ~o11s~ ljud<. no ~ urad• IZr&<t'O ebtnih ili• moratn"'
=logov Vendar se lud• tv I>OIBY1JO &krajnOS~ Za ne:cal•.ce aknnomt<l<!
obs1ot določene bioloi;ke wste blaz l><>'leUve liiU(li\'V ~oomsko """"
P'lm('na. medrem kO ne~<;~ten SPrejmejo okOijsJ<o ellko kol del S'IOf4!9"
troO<alnega ~ooelo.sa Verdar mo<IJO tudlliedl\j ;>n ekoncmsko anaflzi opusti!:
m <l< momlnoso ~· r.emorainosll odfl0<\8 do narave. ker siCilr ne moreJO
UX><abln ei\Oinega me<ila vtednosto ~' ga ., p:e~<etoo men upoyablja dn.Jiba
Ob51o, ontnnsoč.ne we(lnosb ;ah ko pnme,.,..mo s PQ90Sio ozraienom lilo·
>~om vpra~11fem. ali dr.,.JO kopade v gozdu, ;xw2ročo zvok, če ni nikogar,
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ki bi ga slišal (PETERSON 1BROWN 1996). Če opredelimo zvok kot ener.
gijski tok zraka, potem drevo povzroči zvok, če pa ga opredelimo kot zavestno interpretacijo energijskega toka na podlagi človekovih izkusenj
potem zvoka ni. Ekonomisti opredeljujejo vrednost kot subjektivno človekov~
izkušnjo, saj jo le tako lahko vključijo v realen svet. Obstoj objektivne in
absolutne vrednosfl prepuščajo filozofskim in teološkim razpravam'
(PETERSON 1 BROWN 1996).
Celotna vrednost narave je vsota vseh oblik uporabne vrednosti ("user
value~ ali tudi "instrumental value"), ki nastane zaradi neposredne rabe naravnih virov in potencialne vrednosti ("option value"). V nasprotju z uporabno
vrednostjo, ki se nanaša na trenutno rabo, temelji potencialna vrednost na
pričakovanih koristi v prihodnosti.
Koncept intrinsične vrednosti poraja za ekonomsko vrednotenje vrsto
težav, ki izhaja iz zmede tako pri opredelitvi kot merjenju (PRICE 1996).
Opredelitev intrinsične vrednosti kot vrednosti, ki ni povezana s človekom,
namreč hitro onemogoči nadaljno ekonomsko vrednotenje . Zato je za ekonom iste v rabi opredelitev, da je intrinsična vrednost vrednost naravnega
vira, ki obstaja v nečem, vendar je zajeta s pomočjo izbire ljudi za nJegovo
'ne uporabno' vrednost (PEARCE 1990). Ljudje se odločijo, da nekaterih
virov ne bl rabili, ker jim priznavajo pravico do obstoja, so jim simpatični,
jim priznavajo notranjo vrednost, jim priznavajo pravico do sreče, blaginje
ipd. Z izražanjem izbire te vrste, pravzaprav vrednotijo obstoj določene vrste
in jim določijo vrednost obstoja ("existence value"). Vrednost obstoja je
zaradi značaja opredelitve nerazločna, meglena opredelitev vrednosti
(PEARCE 1990). vendar v vsoti vseh vrednosti naravnih virov ekonomistom
predstavlja intrinsično vrednost, čeprav nekateri med njimi opozarjajo
(PRICE 1996), da bi se ne smeli varati s tem, da je to prava intrinsična
vrednost. Vrednost obstoja ni povezana z nobeno sedanjo ali potencialno
rabo dobrin, niti z verjetnostjo, da bi do rabe lahl<o prišlo. Prav tako je ne
smemo zamenjavati z zapuščinsko vrednostjo ("bequest value"), ki je povezana s posameznikovo pripravljenostjo plačati zate, da se naravni viri
ohranijo naslednjim rodovom . Raziskave vrednosti obstoja so bile že opravljene (PEARCE 1990). Najkonkretneje se je vrednost obstoja do zdaj kazala
kot prihodek organizacij za ohranitev narave, ki se preživljajo s prostovoljnimi
prispevki članov (npr. WWF, Greenpeace) in opravljajo akcije za ohranitev
ogroženih vrst. Predvidevamo. da so ljudje prostovoljno finančno podprli
dejavnost teh organizacij za ohranitev narave brez namena in verjetnosti,
da bi tiste naravne vire v prihodnosti kakorkoli uporabili.
Ekonomisti se torej z intrinsično vrednostjo ukvarjajo samo tako, da
opazujejo vedenje ljudi, ki izražajo svoje izbire. Tak pristop je pravzaprav
popolnoma nasproten opredelitvam intnnsične vrednosti. kot jo utemeliu)ejo
skrajni okoljevarstveni ki. Razlog za manj operativno ekonomsko analizo je
tudi v nezadostni opredelitvi pravic narave kot posledice priznavanja njene
intrinsične vrednosti s strani zagovornikov okoljske etike (TISDELL 1991 ).
ki pa v mnogih primerih celo zavračajo modele racionalnega odločanja v
javni politiki. pri čemer dajejo prednost romantičnim pogledom na svet in
poudarjajo omejevanje racionalnosti.

5 DOLOČANJE INTRINSIČNE VREDNOSTI GOZDA
5 ESTABUSHMENT OF INTRISTIC VALUE OF FOREST
Malo je naravnih pojavov, ki zadovoljuje toliko interesov ljudi, kot jih gozd.
celo v nasprotju s pričakovanji, prav ta lastnost gozda ovira ugo-

Mogoče

226

GozdV 56 (1998) 4

F
---· --

1 " '• '""'""ene vrednosll la ljudl1~ yozd pGSet>en Ol>)ekl vredroolo""'

~ :Oai>T• c~ononrskih vredno$11 gozda JE !reba ~tl.redno61 konll>. Ir so
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6 Z.I\KUUČKI
~ CONCLUSIOHS
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INTRlNSIC VALUE AND VALUATlON OF FORESl
Summary
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tory for those who v.1sh to perfofl!l in accordance with environmenllllethtcs Tl\e cončepl ollrolnnslC value
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when lliewed OS 111\ OOjed oflfiQ'II'ISIC value evaluation. because ol Q \'llflOtiS QU8Ib8S, wflio;h people Ubl•te
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or potentlal use, lrilry dfft>eult. A direct lnli(llvelnet'll ln lhe loresJ managemont end llle knOwledge wl!lcn
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this social group.
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še enkrat: Z zamudo, pa vendar - novi slovenski standard za hlode
Marjno LIPOGLAVŠEK>;<
Bon1t l3 itcnc je v 1O. številki Gozdarskega vestnika iz teta 1997 objavil članek s podobnim naslovom.

Sed ni se JC vendarle končno urcsn iči 1a njegova želja
na k~ncu članka, da bi bil standard sprejet.
Nil S' ojem sestanku 25. februarja \998 je tehnični
odbm L \1 "Les in lesni izdelki'' pri Uradu za standardizacijo in meroslovje RS dokončno sprejel pred log
SIST- 1O14 "Gozdni lesni proizvodi -Hladi ig! avcev".
St)'loda1 d določa področje uporabe, drevesne vrste,
mere, rnvrščanje, kakovost, izdelavo, dobavo, poimenovanje in označevanje hlodov vseh iglavcev. Standard
je originalni standard, ki po načinu določanja značil
nosti !Jiodov sloni na nekdanjih jugoslovanskih standardih (JUS) h!odo v za različno uporabo. Bralec bo
l<lhko našel številne podobnosti, zlasti toleranc napak,
če bo pnmerjal objavljeno tablico z znanimi tablicami
za n1zvrsčanje po JUS. Bistvena novost pa je, da povsem opu~ča razvrščanje hlodov po namenu uporabe
(hladi l.<l furnir, žagovci) in jih razvršča v kakovostne
A, B, Cin LJ razrede. Prvi predlog takega standarda je
bil pripravljen in objavljen v obliki tablice v Gozdarskem vestniku že leta 1992 (LIPOGLAVŠEK 1992).
Bitenc ( 1997) pravi, da predi og ni dosegel ustrezne potrdit\'C. vendar so bi la sedaj končno le sprejeta njegova
izhodi;ča in tudi sprejeti standard se ne razi ikuje bistveno od tedanjeg~ predloga. Ob usklajevanju med
les;uji in gozdarji v delovni skupini WG 1 -"Gozdni
lesni proizvodi" je bil nekoliko povečan minimalni
premer blodov najslabšega kakovostnega razreda D,
spremenjene nekatere tolerance napak (napak oboda,
razpok) in ob pritneJjavj s predlogom evropskega standarda prEN 1927 ponovno dodani kriter~i za zavitosr,
obodno rjavost in modrino.
1\ovi slovenski standard SIST 1O14 ima dva namen<l: poenostaviti kakovostne zahteve in približati
se enopski standardizaciji. Razvrščanje po kakovosti je enostavnejše, ker je treba upoštevati manj napak. ali pa so združene v skupine (napake srca, napake
oboda). Približevanje evropski standardizaciji naj bi
bilo doseženo s tem, da opušča razvršbmje po namenu
uporabe. Partnerji pri prometu z lesom se labko seveda
za posamezne namene uporabe dogovorijo za ostrejše
'Prof. dr. M. l .. dipL inž. gozd., BF Oddelek za go:~:darstvo,
pot 83. Ljubljana, SLO

Vcčnr~

GozdV 56 (1998) 4

ali blažje zahteve znotraj posameznega kakovostnega
razreda ali za povsem drugaCne zahteve. Standard ne
more biti obvezen, saj okrogli les ne ogroža zdravja
ljudi in okolja, kjer so danes še možni tehnični predpisi,
ki lahko proglasijo nek standard za obveznega. Torej
ta novi standard ne nadomešča (kot pravi Bitenc) ju~
goslovanskih standJrdov z obvezno uporabo, ampak
je le p1ipomoček za krojenje, razvrščanje in trgovino s
hladi iglavcev_
Zakaj pa ne povzamemo kar takoj evropskega standarda, saj ga bomo morali, ko bo Slovenija v Evropski
uniji. Evropski standard za hlode iglavcev še ni sprejet,
predlog zanj pa vsebuje drugačne načine ugotavljanja
in merjenja napak, kot ga poznamo že dolgo pri nas,
predvsem pa še dolgo ne bo uveljavljen v praksi. Predlog evropskega standarde~ za hlode iglavcev prEN 192 7/
1-3 je nastal že leta 1995. Ko smo pričakovali, da ga
bodo sprejeli kot evropski standard, se za to niso mogli
sporazumeti in so ga v letu 1997 spremenili v predlog
predstandarda ali poizkusnega standarda prENV 192 7.
Torej je šel v postopku sprejemanja velik korak nazaj.
Razlike med evropskimi državami so zelo velike, tako
pri merjenju napak, kot tudi pri kriterijih za razvrščanje
okroglega lesa. Razlike so očitne tudi med posameznimi predeli znotraj držav. Predlagani evropski predstandard (francoski AFNOR ima sekretariat tehničnega
odbora 175, delovna skupina 4 pa ima sekretariat v
Belgiji in Švici) vsebuje še več kriterijev za kakovost
kot na primer nekdanji JUS, torej sploh ni enostaven
in primeren za hitro razvrščanje hlodov (na primer pri
nakladanju na kamion ali pri saniranju na centralnih
skladiščih). Naš sprejeti standard pa je vendar prvi
korak pri prilagajanju evropskemu načinu standardizacije in ne slepo privzemanje tamkajšnjih "dokončnih" rešitev. Da bi videli razliko in za morebitno
iskanje možnosti prodaje okroglega lesa na evropski
trg (bolje je upoštevati uzance posameznih držav) ta
predlog predstandarda prENV -1927 obja vlj amo v obli ki ta bl ice. Vidimo lahko, da standard nima določil o
merah okroglega lesa. Velja torej za ves okrogli les in
ne samo za hi ode. To pomeni, da je po leg razvrščanja
po kakovosti nujno še razvrščanje po merah (dimenzijah) oziroma upoštevanje standarda za tako klasifikacjjo EN 1315: 1997; [EN ( 175.4102)1. Ker dimenzije
močno vplivajo na uporabnost hlodov, bi morali tudi v
229
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Sloveniji hkrati s klasifikacijo po kakovosti uporabljati
tudi razvrščanje po dimenzijah zlasti debelini. Zil to
pa moramo čimprej sprejeti ustrezen slovenski standard. Do tedaj pa lahko uporabljamo za razvrščanje po
debel ini obstoječi jugoslovanski ali evropski standard.
Zakaj je trajalo 5 let od prvega osnutka do sprejetja
standarda? Najprej je očiten premajhen interes paJ1ner_iev, tudi obeh združenj (gozdarstva in lesarstva) za
urejen promet z lesom. Vsak hoče imeti to področje
urejeno po svoje, partnerja menita. da v "kalnem'' oba
več ujameta in obstoji prastrah pred "obveznostjo"
sLlndarda, za katero je bilo treba v preteklosti toliko
naporov, da smo jo obšli. Pa tudi administrativni mli ni
Urada za standardizacijo in meroslovje zarodi premalo
uslužbencev in sredstev meljejo res počasi.
Na istem sestanku je tehnični odbor Ul sprejel tudi
predlog slovenskega standarda za bukove hlo de: PS lS T
- 1O15 oziroma osnutek spremenil v predlog, ki gre v
javno obr:::~vnavo. Napovednne so že pripombe, tako da
bo standard po ponovni razpravi v delovni skupini
lesarjev in gozdarjev lahko doživel še kakšno spremembo. Ker zaradi že do sedaj dolgega in temeljitega
dogovadanja ne pričakujemo velikih sprememb, ga tudi
objavljamo v obliki tablice. Spet ga lahko primetjamo
s prvocnim predlogom (LlPOGLAVŠEK 1994) in vidimo, da še vedno sloni na ruS-ih. Namen uporabe ni
bil povsem opuščen, saj je obdržal hlode za luščenje,
ki so najbliže kakovosti C in hlode za pmge, ki so
približno enako vredni kot hlodi kakovosti D. Deloma
je predlog upošteval tudi evropsko standardizacijo
razvrščanja po kakovosti listavcev EN 1316) l-3,
kjer pa je staodard za bukev. hrast in topol dokončno
sprejet ( 1997), za jesen in javor pa je šele predlog.
Kljub temu velja o uveljavitvi standarda v Evropi isto,
kot je bilo že povedano za iglavce, razlike med drža-
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vami so morda še večje. Ta evropski standard pa po.
stavlja omejitve glede mer razen za najslabši D razred
in tako samo hladi spadajo v razrede A, B in C, v~,
ostali okrogli les pa v kakovostni razred D. Bukovo
ob lovi no kakovosti A in B razvršča še na belo in rdeč{)
ali tako z zdravo nepravo čmjavo.
Upam, da bodo sprejeti in objavljeni slovenski stan.
dard[ dober pripomoček pri prometu z lesom in osnov~
za boljše pridobivanje, zlasti krojenje lesa. Spreje~~
slandardov za hlade bo, upajmo, spodbudilo hitrejše
sprejemanje še drugih potrebnih standardov: za merjenje, za ugotavljanje napak lesa in z.a druge sortimentb
okroglega lesa.

VIRI
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Kakovost lahko ocenjujemo tudi po namišljenih. sekciJah kosov dolžine vsaj 3 rn.
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Škoda zaradi potresa 12. 4. 1998 v gozd ovih na Bovšken1
potres. ki je 12. 4. 1998 hudo prizadel območje občine
Bovec, je povzročil precej veliko škodo tudi na gozdovih
in gozdnih cestah; ta sicer še zdaleč ni tako katastrofalna
kot škoda na slanovar\iskih in drugih objektih in na življe1~e pn::biv<~lstv~ ne bo imela n~po~rednega vpliva, toda
7..e zarodi vzroka JO Je vredno op1sat1.
Glavni potresni sunek je povzročil številne skalne
podor-c in u~ade, ki so popolnoma uničili (zasuli z malerialom) 14,0 ha varovalnih in l ,5 ha gospodarskih gozdov, poškodovali pa 2,0 ba varovalnih in 2,0 ha gospodarskih go:Ldov. Skupaj so nsadi in podari uničili ali močno
poškodovan li J 9,5 ha gozdov s skupno 3.000 m) uničene
lesne mase (1.800 m) iglavcev in 1.200 m 3 listavcev).
Najvcčj i podor je v dolini Lepene v neposredni bližini
epicenrr;1 potresa. Tik pod vrhom Lemeža (2.035 m) seje
utrgalo od 100.000 do 150.000 mJ skalovja, ki je pomešano z novozpadlim snegom zgnnelo v dolino dobrih
UOO m globoko. Plaz je na pobočjih uničil 14,0 ha varovablih gozdov oziroma 1.600 m3 1esne mase ter popolnoma
zasul izvir in korita reke Lepence. Zračni pritisk, ki gaje
povzročil na dnu doline- podobno kot pri snežnih plazovih
suhcgo, nesprijetega snega- je podrl 2,5 ha smrekovega
gozda (ca. 700m 3 lesne mase). Razen pospravila poškodovane smrekovine na dnu doline. sanacija posledic
podor<-~ ni niti možna niti smiselna.

Poškodbe oziroma škode na gozdnih cestah so prav
tako posledica podorov in usadov, nastalih zaradi potresa.
Gozdne ceste v bližini epicentra so zasute z materialom,
marsikje z velikimi skalami, ki so se utrgale s pobočij.
Na nestabilnih nasipnih brežinah so nastale razpoke, ponekod se je celo cestišče posedlo za več decimetrov. Z
mate1ialom je zasutih okrog 3 km gozdnih cest, na več
mestih pa preti možnost nadaljnjih usadov in podorov.
Ceste seda sicer relativno hitro in poceni očistiti, posledice
posedanja in usadov pa so lahko veliko bolj potuhnjene
m nevarne.
Na koncu naj omenimo še škodo na stavbi ZGS- KE
Bovec. Podrli so se Ilije dimni ki, poškodovana je strešna
kritina, podrti so požarni zidovi, cela stavba paje močno
razpokana in razmajana. Gotovo stroški popravila stavbe
ne bodo majhni.
Kako pa bo s sanacijo posledic potresa? Poškodovani
les bo treba posekati in pospraviti, če bo le tehnično možno
in ne bo predrago, gozdne ceste pa očistiti in usposobiti
za promet Na srečo so vsi poškodovani gozdovi in gozdne
ceste v lasti občine Bovec, tako da bo delo opravilo izvajalsko podje~e SGG Tolmin. Na kakršnokoli pomoč
države, seveda ne gre računati, saj je škoda v gozdovih v
primerjavi z drugo škodo zanemarljiva. Vsekakor pa je
zanimivo in za večlno gozdarjev neobičajno, da rudi potresi lahko povzročijo v gozdovih precejšnjo škodo.
Iztok Mlekuž

Zracni pritisk- posledica podora izpod Lemeža- je popolnoma
bližini Doma dr. Klementa Juga v Lepeni (Foto: Iztok Mlekuž:)
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Obisk prof. dr. N. Magana v Sloveniji
Gozdarski inštitut Sloven Ue je v dneh od 7_ do J L
maja 1998 gostil prof. dr. Naresha Magana, vodja Oddelka za uporabno mikologijo Biotelulološkega centra
Univerze Cranfield iz Velike Britanije_ Univerza
Cranfield je največji Britanski in svetovni center za
podiplomski študij (MSc., MPhil., PhD.) ter za izvajanje aplikativnih in razvojnih komercialnih raziskav,
ki jih financira industrija. Ima več oddelkov, kot so:
Education, Consultancy and Continuing Professional
Development, Characterising the Soil Resource, Sustainable Soil use and Management, Water Resource and
Quality, Waste Management, Remote Sensing, Agricultural and Environmental Engineering, Agriculture,
Food & Environment, Crop, Tree & Ani mal, Post Harvest Technology itd. Univerza zaposluje 660 predavateljev in raziskovalcev, sodeluje na nacionalnem in
intemacionalnem nivoju letno v več kot 1.500 projektih, s katerimi skušajo podpreti ekonomski razvoj in
doseči boljše okolje.

Ogled raziskovalne ploskve Prednji vrh v okolici TE Šoštanj (Foto:

Dusan Jurc)
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Spomladi leta 1996 je bil med Gozdarskim. illštitutom S loven ije, Oddelkom za gozdno biologijo in ekologijo in Cranfield Biotechnology Centre, University
ofCranfield, Bedford podpisan AUS link LJU/984./228 (Academic Travel Grants for visits between Brit
ain and Slovenia) za tri leta. AUS link program pred.
videva enotedenske izmenjave delovnih obiskov slovenskega in angleškega partnerja, lecne predstavirvc
rezultatov skupnega dela in skupno objavo rezultatov.
Tema skupnega projekta je: Study ofEndophytic Fungal Populations in the Needtes of Norway Sprucc
(Picea abies) with Special Reference to Species a~
lndicators of Atmospheric Pollutants. Cilj projekta je
ugotavljanje, katere speciftčne en do fi tne gliv ne vrste
iz iglic smreke lahko uporabimo za bioindikacijo polucijskega stresa (predvsem SO,) v smrekovih gozdovih v Sloveniji. Raziskava pote-ka na dveh lokacijah:
na trajni raziskovalni ploskvi na Pokljuki - lokacija
Šijec (relativno čista rastišča smreke) in okolici TE
Šoštanj - lokacija Prednji vrh (relativno onesnažena.
rastišča). Preliminami rezultati naše raziskave kažejo,
da je število različnih glivnih vrst in tudi številčnost
osebkov iste vrste veliko večje na Pokljuki kot na Zavodnju. Meritve rasti izbranih gliv "in vitra" kažejo
na (statistično značilno) prilagojenost nekaterih gliv
iz iglic, nabranih na lokaciji Zavodnje, na večjo
vsebnost so2 v hranilni podlagi.
Program obiska prof. dr. N. Ma gana je obsegal obisk
Gozdarskega inštituta Slovenije, spoznavanje raziskovalno-strokovnega dela Oddelka za biologijo in ekologijo, ogled raziskovalne opreme, mikoteke in herbarija GlS ter seznanjanje z vzgojno-izobraževalnim procesom na inštitutu. Obiskali smo tudi raziskovalno
ploskev Prednji vrh, na kateri že drugo leto vzorči mo
iglice smreke.
Dne 7. 5. je naš gost za širši krog poslušalcev v
okviru podiplomskega študija Oddelka za agronomijo
ter sodelavcev gozdarstva in biologije v organizaciji
GIS in Katedre za varstvo rastlin in fitomedicino predstavil svoje delo na nekaterih EU projektih s predavanjem 11 Ecophysiological approaches for improving
biocontrol of pests and diseases".
Britanskemu svetu iz Ljubljane, Ministrstvu za znanost in tehnologUo ter Gozdarskemu inštitutu Slovenije
se zahvaljujemo za sofinansiranje obiska angleškega
partnerja.
Doc. dr. Maja Jurc
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Gozda rskemu vestniku "s krav a to'~ in "po prepihu" na pot
Najprej malo kesanja 1 Čeprav sem naročnik Vestnika
š·e iz čaSO\ študija-kmalu bo 40 let od tega, rni še nikoli
ni prišlo na misel~ da bi. ga m~rda kdaj odpovedaL
.
Res i~. da tudt men 1 vsebma posamezne številke m
vedno~, celoti zanimiva, aktualna in je včasih preveč
strokovno napisana. Včasih preberem članek ali dva,
mnogokrat nobenega; ker si ne vzamem časa, ker se
rni ne ljubi, ali pa ga kar pozabim. Toda vse številke
imam ]cpo spravljene in marsikdaj preberem kakšen
članek. ki je bil objavljen pred več imi leti.
Ob branju rezultatov ankete naročnikov Vestnika
je tudi m.ene malo zapekla vest, tudi jaz je nisem izpolnil in odposlal. Izmed vsega pa mi je padel v oči
podatek, da je kar 20 anketirancev (ali 35 % od 56
prispelih) predlagalo gozdarskemu praktiku bolj prijazen vestnik. Kdo so ti gozdarski praktiki? To je danes
armada (verjetno nekaj sto) re vi mih gozdarjev na ZGS
in še nekaj (verjetno blizu sto) gozdarjev v gozdarskih
pocljetjih. Nič kolikokrat smo se na gozdnem obratu
pogoqujali o vsebini Vestnika in pripombe, daje vsebina I'Cčkrat na previsokem nivoju in da je premalo
(skoraj nič) člankov iz vsakdanje prakse na terenu, so
bile pogoste.
Nikoli v preteklosti (v okviru gozdarskih dmštev
ali naše Zveze inženirjev in tehnikov ali na bivših velikih GG-jih) se nismo znali dogovoriti in določiti
osebe, ki ji pisanje lepo teče, da bi imel Vestnik na
terenu stalne dopisnike. Toda to pomanjkljivost lahko
še vedno popravimo.

Prebral sem tudi anketo, koliko študentov je (ni!)
na Gozdarski Vestnik. Kar scopecdeset študentov gozdarstva ni naročenih nanj, sto bodočih gozdarjev pa revija sploh ne zanima. Alije to sploh mogoče
in res? Veste, kako smo se moji kolegi in jaz naroči li
na Vestnik? Tako je bilo. Pokojni profesor Zdravko
Turk, kije v tistih časih predaval predmet "Izkoriščanje
gozdov",je na svoje predavanje prinesel nekaj izvodov
Vestnika, nam študentom povedal, da je to edina slovenska gozdarska revija in da je prav, da se na to revij o
naročimo. Študentje smo ga poslušali ter se nanj naroči li. Dostikrat smo morali za izpit prebrati v Gozdarskem vestniku kakšen strokovni članek. Kako pa
je danes s tem na gozdarski fakulteti, ne vem.
Bralce bi morda tudi zanimalo, kakšna je danes
naklada Vestnika. V letošnji prvi številki, na strani 51,
je kolega Perko zapisal, da je biia naklada v letih l972/
73 samo l.OOO izvodov. Zanimivo bi bilo izvedeti, kdo
so še danes naročniki (pa ne poimensko) in kakšna je
struktura naročnikov.
In čisto na koncu: menim, da je "prepih" Vestnika
uspel. Zanimiva je tudi Vestnikova nova obleka "s
kravato" v letošnjem letu; prava mala revolucija v
gozdarskem tisku.
Morda bo uredništvo Vestnika prisluhnila mojim
pripombam in kaj od predlaganega upoštevalo. In še
vprašanje: bi bil velik greh, če bi v eni izmed prihodnjih
številk objavil vse veljavne gozdarske predpise (brez
Zakona o gozdovih) od naše osamosvojitve sem?
naročenih

Branko Štampar

Uspešnost novega sistetna gospodarjenja z gozdovi v Sloveniji - odmev na
odmev
Presenetil me je način odgovora mag. Šinka v prejšnji številki Gozdarskega vestnika (1998/3) v rubriki
··stališča in odmevi", naslovljen enako kot moj izvirni
članek v 2. številki (GozdV J 998/2), ki je predmet
kritike. V smislu odmevov na svoj članek sem namreč
pričakoval vse kaj drugega (npr. vsebinsko razpravo s
konkretnimi (proti)argumenti oziroma stališči) kot pa
tovrstno, bolj ali manj "larpurlartistično" strokovno
kritiko, na katero ne bi kazalo niti odgovarjati, če seGozdV 56 (1998) 4

veda ne bi temeljila tudi na "vrednostnih" ocenah in
sodbah- na podlagi "argumentov", ki so po svoji naravi
daleč od strokovnosti in objektivnosti. Zato sem kot
strokovnjak z bogatimi izkušnjami (kot sooblikovalec)
na področju sistema v gozdarstvu pa tudi kot človek z
izoblikovanim '·sistemom" strokovnih vrednot (mimogrede: podobnega imajo številni kolegi "Mlinškove
šole sonaravnega gospodarjenja z gozdovi") prisi~en
k temu odgovoru.
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Ali j<1 Smkova kli hka res ObJektivna'!
PogleJmO nc katcrt načine kntike, ki j1h je ptsec upo·
rabtl. npr:
1 "Ce upušre~·amo vrt napQl•~di pred obiavo članka
(Opomba 3\torja. Kdo je kaJ predhodno napovedoval
o.:trmna kakšen vplrv naj bt to imelo oa kakovost član
ka'!). naj bi pomembno prispeval k analizi dogajanj
pn nas, wmJnrJl' n;rgova uporabnost u lo omejena. "
Opomba :l~tO!]a: Z.'ltak~no globalno oct:nn {dtskvali·
fikacijo članka) bt pričakovalzt!lo podrobne strokovne
a~umente. Ocena pa je tzjemno pavsalna, tzrečena kaJ
na :;amcm začct.l.."U č.lanka . in jo je mogoče uvrstiti iz.·
1-.ljučno v klltegonJOsubjektivmh ocen. Se posebej. ker
so prav tO\'!'Stnc ocene številnih drugih go7darjev precej
dmgačoe. Sicer pa je možno o tem narediti celo (Javno)
anketo mcd slovcnskimt g07darji.
2 "Že na p11•i.w·am pnspevka /ahlw opa;imo, daje nekaj
narobe : oSJIOvmml pojm1 ...
Opomba avtotja: Ali je takšno rrdtrcv res mogoče posplo~itl Ic: na podlagi napakt v angleškem prevoclu
poJma ··uspešnosti" v naslovu č l anka, in nekaj podobnih
je-11kovnt!l nedoslednosti v č l anku samem? Sicer pa
čin nek vsebinsko ločuje pojma "uspešnost" rcr "učin·
kovtto~t" · tudtna ekonomskem področju (npr. uspeš·
nostgospodatJCt1Ja 7.clržavnunt gMdovt m učinkovitosL
(stro~ki) gospodatjenja (podJC!ij) v Stnislu izvajanja
tlel).
J. "Uspeš11osti ne moremo ocemf/ brez opredel:rve cii; et•
(Opomba avtorja Se kako se strinjum, na njth temelji
celotna na~ gozdarska tradiciJa tn šola). To zelo po·
membno kompon('HfO uspt·.'tnnsti n11tor 1.011emnrjn ".
Opomba avtotja· Trditev aZJCmno preseneča, ~j ~lotna
anahza (ocena) uspe.šnostt temelJI prnv na (zakonsko,
'programsko' ali t načni) npredeiJCIIih ciljih oziroma
nalogah. Ocena LemelJl na ctlJtlO mtegt ira ni presoji
kazalnikov 01.1roma na a zhodtšču, da so ciljt (vs~j mem
osebno, ka sem jih sooblikoval) sami po sebi umevnt,
m jih zato (pa tuda tar:tdt prostorske racaooalizacijc
obsežnega članka) ni btlo potrebno ( mogoče) posebej
navajati
4 ..... ZJ.J prT!IOJO uc'inkol•itosli nam ut ponudi obeh po·
rrebnilr parametro1~ stroškov in ulmkm: 1\'nt'l'de sicn
pcraho proračun.~kih srr:dsr~, niti l besCJlico pa nt
omeni rezultatot (uiinlcov) spodbud .. "
Opomba :wtO!']a: Z drugn tezo pisec sam seht prihaja v
nasprOtJe Prav stro~ki ~podbud so v č lanku (poleg
stroškov gospodal)enja) posebej kvanritallvno anah·
ziram. S~'UpaJ 2 nJihovimi nepo~rcdnunt utmkt (npr.
izvedenrma go7rinogojitverumi in drugimi delt, ''Ph"om
materilllnth spodbud na ckonomako gospodarjenja).
kvalttauvno pil so ocenJeni tudi posredtlt uttnloa (npr.
l '

2J6

na z.dravsrveno stanje in negovnnosr gol'.dov, usroso.
bij~ ost ter ~~pra viJ enost lastnikov gozdov 711 sode!l>-

vanJe t(d.). Cctnkovttos1 gospodBI)<!Ilja pa JC: (za dra.Yllc
gozdove) posebej pnka·tana v ekonomskem rezultaju
(uspehu) gospodrujenja. Z drugimi ekonom.~kimi učmki
(npr. spodbud) na nacionalni rnvm še ne razpolagamo
bilo pa bi to vsekakor zelo konstno. Sicer pa je to~~
področje dela mag. Šinka
5. "Učinko1•itrwje tudt eden izmed kritl'rijev pri tZhiri
različmh ukrepov gozdarske politike (kar je seveda
samo po scbr ur~vno, opomba av101ja). Prt lem pri.
mer11 se zopet poka~e podcenjevn11je Ciljne usme1je.
nosti in (ne)rtl'l..UIIIevanje pojmaučinkm·irosti. kar pa
ni 5ttmo avunjev problem v .~lowms/.:em gozdarst""· ..
Opomba 3\1otia: V podkrepitev takšne ocene ni v kritiki
podan noben argument. Names[O tega je način klitik~
sam, brez potrebe, vzvišen, podcenjevalen tn ialJtV
6. "V ra namen uporabimo kriterije in indikator;e. To je
poskušalwdi m>tor. l'el!darje ttpornblja1 oba pnjlluJ
nedo.,/edlln
Opomba avtorja: Trditev o nedosledno:.ti uporabt: kri·
tenje\ in rndil::a.to~ev je "argumentirana" na prim.:ru,
ki sem ga v tlanku Ic omenil koc možnega. vendar ni
btl uporabljen (ker z njt01 še ne razpolagamo). O ločnici
med "kriteriji m indikatotjt (posebej kvalitauvmmt}pa
na tem mesut ne velja izgub lj au besed Mogoče Je.
vsaj Lllta pnme.r- najbolje cporabtti kar vsebine že izo.
bli kovanih kriterijev in indikatoljev trajnos111.ega gospodarjenja z gozdovi (npr. I telsinki. Monlreal, Afrika,
!Id.). Glede na aktivno sodelovanje oziroma sooblikovanje pr.•ih (Helsmškth) smo st neka ten prav n~ tem
področju pndobili v preteklih let.ih razmeroma bogate
t7lcušnJe.
7. "A11torjeve osebne l'red!lole namreč določajo njtgova i:hodiUa za izbiro, uporaho in oceno podnrko~>
(Opomba a\·tol)a: Ta rrditev bt tel)ala ?elo a~mcnti
rane. konkretne dokaze, vendar m podpna niti z enim
~'tTOk 0\1\lm argumentom ?ato spada v kategorijo či!alh
vtednosmih sodb oziroma domnev) . ... Se.·edu pd se
tukaj ne moremo, pa f Pprav ti še tako fe/imo, izogniti
preJekle liogt ii1 poluiaja a1•torja samega (Opomba
<Mo~a: KOt da zaradi te vloge nekdo ne bt mogel (smel)
OCCOjt!V.lti uspe.Snostt listega, kar je ~· preteklosti načr·
toval, (so)ustvarpl) ... lit mortnro kar rako rpreg/1!dati, da je bil uvrnr l'ISOk (politični) uradnik ,. go:darsrm, la je lahko vplival liu sis1em gospodcuJenJa.
ki gn ann/J:1ra. (Opomba avtolja: !Ile 'urad nt k·, tem·
več ·funkcionar' Sicer pa, all m morda zanimiv prav
omenjer~i vidik ocene sistema? ~ek do pa bi npr s svo·
Jim "vrednostnim sistemom'' pnspeval drugega, in tret·
jega, kot je v navadi za tovrstne ocene)... A••to1· tudi
'l
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. vo·rdni sonowik razvoja "sonaravnosti". ampak
r . .
.
.
'eoov izpostttvljem zagovor mk (Opomba avtO lJa: Ve0
Il}
. toreJ. ne b"'_mo~ Ja ocenlika vecin<l slovenskih gozdarJeV
·cvll.ti uspešnosti sonaravnega gospoda!JenJaalt pa mor~ia rudi ne npr. uspešnosti uresničeva1~a (svojih) načr
tov<1nih gozdnogospodarskih ciljev in ukrepov) .... Pri
nnali~J politik je treba ohraniti primem o distaJtco do
predmela razisk~ve, ka~- avtOJ!u vp~·ispevku n! uspelo ''
(Opomba avtO!Ja: Tud1 ta trd1tev m podk.rep!Jena s kazalniki "ohranjenosti distance" do predmeta raziskave
oziro1na z dokazi, v kolikšni meri naj bi donmevno
neohranjena distanca vplivala na objektivnost ocene
silme).
111 11e

Večintl zgoraj navedenih kritik je torej izjerrmo subjektivne narave, daleč od strokovnosti in objektivnosti,
in spada v kategorijo vrednostnih ocen, sodb in domnev.
v nobenem. konkretnem primeru (npr. na posameznem
kazaln1ku) niso s strokovnimi protiargumenti potrjene
dmgačne ali zavrnjene moje ocene (uspešnosti). Eden
ključnih argumentov za kritiko ve opredelilve je npr. uporaba nekarerih za tovrstno vrednotenje domnevno neprirnernJh izrazov v članku. Vprašat) pa seje, kako naj se
npr. dmgače vrednoti (primerja) uspešnost uresničevanja
ciljev, če ne z atributi kot so "prenizko", "premajhno",
''občutno premajhno", "preveliko", "izjemno", "le", itd.
Ali drugače: je vsaka ocena, ki morda res vsebuje s strokovno-analicičnega vidika "nesprejemljiv" izraz (npr.: '·ž<Jl
se program r<Jzvoja gozdov uresničuje (šele) 62 %") ozironla nekoliko več avtorjeve 'duše', res vrednostna? In,
ali naj se na podlagi tovrstnih sodb popolno diskvalificira
vsebina članka in celo avtmja samega? Sicer pa o tem,
kaj so ali kaj niso vrednostne ocene v mojem članku oziroma v tej kritiki, lahko presodi bralec sam.

Katere strokovne pripombe kritika so na mestu in
katere ne?
Res je, da je pojem uspešnost v naslovu članka napačno
preveden (kot "efficiency" =učinkovitost) in da tudi pojem
"succesfulness", ki ga angleški slovar sicer ponuja kot
11spešnost, ni najboljši. Vendar tudi pisec kritike ne ponudi
pravega, čeprav bi bilo od njega to ptičakovati. Izraz "effectiveness" namreč v prvi vrsti pomeni isto kot učin
kovitost ("effect" = "učinek"). Sta pa sicer standardna
izraza za "uspeh" - v angleščini "success" ali v nemščini
"Erfolg". Sam izraza "success" nisem uporabil zato, ker
bi ob doslednosti moral najprej spremeniti slovenskega
("uspešnost" v "uspeh").
Opredelitev pojma uspešnosti (doseganja ciljev ali
izvajanja ukrepov, npr. redčenj v gozdovih) v kompleksnejšem pogledu, tako s količino kot s kakovostjo, je
GozdV 56 (1998) 4
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verjetno slovenskemu gozdadu samoumevna. Takšna je
bila v članku tudi uporablja na. Zato pisec zgrešeno razlaga
pojma uspešnosti, po kateri naj bi bili vsi, ki bi dosegli
nek cilj, uspešni. Ali je res tako oz. ali ne upoštevamo
vedno tudi "kakovosti"? Ali lahko smatramo športnika,
ki tned zadnjimi doseže cilj, za uspešnega? Ali lahko govorimo o uspešnem doseganju gozdnogojirvenega cilja,
če je (bi) bil namesto v tridesetih letih dosežen šele v 1OO
letih in ali v primem gozdarske dolgoročnosti potem sploh
lahko govorimo o uspešnosti uresničeva~ia ciljev, ki smo
jih postavili tako daleč naprej, ne bomo pa jih dočakali?
Ali lahko govorimo o uspešnem uresničevanju neke politike, če smo jo uspeli uveljaviti z veliko zamudo? Kako
pa v (teoretičnem) primeru, ko npr. določeno politiko že
uresničujemo v 60, 70 ali celo 99 procentib? Ali smo
uspešni ali neuspešni? Ob celovit) uporabi in razumevanju
pojma uspešnosti v članku seveda takšna vpraša1~a v ce lori
odpadejo.
Uporaba nekaterih vzročno,posledičnih zvez oziroma
kazalnikov, posebej kompleksnih, je res lahko problematična, posebej n.a biološkem področju, ko imamo vedno
opravka s posrednimi kazalniki pojavov (sledt~i pa so po
pravilu že posledica nekih precll1oclnih itd} Vendar drugih
nimamo, zato smo jih prisiljeni premišljeno uporabljati.
Ali bij ih morda morali zaradi morebitnih to gih kriterij ev
strokovno-znanstvene analitike prezreti, npr ekološki del
v celoti? Glede okvirne opredeljenosti oziroma medsebojne povezanosti vzročno posledičnih zvez pa naslednje.
O povezanosti (jakosti in predznaku) načina gospodarjenja, golosečnega ali sonaravnega, z določenimi ekološkimi kazalniki razvoja gozdov, njihove stabilnosti in biološke pestrosti, pa tudi njihove kakovosti, seveda generalno ne more biti nobenega dvoma. Na tej podlagi se je
gospodarjenje z gozdovi v preteklosti pravzaprav tudi
razvijalo. O tem celo tuji in naši politiki ne dvomijo več.
Prav tako so bile na tej podlagi podpisane določene konvencije in resolucije ter sprejeti tudi mednarodni ''kriteriji
in indikatmji" trajnostnega razvoja (slednji prav na podlagi
po piscu spornih vzročno posledičnih zvez).
In naj za konec odgovorim še na "vprašanje", ki (si)
ga je prav tako na koncu zastavil pisec kritike. "Soliti

pamet dmgim" je zelo odgovorno, predvsem pa zahtevno
ki teda izjemno strokovnost in širino (običajno
širšo od problematike, kije predmet kritike) pa tudi življenjskost ter razvitost kulture dialoga, etike in (strokovnih) vrednot kritika. Kdor omenjenih znači !nosti (vrednot)
ne premore, mu prijazno svetujem, naj rajši tega ne počne.

poče~e,

Mag. Franc Ferlin
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Teden gozdov 1998
Preteklo je že 24 let, odkar je Zveza inženirjev in
tehnikov gozdarstva Slovenije uveljavila vsakoletni
Teden gozdov. Tradicijo nadaljujeta po letu 1993 na
novo organizirana Zveza gozdarskih dmštev Slovenije
in po nastanku leta J 994 tudi Zčlvod za gozdove Slovenije. Teden gozdov je bil km tradicionalna prireditev
slovenskega gozdarstva tudi letos v zadnjem tednu v
maju, to je od 23. do 3 t. 5. Vodilna tema letošnjega
tedna gozdov je bi la ogroženost slovenskih gozdov; bila
je vodilo območnim gozdarskim društvom, ki so v
sodelovanju z Zavodom za gozdove Slovenije organizirala dejavnosti na izbrano temo.
Uvod v Teden gozdov je bila dobro obiskana tiskovna konferenca, ki sta jo v petek, 22. maja 1998, ob
1ouo soorganizira la Zveza gozdarskih društev Slovenije
in Zavod za gozdove Slovenije. Na tiskovni konferenci
je bi lo osem novinatjev (dnevnika De lo in Dnevnik,
tednik Gorenjski glas, Radio Slovenija l. program in
va\ 202, Radio glas Ljubljane, TV Slovenija in STA).
Navzoči so bili tudi predstavniki ostalih osrednjih go zdars k ih inštitucij, Ministrstva za o ko lje in prostor,
Uprave za varstvo narave in Ministrstva za kmetijst-vo,
gozdarstvo in prehrano- gozdarske inšpekcije. Na tiskovni konferenci sta predsednik Zveze gozdarskih
društev g. Ignacij Pišlar in v.d. direktor Zavoda za
gozdove Slovenije g. Andrej Kermavnar predstavila
pomen, namen in do gaj anje ob rednu gozdov ter odgovarjala na vprašanja novina1jev. Na tiskovni konferenci
so predstavili plakat "Gozd je ogrožen! Ohranimo ga!",
ki sta ga izdali Zveza gozdarskih društev Slovenije in
Zavod za gozdove Slovenije. Plakat in njegovo sporočilo je predstavil mag. Franc Perko.
Po uvodni novinarski konferenci so se po vseh štirinajstih območnih gozdarskih društvih v sodelovanju z
Območnimi enotami Zavoda za gozdove Slovenije pričele prireditve in ostale aktivnosti. Sirnimo jih le v
najpomembnejše in predstavimo v nadaljevanju!
Tolmin:
Dejavnosti v sodelovanju s šolami (poučni izleti,
predavanja, naravoslovni dnevi, literami in likovni
natečaj, pogozdovanja, vodstvo učencev po gozdnih
učnih poteh). V Krnici na Tmovsken1 gozdu je bila
javna predstavitev vodnika "Skozi Tmovski gozd".
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Bled:
Organizirana je bila okrogla miza o črnih odlaga.
Jiščih odpadkov v gozdovih, na kateri so bili predstavljeni. rezultati popisa v sodelovanju z gozdarj i
iz Kranja. Učenci čettiih razredov so bili povabljeni
k likovnemu natečaju za najboljše delo na temo
Ogroženost slovenskih gozdov. Na razpis je prispelo
126 del. Najboljšim so v Radov lj ici podelili knjižue
nagrade.

Kranj:
Skupna predstavitev (Bled) popisa črnih odlagališč
v gozdovih in okrogla miza na to temo. V sodelovanju s šolami so bili organizirani naravoslovni
dnevi, vodstvo po gozdnih učnih poteh in likovni
natečaji z razstavami. Gozd so gozdarji predstavi li
tudi malčkom v vrtcih. Vse dejavnosti ob Tednu
gozdov in pomen le tega so dopo!ni1i s predstavitvijo
v lokal nih medU ih poročanja.

Ljubljana:
Organizirali so okrogli mizi na temo črnih odlagališč v gozdovih (Litija in Grosuplje). V sodelovanju
s šolami so bili organizirani naravoslovni dnevi in
vodstvo po gozdovih. Pripravili so likovno razstavo.
Na območju mestnih gozdov v Ljubljani je potekala
ake ua čiščenja gozdov- pobirar~a odpadkov. Svoje
dejavnosti so predstavili mdi v lokalnih medtjih.
Postojna:
Dejavnosti v širšem okviru tedna gozdov so v Postojni pričeli že 8. in 9. maja, ko so organizirali
dobro obiskano l. državno tekmovanje gozdnih delavcev Slovenije. V tednu gozdov je izšla knjižtca
- Vodnik po mašunski gozdni učni poti v slovenskem in italijanskem jeziku. Predstavlili so trase za
gorsko kolesa1jenje po snežniških gozdovih. Pripravili so tudi radUsko oddajo o varovanju gozdov.
Kočevje:

V Kočevju je bila organizirana novinarska konferenca, na kateri so predstavili rezultate popisa čmih
odlagališč v gozdovih. Na isto temo so pripraviJi
tudi okroglo mizo. Najboljšim učencem, ki so se
udeležili literarnega natečaia so podelili knjižne
nagrade in jih popeljali na zaključno ekskurzijo.
Ostale učence so vodili po gozdnih učnih poteh.
GozcV 56 ( 1998) 4
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Novo mesto:
..
podobno koL d111god so v Novem mestu sledth vodilni ren11 Tedna gozdov in v lokalnih medijih priravili prispevke o gozdu in črnih odlagaJiščih od~adkov v njem. _Mladini~e ~ilo namenjeno vodstvo
po gozdnih ubuh poteh m hkovna razstava na gozdarsko ren1o. [zdali so zloženko o nekaterih gozdnih
dreves il ih vrstah in zanimivib drevesih novomeškega območja.

Maribor:

Brežice:

Murska Sobota:

v publikaciji so predstavili naravoslovne posebnosti

rasrlinskega in živalskega sveta v brežiškem območ
ju, sc,·eda z gozdarskega vidika. Med posebnosti
in n:lfJ\'lle znamenitosti zagotovo sodi najdebelejši
p!(lvi kostanj v Sloveniji- Gašperjev kostanj, ki so
ga slovesno označili.
Celje:
Predstavili so drevesa ~ v·elikane v celjski občini .
Na to temo so odprli fotografsko razscavo s krajšim
kuJmmim programom in prikazom diapozitivov dreves velikanov Celja in okolice. Za zaključek redna
so se športni navdušenci spustili s kaj aki po Savinji
in ~i ogledali obvodne gozdove tudi iz druge perspebive.

Nazarje-:
Problematiko odlaganja smeti in odpadkov v gozdove so gozdarji predstavili lokalnim skupnostim,
inšpekcijskim službam, komunalnim podjetjem in
ravnareUem šol. Organizirana je bila razstava fotografij redkih in ogroženih živalskih vrst. V sodelovanju s šolami so poleg vodstva po gozdnih učnih
poteh izvedli literarni natečaj za nižjo sropnjo osnovnih šol. Sodelujoče so nagradili s priponkami
"Gozd ni pravi prostor za odpadke".
SIO\'en_j Gradec:

V pripravah na Teden gozdov je bila akcija čiščenja
bregov reke Meže s pritoki. V Čmi na Koroškem
so gozdarji uredili in odprli novo gozdno učno pot
- T~ber. V sodelovanju z občino Radlje so uredili
in slovesno odprli tudi drugo učno pot. Popisali so
črna odlagališča v slovenjegraških gozdovih . Za
utence četrtih razredov OŠ so pripravili kviz na
t~mo ogroženosti slovenskih gozdov. Vse dejavnosti
so podla:epili s prispevki v medij ih poročanja.
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Mariborski gozdarji so izbra.1l lastnika leta. Za drevo
leta so izbrali lesniko . Žival leta paje postal gozdni
jereb. Pripravili so razstavo naravoslovne fotografije. Območna enora Zavoda za gozdove Slovenije
se je predstavila na domači strani inrerneta . Na
Ptuju so uredili in odprli novo gozdno učno pol
Mestni vrh. Vse skupaj pa so povezali z akcijo
"Gozd v časopi:.-;u" .

Popularizacija gozdarstva v Prekmu1ju je bila tema
,na katero so se veza le aktivnosti prekmurskih gozdarjev. Jzbrane teme so bile: "Gozd naše bogastvo,
Dobove zdmžbe v nižinskih gozdovih Prekmurja,
Staro drevje v gozdu, Kaj se dogaja z gozdovi na
desnem bregu Mure, Naravna obnova nižinskih gozdov in Vzdrževanje gozdnih cest". Organizirano je
bilo tradicionalno srečanje gozda1jev Avstrije, Madžarske in Slovenije. Območna enota Zavoda za gozdove Slovenije se je predstavila z zloženko.

Sežana:
Za učence osnovnih šol je bil objavljen natečaj na
temo ogroženosri slovenskih gozdov. Najboljši mladi fotografi so bili nagrajeni z ogledom Skocjanskih
jam z okolico in plaketami. Za deset najboljših fotografov so pripravili še knjižne nagrade. V Sežani
so odprli gozdno učno pot Tabor. Kaj ogroža gozdove okrog Sežane, je predstavljeno na plakaru, ki
bo skupaj z najboljšimi fotografijami natečaja razstavljen v občini Sežana.
poročali številni
radijske in skoraj vse televizijske postaje. Ob
vseh naštetih aktivnostih, prireditvah in otvoritvah
gozdnih učnih poti v kratek zapis ni mogoče zajeti vseh
dogajanj. Zato naj ne zamerijo tisti, katerih trud in
prizadevanja ob Tednu gozdov niso predstavljena, niti
tistih, katerih izvedba programa je ubira la drugo pot
Spodbudnaje ugotovitev, da ideja Tedna gozdov ne
zamira, nasprotno, dogajanja so vsako lero pestrejša.
Teden gozdov je povezovalec različnih gozdarskih inštitucij in ustanov, ro je tistega sodelovanja in povezovanja stmke, ki ga premnogokrat pogrešamo.

O dogodkih ob Tednu gozdov so

časopisi,

Jošt Jakša
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EF:\! S - Evropsko gozdarsko tekmovanje v nordijskem
To je mednarodno srečanje gozdarjev na športnem
in strokovnem področju. Smučanje je v goratih predelih
Evrope podlaga za delo gozdarjev pozimi, Strokovne
povezave se krepijo na dobro organiziranih ekskurzijah
in z izbranimi temami na gozdarskih večerih, Ta največja nefonnalna srečanja gozdorjev Evrope omogočajo direktno osebno kontaktiranje in izmenjavo mnenj.
Številne pobude pri povezovanju gozdarstva v EU so
se rodile na EFSN. Mednarodni komite sodeluje pri
izvedbi vsakoletne prireditve ter izbira države prirediteljice. Prav zaradi velikega pomena, ki ga ima
EFSN so termini razdeljeni že za več let vr.aprej (vsaj
do lela 2005). Kandidatura Slovenije za organizacijo
je bila zelo dobro sprejeta, z veliko podporo vseh
članov organizacijskega komiteja (OK) in vsi priča
kujejo vzorno organizacijo. G. Lauterwasser (predsednik OK)je že lani poleti obiskal Slovenijo in bil .z
obiskom zelo zadovoljen. Imenovan je bil organizacijski odbor v katerega so vključeni predstvniki MKGP.
MORS, MPZ, MŠŠ, TD Bled, ZGOS, ZGS in gozdarska podjetja. Odbor. ki mu predseduje g. Mohorič
se je že večkrat sestaL Pripravljen je že bilten s programom in vsemi podatki o prireditvi, ki bo potekala
v času od 31. l. do 6. 2. \999 in bo zajemala strokovne
ekskurzije, tekmo vanja, gozdarski strokovni večer,
zaključni večer in množični smučarski tek na Pokljuki.
Strokovn.i gozdarski program je prevzela ZGDS,
ekskurzije bodo potekale na območju Kranja, Kočevja,
Novega mesto, Trnovskega gozda in Krasa. Izvedbo
ekskurzij zagotavljajo GD po območjih. EFSN bo naj-

30. Evropsko prvenstvo gozdarjev v

smuča nju

večje srečanje gozdarjev Evrope v Sloveniji in upam
da ga bomo znali primerno izkoristi ti.
'

Janez Konečnik

EFNS- člana slovenske delegacije- g. Mohori: in g. Pišl.:lr v
razgovoru s predsednikorn OK EFNS g. lauterwasserjem.
(Foto: Janez Konečnik)

smučarskih

tekih (EFNS)

To veliko srečanje gozdarjev v smučarskih tekih je letos gostil prijazen turisttčni kraj St Michael v dež.eli
Salzburg. Kratkemu spoznavanju kraja je sledil prvi dan programa, to je udeležba na eni od strokovnih ekskurzij, katerih glavna tema je bilo gospodarjenje z visokogorskimi gozdovi, še posebej ukrepi za prerrečevanje
snežnih plazov. Posebno aktualno je to zaradi zaščite turistične infrastrukture. Zaradi pomanjkanja snega so
tekmovanja izvedli v krasni alpski dolini Schonfeld, kjer je EFNS gostoval že leta 1990, ko smo Slovenci prvič
sodelovali. Proge na \ .700 m n. v. so kar zahtevne, k temu paje prvi dan šc dodatno prispevalo še pravo snežno
neu~e. Vse to ni oviralo okrog 1.000 tekmovalcev, ki so se pogumno borili za dobre uvrstiCYe. Tudi Slovenci
smo, čeprav izgubljeni v množici, dobro "branili naše zelene barve" najboljši so bili uvrščen~ blizu 30. mesta,
drugi pa v drugi polovici. Drugi tekmo va ln i dat) so bile na sporedu štafete in presenetil nas je pravljično lep
zimski dan. Pomeri lo se je 150 mosklh i11 3O žensk ih štafet, posebej zan imi v je bil skupni štart. Naša naj boljša
štafeta je bila 24. (M. Gornik, M. Perušek, T Devjak in F lvančič) dnrga (T. Prelesnik, F. Miklavčič, F. Sterle
in J Konečnik) paje bi!a 94. Zanimiv je bi\ gozdarski večer katerega glavna tema je bila "Gozdarska politika v
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EU''. Na zaključ~_i slovesnosti je državni skretar g. Mohorič svečan~. prevzel za.sta~o EFNS ter t~di za~tev~o
nalogo organiz.acJJC 31. te~em, kl ~odo od 3 L _L- .6. 2.1999_ v Slo~e~!J' (Bled s.~ok!Juko). V St. MthaelUJe bt!a
odlično iz pe lja na prcdshlVt tev nasth tekem, k1 JO _J_e pn prav tla hmsttcna_ agenCIJ~ M-Tou_rs z B !eda.
Zahvaljujemo se Zavodu za gozdove SloventJe, kočevskemu, kranJSkemu tn postoJnskcmu gozdarskemu
podjetju ter ZGDS, ki so podprli našo udeležbo.

Janez Konečnik

prvo državno tekmovanje gozdnih delavcev Slovenije
Postojna 8. in 9. maja 1998
Teknwvanje seje odvijalo na poligonu Srednje gozdarske in lesarske šole v Postojni. Udeležilo se gaje 32
tekmovalcev iz lO. ekip, doseženi rezultati pa so naslednji:
SKUPNA UVRSTlTEV po tekmovalcih: (prvih pet)
Društvo
Kraško gozdarsko društvo
1. Bogdan AMBROŽIČ
Gozdarsko društvo Brežice
2. M1rko KUHAR
Gozdarsko društvo Postojna
3. Lmil KOVŠCA
Gozdarsko društvo Kočevje
4. Roman RUPAR
5. r,,o DRAŽETIČ
Gozdarsko društvo Kočevje
SKUPNA UVRSTITEV- ekipno:
! . Gozdarsko društvo Kočevje
2. Gozdarsko društvo Postojna
3. Gozdarsko društvo Brežice
4. DIT gozdarstva Novo Mesto
5. Kraško gozdarsko društvo

Skupaj

točk

579
576

543
534

532
1.557

1.543
1.494
].461
1.440

Zmagovalcem čestitamo za dosežene uspehe, organizatorjem pa za pogum in spodbudo za pripravo podobnega
tekmovanja naslednje leto.
Uredništvo GozdV

Zmagovalna trojica na podelitvi priznanj
Go2dV 56 (1998) 4
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ALPE ADRIA - Srnu čarsko srečanj e gozdarj ev
Letošnje 6. smnčarsko srečanje gozdarjev treh dežel so pripravili kolegi iz
štajerskega društva na smučiščih Hebalm. Zaradi zanimivegil programa se je
vabilu odzvalo kar 40 gozdarjev iz Slovenije. Prvi dan je bila na programu nova
disciplina- tekma dvojic (tekač in veleslalomist) ter družabm večer, kije rospešil
krepitev mednarodnih gozdarskih vezi. Drugi dan smo tekmovali v posamičnih
disciplinah Slovencem ni uspelo ubraniti lanskega prvega mesta, osvojili so ga
člani ita lij anske ekipe iz Bolzana. Med na šimi je bil uspešen ženski del ekipe
ter že standardno dobri veleslalomisti. Prireditev Je dobro uspela in razšli smo
se z "Nasvidenje leta 1999 na .lllžnem Tirolskem".
Janez

Konečnik

N apovedujemo in vabimo
N atečaj

za fotografij e,

ki bodo objavljene v Gozdarskem \. estniku v letu 1999
Na slov 1etošnjega fotografskega natečaja je "Človek in gozd". Z nj im želi uredništvo Gozdarskega vestnika
svojim bralcem predstaviti vsakodnevne aktivnosti v go1.du in povezanost človeka z gozdom in drevesom , pri
eemer pa naj bi bila bolj kot strokovna poudarjena ljubiteljska dejavnost v gozdu. Na natečaju pričakuj:mo
fotograftje, s katerimi bodo predstavljeni ljudje v povezavi z rekreacijsko in 1ur i s1ično, nabiralniško , vzgojnopoučno , raziskovalno , dediščinsko-varstveno, lovsko in drugimi funkcijami gozda v najširšem smislu.

Pogoji kandidiranja na natečaju so naslednji:
- Na natečaju lahko sodelujejo fotografi, ki bodo do vključno l 0.10.1998 po pošti poslali najmanj en kakovosten
barvni diapozitiv ali barvno fotografijo, ki vsebinsko ustreza razpisani temi in je bila posneta v Sloveniji v
zadnjih petih letih.
- Zaradi kakovosti reprodukcije so bolj zaželeni diapozitivi 1 barvne fotografije morajo biti velike najmanj lJ x
18 cm. Pri izboru fotografiJ za naslovnico Vestnika bodo imele prednost pokončne fotografije . Vsakdo lahko
predloži največ 20 izdelkov.
- Oddanemu gradivu je potrehno priložiti osebne podatke (ime in priimek, naslov, EMŠO. žiro račun in davcna številka).
Na tečajno gradivo pošljite na naslov: Zveza gozdarskih društev Slovenije, Večna pot 2, 1OO l, Ljublj:ma,
Slovenija, s pripisom Fotografski natečaj GV98. Komisija v sestavi mag . Robert Brus, Aleš Fevžer, dr. Boštjan
Košir. Barbka Tišler in urednik Gozdarskega vestnika ho prjspelo gradivo pregledala in izbrala:
l. Fotografijo leta 1999.
2. Sedem fotografij za naslovnice Vestnika v letu 1999.
J . Deset fotografij za trajni odkup materialnih avto~kih pravic.

Prispevkov, kj ne bodo v celoti ustrezali razpisanim pogojem, komisija ne bo obravnavala.
Rezultati natečaja in imena avtorjev odkupljenih fotografij bodo objavljeni v decembrski številki Gozd~skcga
vestnika. Fotografija leta bo odkupljena za bruto 15.000 SIT, avtor pa bo nagrajen z možnostjo samostojne razstave
svojih fotografij v Galeriji G(S v letu 1999. Fotografije za naslovnico bodo odkupljene po l 0.000 SIT bruto.
druge fotografije pa po 5.000 SIT broto.
VUudno vabljeni k sodelovanju!
Uredništvo GV
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~a tečaj

1.a fotogr afije za zgibanko Slo"enski gozd

z~ol>o ll t>Q 111J• konu GO l~9X ob

ll 1,\mp<l::m f'"'fn.<IW ~O.Zdat)<\' \ ~~~~ llkm~\'lnp~

TCft'll' r:1 1psa ~ pnbr ..kn·tl''ik.lh gozdo\ •n ,la~mske kra;mc s folog;Dtitn ('W') flcokhmalik•h 1en1ooj!h
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Zanimiv osti
še marsikaj. Vsak naslov je sestavljen tudi iz domen
in poddomen, ki predstavljajo niz znakov, ločenih s
piko. Vsaki državi je dodeljena dvočrkovna koda. Za
Slovenijo je koda S1. V mednarodni uporabi so tudi
naslednje vrhnje domene:

6. European Forest lnstilute
h!lp://www.cfLjoensuu fil

7. WWW Virtual library: Forestry
htl p://www. ntctla.ti/infoivlib/forcstry

8. Swedish collection of forest related infonnat[ons
http://www-fore.,t.slu.se/eng/

COM
EDU
GOV
MIL
NET
INT
ORG

za komercialne organizacije
za izobraževalne organizacije
za vladne organizacije
za vojaške organanizacije
za omrežne organizacije
za mednarodne organizacije
za druge (npr. neprofitne) organizacije

Poleg predstavljenega iskalnika so na internetu na
voljo še številni drugj. Končno pa nas vsi pripeljeJO
do podobnih informacij.
Večina strokovnih in znanstvenih revij, rudi s področja gozdarstva, se predstavlja na internetu. Internet
naslov posamezne revije je prav1loma napisan kje na
prvi ali zadnji strani revije. Če pa revije nimate pri roki,
si lahko zopet pomagate z enim od iskalnikov.
Za vse tis1e, ki se že sprehajate ali se nameravate
po internetu sprehajati v bližnji prihodnosti, podajam
nekaj naslovov, ki si jih lahko spravite tudi v osebni
imenik. Tak imenik se v brskalniku ~etscape Navigator imenuje Bookmark. V njem shranjeni n::~slovi so
vedno pri roki, pri čemer nam ni potrebno skrbeti, ali
bomo naslov napisali prav1lno. Mogoče bi bi lo tu potrebno opozontt, da morajo biti internet naslovi vedno
napisani brez najmanjše napake. Pozabljena pika ali
narobe napisana končnica pomeni za iskalnik nekaj
čisto drugega.
Pomembnejši naslovi za SlovenUo:
l. Vse o Sloveniji
ltlt p://www.iJs.si/slo/re >ources/

2. Biotehniška fakulteta. Oddelek za gozdarstvo

9. \1ETLA. Finnish Forest Research lnslitute
http://www. metla. li/

lO. Evropska unija
h!tp ://cu ropa .eu_ int/

Vsi ti naslovi omogočajo nada lj nji prehod k t. i.
sorodnim povezavam (related links), ki vas vodijo k
novim infonnacijam po svetu.
Poudari la bi rada, da je to le izbor nekaterih naslOvov. Na inremetu se predstavljajo skoraj vse gozdarsk:e
fakultete, raziskovalne ustanove, interesna združenja
in številna podjetja, ki del ujejo na področju gozdarstva.
Na in teme tu se predstav ljaj o tudi proizvaja lei strojev in opreme za delo v gozdu. Na primer:
http: //www2. husq va rn n .com/husqvarna

Na voljo so rudi katalogi za nakup različne opreme
za delo v gozdu. Enega izmed katalogov lahko naročite
na naslovu:
h11 p://www. ben meadows. com

Internet omogoča tudi poslovanje, kar pomeni, da
lahko npr. na zgoraj omenjenem naslovu naročite in
tudi plača[e posamezno opremo. Vendar je potrebno
opozoriti, da je varnost poslovanja preko interneta še
vedno negotova.
Naj dodam šc kratko opozori lo za vse, ki bosce vire,
dobljene na internetu, navajali v prispevkill. Navajamo jih tako, da najprej navedemo avtorja, nato
leto izdaje in naslov dela, nato pa sledi celoten in
točen internet nnslov. Tak način navajanja virov omogoča bralcem, da si sami poiščejo omenjeni vir preko
interneta. Primer navajanja literature:

3. Gozdarski inštitut Slovenije

ScluMhusen, F., 1997. Comparative Analysis of LegJsl<~
tion in Europe.- (JRL: hup://www.rereth.ethz.ch/waho/selb.

liu p://www2.ames.silgucstllj iglgii ndex.html

schmithuesen/schm ithuesen/pj. 1O.html.

ht!p:llwww.h r.uni- !j.si/cgi-binJslo/go htm

Drugi pomembnejši naslovi:
4. World forest Institute
http://www.vpm.conlh•fi/

5. International Union offorestry Research Organi-

sations (IUFRO)
hup:/liufro.boku .ac.atl
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Pri delu na internetu je najvaž_nejše, da veste, kaj
želite in kaj iščete. V nasprotnem 'primeru boste izgubili ure in ure v tavanju po morju predvsem komercialnih informacij.
Nasvet: Ne pustite se zapeljati skušnjavi brezciljnega "surfanj a po internetu''.
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Predstavljajo se
Tanin Sevnica d. d.
Tanin sevnica d.d. je tovarna s 75-Jetno ~radicijo.
. '"eJ·e bi to ustanov lj eno leta [ 923 kor druzba Jugol)o d~e~J
.
wo.io d.d. ~ sedežem ~ ~agrebu, pro1~odna enota pa
. b"l1 a ves· čns v Sevmet.. Leta 1993 se Je tovarna
Je
. _ preova\a v Tanin p.o. 1n leta 1997 ob zakljucku last.
unen
.
. J·Cnj·a v T8Dil1 Sevmca d.d.
run
.
Tovama uporablja kot osnovno surov mo les pra vega
kostanja. Osnova za proizvodnjo so bili veliki kostan·evi gozdovi v okolici Sevnice, dobre prometne pove' ~we, lega nb železniški progi, dovolj vode za obratova11je ter tehnološko in energetsko zaokrožen proces.
v prvi stopnji teb no loškega procesa pridobivamo z
ekstrakci.io kostanjevega lesa tanin. Lesne sekance po
končani ekstrakciji uporabimo v naslednji stopnji, kjer
pri hidrolizi nastaja kot ~rodukt furfural._
Večino (90 %) kostanjevega lesa kup1mo v Sloveniji, le manjši del ga uvozimo. V Sloveniji sodelujemo
s priblizno 50 pravnimi osebami in z okrog 2.000 lastniki kostanJevih gozdov. Pri organizaciji odkupa nam
je dobrod()šla vsaka pomoč. Sodelujemo z Zavodom
z.a gozdove Slovenije in tudi z Gozdarskim inštitutom
iz Ljubtj~ne.
Lastnikom pomagamo pri ohranjanju kostanjevih
gozdov skupaj s l 5 sečnimi ekipami. Kostanj napadata
bolezni rnk in črnilova, zato je posek bolnih dreves
nujen. V zadnjih letih se je stanje v gozdovih že bistverw ILboljšalo zaradi pojava hipovirulence. bolezni
glive, i11 tudi zaradi večjega poseka bolnih kostanjev.
Prvo ma proizvodnja tani na za usnjarsko industrijo
se je rnzši ri la na več specialnih proizvodov. Osnovna
usmeritev je zeleni program, ki obsega proizvode za
veterine, za zaščito lesa ter proizvode za keramiko.

PROIZVODNI PROGRAM:
- Proizvodi za usnjarne
Tanin je nara v ni ekstrakt iz kostanj evega lesa in je
rastlinsko strojilo. Uporabljamo ga za strojenje usnja,
posebno podplatnega. Lahko uporabljamo samega ali
pa ga mešamo z drugimi ekstrakti. Primeren je tudi za
dostrojenje s kromom strojenih kož.
Močno ftksiranje tanina omogoča doseganje visokega izkoristka pri teži, vezanje tanina s kožno substanco daje trpežno usnje, ki ne prepušča vode, ohranja
obliko in je odporno proti mehanski obrabi. B2rva usnja
je obstojna na svetlobi.
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- Program za veterino
Farmatan je naravni taninski izvleček iz lesa pravega kostanja. Na videz je fin, amorfen prah rjave
barve, grenkega okusa in kiselkastega vonja ter popolnoma topen v vodi.
Deluje ad.stringentoo na površini, veže beljakovine
in v dotiku s sluznice črevesja tvori tanek sloj netopn1h
beljakovin, ki ščiti sluznice, umirja peristaltiko in preprečuje resorpcijo škodljivih snovi.
Uporablja se kot dodatek krmi za preprečevanje
drisk pri prašičih, teletih, govedu, perutnini, kuncih in
drugih domačih živalih.
Kapsule Fannatan se uporabljajo za preprečevanje
drisk pri psih in mačkah.
- Enološki program

Tanivin, rjav prah trpkega okusa je naravni ekstrakt,
ki ga pridobivamo iz posameznih delov skrbno izbranega kostanjevega lesa.
Uporablja se za čiščenje beljakovin in ostalih motnih delcev v vinu. Ponavadi se uporablja v kombinaciji, največkrat z želatino.
- Program za keramiko

Keratan je sestavljen iz soli visokomolekulamih
organskih elektrolitov v kombinaciji z organskimi silikati. Uporabljamo ga kot sredstvo za detlokulacijo
različnih vrst keramičnih mas: za keramične ploščice,
elektroporcelan, okrasno keramiko, sanitarno keramiko, ognjeodpome mase.
- Program kemije

Furfural je organsko topilo z visokim vreliščem.
Veliko se uporablja v naftni industriji kot selektivno
topilo za rafinacijo mazivnih olj in kot dodatek gorLvom. Uporaba je široka, predvsem zaradi njegove izredne selektivnosti.
~

Program

zaščite

lesa

Skladno s sloganom Iz narave za les se je Tanin
pridružil skrbi za učinkovito zaščito \esa s paleto izdelkov: Biotan-za.ščitni premaz za les, Biotan-akrilatna
lak lazura, Protektan-temeljna zaščita za les, Larvinsredstvo za zatiranje lesnih insektov.
Premazi 2a les Biotan so okolju prijazni in zdravju
neškodljivi. Izdelani so iz kakovostnih akrilnih smol,
obstojnih na svetlobi in transparentnih pigmentov v
245

Predstavljajo se
vodnem mediju. Akri ina lak lt\zura Biotan vsebuje
voske, ki povečajo vodoodbojnost lazure in dajejo svilen sijaj.
Značilnosti in prednosti premazov za les Biotan:
- s premazi Biotao les zaščitimo in tudi dekorativno
obarvam o;
- primerni so za uporabo v stanovanjskih prostorih in
na prostem;
- premazi za les Biotan so izdelani na vodni osnovi;
- ne vsebujejo vnetljivih, organskih topil i.n tako pri
delu ne škodujejo zdravju;
- poudarjajo naravno strukturo lesa;
- so prijetnega vonja;
- se hitro SUŠIJO;

- uporaba in čiščenje orodja je enostavno, orodje takoj
po uporabi očistimo z vodo, kateri smo dodali detergent
Tanin izdeluje premaze Biotan in akril ne lak lazure
v 15 barvnih tonih, ki jih lahko med seboj poljubno
mešamo in s tem še povečamo osnovno barvno lestvico.
Kako ravnamo pri

zaščiti

novih lesenih elementov'!

Les. ki ga želimo zaščititi, mora biti primerno suh,
čist, fino obrušen in očiščen prahu. More bi 1ne ostanke
smole je potrebno pred premazovanjem z Biotanom
odstraniti in počakati, da se sanirana mesto posuši.
Premaz pred uporabo dobro premešamo. Nato ga
nanašam o nerazredčenega na les s čopi čem, valjčkom,
brizgalrw pištolo ali s potapljanjem. Za potapljanje je
potrebno prem2z redčiti z vodo. Dodamo 10-15 %
vode.
Posamezni nanosi Biotana naj si sledijo po treh ali
vec urah. Pred drugim nanosom premaza je potrebno
površino rahlo obrusiti in obrisati prah, ker voda dvigne
lesna vlakna. Le-ta pa lahko povzročijo, da se les dodatno navlaži. Izogibati se moramo barvanju na moč
nem soncu ali v megli.
Biotan se hitro suši, zato moramo biti pozorni, da
pri istem nanosu ne pride do prekrivanja barve.
Naši prema zi so zdravstveno neoporečni. Pri me mi
so zo barvanje otroških igrač in čebeljih panjev.
Za zaščito norranjih površin priporočamo 1 do 3
nanose zaščitnega premaza Biotan ali akrilatne lak
lazure, odvisno od želenega barvnega tona, videza.
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V vlažnih prostorih, kleteh, kopalnicah, za ostreš'

priporočamo predh~dno zaščito s Protek~:nom (1

d;;

nanosa, z vseh stram). To Je sodobno kem1cno srcdstv
.
.
.
~
namenJeno za preventivno zašč1to lesa pred napada
bioloških škodljivcev, kot so glive, plesni in inse~~
Deluje tako na glive, ki povzročajo trohnenje lesa, kot
tudi na g!ive, ki les obarvajo. Sestavljen je iz sodobnih
biocidov s širokim spektrom delovanja, ki so emulgj.
rani v vodi. Les, obdelan s Protektanom, ohrani narav;o
barvo in videz, aktivna komponenta se ke1nično veže
v les in se ne izpira.
Za zunanje lesene površine priporočamo predhodno
zaščito s Protektanom, 1 do 2 nanosa z vseh strani, pn~ i
nanos z zaščitnim premazom Biotan v izbranem barv.
nem tonu, drugi in tretji nanos 2 akrilatno lak lazuro.
Brezbarvnega premaza 2a zaščito lesa zunaj ne priporočamo.

Več vrst dejavnikov vpliva na 1raj nost premaza in
pogostnost obnavljanja: vrsta lesa in način obdel-ave,
število nanosov, predvsem pa izpostavljenost vremenskim vplivom.

Kaj pa obna"'ljanje starih premazov?
Če je bil les že premazan z lazumim premazom, ga
z Biotanom enostavno obnavljamo.
Stare Jazuroe premaze (na organski ali vodni osnovi) pred nanosom obnovitvenega premaza obrusimo in
odstranimo s površine neoprijete delce.
Obrišemo prah in nanesemo premaz Biotan na zgoraj opisani način v 1 ali 2 slojih.
Stare premaze na osnovi oljnih barv je potrebno
popolnoma odstraniti s površine lesa na mehanski ali
kemični način. Nato ravnamo enako kot pri novem lesu.
Po opisani preventivni zaščiti lesa naj na kratko
spregovorimo še o kurativi. Larvinje sodobno kemično
sredstvo, namenjeno za zatiranje insektov v lesenih
predmetih, pohištvu in gradbenem lesu. Uporabljamo
ga za sanacijo lesa, ki je napaden lokalno in v manjšem
obsegu.
Kakovost, povezana s tradicijo, je naše vodilo za
prihodnost, ki jo pri nas gledamo skozi živopisaoo
paleto barvnih odtenkov- tako je videli lepša!

Jasmina Marolt
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Na vseh nivojih gozdarstva potrebujemo gospodarnost
Čud"' smq m1, Slovtm<:l (drtavQsm $/oll(lnlje): Imamo pestro ln oh17Jflieno osravo lfJ
ogromno nerwvnih znamenWOSII in kako smo !Bl& POnosni, ko norv to povedo lvjol/n na~
pil tem lttpa Jreplfa)O po mml. Vendar lah "pradnosli" ne zn&mo all n~ ZITlQiltfi)O trtiti Kar
paglejmo sip11m~r no!ega bl$91& Sote, saj IJ.Jjc/ brozpl~ utivajo v njoni lepo~i. Podobno
je z gozdovi TUjci iz padrotq, kJelimll/0 msnj Ohronjena fJOZdoll(l (po drt111esni lflradbl)
1
nas pravtako hvaliio mnss vzpodlll/]ojoin nss "$ilijo"vrazl/&le 'zavarovanja", domtJ pese
mvnsjo mnogo bolj ekonomsko. Seveda, mdl bl utiR (po rn<;>tno.;tJ llreZPi~} netcll{ ~
česar doma nimajo a5 Sol jim ne splača imeti SO$ed}IJ nas vzpodbtilafo 111 zahr8VIIi0 pral«> IIJ!ftl male
dr.'avlce korlc!C>rjola avtoc;esra. diJ bl !:Im hi/Jejo pm/<11 SioVfN!§e prspei}IIN /Oiiol v vzhodno. jutnoalt ~
Evropo. Podobne koridot}e !lil) v:zpostavl.mo lud/ za neksl&t& vrste divjadi(~. IIOiks). IQ ne SVfJ1poli
povzrota na~im probJvalcem vrsto no~/!nosU, tal pa ga v 111141 soseltinl, lmmtll' ",. br bl ~
pogosto ne pričakajo prav gostoljUbno. Mislim. da vse l«<r nam sve/Uj(ljo. )ern/jenlo
do!leseclnll

prs*

Podobnofs S sanamvnos~ in 1/&tn~$(/o gol!Jov Tl.tdt tuPOQDSfo""""""' ')>nM>"""". Aelht1o
poudarjanje ekoloških ln socilllnlh lunkCfi ln prspuUa~ QOztiOv Mrwi rl modto, pa 1vdl f/OSPO<Iamo ne.
Tako koC je nttumna aldlvnost '"prepoved Jova Vse Ol/IJ/IkO~ nmvni 17lzvojn/ poll. te na ~
ne bl bio ljudi. K&~pa smo tu. moramo 'tlvnari zn818-..i bof/45M. ~ H t obnooflvimi. :!rXf
tudt gozd, /~ko, da opravQajo ekoloSko, soclalnQ .., gospodl!ISI<o ~ Da, 110 ~ tle$I10o
proizvodno vlogo). ki je v B'lle'l/elsi<O in ~urolllnsko pa tudi el<onom$/(0 reYnl ~ P'l"' Q01D1oo fe
pomsmbne}Sa kCJI marsikje diugje v razvili E!lrOpi. RIJ&itJJ"' bogala Evropa $8ka obaAnovet/dtll ~
kot Slovenija (čeprav z lesnlml~alogsmi ne 280Stajamo {)ll1V ve/Ito za dttiv/llt'll Ewt>psk~ unjlt, ki so v
vrtlU · .$1110nalreljemmestu TomjgozcbllpilnjlhvblsMinovatflll$/f~/Jd~~
zarod/k stem v nafd drfavl mlli'Sikdo IlA! z.atrll>hne z !Oko. tal/4hl<o ptOd8mo le les. .se dtugo.IWJz QOZda
;ztrtfmo. }flz narodnogospod~ $1ali§č.o ~ ""fJfJTIBITIb. Sewdil motamo ~lo. ~

moraJo gozdovi oprav/jao' tudi ef<o/oAJo) Jn soci8lno tAogo, ob lem. d& se...:ta ".. pi91etnlin1 r1tJ/oJ f/0'/Bine
opravljaJO tudi /esnop!tilzwdno Mkcjb. Prr ~8l)I'J fiMJilll'3 l gozdom je poleg eAologftt (lel dele
okvir') polrebno upošts'lf!i! tvdi ekonom/Ico (gospodamold}. Prt Mjsl g.e za vlaganja v gozctow ~
~goJenje gozdov), al vzdttevarftlln~llf2><1iago:zt!ovn ~nogo (golal:ylt, ~
pasek) ali it;koriUan)e gozdov {ptidcb/valtie18$11). btadll$6 ~ (Jifzetlelo$ff n.ti1IYe (/Mucj goltkN) ln
vse večjega pomena elrdoWI .n sociaHII vlOg gtWJOtl tr10<t1m0 l6$no IJ"(>izYrldno "*>go opntVI/et; r vse
veqim "oo&.dkom" Tem z:al>llMWn rauiJtltllm je p1fegojeno t/&.Ao}lMIII {/f:i1!dlll1lld ~ •. kirnotlljo
omogo{:lrJ, da bodo gozdovi opr81ifaJ vse s>qe 1110ge llplilii!IIM 70
.ra lesnoptO/Zvudno lliogl:i.
Se-..da pa se vse ciek> v golfJu ne .lf.ot1ča z !llllogatrijavrle f}Old&ts!<e Altbo. lo "' ~ tn ustrliJija
~gozdov. Tu )8 g,t., ZB11telelc. pot1liJJ1Ibno pa je. d& jsiUdl ta pttNfen It> op/JrMIIJn r> rta ~va ID, d&
Je rt9Čit01181l0 fJOirvbno (motnol tJxll t:I()T8Vtlln ro tppodBtOO (~) Anttltl1l ka1ejo. d& pri~
sat:njs n ~ l6f ~fY0111111nic SWrino- ~v gozdt:N#t. ~pa sa pn delu fJ0$1Jbej le
• privatnlt grmJovlh (ciekl opnwiJaJo neusposc/Jft:tli"'*J pojaYflljo ~ ll6$'8Če. Optuvfja(lje dti v
gozrjoliihJ8 z:ar.KI p8$l1ih razmer. Id Sli sptetr;njap od lrDrBka do 1tas1ra. IBhvnega flz1ttvJga d&le, l<i ga
slroi 111 018/šBp. /18IOiltllQ ~je /!Jhl<.o lil ~~ deb a ptimemo v~ob/j811iml
pmin IJI<tJio!lrm 1'82m8f8m{rin&mooprotno.
Driava. Id pr&tZema ~~Selle(je $Uo4kellnandtan/a /risof~n&J>t:Xanj{! d&!•vnosb gozd~mva ln vlogoil/ v
gont<M!. nua s
vzvod dosOOI, da bodo gold)vi O()laVflr6 CistoJeSfltJP'Oit•'Odno (go.o;podersko)
~ l<i sopobzago/Hvlja~vseh~spiO§oo/<l:)llstnih ologiJ.Jdlzmotnl. Ne te IU,IIJdlltJ zmanj$of!}o
nasree pn relu v gwdavih. botrarJJa dd~ Slottl nmgo vet.
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Učinki

šibkega sinusnega magnetnega polja na kalitev smreke
stresnih razmerah

11

Effects of Weak Magnetic Field on Spruce seed germinnhon under Stress Condl-

uons
ROfl'<IM t<Ullt'
1eeek:

""flu!lt. R • ueinli šibkega magnefnega polja na kalitev am•elie v .tru nih •aznwah , Gotda,.kl vos1nlk, &t 5·61t998 V
slo\'ef~Š~ri. clt fiL 26.
lJbnk; Sfbkih magnetnih pot na(3.itlrl'\8h so \rčas1h tlb!U alt ilabo l.nnavru. Clanek predstavlja te:tvt1ate, ki ka! eJO, da
..$8 v neka·~ti n slresrull !'aZJll8tah ubf\ld poQtejo tudJtal'n, kjer jth" llomlalnlh nnme:tah 1"!1 T1k~n• f&tullftll bi IC.hko irnuh
poine!\ ra gotonc ekologjo.
K~utna b~st-de; ::nagMIM stltnulac.ja. s1nusno magnetno polje, klice smreke. rast ln kAHtt~tv. nollttnengl!kol, pH, stres-ru

pogosl.
,t.bslr3c! :

Rctič. R.; Etreds :lf Weak Magootic field on Spruoe seed germlnation under Streu Condllions. Gozdnrsk'i veAinlk,
No. 5.-5:1998 ln Slovene, lii. qocL 26.
T'*- effeCtS ~f weak magnetic fields on otants are somehmes weak and hardly detect.able. Howevcf, 11'10 Orticlff rtpro-.
&ents tu.; resufts, wf"..ch ind:c.ata lhat magnstic field eff&et&. absenl under normal GOfldiiJOOS, may bf! r$vtf!lecl und~ etre.ss
eoflcitions. Tl'\e resula: cou~ be importan1 for forest eoology.

j(eywords: rna-gnetK: sUml.lation, SJOOsoldal magr\eliCfield, spruce seOOs. IJfOwth and g~Hminaction, Potyethylene gtyeol.
pH, stressful emironment.

1 UVOD
1 INTRODUCTION
Mognetna pOlJa v naravi ses1avtja1o zemeljsko slalično magnetno polje.
k1izhoja iz lastnosti sno\1\ v Zeml,i in n·ha)Ote (smusoidno) magnetno polje.
k• na<laja kot posledica peslrega elektromagnetnega dogajanja v ozračju
St~tično magnetno oolje pomeol, da je velikost polja (!.). gostola magneloeg• poiJ•i vedno enaka pa je polje OJhapče (sern spa<laJO sin•Jsoidna
'" cdzna magnellla polja) pa njego·•a vell~osl narašča 1n poJema z neko

ce

ffP.Jcvnnr..o. O elektromagnetnih poljih govor1mo, kadar 1marno izvor elektro·
mrtgnetneg<J sevanja, ki se širi v ptustor '<et va\ovanje. Tulj3\•a pa je napra\•a,
s k:ucro ustvarimo lA mag!letno polJe, velikost električnega polja je za ne·
marl1iva
lfel•ke>st (I J g<lSinla) slaučnega zemeljskega magnelnega polja je okou

0,05 mT. Vertikalna komoonento tega polja je največja na zemeljskih magneln•h ool•h (0.067 mT) an nrč n~ mognetnem ekvatorju, horizontafna pa je
ekva:orj" i0,033 mT) in nič no magnetnih polih
nrha1ota Oolja pa so zelo ~ ·bl<a t.j. reda vehkosli 0,00003 mT 1n
imajo svote značilne fra'<VE!<'ce 1•. Schumancve resonančne lrelcveoce (7,8;
t J,~. 19. ' · 24,7 .. Hz) . PolJa. ki ji~. us!Vaf)a človek s svojo tehnologijo
(ioauwi1ske naprave medicons'<l aparati. telekomunikacije, oatjno-vodi in
elektrit ne naprave v domcvlh 1n uradih ..). pa so močn ejša (reda vefikosb
C.0002 do vet m P•edV!XIm pa frel<~~ence (npr 50 H.z) niso podoboe
'"''avn m Statična in niNjxa magnet"<~ pdja tllOI'amorazloč•wati tudi zato.
~er ~bka statična magnetna 001)8. ka'<lšoo je z eme~sl<o. ninajo bioloSkil
na1vočja na magnetnem
Nar~vna

n.

' Oo R R.. d'PI t:>oo1 SlON,
lnStill.xlabioetekttomagoetitoin
novo ~ijo. ~ 26<,
IIXlO ljutrl,ana. SI..O
2:$1

Ruži č ,

R.:

Učinki

šibkega magnetnega polja na kalitev smreke v stresnih razmerah
učinkov, povsem drugače pa je pri_nihajočih magnetnih poljih . (WILTSCHI(()
/WILTSCHKO 1995, cit. v RUZIC 1996).
Biološki učinki šibkih sinusoidnih magnetnih polj vzbujajo precej pozornosti v sodobnih bioelektramagnetnih raziskavah, predvsem zata , ker so
ta polja zelo razširjena v našem vsakdanjem okolju, pa tudi zato, ker fizikalna
razlaga učinkov šibkih magnetnih polj kljub številnim teorijam še ni povsem
pojasnjena. Znana je, da so mladi, hitro rastoči organizmi, kot tudi organizmi
izpostavljeni različnim stresnim razmeram v okolju, balj občutljivi na elektro~
magnetna polja (McLEOD et al. 1992, LEAL et al. 1992, BOLOGNANl et
al. 1992, WEAVER 1993). Vzrok je verjetno v tem, ker so živi organizmi
fizikalno gledano, nelinearni sistemi, ki v svojem razvoju prehajajo različn~
stanja, ki so tudi v različnem času razvoja različno stabilna. Zdi se, da se
nekateri učinki magnetnih polj pokažejo le v neravnotežnih razmerah v okolju
(t.j. stresnih razmerah), drugače pa jih organizem še uravnoteži in se ne
pokažejo. Raziskave kažejo, da motnje v stabilnosti organizma in s tem
večje učinke magnetnih polj lahko povzroče viri v okolju kot so škodljive
snovi. ekstremne temperature ali mehanske poškodbe (ADEY 1984
McLEOD et al. 1992, BOLOGNANI et al. 1992, BLANK 1 SOO 1993).
.
O vplivu magnetnih polj na kalitev in rast rastlin so poročali številni
raziskovalci (SMITH et al. 1993, WIITEKIND et al. 1990, CZERSKA '/
CASAMENTO 1994), precej manj pa je raziskav opravljenih na gozdnih
vrstah drevja (JERMAN et al1989, KRUG 1990, RUŽIČ et al. 1992, 1993).
Elektromagnetna polja bi lahko bila tudi eden od sovzrokov za propadanje
gozdov (JOOS 1989), saj je škodljivi vpliv kislega dežja in s tem povečane
toksičnosti nekaterih elementov v prsti že dolga znan (LJUNGSTROM 1
STJERNQUIST 1993)
Da bi testirali pomen stresnega okolja pri izražanju učinkov šibkega
magnetnega polja smo v naši raziskavi izvedli poskuse izpostavljanja kalečih
semen smreke (Picea abies) 50 Hz magnetnemu polju in hkrati sušnemu
stresu ali nizkemu pH.

2 MATERIAL IN METODE
2 MATERIAL AND METHODS

2.1 Rastlinski material
2.1 Plant Material
Obravnavano skupino (izpostavljeno magnetnemu polju) je sestavljalo
pet petrijevk (9 cm premera s filter papirjem) v katerih je bilo 100 semen
smreke (Picea abies (L.) Karsten, Loški potok 1992) razporejenih vzporedno
v vrstah, zalivali pa smo jih s 3 ml destilirane vode (čisto ali pripravljeno,
kot je opisano v poglavju 'Stresno okolje') pNi dan in 2 ml tretji dan. Kontrolna
skupina je bila pripravljena enako in sočasno, le da ni bila izpostavljena
magnetnemu polju. Torej je bilo skupno število semen na posamezno skupino klic (tretirane ali kontrolo) SOO .

2.2 Stresno okolje
2.2 Stressful Environment
Stres z nizkim pH smo izvedli tako, da smo klice zalivali z destilirano
vodo, kateri smo pH znižali na pH 2 z O, 1 N H2SOJ in tako posnemali razmere
kislega dežja. kat so opisane v članku FUTAI 1HARASHIMA (1990). Pufrov
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uporabili, namesto tega smo opravili meritve spreminjanja pH vode
med kalitvijo._ Ugotovili s~~· da s~ je ~~H pri pH_ 2 ~aztopini
"šal do največ pH 2,9, pn pH 7 raztop1n1 pa se Je zn1zal do najvee pH 5,5:
ZVI gnetno polje ni vplivalo na spreminjanje pH.
maSušn 1 stres smo posnemali z zalivan jem klic z raztopino polietilenglikola
4000 (PEG) v destilirani vodi (PEG 176 g/1) z osmotskim potencialom Yr:,sm
4 MPa (opisano v članku VIRANT-KLUN 1 GOGALA 1995). Poskuse
sm~ izvedli tudi s polovično koncentracijo, t.j. 88 g/1 PEG.
.

0

~~~semen

.o

2.3 Metoda obsevanja z magnetnim poljem in meritve
2.3 Exposures to Magnetic Field and Measurements

v raziskavi smo poskuse izvedli s sinusnim magnetnim poljem frekvence
SO Hz in gostote magnetnega pretoka 0,1 OS mT 12 ur dnevno 7 dni. Zaradi
majhne gostote magnetno polje ni povzročalo segrevanja tuljav in tako ni
vpliva!o na temperaturo svoje okolice. Magnetno polje smo generirali s
parom Helmholzovih tuljav, povezanih z ojačevalcem in računalnikom,
katerega program je omogočal natančen režim vsakodnevne izpostavitve
magnetnemu polju. Os tuljave je bila obrnjena v smeri vzhod~zahod, izmerjena gostota zemeUskega stafičnega magnetnega polja v času poskusov
pa 0,046 mT. Petrijevke so bile postavljene v sredino med parom tuljav kot
kaže slika 1. Homogenost magnetnega polja med tuljavama kaže slika 2.
Tuljavi sta bili v kartonski škatli, ki je bila izolirana s stiroporom, alu-folijo in
ozemljena. Kontrolna podobna škatla je bila 3,5 m oddaljena od škatle s
tuljavo. Poskus je potekal v kletni sobi, obdani z drugimi sobami in tako
zaščiteni pred zunanjimi temperaturnimi nihanji. Rastnih inkubatorjev ali
komor nismo uporabili zaradi prisotnosti zapletenega elektromagnetnega
polja v njih; raziskave kažejo, da že elektromagnetna polja tovrstnih naprav
sama vplivajo na rezultate (VALTERSSON et al. 1997). Povprečna temperatura v sobi med vsemi poskusi je bila 22±0,6°C, tekom istega poskusa
se je spreminjala do največ ±0,2"C, med obravnavano in kontrolno skupino
pa ni bilo razlik v temperaturi. Rastnih komor in termostatov nismo uporabili.
Rezultati so bili ponovljeni dva do štirikrat: rezultati so podobni. zato je v
pričujočem prispevku predstavljena le ena ponovitev. Opravili smo tudi
kontrolne poskuse, to so poskusi, kjer so bile petrijevke postavljene v škatlo
s tuljavo in v škatlo za kontrolo, tuljava pa ni bila vključena. Sestava raztopi ne
za zalivanje ni vplivala na magnetno polje med tuljavama_ Električni tokovi,
ki se inducirajo na površini bioloških objektov pri uporabljeni gostoli magnetnega polja so reda velikosti 0,05 ~A/cm 2 , naravni električni oziroma ionski
tokovi v rastlinah pa so reda velikosti 0,4-21JA!cm 2 (GAJŠEK 1993, KRižAJ
et al. 1986)
Dnevno smo spremljali odstotek vzkaljenih semen; ob koncu poskusa,
t.j. 7. dan, pa smo izmerili dolžino posameznih klic t.j. radikul (do mm
natančno) in svežo težo vseh klic ene petrijevke (do 1 mg natančno), le to
vrednost pa preračunali na 1 OO semen. Rezultati analiz med tre tirano in
kontrolno skupino so statistično obdelani s Studentovim t testom za primerjavo dveh skupin vzorcev, oziroma st' testom v kolikor je predhodni F
test pokazal signifikantno razliko med variancama obeh vzorcev. Rezultati
primerjav med posameznimi variantami poskusov niso prikazani. Stopnja
tveganja (IJ) je prikazana v tabeli in grafu kot·, kjer pomeni • p < 0,05, *k p
<0,01, *** p < 0,001.
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3 REZULTATI

-

3 RESULTS
Učinki

magnetnega polja na rast in kalitev smreke so prikazani v tabeli

in grafu.
Slika 1 Shema eksperimentalne
opreme (os tuljave leži v smeri
vzhod-zahod). En krog predstaVlja

Tu lja vi
Goi/s

Petrijevke
Petri dishes

5 petrijevk
Figure 1: SchemeofExperimcntal
Equipment (Field Axis lias in EastWest Direction). One circle reprt~
sant 5 Petri dishes

Os
tu ljave
Field
axis

Ojačevalec

Amplifier

Pogled na petrijevke od zgoraj
Petri dishes top wiev

Stika 2. Pnkaz. homogenosb magnetnega polja med paroma tulJav
Tulja111 ležita na levem tn desnem
robu slike. Vrednosu predstavljajo
oddaljenost od središča (t.j. O) med
tuljavama (v metrih). Temnej~ polja predstavljajo višJe, svellcjša polja pa nižje gostote magnetnega
polJa od IZbranega na sre<ltnl (\.J.

o. 1

0.105mT).
Figure 2; Atrangement of Magnetic
Field Homogeneity between Coils.
Cof/s lie at the nght and the !ef! Srde
of Drawing. Values represent DIStance trem Center (i.e. O) between
Cci/s (in meters) Darker Area represent higher, brighter Area lower
Magne/te Field Densites compared
to thalln the middle (1.e. O. 105mT}.

-0 . 2 ~~~~==~~~==~~~~
o. 2
-o. 1
o
0 .1
- 0.2
Tako iz preglednice kot grafa je razvidno, da so se učin ki magnetnega
polja izrazili le v pnmeru, če je bil prisoten še stresni dejavnik v okolJU, bodisi
sušni stres all izjemno nizek pH, drugače pa magnetno polje samo ni imelo
učmka ne na dolžino ln svežo težo klic niti ne statistično ~na čil no na kalitev.
Prav tako kontrolni poskusi kažejo. da v primeru, ko tuljava ni vključena, ni
statistično značil nih razlik med kontrolno skupino klic in tisto v tuljavi.
V primeru prisotnosti raztopine z zelo nizkim pH (pH 2) in hkrati magnetnega polja, je bila dolžina klic v primerJavi s kontrolo zmanjšana za 20
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%'(preglednica), prav lako je bila nekoliko manjša sveža teža klic 1n sicer
za 7 % ••. Podobno tudi sušni stres izzove učinke magnetnega polja. Pri
koncentraciji PEG 88 g/1 je magnetno polje zmanjšalo dolžino klic IJ
primerjavi s kontrolo za 20 %.., svežo težo pa za 14 %*' . Pri koncentraciji
PEG 176 g/1 je bila dolžina klic zmanjšana za 33 %... , sveža teža pa za 11
%'.Samo magnetno polje brez stresnega okolja ni vplivalo na rast klic.
tz grafa so razvidni učinki fla kalitev prikazano po dnevih če je bilo
prisotno samo magnetno polje, Je bila kalitev samo 4. dan manJša od kontrole (za 26 %; 5=14, K=19), vendar v nobeni ponovitvi poskusa razlike
niso bile statistično značilne. V primeru prisotnosti pH 2 raztopine je bit
zaviralni učinek magnetnega polja najbolj opazen v prvih dneh kalitve i~
sicer 4.dan za 55 %\S=S, K=11). S.dan za 14 %'(S=36, K=42), kasneje
se je zaviralni učinek postopoma zmanjšal (6. dan še 10 %' .. 8 :61, K=68))
in ga 7. dan ni bilo več. V primeru raz1opine, kije posnemala sušn1 stres, je
bil zaviralni vpliv magnetnega polja opazen še tudi 7. dan. Pri PEG 88 g/1
se je vidna kalitev pričela 5. dan in je bila manjša od kontrole za 36% (S"'9,
K=14), 6. dan za 6% (S=38, K=40) in 7. dan za 16 %*' (8=49 K=58). Pri
večji koncentraciji PEG (176 g/1) se je VIdna kalitev pričela šele 6 dan. kalitev
pa je bila manjša od kontrole za 66 %*• (S=S. K=14) in 7. dan za 51 %' ..
(5=15, K=31) .

4 DISKUSIJA
4 DISCUSSION
Dosedanje raziskave

poročajo

tako o zaviralnih kot o pospeševalnih

učinkih šibkih magnetnih polj (SMITH et al. 1993, SINGH et al. 1995,

WITIEKIND et al. 1990, BROERS et al 1992, HOANG-NEMETH 1993),
naši rezultat! pa so pokazali, da tudi takrat. kadar učinkov polja ni, še ne
pomeni, da se ne bodo pokazali v stresnih razmerah . Absolutnih vrednosti
rasti in kalitve med posameznimi poskusi ne smemo primerjati, ker so bili
izvedeni v različnih mesecih in je bila variabilnost med njimi velika. Tako iz
preglednice kot iz grafa je razvidno, da so bili zaviralni učinki opazni v
razmerah sušnega stresa ali nizkega pH, v normalnih razmerah, ko je bila
uporabljena samo destillrana voda, pa magnetno polje ni imelo učinkov.
Zdi se, da je magnetno polje ojača lo učinke že prisotne ga stresa. To pomeni,
da pn ugotavljanju biološkega učinkovanja magnetnih polj ni dovolj samo
preučevanje različnih gostot in frekvenc magnetnega polja, pač pa je zelo
pomembno tudi okolje in s tem fiziološko stanje organizma, kar ugotavljajo
tudi drugi raziskovalci. Učinki se namreč lahko pri istem magnetnem pclju
v drugačnih razmerah v okolju celo obmejo, npr. iz zaviralnega v pospeševalna ali obratno (RULIČ 1996). Najverjetneje magnetno polje deluje na
plazma membrane celic. Znano je, da je membranski potencial celic v
stresnih razmerah znižan, zaradi česar so celice bolj vzdražljive. Magnetno
polje bi tako lažje vplivalo na prenos fiziološko pomembnih ionov in s tem
na metabolne reakcije (HEPLER 1 WAYNE 1985). Zaradi pomanjkanja
poskusov in neposrednih opazovanj v naravi še ne poznamo prave vloge
šibkih elektromagnetnih polj, ki na rastline delujejo skupaj l vse številnejšimi
onesnaževalci. Čeprav laboratoriJSkih rezultatov ne moremo neposredno
prenašati v naravne razmere, pa naši poskus1 kažejo, dai ma stresno okolje
skupaj z določenimi magnetnimi viri lahko močnejše učinke, kot če bi delovalo samo brez prisotnih magnetnih polj.
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Grafrkon 1 Razprostranjenost in
štev~čnost
brc ka
(Sorous
tonnina!JS Crantz) v Sloveniji
Ftgttre 1· Dislribution and Stand
Density of Wild Scr.11ce Tree
(Sorbus torminahs Grantz) in Slo-

venia

podrobne razčlenitve na vrste. To je najstarejša. do sedaj znana uporab
imena "Sorbum" ali "Sorbus". ki je pozneJe veljalo za poimenovanje rOd~
(KAUSCH-BLECKEN VON SCHMELING 1994 ) Le 200 let kasneje pa se
pOJavi prvtkrat ime "Sorbum torminale" in sicer v delu Aulusa Corneliusa
Celsusa z naslovom: "De re rustica". Delo je bilo naprsano med 25 in 35
let?m pon. _
š. S tem im~no~-~e danes ime~~!emo to dreves~o vrsto Temef~
opts breka Je podal GaJ PltntJ Drugt (StareJSt) (23- 79 p. n. s.). ki je opisal v
enciklopediji Historia Naturalis štin vrste IZ rodu Sorbus (KAUSCHBLECKEN VON SCHMELING 1994). Plinij Drugi Imenuje brek že z tmenom
Sorbus torminalis V času od Plinija Drugega pa vse do nemškega reformatorja rn utemeljitelja knjižne nemščine Martina Luthra nimamo n1kakršnlh
pisnih zapisov o breku. Šele Luther v dopisovanju s prijateljem Agricolo
omenja brek in nJegove plodove. V tem pismu ga imenuje Elsbeere in to
ime se v nemško govorečih deželah uporablja še danes. Leta 'r546 je
Hieronimus Back, imenovan tudi oče botanike, kot prvi upodobil to drevesno
vrsto. Vendar pa je upodobitev oziroma učinek plodov breka na lej sliki
napačno predstavljen Pod brekom sta upodobljena dva dečka; na levr strani
drevesa je prikazan deček pred zaužitjem plodov, na desni strani pa po
tistem, ko je plodove zaužil. Slika kaže, kot da plodovi povzročajo hitro
izločanje blata (drisko), dejansko pa plodov1, ki so zdravilni in lajšajo bolečine
v trebuhu, u činkujejo ravno nasprotno. Tudi najstarejši ohranjeni herbarij z
zbranimi listi breka datira v leto 1531 Ta herbarij je ohranjen v Rimu, zbral
pa ga 1e Cibo. Le nekaj let mlajši je herbarij, kr ga je zbral Aldrovandi, ki
prav tako vsebuje primerke breka. Ta herbarij je shranjen v Bologni. Isti
avtor je IZdal tudi 10 knjig z barvnimi upodobitvami in akvareli rasUinskih
vrst. Iz nJegovih del izv1ra tudi prva barvna upodobitev breka Linne. oče
sistematike, je brek imenoval z znanstvenrm imenom Crataegus lorminalis
(1753). Deset let kasneje pa je Crantz (1763) breku ponovno dal ime. ki sta
mu ga dala že Celsus in Plinij Drugi Zato danes za brek uporabljamo
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stvenc ime Sorbus torminalis Crantz. Vendar je ta drevesna vrsta po

~~~ 763. I<O je dobila ~anašnje znanst~eno ime, imela še celo vrsto drugi_h

le nstvenih imen. Za ilustraCIJO naved1mo samo nekatera: Crategus folio

~n~oiato Tourn, ( 1771 ), Mespilus torminalis Allioni, (1785), Pyrus formina/is
:~;ha rt ( 1789 ), Hahnia torminalis Medi cu s ( 1793 ), Azarolus formina/is
Borl<h .. (1803), ~irenia formina/is Clairv., ( 181 ~ ), ~orminali~ Ctusii Roemer,
(18 47), Torminana ~ur~pea Dec., ( 1851_). Torm_ma:Ja vulgans Schur., (1866),
Torminaria tormmal1s D1ppel, (1893), Ana tormmalis Beck, (1890) (KAUSCH~
BLECKEN VON SCHMELING 1994).
Pri vseh imenih, z izjemo enega, je v imenu beseda formina/is ali pa
torminaria. Ta beseda izhaja iz latinske besede torminosus ~ grižav; termina,
torminum- zavijanje v trebuhu. griža. Ime izhaja iz zdravilnih učinkov plodov
proti tem boleznim.
v s/cvenskem jeziku smo našli prvi pisni vir oziroma besedo "breka" v
Letopisu Matice Slovenske iz leta 1879. V razdelku "Iz popotne torbe" je
pisatelj in naravoslovec Fran Erjavec pri poimenovanju rastlinskih vrst
navedel ime breka (ženski spol) za Sorbus sp. Na isti strani navaja še imeni
brekavica za Sorbus domestica in brekulja za Sorbus aria. Kot kraj, kjer
uporabljajo ime breka za drevo Sorbus sp., je navedel vas Km na Tolminskem. Domnevamo, da je to prva pisna raba imena breka. Veliki Wolfov
Nemško-slovenski slovar iz leta 1860 imena breka ne navaja, pač pa zasledimo to ime šele v Pleteršnikovem Slovensko~nemškem slovarju (1894,
str. 54). Pri besedi breka najdemo ustrezen nemški izraz der Elsebeerbaum.
Pleteršnik se tu sklicuje na F. Erjavca in Letopis Matice Slovenske 1875,
1879-80, 1882-83. Zato domnevamo, da je Erjavec to ime prvi uvedel v
slovenski knjižni jezik. Slovenski pravopis iz leta 1962 ima za to drevesne
vrsto žensko in moško obliko imena, breka ali pa brek, Slovar slovenskega
knjižnega jezika (1980) pa pozna samo žensko obliko, to je breka. Vendar
delo Mala flora Slovenije in tudi gozdarske strokovne knjige uporabljajo
predvsem moško obliko rabe, to je brek. V različnih krajih Slovenije pa to
dreves no vrsto zelo različno imenujejo, naj navedemo samo nekatere: brek,
breka. brekinja, brekovec, divja breza itd.

Slika 1: Brek v času cvetenja. Najpogosteje cvetijo breki, ki rastejo
na gozdnem robu. (Foto: M. Kotar)
Ftgure 1. Wild SeNice Trees during flowering. The most often
flower trees on the forest edg8.
(Photo by: M. Kotar)

3 RAZŠIRJENOST BREKA
3 DISTRIBUTION OF WILD SERVICE TREE
Brekje južno- in srednjeevropska gozdna drevesna vrsta. Meja areala
njegove razširjenosti poteka v Španiji, južnem delu Anglije preko Francije,
kjer je glavnina areala te drevesne vrste, Nemčije, 2 izjemo njenega severozahodnega dela, preko južne Poljske do Črnega morja; od tod teče preko
severnega dela Turčije v Grčijo in Sicilijo in od tam preskoči v severno Afriko,
kjer imamo samo posamezna nahajališča; iz Afrike pa preskoči v Španijo.
Vendar je težko govoriti o arealu naravne razprostranjenosti; še posebej v
Evropi, kjer je vpliv človeka na razprostranjenost posameznih drevesnih
vrst že stoletja tako močan, da so njihove naravne meje največkrat zelo
nejasne. Vertikalna razprostranjenost breka je razmeroma slabo raziskana,
iz razširjenosti gozdnih združb, v katerih je brek, lahko ugotovimo, da v
kol1nski in submontanski regiji uspeva do nadmorske višine 600 m, v submediteranskem območju pa se povzpne celo na 900 m nm. v. (NAMVAR 1
SPETHMANN 1985, ZEITLINGER 1990). V notranjosti Slovenije raste brek
vse do nadmorske višine 750 m, v predelih s submediteranska klimo pa
njegovo pojavljanje v najvišjih legah še ni natančno ugotovljeno, ker je bil
marsikje iztrebljen.
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Razp.rostran)enost b~eka v Sloveniji je prikazana na karti št. 1 (KOTA
1998). kjer Je vnsana pnsotnost breka po gozdnogospodarskih enotah NR

osnovi ankete smo ugotovili tudi gostoto te drevesne vrste. Izhodišč~ ~
sestavi arealne karte je bila gozdnogospodarska enota in njena površi:n
Številčnost te drevesne vrste v posamezni enoti smo preračunali na ~
ha. to je gostota glede na število dreves. ter s tako izračunane gostot
označili celotno gozdnogospodarsko enoto. To je nenatančno, vendar ~
prikaz na tolikšni površini, kot je Slovenija, najbolj pregleden način prikaza
razširjenosti posamezne drevesne vrste .
Na tej karti je veliko enot, kjer se brek pojavlja samo na eni polovici ali
pa celo samo na eni četrlini površine gospodarske enote, pr\ kazali pa smo
kot da raste na celotni površini, vendar zato samo s polovico oziroma sam~
s četrtino tiste gostote, kot JO ima na resničnem nahajališču . Vsi poskusi
da bi vzel1 kot izhodišče oddelek ali pa celo odsek, so pripeljali k nepre~
glednosti. Nemogoče je grafično predstaviti na karti Slovenije (v priloženem
formatu) oddelke, saj so že gospodarske enote pogosto tako majhne. da
so na karti velikosti formata A4, komaj še pregledne. Kljub temu priložena
karta z vrisan imi gostotami pripelje do prave ocene številčnosti breka v
Sloveniji.
Kot je razvidno s karte, je brek razširjen v velikem delu Slovenije, največjo
gostoto pa dosega v novomeškem, kočevskem , brežiškem, celjskem in
kraškem gozdnogospodarskem območju . Najbolj številčen je v naslednjih
gozdnih združbah: v celjskem gozdnogospodarskem območju v QuercoLuzulo-Fagetum in Querco-Carpinetum, v brežiškem, novomeškem in kočevskem območju na rastiščih Querco-Fagetum, Querco-Carpinetum ter
HacquetJo-Fagetum in na kraškem območju na degradiranih rastiščih združbe Ostryo-Quercetum pubescentis oziroma v združbi Bromo erecliQuercetum pubescentis. Zadnja je združba gozdov, nastala na opuščenih
pašnikih Bromo erecti-Brahipodium rupestris. ki pa so nastali na rastiščih
gozdne združbe Ostryo-Quercetum pubescentis (CULIBERG et al. 1997).

10
2

4 TAKSONOMIJA IN MORFOLOGIJA BREKA
4 TAXONOMY AND MORPHOLOGY OF WILD SERVICE TREE
V rastlinski sistematiki spada brek v družino rožnic (Rosaceae) in v rod
jerebik (Sorbus). Rod Sorbus obsega številne vrste z mnogimi vmesnimi
oblikami, zato si strokovnjaki niso enotni o številu vrst znotraj tega rodu.
Običajno jih navajajo od BO - 1 OO. najbolj vneti pa celo 200 (NA MVAR J
SPETHMANN 1985}.
Ta rod se deli na šest skupin (podrodov), razlikovalni znaki pri delitvi v
skupine so naslednji:
- oblika listne ploskve,
- lega listov v brstu ,
- število in stopnja zraslosti plod nih listov in prašnikov,
- prisotnost s kle re id- kamenčic- v plodovih (Steinzellen- nemsko. stonece lis - anglesko ),
- velikost in oblika plodov ter semen,
- ali je endokarp (notranja ovojna plast semena) usnjat ali pergamentast.
Skupini Sorbus in Cormus pa se !očita še po tem, da imajo vrste skupine
Sorbus v plodovih parasorbinsko kislino.
Na osnovi teh znakov se rod Sorbus deli v naslednje skupine (NAMVAR
1 SPETHMANN 1985):
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rjave in svetlo pikčaste in na vrhu opremljene s čašo. V vsakem plodu so
2
- 4 semena. ki so podobna semenu hruške oz1roma jabolka.
Brek ima jasno izraženo akrotonijo, oziroma drevesne vzrast, vendar
najdemo drevesa z zelo različno oblikovano krošnjo Običajno se krašnja
končuje z enim vrhom, vendar je pogosto tudi dvovrhata, kar pa je posledica
ponovnega višinskega odganjanja terminalnih brstov. Ti avgustovski pa.
g anjki ne olesenijo pravočasno tn zato Jih poškodujejo zgodnje pozebe.
Njihovo vlogo pa prevzamejo stranski poganjki.
Deblo breka je v sestoju, kjer smo to vrsto negovali, polnolesno in ravno
v sestoj u, kjer je bil njegov razvoJprepuščen naravi, so krošnje nes\metritne'
okrnjene, debla pa kriva 111 pogosto za vita. Skorja mladih vejic je oi 1 vn~
zelene do ~avka sle barve. Pri sadikah je skorja zadnjega letnega poganjka
obdana s tenko, srebrnkasto stekleno kožico. Pri mladih drevesih je sko~a
s1vozelene do temno rjeve barve, lahno bleščeča . v njej so dobro vidne
prečno postavljene lenticele. Ta gladka skorja preide s staranjem v rjavo in
Je drobno oluskana. Tudi glede obhke skorje se brek razlikuje, saj poznamo
drevesa, kt so glede skorje podobna črni jelši , in drevesa, ki imajo podobno
skorjo kot divja hruška.
Brek ima močne rdeče~ave korenine, v mladostt oblikuje glavno korentno, pozneje pa močne stranske korenine. Korenine prekoreninjajo večji
prostor, kot pa g a prekriva krašnja. Brek je v svojem rastnem prostoru
izjemno močno okorentnjen. zato je izredno odporen proti vetru in vihal') em.

5 EKOLOŠKE POTREBE BREKA

5 ECOLOGICAL DEMANDS OF WILD SERVICE TREE
5.1 Svetloba
5.1 Light

Slika 2: Dvovrhatost je pri breku
pogosta in sicer kot posledica
zgodnjih jesenskih pozeb. ko mraz
poškoduje še r~eolesenele avgustovske poganjke (fotografija je posneta v l'..asu cvetenja). (Foto: A.
Mirtič)

Flf)Ure 2 Double·topped trees are
common ln the wild seNice tree,
due lo early frost in autumn, when
it damages shoots grown in August
which have not yet 1{9nifted (The
pholograph was taken dunng flowering). (Photo by: A Mirtič)

Glede potreb po svetlobi lahko brek uvrstimo med polsvetloljubno do
svetloljubno drevesne vrsto. Po Ellenbergu ( 1979), brek v mladosti dobro
prenaša zasenčitev. vendar se s starostjo ta sposobnost zmanjšuje. Vendar
ra krošnja, ki je razmeroma redko olistena, izdaja, da je brek bolj svetloljubna drevesna vrsta (ZEITLINGER 1990). V bistvu je brek svetloljubna
drevesna vrsta, ki ima lepo rast ln dober razvoj le pri sproščeni krošnji,
vendar pa preživi tudi. če je za strt, v tem primeru je rast močno zman jšana,
krašnja in deblo pa deformirana (KOTAR 1 PUHEK 1 GODLER 1995). r<er
se pojavlJa na rastiščih. kjer uspevajo graden, češnja m bukev. v1d1mo, da
je manj svelloljuben, kot sta graden in češnja. ima pa večje potrebe po
svetlobi kot bukev. Krošnja breka ne sega v krošnje drugih dreves. pač pa
se veje breka v bližini krošenj sosednjih dreves usmerijo navzgor.

5.2 Toplota
5.2 Temperature
Brek je toploljubna drevesna vrsta, zato ga najdemo na toplih in južnih
legah in v nadmorskih višinah izpod 600- 750 m (v submediteranu 900 m),
kjer je vegP.taciJska doba razmeroma dolga. Dobro raste tam, kjer uspeva
vinska trta. Ni občutljiv na zgodnJe in pozne pozebe; hizke zimske temperature ga ne poškodujeJo Iz area la razširjenosti brek<~ lahko sklepamo,
da je termofilna do mezofilna dreves na vrsta.
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5.3 Humidity
pogosto najdemo brek na sončnih, toplih in suhih legah, zato bi lahko
sklepali, da ne potrebuje dosti talne vlage. Dejansko daje brek prednost
toplim rastiščem in zelo dobro prenaša sušo. Vendar takšna rastišča še ne
pomenijo, da tu brek dobro prirašča. Na takšna rastišča je izrinjen, ker se
tu konkurenčna moč drugih drevesnih vrst močno zmanjša. Brekje tipična
dreves na vrsta, kjer je ekološki optimum drugačen kot njegov fiziološki optimum. Ekološki optimum oziroma amplituda je pomaknjena na bolj suha
rastišča, ker se tam lažje uveljavi med ostalimi drevesnimi vrstami
(ZEITL!NGER 1990). Največjo proizvodno zmogljivost dosega, podobno
kot osta le drevesne vrste, na svežih, to je z vlago dobr.o preskrbljen ih tleh:
ne prenese mokrih tal. Njegov fiziološki optimum glede vlage je podoben
kot pri bukvi, vendar ga tu bukev preraste in izrine.

5.4 Tla
5.4 Soil
Brek najdemo pogosto na plitvih, sušnih in bolj revnih tleh. Vendar je
njegova rast bujna le na globokih in s hranili bogatih tleh. Prednost daje
tlem na apnencu, ki so bogata z bazami. Najdemo ga tudi na peščenih,
ilovnalih ter celo glinen ih Ueh. Glede humusa nima posebnih zahtev.

6 NEVARNOSTI IN BOLEZNI BREKA
6 THREATS TO AND ILLNESSES OF WILD SERVICE TREE

Slika 3: Brek z lubjem tipa divje
hruške, ki raste na rastišču združbe
Querco-Fagetum. (Foto: A. Mirtič)
Figure 3: Wild SeNice Tree with
Bark of Wild Cherry Type growing
on Natural Site of Querco-Fagetum
Association. (Photo by: A. Mirtič)

Brek je odporna drevesna vrsta. Ellenberg (1979) navaja, da ga poškodujejo pozne pozebe, vendar novejše izkušnje kažejo, da je proti pozebam
odporen. Mladike in poganjki prenesejo brez posledic v aprilu temperature
-5°C. Pogostejše so poškodbe zaradi zgodnjih pozeb na neolesenelih poganjkih, ki so nastali v času avgustovskega odganjanja. Edina resna nevarnost grozi breku s strani rastlin ojede divjadi, ki nadvse rada osmuka listje
in mlade poganjke v razvojni fazi mladja. Včasih najdemo na mlajšem drevju
tudi poškodbe, ki so jih povzročile miši, ki ogledajo debla v pasovih.
V maju in začetku junija včasih opazimo porumenitev listov zaradi delovanja lis tnih uši in pršic. V zadnjih letih opazimo tudi odmiranje poganjkov,
ki ga- vsaj tako domnevamo- povzroče glive ali pa izločki listnih uši.
Čeprav najdemo na breku nekatere insekte in glive, te ne povzročajo
omembe vrednih poškodb. Poškodbe zaradi onesnaženega zraka ne zmanjšujejo vitalnosti breka nič bolj kot pri ostalih drevesnih vrstah.

7 GOZDNOGOJITVENE LASTNOSTI BREKA
7 SILVICULTURAL PROPERTIES OF WILD SERVICE TREE
Brek se razmnožuje s semenom, ki ga raznašajo ptice. Vendar je pomen
generativnega razmnoževanja v naravi pri razširjan ju in ohranjanju te drevesne vrste manj pomemben kot vegetativno razmnoževanje. Brek poganja
iz panjev in odganja iz korenin. ta drugi način se je v naravi še posebej
uveljavil. Po poseku breka se v neposredni bližini panja pojavijo odganjki
iz korenin. iz katerih zrastejo nova drevesa. Ker ima brek razvejen koreninski
sistem, lahko iz enega drevesa pomladimo površino do 5 arov in več.
Razumljivo, da mora biH ta površina presvetljena in zaščitena pred divjadjo.
Nekdanje oblike gozda, kot sta n.pr. nizki in srednji gozd, sta pospeševala
GozdV 56 (1998) S-6

Slika 4: Šop brekov v gošči, ki so
nastali iz koreninskih odg anj kov na
rastišču združbe Hacquetio-Fagetum. (Foto: M. Kotar)
Figure 4: Groups of Wild SeNice
Trees in Young Forest grown from
root suckers on a Natural Sile of
Hacquefio-Fagetum Association.
(Photo by: M. Kotar)
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delež breka. Ta se je po sečnji obilno pomladil s pomočjo koreninskih
odganjkov, pri naslednji sečnj i pa so posamezne breke ohranili in ti so se v
zgornji etaži nemoteno razvijali. Tako imamo danes največji delež breka in
najbolj kakovostna drevesa v nekdanjih srednjih gozdovih vzhodne FranciJe.
če bomo hoteli povečati delež breka na tistih rastišči, kjer imamo daneS'
samo posamezna drevesa, ki so največkrat tzredno slabe kakovosti. ker
so izrinjena v spodnje plasti sestaJa, bo najlažja in najcenejša pot preko
odganjkov iz korenin. Poleg breka bo potrebno posekati še nekaj sosednjih
dreves, površino ograditi oziroma zaščititi pred divjadjo ter izvajati nego
mladJa. Sodoben način gojenja gozdov, ki temelji na sproščen' tehniki,
omogoča ponovno vračanje breka v naše gozdove_ Na rastiščih, ki so primema za rast breka, vendar je ta izginil, ga bo potrebno vnesti s sadnjo.
Ker je brek razmeroma svelloljubna vrsta in ker njegove drevesne višine
ne dosegajo tistih vrednosti kot ostale drevesne vrste, ki se pojavlJajo na
teh rastlščih. in ker ni sposoben izriniti drugih drevesnih vrst z vraščanjem
svojih veJ v krošnJe drugih dreves, ga moramo gojiti v šopih ali manjših skupinah ali pa na gozdnih robovih ter ob gozdnih cestah. To velja za primer. ko
želimo pridelovati kakovosten leS breka. Poleg tega pa brek gojimo v toplih,
svetlih hrastovih gozdovih. kjer gradi polnilni sloj (NAMVAR 1 SPETHMANN
1985), vendar so v tem primeru njegova debla slabe kakovosti.
Čeprav velja brek za drevesne vrsto. ki- še posebej na plitvih tleh - pocasi
prirašča v višino, Je višinski prirastek koreninskih odganjkov razmeroma
velik. Njihov letni višinski prirastek znaša 40- 60 cm, zato je brek v mladju
pogosto nadrasel. To pred rast mu moramo ohraniti tudi v gošči, v letvenJaku
pa težimo, da oblikujemo šope ali manjše skupine čistega breka. V drogovnjaku, kJer brek običajno prerastejo druge drevesne vrste, moraJo biU
skupine izbrancev breka jasno vidne, ker jim bo le tako omogočeno, da se
bodo ohranili brez velikih gojitvenih naprezanj do konca proizvodne dobe.
Brek se dobro do zelo dobro naravno očisti vej (KAUSCH-BLECKEN VON
SCHMELING 1994). Nekoliko problematične so pokončne debele veje, Id
po odmrtJu predstavljajo prost vhod bolezenskim glivicam oziroma trohnobi.
Pogosto pa ravno ti štrClJI omogočijo razvoj marogastega lesa, ki je pri breku
še posebej cenjen. Večkrat opazimo kriva debla , ki so posledica močnega
fototropizma. Pri rasti v smeri svetlobe v sestojnih vrzelih se pogosto oblikujejo skrivenčena debla in močno deformirane krošnje. Dvovrhatost. ki je
na nekaterih rastiščih razmeroma pogosta, ni genetsko pogojena, ampak
posledica zgodnjih slan. ker avgustovski poganjek ni pravočasno oleseneL
Kolikšen je delež dvovrhatih osebkov v tanjšam drogovnjaku, je razvid no
v preglednici 1. V isti preglednici 1e podana zgradba sestaja na rastišču
združbe Querco-Fageium v GGE Krka (Suha krajina).
Kol je razvidno iz preglednice 1. imamo med Izbranci pri prvem redčenju
(A,) od 27 do 29.1 % breka . Na prvi ploskvi je med breki samo 8,2 %. na
ploskvi 2 pa 17,3% dvovrhatih dreves. Izredno veliko število dvovrhatih
osebkov imata tudi gorski javor in mali Jesen . Na analiziranih ploskvah je
bilo med analizo izvedeno prvo redčenje . če bi bila ta dva sestaja negovana
v času mladja in gošče ter bi s prvim redčenjem pričeli že na prehodu v
letvenjak, bi bilo število izbrancev breka mnogo večje . To nam kažejo
frekvence breka v prvi in drugi debelinski stopnji (še posebej na prvi ploskvi).
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8 RASTBREKA
8 (lROwrH OF WILD SERVICE TREE

8.1 Rast korooln
8.1 Growlh of !tools
Ko seme v21<111. OO>čajno ma.ca. talc.oj potene 3 • 5 cm d01go kOIOilll\100.
Ove- do tnlelt'w;t mladike imaJO 4(1 .. 60 cm dolge korenine, vendar se t'lflhova
rast 'nlenztvno nadaljuje. Ko do set ejo glob•no 50 • 70 c.m. se p<ltnejo
razraSčatl vsttan 1
n oblikujejO mtX.an str anskJk.OIO~'$kl

mte:m PriOCSODJih

dleve•ih 5e\}6JO ~oret>l"" od 1 do~ m l)loblru>, wlnln pa se <alrastofo 10
m ln

nt

SVO}O'Vr61~0 r~t&l kOtOflin pov voč.e te !ave pr1 Y'i:.·JOjl sadik v dN!·

V$8Nd. 1qe1 mcm brtJ sp.."'<lrelOvanjo pn breku globlje. kot pf\ oslal1h rlr•

V$Sn1h vrstah

8.2 Višinsk a rast

8.2 Heighl Grow1h
V pmh 181111 Jt f)ll oreku vl$on$~1 porastek veČJ I od OOganjklh •Z ~orooi o
l7 pa.nja kot pr1 ml.ad'tk1, k, 1e .tra.sla iz semena OdganJki iz knrenln in
panJa '" v p<vlh l$toh IXJvečajo l$1oo celo do 60 om. ml ...llke ozhorna se·
menke pa le oo 20 c.m. Po.tneae P111e prl•asča nJ~ odvlliro od tUb~ ter
cenol~ega sraM& osebka Osdbki v 190'1'f ""'~~)~asti lm<tjn ~
v•!lnSko ra$1kot-1>1<! v ooln<lnem alow l<e< Jf' v<tČII\a t<ekovv oana!njih
slovenskih gQZdcMl> • podobno tudi v Nemb1• 1n AvslnJi (KAUSCH·
9t.E0<8.1 VCW SCJ..I ~E'UNG 199d). pohsnjel'li"' v n•2)e t::lasti se-sloja. t9tkO
predstavimo blo<Ovo značilno vo!insko •asi za ceiOino !ivlteo]sl<o dobo
Tak§ no rast bl doc ili. če b1analiz•rall drevesa.la !10 mela Sl)(Oseer.oklo$nfo
v celi uvljen,skl dobi, vendar so I&Sila 2110traj se$lOja jrast dreves na pros.lltm. 1zven gotda af• na travrlku pa zopel drugačna) Te. pa pomeni, da st>
•mela oovalj dlr&laroe s-e tfobe oc zgoraj od s1ran1 pa le difuzno svetlobe.
tn
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M 'Udo

~ tn

.an. .tnat.lnotl bl'el-.a Sotl'w .tJtrrwL1U Ctano ...

san..n,.

tla g oftl>onu št <te predsla"Jtjena "~inska rast b<el<a na seslih lokacijah
in SJCe< , Sutw krajino. Se~ krajflr in na K~skem. Skucno SlliO an.>lll~ah
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v pragloonie. 3 so ooden• osnovn• pooallcJ anel•t"'anlh dteve~
K~lte razv>dno <Z graf•kona. 1ma nojv&ČJO "'~lnako rast ble~ cz Brezove
Rl!Ot•v Suh• kraJ'" ' ZanJ<ah ko lud o predpostn·~mo. da JO 011 v ce~ bviJ&nJSko
<:00•v raz:e<Ju vlada~h osebkov. Zolo bolahko vzelo v•i •nsko krivuljo 10911
drevesa ~ol np.tno
vilinske rasli breka na rasll$čo Overco Fogfllurn.
Na r.!>tahh nilhaJallštlh so bill at1.DhZ1mru b1ek.1 ki ao bilt pob~njenl v soodnJt
l!IOj ses101a: •z,ema •o ble~l na PafkO'il 6Plc•. kJer so nnal•zlmna drevesa
pti(l)!!lala razlttNm SOCIAinun plascern bito 1" v 9r•ftkonu ~~ :l posebej
pte>.."''.t.lV-ena voilnsJ<a rul breka na PatkOVI
10 loče<>o za drevesa
131ft·.nofl SOCJalnh pl. .b C.. prtnWJIImo rosin<) kriVUlJO zgornl<'!g:~ SOCialnega
!lo;a z ras111o krrvu!JO bre~a" BrezOVI Rebrt. "'dlmo. da sta zelo podoen•
u;l 1>3 tanko ro pcdnllnost UljOlaviJIII"' le do alllrtllli l91et (ker je n~JSiarej!i
:~~~alrz•~nl osebek na P•,~ovo 4p<.r star samo )9 1<!1)
hp; ~ni"90J~nlll aniOI~~Ih lunkd J. "'odnesli koefic>Cnlov ter ltldoksl
•ol'<liteije 1Rl so podao. v pr~ledr.d 11 4
S pr.,gl'i'dn.-,e St 4 Jt ral'llldno. da u upo~llbljCna ana~•tn• lunkcrje
zetc dobro
podi!KOI't. IJ &NIO ji~ dobM z e.tl<tln•rnr analizamo
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Kotar, M.: Razširjenost in ras tne

značilnosti

breka (Sorbus tormina /is Crantz) v Sloveniji
Grafikon 4: Debelinska rast breka
na različnih nahajališčih
Graph 4: Diamerer Growth of Wild

SeNice Tree on Different Locations
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8.3 Debelinska rast
8.3 Growth in Diameter
Rast v debeli no je odvisna od rastišča in osvetljenosti drevesa. Na dobrih
in ob sproščeni krošnji doseže brek razmeroma velike prsne premere. če pa je njegov rastni prostor pod zastorom višjih dreves, je priraščanje v debelina manjše. Drevesa, ki smo jih analizirali v prejšnjem razdelku glede priraščanja v višino, smo analizirali tudi glede priraščanja v
debelina. Grafična predstavitev te rasti je prikazana na grafikonu št. 4.
Funkcije, ki podajajo debelinsko rast, so podane v preglednici št. 4. Kot
je razvidno z grafikona, so razlike v prirašča nju v de belino manj izrazite kot
v priraščanju v višino. Drevesa s Prelesja, Brezove Rebri, Roga in deloma
tudi s Pajkove špice imajo zelo podobno priraščanje v debelina; slabša pa
je rast v Krvavčjem vrhu in Zafari. Krvavčji vrh je na rastišču hrasta z ga brom,
Zafara pa je sicer na rastišču gradna z bukvijo, vendar meji z rastiščem
hrasta in gabra. Mogoče v tej združbi vladajo slabše razmere za rast breka.
Dendrokronološke analize so pokazale, da so breki v času, ko so imeli dobro
osvetljene krošnje, tvorili 3 - 6 mm široke branike. Zato lahko trdimo, da
brek v ugodnih pogojih razmeroma dobro prirašča v debelina (do 12 mm
letno).
Pri breku lahko ugotovimo, da se z zmanjšanjem osvetljenosti močno
zmanjša rast v višino in manj rast v debelina. V starejših sestojih hrasta,
bukve in breka je brek potisnjen v spodnje plasti, vendar tudi tukaj prirašča
v de belino. Verjetno je v teh sestoj ih hrasta in bukve v spodnjih plasteh še
vedno dovolj svetlobe za debelinsko rast breka. Nasprotno pa bukev, ki naj
bi bila veliko bolj sencozdržna kot brek, ne vzdrži v spodnjih plasteh bukovih
sestojev, zato so le-ti višinsko zelo homogeni (KOTAR 1991 ). Verjetno bukev,
če se pojavi v spodnjih plasteh hrastovo-bukovega gozda z brekom, preraste
v streho sestaja. Brek je nekako prilagojen rasti v spodnjih plasteh svetlih
hrastovo-bukovih gozdov. Žal pa v tem primeru ne proizvaja kakovostnega
lesa. Po drugi strani kaže njegovo prilagojenost življenju v spodnjih plasteh
svetlih sestojev tudi njegova regeneracija, saj se ohranja oziroma razmno·
žuje v glavnem z odganjki iz korenin. Generativno razmnoževanje je v
manjšini, saj drevesa v senci le redkokdaj cvetijo in še redkeje obrodijo, in
če že obrodijo, je veliko semen gluhih. Tudi v primeru, da so semena ka ljiva,
jih le malo vzklije, še manj pa se jih razvije v novo drevo.
rastiščih
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9 UPORABNOSTLESAINPLODOV
9 USEFULNESS OF WOOD AND FRUIT

9.1 Uporabnost lesa breka
9 .1

Usefu Ines s of wood

Les breka ali brekovina Ima barvo mesa, včasih prevladuje svetlo rumenj
do rumenordečkasti, včas1h pa celo ~avordečkastl odtenek. Čeprav literatura
navaja, da so temnej~e maroge v lesu razmeroma red ke (KAUSCH.
BLECKEN VON SCHMELING 1994), je imel velik del analiz1ranih brekov
še posebno, če so bili starejši, jasno 1zražene in široke temne maroge: t~
je 1 i. ''pisana brekovina". Nekatera drevesa, predvsem slare1ša, tvorijo v
starosti temno obarvano jedrovino. Takšen les nekateri kupci zavračaJo,
drugi pa, nasprotno, celo iščejo Poh1štvo iz takšnega lesa je dragoceno,
pravzaprav unikatno: na prvi pogled, kot bi bilo iz palisandrovine. Ce je
brekovina brez temnih prog, je podobna lesu hruške, skorša ter jereblke.
Teža svežega lesa je 870 do 1.130 kg/m 3 , gostota lesa. to JE! teža suhega
lesa, pa 630 do 870 kg/m 3 . Brek spada k raztreseno poroznim drevesnim
vrstam. Značtlnosti brekovine so: velika trdnost, velika elastičnost. slaba
cepljivost ter velik skrček Tako se les skrči v vzdolžni smeri 0,07 %, v radialni
4.76 %, v tangencialni 9,19% ali skupno v prostomini 14,47 %. Vendar, ko
je enkrat les osušen, obdrži svoje dimenzije, ali kot temu pravimo. ·ne dela".
Pri obdelav• se izredno dobro polira, vendar zaradi velike gostote slabo
lepi. ~trake bramke ne vplivajo neugodno na njegove tehnične lastnosti.
Brek sekamo pozimi. najkasneje do maja morajo biti hlod• raziagani,
sicer postane les lisast. Furnirska drevesa morajo bill posekana tn oddana
v janua~u in februarj u. Zračno sušenje desk tn plohov traja 1 leto za 1 cm
debeline, pri tem pa se izogibamo suše nju na soncu. Skorjo v času sušenja
odstranimo. Nadaljna sušitev v sušilnici. ki je potrebna pri lesu za predelavo,
to Je na 8 % vla.žnosti, ne povzroča nobenih težav (KAUSCH-BLECKEN
VON SCHMELING 1994).
Brekovina je bila v preteklosti nepogrešljiva in sicer za tiste dele, ki so
bili glede mehanske trdnosti še posebej zahtevni Vendar je uporabnost
br eka v zadnjem stoletju nazadovala; na tem področju "mehanske uporabe'
so ga vse bolj nadomeščali drugi materiali. V bistvu sta bila ponudba in
povpraševanJe uravnotežena. Na trgu je bilo vse manj brekovine, ker je
gozdarstvo srednje Evrope opuščalo gojitvene obliko srednJega gozda, ki
je bila za vzgojo breka zelo primerna, istočano pa se je poraba brekovine
!udi zmanjŠala. Po letu 1986 se zanimanje za brek povečuje, tako da Je
bila brekovina v letu 1992 med najdražjimi vrstam1 lesa v Evropi. Glavni
porabnik je pohištvena industrija oziroma predelava v furnir. Tukaj so glede
porabe breka praktično neomejena možnosti. Drug• porabnik breka so
izdelovalci glasbil. Pri tzdelovanju flavt je brekovina zelo iskana; prednost
dajeJo svetlemu lesu, ker je pn nJem lažje ujeti enak barvni odtenek, kot pri
pisanem temnem lesu. Tudi izdelovalci klavi~ev se ne morejo odpovedali
breku. Brekovina s svojimi lastnostmi zagotavlja, da bo precizna mehanika
klavirja brezhibno delovala v zelo različnih 10 spremenljivih okoljih. Podobno
so tudi pri čembalu nekateri sestavni deli iz tovrstnega lesa. Kraljica instru·
mentov, to so orgle, imajo jasen in bleščeč ton , če so male piščali in njihovi
nosilci narejeni iz brekovine
Znani nemški izdelovalec glasbil Hofmann izdeluje iz brekovine in skor·
ševine nam nekoliko manj znani instrument, to so škotske dude.
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Nadaljni porabnik brekovine je industrija merilnih instrumentov. Tu je
Tubljena zaradi njene lastnosti, da se ne krči in ne širi, ko je enkrat
~:~~šena. Zato so n_atančna ravni la prestižnih izdelovalcev tovrstne opreme

.
..
.
..
. .
.
.
narejena iz br~kov1n~~
v primerjavi s poh1stveno mdustnJO sta mdustnja menim glasbil maJhen
orabnik brekovine, zato cene tega lesa oblikuje predvsem industrija fur~idev. ilustracijo podajamo gibanje cen tega lesa na posameznih dražbah
(aukcijah) v Nemčiji in Franciji (KAUSCH-BLECKEN VON SCHMELING

za

1994):

. Niedernhal (O) 1989, 5.610 DEM/m 3
_ Braunschwig (D) 1992, 10.000 DEM/m3
_ Chalindrey (F) '1992, 47.270 FRF/m 3
Leto 1992je bilo glede doseganja cene breka rekordno, vendar so cene
ostale zanimive vse do današnjih dni.
Tako lahko zasledimo v pregledu cen iz februarja 1998, da je bila najvišja
cena za najbolj kakovostno brekovino na dražbi v Alsfeldu 18.309 DEM/
3
m3, povprečna cena pa 4.739 DEM/m . Podobno je bila tudi februarja 1998
v Neunkirchenu (D) povprečna cena za m-' brekovine 4.175,26 DEM, najvišja
cena pa 20.044 DEM/m 3 (Vir: Corminaria, No 9, maj 1998).
Danes je promet z lesom znotraj Evrope skoraj prost, zato bi se Slovenija
lahko pojavila na teh dražbah, če bi imeli brekovino ustrezne kakovosti.
čeprav imamo razmeroma veliko število teh dreves v gozdu in razmeroma
veliko nahajališč breka, imamo zelo malo ali pa skoraj nic takšnih dreves,
ki imajo debla furnirske kakovosti. Temu je krivo naše zapostavljanje te
drevesne vrste v preteklosti.

9.2 Uporabnost plodov breka
9.2 Usefulness of fruit
Da so brek poznali že v starem veku, se mora zahvaliti svojim plodovom.
Njihov zdravilni učinek pri koleri in griži je tej drevesni vrsti botroval pri imenu
"termina". Leto dni po tistem, ko je izšla prva slovenska knjiga, je v Straf1burgu izšla knjiga o zeliščih, v kateri avtor H. Bock (1551, KAUSCH-BLECKEN
VON SCHMELING 1994)omenja, da ljudje uživajo plodove breka podobno
kot ostalo sadje in sicer v jeseni, ko se omehčajo in izgubijo svoj trpki okus.
Plodove breka so prodajali na sadnih trgih v Londonu, na Dunaju in v Pragi.
Iz plodov breka še danes pripravljajo marmelado, ki po svojem okusu
nekoliko spominja na šipkovo. Prav tako okusen je kompot ali pa čežana iz
teh plodov, ki jo servirajo kot prilogo k pečenki. Daleč najbolj znani pa so
plodovi breka v žganjekuhi. Brekovo žganje ima okus po mandeljnih. Ta
priokus, ki je izredno močan in cenjen, dobi to žganje zaradi sestavin, ki so
v pečkah brekovih plodov (benzaldehid, benzilalkohol i.t.d.). Vendar pa se
ta aroma tvori v procesu alkoholnega vrenja, ko poteka tudi encimatska
razgradnja raznih glikozidov in kislin. Aroma po mandeljnih se torej ustvari
in ni dana že v pečkah_ Drevo z močno razvito krošnjo da v letu obilnega
obroda 100- 150 (izjemoma 200) litrov drozge, iz 1OO 1drozge pa dobimo
4-1 Oli1rov 50% brekovega žganja. L:ganje mora biti dvakrat kuhano. Cena
žganja se giblje v Nemčiji od 200- 300 OM/0,7 l. Naravnost neverjetno je,
da Slovenci, ki smo pripravljali žganje iz vseh možnih gozdnih in sadnih
plodov ter celo poljščin (pesa, krompir), nismo in ne poznamo brekovega
žganja, ki velja v Evropi kot najbolj cenjena žgana pijača.
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10 BREK KOT NEPOGREŠLJIVI DEL GOZDNEGA EKOSISTEMA
10 WILD SERVICE TREE AS INDISPENSABLE PART OF FOREST ECO.
SYSTEM
Brek se je ohranil predvsem na toplejših in bolj sušnih rastiščih , teprav
ga nismo pospe~evali. Njegov delež je večji v tistih gozdnih sestojih. ki so
bili predmet preintenzivnega izkoriščanja. V teh sestoj ih se je uveljavil kljub
temu, da ne dosega tistih dreves nih višin kot ostale drevesne vrste. čeprav
je polsvelloljubna do svetloljubna drevesna vrsta. V takšnih razmerah je
brek lahko izkoristil prednost. ki jo ima pred mnogimi drugimi drevesnirni
vrstami. in sicer razmnoževanje z odganjkl s korenin. Pn vseh "katastrofalnih
razgradnjah starega sestaja' je brek že v naslednJem letu pognal potomce
na celotni površini, ki JO je preraščal s SVOJimi koreninami. V teh sestojrh je
bil brek tisti, ki je skrbel, da so bila tla takoj po go/oseku porasla z mladjem
in da se je pričel ponoven razvoj novega sestOJa. Brek, seveda če )e bil
prisoten v matičnem sestoju, je bil listi, ki je skrbel, da tla nrso bila nikoli
razgaljena in da proizvodnja ekosrstema ni bila nikoli prekinjena. Zato rma
brek v teh ekosistemih močno poudarjeno varovalno funkcijo, ta pa je pogoj
za nemoteno funkcioniranje gozdnega ekosistema, kr Je podvržen neprestanim motnjam.
S svojimr cvetovr in plodovi prispeva brek k pestrejšemu živalskemu
svetu. številne ptice ter druge živali se hranijo z njegovimi plodovi, zato je
pomemben vir njihove prehrane.
Breki z lepo oblikovano krošnjo povečujeJO tudi estetsko vlogo gozda V
aprilu in maju, ko cvetiJO, prekinjajo gozdno zelenilo s SVOJimi cvetovr. V
jeseni, ko listJe spremen1 barvo in ko zorijo plodovi, pa brek prispeva k večji
prsanosti in bogastvu barv. Zaradi izjemno bogate krošnje je brek zaželen
tudi v gozdnih omejkih ali pa kot posamično drevo na pašniklh.
Brek bi se lahko uspešno uveljavil v Silvo-pastoralnem sistemu, lo 1e v
drevesne-pašniški rabi kmetijskih zemljišč. Ker kmetijstvo zaradi neekonomičnosti opušča travnrke in pašnike v vseh nekoliko odmaknjenih legah in
te površine intenzivno prerašča gozd, b1 uvedba drevesno-pašniških sistemov ohranila pašne površine, ki so marsikje zaradi videza krajine nujno
potrebne. istočasno pa bi clvtgnrlo donos teh površin _
Ta način rabe zemlJišč uvaja;o v Angliji, Franciji in celi vrsti submediteranskih in mediteranskih dežel. Opuščeno kmetijsko zemljišče posadijo s
sadikami gozdnih dreves (100 sadik na ha). Ker ;e razdalja med sadikami
zelo velika, se pod vzraslimi drevesi nemoteno razvija !ravna ruša. Drevesa
služijo pridelavi lesa ali plodov. istočasno pa dajejo živin1 senco ter zmanjšujejo učinke vetra. V Evropi se je uspešno uveljavil v teh sistemih hrast
plutovec (v mediteranu) ter divja češnja . Prvi je zanimiv zaradi pridob1van1a
plute. druga pa zaradi pridobivanja visokokakovostnega lesa. V našem
submediteranu ter v ostalih toplejših legah bi bilo pnmerno poskusiti tudi z
brekom in skoršem. Oba sta zanrmiva z vrdika lesne proizvodnje in pndelave
plodov (KOTAR 1997). Vendar pa moramo poudanti, da tovrstna raba
zemljišč ni gozdarska. ampak kmetijska raba, ki ;e oplemen1tena s proizvodnJO lesa in plodov gozdnega drevJa. Prvi tovrstni poskusi so zastavljeni
na Vremščici, in to v okviru raziskovalnega projekta. Rekulliviranje opuščenih hribovitrh kraških zemljišč z okolju prilagojenimi tehnologijami reje in
zdravja živali (POGAČNIK 1998).
·
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z,AKLJJČE I< Z RAZPRAVO
11
Il CQNC.IJSJON WITH OoSCUSStON

v ~:5)-Jh gozdoVif\ raste 71

samontk~ drevesmh vrst vend;lr so

~e<•

od n111 prl>OIIIe v <ako majhnem \;evrlu da 1m grozo ozgrf'OI,e.
~ ~· ~ ~vamosJ atrebljent• ,e pn to.tih "''lan. kr'" pn nas P"'a'"'aJO
~ oo0u svql9" areata Ta.,ne ~lo 50 lalar$<• j8vor (Acor raren...-um l..).
Cl)llllnok ( Or#t<A; cmmriB Lam 1"' c;emprin !Pt= Cfll1"bra L ) Pn teh lll$1ah
soosra~wrmw posamtZT\r oseo~r inorvarill Fh bomotahko aamoss.ldnjo
Iri raw~o~"'·an~m v drevunreah lil< labotatorij h iPreko tkrvnth ~Uilutl To
\tov~čtlo taKO red ~e da tudi oopolna za!črLa ne bi preorečfa
~~~a u.qonoqa Zato njrhova ohran·t~v nt nalog~ samo~z<l;lrJelo amoak

vrste so

tudi v..".. nsuh rn&~tuclj, KI se ukl.ar;a,o 2 namvf'O oedrU.no. P~ teh pa
rast<! v <tovensklh gozd()llih •Jel•ko drevunrn vrst ktrmap ra:rmeroma......,
are3i<l oar•vn• razprostranjbrlOSir. vendar ae &tavrlo l&h dtoves (OOSIOUII
vtlla(IO !n18nj&uJe To so vflte. kr ~~~~u~IJap n• svOjo Slevr~r. ke< so
el<onor"$l<O z vrdrka proizvodnJI. •••nlzlllrnllvt rn 'h pn nairh wepo/1 v
gozdu nu pospe&utemo. atr p~ Jrm ne uatre:o na~• ravnan,e z 9(lldotn . ~~
Jo naf~·Jnano na posr><>levnrtro ekonomako Dnrmrvetion vrot vpretSI.em
~lole ttu jo t<arl Gayer. kr 1~ bir ~oen n•)votJih nemCluh gozdl~rh S(rol<ov·
")ltkov v<ell tA•ov, napov..,al tamno ptll'todnoll vsem "podrel"""" Clre·
vcsnrrn vrstam" Avtohtone drtvesno vl$18 )'1 c1o1• • ln s~UOine "' Sla!<

u

Ql9·.'n0 drevesn",VIIIf:!. VZpoledn.6111VUneVI"I.te tor poQf~ Ur1'lCINdO

drovosroe vrste V zadnro lkuprno rt tJvtw~t rned orugomll\tdl maklen. ble~!
tesn•kOln drobnrco V drlJQlrtd"J• 5""1• rnamenr~o IU'Ijrge ·aqe..,. go.tXl<W'
(Pe• Waldbllu) Il lote 1882 ~~ bo<hje". Vl$18 aamo Ctl'l"'f•. vend;Jr kolje
1a,:.R<~ I ' •to vrst6, Dow pat.Aul, lahko PQII-n.dr un.,.... v zgra<:~t>r
Sft~:o,a" V ~e lrtr, prtnovtje.. lzoajlrste lv1t~ ~ leta 1~ pa 1(! za te
padfPj&ne VF$18 llp<Jai, dl je VQOZdovth lled<\tl eYnlDe V<!lrlcO ~V8$111h
v"'· k; rma1o pOdtettno vtogo Mnog6 od 1eh so bire ne~oa1 bogato zasto·
par•e. rn so cto)ale '"Soi<O<)(II\jiiM., Wotentu VM<~;Jr "'bolJ rn 0011 umrkaJO
xar~or uniformiranega ravtlaflt' z 9<)Zdovr 111 v~ona od nph bO kn1alu po.
polnoma rzgln~a rz na$1h gozda. (CAVER 111112. 1698) Med tak&ne vrste
t• !~ l&krol uvrst~ čtno rn DOlO fOPOio, malden blak . jereO.ko s~orl. diVJO
&:>lnto. drobniCO. 1/'_snrlco oreh rn bw NjftOOVll napoved "" bolj all mBnj
Uf<$'lrtu,e, OOYI!oi'O od doler. rn n•(rne rAvn.1nta 2 goU!ovl
Brek je dre~ ws~. lo je bda v vnh d~denjlh slrokovnth u~b.-:k:h
k4liOr ludrprr riVII.Infu l gozoovr uvričene meo podro,one vi'$ le Ceprav je
nJ~ arealv Stoo.ronr)rl3vneromavelrk JOn1ena ilevrtGnost v nollh oozdov:h

oo

·llljl!mcnelultenn nanaialrit • razmeron\i $krorMa. Po$pO~e•anlc dr ugilr
orevevon ~. VIla "te tesno no loge. oomtajevan1o pod zaslorom ln nepo
l "~ fljt!ntl1 QOIIIVeflrh lastnosllao WJmo rul~ate rr vuokr, kr so pospelrlr
1\3910 upadanje ~te'lllčl\0611 breka v Sloveniji
Nelcdallj« ve~ ka povpraieva")e po lesu breka se JB v 20 stoletju tmanr
~~10. ke< so ga nadome~lah z drugimi marerinli. zate> trg z tosnrmi &orto
l"'lf'.nU ,.. z-az:nrwal vse mant.še ponudbe tega lesa. Plibh2no pred dvema

dos.eUeljema pa so"" razmere ne trgu z bre~ovino pooolnoma soremenrle.
kl)l' se )8 I>Oj~Vd nov porabnik, lo,. pohišlvena lnduslrlfl . Cene VISOkOka·
~:1Y0$1ne Il<okovine so prekoračrle V!le razumne mejo Temu povprewven)V
ki bO ve')elno lrafi'O, ~e dolgo ne bomo ladoshh• ponudbo. kl!ltma ~na
ndraslrh bre~ov debi• z manj kakovostnrm lesom. Volroa drevl!l no 11416
dele ina ~rimeme vzgoje. brek smo smatraJI ko1 manJ aU pa calo Mlma.nt
pomemono crevesno vrsto To omalovaleva~1• je b~o tOir~no. ca veli~
qozda~ev te vrste sploh poznalo ni.
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Brekje pomembna drevesna vrsta z vidika proizvodnje lesa in plodov
okoljevarstvenega vidika, glede vloge, ki jo ima v prehrani živalskega sv~t~
ter z vidika rekreativne funkcije gozda. Zato mora najti mesto na vseh
primernih rastiščih v gozdnogojitvenih ciljih na vseh nivojih načrtovanja v
gozdarstvu.
Zaradi njegovih rastiščnih potreb. kot so: svetloljubnost in toploljubnost
(NAMVAR 1SPETHMAN N 1985), na drugi strani pa sposobnost prenašanja
dolgotrajnih suš in uspevanje na plitvih tleh ter zaradi posebnih rastnih
značilnosti breka - doseganje manjših drevesnih višin. izredno majhna
konkurenčna sposobnost. nepravilna rast ob nezadostni osvetlitvi- terjajo
od gozdarja poseben pristop pri pospeševanju te drevesne vrste To posebno gojitvene obravnavo lahko strnemo v naslednje smernice:
- Pomlajevanje breka je prvenstveno vezano na odganjke iz korenin. zato
je potrebno na pomladitveni površini ob matičnem drevesu - po njegovem
poseku- odstraniti vsa drevesa. Pomladitve na sečnja je golosečnja, velika
do 5 arov. To površino je potrebno zaščititi pred divjadjo.
- Rast breka v fazi mladja in gošče ni nagla, vendar tolikšna, da ga ni
potrebno individualno pospeševati. Običajno ima brek v tej razvojni fazi
majhno prednost pred bukvijo in gradnom (na rastiščih breka).
- V fazi letvenjaka in drogovnjaka so potrebna močna redčenja. Pri tem
oblikujemo šopasto do skupinsko obliko zmesi, sicer so potrebna prepogosta ukrepanja, ker ga bukev ali graden- običajno brek raste v sestojih
teh dveh drevesnih vrst- izpodr"lneta (Fran ke 1990). Zelo uspešna je vzgoja
breka na gozdnih robovih in ob poteh, kjer dobi za svoj razvoj zadosti
svetlobe.
- Proizvodna doba breka je od 1OO - 150 let, odvisno od rastišča. Pri tem
moramo upostevati, da brek - čeprav je razširjen na sušnih in toplih rastiščih s plitvimi tlemi- doseže najlepšo rast in razvoj na svežih in globokih
tleh, ki so dobro preskrbljena s hranilnimi snovmi.
- Na rastiščih, kjer je brek nekdaj uspeval, vendar je izginil iz kakršnihkoli
vzrokov, bomo brek ponovno naselili s sad njo. Vzgoja sadik je povezana
z velikimi težavami, vendar imamo v Sloveniji strokovnjaka. ki je zelo
uspešen pri vzgoji novih sadik (A Šiftar). Tak6 Vrtnarstvo Murska Sobota
že nekaj let uspešno proizvaja sadike breka iz semen. ki ga naberejo na
različnih nahajališčih naravnega breka. VzgoJa mladja iz sadik, vzgojenih
v lončkih, je uspešnejša. Gostota sadnje je 1.000 sadik/ha, pri tem pa
moramo sadike zaščititi proti objedanju divjadi (SCH6FBERGER 1990).
- Gostota in kakovost breka v naših gozdovih kaže, da imamo danes razmeroma veliko breka v mladjih, goščah in deloma letvenjakih predvsem
v zasebnih gozdovih Suhe krajine, Bele krajine, štajerske in Primorske
(na primernih rastiščih) in razmeroma malo breka, in še ta je slabe kakovosti, v drogovnjakih in debeljakih. Zato se bodo kakovostni sortimenti
pojavili na trgu šele čez desetletja. V tem času moramo te mladostne
razvojne faze negovati s ciljem, da dosežemo čim v\šji delež breka s
kakovostnimi debli, hkrati pa izkoristiti breke v debeiJakih (ki so slabe
kakovosti). da v procesu pomlajevanja dobimo mladja, ki bodo imela brek,
ki je nastal iz odganjkov iz korenin.
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DISTRIBUliON AND GROWTH CHARACTERISTICS OF THE WI LD SERVICE TREE (SO RBUS
TOR!tfiNALIS CRANTZ) IN SLOVENIA

symmarv
Tlle wild seNice troel.!>orD<J$ tOimlllalis Crantz) IS one ol71 nanve tree sp&e~es 11 Slovema lis ruotwul
••'ec.,., "'Ih• area ol ~~ilo ost. oal<lbeech and ~~~ CQtesu"' r~wely warm loc>Jtoons " os found on
1118 tftfard subell:lne fill! IOn ...t.&re ' reaches aMuc!es oltpprounately 750 m abcMI oea tevwl on "''""'
,., ,.._om•<lll~anean o;llm;uo ~ may grow up to an "'tl!Ude et 900m Toda}''s ~"""otu.. ~lo sar.11
.,e rree 111 S1ovenoa '' not 110 ~omaii!Nt ~ woU<J neeo to oe ..u..o.o "' NJi& ol ~r.dangen!d
~
~- ~ 1ts "'"'" on 111o tt>res1 sln.dure contlnUes to decnase ;u oelc<e. •.,.. soon need lo be proteded TM r~aso<IS ieadong lo tnos Quock reduct1on ol ~!le~ tree poplllaoon are. "' pa<taa.~lar lht accelera ted cuiUvaHon ol other, aoonomJCally mae rnterftitlng, speae!, lnaeaSe ol growong Slock$ on lhl
IOJ6SIS. "nd the r~gene r&HOII of forest• under the st>elter ot !/le oarenl loteS~ sland The wold seMo;e lree il

'*'"'

not dlsappearlng duo to 11\Creased de mand for 11 bul becauH ol • change m the fo<esl manl\ljet'l&nl
1'he ocorog~t~~l d cm~nd , ol tne wild seNice tree. l.e. ijs neG<: tor llgN ane warmth o" (Ilc! one hand, and
tiS g<OWI~ r.hanrcl&riRIOCt, r.e relatively slow growll\ fon h~ ) and fowwmpe!IINaness. on Ih o other hand,
~aoe c:roa!A)(I a 611ualoon oNhOtt the wold serYlU rr"" has dilftcul~ SUI'VMI'IQ under the p<esent condlfrons
and foreolrv 1n Srovenra rt-., regene<at!OO\ct tile wllel se""'e l'te 1$ maonl't ~nkeo tu root sud<ers, and. only
108 smrlll ..tenl to reQf'>dudlon by rneans olseed fft""' 'lkly fl1911N!<"31l011 lEGhnocluet must be oartJCU~ ~lO lhos VH II)OOM- a faeSl IS .-.;,ener.Cto will> the~~ tree
To<l:w n SI<Minoa,lha Wild ' '" "'"' 1ree a loci>!ltl:l ., ()llrtlcUar on warm and dry &ltes - . . ltle c.ompel~lveiiC$1 of Other Uta 'l>eC>e$ o$ mud1 ~ ln wen ottumstances <ts share fl tne nutnbe< l)ltrees
may ro~ to over 25% l1owevtlr. thr$ only appliesiO caws
tile ceyellerllllon al thr! old toresl Star'ld
was performed With • o:l••r CVI of a reta~ly srna-. ar. .. •nd wt~ere the wtldsei'OIICE tree hav1ng been prese~•
fll th~ parent loresl 'taf\CI ln su<:r> condruons the young wtld IWIIVlCe uees oeveloped trum root sud<&rs.
wflre/l covered IM r~tgel'ftr•cf!d Surf~C" ln tar~ QUIInhh<!s U SOQn as ll>e foliOWlrog year
ln Europe, u1e wood ol the wold seMc:e tree fta. been muc/lsought after in 111e last deude and may, in
cases whror•ll ra ol veneer qualoty. rear:h lant.aolrc pneM. Unlortunately, SJovenia wiD not oo prosen! ln this
malket lOJ some Ume, as tne Slavenial' lotestl!ilt>dt compnse only seMOe trees w11h low·Q~mllty see ms, or
even with rnatltedly IOw-<lua~ly stems Thrs low QUOl ty can be Mcnbed to the Slovenian IOI'MI r.ulllvnllon in
the ~ti• ..nete ·~• _.._. fllwVw>gl_,.e not ~led. and l~e crowM ol eorvoce troos were
not~ . The ~ dernarlclng 6et\'U nee . will\ 1 matked teooency 10 develop lb Q'OWflln the dJrectlon
olllph~ developed • auwn on a!T'f hole- ~ ., ll'oe stand r;anopy, lhos causlng IM stem 10 becoma uOO'<ed ano ollen lwl&led The6e ~ 5eM()e I r - muot be UMd lo reoenetatt or reslore
f!n-.U o " by m-.s Ol . - sucl<8r5 and .llumP spmubl Releaslng the SI'JNfoo tree '" oldef d<MolopmenC
phHet ol IM foresaltlarod ol matlA tt-1 does not r:avse • aotKfaCUiry roooelotl, es lhereecdotl ~ very
slow Tho wild sarvu ue wt.ch rs founcllllllle lawef ooaol ci8$Sits ~evol$) oti he IO<eJt tl<lnd, reaches
the upper class only ln rare cases 1\ seNtrA true ff0<'1 the lOw ttass of lho torest Is nor produoilve, and
cannct panrc•pate ln the <tll!OO<!r81i0n wun sead. but w•th aud<el$ from ils ;oola O ur fore&ts will not )'lela
QUIII'ty-stem trees reJ~dy for ~lllnQ Y~~l~ oor young foreol$. whtch contaln thls t poeles, gro w to become
sla~~<a ol maturo lleu. and onry on ll>t COndluon li>Oi these st&nds will be adequately cullovoteo <nthese
stan:ls, we NM!d to l nrm groups, wf>rlo lh&S •tructure offrt<S a less rornpllcaled farm ol w luvattng speoes
"">'en att ieu c~ . ana the wld HMCA lree Is sud\ a tree specle$. lU ll'\e Slovenia o (orulry fo·
Cl~~Sa& on btsl <::utlrvatiGn ~on • (X)o-Mturaf siMCurture we dn nnt havtt tn r:t'IArtogtt tne. der.r~red antt
~ted IO<eW)' method .,.. ade< 10 muu.a"' ll'oe wold serv~ lree We musL "owever use lhe method
C>Orll'stoncy 1"" co-natunrl .,lvo<;uftu,e roopocU lhl ecologw:at needs ol o-. lnte · -· ltS Qf0W111
rc!~ o'oomenl Characlens~cs. (s cuftrvtlbon prooemes. rt1 regenera<oon ecology. es ..... es fo<6SI ""'n
.-~ano lot051 tenaong goals ~ w& constoer a<l ol thls, there is nooanQI!I ottllott ~CIIUppeamg
-on~ contrary liS share will rncrease, and ll'wl ln lorest•fand• wher~" "nt onc41 wu !>'ewnl Al1tlough
lhe Wild service tree rs res.tncled to r•la liv~y (>001 naMal &taf\Cis (low S<te prOducuvuyl. c read\es the best

""*•

gtowthon d&e;l. fresh and m1nerak1ch l>Otl, whe1a lt1e growin g season IS Ion~ H!!trtt. -~ m•y rea(:h ~height
ol :lOm. astem diameter of 60 cm and more. and a w•dlh ol annuol rongs of uo to 6 mm on sud\ stands, wrth
ar)equatatandrllQ, 11 nas ste ms wiU• h•oh.quallty wood,
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The wta se<vice 11M Is a SI*IH whlct\ can M OUIMIIICI liso outSOde ol woodf.. l e. "' the SO.C:alltO
On PD&Iurelanll,
we plalll trees in a '-•ge-meshod net. wh\ch setVe the prOduction of WOOd. and Dl fruit At 11'111 same 11",.
gressland can 11w-.. beneath, MrVIng M pasturo fot •v<~slod.. moslfy small arwnals These lrees (50 - 1oai
tlal .",.. ~ to 11>e gre.-.nd. and contribute to "" rr•rn osed eccnormc e~ ol the paollJrelana.
ln Sloven-e. thil 1YP" oiUS41 ol agriculturel land covld be lrled ln ll>e low Karst (irn.s;ooe) reg1011. Whe,.
lhere i$ exteflde<l pa5tureland yielding iiHle We are not deallng wift> a ct1ange lrllm paSlUre 10 forest hftrt
(pa$Wieland t>eoomong lotest~ ~ wilh ogncuiM~-breeding UM w!lich • baseo llclCh on breeding
ca !Ue and on me Pf1)dUcDon er WOOd and lrvk. w~n lhe w.k:f seMce Iru. tne IMI may etso be an lmportnnr
source of •ncome, as k y.elds hoghly valued alcohool
~ systoms, wner• the Wild ..rvlce tree ll•nctlons •• a mulb·putpOse aop trHt.
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Slo.o"""' PIJbloc Ooooo> oo For.. ta. G<luJll!lkiVO$Ull~. No 5-6/1998 lu $loYene ·N'!h asu~

"*)'ln ~"ggll\. LI QUOlL 8
11'1 N "'Sloven an p~Jbtc opnan t Sl91a.r.-.yc, h

~~.r,ey.d

per1ons waro isil.l<l about the inpoc1anca of file forests

1c1r-""' IlU<-. ""' .. • ....,... ol ._.... on how ~o~ .... woro eodlngered crue oo .,, ~on. ox•gg•r•••a
........ ....0 ... - .... ol"""* ...... Thot) w ........ wild ~ho lhoulo ~an ... ""'nogement ol Dli·
•'* farM.b fhe resoorwe paC.efN we.f\! INIIyz:ld iti pli\IQ.Ar .cOOrdfng to CN! ~o. persor,sl" adueatiOI'I lhe
lllllll~ ..alll6, M .... MIO~~- l"'l"' .."1 T~ d""'lf"COS ~ ~ loiOit "'"'"ll""oent
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UVOD JN METODE DELA
tNl RODUCTION ANO ~KING METHODS
Fakulteta Z3 dt\dt>enevedt te taca 1997 v olcvlru redne an~ece Sklvet1sko
1avm.' mnenje {SJM.t pO\'pta!evala tUOI o odnoau t~vnosh 6o gozdov OosJ.ej
so :l>li v razlska\11 SJM ankouranc;o te vetkr•t vprA~ant o gozdovih. venda<
ve<l•IO te z enim samtm splotnm vpllolllnl•"'· k1 1e t>••o poOOviJeno vsai<ih
nekA) tol V rSZISk8VIlOI8 1997 P/1 18 hil pl'\llt M Vl)itO Slf'ŠI S klOp vpr~~~
na to te1t10, Uto lahko Nltalltne)e MI•On>ll konkretoele o~aZujllmo !udo

odnos an~eh<ll1cev do go:dl! Vlilju(.enl l<l boli raz"~' vidiki, kot np< <o.
k.;~ !.en pomen ankell<ano prtpoJUje)O gozau kot WBJtl za Oddih ln kot'V'ru
doho(ll(a k&j 1)(1 "ftlovem mnMjU 01jj<o1o QOZdOV8 let ludl ln. kek> naj Z

go.;!OOvo gospOdan Zasta.-eNI vpral..lntR o gozdovih in gozdarstvu v 18·
~:>YI lahko Ull'it>lmo • a"**u • tlpo1<'9•10 raztSk~vatnih POdročit javnomronJS)uh rowsl<av o il(>l0<11SIW v Srednjo Ev1op1 (SCHMITHUSEN :
II.AZ:EMJ , set lAND 1 ~ 1v POdrotja llnalae staldt tavnosh o prolllenvh
Ot<>padanta ~OO',, ~ oo te!<reattme vloge gozda ln ana"ze pro-

IR1'10V~ z gozO<M n "'""""' za!bte
J\nke;a Slovensko ..,....." mne<>,e 1• natejeN na florcu poMoletnoh
prebov- Slo.'JYenl,e NI podlago ""}'SIll! prebNalslva Il na n.;bn ~
•rt.o•a {TOSI MAlNAR 1995\ To~ zagota.ija repcetentaii""'SO za celotno
SIOYMSkO I)(IPUIIIOIO llM """""" da je

mogoCe rerultaiR anketi! Z ,.",.."

' Ctt B IJ , dlOl t« , F~~ul·
lela za dn.tlt>MI vtldc Can1tr lft
'.~.,.npe

J8v".g-a mnen)ll •n

~(M rM\.on••.tJelj KArd~t

oovo pi 5 1000 Lt'Jbt,one, SlO
"~ IJ

-.al
-

S dipl mt. QOld

_

........b..... Od-

!jOZdonti'O ln·~~ .... 1/e(M pOl eJ. 1000
~SlO

---

t-C~neslJNO$tjo p()spfoAIIi na celotno prebivalslvo Slovenl;e. Kont.:r,o $.tevjto
anketi<a1>111' ankati ja bBo 1 005 ""kela ro> J& polel<ala oo 11 nov~m~>q
oo 24. d~Ota 1997 pa ~ SI<M!nf~
N eka~ podatk.o\i o demografski stru\<tun an~etnega vzorcr1 SJM 97·
• spol 4~ ,4 % mo!koh on 51 .6 % 1ensk;
• ozob.aZba 33% osno""'' !d.'!, 24 'li. pol<kroa. 3tl% Yl)odn,a. 13 'A. ~

.. oelc:w<lo aJ<<ivnost 51,9 'J.la~~~~~~ 1,8 'It flfa.tpOOelmo,
upokotetiUV ter 14,1 %drugih delovno n•akl!vr-Rh

~2

'4

• ooklic/kvalifit.acija: 46.6% (ne'lkvelificirao•h delaw.(tv. ?a.q% ni21oh USI<Jl.

beocev. 16.7% v"'ill usoužbencev. 3.7'J. podjetniko>o. <.o%"""'""'·
· liP lla$8~a. 41.3 % mestna naw,a 19.•% pnmes1n1 39 <% va~ka,
• slarosl 16.6% do 25 1ol, 2B.I % med 26 '" 40, 19,3 % mec141 1n .SO. 2 1,0
%med~ ! in 65. 12.4%nart66

2 REZULTAn
l REStJLTS
2.1 Me dčasovno primerjavo
2.1 Cross-time comparosor-s
R.>M~<ave

SJM iO te ~1a1 sp<a5evale o gozou on 10 vedt>o v oi<W\J

h~a Slllopa vpc~nr o ogralono$b OIIOI•. Anl<ettrano &O bilonapr()$enl,

da ocanfjo, kohko jih v njihovem b\lljfmJSII:"'" 'n delovnem okofJu ngrol.a)O
raz&~Č"i POfav• Re.zunat, za th mer•tve so or•katani v preg\edniCI 1

12 po<UO!kov la'>llo OIO()fl>O. db so bol, lola t 936 ahl<ellfat>Ci N

tipiOŠno

mant zaskrbljem 2a ~tanJe OkOCii:l k~ v nasloc:ntth d\ltlh mentvah. Opaz,en
~kok v nJihnvi sketi za okolje se zgodi pro' med menlvnma 1986 on 1990.
To lah~o p~pošemo !Jej•tw. da $0 šele • 0'"9' oolovicl 06el'lde"'bl' lot
e ~oM~i probjem poslali v Javno$b zeto ~ . kat lo tola p<advsem
posledica pavetane dftiavnosfl ekoloških g1han1tn nato pojava a lran~ ·ze.
lenih', kl 1u je prertvsem 'J lpndhudi!a nesoeta v <Amobilu To oogojanje je
tud• drugod pa sve!" močno povt)Galo tat~omanje '" skob ,avnosti UJ ol:olje.
V met>M 1993 taN<o Vfdomo. da~ Z8Wblrcmost za 00t01te na s~ .zopet
nekofdco upadla, vendar 5e zdaleč ne lahko, kot )E pre1 naras1a
p.~ .,., Koliloo ... """"""'
- .pajoM (0<1Wll0olt--.

kil

~rov~IO tr111 ~~ff'\
·,;.~,anjSJ<l> me "!!rOb/

rllllle

1

ro ..,.,., .,.,(on( ""')'('u

~-by liM iol-

""""~~ (1119 -~

Ol Ule

V1V3bnjo 10ve.s1i0n
PropadarlJO g<WJo\1

1988
30.3

1990
€15.1
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zlaSti zan-miV poda IM.. dA 1• ankot.'ance med vs.em1 sedmimJ

.~dokl ogroJon,a Ol<dla NtllOii Sl<tllelo 1111'18 gozdcw on to ve1a za •se ln
mMl"'• ZniO zask~JOI'..aoe bfol po mnenJU ankeloancev luOo pnsolr.ost
~kal•l v ,".noleo uneSI1a1en.."SI <000 "'narave Msploh. a ~ vedno~
kolaltnJ419:>:()0V Ta rezultat fi! MkOloka preoonelljcv. >at bl pntAovall ca
bftdO enkciiiiMCe OSJbOif sk~ ~lie nevlmosll. ld laM.O
ZOri'Jit
".,oo!J "<'OfllltOno OQIOZ'I'I lkol.." u.tr.._ .:rupo. s tvana u ol<ldol
Jll&:·t~ \krt> u ~ gozoov Ilo CleV~ !rio rarootil s tetn. CA ..,..
gozd\ ,__.. ~ QOIIOO(IIO""'-"" l<aC """"9'~ del~
..,.,.. .:.~·n .- ....,ost to.o motna oo(~"'a o.4 ral!age je veqeono 1u0o v
ela ~ 1>o11 ptOboemood<a s~an~a QC>Zdav v vseh tell lebh mediJSka zel<>
~"" "'"' t.O anketor~no ta VIdik ogrot~n okolja z~znavalo bolJ kot
druge Takšen učlnok med.,.,·• lahka .alo J'ISOO vidimo zlasti NO
pnrneou J~drskoh elektrorn, kjer se zavedanje r~a pooblema med Pf\10 ln
drll;;O on<•o•lV•to izoedno poveča. saj btla la p<oblemabka po černoblu v

"'lilovo

"*""'"•

re

med•J n 7elo priSOtna

OmaM• mort~mo ludo

deJSivO, da le bilo prov v;><i>Sanjl! o ogro2enao11
oazUKo od 0$1al<h Š<!Silh prot>temov. zasla\1reno na dotc.1, dr•
IT\8litrn' n~ • .,knbrance sonamretspr..&evah, o.,h s~ ·~
90Zdr.• To,e tan..opnn)ll "zbudilo oreds•a•o oa,. Slallf'l gozdo\1 sla~
~rc v revoa, uto 1" tola npt>ova wb Se looko veqR Ne glede na •o pa
so rv:JIIall pred"'dnlh meritev nakazo•,all veliko zanomante olJ roma skrb
t•VOO><• za \!AnJe IJOzdOV Zalo J8 še toll~o bolJ ko rosino, d• smo lo tematiko
v letu oQ97 lahkO OIX!Diali širše rn z več r.ulitnrh •lldokov

JIOZdO•. u

2.2 Gozd kot kraj za oddih in vir dohodkov
2.2 Recrealional value of forest and furest as source olrncome
folalprej nas 1e an•nnalo. kal<o pomerroben t6 za nM<! anhbrance ljOZd
kol kr:•J za oei<l6;lc;of(lonoddoh, ler Kal<o poo '"'"!Oiln,.. zat11• ko( woohodl<ov

Zolo
~

o.-.

Krof :ta oddih

P.ooroalion
V• dohodkov
Souro& of•occmo

Pal1embef1

pauonben

Vcly
/mpotflfll

lmll0fl8/11

112. t

29,1

15.5

27.7

Noa-ben,

"Iti ~e~rr,.mben

NI
pomemben

Sptol1 ni
pomemben

Nel

Not~

at al

u

/tnpQrt/1111
31

10

18.1

Zolt!

Ndhorimpoltanl
,..,Unimp(IJ1llfll

Iz cnt<.aza v 1>'"9!Mno:> 2 lahko Vldlmo, da je za ank$wan<:e o7redno
OO""e'rotlna Zla5li rtkr~t:.na vloga IJOZda. Sko<aJ cvt trfl~nr (62.1 % J jih
na•llja. rta je gold v Ulm •ml!lu le IQ pomemben ln le ne kal o<lstotkov je
~~oh loJ menijo. da ol pomtmben Ob tem J• zanimrvo, Ga je med našimi
.onketoranco le dobra treljlna (J~.~ 'li.) takih, ko 'SaJ obf.asno h<>dijo v naravo
To nam pove, da pomen gozd~ ko: kraJa za oddoh zelo vo$0kO vredo'IOiijo
IUd•hso kov gOld sploh ne hodiJO Razlog je lahko la. da tr ankehrane> "'$OkO
WednotijO gozd kOt že zgolJ svore polenclalno 'pnbetai•&Ge' uo tokre&CI!O
nor<Jd•h Ali pa lud< to. da vi.<Qko vrednotijo r&i<reahVn• pomen gozda za
d ·utbo nasoloh '" ne le use osebno.
ll~ub vsemu pa ~~Rkenrand 1<1 dejan&kl> hod'!O v nan~vo• .,..ednotiJO
r&oc~eewno DCifl"e'l gow cl4t ~ Z~JUt~ pa Usti. ki hod,o • naravo recno.
Ur nom pnl<aru,e ~ledna J

19

PI:~ 2 Rekreanvn~ in do·
hodkovnt pome.n gozda(%)
TofJiw Z. Rocft1ltl10()81va/ved /01~
liSt MUJ IOftt.tt ·~ SOtlfceof ifJco~
(%}

u ;

.....,.. ••
1 :
-·-"""l'l
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<jlldo ""
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SteYJk>obiskov nn leto / FteqrJOn<:yolvos.u_._
1·20-koll 21.e9- IOOnvoet

Pomen 99Z<!a "'oddih Ooblsk.ov

Reaoa00oa/11111oo
Zda~n

llely lm,podarn
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-w

o....".

1-:1() .......

}1~-·

roo or mano

58.1

5J•

14.)

82,6

JO.•

l97

23.9

14,8
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Malnar. B .. Sinko. M : Mnenja slovenske javnosti o gozdovih

Zato pa v primeru tretje grožnje (onesnaženo ozračje) politične razlike
povsem izginejo, saj je ta vidik ogrožanja gozdov očitno 'politično nevtralen
To nam pove, da se aktualne politične razprave o gozdovih odražajo tudi~
stališčih anketirancev do nekaterih dejavnikov ogrožanja gozdov. Očitna je
zlasti to, da je politična določenost mnenj anketirancev toliko večja, kolikor
bolj z vprašanji na kakršen koli način posežemo na področje lastništva
gozdov, kar bomo videli tudi v nadaljevanju.

2.4 Gospodarjenje z zasebnim gozdom
2.4 Management of private forests
Zadnje vprašanje iz mnenjskega sklopa o gozdu se je nanašalo na
gospodarjenje z zasebnim gozdom. Anketirance smo spraševali ali naj z
njim gospodari lastnik gozda sam ali država. 13% anketirancev se o tern
ni moglo opredeliti (odgovori 'ne vem'). Med ostalimi anketiranci pa jih je
69,3% menilo, naj z zasebnim gozdom gospodari lastnik sam, 30,7% pa,
naj z njim gospodari država.
Posamezne skupine anketirancev se v odgovorih na to vprašanje zopet
razlikujejo. Tako lahko po pričakovanju ugotovimo, da so anketiranci iz
gozdno-lastniških družin bolj naklonjeni temu, da z zasebnim gozdom
gospodari lastnik. Tako jih meni 82,8 %, med anketiranci iz nelastniških
družin pa 63,7 %.
Odgovori pa se razlikujejo tudi med različnimi izobrazbenimi skupinami,
ter tudi med skupinami različno politično opredeljenih. V ilustracijo navajamo
preglednica 6.
Pregledn ica 6: Odnos do gospo-

% odgovorov 'odloča naj lastnik'
% of 'let the forest owner man age the forest' responses

darjenja z gozdom po skupinah po
izobrazbi in politični orientaciji
Table 6.Attitudes toward forest management by level of education

and political orienta/ion

Osnovna
Primary

Vsi (k)• tastniki
All (k)* owners
79,1
87,6

nelastniki
non-owners
73.7

Poklicna
Vocational

73,7

86,2

68,6

Srednja

63,6

73,3

60,5

50,0

70,6

46,2

Secondary

'Visoka
University

Vsi(kt
AlJ (k)"
48,5
Levo
Left
Sredina. 67,4
Centre
Desno 73,5
Right

lastniki
nelastniki
owne rs nr:m-owner..
78,9
40,3
75,0

64,7

91,7

63.6

·Vsi (k)- vsi v posamezni kategoriji (npr. vsi z osnovno šolo)
·AU (k)- aU in individual categories (eg. everybody having primary education)

Vidimo lahko (prvi stolpec), da se med vsemi anketiranci z osnovnošolsko
izobrazbo 79,1 % zavzema za to, da z gozdom gospodari lastnik, med vsemi
anketiranci z visokošolsko pa le 50 %. Podobno se med vsemi desno
usmerjenimi anketiranci 73.5% zavzema za gospodarjenje lastnika, nasproti
48.5 %tistih, ki so levo usmerjeni. Vendar se slika precej spremeni, če te
skupine še nadalje razdelimo na lastnike in nelastnike (drugi in tretji stolpec).
Tako se med anketiranci z visokošolsko izobrazbo. ki obenem prihajajo iz
gozdno-lastniških družin, kar 70,6% zavzema za gospodarjenje lastnika.
Podobno je pri levo opredeljenih anketirancih - če prihajajo iz gozdnolastniških družin se v veliki večini (78,9 %) zavzemajo za to, da z zasebnim
gozdom gospodari lastnik.
Nasprotno pa se v skupinah nelastnikov (tretji stolpec) ohranijo precejšnje
razlike po izobrazbi in politični usmerjenosti. Skupini najbolj izobraženih
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111
994 do' 996 (preglednoea ql UporaDIIr smopodalke le.lnh po<oCI ZBvoda
1
11 go:dOv• S!_n,e (' SICer po ne>.ateoh tmenjll •Wbute!O prenlzi<e
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o<IOilnf\4 •rmea ""'o preorano~J•Jil-0.1 lel reai!T<Ir.lpPQSEl<a n ~
o I"MitWll ~ .0,28 V obmoqrn. lqer "<11 bo bila pom.,.... ankalltancev
*'11 ~ gnmnv:•ror1•tntt>resOY I.;.slnrk(lll Jf' fl'.alir.qa po&e~<a manJI>a
or-(i.568. p-<0.001). !(Ar je MSPIOOY.I od ~1k011<V'e9" Pcr.edano drugače.
- . . 111 po IMI!Il)V Mt-ollr.ll-.c«v ~nj ena ogro!• nosi gozda.-zan!dl nteresov
IWn«o. m~n,J; JC del et reahl•ranega poseca od :lopustnega posel<a KO<&Idata po gozdnogoepodn,..kil\ obmol'~l h ml)d I7Yit'!f1'!'T\ da ptell"ana sečni"
oglllia gozdOve on •eahzatljo oopus•nega OO$cl<a '"'~ka brez odobntve Je
swumemo nil ka, vend9r usi reza prr~.ektM~njem (veqa ocana ogm1"""s1J
lJV80r poet•aM se~n1a v~ realazaclja posal<a1
2.5.3 Odloč anje o go t podarjtnju z u sebnlm go~dom po GGO
?.~ 31'\'ho shouiO mnnaoe prwa\e IO<ests l>y FMR
Slali~. all na1 z u!ltbnom gozdom90SPQdan drtava ~ tasrrul< gozda.
jev večrni gozdnogospodarskin ~poeloll"os~Q.en9(emu povprequ
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kjer prevladuJe mne~e. not z gozcovi gospodanp Jaslmk1 oozdOII ""..,;
strani ter na drugo st.rani nazarsko obmoqe. kter vetina ()5,6 'li)
anl<.etiranc.ev menr oa1 z AOZdovr ~i <lliava. Oelnl mnenJ. ~a n,.z
zasebnimi <jOZd<M poodan drnva. je na nazarskem Clbmoqu ta vet~
lO 't. ve(~ od ~toYeo~rd~ega območ;a koJ IWJSlednJ~I!. Pra<IVIde>r.u-no
da je na tak odnos Bnkf:!t•rancev na natarskem oomoqu 1Jptiva1a strukttJ~
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3 ZAKUUČEK
3 CONCLUSION
Ko povzernatno 11a~ UIIOIOvitve o staltščih sloveoa~o J8vnos~ do Q02dov1
bi natp<ej veiJ810 OP(V'Md>, d~ me')e'lj€ stai!Si: z anketn Nkal<or ne POI'Ill!<i'
ugotaVljanja objehlivnlh GetSII!'V pat Qa gre za ugocavljan)6 ar>keur~J
""""""" dejsiev'
U1l'ICh1l
od~ s!anJI!!Ivarilahko ILD precej
r~ Vode~flW'Illel! moramo da anicedrand Slali!la do ran~ih ~
v dru2bt pogosto!- ollltAuieJD tuJi če SleiTll pofa\01 !oplat> nimaJO osebnt.•
tll<uSe"' Tojimom.ogob!JO tako ~;er. roodi[1 s s-JOJm~Jil'T1 o stllaral\,
kal ludi zasebni 1n poldiC!1l Sliki z druynu tjudr:>t b SO<lobno dru!bo 1• ta~
Zl'l<!Ctlno, d3 so mediji.lavnl nasteo poll!fk(>V ipd pogo<~o fWl'Ombn!lj.~ podlaga
z.a ob~kovanje stahtč kot pale Jo osebna rz1<ušn1a Jjud• Zato v p<itneru an~et
nlkallo-ne moremo vodno predpostllvljao, da so 1zratenB stah~ odr<>7 osebo
nega poznavanja >JVarl M Shani ankoora.nca.
Jrpoda1J<ov razS8vo Stovenskojall!'<l
razvtdno,da"" JB Wt>~!
za~ nas:;;a> po letu •966 zeo ~ med vsemt w.d ~ ?P-·
~egad<o!a pa JB~ llllP1I ~ l>"'dY
g>1S1<N
S!Dpnfa ZW>av!ll'lja ogrotenosn gozdov ,e na ~ zeto "'SSO<a. Pod-<
\.iga za ot>IOOlvanl" tcM>Irah rmetlJ a,..etirancev 1" tola ~ k~
oo;ebn>h IZ~tAe<ll na en1 StrW'IIIu m<Srtmo na pretežroo ~reotf\IT1o Slik l gozdo,;;~
pri rneščamh ter IJ(eteino delovnr stikzgozdcrn po podeleiAnlh) ter informaclJ,l
k1 jih o tem posre<krj<JO medli na d"'9i
Anketirano so s. na1mani enotni glede tega, koliko QOZd Og<Otlp 1nteresi za·1
seb111h Jastn1kov. Podali<l ka1<lfo, da la.tn!<i 10 nevarnost DCentfJJ8JD značtlno I1IŽI8

ra

""se

"""""1"

:za-..

Got:IN!.o6 ( t998l~

~t,elaf' il<l R.lzll<e VOO!!IW> to Det IJ poeledicoll razllčrWl inCeresoY ~ti
iL

~too OJ.".""...., .... ~ tlhMhstala!čdotega~
Med ."-.re!lfaoo,: zelo pn$)V'Il rudi skrb zaradi l)(elinlrle sečnfe v gozdovll.

.

tellJCllll'l(laOO o seb1p ~delitVI ne po41).!ot<>. Tudi v lem pOOlef\J opaaroo,
da Jas~Y<t lo "'l\'3mcl61 ~ mač>lnv "'~kOl nei3Siril<t Mogole pa ,e
lUd~ ua so te ralltke deloma I)06Iecloc:a ~poznavanja dejaJISI<ega Sl8f1ll
na sAra"< tasUlikov. saj lahko~-- da majo vet 06ebni> ~ .,
V!)Ogleda ..a lem področ~
Ko< n.aJ'Ie4>rnMimOSI za go.zd pa an~nno ~onesnažlenoozralr
je ;uzn.>va tega~ ogro!enosl,. v vwu1u.11•>ah ret> YIS<llta ~ lcmJ
pa Je 5e r.ekOiiko\i!Jav S!<UiliOO ankelr.lnc:ev. lunodlp v~ IZ~

nev-

pn ~~~~-- PI1IEemc> &5I
tftCol'...q,čust"""~v po>Oien"~•o gozdov. Zaradi"''Okeg3..ednooer'li' pome.-.. nariM! SO<lD!!nl! ~ 9'Jld<>v pn l a J - anke..,..
""';na srdoo\OŠje. oegledena ~ alllemeljio l\il~·~$pclSie6carrt

razl09<>o Povet:ano""""""' le

~aire.
()bln!mpa.,...opozot;li ra~. da-~ stalošlaonsklb. lzražen.l

.~Se Ili! ~ tudldef<!nSI<ega~ oonaS.anja anke• - \'e6eo namreč ....-amo. da ~~ OOOliSante v praksi ,.
l30IO"j 111af oagavor v anlcal pač te~ Ta!clno~ v pr alw odpasamel·
n1ta....,. «»oCeno odpolledol.on,e. bodosl ·tOOiokf lllate\1"'1'1 višph davl<ov za
......nM!M lloiif1li!n!!bodlsiv0011a SPfert11"f1'1Jil~ ~navad
" ra1Y8d ZoaQien ,e IJ naprmec pr.,..,rvotn,e z 8'o11011100iom. lzme<]ell v rsll
~ t<;,t> temu, da wllka ·~ anlte!nnc.t!vv~ na mragavpra·
~....,. •nau zelo visol<o na<mo sklb u okolje. pa so rt> ,., le .....,.....",....,
mal() fl)l<oi 5 '4) ~r.Mjentl kdaj pa"'- odpo\ledaiJ \IOb-f 1. ..-"IZ okol)e-

•nvsM:tllh razlogoV SploSno rvatena l1lf'e<1l3 v anMIIr torot
~ ~ obnaSanp! anketrBnca P<&em.
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N$0 . . . , _ . .

ko" sooi'.M

l

odnos do rpmt:N v 5lowensltem

proolurv doooločenernere ~ To sejep<><•zaiO,~ral

kofe >pra-

anlr.ecl ~ ........,med gaz!Dn., LJ5elrrwn ~ Za 10
aa 1> 4 ~ goodom QO$I)OdaAa <rlav~ se rmogo l;x)jl ZlWZemilJO Jeo,oo
~v

~~1<01 r:>adP.!;n>L!Sm111J'!'11Mike6'ano L!!VO ·~"tudi

zr« no ~ ZAl'\lWafO nowamoslzagolOOIIeza<adr rn:e<esov U11ebnoh las~

""""'oer- ~ preaanesei::rl]i!.Razlil< pa ., v pnmeru grotnJ& moo

~ ovaqa larnmr..o;) je llJd< to, da se po podallcoh rz •ste ankete
llilr....., ll:ll desno IJSmi!I]<!N ~"povsem enak.lh deletto (Okoli 90 ~)

zav_.",.." z:a rno(ro ..4o;lo pri varoYanju ~ nas;:lon v I<Onkre~ pm-e11
gatdm pa .. SliiU>maiiO'oo pol<ažejo polib!:ne rallrke med -...nno glede \4oge
~ on US<!Ilnl<a.lra je ~tno<XIraz aldualrlf"l polr1ir!nlh razpra..

SLOVENIAN PUBUC OPINION ON FORESTS

Summary
The pao« Sloveniat>pubkopnooOII lores~S' lsbasad on Slovenian oublic opir1oon (SPOl survey 1997
dala SPO Is a pener31 !OQCial """"'Y conduded on a year1y bues. The ~ample 1s a probabrlrty sample,
"'ll'~WO lof lhe IMIOie SloYelllal> pop<Jiaboo (age 18 or morel Nos ""'ally over 1.000 cases.
S.. 1ar!!SI rndlcalors - e IOduded n the 97 SPO survey All or ttlem wera new rlems, whrch me3ns no
drea er.....-~ can be made. Howe-./e<, a good time $G<10S 16 avallable for respondents' es·
~ lo wlult I!Xtl!nt INiy fel!l threathened b'( U\e foresrs dechne ln Ih• conte xl of 8 olhP.r envrronment
~ faaot' (o.e. aor river and lar.dscape pollution. traffic roorse. pestlci<los in farming, nuclear power
:>lat'ts etc) 'orMfs declrr>e """" perc8!ved as 11\e mostthreathenrng

--------------~~==~&~~~~~ ~~-~0~~~------SOP 97 wrvey lncluded the !ollowmg substantrallotest-relalec:l lrldiCaiO<a the rnportance of forest 111
place iof respond&nt's leosure actrvitle,, lh4r •mportance of toresl as a aoutce of resi)Ondent's 'I'ICOnlt,
10
what e.oen~ arr~ Slovenian foresrs threatened by lhe in:e<esls ol pnvale iofesl owners. by exceulve CIII'•"''
end by polluced &Ir, and who should manage p<t•ale fo<!!$15 foras! owner1 "' 1/le Slale.
The paper tonlains comprehensive prasenlai>On (J ~P'""' reoub 0<\ ID tcnsl-<elaled rtems Tile
results are eumlned separa1ely for varoous ><egOYP$ oJ populaliOO. f • 11CC01<1n9 10 IM dd!erenciw. 11
education. rocreel•onal adlvcy, ownership starus, pooirical onenc>DCn. lores! ma~t reglon_
The resuns •u~sllhe followong general~Comoorlld oo JI ol~< envlr<>nmental ~l$ S~·~ are conalstently most wo<ried abQut
the Stale O( 1116 lorHtl {CfOSS-llme com(laf!SC<U )
Forests are gt~t~e<lllly pen;.,llled as Nghly lmPQttanc na place for responoenfs recreation acllvitles,
Tne forest ClOet noo -m co be a partJCularlt ompottal\1 soun:e of i"come (rn case of respondenl$ ccmlllg
lrorn foresr·ownlng hOU~hOids)
- Respondenrs P*fC,.ve alllhree types of lh•uoa (owne•'s "'cerests exceuNel\ar.lestlng and palluted air)
aR very high_espec••"V lhe laS! two.
A maiority (213) ol !he respon<Sents beheves pnv111elores1S sOOuta be managed by cneowners.
There seems oo be • re11~o belween ~r-fs pol4cal onenatoon and a«•IIJdes on who shool(d
manage prr~~a/4 bHI& Leli 0!""'*1 r~ll oltnCI resoonaenos woth poSo~IMt amiiJdes !awardS the
lorrner sooalrst 5YS'- IUOI'O'III'e ~"'by the lille muGh more than do th$1r poOtlcal coumer.
p.ilf1S_ Th$1\nQong can De .allrtl>ute<llo the lad cr>At bHI ownerstllp has bean 3 hlghly polltldzed lssue ln
Slo'ienl.1 after !he 1991 sysr....-cl-.ange

Forest maoageme<~l r-otOn$ (FMR) in Slovenia are tht be~c frame Jor lorest menagement planning
Accordmgly. we have analy141d rtllii)Ondents' aurtudea separately filC differenc FMRtlln<le.amined lhe dif.
lerences becween ehem The obse<ved dlfferences lor Vl<oovs roreso-retaled lhreata be_, respO<Ideotls
horn drffcreru FMR's ale omall and U'IS'IJillficanl RespondooiS ln every FMR oel...,. lores" ..., e..,...
gerod by al Itne ~ed faGtors (• e .nterescs ol pnvo,. owne<s, ~•ceWve ~• .M polkJdon) The
pal1am (J resoonses "'d ~*""'' FMRs ,. most siTUiar "' n.. case ol au poi1Udon tili INI ICl•et of forest
tndill~) --"~eas.- .,.,.....,n lheca.e ol onterem ol prlvateowners ln all FMR alhe resPOOCIran1unq of el111angemg f~Dars .. !he same. au pollutlon •• perceived as the moat for uc endangemg,
e <cetsrve wi1Xlg;,; .n 0'16 ~ olace, whde lnteresls or private owne rs are perceived u theleast f0<8$1
~ ln addrbOn wal'lav• rompared 1espot''ldanls· ftallrnates or excessive ouu~ng 11 the source of
forett endangennenc w~hlfl onellV>dual FMRs with hard data on the aclual arnounl ot curtlrlg The ol!dal ~
reve.a4 that the 1ea•Lation ot annuet1 a11owable cul in Sloven1a 1s only half of the potan(Lal ~tu Che
reSPOOdenos slil believe IM wnlng to be a lhreacto lhe toros Il lo most FMRs the·~ lboul wltelhe{
IJIIVl'l~ foram should be oranagod by the state ~· by lhe larest OWT>el at~ very ~ ID 1t1a rGIXI'ISI!
Plllern of ene whole Slov~~ oooulabon The only devral)()(o •s a FMR with che ~ ~tla" O( ~
chun:h loruls tne denaiJOnai<Uioon ol whtch has been a poldtal IUUI! 0111\e last few YN"'
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Primorska)

deželnoknežjih gozdov na Goriškem in Gradiščanskem

Edo KO-~< *( )Ci *. MalL'J VUG.~-\*'''

1 uvoD
y Go 7 d;:~rskern vestniku je bil že objavljen podroben
rispevek o deželnoknežjih gozdovih na Primorskem
rvALENČIČ 1956). Pred kratkim pa nas je rojak Silvo
Torknr opozoril tudi na Načrt deželnoknežjih go:z..dov
n~ Goriškem in Gradiščanskem ( 1732-36), ki je bil
gozdarski stroko~ijav~osti do_slej o~i~o nez~an. Ker
smo v v .dnjih lellh našit v razn1h arh1V1h še vec dntg1h
zanimivih gradiv, ki kažejo na velik pomen gozdnogospod:1rskega
načrtovanja
na
Primorskem
(KOZOROG 1ZI GON, 1997), se nam zdi za porrebno,
da rudi ra 11ačrt predstavimo slovenski srrokovni javnosti kor dopolnilo Valenčičevemu prispevku.Ta zelo
podrobno opisuje zgodovino in razvoj deželnoknežj ih
gozdov nu Primorskem, izredno pomembnih zaradi
bližine Trsta in Benelk.
2 VSEBINA IN POMEN NAČRTA DEŽELNOf<r\EŽJIH GOZDOV
Načrt

je sestavljen iz treh delov:

t. N;1voctila za ogled in inventuro cesMjevih gozdov

iz kra 1732.
2. Kllrtni det z osnovnirni podatki. dokončan leta 1736.
3. Popts meja za nekatere gozdove in druga spremljaJOČJ gradiva.

\' navodilih za ogled in inventuro cesarjevih
gozdov, izdanih 15. Jnaja 1732, je poudarek na evidentiranju določene vrste sot1imentov za potrebe morn:uice (predvsem 500 jam borov) in določitvi možnosti
spravila za cesarstvo naj'.-Tednejših sortimentov. Navodil~ določajo tudi, kako morajo biti ti sortimenri transponirani, zi oženi in ločeni od os lal ih sortimentov, da
se ne bi poškodovali ali pomešali, kar bi onemogočala
hitrt) dobavo. Navodila so Lela natančna tudi glede
organizacije izkoriščanja v reh gozdovih in pooblastil
za i:viedbo določenih nalog. Napisana so v italijanskem
je7.iku s povzetkom v nemščini.
Zaradi zanimivosti in aktualnosti dela teksta celo v
današnjem času. navajamo celotno besedilo navodil
(prevedla Marjan Šebeoik rn\. in Marjan Šebenik st.).
• E. K., dipl. mi.. gozd., vodja odseka za n:~črtovanje, ZGS,
Of: To!min, SLO

Mi, Filip Ludvik,

gr~fvSinzendot:Jit,

vitez iz odlič

nega reda ''Zlatega nnw ". dvorni kancler, državni

svet11ik in mejni grof iz Rialza, svetnik in državni
sekretar Njegovega Veličanstva, so hili poohlašče!7i,
po ukazu Njegovega Veličansrva, da opravijo zadeve.
ki tičejo mornarico iz avstrijskega Prim01ja.
NAVODILA:
Za N. Boge1ja, brata konstrukt01ja. =a ogled ce-

sarskih gozdov in :za posek 500 kosov jamborov
(dreves) po ukazu Njegovega Ve/ičansva . Ta 11avodi/a
veljajo za vsakega, ki bi ga želel gospod vitez
Deichmann zaposliti za realizacijo navedenih nalog,
saj ima zaro pooblastila l'ljegovega Veličanstva.
}. Po načelnih pripombah gospoda viteza Deichmanna menimo, da je ob tej priliki umestno pristopiti
k splošnemu ogledu cesarskih gozdov; ki rastejo v
bli:žini avstrijskega Prim01ja, da bi zt~belcžili drevesa
in sestavili njihov inventar z opisom uporabljivosti za
gradnjo na posameznih delih objekta. Tako bo l'{jegovo
Velicanstvo i1~[ormirano o točnem stmlju v njegovih
gozdovih in bo lahko pravočasno odlo(alo glede
potreb njegove mornarice. o vrsti in številu dreves. ki
bodo odkazana glede na potrebe njegove mornarice z
upoitevm~jem vseh dreves. kraja in dimenzij glede na
uporabnost lesa. kakor tudi po presoji večje ali ma~u·še
razdalje in težavnosti transporta do mesta uporabe.
ff. Poleg te potrebne specifikacl)e vseh dreves iz
cesarskih gozdo\.J, ki so primerni za gradnjo, je umesten
tudi nasvet g. viteza Deichmanna. da ni dovolj le podrobno navesti število dreves, temveč dfl mora preglednik po svojem znanjv tudi ločiti drevesa po vrstah v
vsakem kraju in opisati drevesa po višini i11 debel ini z
navedbo možne uporabe pri posameznih delih objekta
ob predpnsravki, da je. zn vsak primer pregledniku
poznaHa vszrezna uporab11ost.
!!!. V ta 11amen bodo upravitelji domenskih gozdov
imeli ustrezna navodila dvnmega urada. da bo delo
potekalo sporazumno s preglednikom. imenovaninr od
komisije, in da bodo opisi izdelani s premisljeno
razsodnostjo .
·
IV. Vsa izbrana dre,,esa za izdelavo in opremo
plovil je treba vidno označiti z navedbo (kolikor je
mogoče) točnega kraja, da bi se bilo v primem Huj nosti

•• M. V., inž. gozd., pripravnik na ZGS, OE Tolmin, SLO
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takoj mogoče odločiti, koliko in kakšnih dreves in v
katerem gozdu jih je treba posekati ter odpremiti za
potrebe avstrijskega Prim01ja.
V V zvezi s posekom 500 jamborov (drevesj po
ukazu Njegovega Veličanstva se pooblasča in naroča
Boge1ju, bratu izvajalca del, oziroma komur bi bilo
po mnenju g. viteza bolj primerno zaupati to delo, da
bo urejeno deponiranje pripeljanega lesa po
sortimentih in ne dovoliti, d{J bi pomešali kose, ki so
potrebni za različne namene.
VI. Ker se lahko zgodi, da od 500 kosov jomborov
(dreves) ne bodo vsi deponiram· v barak{Jh, izdelanih
v cesarskih gozdovih v bliiini Primo1ja in bodo llekateri morebiti deponirani v bazenih ali prepeljani v
Tržaško ladjedelnico (arsenal) ali drugam, s:e naroča
pooblaščencu, da se o vsem pridržuje ukazom gospoda
viteza Deichmamw, ki bo dajalnm•odila po svoji presoji in skladno z interesi Njegovega Veličanstva.
VJJ. Zato naročamo in zahtevamo, kolje že zgoraj
naliedeno. da se ločuje les različnih vrst dreves tako,
da ne bo zmešnjove in s tem dodatne izgube časa in
novih stroškov, ki bi nastajali zn ločevanje lesa po
dejanski poTrebi izmed ostalega lesa, ki ga ne potrebujemo. Na ta na{ in, ko so drew::sa ločena ne samo po
višini oziroma dolžini, ampak tlldi po volumnu oziroma
debellni in po dreves nih vrstah, bo možno takoj najti
kraj, kjer ležijo tfste vrste. /...7. se jih potrebuje.. Preostalo
se pusti v redt1, ki omogo{a izbiro po dimen::ijah in po
namenu uporabe tako za gradnjo kot za opremo lady·.
VIII. Ob priliki ogleda je potrebno, da se ved11o registrira razdalje posame:!nih gozdov od morja rako,

če

so v hližini Buccari (Bakar'). Kraljevice, Reke ali
Trsta z navedbo !udi večjih ali manjših težav za lra 1u.
port.
IX Način in čas sečnje se prepusti pooblaščenernu
izvedencu ob upoštevanju pravega časa in ugodne
hme, toda tudi ob poznavanju navodil, sprejetih od
drugih plemičev za svoje gozdove_ Pripominja se, da
je treba drevesa črnike, hm.f;ta in drugih lislopadnih
vrst sekati ob stari luni; bori, smreke in druge podobne
vrste, ki )1m hf;ti ne odpadejo. ~·e običajno seka ob
mladi luni.
X Podobno so se koristno ravnale tudi druge drzave (katje zapisano v njihovih pra\·i/nikill za sečnjo
drevja), ko je .~lo pri izbiri dreves za uporabo lesa za
ladijske jam bore, k1 naj bi bili ravni in ne vepla ti il/ so
rastli na severni ekspoziciji oziroma izpostavlj'eni trnmontani in ne rastejo na ba1janskih tleh, marveč 110
peščenih kakor na kamnitih tlelr. Prednost imajo
ienska drevesa, katera se ločijo po listih, ki so
nagubani. po lubju, ki je tanjši in le.w, ki je bolj bel.
Xl. Če bi g. Conag D. menil, da bi bilo WH~slno,
da bi si komisija ogledala gozdove, ki rastejo v bližini
državnih gozdo1~ bodo dana takoj ustrezna navodila
in naročila za tak ogled.
Xl/. Ogledniku pojasnjujemo. da tako za pooblaščenega izvedenc.a bodo pokriti potrebni sfro.~ki, kolllldi
tako zari) kakor za ostale delavce, ki bi bili potrebni.
Kose bodo v /lliWmenjavili na blagajno "porto RE",
jim bo izplačano vse, kar ho oddobril g. Conng
Deichmann, komur je Njegovo Veličanstvo dalo
ustrezno navodila.

Karta Tmovskega gozda, kije v tistem času obsegal tudi de\ Trebuše (Arhiv Slovenije).
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(;oz d a rstv o
X/ff. Ob izwya1~ju teh nalog se bodo mogoče po·r.;ile 11strcznepe re.~itve ali pa danih rešitev ne bo
;r.
Cesarska dvorna komisija ob soglasju
mogoc-e ;-:vaiati.
·esarske s/11ibe je zato pooblastrla g. Gonaga DeJch~JOnno. da po prosti presoji dopolni instrukcije v korist
veC.Je prodl!loivno.sti in hitrejše rešitve danih nalog
'j

.

,

La.ssenburgo, 15. maj 1732
Grof Filippo di Sizendorf
Mejni grof Ria/pa
Benedetto Lorel/a

KARTNIDEL
Je bjl 1zdelan leta 1736, verjetno takoj po zaključku
inventure in izmere na terenu. Deželno knežje gozdove
sestavlj;1 31 gozdnih kompleksov na takratnem
Goriškem in Gradiščanskem. Vsak gozdni kompleks
je vrisllll na svojo karto enotnega A3 fonnata s simboli
dreves, med katerimi pa ni mogoče ločiti hstnatega od
igl(lstega gozda . V spodnjem desnem kotu vsebujejo
karte kompasnico. Pri tem je potrebno poudariti, da je
orientacija takšna kot pri novejših kartah.
Vse površine so vri sane približno na sredino lista,
kar je v skladu z določili situiranja. Poudariti je potrebno, d<1 je način prikaza reliefa zelo moderen. V nasprotju od horografskega prikaza, ki so ga uporabljali
v takratnem času in je izrazito namišljen, je prikaz reliefa z metodo grebenjenja na obravnavanih kartah zelo

V (: clS l l

.in p r ostoru

stvaren . Z metodo grebenjenja si že lahko predstavljamo višinske črte, nimamo pa prikaza višine vrhov.
Karte so izdelane v merilih od 1:140.000 do
1:9.000, odvisno od velikosti gozdnega kompleksa.
Naslednji element, s katerim ocenjujemo kakovost
kart, je stopinjska razdelitev in kartografska koordinatna mreža. Ta dva elementa karte ne vsebujejo, če
prav karta, ki prikazuje Veliki Prosek, vsebuje nekakšno rruežo. Zaradi pomanjkanja teh dveh elementov
ne moremo trditi , da so karte pomanjkljive, saj je bila
na Slovenskem prvi1 karta s stopinjsko razdelitvijo
izdelana leta 1744 izpod roke kartografa Janeza Oizme
Florjančiča .

V spodnjem [evem kotu vsebujejo kane zelo zanimive legende, kjer so podani vsi pomembnejši podatki,
rudi o površinah vrisan ih parcel.
Omenjeni sklop kart iz leta 1736 vsebuje tudi pregledne kart.e za posamezna glavarstva z vrisan imi gozdnimi kompleksi. Za gozdove po posameznih glavarstvib (7 kompleksov gozdov v gradiščanskem glavarstvu
v pregledu ni zajetih, ker danes spadajo k sosednji Italiji)
so bile ugotovljene naslednje površine (VU GA 1997):
Bovško glavarstvo
Objekt

Površina v ha

Veliki Prosek

168

Strmarica
Skupaj

l73
34l

'i)
-\

Pregledna karta deželnoknežjih gozdov v bovški kapitaniji (Arhiv Slovenije).
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Tolminsko glavarstvo
Objekt
Matajur
Kolovrat
Krn
Slapišče

Tolmin ka
Zad\n
Kneža (nov;~)
Kne~

(sma)

Kacenpoh
Bata

Porezen
Naselje v l-lorenji
Hotenja
Klobučar

Čepovišče

Skupaj

Goriško glavarstvo
Objekt
Trnovski gozd
Panovec
Sabotin
L1jak
Črniče
K<~mno čelo

Skupaj

č asu

h1 prostorLt
označitev

Površin<l v ha
1.131
654
149
131
785
156

645
429
266
566
1.165
23i
184

98
51
6.643
Po vrši na v ha
12.213
307
341
-~9

178

JO
13.128

POPIS MEJA lN DRUGO ARHfVSKO GRADIVO
Iz navodil in znanega arhivskega gradiva je mogoče
sklepati, da so cesarjevi namešCenci hkrati z invenruro
gozdove tudi prvič razmeji li od drugih s križi, vklesanimi v skalo, ki pa danes na lerenu večinon1a niso več
prepoznavni. Izdelanjc bil tudi natančen opis meja, ki
je danes ohranjen le za nekatere gozdove ( 1764). Kot
kaže, je v času inventure deželnoknežj ih gozdov nastalo več gradiv, ki so v različnih arhivih in verjetno
še niso vsa odknta, nekatera pa so morda tudi uničena.
Iz navodil je namreč oči[no, da so zbirali tudi poda(ke
o stanju teb gozdov in izdelali opise gozdov (točka III.)
3 RAZPRAVA JN ZAKLJUČKI

Ker je bil Načn deželnoknežjih gozdov na Goriškem in Gradiščanskem osnova bsneje i7delanim
Flameckovim načnem za Tolminske gozdove (1 770)
in za Trnovski gozd (1771), bo povezavo med temi
načrti pokazala šele podrobnejša obdelava teh dveh
načrtov. Ob upoštevanju vseh doslej znanih gradiv
menimo, da je načrt deželnoknežj ih gozdov nekakšen
okvi mi (danes bi rekli >)območni nivo«) za državnt:
gozdove, ki temelji predvsem na lesnoproizvodni vlogi
gozdov brez zagotavljanja trajnosti donosov. Načrt
r.arnreč v zelo preprosti obliki vsebuje vse osnovne
elemente nač1tovanja: invenntro stanja in ureditev in
294

meja, postavitev ciljev (izkoriščanje dolo.
sonimentov za potrebe mornarice) in določitev
ukrepov za dosego ctljev. Veliko podrobncj~a Flarncckova načrta sta na precej višjem nivoju predvsem zato
ker zagotavljata trajnost donosov z razporeditvijo se~
čenj v času in prostoru (žrGON J KOZOROG J 997).
Pojasnit1 bo potrebno tudi. kolikšen del inventure za
Flameckove načrte je povzel iz preteklosti in kolikšen
del temelji na ponovni izmeri in pregledu gozdov.
Flameck je namreč v nekaj letih izdelal vsaj dva obsežna načrta, zato je vsekakor zanimivo, kako je porekala inventura na terenu.
Prepričani srno, da bomo v bodoče odkrili še kašno
gradivo, ki bo zapolniJo določene vrzeli v tem obdobju,
ktje bilo očitno zelo pomemben mejnik v razvoju gozdnogospodarskega načrtovanja v Sloveniji.
Del nekdanjih deželnoknežjih gozdov je še danes
državnih in so vzor načnnega gospodarjenja z gozdovi.
Najpomembnejši so gotovo Trnovski gozd, Panovec 01
Knežki Prodi, kjer je tudi državno gojitvene lovišče v
upravljanju Zavoda za gozdove Slovenije.
Veliko nekdanjih deželnoknežjih gozdnih kompleksov
je bilo kasneje tako močno obremenjenih s servitutnimi
pravicami, da jih je država v letih )869 in 1870 oddala
lokalnim skupnostim, ki so bile upravičene do teh pravic
(SCHINDLER 1885, str. 23), To bi moralo biti zadanaš"l~o
državo pomembna izkušnja, saj nekateri znaki kažejo, da
bo morda naredila podobno napako. To pa bi bila lahko
danes ob stalnem poudarjanju pomena javnih gozdov v
zaokroženih posesti h nepopravljiva napaka.
čenih

VI Rl
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Lubint Slovencom, kteri gozde posedujejo, na znanje in poduk dajemo
Tomaž KO C' AR*

Predplsi, uredbe, odredbe in navodila v zvezi z
oospodiujenjem v gozdovih so na Slovenskem že zelo
;tari (od 15. stol. naprej). Te uredbe zasledimo v t. i.
gozdnih redih (prvi ··ortenburšk.i" iz leta 1406), po letu
1852 P"' ž.e kot zakon o gozdov1h.
v č::Jsn kolonizacije naših dežel (14.-15. stol.) in
pozneje so gozdove izredno močno sekali, krči li, skratka. zmanjševali gozdne površine. Tudi danes se ponekod na manjših pa tudi večjih površinah, kažejo podobni pojavi oz. težnje (nedovoljeni gol oseki- krčitve
gozdov). lz zakona o gozdovih ( 1993) tudi danes veje
skrb za gozdove, v nasprotnem (povzročanje škode)
pa z.::~kon prav tako kot pred "sto leti", predpisuje sankcije in kazni. Na žalost pa stvarnost precej odstopa od
zakonskih določil, posebno pri uveljavljaoju- izvajanju
kazenskih določb (kaznovalna politika je premalo učin
kovita. dolgotrajnost postopkov na sodiščih, ipd.).
Eci~n izmed načinov kako preseči sedanje stanje je
tudi pogled v preteklost. Za ilustracijo, kako je oblast
pri na.:; ukrepala v takih in podobnih primerih v obdobju
na prdomu 19. v 20. stoletje, bom ru navedel dva dopisa (dobesedni prepis) iz leta 1887 oz. 1891 ter iz leta
190 l oz. 1902. Iz vsebine obeh dopisov razberemo
problematiko gospodarjenja z gozdovi oz. gozdnimi
zelllljišči na stnnih predelih (varovalni-"branivni'' gozdovi). ki so bili poleg tega obremenjeni še s pašo.
Dopis št. 5648 1

poslalo: Okrajno glavarstvo v Kamniku
prejela: Cesarsko-kraljeva okrožna gozdna inšpekcija v Ksanju
l'.ia podlagi ogleda, kateri se je vs/ed prošnje Jozefa
}.fal~ja in sodrugov z dne 3/. augusta 1887. leta in
dalj'e vs/ed prošnje Simona Slopnika in34 d111gih udeleicncev z dne J4. septembra 1891 vršil/6. in 17. maja
/el().~njega lew na lici mesta. izjavil je gospod c. kr.
gozdni adjunkt pri obravnavi dne 18. maja t. l. sledeče:
Vso gozdno skupovino, katere se tičejo gori omenjeni dve pro.~nji i11 kate1·a seje bila v večjem obsegu s
tukajšnjim odlokom z dne 8. marcija 1891. leta št. 118
proglasila branivnim gozdom in ki obsega pare. št.
1854, 1855, 1866, 1870, 1871, }809, /810, 18/3,1890,
161/, 1633, 1634, 1662, 1663, 1343, 1385, 124511.
·T. K., dipl. inž. gozd., Polje, c. XL/4, l 260 Ljubljana-Polje.
SLO
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124512,13,14, 132911. 1329/2, 1894/1, 189412 inl892
deliti je v tl'i dele.
Najvišji~ deloma strmi, deloma zmerno nag1~jeni, sedaj
.{e precej dobro se smrekami in bukovim lesom zaraščeni
del, smatrati se ima še nadalj'e branivnim gozdom in tedaj
ni dopuščati, da bi se ondi na golo i2.sekavnlo.
Drugi ali srednji kadunjčasti (rupastL) kakih 600
uralov1 obsegajoči, le sem ter tja obraščeni del iz/očuje se iz okolišll branivnih gozdov Tretji ali spodnji
(najnižji), deloma že popolnoma opustošeni del imo
se tudi za naprej smalrati branivnim gozdom 3 in bode
treba tu na katerih krajih umetno pogojzdovati.
Kar se tiče paše. izvršuje se ista v najvišjem in
srednjem delu lahko neom~eno, v spodnjem delu pa se
bo le toliko ome;jila, kolikor bo to vs led sadenja potrebno.
Posamezne plmy·ave, v katerih se bode moralo v
spodnjem delu saditi, odkazale se bodejo pozneje.
Glede na to razjasnilo c. kr. gozdnega izvedenca
izjavili so vsi udeleženci enoglasno da hočejo najvišji
del dotičnih gozdov vedno smatrati branivnim gozdom
in da se zavezujejo, ondi ne vd bodi si izsekavanjem,
bodi si s požiganjem napravljati goUav. dalje isto tako
spodnji (najnižji) del smatrati branivnim gozdom in
so si le pridržali pravico pritožbe zoper predpise, ki
imajo slediti glede pogojzdovanja.
Dalje preklicali so glede na to, da sej im je pustila
v gornjem in srednjem delu paša neomejeno, svojo
pro.fnjo z dne J J. augusta 188 7. leta za spYemenitev
gozda v pašnike. Kar c. kr. okrajno glavarstvo s tem
davčne občine Špitalič,

osvedočuje.

Od oglednih stroškov v znesku 61 gld. 62 kr.. katere
vsi udeleženci "in solidum dol?.ni 4 ",pripada
::.a zdaj na Vas 1 gld. 62 ki: in imale la z11esek najdalJe
v 14 dneh pri tukajšnjem uradu vplačati, ker bi se
drugače postopalo z rubežnijo proti Vam.

plačati so

Kamnik dne 27. maja 1892
c. kr. okraj11i glavar
1z zasebnega arh iva - gozda rs ke zadeve: Okraj no
glavarstva Kamnik: čas: konec 19. oz. začetek 20. stoletja;
1

fascikel st. 14: KrCitve gozdov v Kamniku za časa avstro-ogrske
monarhije; zadeve: krčitve, pogozdovanja, varoval ni gozdovi,
koncesije za plavbo lesa i. dr.
! 600 ornlov je približno 345 ha
1
brant'vni- zašCitni
J "in solidu1n dolžni''-v denarJu oz. v gotovini
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V dopisu navedene gozdne parcele težijo na južnih
Menine planine, nad cesto Kamnik-Motnik
oz. odsekam iz ce ceste, t. j. odcep za Češnjice, Zg.
Okrog, Meni na planina ter nad zaselkom Nova Reber
in zahodno od Sv. Miklavža. Zdaj so ti gozdovi v celoti
lesnoproizvodni (ne varovalni!) in uvrščeni v gozdnogospodarsko enoto Tuhinj-Motnik, k. o. Špitalič v oddelkih 30, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 44, 45, 46, in 47.
Nakloni pobočij dosegajo vrednosti do 35 stopinj, nadmorske višine pa od 650 do J 300m. Površine pokrivajo
bukovi gozdovi, predvsem združba CephalantheroFagetum (Cm·ici albae-Fagetum), deloma tudi Hacquetio-Fagetwn i. dr.; značilne so nizke hektarske zaloge (povprečno pod l OO m~/ha).
pobočjih

Naslednji dopis je obravnavalo ''c. kr. Okrajno gozdno nadzorništvo za Kamnik in Litijo v Ljubljani" (der
k. k. Bezirksforstinspektion). Spis je v Ljubljani prevzela dne 6. 5. 1902 višja instanca, t.j. "der k. k. Oberforstkommissar" (višji oz. visoki gozdni komisar)
Pjetschka~.
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Dopis št. Z. 13.762 1 02
Naj prejme
l. Primož .Lagar v Okroglem h. št. l
2. Franc Dolinšek v Okroglem h. št. 2
3. Miha Martinc v Okroglem h. ~t. 3
Po nasvetu c. kr. gozdnega nadzorništva naznani
se Vam. da:
ad. l. spadajo Vaše v da vč. obč. B isteršica v kraju
Kamniški vrh leieče gozdne parcele,
ad.2. spadata Vaši v davč. obč. Bisteršica v kraju
Kamniški vrh ležeči gozdni parceli,
ad.3. spada Vaša v davč. obč. BisLeršica v kraju
Kamniški vrh leieča gozdna parcela,
ad.l . št. 653, 654 in 659 v obsegu 0,6229 ha in
3,6635 ha,
ad.J. šl. 655 in 657 v obsegul,4293 ha in 0,37DR ha,
ad.J št. 651 v obsegu 6,9833 ha (15.6743 ha),

po legi in kakovosti med one gozde~lakozvane varstvene gozde 6 , katere so gospodariti v smislu določb
paragrafov 6 in 7 gozdne poslave 7 , na kar se s pristavkom opozarjale, daje vsako sekanje na golo strogo
prepovedano Žil da se kaznuje v smislu paragrafa 8 iste
postave z globo od 40 do 400 Kron.
~ Z..a"služen za uredi1ev parkovnih gozdov v Ljubljani-T1voli
(op . Kočar)
~ varstvene - varovalne
7
gozdne postave- zakon o gozdovih (op. Kočar)
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Urad ''c. kr. Gozdnega nad2.0miš1va'' v Kamniku je dne 25. okt
J 887 izdelal: Načrt (skica) gozdnih parcel v davčni občini Spitalič,
na katerih so bili gozdovi razglašeni kot va rov;~ Ini ("z~ščitni ,
branivni. varstveni"). V zgornjem delu skice je označena "deželna''
meja med Kranjsko in S1ajersko, na levi pa meji k. o. Špitalič na k.
o. Hribe.

Zoper to naredbo Vam je prosta pritožba na c. ki:
deže/l!o vlado v Ljubljani tekom J4 dnU začenši ob
vročitvi sledečega dneva. Morebitna pritožba bi se
morala vložiti pri podpisanem c. kr. okrajnem giavarstvu.

Kamnik 31 . 1O. J9()l
c. k1: okrajni glavar
V dopisu navedene parcele ležijo v k. o. Bistričic.a,
kjer so biti gozdovi v času izdaje dopi~a uvrščeni med
varovalne gozdove, imenovane v takratnem izrazoslovju branivni, zaščimi, varstveni gozdovi (Schutzwaldungeo). Navedena dva paragrafa (6. in 7) ''gozdne postave", se nanašata na zakon o gozdovih, ki je stopil v
veljavo 3. decembra 1852. Dalje so bili gozdovi na
pare. št. 63 J. 654 in 659 k. o. "Bisteršica", olaaj Kamnik, vpisani v t. i. "Izkaz o spodrejah od gosposk zaukazanih in drugih naredbah zoper gozdno pokončeGozdV 56 (1998) 5-6

G ozd.arstv o v
. "c (AU"'A'CiS uber behordlich angeordnete Aufforstvanj
··
d . . onstige Vor ke11.rungen gegen Wa ld verwustungen lu 1 "
.
.
en) Vse v dop1su navedene parcele oztroma goz-

~~~i so.ril! v leru

l902 za~edeni v ~v,i,denci pristojne~a
dneaJ urada v Kamn1ku v t. 1. Izkaz o gozdn1h
~~fekrih, k~tteri se _na~ajajo v zgoraj imenovani o~čini
(Ausweis uber d1e m der obgenannten Gememde
befiodlichcn Waldobjekte)". Kot vrsta kulture so površine naY~dc:nih gozdov vpisane pod "Visoki gozd
(Hochwaid)" in "Listovje (Laubh_olz)". _Zdaj so ti gozdovi ko! lcsooprOJzvodnt gozdov1 zaJet! v gozdnogospodarski enoti Kamnik (1990-1999), k. o. Bi:mičica,
odd.Jods. 3.b. Skupna površina gozdov v navedenih
parcelah je zdaj -~a približno 0,50 h_: _m_anjša (IS, l683
ba); gozdovi leŽIJO na nadmorski VISJnt od 800 do 900
m, pobočja z Z in JZ legami. Bukovi gozdovi so

častl

uvrščeni v gospodarski razred "acidofilno bukovje"
(kisli bukov gozd).

Gozdni zakon iz "ranjke Avstrije') ( 1852) s svoj imi
dopolnitvami v !etih tja do konca 19. stal. je bil zelo
napreden. V njem je bi la močno poud~llj ena skrb za
gozdove, saj so končno !e-ti "stvar'' družbe, države,
nas vseh, ne pa posameznikov.Tudi zakon o gozdovih
( 1929) "stare Jugoslavije" (med obema svet. vojnama)
je vseboval podobne določbe kot stari avstrijski zakon
iz leta 1852. Isto l2hko trdimo za zakone o gozdovih,
ki so bili v veljavi pri nas po 2. svet. vojni. Kršitve
zakonskih določil so se vedno dogajale, tako tudi danes,
prav tako sankcije in kazni. Če kaj velja paro!a, geslo,
klic ali kakorkoli že to jmenujemo, naj bo: ČUVAJMO
GOZDOVE-OHRANJAJMO ZDRAVE IN SANIRAJMO BOLNE GOZDOVE!

Strokovno posvetovanje Protipožarna in integralna
ob n1očju Gozdne uprave Senj, 14.-16. maja 1998
UVOD

Na Hrvaškem je zaradi izjemno velike požarne
ogro:l.enosti gozdov v Da Jmacij i, Kva me1ju in v Istri
protipožarna zaščita zelo dobro razvita. Sistem ocenjevanja in obveščanja o požarni ogroženosti gozdov
nep111nemo bolje deluje kot v Sloveniji. Zeleli smo se
seznaniti z izkušnjami hrvaških kolegov, spoznati organizilanost in tehnično opremljenost in tudi v Slovenijo
prenesti tovrstno znanje, saj postajajo požari v naravi
v Sloveniji vedno večji problem. Tudi pri reševanju
raziskovalnih problemov iz varstva gozdov v preteklosti se je večkrat pokazalo, da so rezultati ta ko v Sloven iJ 1 kot na Hrvaškem podobni. Seveda je osnovni
razlog za to dejstvo predvsem v geografski bližini obeh
območij in v podobnosti gozdov. Zato smo v Sloveniji
povezali inštitucije in strokovnjake, kij ih problematika
varsfva gozdov zanima, in se odpravili v Senj ter na
Rab
Strokovnega posvetovanja Protipožarna in integralna zaščita gozdov na območju Gozdne uprave Senj so
se nJeležili naslednji predstavniki iz Slovenije: iz Oddeleka za gojenje in varstvo gozdov Zavoda za gozdove
Slovenije- vodja Oddelka Z. Grecz, dipl. inž. gozd.,
in J. Jakša, dLpl. inž. gozcl.; iz Oddeleka za gozdarstvo
in obnovljive gozdne vire BF - doc. dr. l. Potočnik;
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predstavniki izvajalskega podjetja iz Sežane; 19 članov
Kraškega gozdarskega društva iz Sežane; kot organizatorji pa Bo~tj an Košiček, dipl. inž. gozd. -predsednik
Kraškega gozdarskega društva, ter sodelavci skupine
za Varstvo gozdov in ekologijo divjadi Oddelka za
Gozdno biologijo in ekologijo Gozdarskega inštituta
Slovenije- mag. D. Jurc, mag. P. Kalan, mag. M. Čas
in doc. dr. M. Jurc. Od hrvaških kolegov so se posvetovanja kot organizatorji ude Ježil i predstojnik Katedre
za varstvo gozdov in lovstvo Gozdarske fakultete v
Zagrebu prof. dr. M. Glavaš ter sodelavci katedre dr.
D. Diminič, dr. B. Hrašovec, mag. 1. Margaletic; predstojnik Katedre za ceste Gozdarske fakultete v Zagrebu
doc. dr. D. Pičman in mag. T. Pentek; doc. dr. ž.
Španjol jz Gozdarske fakultete v Zagrebu: od domači
nov pa dr. V Ivančevic terA. Peeanic, dipl. inž. gozd.
iz Uprave gozdov Senj.
2 OZADJE- PREJŠNJE SODELOVANJE

Strokovno posvetovanje je rczLJitat plodnega sodelovanja med hrvaškimi in slovenskimi kolegi, ki se
ukvarjamo predvsem s problematiko varstva gozdov.
Dosedanje sodelovanje je potekalo predvsem na tako
imenovanih interkatedrskih konferencah za Varstvo
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gozdov med BF- Oddelek za gozdarstvo (S. Bleiweiss,
prof. dr. J. Titovšek, R. Pavl in), Zavodom za varstvo
gozdov m lovstvo Gozdarske fakultete Zagrebške Univerze (prof. dr. M. Glavaš, dr. D. Diminic, dr. B. Hra~ovec , mag. J. Margaletic,) ter raziskovalci Gozdarskega inštituta Slovenije (S . Hočevar~ mag. D. Jurc,
dr. A. Munda, doc. dr. M. Jurc). V tem okviru so bile
organizirane naslednje konference: leta 1985 je potekala dvodnevna konferenca na Mašunu v Sloveniji; leta
1996 smo se udeleži 1i dvodnevne konference na Upravi
gozdov Bjelovar (Javno podjetje "lirva tske šume '') 1 ki
je zajela spoznavanje s pro bl ernatiko hiranja nižinskih
hrastovih gozdov, spoznali smo tehnike zatiranja hrastove pepe lov ke z avio metodo ter obi skali zoološki
rezervat Varoški lug- Šumarija Vrbovec; vsi sodelavc1
Zavoda za varstvo gozdov in lovstvo so se z referatom
udeležili mednarodnega simpozija ob 50 . obletnici
ustanovitve in delovanja Gozdarskega inštituta Slovenije "Znanje za gozd" 26.- 27 . maja 1996; raziskava Ici
iz Slovenije smo se z referatom udeležili Mednarodnega posverovanja "Zaštita šmna od požara na području
Istre i Kvarnera" na Reki , 14. junija 1996.
3 SENJSKA DRAGA, OTOK RAB IN UČNO
POSKUSNI GOZDNI OBJEKT GOZDARSKE
FAKULTETE IZ ZAGREBA

Senjska Draga
Med Velebitom in Veliko Kapelo se spušča proti
Jadranski obali ozka dolina - Senjska Draga, ki se
zaključuje v Senju (slika 1). Zaradi velike višinske
razlike se v dolini ustvarijo močni zračni rokavi , ki so
znani kot senjska burja . Povprečna letna remperatura
na področju Senjske Drage je 9,1°C, povprečna letna
količina padavin pa 1734 mm zjesenskjm in zimskim
maksimumom. Toje prehodno območjekontinentalno
medileranske humidne klime . Osrednji del Senjske
Drage leži na eruplivnih kanmiuah {triadni amflbol1tni
porfirit), prisotni pa so še klastit ter triadni apnenci in
dolomiti. Senjska Draga obsega 1500 ha. V poznem
L6. stoletju je Senjsko Drago poraščal strnjen gozd, ki
je postopoma izginjal zaradi močnih sečenj in paše,
sledila je močna erozija. Prva gozdarska zakonodaja
na tem območju (1764 Jera) je pomenila konec uniče
vanja gozda. eroz1ja tal pa se je vseeno nadaljevala .
Lera 1856 je hudoum.ik uničil mestno pokopališče . Leta
1867 so bila opravljena prva pogozdovanja s črnim
barom. Rezultati so bili skromni . V letu 1R78 , ko je
bila ustanovljena Uprava za pogozdovanje obalnega
krasa, se je začela intenzivna sanacija hudourniškega
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p1edela. Od leta 1880 do 1900 so bila opravljena glavna
in gradbena dela. Zgrajenih je bilo sedem
velikih pregrad) ki so vključevale 62 objektov ter 12000
rnJ ja rkov, 5000 m3 nasipov, 8400 m j skal in. SSOO m'
suhih zidov. 320 ha je bilo uspešno pogozdeni h sčrn im
borom. Danes je nekdanje hudoumiško območje popolnoma gozdnato in stabilno .
biotehnična

Rab
Rab je bil prvič omenjen v IV stoletju p.n .š. v potorisih grškega geografa Pseuda Skilaksa. Najstarejši
prebivalci otoka so bili ilirsko pleme Libumi, ki so se
upirali prodoru Grkov na jadranske otoke in gradili
utrdbe. Rimljani so v fi. stoletju p.n.š. na območju
današnjega mesta Rab zgradili vojaško utrdbo, ki jo je
Avgust Okravijan dvignil v red rimskega minicipija.
Rabski municipij je dajal v najem gozdove in pašnike
domačinom in tako pridobi val sredstva za vzdrževauje
uprave na otoku. Pod Benelkami je bil Rab od leta 1409
do l 797. $ko raj 400 let. V tem obdobju so bi 1i izsckani
vsi gozdovi oa Rabu . PosamezM območja, kot je npr.
Kamenjak, so popolnoma opustošena, pojavila se je
erozija, ki še do danes ni sanirana. V času AvstroOgrske in stare Jugoslavije so začeli sanacijo erodiranih in devastiranih območij z gradbenimi poseg1 in
intenzivnim pogozdovanjem. Osnovane so kulture. Po
prihodu ~lovenskega nadgozdarj a Pravdaj a Be lije
(1890-1945) je osnovano 190 ha kulrur, od 1945 do
1965. leta pa 600 ha. Le(a 1986 Je bilo na otoku 791
ha kultur alohtonih borovcev in okoli 3000 ha naravnih
sestojev čmičevja v različno degradiranih stopnjah
(panjevslci gozd, makija, gariga).
Geoloska podlaga otoka so kred ni apnenci z redkimi
vložki do lomi ra, laporji, peščenjaki ter kvartami sedimenti . Relief otoka je močno razgiban. Obala je na trdi
apnenčasti podlagi stnna in močno razčlenjena , na
mebkejših sedimentib pa je zložna (znane peščene
plaže). Tla na otoku so plitva do srednje globoka. moč
no skelema .
Povprečna letna tempenuura na Rabu je 15,5 °C,
zimske temperature pa se le redko spuščajo pod O0C.
Povprečna količina padavin na otoku je 1.122 mtn,
padavine so precej enakomerno razporejene, najsušnejše pa je poletje. Po šrevi)u sončnih dni spada Rab
med najbolj osončene kraje v Evropi.
Na otoku je razširjen gozd čmi~evja (Quercus ile:x
L.), ki se razteza od južne Francije do Grčije. Na Rabu
se pojavlja v asociaciji Orno-Quercetum ilic1s H-ic
1958- gozd čmičevja. Area! om~njene asociacije pokriva rob jugozahoune in južne Istre, prehaja na Cres,
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Gozdarstvo ·v
·n p. . o se raztezn do Lošinja ter na kopno Dalm(l~
črničevja se na
Rabu pojJ\·l_ja v d~,eh subasoc1a~1ph ~rno-Quercei~Lm
i/icis 1ypicum H-tc 1958.- Factes -~Jnus halep_enszs · k rrozd ali gost<~ sklenJena mak ua z elementJ gozda
nJZC :::> ter subnsociacija Orno-Quercetum ilicis eri_ceroswn
RfiUŠ 197~ - facies Quercus pttbescens- razširJena na
najsevcrnejših obmo~jih.gozda č_mičevja, na globo~ib
in sprflnih tleb. V nJem sestav1 prevladuJeJo Enca
arhorea. Arbutus unedo, Cistis salviefolius, Pzeridium
oquilinum. Helirmtheum gutatum in druge. Regresivna
sukcesijil gozda čmičevja poteka preko panjevskega
gozda, makij~, garige do ka~enjara. Naravna prog~e
sivnn sukcestJa pa od kamenJara, obraslega z redkim
drobnilll grmovjem, preko garige, redke makije, gostejše m:1kije in gozda čmičevja s podrastja makije.
Na obmo~ju Kalifronta dominira v gozdu čmičevje,
spremljajo ga vse značilnice asociacije. V gospodarskem s1nislu imajo razvit srednji gozd, panjevski gozd
in mak iJO (slika 2).

Rn b 1 ":::-' ·
.. d Z"dr:-~ do albanske meje. Gozd
cue o " '
. ..

Učn o- poskusni

gozdoi objekt Rab Gozdarske

faku lt ete iz Zagreba
Go7Ciarska fakulteta Univerze v Zagrebu je za praktični pouk svojih študentov in tudi zaradi lastnega
raziskovalnega dela leta 1975 ustanovila Učno-poskus
ni gozdni objekt Rab. Nahaja se na obalnem območju
jugoz:1hodnega dela otoka, ki se imenuje Kalifront.
Povr;Hla objekraje 99 ha, od tega je 90 ha gozda, ostalo
so golc površine in drevesnica. Fakulteta upravlja in
gospodari z gozdovi; nad drago Sv. Maraje fakultetna
hiš<". prenovljena logamica iz leta 1895. Tu potekajo
1erenske vaje študentov 2., 3. in 4. letnika Gozdarske
faknlrete. V okviru objekta so trajne raziskovalne
ploskve za potrebe gozdarstva in tudi ploskev v okviru
mednarodnega projekta "Človek in biosfera" (MAB).
Letel 1997 so v območju objekta postavili ograjo ter
naseltli muflone (Ovis anm1011 L.) in či tale (Cervus axis
E.) 1...1 raziskovalno delo in turizem.

POSVETOVANJE
Strokovna predavanja hrvaških kolegov s fakultete
in gostiteljev iz Senja so potekala ll3 terenu- na repre~
zentativnih objektih so predstavili posame211e tematike,
kar je bilo posebno zanimivo.
PJvi dan posvetovanja je potekal na območju Gozdne uprave Senj. Poslušali smo predavanja o organizaciji in urejanju gospodarske enote Senjska draga. o
uporabi nove tehnologije pri gradnji gozdnih proti-
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požarnih prometnic g. e. Senjska draga, o gozdnih
požarih ln obnavljanju pogorišč. Senjskrt draga je vodozbirno področje hudournikov. ki so po poseku gozda v
prejšnjem s[Q)etju pričeli ogrožati Senj. Zato so zgradili
izredno kakovoscne in za tisti čas prav izjemno obsežne
protierozijske objekte in z načrtnim saj enjem ponovno
ogozd ili celotno erodirano področje, Danes je to najlepši primer potrpežljivega, dolgoročnega in strokovnega dela gozdarjev. Posebnosr Senjske drage so posamezni primerki avtohtonega črnega bora z belo skorjo (slika 3).
Obiskali smo utrdbo Nehaj in se zvečer s trajektom
odpravili na Učno- eksperimentalni gozdni objekt Rab.
Drugi dan smo poslušali predavanja o degradiranih
gozdnih rastiščih v Gospodarski enoti Kamenjak z
razlago pilotnega projekta pogozdovanja polotoka Sorinj, o i zbo111 rasti inskih vr se (črničevje, al epski bor,
P pinaster Air.) in načinu pogozdovanja zaradi pa~e
opustošen ih kamnitih planjav, o tradicionalni problematiki paše domače živine- predvsem ovac, o zaščiti
nasadov na Kamenjaku pred gobarjem (Lyma11tria
dispar) (slika 4 ). Poslušali smo predavanje o odlično
organtziranih protipožamih brigadah domačinov otoka
Raba, udeležili smo se demonstracije gašenja simuliranega požara, ki so ga opravili člani Prostovoljnega
gasilskega društva Rab in Lopar. Imeli smo srečo, da
smo spoznali gasilstvo v vsej njegovi žlahtni "avstroogrski" tradiciji, ki jo včasih srečamo tudi še pri n<:~s:
vsi otočani živijo s svojimi gasilskimi društvi, njihov
obstoj (turizem) je odvi sen od gozda. Vendar so nam v
pogovoru in kasnejšem sestanku gasilci povedali, da
je rabska idealna protipožaml'l ozaveščenost in organiziranost tudi na Hrvaškem bolj izjema kot splošen
pojav, kar potrjujejo tudi pogosti in obsežni požari v
Dalmaciji.
Tretji dan posvetovanja je bil namenjen gozdnim
protipožarnim prometnicam in gojenju panjevskih
gozdov črničevja. Zanimive so bile izkušnje o prevajanju-prehajanju gozda črničevja v višjo vzgojno
obli ko, o borov ih kuJ turah (predvsem uporabljajo
alepski bor) v sukcesiji gozda črničevja. Poslušali smo
tudi predavanje o najpomembneJših mi kozah na borih
kot so Thyriopsis halepensis (Cooke) Theiss. & Syd.,
Myco~]Jlwerella dearnessii M.E. Barr, Sphaeropsis
sapinea (Fr.) Dyko & Sutton in dr.
Organizatorji posvetovanja so prikazali delo hrvaških gozdarjev in svoje raziskovalno delo v vsej širini,
lepoti in uspešnosti. Gozdarska fakulteta v Zagrebu je
s svojimi sodelavci dokazala, da strokovno in raziskovalno delo, ob ustrezni povezavi z operativnim goz-
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darstvom, uspešno usme1ja gozdarstvo tudi v tako
težkih naravnih razmerClh, kot vladajo v mediteranskem
gozdu.

POTOCIC, z:. i S~MO~člC, S.(ur.) . 1987. Suma·r,ska
enci k lo ped IJ a: PIJ - Z ut - 2. 17.daJa, Jugnslova 'k
1ekSI.kogra ts' k1. zavou.1 "1M.1ros 1av Krleža'', s. 196-197. liS 1

VIRI
RAU S, El., i 986. N2stav no-pokusn i šu ms ki objekt Rn b.- G la.s.
~11m. pok use, posebno izd. br. 2, s. 303-321.

Slika 1.: Pogled na Senjsko Drago

Maja Jurc, Polona Kalan
Dušan Jurc, Miran Čas'

Slika 2: Panjevski gozd črničevja in
prof. dr. M. Glavaš ter doc. dr. ž.
Španjel

Slika 3.: Avtohtoni črni bor z belo
skorjo, Senjska Draga
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pjsmo poglavarja Seattla in okoljska etika

z

veli kirn z;wimanjem sem prebral prispevek mag.
Milana ~l!lka. '·PisnlO ~o~Java~~a Seatt~a in okoljsk11
· ·ka" obj;n'lten v lctosnjl tretJI številki gozdarskega
:~tni ka (Cio~dV 1998/3). Pronicljivo zastavljen tekst,
vcnd~r 2nl ~preveč poslljeni m zaključkom, ki je, tako
se mi zc.ii. bolj odraz čustvenega razpoloženja avtorja
do neke o:;Lbe, ki so ji indijanske modrosti pri srcu,
kol raZlllll<l. Glt~vni poudarki prispevka so naslednji:
(ne)avtentlcnost govora i11 pi.~ma poglavarja Sealtla;
(ne)ronwntič.nost odnosa Indijancev do narave; vpra~ljivosr 1->renašanja indUanskih misli v naše kulturno
in dn1žbeno okoUe . Vsak od njih zahteva vsaj pripombo. čt ne že dodatno pojasnilo ali celo ncgacijo.
Pojdimo po vrsti .
Ali pogl<Jvar Seatle res ni govoril vsega tega , kar
:nu pripisujemo? Brez dvoma, da ni . Nekaj so mu morali dod11ti in nekaj odrezati. Hote ali nehote. Že takrnt,
kojc govoril, kaj šele kasneje. Gre pač le za eno izmed
neštetih zgodovinskih figur, ki so vse bolj a!i manj
prirejene okusu piscev zgodovine (kaj iz zgodovine pa
ni?). Nikdar tudi ne bomo izvedeli, bj je v resnici
go von 1 in hotel dopovedati bel cem. Nemogoče. Omen.imo k problematičnost objektivnega prevajanja samega po ~cbi, ki pa se je zaradi prepada med "belim'' in
"rdečim" miselnim univerzumom še stopJ~eval3.
Lahko le razpravljamo, o čem Seattle ni mogel govoriti.
Ugotavljanje avtentičnosti pismil poglavarja Sea\tla
me spominja na razprave, kdo vse se skriva za imeno1n
William Shakespeare. Dramatik s province William
Shakespeare je na rnreč o aristokracij i, katere prigode
naj hi opisoval, verjetno vedel toliko kol Seattle o
žekmici, "govorečih žicah'', bizon ih in prerijah. Kralja
Lc:-trll, Hamleta ali Macbetha pa je luhko napisal le
nekdo, ki je iz prve roke poznal dvorske rituale. In ta
~ije verjetno za psevdonim izbral pisčevo ime. Vendar,
ne glede na to, kdo bi naj lo bil- namigujcjo na filo2ofu
in državnika Francisa Bacona, v igri pa je tudi sama
kraljica Elizabeta I-, bomo še naprej radi brali drame
Williama Shakespearea.
Ravno za to gre. Indijanci so živeh lako, kot da so
11\0drosti, ki jim jih pripisujemo (če so jih govorili ali
ne) , zanje bile .kategorični imperativi . In to je rista, kar
zares šteje. Tisti. ki tega ne morejo verjeti, naj najprej
ugotove, koliko vrst so Indijanci iztrebili oziroma vsaj
ogrozili njihov obsroj in nat-o to primerjajo z naslednjo
mislijo Seattla (BURGAR 1 KUŽELIČKI l994):
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''Človek ni stvamik ckanine življenja, temveč le nirka
v njej. Kar dela s tkanina. delu s samim seboj.''
Tudi o romantičnosri odnosa TndijalKev do narave
bi razpravljali lažje, bolj cinično in brez paterike, če
bi najprej ugotovili, kako je bilo z iztrebljanjeiJJ oziroma ogrožanjem posameznih vrst; ugotovitve bi zna le
biti zelo romantične. Dodal bi !e tole. Narava je
Indij<mcem dala vse. Direktno in neprizanesljivo. Tako
jagode, ribe in bizone kot tudi bolezni, viharje in snežne
zamete. Nenehno so bili na preizkušnji in niso jim bili
tuji ne ljubezen, ne strab, ne spoštovanje . Živeli so
polno življenje. videli njegov smisel in predvsem, bili
so srečni. Ta pa že lahko ima nekaj pridiha romantičnosti, ali ne. Spet tisti, ki tega ne morejo verjeti , naj
ugotove, kako pogosti so bili med Indijanci samomori.
V zaključku prispevka avtor opozarja na škod lj ivost
prenašanja indijanskih misli v naše okolje in to celo
primerja z umetnim ši1jenjem smreke izven njenih
rastišč, br je povsem zgrešeno. Kaj je narobe, če na
primer z razši1jenimi rokami sprejmem zgoraj citira no
indijansko mi~e\'> Prepričan sem , da nič . Zato, ker gre
za modrost, ki ima univerzalen značaj - za razliko od
smreke. Podobno. kot je univerzalen princip sonaravnosti (mimogrede, taje bil v lndijancil1najbrž vcepljen)
s tem, da se ga uveljavlja okolju prilagojeno: v s<tvani
na primer drugače kot v borealnem pasu. lndijanci so
dolgo časa živeli v sozvočju z naravo in nam, ki se
moramo to še naučiti (sonaravna gospodarjenje z gozdovi je korak v tej smeri), bi marsikatera njihova modrost lahko prišla zelo prav. Govorimo lahko o referenčni populaciji. Ni edini. je pa nazoren primer: ko
so Indijanci obdelovali zemljo v dolinah, so struge in
obvodno drevnino - v srednjem Oregonu so jo imenovali "Ochoco" (ELMORE/BESCHTA 1987)- vselej pustili nedotaknjene (SEDELL/ SWANSON 1988).
V Evropi pa smo v dobro kmetijskih površi11 izsekali
gozd in zregulirali vodol oke , kjer se je le dalo. Danes
je Nemcem, ki zreguliranim potokom z bagri spet kopljejo stare struge, in nizozemski državi, ki za drag
denar odkupuje kmecijska zemljišča v delti Rena ter
jih prepušča naravnemu zaraščanju. verjetno zelo žal,
da so bili propagandni lističi o fndijancih samopostrežno na voljo le v zgomjih nadstropjih Oddelka za
gozdarstvo. Jaz pa sem prepričan , da Indijanci ne bi
smeli biti prisotni le na lUFRU, ampak tudi na kongresih nekaterih dntgih znanstvenih in gospodarskih
panog.
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Boštjan Pihler

No. 6, December. s. 260-265.

Zakaj ne padajo več na gozdarje?
V igri spoznavanja, dvorjenja ali rivalstva, ko sem
želel orositi oko nežnejšega spola ali načeti mačistično
moško dušo, sem vedno izdahnil naslednje besede:
"Gozdar sem". Saj veste dragi bralci, nežni in čutn i
stno kot metuljčki cek in čki, a kadar in koder zamahnemo, sedem dolgih let nog3 popisovalca ne s!opi. Prav
tako poznate tisti občutek, ko (cehovsko) objeti ob
praznem štefanu grgramo presunljivo žalostinko rer
mamke v rutah v1jejo roke in hvalijo klene go7.datje, a
gozd, gozd raste pred očmi začuden ih, a ponosnih oča
kov. Da, da, na pragu novega tisočl etJa smo še vedno
tisti pravi- primarni mošk.i.
Vem, sedaj ste že nestrpni in napetost v sivem tkivu
tam za vašimi očmi močno narašča. jaz pa sem še vedno
pri uvodu. Pa vendar grem še en krog okoli žetj~vice
in šele nato do vročega kostanja.
Toplo je gozdarju pri duši, ko pomish na svoj ljubljeni poklic. kakor prvošol!!c se počuti, ki ga oče v~mo
za roko popelje čez cesto! Čuti skrh, čuti odgovornost
in toplino. Toda bralci, bodimo objektivni in si veliki
ljubezni do gozdarskega poklica navkljub ali pa prav
zato zastavimo vprašanje o njegovi kvaliteti~ Tu, dragi
bralc1, pa nas čaka sovražnik. tu! Le cutite zaplet?
Notranji sovrag j e med nami, natanč neje, v nas
samih j e. Bolj ko opazujem gozda rje vseh možnih generac\j, vidim (zame) vedno bo leča introvenliranost
gozdarjev in gozdarske stroke. Freud bi nas
okarakteriziral kot populacijo, ki ni nikoli prišla v
ana! no fazo razvoja, temv eč je ostala v (varni?) oral ni
fazi. Vse deluje v smislu časovne zanke znanstvene

fantastikc Stan islava Lema, kjer '· prepričan i
preprič ujejo prepriča ne, da je t reba prep ričati
pre priča ne G prepri ča n c m ".

Še ena surovo nesramna slika se mi je prikradla v
zatilje: gruča gozdarJeV ob vrčku hladnega (ali pa na
veieumnem posvetu} ugo(avlja, kako edinstveni, 11c.
nadomestljivi, polni znanja in zaslug so, n zunaj pred
vrati množica ljudi čaka na gozd<ltjeva uejanJa. Da,
ohranili smo način dela. ki se je odlično ohnesel vse
do zamenjave političnega sistema, sedaj pa ... Bridka
je moja bolečina in glohoka je rana. "Zakaj, zakaj?"
odmeva v m~jem srcu. Mar ne služimo vsi istemu cesarju za isti namen? Sapient1 sat (razumnemu bodi
dovolj) ~

ln povejte mi, dragi bralci, kako naj sedaj nah ranim
svoj ego, ko Je padel mdi prvinski moški? Ko je gozdar
all državni hirokrat all delovodja, morda celo pospešcvaiecl Nič več celovitosti gozdarske hiti, nič več vse
v enem, nič več interdisciplinarnosti, ... nič več orošcnih oči in pritajen ih stokov mladenk' Zato, dragi bralci,
J'accuse (obtožujem)!
Lep (rajnosten, sonaraven ter, po novem. obvezno
hiološko pester pozdrav!
Robert Krajnc
P.S . Iskreno opraviči l o dolguJem bralkam. saj jih
nisem spodbujal k branju ter sem se pri pisanju celo
zatekel k surovemu moškemu šovinizmu. Če mi
oprostite. hom naslednje pismo v celoti posvetil sam<>
vam, drage bralke!

Popravki:
Pri objavi prispevka: "ŠINKO, M.. 1998. lntrinsicna vrednost ln vrednotenje gozda'·, Je nepravilno prevedena beseda imrinsična
v 01aslovih poglavij kol "intri nslic'". Prnvilno se prevod glasi ·'inlrinsic". ,.\vlorju se za ObJavljeno napako iskreno opravičujemo.
Uredništvo
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Krajinski park Zgornja Idrijca
JOLC K.OV.A.('~

Kraj inski pmki so območ.ia kultivira ne narave, ki
združujejo značilno krajino s sestavinami nnravne in
kulturne dediščine, namenjem! predvsem rekreaciji in
obranitv\ značilne pokrajine, kakor tudi območja v
ekstremnejših klimatskih in geomorfoloških razmerah
ter v visokogorskt in alpski vegetacijski stopnji. Zaradi
učinkovirejšega varovanja, upravljanja in doseganja
drugih ciljev varovanja so blizu ležeče ah funkcionalno
povezane naravne znamenitosti, združena v funkcionalno zaokrožena območja. Takšna območja so tudi
kraj inski parki. V osrednjem delu idrijskih gozdov se
nahaja KJajinski park Zgomja Tdrijca, ki na razmeroma
majhnem ozemlju zaokrožuje pestro zbirko naravnih,
kulturnih in zgodovinskih znamenitosti.
Krajinski park Zgornja Idrijca leži med Julijskimi
Alpami na severu in Trnovsko planoto na jugu ter pomeni prehod med Vzhodnimi Alpami in Dinarskim
gorstvom. Fitogeografsko in geomorfološko se bolj
navezuje na dinarski kakor na alpski gorski sistem. Z
gozdovi poraščeno območje se od roba Tmovske planote spušča v številne razčlenjenc in ozke doline, ki
vodijo do mesta Idrija. Na relativno majhnem ozemlju
zaokrožuje pestro zbirko naravnih, kulturnih in zgodovinskih znilmenitosti.

Julijske alpe z Bukovega vrha

Bukev - "krušna mater'' gozdov v Krajinskem parku Zgornja Tdrijca pred olistanjem

------

(V se foto: J.

Kovač)

• 1. K.. dipl. inž. gozd., ZGS OE Tolmi11, KE Idrija, Trg Sv.
Ahacijil 2, 5280 Idrija, SLO
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ter SC\tl:\'t.hodui ·~b TrnLIV$\(t~s • ~~~~dl ~~ a~.>kl
kf1!6 k! IC dcl n(lttilnJSk~g& 'lu lil 0tllJI&fOeflll0S''· 'u
spad;.j:~ .... ta Ob~ee v~IJI' f.lmcn!lt

"odn• .1ams.• '

pri

rn

11'\ Il\ ti

~tutm

roomteJI Dc\jf
jezero ,.px.d.a med naJ m&l'\e)l~ tn nAJm&rltantnrtC.C
ha ~IJ:t 11\' lrt \1 Slovel\tjl 11;1 hrJha nb \t~'U:th \'O..iah
rudt če:- 6() 1n1.'s. karf!restp u1~-n1 prct.n• pn ldnJC•
V r.~:1km ddu parh JC nzvtt lAlo tmc:no\•1.1\t au.mK•)blh, l>l\lj( )tUrD

ljent ton. Kruk1paJ"'.., tu

oal~o

pa.c1ant

Uli\ n.t ud\'OODICOlliiDiill<li pifU JC R:U JdiiiCI
~Jc:nt tJ\111 ioO pod .takl~ ocn Muta Rupa.. rattJacn•
od tl>llmol!kt •il me 8~0 do 840 moti OO\ lkln lt 1<
1;b•'r'l pmo\: Idr tJ«"" k• aJtnP.nl\ J)tflu. Jllo n1 " Crnt
drarr [ood Hudun pal.t<m n• okolt SAO 11~<:1•ov Md·
mor~"; t. "-titn.t Od tod td(' pt(W[I JV JXt :»>iftSkl j ptt

pWoo •• polx-ot)tl<r p<~kl nlj[><CJ Putt•ilo•t.ll~l~ Pl
1< ""·""• ~ twt•

Sh•J•• sr del ki•J"'•<f• ~'~'""

tra.ke irt.hu-(IC"t, ki nduka rmu
SZ m :lo<d• ldnJGII ' nJ<n<m 'lf'MnJ<m roku
z.,.xllftcv.\letg:a t')brrWJ• J(. da mu kh~m,~Xc p('IICJc:
QJ(:rr.3i root ~\tmc

Olpr«dJUJtJ.:I i"'ft("iti!RJt 1113ntJkC tn UCdOtc111$kt

cra(tc ct rlcutacl~. Gk>boko \rct:mc dol1nc v f'>OJC~fU
l.drtj\" omogot&JD razmeroma tople: vi{IIIC, 'laj l!lt)Č.tto
'1~ČIC"'1JC'Ot rcl,cf po~pduJc vcrtJkAin"' .:1b1u1Je lJ 3ka .
Vun,·:l v tth Lr41Jih nt:)O pO$tbuo 1110~111 Na JUtlldl

obm-<J•h 1t r.tk~1 ttlOČOtJI• ;tveto>ahodnik (but'JU)
7(ltl rtckl po-J"" so" 1h31Ji Pad:wiue $e \'Nte \'St lc t\J

clOJnače

in tlJjr· pt·nk~c

m )lb .1" ,j,)vOIJ ""'' "oo<WIJU n>SII N~JniODj p>dmn
J' v avgusru tu J:t!llUIJit 10 rebrtUrJa Pn:del v nkohc•

Krekovi, "JU p..ldt rn!"O lO()() mm na m' v lt lll. Jt
eden cz:medUmh n.:!JboiJ namot~mh k.rnJn- v ~l m1C1l!JI
Snežne rumc::rc 'iO z:and1 wllltih rnlik v ntt•lnHu$kl
t.:rltni Jok.aJ tultčnc ;-\aJnt1j.t nac.Jmorskn Vl~lnil 71111tli
ukuh 320 m<\W\' v Jdrtllikl kr'lt11nl na iipiJdujtlll delu
l.njill•k<g> paoka, najviltC t:>i!k• kiDpn•kc~M rot kntM
.t~ 1.4$3 mctmv. na • obu 1)31 k ~t, lo !IlCJI nJ T1 n<tvlkl
~l7.d.

Za kraJinski park Z~omjaldnj caje lllo(ll••• •elth
Pet.11•·tlik< M<>Zdnal;>!oll iO mu dal• 71Uit
poe.-l>duJOČ> ~·a~~· nor••• 1tllli)tl." tn l'(l~bnt '""'
rOit\Ucc ratmerc Z.arJdl utctr.rh lj\<Utc'''' JC 1(1 ft\'d10:Jt
p.'\\ etin~ nt(W'IIM.I'M u krnt.hJ~I«< nbdtl•vo. ~J tn'I.&Jn
d..-mtala vu, zaniJi~ znalliNWI r,.nMn1h ~al 'IJ ob~zdnato.,

taVlllvanetn območJU so Je MlftJ~ tn\Wikt po\'lil ne

zlasti okoh dom-aCi_i
Klat•mil pari< Zgorn,a ldnp

obsca• ccln<no ~

T<ti< ldnjce od nJ<O<p ~Z>ira do ldt>tc

\.!eje po<cbJO

s•-·

110 rf&l\od)l< l &l:n \delu (dt0\1\Ilo la qornj<ll' '"
SpodnJCKJ ToiO\U
pl)VIIoma !MIO . :;<~ha.
Po' •~Je pv\ri•IJO • tlawtem ~<~.)., Teh~ • 10' ho.
""fG>dn•h P""l"' J< 6S N. •·odctcol.ov pa 60 h<
l("l'"'t' patlt o~ !Or<!.>• o. t. 10 b1lt ' pJ<
O<klt'o<ll lc<no pa•~7401 s I"Oil\'t'Cin)O u-~g• lttb<a \
tdn,\1-<m """"~• Goz.dov• \ bhhJI'" IHIJ'" o\.o>lo(l
mc.UJ '-Ol.AJIU\·f)llt tch:tuttu le$ ?a rwtmt ll't ko~ tOt
W <n<rJIJ< n 111t1J<"""' ()l)tulljl\ 1 OOR\llth JOl·

da\ 7 mac!oln<>&mu \I<Ol:c~ tn<aJC ~malb uln~YS!a
llroko•roo rnTliii)C U lce> 11 14 )C bli za ldnjslc
IOz.do'~ l:zklaJ\gozdi!OfOlpodant' natrt. kol pr.1n.
~~ 1h !kb. V llem se acall ttW>cnllloltnne~r• dcb.
k11< l.liub •'<l•k•m pvrrcbom po lesu • ovdml ul.l\cK•
1rob11 oh.-n1l1 dol•r nar••nQ podobo r.:h KOldov V
\rtJin:ikC"'tt p;liLu )(J S< uhr!\rulc !It\ Ilne 112ifol•~ po·
1cb!losUIJ)..80RI Bul<o~ •rit , rasr~•d"'I"P pc~Ciina,
<vft~t l ln\tntl() veactll(tjO. '"tCO"J\0 1na..no 01\'jf

;neto). ,.".,.d1 kArcr1tl so 11 &C'II"du"' prwl:.(m tud1 a
nhl'ln'""J.tc

rnmcrc:. pcsu11 gt:olo~ta
•n ra:tglbl*n rc het vi'1I1\'~JO nAvc:hr<l ,17rw)hk0$1
J07dnc \'CSClJh.IJt! ln rc~lr0\1 nnrr: Flcngr:ogral.sknsf
w pU<IWt Jc \.IVr~č~• \' dman;ko (1.-,rno(JC. (UtlJO pa se
(;w,JCHlHI( UnrttiSl (

.t~mdh.,

tud1'P" "'' al1u•kcga '" ,.ubmcdncunskcga pro.stora
J.m1ui1 bllžm~ tvpkJv srcdc.ntnukcp območja. top.
Ic 111 "lille ~~rbumaln(', Llr&Jh pi urildl dolum11nc per
JI3J4C: llt)ll cdull'\0 p(l(hU~J( Jahlo IC"rmutilm nachh Tili
s~ \oC~' n<)mtt k~o~'-e \'JA/lu1enuih tecnH.>fllnlh 'asrlntSkJh
\11$1 p{') VlCU'I j\1\lkU

Iz

domače

jn tuje p rak se

Drevesne vrste, ki oblikujejo lastne gozdne združbe
ali pa so v njihovi sestavi navzoče, so: bukev, jelka,
smreka, rdeči bor in plemeniti listavci. Poleg teh so
prisotne še naslednje drevesne vrste: črni gaber, mali
jesen, nagnoj, makovec, beli gaber, maklen, trepetlika,
breza, divja češnja, jerebika, siva jelša in alpski macesen. Najpogostejša drevesna vrsta teh gozdov je bukev, ki jo dr. Wraber imenuje krušno mater idrijskih
gozdov; najbrž zato, ker prevladuje skoraj povsod od
najnižjih do najvišjih leg. Manj razširjena je jelka. Z
bukvijo sestavlja pretežno mešane sestoje, v čistih pa
se pojavlja bolj redko. Smreka je naravno razširjena
le v mraziščnih vrtačah in vrtačastih žlebovih na Poslušanju. Ponekod je primešana sestojem bukve in
jelke. Med plemenitimi listavci je daleč najbolj razši~jen gorski ja vor. Najdemo ga v skoraj v vsaki združbi
teh gozdov. Veliki jesen se pogosteje pojavlja v dolinah
in na vlažnih pobočjih, kenabteva več vlage. Sivajelša
raste le ob vodah.
Kljub več kot štiristoletnemu človekovemu gospodarjenju z idrijskimi bukovimi gozdovi se je pod Bnkovim vrhom ohranil košček pragozda. Meri 9,25
hektarjev in se razprostira v vrtači na triasnem dolomitnem apnencu. Leži na robu Trnovske visoke planote, nedaleč od velike vrtače Smrekove drage in blizu
kopastih vrhov Velikega, Srednjega in Malega Go laka.
Pragozd porašča združba bukve in jelke. Najštevilč
nejša drevesna vrsr.a v njem je bukev, vendar ji je skoraj
povsod primešan gorski javor. Med bukvami so posejane tudi posamezne jelke. Od drugih drevesnih vrsr
je v pragozdu še nekaj velikega jesena in navadnega
mokovca, smreke in jerebike.
V jugozahodnem delu idrijskih gozdov, ki se razprostirajo po robovih Trnovske planote, vidimo v nekaterih vrtačah in vrtačastih jarkih inverzno obliko
vegetacije. Vegetacijskl pasovi se vrstijo v obrnjenem
vrstnem redu, od robov proti dnu, namesto od spodaj
navzgor, kot je za naravo značilno. Visokogorskemu
bukovemu gozdu navadno navzdol sledijo fragmenti
bukovo-jelovega gozda. V spodnjih delih vrtač porašča
pobočja smrekov gozd. Nižje se meša smreka z bukvijo, nato preide v čisti smrekov gozd, ta pa na dnu
nekaterih vrtač odstopi mesto grmastemu rušju. lnverzna vegetacija v vrtačah je posledica občumo hladnejšega podnebja. Mraz se namreč proti dnu vrtač vse bolj
stopnjuje. Ta lo kaJna mrazišča nastajajo zato, ker vrtače
zapirajo okoliški grebeni. Tako v njih nastajajo posebne
klimatoconalne razmere z mirnim ozračjem, večjo relativno ~la:žnos~o, pogostimi meglam1 in kopičenjem
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snega. ki se spomladi zelo počasi topi in zato ohlaja
Ila in zrak. Kakšno leto star sneg počaka na novega.
Ledeni co, vrtačo s temperarurnim in vegetacijsJCi
obr~rom, u~rščamo med posebn~, klimatsko pogoje~
kraske obhke, nastale v posebmh morfoloških in ge.
oloških razmerah. Tovrstne reliefne oblike so nastale
v goratem kraškem svetu, ki je bil v pleistocenu večk:rnt
prekrit z ledom. Povečini so izoblikovaoe na bo ij urav.
nanih površinah ob razpokah in prelomih. Duo Lede.
nice je na nadmorski višini 1.098 m, sklenjeni obod
pa na 1.150 m, kar pomeni, da je Ledenica globoka
kar 52 m. Daljša os vrtače poteka v smeri S - J. Zaradi
temperaturnega obrata in ekstremnih talnih razmer
nastopa v vrtači vegetacijski obraL Od dna proti vrhu
si sledijo: pas rušja, pas smreke, ki proti vrhu prehaja
v pas bukovo- jelovega gozda. Na dnu vrtače se sneg
zadržuje vse leto.
V skrajnem zahodnem predelu krajinskega parka
na strmih dolornitnih pobočjih razgibanega grebena
Malih Go vcev, so avtohtoni sestoji čm ega bora in predstavljajo gia cia Ini re liki.
Na Poslušanjn, značilni krašlU planoti, se je ohranilo
rastišče divjega petelina. Slovenija leži na skrajnem
južnem robu naravTie razširjenosti divjega petelina.
Številčnost tega predstavnika gozdnih kur kot povsod
po sveru tudi tu upada. Med vzroke gotovo spada tudi
izkoriščanje gozdov in nenehno krčenje prvobitnosti
ter s tem oženje njegovega ž1vljenjskega prostora. V
okviru tega so posebno važna rastišča, kjer je petelin
najbolj aktiven. Tu poteka parjenje, največkrat tudi
gnezdenje, tu samec prepeva ipd. Uničenje rastišč prekinja kontinuiteto odnosa med populacijo in prostorom,
čemur največkrat sledi izginotje vrste iz območja.
Pestra in svojevrstna flora z dinarskimi, alpskimi
in submeditcranskimi flomimi elementi je odraz specifičnih edafsko klimatskih razmer in pestre geološke
zgradbe. Strma pobočja doline Idrijce in Belce ter
stranskih hudoumiških grap so rastišča številnih ra- ,
st! inskih vrst. Med nj imi je vel iko botaničnih posebnosti, zlasti velja omeniti kranjski jeglič (Primula
carniolica Jacq.) - slovenski endemit in avrikelj
(Primula auricula L.). Tu uspevajo številne zavarovane
vrste: poleg kranjskega jegliča in avriklja še lepi čeveljc
(Cypripedium calcealus L.), Clusijev svišč (Gentimw
clusii Perr et Song.), bodika (flex aquifoLiwn L.),
krajnska lilija (Lilium ca1'niolicum Bemb.), brstična
lilija (L. bulbiferum L.), širokolistna lobodika (Ruscus
hypoglossum L.) in tisa (Taxus baccala L); okroglolistna rosika (Drosera rotund~[olia L.) ter številne
druge. Zaradi svojevrstnih rastiščnih razmer uspevajo
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cdstnvniki alpskega rastlinja, ki so se tu verjetno

p~1 ranili .~c iz ledene dobe: avrikelj (Primula auricu!a
~.). Clus ijcv svišč (Gentiana c/usii Perr et Song.):
dlakavi s teč (RhDdodendron h1rsutwn L.), navadm
Bemh.), alpska
rnastnica (Pmguiwla alpi11a L.) . Osončena, topla
obočja pa _
, o rastišča termofilne fiore jesenčka:
rDictr11 >~ml.~ nibus L.), navadnega ru ja ( Cotinus
cvggygriu Se op.), piramidaste zvončn ice (Campanula
pyromidtdiS L_·! in drugih.
. .
.
Dolin~ ldnJce, Belce ter 1lJUnih stranskih grap s
svojimi gozdnatimi pobočji ter grebeni s skalnimi S[enami in vodotoki s čisto vodo so raznolik življenjski
prostor za živali. Pestrost habitarov pogojuje veliko
število )'.ivalskih vrst na razmeroma majhni površini.
Tu živijo medved, jelen, ris, divja mačka, divji petelin,
gams in srnjad .
slečnik (i?hDdothamnus chamaecistus

domače

in tuje prakse

Celostna predstavitev parka ter zagotavljanje nadzora naravne in kulturne dediščine še ntsta ustrezno
urejena. Območje parka potrebuje informacijsko točko
za obiskovalce ter boljšo opremljenost s pojasnjevalnimi tablami , ki nazorneje predstavljajo posamezne
objekte. Gozdovi pokrivajo preko 95 odstotkov ozemlja
paJka, zato je v prihodnosti potrebna tudi predstavitev
gozdne naravne dediščine ter stroke z dolgo tradicijo
na tem območju .
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KORDIŠ. F., 1986. 1drijski gozdovi skozi stoletja .- Idrija, 1986,
112 s.
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5. 73-80.
Odtok o razglasilvi krajinskega par~a Zgornja Idrijca, 1993.Ur. l. RS št. 11-15.

Društvene vesti
Gozdarski ples
Po nekaj letih prekinitve smo se v petek, 5. junija,
na Bledu zbrali na gozdarskem plesu. Za l!vod v ples
je imela Zveza gozdarskih drušrev Slovenije občni
zbor, dopolnjen s prikazom diapozitivov na temo Teden
gozdov V prostorih blejskega hotela Astorija, ki je bil
naš gostitelj, smo ob zvokih skupine Aurora plesali do
zgodnih jutranjih ur. Večer so popestrile plesalke, ki
so s ~voj imi nastopi dvignile na noge vse udeležence.
Kljub najavam v Gozdarskem vestniku in vabilom,
se nJ s je zbralo le petinštirideset. Za udeležence je to
pomenilo več prostora na stalno polnem plesišču . Toda,
ali kot "stan'' res nismo povezani niti v trenutkih , ko
bi ob zabavi nujevali stare vezi in snu li nove? Ostali
"sl<~novi " imajo svoje plese za osrednji dogodek, ki se
g1.1 ~podobi udeležiti. Tudi pripomba, daje Bled daleč,
ne zdrži , ker seje edini par gorenjskih gozdarjev, kot
gosi iteljev, pripeljal iz "bližnjih" L:eleznikov. Upajmo.
da so to začetne težave ponovnega oživljanja 1cadicije
go:;>;clarskih plesov. V bu 1999 bo Zveza gozdarskih
drustev Slovenije ponovno priredila gozdarski ples.
Želim, da se bomo na prihodnjem zbrali gozdarji in
zaposleni v gozdarslvu v večjem številu.

Nastop ple salk hi pmv tako zasl užil

močnejši ~plavz

(Foto: J.

Jakša)

Jošt JAKŠA
tajnik ZGDS
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Kadri in izobražev a nje
Prof. dr. Niko Torelli- ča, tni doktor
dunajske BOKV (Unln~r\lllit filr
Bodenkultur)
21. J>l11UIJ• 199~ je dun•J•k• fi() KL; f'Oddill prof
dr. '\tKU f.,.dliJU 1\UI\ (.&Unep.lokb>rJI (dol<ll:l< hanori< cauu) Pnm.anJC IC prejel ..tupoJt K1IIJI<Ibtnam
prof dr. H Sda<:hlcrJcm •• S\!Citicm pro( J
Schncidcaicm Podclilcv 11: potekala " ~liW~t
dvurant unt"'trk ob ni\·~.tnaitl t.lC'\'111\ih ug,todrnh
gost<>'
Laudauo Ol> pO<lelotvi J< prrb<l lj>rO( dl. Gonfntd
Halbwarh$. pr<dslOJnok Celllt& l~ OkOlJ< on v3<$!Vl\
nomve pn BOKU
Pror dl 'hkn rr.t( lli JC rtcint rrotc.~M (.a podrr>ČJf..
~(hnol"g'je le~.~ m prtd.'O!OJnd( Kat~dre 1a teh"ologijo
lcsn na: OddcHu u lcur.m•o fJunchn tSk~ fa kultet~
tlntveoc v I.JubiJnnt Kn1cn 1c bd v Ljubljani 4. julija
19J.{) macunr:tl jc: rli* Kla s tčn• gunrtnztp v LjublJani.
dtplotntra! nA Oddelku /JI goLdar5tvo Biolchni)kc fa·
kultc1c \ Laoblt~m. rn»~t~~trir.:~~l na O<.kJ.clku i.d le.sarst,·o
ute U\:uttclc 1r1 dokt.oru11f lc-1~ p)ig na HumbohJwv1
umnt11' Bc:rlanu ~ pudto<!Ja le:u~c .,, d1e\·esn.;- b•olo-

!lii<

~cU" •UI<dnJ< pr<dmc~e· TdrnclogtJO les• "'
Odd u ltw"...,, 7,s•odbo ln la>tn<»ll les•. Dw •>no
krM&•IO n• ()(Id n 8Q1dam'" to •« prcdm<tov na

m•.a•w.:kem !rudiJU lew~• 'It pod•oloms!<•m ''"
dojU ~~"~ l\llravnto dcd~Jn< p<e.-lo\•a 'bu~ o dr<·
\'t<U

Mcdn~t.mdlll strokovne Jl"11osu Ji! man pa ftl't')i.IČ.e

vanJu fit 1ok,~J)C

Iri cko)OgliC rdečega

srca pn bukYlln

1"' "~ropsk>h" temah
rnhh,JIO 1~ let JC 'J)O~\'ctJI TAZI~kO\'aDJU manJ znJ•
lUh lfl fi ClJHII'Ih \Jup:,kth ft:) nJh VT)t, pr~d\'SCITI )Z trop..
skc r\ fnkc "'Mehiki! . V mel·•~kth dt1.a\·ah Ouapas m
Ou~n l :ul it Rou Je ... S\ldeh:n·anju z t\ae eooalnun m~tltu
fut'H .aa gll.:.dar~ke in le-sar!ike raziskave (JNJI-') ''•Khl
oMimo ~tudiJo o bl\lloških, fizikalnih. mehau~ki h"'
tdHn>lo~~·h lastnostih -l3 tropskih lesnv.
T~tlro JC b•lo mogCočc \• proll'.<odnih gozdovih llVtSII
noprtdcn p.nn\Jp r.1bc gozdov n.a podlagi uporahno,u.

m s!ednpč glavni koordinator rncht~kC4(J lmps.kr.g_•
akciJskega gOzdarsl«H• pl•n• F.~O TFAP, ko JC vo.iol
ddo skupHIC rr'ledn;u\Kfnih slw".o..·n,alcov 1;1: raz.lu."oih
padr~•J Z. IIJ<iO' o d(Jliolelllo delo ,..'vlehiko, ""' )<
mthtU:..., ..·lad.l pod~Mo NB\:•Oulllllu pn.t.ntll\jt La KOL·
d.lr~l'\0 111lt":Saf1tvO { Mtn<o Nacalo)r'lfll Fortsu~l) V ->htru dve~ ."...,n~~o <l<"••~l"h jtr~)t~tov )< podot·ne
r.lZii$1\'i;' vrLl NI r'f1bl 41') 1'\ftn.JO• h ln fl\Mj Z.nM•h
lf'SAI~ ..T$f

17 ekvtiocuh~.: AfnL.e\i l~Jc:m daciiCtJU pMVl:Č.l (\UZ/W'TI\))1 Od'ltv\J

dm11 tn leu" UJ«nth rumcr.t.h.pnluc:IJ tn mdun~k.Jb
~odovlllJ ~ pnxcs kompc:nm<n!ltbza<t)<"'
a:h~cn•tc 4c:.r 111\"enlln, b
Na t:m področJU \ "odi te

tirua• "'o·.·cnsko Jmcut:tu PfOickl
Je k1>0nlonolof "lZT u podrn<.Jc go.<d goalmhv.
ICSU51VU 11"1

)JII)Jinll th.·o ,t:l slavni W~dntk ltVIJI: l~

B•l JC lud• dolgolcun n•<ionolm pt<<l~<>l'mk' CO$T
tn EUREK.~

tlrtO!bQUI'VW
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I<adri in izobraževa nje
No"i ru briki o zaključnih izdelkih študija gozdarstva na pot
v Gozdarski knjižnici hranimo vse naloge, izdelane
ob znključl<u študija (dodiplomskega m podiplomskeoa) na gozdarskem oddelku Biotehniške fakultete in
~b
podiplomskega študija gozdarskih stroo zakljlJčku
.

kovnjah:ov na drugih fakultetah. To gradivo uvrščamo
med t. i. sivo literaturo, saj je dostop do njega močno
omejen, razen doktoratov, ki so hranjeni tudi v Centr~tlni biotehniški knjižnici in v Narodni in univerzitetni
knjižnici v Ljubljani. Ostale vrste posebnega strokovneg8 gradiva so dosegljive le v Gozdarski knjižnici
ali pri av101ju. So pomemben vir gozdarske strokovne
in znt~nslvene literature, zato jih žel imo bralcem Gozdarsket;a vestnika tudi predstaviti. Diplomskih nalog
visokošolskega študija prejmemo letno v povprečju od
20 do 25. Po uvedbi izrednega višješolskega študija
ob delu je v lehl 1997 občutno poraslo tudi število teh
izdelkov in se izenačilo s številom diplomskih nalog,
lahko pa pričakujemo še porast tovrstnih izdelkov, saj
študij zaključuje že druga generacija. Zato smo se od-

ločili za predstavitev vseh izdelkov dodiplomskega
študija, zagovarjanih v lem 1997 in kasneje, z bibliografskim zapisom. Izdelke podiplomskega študija
bomo predstavili z izvlečkom in ključnimi besedami.
Enako borno predstavili diplomske naloge, nagrajene
s Prešernovo nagrado oz. Nagrado Prešernovega sklada. V dogovoru z uredništvom Gozdarskega vestnika
bomo prispevke o zaključnih izdelkih študija objavljali
postopoma in s tem popestrili Vestnik, bralcem pa ohranjali zanimanje za to rubriko skozi daljše obdobje oz.
v več številkah naše strokovne revije. Žel imo vam
zanimivo branje, v upanju, da boste pridobili veliko
koristnih informacij pri prebiranju nove rubrike.
Za začetek objavljamo pregled bibliografskih zapisov za Visokošolske diplomske naloge, zagovarjane
na Oddelku za gozdarstvo in obnovlj ive gozdne vire v
letu 1997.

Mag. Teja Koler-Povh

Pregled diplomskih nalog diplomantov Oddelka za gozdarstvo in obnovljive
gozd ne vire Biotehniške fakultete v Ljubljani, zagovarjanih v letu 1997
VIDIC. Zdravko

KOSTANJEVO VJNOGRADNIŠKO KOLJE KOT GOZDNI PROIZVOD.- Diplomska naloga. Ljubljana,
Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire. 1997, JI, 44 s., 1O ref.
Jvk ntor: prof. dr. Iztok Winkler; recenzent: prof dr. Marjan Lipoglavšek; datum zagovora: 21. 02. 1997

PAPEŽ, Jože
B IOTEHNIČNE METODE UTRJEVANJA IN PROTIEROZIJSKE ZAŠČITE CESTNIH BREŽJN.- Diplomska naloga. Ljubljana, Bjotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire. 1997,
VIII, 62 s., 53 ref.
Mentor: viš. pred. mag. Aleš Horvat; recenzent: viš. pred. mag. Dušan Robič; datum zagovora: 27. 02. 1997
BOŠTJANČIČ, Janko

ANALIZA SPREMEMB KULTURNE KRAJINE NA PRJMERU KATASTRSKE OBČJNE SLAVINA.Diplomska naloga. Ljubljana, Biotehniška fakulreta, Oddelek za gozdarstvo in obnov lj ive gozdne vire. 1997,
IX, 74 s .. 31 ref.
Mentor: prof. dr. Boštjan Ank o; recenzent: viš. pred, mag. Dušan Robič; datum zagovora: 27. 02. 1997
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JAGODIC, Franci
PODLUBNfKI IN BELJENJE SMREKOVIH PANJEV- Diplomska nalogo. Ljubljana, Biotehniška fak-ulte
Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire. 1997, lX, 70s., 65 ref.
Mentor: prof. dr. Janez Titovšek; recenzent: prof. dr. Franc Pohleven; dacum zagovora: 27. 02. 1997
BONČIN A, Ludvig

SOCfALNO EKONOMSKE ZNAČILNOSTI LASTNIKOV GOZDOV NA OBMOČJU GOZDNE(
REVIRJA DOLE.- Diplomska naloga. Ljubljana, Biotehniška fakulteta, Oddelek za. gozdarstvo in obnovlji
gozdne vi re. 1997, VII, 50 s., 15 ref.
Men tor: prof. dr. Iz co k Win k Jer; recenzent: prof. dr. Franc Gašperšič; datum zagovora: 11 . 04. 1997
fRANK, Nevijo
GOZD JN GOZDNI POTOK - NEDELJIVA CELOTA (NA PRTMERU KOLAŠKEGA POTOKA
Di rl omska na loga. Ljub lj ana, Biotehniška faku 1teta, Oddelek za gozdarstvo in obnov lji ve gozdne vire. 19~
XL 91 s., 27 ref.
Mentor: prof. dr. Dušan Mlinšek; recenzent: viš. pred. mag. Dušan Robič: datum zagovora: Il. 04. 199~
ŠUL.ENTTČ, Maruša

NELESNI DONOSI GOZDA.- Diplomska naloga. Ljubljana, Biotehniška f;:tkulteca, Oddelek za gozdarst
in obnovljive gozdne vire. 1997, [X, 98 S., 64 ref
Mentor: prof dr. Iztok Winkler; recenzent: prof. dr. Boš~L'm Anko; dacum zagovora: 11. 04. 1997
WALAND, Vito
EKONOMSKA VALORIZACIJA NARAVNEGA OKOLJA.- Diplomska naloga. Ljubljana, Biocehniš
fakulteta, Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozclne vire. 1997, VIli, 66 s., 50 ref.
Mentor: prof. dr. Iztok Winkler; recenzent: prof. dr. Boštjan Anko; datum zagovora: Il. 04. 1997
ZORJVfAN, Tomaž
ODNOS GOZDARSKE POLITIKE DO KRAŠKEGA GOZDNOGOSPODARSKEGA OBMOČJi
Diplomska naloga. Ljubljana, 8 [otehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo in ob11ovljive gozdne vire. 19~
X, 90 s., 80 ref.
Mentor· prof. dL Iztok Winkler; recenzent: prof. dr. Franc Gašperšič; datum zagovora: 03. 06. 1997
JURJEVIČ:, Bostjan

OBDELAVA POP ISO V PROPADANJA GOZDOV V TRIGLAVSKEM NARODNEM PARKU.- Oiploms
naloga. Ljubljan<1, Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo in obnov!Jive gozdne vire. 1997, IX, 67

35 ref.
Mentor: prof. dr. Franc

Batič;

recenzent: prof. dr. Milan

Hočevar;

datum zagovora: 26. 06. 1997

STOLIČ, Zorka

ELEKTRONSKA PARAMAGNETNA RESONANCA Mn(li) V IGLAVCIH IN LlSTAVCIH.- Diploms
naloga. Ljubljana, Biotehniškc:l fakulteta, Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire. 1997, VI, 58
15 ref.
Mentor: prof. dr. Franc Batič; recenzent: prof. dr. Milan Schara; datum zagovora: 26. 06. 1997
URANKAR, Borut
GOZDNI POSESTNIKI KOT TR2NI PROIZVAJALCI NA PRTMERU GGE MORAVČE.- Diploms
naloga. Ljubljana, Biotehniška fakulte!a, Oddelek za gozdarstvo 1n oboovljive gozdne vire. 1997, V!ll,
s., 6 ref.
Mentor: prof. dr. Iztok Winkler; recenzent doc. dr. Boštjan Košir; datum zagovora: 30. 06. 1997
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J, KAKO IN ZAKAJ

PORABLJAMO
EPELE TE?

I);J. oonje pornlodi

oo P?Zn€ jeseni smo v naravi, no sprehcd~h. pri

~h ceiovn~stih olr ~ri o_el!: no v;lu, v gozdu, ne ~lonrmkrh po3nr_bh.'

~ ob voch in protr \'ece:u nt usmdje("(] IZfXlS:O\~ j~l p.kom razknrn
~\:.tev i:1 ugrizom klopov. P~s_ldice ni~ ~omo s~eleče rn srbeče,
~ YJ pi~; in L;g11zrlohko lu~r ne_vorno_~;uznr.
. _
)J Ucpi prerošo1o dopnr menrng•hs, 1e z~_dolgo .z.~cfiO. NrkoKrsno
I()'.'Osl i·JCi ni, do je ~o zsojalo nojprel v AmErrkr, zodn ro leto po tudr f:X I
ns·;omo bolezen, kr jo žal mnogi že pozna jo lym:.ka oorelroza
5
~eno\oic 1o <lopr tn drug.; kr.•osesne žuželke. Po ~užnem ugrizu se no
, 0 ~ 81 1(u'okro!=) n1ego no '<oži začno širiti koncentnčm krogi, ki krrtalu
~g~nejc-. c~ okužbe :"1e opazimo rr. je n~ z~rovrn·o. se vgnez~'; v le!es~.;
npogoste hudo prr2oden_e sklepe, srce o:r oruge organe Zbo•.mo lahko
~i cez nekojlet po obzbr.
1~.or ro Fllmeni, do se moramo izogibori gi-banju in delu no prostem2
)eveda l)e! P1ov po rov11omo, če~ zoščiiimol
)Cinkovilo zascilo pted_11rčes~rr~ le uporaba r_nse~lrcdov •n repelentov
:ol ,1emo irrsektic:di mrces unrcu1eJC Uporabljamo ph v prostoru alt ne
liG~tem . Repelcnt je .skupek obrambnih snovi proti nodie.Znim žuž:el~am;
roncšcmo ga no . ožo. Mrčesa ne uničuje, marveč go zaradi svojih
id biicic·~:;, loslnc5 1i odvrača. Po moi.noslr že od doleto. zogorovo po
xl piko:1) in seson1o

{4 KRK~ KOZMETIK~

Repelenti it Krke Kozmetike zCJne.<J pvo odr::JOiiiOJO ~omor:e. klcpe .
obode, mušice i11 dr~.:g illr-~e~. Dvo slo v obliki spre1o ir1 en v obliki gela
vsi trrie FO ~ pri1oznr človeku rn okolju Sp'e lo delujeta na potisni plin
in ne LVIŠLljEio ozona'' ozračju. Ncnošomo ji hno nepobtte ekle leieso.
No obraz vedno z roko, do ne 6i ~~peler.l prišel v us;o_ nos oli oči.
Primerni so I:Jdi zo zoš-:ito oHok, ver1dor ll:JI jih uporcbljo;o roje pod
nodzo:stvom odraslih.

Biban parfum irani repelent sprej s pumpico z ekstra
dolgotrajnim uči nkom irno rz:edno visoko koncen!rocilo oktrvne
snovi. Učinkuje kor sest oo ~sern ur. lzvrslnc varuje vse, Lse dlje
zodržuie1o v okolju z veliko mrčesa: npr. ·ibtče, !ovce, :uri~ie v eksotičnih
kroj!"n in druge.

Naravni repelent Biban bio gel vseb.Jje lombinoct!O ~·nteličnego
repe_lenl? z. n?rov~ im rep~lenlom_ oljem ~i ro~ele in Aloo Ve; o, ki kožo
pomrr1o 111 vloz1. 81ban b1o gel :e zaradr nezne ~e~lcve ;n r.egovolnego
delovanja idealen zo uči n · ov•io zaščito olroš:<e oli ol::( u tl ji vel~e koze
odraslih pred ir1sekti.

LETOŠNJA NOVOST Plps bio repelent je

prime;en zo zosci!o

lj udr, ki se gibije!o v predelih, kjer je koncenlrocqc insekrov zmerno.
Učinkuje š!ui do pel ur. V~ebu j e naravni repelenl olje ci:Jonele, ki imo
izredne pri1ele11 vonj. Diskretno varuje pred mrčesom med večerjo no
terasi, no prlnrku, na koncerlu no proslem in drugrh obrrkoh sproslrlve
v norav·.

~--~·''11\1 .
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KRKINA MOŠKA KOLEKCIJA

Lion Rock je potomec leva,
ki je označil Ronhill,
najprepoznavnejšo dišave
moškega 80-ti h. Vsakega.
izmed petih različnih vanjev
odlikuje kot skala trdna levja
moč in plemenitost. Lion
Rock je otrok 21. stoletja,
zato priznava veljavo
najrazličnejšim vrstam levov,
kajti vsak moški lahko na svoj
način vpliva na svojo in tujo
usodo ter na življenje in svet
nasploh.
Kakšni so toreJ Krklnllevl?
Levjo kolekcijo Lion Rock
tvori pet dišavnih linij. ki so
namenjene petim različnim
življenjskim slogom sodobnih
moških:

Lion Rock Red je namenjen
moškim, ki prisegajo na
eleganco in verjamejo v
večno lepoto. S prijetnim,
klasičnim vonjem bodo zlahka
sporoč.ali svoje videnje sveta.

Lion Rock Black je
skrivnostni zapeljivec.
Mimoidoči moški, ki te začara
kjerkoli. Obeta veliko, a skrito
pričakovanje. Njegova
notranjost in pravi jaz pa sta
v resnici narejena iz čiste
romantike. Takšna je tudi
njegova dišava- skrivnostna
in romantična.
Uon Rock Cool st drzne, zna
in gre. Ni j~ stvari, ki si je ta
moški ne bi znal narediti.
Najsi visi na elast"ild nad
globol<Jm prepadom ali z
balon om med oblaki- zmeraj
je hladen kot led in miren kot
šlwtsl<i ovčar. Lion Rock Cool
vzame vse, kar lahko nudi
življenje. Je lev, ki mu ni
nikoli dolgčas.

Llon Rock Light je lahkotna
dišava, ki zapelje predvsem
mlajše. Izvrstno namreč
poudarja njihove dobre
lastnosti, kot so idealizem,

zvrhana mera upanja, svežina
in to, da se jim obetajo velika
dogajanja. Takšen levič,
pravzaprav že pravi lev,
zmore vse in vse poti so mu
tudi odprte.
Llon Rock Blue Sky je vonj
za dinamične. Osnovno
vodilo tega leva je svoboda,
živi kar se da sproščeno in ne
pozna meja. Njegovo
telefonsko številko lahko kar
pozabite, saj ga ni nikoli
doma. Njegov dom je ves
svet.

Posamezne linije kozmetike
Lion Rock vsebujejo vse
pripomočke za nego sodobno
urejenega moškega. Losjon
pred britjem, losjon po britju.
dezodorant v spreju.
dezodorant v stiku, peno za
britje, kremo za britje, gel za.
tuširanje, toaletno vodo in
bal:u\m po britju.
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Biotska raznolikost kmetijske krajine v k.o. Koza na v Goriških Brdih
(zahodna Slovenija)
The ...:od•ven>•ty o4 agncultural Landscape 1n the C a!lasual Unit of Kazana ln the
GoriS~a Brda Regk>O (western Slovenia)
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Papež , J.. Dakskobler. 1.. Perušek, M. , Černigoj. V.: Biotska raznolikost kmetijske krajine

v k.o . Kazana ...

Ljubljana

Karta 1: Karta Slovenije, položaj
k.o. Kazana

Map 1: Map of Slovenia, Location
of c. u. Kozana

raziskave naj bi pomagali oblikovati gozdarsko politiko do krčenja gozdov
v Spodnjih Brdih. Da bi dobili odgovor na postavljena vprašanja, smo se
odločili. da bomo preučili stanje gozdov in evidentirali prisotnost in številčnost
ptic, ki so dober kazalec življenjskih razmer ostalih živalskih vrst. Najprimernejše
se nam je zdelo, da je raziskovalni objekt katastrska občina, ki izpolnjuje
naslednje pogoje: katastrske občine državna meja ni razdelila, velikost 300400 ha, delež gozdov v krajini naj bi znašal okoli 20%, prisotnost starih gozdov,
različno veliki gozdni kompleksi ter intenzivno vinogradništvo .
Od vseh katastrskih občin v Spodnjih Brdih je postavljenim pogojem še
najbolje ustrezala katastrska občina Kazana .

2 ZNAČILNOSTI KRAJINE IN OPIS K.O. KOZANA

2

THE LANOSCAPE CHARACTERISTICS AND DESCRIPTION OF C.U.
KO ZANA

2.1 Geološke in pedološke razmere
2.1 Geological and pedological conditions
Geološka podl aga Spod njih Brd je eocenski fi iš (BUSER 1986). Globina
tal je odvisna od nebesne lege, nagiba in načina razpadanja osnove kamnine. Fliš na zraku hitro razpada in ustvarja rodovitno prst, ki je zelo
primerna za vinograde. Prevladujoča taina tipa v tukajšnjih gozdnih ostankih
sta evtrična (E) in distrična (D) rjava tla.

2.2 Orografske razmere

2.2 Orography
Preval na Vrhovljah (400 m n.v.)je ostanek nekdanjega dolinskega dna
reke Soče, ki je v pliocenu čez Brda odtekala proti JZ. Odteka joče vode so
316
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Slika 1: Osrednji del naselja
Kazana (Foto: Jože Papež)
Figure 1: Central part of the vi/lage
Kazana (Photo by: Jože Papež)

oblikovale dolinice, med katerimi se dvigajo enakomerno napeti in široko
zaobljeni hrbti z nadmorsko višino od 160m (Neblo) do 290m (Kojsko) .
Najnižja nadmorska višina dolinic je 57 m ob rečici Birši pri Vipolzah in 54
m pri rečici Oblenč pod Medana. Na splošno so doline ob briških rečicah in
potokih tesne, z malo ravnine in v glavnem usmerjene proti JZ. Zaradi
zamočvirjenosti dolin je bila v preteklosti glavna poselitev predvsem po
zaobljenih hrbtih med njimi.

2.3 Podnebne razmere
2.3 Climatic conditions
Goriška Brda, še posebno Spodnja Brda, so med najtoplejšimi območji
Slovenije. Pred mrzlimi severnimi vetrovi jih varujeta Sabotin (609 m n.v.)
in Korada (812 m n.v.). Povprečna nadmorska višina 100-200 min pretežno
jugozahodna lega pospešujeta osončenost. Povprečna letna temperatura
v Spodnjih Brdih je 13-14 °C , povprečna januarska temperatura je okrog
3' C, povprečna julijska temperatura je 23-24°C, letno pa je več kot 80 dni
s povprečno dnevno temperaturo nad 20°C. Na meteorološki postaji Vipolže
(98 m n.v.) je bila v obdobju 1954-1968 povprečna letna količina padavin
1.540 mm. Najmanj padavin je bilo v prvih treh mesecih leta (92-1 02 mm) .
Slika 2: Gozdni ostanki na robu
Furlanske nižine (Foto: Jože
Papež)

Figure 2. Forest patches on the
border of the Friulli P/ain (Photo by:
Jože Papež)
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Padavinska maksimuma sta bila dva : junij-julij (141-135 mm) in september
-november (162-168 mm).
Zaradi globokih tal in ugodnega podnebja so v Spodnjih Brdih odlične
razmere za gojenje vinske trte in pridelavo zgodnjega sadja (češ nje, marelice, breskve in tudi oljke). Kljub temu so nevarne pomladanske ohladitve s
pozebami, predvsem v dolinah.

2.4 Opis gozdov
2.4 Description offorests
V Spodnjih Brdih je gozdov malo. Zaradi intenzivnega vinogradništva in
potreb po kolju je naravna sestava gozdnih ostankov močno spremenjena.
Prevladujejo sestoji robinije , ki so jo v te kraje prinesli konec 19. stoletja.
Ker hitro raste in da odlično vinogradniške kolje, jo s panjevsko sečnjo še
vedno pospešujejo . Ostankov naravnih hrastovih gozdov je malo in v preteklosti so v njih intenzivno steljarili in pridobivali drva za kurjavo . Nekdaj
obsežne kostanjeve gozdove. ki so služili predvsem za pridobivanje plodov,
sta zdesetkala kostanjev rak in premočna sečnja obolelih dreves v obdobju
1950- 1960. Zato je čistih kostanjevih sestojev zelo malo.

2.5 Opis k.o. Kazana
2.5 Description of c.u. Kazana
Katastrska občina Kazana je po zadnjih katastrskih podatkih velika
370,70 ha. Obsega dolg in široko zaobljen greben med potokoma Birša in
Končar, ki se enakomerno spušča proti Furlanski nižini v smeri SV-JZ. V
zgornjem delu se od njega odcepita dva manjša stranska hrbta. Južna
pobočja so slrmejša od severnih in tudi bolj razbrazdana z erozijskimi jarki.
Nadmorska višina je 67-196 m.
Naselje Kazana se prvič omenja že l. 1272 (VRIŠER 1954). Glavn ina
naselja je na glavnem hrbtu, nekaj pa je tudi manjših zaselkov. Po dosegljivih
podatkih (grafikon 1) je bilo največ prebivalcev l. 1900. Osip prebivalstva
Grafikon 1: Gibanje števila prebivalcev v k.o. Kazana
Graph 1: Demographic trends in
c.u. Kozana
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se je pričel že po l. svetovni vojni, močno pa se je povečal po 11. svetovni
vojni .
V Kozani je bilo vinogradništvo pomembno že od nekdaj. saj je bila
površina vinogradov l. 1910 enaka kot l. 1952,48 in 47,5% skupne površine
katastrske občine . Da v Kozani živinoreja ni bila preveč razširjena, pove
podatek, da so l. 1971 redili 144 glav goveje živine in 70 prašičev, l. 1991
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a le še 31 glav govedi in B prašičev. Govejo živino so v preteklosti redili
p edvsem zaradi gnoja za vinograde. Ker je bilo krme malo, so jo morali

~~povati drugje, predvsem v Zgornjih Brdih in na Kambreškem. Zaradi tega

v celotnih Spodnjih Brdih že pred 11. svetovno vojno porabili velike količine
50
umetnih mineralnih gnojil (VRIŠER 1954).
Po katastrskih podatkih (preglednica 1) je bilo gozdov od nekdaj malo
in 50 se ohranili le v odročnih grapah in v predelih, ki so zaradi različnih
vzrokov neprimerni za vinogradništvo in sadjarstvo.

1830

1900

~ovrši na ha 1 Area ha

61

61

'o/o

16

16

Teto 1 Year

1952
11

1992

61

1982
68

16

18

18

68

Preglednica 1: Delei gozda v k.o.
Koza na v obdobju 1830-1992

Table 1: Ponion o.f forests in c. u.
Kozana from 1830-1992

3 METODE DELA
3 WORKING METHODS

3.1 Gozdne združbe
3.1 Plant communities
Pri terenskem opisu smo pregledana sestoje okvirno fitocenološko kartirali in jih uvrstili v asociacije, ki so na tem območju že znane iz literature:
Qrntthogalo pyrenaici-Carpinetum, Seslerio eutumnafis-Quercetum
pefraeae in Ostryo-Quercetum pubescentis. Fitocenološko težko oprede lj ive
sestoje smo začasno uvrstili v sintakson, ki smo ga delovno imenovali
Hedero helix-Quercetum petraeae .
Izbrane starejše hrastove in kostanjeve sestoje smo v drugi polovici maja
1997 popisali po standardni srednjeevropski fitocenološki metodi (BRAUNBLANQUET 1964 ). Popi se smo uredili v fitocenološko preglednica s
pomočjo računalniškega programskega paketa SYN- TAX (PODANI 1993).
Urejena fltocenološka preglednica (v prilogi jo podajamo le v sintezni obliki)
nam je omogočila natančnejša sintaksonomsko opredelitev obravnavanih
sestojev. Nomenklaturni vir je Register flore Slovenije (TRPIN /VRE~ 1995).

3.2 Površina gozdov
3.2 Forest area
Površino gozdov v letu 1997 smo do bill na podlagi digitalizacije sestoj ne
karte. Za prikaz strukture zemljiških kultur v obdobju 1910-1997 smo uporabili še podatke iz članka Goriška Brda (VRIŠER 1954), podatke Geodetske uprave Slovenije za leto 1991 in oceno briških kmetijskih strokovnjakov za l. 1997.

3.3 Opis sestojev
3. 3 Description of stands
Po informativnem ogledu gozdov, ki smo ga Izvedli v februarju l. 1997,
smo ugotovili, da bomo stanje gozdov najbolje spoznali, če bomo izdelali
podrobni gozdnogojitveni načrt. Za opis sestojev smo izdelali poseben opisni
list s šifrantom na zadnji strani. Na obrazcu formata A4 je prostor za opis
dveh negovalnih enot. V prvem delu obrazca. ki se ga izpolnjuje s šiframi,
smo skušali opredeliti mesto in vlogo sestoja v krajini. Zato smo ocenili
naslednje parametre: položaj v pokrajini, relief, lega, nadmorska višina,
nagib, vrsta kamnine, razpadlost kamnine, tip taJ, globina tal, splošno
koristne funkcije, vrsta sestaja, razvojna faza, nastanek sestoja, sklep
krošenj, prisotnost mladja, stare terase, steljarjenje, prisotnost dupel. V
GozdV 56 (1998) 7·8
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Karta 4: Karta stojišč za opazovanje ptic
Map 4: Map of bird obseNation
points

50 in 1OO m. Na vsaki točki smo za vsako opaženo ptico zabeležili, ali je
bila opažena v prvem ali drugem krogu in njeno vedenje (petje, preplah).
Popisovati smo pričeli v zgodnjih jutranjih urah, in običajno končali okrog
1O ure dopoldan. Popise smo izvedli na 14 predhodno določenih stojiščih,
s katerimi smo pokrili dobro tretjino obravnavanega območja. Razdalja med
stoj išči je bila najmanj 150m, če je stojišča ločil greben, tudi manj. Značil
nosti stojišč so prikazane v preglednici 2 in na karti stojišč za opazovanje
ptic.

3.5 Metoda za ugotavljanje biotske raznolikosti gozdnih
ostankov v k.o. Kozana
3.5 Method of fnvestigating biodiversity of forest remnants in c.u.
Koza na
Ker v literaturi, ki je bila na razpolago, nismo zasledili ustrezne metode
za ugotavljanje biotske raznolikosti gozdnih ostankov v agrarni krajini, smo
jo izdelali sami. Za ugotavljanje biotske raznolikosti gozdnih ostankov v k.o.
Kazana so pomembni naslednji osnovni parametri:
- površina gozdnega ostanka v hektarih
- dolžina zunanjega gozdnega roba v metrih
- indeks raznolikosti IR, izražen s koeficientom, večjim od 1
- najkrajša razdalja do sosednjega gozdnega ostanka
- površinski delež gozdnih združb
- površinski delež sestojev robin ije
- ključne in dominantne vrste
- ključni biotopi in habitati.
Ker je metoda nova, je potrebno zaradi lažjega razumevanja rezultatov .
opisati pomen posameznih parametrov in njihove značilnosti:
1. Velikost gozdnega ostanka in dolžina gozdnega roba sta pomembna iz
naslednjih razlogov:
- čim večji je gozdni ostanek in čim bolj je njegova oblika podobna krogu,
manjši je vpliv okolja na njegovo notranjost,
- čim daljši je gozdni rob, tem večji je vpliv okolja na gozdni ostanek,
322
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_ da se ohrani sestoj na klima, mora biti varovalna cona široka najmanj
1 sestoj no višino.
2 .1ndeks raznolikosti smo povzeli po Pattonu (1992).; Geometrijski lik z
največjo povrsino in najmanjšim obsegom je krog. Ce je razmerje med
obsegom in površino enako indeksni vrednosti 1, lahko izpeljemo formulo,
5 kar ero izračunamo indeks za vsako površino, ki jo primerjamo s krogom.
Vsak indeks, ki je večji od 1, je mera nepravilnosti in se lahko uporabi kot
indeks raznolikosti (IR). Formula je:

IR

= indeks raznolikosti

CR_ =celotni rob med gozdnimi združbami, k1 ga

CRi+ CRS
IR= 2 J?i

·

CRr

obravnavamo, izražen v metrih

= celotni rob med različnimi razvojnimi stadiji,

P

=

Jr

=

ki ga najdemo na obsegu in znotraj predela,
ki ga obravnavamo, izražen v metrih.
površina predela, ki je izražena v m 2
3,1416

Indeks raznolikosti so leta 1975 pričeli uporabljati v ZDA. Z njim naj bi
vrednotili primernost gozdne krajine za rasUinojedo divjad. Kajti dolžina
naravnih robov (rob med gozdnimi združbami) in povzročenih robov (rob
med različnimi razvojnimi stadiji) naj bi posredno nakazovala stopnjo biotske
raznolikosti v nekem predelu.
Iz formule izhaja, da naj bi se biotska raznolikost nekega predela povečevala z dolžino gozdnih robov. Vendar IR ne more biti merilo biotske
raznovrstnosti v gozdni krajini, saj ne upošteva življenjskih značilnosti
prebivalcev strnjenih gozdov (volk, ris, medved, itd.). V gozdni krajini je IR
lahko le pripomoček pri gospodarjenju s srnjadjo in jelenjadjo.
Pri vrednotenju gozdnih ostankov v kmetijski krajini se je pokazalo, da
je IR lahko dober pripomoček pri vrednotenju biotske raznolikosti manjših
gozdnih ostankov. Kajti če se oblika gozdnega ostanka približuje krogu, se
oblikuje dovolj velika zaščitna cona, ki v središču gozdnega ostanka ohranja
ustrezno sestojno mikroklimo, ki omogoča preživetje in obstoj vrst, ki žive
v starem gozdu. To pomeni, da kratek zunanji gozdni rob, ki je meja med
dvema različnima ekosistemoma, povečuje biotsko raznolikost gozdnih
ostankov s starim gozdom. Prirejena formula za vrednotenje biotske raznolikosti gozdnih ostankov se tako glasi:

IR=

ZGR

~

2-vPn

IR

= indeks raznolikosti

ZGR =Zunanji gozdni rob izražen v metrih
P

= površina predela, ki je izražena v m 2

f(

= 3,1416

3. Razdalja med posameznimi gozdnimi ostanki je zelo pomembna. Biokoridorji so poti med gozdnimi otoki, po katerih migrirajo rastline in živali,
kar omogoča vitalnost populacij in obstoj nekaterih občutljivih vrst. Če
so razdalje prevelike, pride do izoliranosti gozdnih otokov in občutljive
vrste zaradi pomanjkanja izmenjave osebkov (genov) propadejo. Za
rastlinske in živalske vrste velja pravilo, da spremembe od naravnih
človeku oblikovanih ekosistemov pospešujejo generaliste in običajne
vrste in to na račun specialistov in redkih vrst. (BOYCE 1 HANEY et al.

1997).
4. Delež debeljakov v skupni površini gozda in njihova razporeditev v krajini
omogočata obstoj številnih redkih in občutljivih vrst. Debeljaki predstavGozdV 56 (1 998) 7-8
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_Od žoln, ki so primarni duplarji, je odvisna prisotnost sekundam ih duplarjev. ki so pomemben člen v prehrambenih spletlh
_ Lesna sova, kanja, lisica in kuna belica so na vrhu prehrambenih verig
oziroma prehrambenega spleta v krajini .
Ravno tako je potrebna obrazložitev, zakaj so nekateri biotopi in habitati

klj~~~tarih sestojih je prisotnih največ rastlinskih in živalskih vrst in če jih
zaščitimo, zaščitimo tudi večino znanih in neznanih vrst.
_ Na oosameznih debelih drevesih so pestrejše življenjske združbe alg,
g!iv.in lišaj ev, v katerih je več skrivališč za razne nevretenčarje in s tem
tudi več hrane za predatorske ptice .
_ Posamezna drevesa na kmetijskih površinah so pomembno opazovališ č e in počivališče za ujede in sove .
_ Obvodna drevnina ob Birši in Končarju je pomemben biokoridor, izravnava svetlobo, toploto in količino kisika v vodotoku in direktno vpliva
na življenjske pogoje živalskih vrst v obeh rečicah.
_ Omej ki so pomemben biokoridor, še posebej, če so gozdni otoki precej
oddaljeni drug od drugega .
- Br\ogi so pomembni za obstoj lisic, ki so v vrhu prehranjevalnega spleta.

4 REZULTATI
4 RESULTS
4.1 Gozdne združbe in pestrost rastlinskih vrst
4.1 Plant communities and diversity of plant species
Pop:se v fitocenološki tabeli smo uredili s pomočjo metod hierarhičnega
kopičenja in ordinacijske metode glavnih koordinat. V grobem razlikujejo

te metode štiri skupine sestojev, ki jih uvrščamo v naslednje sintaksone :
· Ornithogalo pyrenaici-Carpinetum Mari nček, Pold ini et Zupančič 1983
(6 popisov)
· Ornithogalo pyrenaici ~Carpinetum Marinček, Poldini et Zupančič 1983
slad ij Castanea sativa (4 popisi)
· Seslerio autumnalis-Quercetum petraeae Poldini 1982 (3 popisi)
· Hedero he/ix -Quercetum petraeae nom. prav. stadij Hedera helixQuercus petraea (8 popi sov)

=

V prilogi 1 je sintezna preglednica s frekvencami vrst v izločenih sintaksonih . Površina posameznih gozdnih združb in njihova prostorska zastopanost sta prikazani na karti gozdnih združb.
Ime sintaksona Hedero helix-Quercetum petraeae je delovna o2naka
za prehodni tip hrastavega gozda, ki je ftoristično bližje sestojem asociacije
Seslerio autumnalis-Quercefum petraeaea kot pa sestojem asociacije
Omithogalo pyrenaici-Carp/netum . Opozarjamo, da to verjetno ni nova
asociacija, temveč smo ji asociacijsko končnico dali bolj iz praktičnih razlogov. Šele z večjim številom popisov in obsežnejša primerjavo bomo ta
sintakson lahko natančneje oprP-delili.
Z analizo fitocenološke tabele (grafikon 2) lahko že ocenimo, koliko
ras ti inskih vrst je v posameznih gozdnih združbah in kakšne so razlike med
njimi. Največja vrstna pestrost je v sestoj ih asociacije Omilhogalo pyrenaiciCarpinetum, ravno tako pa je v sestojih iste združbe, v zakisani obliki s
kostanjem tudi najmanjša. Ker je sestoj em vseh treh asociacij skupno le 8
GozdV 56 (1998) 7-8
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Grafikon 2: Evidentiranje rasUinske
vrste v gozdnih združbah
Graph 2: Plani communities and
evidenled species
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drevesnih vrst, B grrnovnih vrst in 13 zelišč, trav in praproti, je več kot očitno,
da je biotska raznolikost zagotovljena Je, če so v krajini prisotni starejši
sestoji različnih fitocenoz, v katerih naravna sestava drevesnih vrst ni preveč
spremenjena.
V hrastovih gozdovih Spodnjih Brd raste nekaj botanično zanimivih vrst.
ki bi z nadaljnjim krčenjem gozdov morda izginile, ogrožene pa so že sedaj.
Potencialno ogrožene vrste so:
1. Skorš ( Sorbus domestica) je submediteranska vrsta, ki ima v Goriških
Brdih severni rob naravne razširjenosti v Sloveniji. Skorš je v gozdnih
sestojih manjšinska dreves na vrsta in je zelo redek.
2. Brek (Sorbus formina/is) je manjšinska drevesna vrsta in je v gozdnih
sestojih Spodnjih Brd potencialno ogrožen.
3. Lesni ka (Malus sylvesfris) je manjšinska dreves na vrsta, ki je v gozdnih
sestoj ih Slovenije vedno redkejša.
4. Nešplja (Mespilus germanica) je pontska vrsta, ki ima v Goriških Brdih
severni rob areala v Sloveniji. Nešplja je redka grmovna oziroma drevesna vrsta.
5. Tevje (Hacquefia epipactis) je južnoalpsko-ilirsko-karpatska vrsta, ki je
v Goriških Brdih na severozahodni meji svoje naravne razširjenosti.
6. Pisani grahor (Lathyrus venel us) je pontsko-ili rs ka vrsta, ki je v Spodnjih
Brdih blizu severne meje razširjenosti v Sloveniji.
7. Ostrolistni beluš (Asparagus acutifo/ius) je vrsta vednozelenih hrastovih
gozdov, ki ima v Goriških Brdih severni rob svoje naravne razširjenosti
v Sloveniji.
8. Laški kačnik (Arum ita/icum) je mediteranska vrsta, ki ima v Goriških
Brdih sevemi rob svojega areala v Sloveniji.
9. štajerski pljučnik (Pulmonaria stiriaca) je vzhodnoalpski endemit, ki ima
v Goriških Brdih jugozahodni rob svoje naravne razširjenosti.
1O. Previs ni šaš (Care x pendu/a) je vrsta, ki je v Sloveniji razmeroma redka.
11. Turinska perla (Asperula taurina) je mediteransko-montanska vrsta, ki
je v Sloveniji razmeroma redka. Razši~ena je le v Breginjskem kotu, v
dolini Soče med Kobaridom in Tolminom, na Vipavskem in v Goriških
Brdih.
12. Navadni skrobotovec (Philade/phus coronarius) je zanimiv primer suhspontanega pojavljanja v Sloveniji nesamonikle grmovne vrste.
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Od vseh evidentiranih rastlin jih je 40 zdravilnih, od lega 11 dreves, 10
grmov. 17 zelišč in 2 praproti. Zdravilnih rastlin, ki jih priznava uradna
slovenska farmakopeja (BOHINC 1991) je le 18 (6 dreves, 5 grmov, 6 zelišč
in 1 praprot). Vse ostale zdravilne rastline pozna ljudsko zdravilstvo
(WILL FOR~ 1971 ~·vendar njihove zdravilne učinkovine še niso znanstveno
preverjene m potrjene.

4.2 Površina gozdov
4.2 Forest area
Po podatkih katastra naj bi bilo l. 1992 v k.o. Kazana le 67,96 ha gozdov.
če ne ažurirane podatke katastra prime~ amo s podatki gozdnogojitvenega
načrta iz l. 1997, vidimo, da je gozdov skoraj dvakrat toliko. Površina gozdov
in razmerje razvojnih faz sta prikazana v preglednici 4, prostorska zastopanost razvojnih faz gozda pa je prikazana v karti sestojnih tipov.
Povečanje površine gozdov je posledica zaraščanja bivših senožeti in
opuščenih vinogradov v od ročnih in neprimernih legah. Večina opuščenih
v·mogradov se hitro zaraste z robinijo, na opuščenih senožetih pa se poleg
rob1nije pojavljajo tudi hrasti in črni gaber (grafikon 3).
Zanimivo je primerjati, kako se je s časom spreminjala struktura zemljiških kultur (preglednica S). Najmanj gozdov in največ vinogradov je bilo
do leta 1952. Do takrat so vinograde obdelovali ročno in s pomočjo volov,
zato so jih izkrčili tudi v bolj strmih pobočjih. Po 11. svetovni vojni se je močno
zmanjšalo število prebivalcev. Uvajati so začeli strojno obdelavo in s tem
opuščati vinograde v strminah, ki so za traktor nedostopne. Tako naj bi bilo
1. 1991 polovico manj vinogradov kot l. 1952, povečala pa se je površina
sadovnjakov. Zmanjšala se je tudi površina njiv, delež travnikov in pašnikov
pa je ostal približno enak (skupna obravnava je potrebna zaradi različne
interpretacije teh pojmov v različnih obdobjih).

Vrste sestojev
Standtypes
Debeljak-Large fimber Quercus petraea
Drogovnjak- Timber stand Quercus petraea
Debeljak-Large timber Ca:stanea sativa
Debeljak-Large timber Carpinus betulus
Orogovnjak- Timber stand Carpinus belu/us
Debeljak-Large limber Quercus cerris,
Ostrya oarpinifo/ia
St.drogov-0/d timber stand Quercus cerris.
Ostrya carpinifolia
MLdrogov.-Young tfmber stand
Quercus cerris, Ostrys carpinifolia
Panjevec-Coppice(11-20 em)
Ostrya carpinifolia
Panjevec -Copp.ice(1-1 Ocm)
Osl!ya carpinifolia
Panjevec-Ooppice (11-20 cm)
Robinia pseudacacia
Panjevec-Coppice(1-1 Ocm)
Robinia pseudacacia
Plantaža-Piantation Popu/us sp.
Skupaj 1 Tot~/
GozdV 56 (1998) 7-8

OmithogaloCarpinetum
7,60

SeslerioQuercetum
1,68

0,53

-

2,11
1,33

.

~

-

-

-

Preglednica 4: Površina gozdov in
razvojnih faz
Table 4: Forest area and the proportion of development sta ge s
razme~e

Hedero-

Quercetum
5,68 0,70

-

Skupaj 1 Total
ha
%
11,4
14,96
1,23
0,9
2,11
1,6

-

1,33

1,0

0,29
5,39

0,2
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0,29
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7,16

5,5
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0,92
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-

0,37

0,3

1,17

-

1,17

0,9
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4,35
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22,45
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27,42
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4,1

~

-
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2. sestoj 1na rastiščih asocia_cije Sesl~~io. autumnalis-Qu~rcetum petraea:
_ sestoJi te gozdne zdruzbe porascaJo 29,86 ha, to Je 23 % skupne
površine gozdov. .
..
. .
.. .
.
.
..
_Prevladujejo izbokline v spodnJI poloVICI pobOČIJ 1n zelo strm1 dell v zgomJI
polovici pobočij.
_Tla so plitva do srednje globoka, vendar po rigolanju postanejo globoka,
ker fi iš hitro razpada.
_Večino sestoj ev te gozdne združbe na južnih in vzhodnih grebenskih
legah so v preteklosti izkrčili in osnovali vinograde.
_ Hrastovi debeljaki so ostanki steljnikov, v ostalih sestojih hrastov inč.
gabra pa so s panjevsko sečnjo pridobivali drva.
_ Drevje je nizke rasti, zato so tudi lesne zaloge zelo nizke.
_ Delež robinijevih panjevcev je 36 % sestojev.

3. Sestoji na rastiščih sintaksona Hedero helix-Quercetum petraea:
_ Površina sestojev tega sintaksona je 17,62 ha (13% skupne površine
gozdov).
_ Sestoji se fragmentarna pojavljajo predvsem na južnih in vzhodnih
pobočjih.

- Tla so srednje globoka, ponekod tudi plitva.
-Večino sestojev tega sintaksona so v preteklosti izkrčili in osnovali
vinograde
- Hrastovi debeljaki so ostanki steljnikov.
-V grmov nem in polni/nem sloju, ki zastirata tudi do 70% površine, se v
šopih in skupinah pojavlja brek, posamezni osebki skorša pa so v
zgornjem drevesnem sloju.
- Drevje je višje rasti kot v sestojih asociacije Seslerio autumnalisQuercetum petraea, zato so tudi lesne zaloge višje.
- Delež robinijevih panjevcev je 36% sestojev.
Glavna značilnost obravnavanih sestojev je močno spremenjena naravna
sestava dreves nih vrst. Vzrok je dosedanji način gospodarjenja, s katerim
želiJO lastniki v svojem gozdu zagotoviti oskrbo z vinogradniškim koljem
robinije.

4.4 Evidentirane vrste ptic
4.4 Bird species observed
V k.o. Kazana smo v vseh ekosistemih opazili 44 vrst ptic (priloga 3).
Na stojiščih ali v njihovi bližini smo opazovali 34 vrst, od tega 24 vrst
gnezdilcev. Med vsemi opazovanimi vrstami so 4 vrste preletnikov. Zato
lahko sklepamo, da v okolici Koza ne gnezdi le 40 vrst. Ker so Spodnja Brda
vmesni ekosistem, ki Ježi na robu Furlanske nižine in ob vznožju gorskega
masiva (Sabotin in Korada}, bi moralo biti v primerjavi z ostalo Slovenijo,
prisotno mnogo več vrst ptic. Med opazovan imi je tudi deset vrst, ki so na
rdečem seznamu ogroženih ptic v Sloveniji (BRAČKO et aL 1994 ). Od teh
desetih vrst smo na popisnih točkah kot gnezdi/ce opazovali zeleno žalno,
v1jeglavko in rjavega srakoperja.
V prilogi 3 so podane okvirne vrednosti, saj smo s popisom in opazovanji
zajeli led el ptičje populacije. Vendar na podlagi teh številk že lahko naredimo
grobo oceno zastopanosti gnezdi/cev. Ugotovitve so naslednje:

Slika 3: Samec zelene žolne pri
duplu (Foto: Mirko Perušek)

Figure 3: Male green woodpecker
at the cavity nest (Photo by: Mirko
Peru~ek)

1.

Stalno je prisotnih 28 vrst, 12 vrst je se\ivcev. 4 vrste so bile v preletu.
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2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.

1O.
11.

12.
13.

Prevladujejo vrste iz reda ptičev pevcev, katerih je 29 vrst, med ogrožene
vrste pa spada le rjavi srakoper.
Iz redov nepevcev je 15 vrst, od tega jih je ogroženih devet.
V krošnjah si spleta gnezdo 15 vrst, 11 vrst gnezdi v duplih, izključno v
grmovju gnezdi 7 vrst. na tleh 6 vrst. v skalovju ali stavbah pa gnezdi 5 vrst.
Samo v gozdu se prehranjuje 24 vrst, v gozdu in zunaj gozda pa se
hrani 15vrst.
Od stalno prisotnih vrst ptic, se 14 vrst prehranjuje le v gozdu, 5 vrst v
gozdu in izven njega. 9 vrst pa se prehranjuje zunaj gozda.
Od 24 vrst, ki se prehranjujejo v gozdu, se 15 vrst prehranjuje na dre~
vesnih krošnjah, 2 vrsti (veliki detel in brglez) na drevesni skorji, 5 vrst
se hrani na tleh, 2 vrsti pa se hranita v zraku.
Vseh 5 vrst, ki se prehranjujejo v gozdu in zunaj njega, se hrani na tleh.
Od 15 vrst, ki se ne prehranjujejo v gozdu, se 12 vrst hrani na Ueh, 2
vrsti (hudournik in kmečka lastovka) v zraku in 1 vrsta (sraka) v krošnjah
in grmovju.
Na negozdni h po vrši nah so ptice redke, večina opazovanih vrst pa ni
gnezdilk. To velja predvsem za vrste iz redov nepevcev.
Zaradi velikega deleža panjevcev in bogatega grmovnega sloja so
najbolj pogoste črnoglavke, takoj za njimi pa vrbje listnice. Obe vrsti se
prehranjujeta v grmovju in v krošnjah ter sta navezani na mlajše razvojne
faze gozda.
Pogosto so bile opazovane šoje, ki so navezane na stare hrastove
sestoje (želod).
Razmeroma pogosti vrsti sta primarna duplarja zelena žolna in veliki
detel. Njuno prisotnost omogoča dejstvo, da je v večini starejših sestojev
staro, debelo, votlo in delno odmrlo drevje kostanja ter mehkih listavcev
(češnja).

14. Zelena žalna se prehranjuje v glavnem z mravljami in njihovimi bubami.
Ker je gozdni rob dolg in razčlenjen, je mravelj veliko.
15. Razmeroma pogosti vrsti sta tudi sekundarna duplarja plavček in velika
sin ica, ki se hranita pretežno na drevesnih krošnjah.
16. Nismo opazili nekaterih ptic (škorec in poljski vrabec). ki gnezdijo v
gozdu, prehranjujejo pa se izključno zunaJ gozda. Te ptice so v drugih
predelih Slovenije pogostejše.
17. Majhna je gostota gozdnih vrst, ki del hrane dobe zunaj gozda (npr.
ščinkavec). V ostalih predelih Slovenije so te vrste najbolj zastopane.
Popisi na posameznih stojiščih, ki smo jih naredili v različnih sestojih,
so pokazali, da je največja zastopanost vrst in števila ptic v debeljakih gradna
in kostanja, v katerih je veliko različnih drevesnih in grmovnih vrst.
Specifičnost teh sestojev je staro, debelo, votlo in delno odmrlo drevje
kostanja. Največjo vrstno pestrost smo ugotovili na stojiščih 2,10 in 13
(preglednica 6), kjer so taki sestoji. Tem trem stoj iščem je skupno tudi to.
da so na robu večjega gozdnega kompleksa in SV in SZ lega. Najmanjše
šlevilo opazovanih vrst in osebkov je bilo na stojišču 3, ki ga predstavlja
O, 15 ha velik letvenjak belega gabra in robinije, ki je od najbližjega gozda
oddaljen 1OO m.
V okolici Koza ne smo opazili razmeroma malo vrst .ptic. Prevladujejo
vrste, ki živijo in se hranijo v gozdu. Vrste, ki se zadržujejo na planem, so
redke in so večinoma se1"1vci in preletniki. Da je stanje tako, so krivi strnjeni
kompleksi vinogradov in breskovih nasadov. v katerih intenzivno uporabljajo
kemična zaščitna sredstva, poljščin in travinja pa je le za vzorec. Obstoječi
gozdovi, predvsem starejši hrastovi in kostanjevi sestoji, so zatočišča za
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Karta 5: Karta gozdnega roba
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1-1S goldni ostanko
lote~/ tM:ch':s

videti, da bi bila okužena s holandsko boleznijo bresta (Ceratocysfis
uJmi), sta še posebej zanimiva. V tem osrednjem delu gnezdi poleg
primarnih duplarjev tudi lesna sova, v severovzhodnem strmejšem delu
tega gozdnega otoka pa so tudi domovanja lisic.
Morebitne bodoče krčitve so ekološko sprejemljive le na jugovzhodnem
pobočju pod vasjo Kazana, kjer so nekdanje vinogradniške površine
zaraščene z robinijo . Teh površin ni več kot 6- 8 ha.
4 . Gozdni ostanek 6 ima od vseh gozdnih ostankov še najbolj poudarjen
varovalni značaj . Pomemben je predvsem zaradi debeljakov belega
gabra, zaradi svoje razpotegnjenosti pa predstavlja pomemben biokoridor za širjenje živalskih vrst. Oba hrastova debeljaka sta pomembna
predvsem zaradi prisotnosti vseh treh hrastov (graden, cer in puhavec)
na istem rastišču.
Krčitve za vinograde so možne le na površinah, na katerih so vinogradi
že bili, sedaj pa so zaraščene z robinijo. Takih površin je 2-3 ha.
5. Gozdni ostanki 7, 8, 9, 1O, 13, 15, 18 in 19 so sicer majhni, vendar zelo
pomembni kot zavetišče za zajce, fazane in ptice pevke. Istočasno so
to "stopni kamni" v biokoridorjih za širjenje zivalskih vrst. Vsi ti gozdni
ostanki morajo ostati neokrnjeni .
Posebej je potrebno omeniti gozdni os tanek 13 ob rečici Bi rši, ki je velik
le O, 15 ha, vendar je zelo pomemben iz dveh razlogov:
- To je rastisče redkih rastlin Asperula ta urina in Arum ita/icum .
- Ob Birši rasteta dva starejša topola, ki sta počivališče in opazovališče
za ujede in sove.
6. Gozdni ostanki 12, 14, 16 in 17 so zadnji gozdni ostanki pred Furlansko
nižino, v katerih se pojavljajo debeliaki vseh treh gozdnih združb, ki se
nahajajo v tem prostoru. V teh gozdnih ostankih so prisotne redke in
ogrožene drevesne vrste. kot so skorš, brek in nešplja. V vseh debeljakih
so dupla, v l. 1997 pa je v gozdnem ostanku 14 gnezdil veliki detel. Vsi
štirje gozdni ostanki so vredni posebne pozornosti in zaščite in se njihova
površina ne sme več krčiti.
Ocena ekosistemske vrednosti posameznih gozdnih ostankov je pokazala, da se pomembnosti gozdnih ostankov v agrarni krajini ne da ugotoviti
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te 5 pogledom na karto v p~sarn!: V prime.ru k.o. K~zana ne~~ smel izginviti
oben gozdni ostanek. Pn veČJih gozdnih ostankih so mozne le manJS8
~obne krčitve robinijevih sestojev, ki so nastali na nekdanjih vinograd niških
površinah. Bi~t~pska vrednost gozdnih ~stankov pa.se poveč.uje z nji~ovo
velikostjo, vel1k1m deležem stanh sestojev gradna 1n kostanja, z majhno
dolžino zunanjega gozdnega roba in s pestrostjo rastlinskih in živalskih vrst,
ki domujejo v teh biotopih in habitatih.

5 DISKUSIJA
5 OISCUSSION

v k.o. Koza na smo grobo ovrednotiti biotsko raznolikost gozdnih ostankov v agrarni krajini, ki so po človeku vplivani ekosistemi. O biotski raznolikosti je bilo napisanih veliko člankov in nekaj knjig, ki se ukvarjajo predvsem
z njenim pomenom. Konkretne raziskave se ukvarjajo predvsem s habitati
in biotopi v gozdni krajini (PATTON 1992, THOMAS et all. 1979). V zadnjih
letih so v Sloveniji izvedli dve raziskavi, ki se ukvarjata z biotopi v agrarni
krajini, vendar rezultati niso primerljivi z našimi. S prvo raziskavo so evidentirali ptice v gramoznicah Slovenije (VOG R1N 1994 ), z drugo ovrednoti li
predvsem lesnoproizvodni pomen drevnine v gozdnih ostankih v revirju
Polana v Prekmurju (HORVAT 1 PIRNAT 1998}.
Ker za podobne raziskave ne vemo, rezultatov naše raziskave ne moremo primerjati. Zato se v diskusiji omej ujemo na probleme, ki so v raziskavi
nakazani, vendar je o njih vredno razpravljati.
Metoda za ugotavljanje biotske raznolikosti gozdnih ostankov zahteva
izčrpne informacije o obravnavanem predelu. Poudarek je na poznavanju
gozdnih združb, ključnih in dominantnih vrst ter ključnih biotopov in habitatov.
Menimo, da se je v primeru k.o. Koza na pokazala kot dober pripomoček za
oceno biotske raznolikosti gozdnih ostankov. Njena prava vrednost se bo
pokazala, če jo bomo uporabili pri vrednotenju prostora v drugačnih razmerah.
Pri opisu sestojev smo ugotavljali tudi prisotnost dupel in ugotovili, da
se dupla pojavljajo predvsem v debeljakih gradna in kostanja. Dupla so
predvsem v kostanjih, ki so se zaradi kostanjevega raka delno posušili in
nato obrasli, in v češnjah. Pri popisu ptic smo maja l. 1997 odkrili eno gnezdo
zelene žolne in dve gnezdi velikega detla. Zelena žolna in veliki detel sla v
k.o. Kazana razmeroma pogosta in ocenjujemo, da tu žive najmanj 3 pari
vsake vrste. Vprašanje je, zakaj so duplarji tako pomembni. Primarni duplarji
so pomembni, ker ustvarjajo življenjske pogoje za sekundarne duplarje.
Jedilnik sekundarnih duplarjev (preglednica 7) kaže, da uravnavajo številč
nost velikega števila gospodarskih škodljivcev (mišl, voluharice, različne
žuželke itd.). če jim z ohranjanjem >>zdravstveno načetih1< kostanjev in
češenj zagotovimo prostor za gnezdenje. so dober zaveznik um nih kmetovalcev, ki z manjšo porabo insekticidov zagotavljajo bolj zdravo življenjsko
okolje.
Tudi v primeru k.o. Koza na se je pokazalo. da je prisotnost in številčnost
pUc dober kazalec življenjskih pogojev ostalih živalskih vrst. LO Sabotin
narn je posredovala oceno letnega odstrela divjadi v k.o. Koza na v obdobju
1973- 1996. Ni pomembna točnost podatkov, pomembni so trendi, ki so
odraz kakovosti okolja, v katerem divjad živi, in dogajanj v populacijah
divjadi. V obdobju 1981-1996 je bil odstrel srnjadi 4-11 kosov/leto, kun pa
naj bi vsako leto odstrel ili 12. Največ srnjadi, 10-11 kosov/leto, so up len ili v
obdobju 1989-1991, v zadnjih letih pa 4 kose/leto. V istem obdobju so letno
GozdV 56 (1998) 7-8

Slika 4: M ladič zelene žol ne (Foto:
Mirko Perušek)
Rgure 4: Young green woodpecker
(Photo by: Mirko Perušek)
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njihovo 1zva_ianje. Iz veljavne zakonodaje izhaja, da gozdove lahko zaščitimo
na dva nač1na :
.
.
. .
..
.
1. Da jih zaradi 1. stopnje poudarJenosti b1otopske funkciJe razglas1mo za
varovalne gozdove (43. člen zakona o gozdovih). Varovalne gozdove
se na predlog ZGS razglasi z zakonom.
2. Da se jih razglasi za gozdove s posebnim namenom (četr1i odstavek
44 . člena Zakona o gozdovih). Gozdove s posebnim namenom iz četr
tega odstavka 44 . tlena Zakona o gozdovih se zavaruje po predpisih, ki
urejajo varstvo naravne dediščine. Gozdove s posebnim namenom se
razglasi z občinskim odlokom.
Dokler ne bo zakona ali občinskega odloka o zaščiti gozdov s 1. stopnjo
poudarjenosti biotopske funkcije, je edini možni način njihove zaščite. da
gozdarji ne dajemo soglasij k krčitvam gozdov, v katerih je poudarjena
biotopska funkcija.
v k.o. Koza na smo grobo ovrednoti/i biotsko pestrost ostankov gozdov,
ki so po človeku vplivani ekosistemi. Nič ne vemo o biotski raznolikosti po
človeku oblikovanih ekosistemov, kot so vinogradi, sadovnjaki, travniki in
pašniki. Končno ·oceno biotske pestrosti kmetijske krajine v k.o . Koza na bo
možno narediti šele lakrat, ko se bo preučilo tudi te ekosisteme , vključno z
vodotoki, omejki in starim drevjem zunaj gozda. V gozdnih ostankih in zunaj
njih bi bilo koristno proučiti tudi glive, lišaje. mahove, nevretenčarje, plazi lce
in dvoživke, da o življenju v tleh ne govorimo. Nove dodatne raziskave pa
so možne le z dodatnimi ljudmi in ustrezno opremo . Upajmo. da se bo našlo
čas, denar in ljudi.

6 ZAKLJUČKI
6 CONCLUSION
Raziskava gozdnih ostankov v k.o . Kazana je pokazala, da so to ekosistemi, biotopi in habitati , na katere je človek s svojim načinom gospodarjenja močno vplival . Pri opažen ih vrstah (drevje, grmovje, zelišča in ptice),
smo skušali ugotoviti trenutno stanje . Povzetek rezultatov raziskave je
naslednji:
1. S fitocenološko analizo smo ugotovili naslednje sintaksone: Omithogalo
pyrenaid-Carpinetum Marinček, Poldini et Zupančič 1983, Ornithogalo
pyrenaici-Carpinetum stadij Castanea sativa , Seslerio autumnalisQuercetum petraeae Pold ini 1982 in Hedero helix- Quercetum petraeae
nam. prov. Največja vrstna pestrost je v sestojih asociacije Omithogalo
je v kostanjev ih sestoj ih zakisane
pyrenaici-Carpinetum, ravno tako
oblike te asociacije tudi najmanjša.
2. Evidentirali smo 180 vrst rastlin in ugotovili, da je 12 vrst potencialno
ogroženih. Od vseh evidentiranih rastlin je 40 zdravilnih, vendar jih
uradna slovenska farmakopeja priznava le 18. Vse ostale zdravilne
rastline pozna ljudsko zdravilstvo, vendar njihove zdravilne učinkovine
še niso znanstveno preverjene in potrjene.
3. Skupna površina gozdov je bila l. 1997 130,92 ha, kar je 1,9 krat več
kol je razvidno iz podatkov katastra iz l. 1992. Največ gozdov je na
rastiščih asociacije Ornithogalo pyrenaici-Carpinetum (64 %). najmanj
pa na rastiščih si ntaksona Hedero helix-Quercetum petraeae ( 13 %).
4 . Večina gozdov porašča spodnjo tretjino ali polovico pobočij. Največ
sesfojev je ostalo na severnih (41 %) in južnih (37 %) legah. Na čistih
vzhodnih in zahodnih legah pa je preostalih 22% gozdnih sestojev.

ra
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5. Najmanj gozdov in največ vinogradov je bilo v obdobju 1910-1952
1
1997 pa je bil_~~g_ozdov 2_.2 krat več kot l. 1952.' Proces spreminja~]~
st~~kl~re zem~JtSkl~ kult~r je p~tekal ta_ k?, da so~ ~tno_gr~de in sadovnjake
pncelt snovat1 tudt na nJIVah m travntklh, opuscent vinogradi pa 50 se
hitro zarasli z robin ijo. Po l. 1991 so pospešili obnovo vinogradov. Oo 1.
1997 se je površina vinogradov povečala za 41,7 4 ha. vendar nimamo

6.

7.

8.

9.

1O.

11.

12.

Sl ik~

S: Posamezno drevje na
kmetijskih površinah Je pomembno
opazovališče in počivališče za
uj ede in sove (Foto: Jože Papež)
Figure 5: Solitery field trees aro important watching and resting points
for owls and birds of prey (Photo

by: Jože Papež)
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13.

podatkov, koliko vinogradov so osnova li na površinah, kjer so vinogradi
nekdaj že bili, in koliko na površinah, na katerih je bilo potrebno izkrčiti
avtohtone hrastove gozdove.
Sestoji asociacije Omithogalo pyrenaicf-Carpinetum prevladujejo predvsem v spodnji polovici severnih pobočij, ki so valovita in jarkasta.
De be lj aki gradna in kostanja so ostanek nekdanjih stetjnikov in nasadov
kostanja, ki so ga gojiti predvsem zaradi plodov. Naravna sestava drevesnih vrst je močno spremenjena, saj je delež panjevcev robin ije kar
86% sestojev.
Sestoji asociacije Seslerio autumnalis-Quercetum petraeae porašča jo
izbokline spodnje polovice južnih in vzhodnih pobočij. V zelo strmih
legah so tudi v zgornji polovici pobočij. Debeljaki hrastov so ostanki
steljnikov, v ostalih sestoj ih hrasta in črnega gabra so s panjevsko sečnjo
pridobivali drva. delež panjevcev robinije pa je 36 %.
Sestoji sintaksona Hedero helix-Quercetum petraeae se fragmentarna
pojavljajo predvsem na južnih in vzhodnih pobočjih. Za debetjake hrastov, ki so ostanek nekdanjih steljnikov, je značilno, da se v grmovnem
in polnilnem sloju v šopih in skupinah pojavlja brek. Delež robinijevih
panjevcev je 36 % sestoj ev.
Gozdove v k.o. Kazana lahko na grobo razdelimo na tri kategorije·
- opuščeni s teljniki ( 17 %). ki so potencialne površine za vi nog rade,
- panjevci robinije (68 %), v katerih se zaradi velikih potreb po vinogradniškem kolju seka vsakih 10-1 S let,
- opuščeni pa njevci hrastov in črn ega gabra ( 15 % ), ki zaradi strmi ne
niso najbolj primerne površine za vinograde.
V k.o. Koza na smo v vseh ekosistemih opaz1ti 44 vrst ptic. Na stojiščih
ali v njihovi bližini smo opazovali 34 vrst, od tega 24 vrst gnezdilcev.
Med vsemi opazovan/mi vrstami so 4 vrste pretetnikov. Zato lahko
sklepamo, da v okolici Koza ne gnezdi le 40 vrst. Ker so Spodnja Brda
vmesni ekosistem, ki leži na robu Furlanske nižine in ob vznožju gorskega masiva (Sabotin in Korada), bi moralo biti v primerjavi z ostalo
Slovenijo prisotno mnogo večje število vrst ptic.
Popisi na posameznih stojišč.ih. ki smo jih naredili v različnih sestojih,
so pokazati, da je največja zastopanost vrst in stevi!a ptic v debeljakih
gradna ·in kostanja, v katerih je prisotno veliko različnih drevesnih in
grmovnih vrst. Specifičnost teh sestojev je staro, debelo, votlo in delno
odmrlo drevje kostanja.
Med opazovanimi vrstami ptic prevladujejo vrste, ki se hranijo v gozdu
in so pretežno navezane na grmovje in mlajše razvojne faze gozda.
Nismo opazili nekaterih ptic (škorec in poljski vrabec), ki gnezdijo v
gozdu, prehranjujejo pa se samo zunaj gozda. Te ptice so v drugih
predelih Slovenije pogoste.
Za ohranitev ptic duplaric je pomembno, da ohranimo gradnove in
kostanjeve sestoje v združbah sintaksonov Ornilhogalo pyrenaidCarpinetum in Hedero helix-Quercetum pefraeae. kajti pri njihovem
opisu smo ugotovili:
- v asociacij! Omithogalo pyrenaici-Carpinetum so du pla prisotna v 92
%grad novih in kostanjevih debeljakov
GozdV 56 (1998) 7-8
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v 51 nlaksonu Hedero helix-Quercetum petraeae so dupla prisotna v
67 '% gradnovih debeljakov
~ v asociaciji Seslerio autumnalis~Quecetum petraeae nismo opazili
dupel v nobenem debeljaku.
.
ocena
ekosistemske vrednosti posameznih gozdnih ostankov je
14
pokazala, da se pomembnosti gozdnih ostankov v agrarni krajini ne da
ugotoviti le s pogledom na karto v pisarni. V primeru k.o. Kazana ne bi
smel izginiti noben gozdni ostanek. Pri večjih gozdnih ostankih so možne
le manjše robne krčitve robinijevih sestojev, ki so nastali na nekdanjih
vinocradniških površinah. Biotopska vrednost gozdnih ostankov pa se
pov;čuje z njihovo velikostjo, velikim deležem starih sestojev gradna
in kostanja, z majhno dolžino zunanjega gozdnega roba in s pestrostjo
rastiinskih in živalskih vrst, ki domujejo v teh biotopih in habitatih.

v~rašanje je, kaj za zaščito biotske raznolikosti v Spodnjih Brdih še lahko
naredimo. če Spodnja Brda obravnavamo kot enotno krajino, lahko ugotovimo. daje biotska raznolikost ekosistemsko, vrstno in genskoosiromašena.
K.o. Kazana je tipičen primer ekosistemskega in vrstnega osiromašenja.
Pregled strukture zemljiških kultur v letu 1997 in terenska opažanja kažejo,
da je stanje zelo slabo:
- Prevladujejo vinogradi in sadovnjaki (60 %), v katerih množično uporabljajo mineralna gnojila in škropiva.
-Njiv in vrtov je le za vzorec (2 %).
- Negnojenih in vrstno pestrih travnikov je malo (4 %).
- Mokrišč skoraj ni, saj je omembe vreden le vlažni travnik ob sotočju
Podzajčice in Birše.
-Obe recici, Birša in Končar, sta regulirani in obvod na drevnina je le
mestoma prisotna in še to v zelo ozkem 1-2m širokem pasu.
- Omejkov in posamezno rastočih dreves je zelo malo.
-Gozdov je sicer res 35%, vendar prevladujejo panjevci robin ije (68%
vseh gozdov).
- Naravna sestava drevesnih vrst je v gozdovih močno spremenjena
Značilno za osiromašenje ekosistemske raznolikosti je, da so zaradi
melioracij izginila mokrišča in obvodna drevnina, zaradi krčenj in panjev~
skega gospodarjenja z robinijo pa se je močno zmanjšal delež hrastovih
gozdov, katerih ostanki so premajhni, da bi redkim specializiranim vrstam
zagotavljali ustrezno življenjsko okolje.
Vrstna raznolikost je osfromašena zaradi izginotja in/ali površinskega
skrcenja določenih ekosistemov. Kaže se v majhni vrstni in številčni zastopanosti nekaterih rastlinskih in živalskih vrst, ki smo jih ugotovili v k.o.
Kozana.
Genska raznolikost osebkov pride do izraza v številnih lokalnih populaCijah iste vrste. če pride do sprememb, ima široko razširjena vrsta s številnimi lokalnimi populacijami več osebkov, ki so genetsko prilagojeni novim
razmeram (BOYCE 1HANEY et al. 1997). Zaradi majhnega števila ustreznih
biotopov in habitatov je številčnost velike večine vrst nizka. Posledica je
slaba prilagodljivost nadaljnjim spremembam življenjskega okolja. Zato je
precej vrst redkih in ogroženih, nekatere pa so že izginile.
Da bi v Spodnjih Brdih ohranili sedanji nivo biotske raznolikosti, je po~
trebno zaščititi ključne biotope in habitate in omejiti krčenje gozdov. Potrebni
so naslednji strokovni ukrepi:
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1. Prepoved krl:enja vseh hrastovih in kostanjevih gozdov, ne glede na
razvojno fazo gazda .
2. V hrastovih in kostanjevih gozdovih panjevskega načina gospoda~ enja
ki pospešuje prostorsko širjenje robinije, ne bi smeli več uporabljati:
Ustrezna ukrepa pri gospodarjenju z ostanki hrastovih in kostal'ljevih
gozdov sta redčenje in malopovršinsko uvajanje naravnega pomlajevanja. Pri tem je obvezno ščititi in sproščati redke in ogrožene drevesne
in grrnovne vrste. Vse staro, debelo, votlo in delno odmrlo drevje, ki je
prvi pogoj za obstoj duplarjev, mora ostati in se ga ne sme posekati.
3. Okoli vseh ostankov hrastovih in kostanjevih gozdov. ki so obdani s
panjevci robinije, je potrebno ohraniti varovalni pas v širini 1-2 drevesnih
višin, ki ne pnde v poštev za krčitev.
4. Pri panjevskem gospodarjenju z robin ijo je potrebno zaščititi avtohlone
drevesne vrste in puščati posamezne osebke, šope. itd ...
S. Krčenje panjevcev robinije Je možno le, če s tem niso ogroženi ključni
biotopi, habitati in biokoridorji.
6. Razdalja med gozdnimi ostanki ne bi smela biti večja od 200m.
Nakazane so strokovne rešitve, ki lahko pomagajo ohranili sedanji nivo
biotske raznolikosti v Spodnjih Brdih in krhko ekološko ravnovesje, ki se
vzdržuje s prehramben im spletom, ki je poenostavljeno prikazan na sliki 6,
pri čemer je potrebno upoštevati nevretenčarje, ki se hranijo in domujejo
na drevju, grmovju, zeliščih in travah.

Slika 6: Prehrambeni splet, ki omogoča krhko ekološko rAvnovesje v

Spodnjih Brdih
Figure 6: Food web which supports
/he fragile dynamic equiJibrium in
the lower parl of Goti~kB Btda region
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Priloga 1: Sintezna tabela sintaksonov gozdnih sestojevv Spodnjih Brdih (k. o. Koza na)
Appendix 1: Synoptic table of the syntaxa of forest sland.s in the Goriška Brda reg ion (c. u. Koz ana)

'Zaporedna šte.vilka' slntaksona
Running number of the syntaxon
število popi sov 1 NtJmber of releves

1'

2

3

4

6

4

8

3

1

E2

100

E1

100
67

Orm!hogalum pyrenaicum

67

Crocws napolitanus

50
50

100

33

Polystichum aculeatum

13

33

Cephalanlhera d?masonium

75
100

50

33

Quercetalia pubescentis
Ruscus aculealus

13

33

Helleborus odorus
~-lanthus n.tvalis

17

~nw;:;:;dens-c3nis

100

Aremonio-Fagion
Larn1um orvata
Hacquet.ia epipactis

E1

~rhorbia carniolica

13

50
50

33
25

17
17

Kn<:tut1a drymeia s. lal.
Ap ose ris foelida
AJ;e(11an.e trifolia

17

67

1

25

E3

67

25

25

E2

100

100

so

El

17

75

100
100

75
75

t-=·---

Prunus avium

r-::--- - - - -

Pr unus avium
1-pru;ius avium

Satvia glutinosa
f---·
Sambucus nigra
Galeobdolon flavidum

33
1

E2

100

E1

83

E1

~elittis melissophyllum
Viola alba

E1

Sorbus torminalis
So·bus torminalis

E3

Sorbus torminalis

67

25

50

25

Ei

33

E3

17

E2

17

Alislolochia pa llida agg.

E1
E1

17

88

33
100

50
50

33

Quercus

pubescer~s

E2

67

Q~.;ercus

cenis

E3

E2

67

25

E1

50

25

33

75
25

13

Campanula lrachelium

33

so

33

25

Ulmus glabra

E3

33

i Ulmus glabra

[2
E1

33

Lathyrus vemus
Paris quadrifolia
r---·
Milium effusum

38
13

17
33
33
33

E1

33
17

50

Asparagus aculifolius

E3
E2

Care'1: nacca

E1

25

67

33

Castanea sativa

E3

17

Castanea sa!iva

E2
E1

17
17

Serralula tincloria
Pteridtum aquilinum

17

Festuca heterophylla

17
17

Carex montana

17

25
13

67

13

33

50

50

33

100
75

13
13

50
100

13

33

13

57
33

Frangula alnus
Mel:ampyrum pratense

E2

50

subsp. vulgatum
Hieracium sabaudum

El

25

17

Chamaecylisus su pinus

17

Genisla pilosa

Crrcaea luleliana

17

Prunetalia spinosae

Mercurialis peren~is
Lilium martagon
Mehca nutans

17
17

Euonymus europaea
Corn.us sanguinea

17
17

-

33
13
13

33

33
E2

100
100

75
25
75

25

Crataegus laevigata

83

25

Crataegus monogyna
Ligus!Tum vulgara

83

13

33

13

E3
E1

Dryopteris filix·mas

33
33

75

Quercus robur
Luzula pilosa

Arum maculatum

33

33

Pulmonaria srinaca

Castanea sativa

33

[1

100

25

Buglossoides purpurocaerulea

1

100

E3

63

Et

63

33

75

E2
E1

100 100

100

67

38

33

38

100

1----

""'33

38

88
38

33

100
67

25

100
50

Quercetalia roborls
Hieracium racemosum

67
100
100

25

17
17

67
17

so

67

63

17

E2

67

50

75

17

13

88

75

Arum italicum

25
75

50

50

Convc.llarla majalis

50

.,_

E1

13

13

25

E2

Ostrya carpinitolra

Serbu s domestica

100

38

Oslrya carpinifolia

Tanacetum corymbosum
Quercus pubescens

100
50

50

25

17

88

100
100 100

33
33

50

E3
E2
E1

75
100

so

100

Brachypodium sylvaticum
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13

83

13

lleie_~ctis helleborine

13

Fraxinus ornus

Sesteria autumnalis

25

' Aruncus diclcus

3

33

lalhyrus niger

25

Tilia platyphyllos
Gahum laevigatum

8

83

33

50

Ulmus glabra

4

E2

33

50
50

Care x sylvatrca

6

E3

13

subsp. caucasicum
Pulmoni!ria offtcinalis
i-ieracteum sphondylium

Acer pseudoplalanus
F:axlnus excelsior

4

Fraxinus ornus

100

Asarum europaeum

Acer pseudoplatanus

3

83

Symphytum luberosum
"Potygonatum mul!iflorum
-

2

Tamus communis
Fraxinus omus

Lalhyrus venetus

V1ola reichenbachiana
Er;p:•10rbia dulcis

f-::- -

1

E1

Betonica ofkinalrs

~etalia sylvallcae

Garpmus betulus
Carp1nus betulus
Carpinus betulus

številka stntaksona

Fagetalia sylvaticae

Erythronlo-CarpJnlon

~era caprifolium
~·a vutgaris

Zaporedna

Rpnning number of the syntaxon
š-tevilo popisov 1 Numbar of rela ves

67

50
100
13

33
100

100

33
33

100

67
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Zaporedna številka sintaksona
Running number of the .~ynfa)(Dfl
.$.tevilo poplsov 1 Num5er of releves
Prunetalia spinosae
Clematis vitalba
Rosa sp.
Prunus spi nosa
Mespilus germanica
Cornus mas
V1buroum lanlana
Vibumum opulus
Rhamnus cathar1icus
Rosa arvensis
Rubus ulmifotius
Querco-Fagelea
Hedera helix
Hedera helix
Acer cam pestre
Acer campeS1re
Acer campes\re
Quercus petraea
Quercus petraea
Ouercus pelraea
Anemone nemorosa
Vinca miner
Corylus avellana
Glechoma hederacea
Pyrus pyraster
Carex digitala
Hepa\ica nobilis
Af!gopodium podagraria
Asperula taurina
Malus sylvestris
Ceraslium sylv~ticum
Ficaria verna
1 Ulrnus rninor
Ulmus miner
Cruc1ata glabra
Cephalanthera longifolia
Vaccinlo-Piceetea
Sohdago virgaurea
Oxalis acetosella
Calamagrostis arundinacea
Hieracium sy~valicum
Adcnostilctalia
Athynum filix-fem1na
Senecio neiT'orensis agg
Urtica dioica
Trifolio·Geranietea
V\ncetoxicum hirundinaria
Anthericum- ramosum
Allium car~natum (7)
Trifollum rubens
Theslum bavarum
Lembotrcpis nigricar1s
lnula conyza
Festuco-Brometea
Brachypodium rupestre
Peucedanum cervaria
Teucrium chamaedrys

E2

1

2

3

4

6

4

8

3

50
75

67

50

33

33

25
25

17

75

13
13

17

25

38

17

25

17

33

33

-

38
13
13

67

-

E1
E3
E2
E1
E3
E2

83 75 75
100 100 100 100
83
25
100 50 100 67
17 25 50 67
83 50 100 100
17 50 13 33

E1

so

E1
E1
E2
E1

63
67
67

E3

100
100
50

50

75

88

33

13

33

13

33

67

E2

33

E1

33
33

25

--

33

E2

E1
El

33
17
17
17

25

--

E3
E2

E1

33

13
17

50

38
\3

50

38

33
33

67

17
50

33

E1

17
17

17
E1

25
75

50

33

33

25
33
33

33
33

E1

25

75

67

25

'tOO

13

67

Zaporedna številka sintaksona
Running number of the synta)(on
~tevilo gopisov 1 Number of rele ves
Festuco-Brometea
-Silene nulans subsp. livida
E1
Geniste germanica
Peucedanum oreoselinum
Bromus erectus agg.
Buphthalmum salicifolium
Euphorbia cyparissias
lnula hirta
Lathyrus pratensis
,Asplenletea trichomanls
Polypodium vulgare
E1
Asplenium trichomanes
Asplenium adiamum-nigrum
Ostale vrste (Other species)
Rubus fruticosus agg.
E2
Robinia pseudacacia
E3
RobL"Iia pseudacacia
E2
Robi1ia pseudacacia
E1
Carex pendula
Juglans regia
E3
Juglans regia
E2
Juglans regia
E.1
Listera ovata
Colchicum aulumr.ale
Galeopsis pubescens
Ajuga reptans
Laurus nobilis
E2
Fragaria vesca
E1
Alliumsp.
Geum urbanum
Hypericum hirsutum
Alnus glutinosa
E3
Populus alba
E3
E2
Philadelphus coronarius
Equiselum arvense
E1
Galeopsis speciosa
Pariet.ar.a ereda
Molinia arund1nacea
Viola sp.
Vicia sp.
Jun1pert:s communis
E?..
Trifolium pratense
E1
Veron ica chamaedrys
Carex sp.
Dactylis glomerara
Taraxacum off1cina1e agg .
Phyteuma zahlbruckneri
Centaurea sp.
Euphorbia verruc.osa
Poa pratens1s agg.
r-----'--•
Bromus sp.
Mahovi in lišaji (Mosses and lichens)
Fissidens taxifolius
EO
Anomodon attenuatus
Atrichum undulatum
Polyfrir.hum formosum
Eumynchium sp.

1

2

3

4

6

4

8

3

13

-

:l3
67
33
33
33
33
33
33

17

38
25

n

13

67

75

88

83

100
50

63

67
67

88

100

13

50

17
17

50

17

25

33
33

17
17
17
17
17
17
17
17
17
17

63
13

100

38

33

25
50

2~

33

13

17

17
17

so
25

39

25

38

33

13

13
13
67
33
33

33
33

JJ
33

51}
17
17
17
17

25
25

13

33
33

1- Ornithogalo pyre"naici-Carpinetum Marinček, Poldini el Zupančič 1983; 2- Orntlhogalo-Carpinelum, stadij (stage) Castanea sativa,
3- Hedero-Quercetum petraeae nem. prev.; 4- Seslerio autumnalis-Quercetum patraeae Poldini 1982
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Legenda k prilogi 3:

ocena števila gnezdilcev: vrsta gnezdi v opazovanem območju (število
parov)
število opazovanj: opazovanja vrste na stojiščih in v prehodih med stoj išči
(št. opazovanj osebkov ali parov)
Opazovanja na stojiščih: število opazovanj osebkov ali parov
Kraj gnezdenja: K~ krašnja, G ~grmovje, O~ drevesne duplo, S~ slavbe
(skalovje), T ~na tleh
Najpogostejši kraj prehranjevanja v času gnezdenja: K~ krašnja (drevo
ali grm), S~ drevesna skorja, Z- zrak, T- na tleh. V oklepaju je označeno
kje vrsta najpogosteje nabira hrano in sicer G- v gozdu, 1- izven gozda.
status ptic: S- stalnica, Selivec- se seli izven območja, Prelet- območje
le preleti in se seli na sever.
Ogroženost:
E2a : močno ogrožena vrsta, izrazita lokalna gnezdilka z majhno ali
nazadujoča populacijo;
E2c : močno ogrožena vrsta, ki je splošno razširjena, ekološko specializirana
vrsta. katere gnezditveni habitati se v Sloveniji vidno krčijo ali pa je posebno
občutljiva na človekove vplive;
V3c: ogrožena vrsta, ki je bila v Sloveniji v preteklosti splošno razširjena,
sedaj populacija nazaduje in prostorsko izginja;
R4b: potencialno ogrožena vrsta, uničenje ali sprememba habitata jo močno
ogrozi.

Legend to appendi)( 3:
Estimated number of nesters: species nests in observed area (number
olpairs)
Number of observations: species seen from observation points and in
passage between observation points (number of observations,single or
pairs)
Seen from observation points: number of observed species (single or
pairs)
Reproduces /ocation: K- in crowns, G-in bushes, D-in tree ho/es, Scliffs or buildings, T- on the ground
Feeding Jocation: K- in crowns (trees or bushes), S- on bark, Z- in the
air, T-on the ground. Prevailing feeding place is indicated in parenthesis:
G-in the forests, 1- out of forest s
Birdls status: S -resident, Selivec- migrate out of reg ion, Prelet- overflies
and migrate to the north.
Endangerment rating:
E 2 a : endangered species, local nester with small popu/at/on or in dec/ine_:
E 2 c: endangered widespread species. Specialist whose nesting habitats
disappear in Slovenia or is sensitive to manage activities;
V 3 c : threatened species, jn the past widespread species in Slovenia,
now population dec/ine and is on the edge of exlinction;
R 4 b : potentially threatened species, if alteration or demolition of habitat
take place.
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kjer se skupaj z drugimi sredozemskimi elementi razteza še po črnomor
skem obalnem pasu v Turčiji. V tem 9e1u se njen areal že delno prekriva z
arealom vrste Pislacia palaestina. Ceprav marsikje v Sredozemlju raste
skupaj s trišljo (Pistacia lentiscus), ima v primerjavi z njo širšo ekološko
amplitudo, doseže nadmorsko višino 1.200 m, v centralni Turčiji 2.000
(KASKA in sod. 1995) in v Maroku celo 2.200 m (ZOHARY 1952). Ob nekaterih rekah, na primer ob Neretvi in Vardarju, prodre precej globoko na
cel1no. Razmeroma globoko na celini raste tudi na Južnem Tirolskem, kjer
50 na južnem obrobju Alp znana številna nahajališča grmov terebinta celo
do nadmorske višine 760 m (HEGI 1957).

2 RAZŠIRJENOST TEREBINTA NA SLOVENSKEM
2 THE DISTRIBUTION OF TEREBINTH IN SLOVENIA

2.1 Dosedanja raziskovanja
2.1 Previous research
Prisotnost terebinta ob Severnem Jadranu je znana že dolgo, saj je vrsto
P1stacia Therebinfhus v okolici Devina navajal že SCOPOLI (1772). Prav
tu in tudi drugod vzdolž strmega tržaškega skalnatega odloma od Grmade
nad Devinom preko Nabrežine, Kontovela in Opčin pa vse do okolice Bazovice so terebint najpogosteje navajali tudi mnogi drugi botaniki
(MARCHESETTI/896/97, POSPICHAL 1898, PERTOT1981). Tadel sevemojadranske obale, ki je bogat ne le z nahajališči terebinta, ampak tudi
s številnimi ostanki evmediteranske vegetacije, danes seveda leži v Italiji.
Na ozemlju današnje Slovenije je terebint med prvimi navajal
FLEISCHMANN (1844) pri Vipavi in pri Gorici. Čeprav ne opiše natančnih
lokacij, je v prvem primeru verjetno mišljena nahajališče pri Gradišču, v
drugem pa nahajališče nad Lijakom, morda tudi na Sabotinu. KRAŠAN
( 1863, 1865) natančno navaja nahajališča terebinta na strmih pobočjih nad
Sočo pri Solkanu in nad Lijakom, STEFANI (1895) iz LOSERJA (1860) pa
nahajališče v Ospu, poleg tega pa še nekatera v današnjem hrvaškem delu
Istre, med njimi Kaštel, Markovac in Markocijo. Terebint v Ospu navaja tudi
MARCHESETTTI (1896/97), isti avtor pa med nahajališči omenja tudi Orlek
pri Sežani. Tukaj je verjetno mišljena Orleška Draga, v kateri pa terebint
pozneje ni bil potrjen in kjer ga tudi sam kljub vztrajnemu iskanju nisem
našel. Marchesetti navaja še dolino Dragonje, vendar je iz tako široke
formulacije težko sklepati, ali gre za nahajališče na Steni in morda na Sv.
štefanu aH, manj verjetno, kje drugje v dolini Dragonje. POSPICHAL (1898)
je objavil dotedaj najobširnejši spisek nahajališč. Kot prvi je navedel nahajališče pri Grižah na Krasu, natančno pa navaja tudi lokacije v Vipavi in
okolici: Podskala (izvir Vipave, op. p.) ter pri Gradišču in Sv. Nikolaju nad
Vipavo. Terebint pri Gradišču omenja tudi PAULIN (1907), v Herbariju
ljubljanske univerze pa so ohranjeni primerki, ki sta jih za njegovo zbirko
Flora exsiccata Carniolica tam nabrala J. Zupančič inC. Mulley. Terebint
nad Vipavsko dolino omenja tudi TOMAŽIČ (1929). Ko opisuje otočke
evmediteranske vegetacije, kot glavnega graditelja teh združb navaja čmi
čevje (Quercus i/exL.), terebint pa omenja kot eno od mediteranskih rastlin,
ki se mu pridružujejo. Ker vrste, značilne za takšno združbo, našteje le na
splošno, ne pa ločeno za posamezna nahajališča, je veliko vprašanje, ali
je Tomažič res našel terebint na vseh lokacijah. To brez dvoma velja za Sv.
Valentin (Sabotin) nad Sočo in za skale nad izvirom Lijaka ter morda za
skale nad Ozeljanom, medtem ko na lokacijah, kot so pečine nad Budanjami
Go:z:dV 56 (1998) 7-8
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južno od Kovka ter apnene pečine Vranji školj, Kožnik. Razprana stena in
Barbin školj nad Gradiščem pri Vipavi, terebint ni bil več potrjen. Po amen.
jenlh pečinah res najdemo večje in manjše skupine črničevja, terebint pa
le v legah pod pečinami. Tudi v našem največjem sestoju evmediteranske
vegetacije v pečinah nad Sv. Nikolajem. ki je od Gradišča le malo oddaljen,
terebinta med gostim črničevjem nisem našel, prav tako ga niso našli drugi
raziskovalci (PETAUER 1979). V dolini Dragonje sta bili doslej edini znani
nahajališči apnenčasta Stena (WRABER 1975, 1987), in bližnji Sv. štefan
drugi in nekoliko slabše raziskan apnenčast griček, na katerem pa je ev~
mediteranska dendroflora podobna kot na Steni (KALIGARIČ 1990).

2.2 Nova nahajališča
2.2 New locations
V zadnjem času je bil terebint v Sloveniji na novo odkrit ali po daljšem
času ponovno potrjen na več nahajališčih. Razen na enem mestu v Goriških

Brdih (DAKSKOBLER, v tisku) in pri Braniku (JOGAN, ustni vir) smo ga
našli tudi na naslednjih lokacijah:
Novi Brič- dolina Dragonje, 0548/1, Leg_ & Det. R. Brus & Z. Sadar,
26.10.1997. Novo nahajališče terebinta v novem kvadrantu kart( ranja srednjeevropske flore in prvo pri nas na flišu. Nahajališče je bilo pred kratkim
odkrito na južnem pobočju Novega Briča. ki se spušča proti dolini potoka
Žleba, levega pritoka Dragonje. Potok L:leb se izliva v Dragonja pod Pučami.
po potoku pa poteka slovensko-hrvaška meja, ki prav tu za nekaj časa
zapusti Dragonja. Nahajališče leži na nadmorski višini 150- 250m, matična
podlaga je fliš, vmes se pojavljajo tudi posamezni apnenčasti vložki. Terebint
se tu pojavlja obilno, prevladujejo večji grmi, našli smo tudi nekaj dreves.
visokih do 5 m. Med drugo termofilno dendrofloro je na nahajališču zlasti
pogostno rdečeplodno brinje (Juniperus oxycedrus), ki ga v velikih količinah
zajeda brinjekaz ali brinjeva omela (Arceuthobium oxycedn).
Brje pri Komnu, 0248/1, Leg. & Det. R. Brus, 10.7.1998. Novo nahajališče v novem kvadrantu kartiranja srednjeevropske flore. Nahajališče leži
na nadmorski višini 240 m med vasjo Brje in zaselkom Škofi na zgornjem
delu jugozahod nega pobočja na apnenčasti matični podlagi. Terebint se
pojavlja v obliki pritlikavih grmičkov, poleg njega najdemo tu še naslednje
drevesne in grmovne vrste: mali jesen (Fraxinus ornus), puhast\ hrast
(Quercus pubescens), črni gaber (Ostrya carpinifolia), trokrpi javor (Acer
monspessulanum), rešeljiko (Prunus mahaleb), skalno krhliko {Frangula
rupestris), šmarno hrušico (Ame/anchierovalis), južno šmarno deteljo{Coroni//a emeroides), ruj (Cotinus coggygria), ostrolistni beluš {Asparagus
acutifolius) in druge.
Veliki Dol, 0248/2, Leg. & Det. R. Brus, 10.7.1998. Novo nahajališče v
novem kvadrantu kartiranja srednjeevropske flore. Nahajališče leži na
nadmorski višini 260m na jugozahodnem pobočju med vasjo Veliki Dol in
zaselkom Kregal išče. Matična kamnina je apnenec, terebint se obilno pojavlja v obliki grmov in do 5 m visokih dreves. Drevesna sestava je podobna
kot na prejšnjem nahajališču.
Gradišče nad Vipavo, 0149/4, Leg. & Det. R. Brus & l. Rener, 5.10. '1997.
To je prva potrditev nahajališča po 90 letih, če pa upoštevamo tudi zelo
splošno Tomažičevo navedbo, je to prva potrditev po 70 letih. Posamezni,
do 3m visoki grmi rastejo na več mestih med grmovjem na apnenčastem
skalovju in grušču z jugozahodno ekspozicijo na nadmorski višini 360-400
m na prehodu melišča v strme pečine. V bližini nahajališča so bili na višini
350m najverjetneje nabrani tudi primerki za Paulinova Posušeno floro.
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Herbarijski primerki z vseh novih nahajališč so shranjeni v herbariju
Oddelka za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire Biotehniške fakultete v

Ljubljani.

2.3 Današnja razširjenost
2.3 Prese nt distribution

v

Sloveniji je terebint na samem robu svoje naravne razširjenosti in spada
med drevesne vrste z majhnim arealom, saj so skoraj vsa nahajališča
vezana na toplo submediteranska podnebje in na apnenčaste matično
podlago. V Mali flori Slovenije navajajo (MARTINČIČ 1SUŠNIK 1984), da
ga najdemo na prisojnih kamnitih pobočjih v submediteranu, po MAYERJU
(1952) pa se raztreseno do pogosto pojavlja na južnem Primorskem, v !stri
in na južnem Notranjskem. vendar ni jasno. katera območja naj bi opredeljevaf izraz južna Notranjska. Na Krasu je zelo pogost, morda najpogostejši
pri nas sploh v suhi, proti mo~u odprti dolini med Brestovica pri Komnu in
Gorjanskim ter pobočjih nad njo, pojavlja se tudi na apnenčastih pobočjih
nad reko Rašo. Pred nedavnim je bil odkrit v Goriških Brdih, v Vipavski
dolini raste nad Gradiščem, nad Lijakom, na Sabotinu nad Solkanom in pri
Braniku, vzdolž Kraškega roba ga najdemo v Ospu, Mišji peči in še na nekaj
mestih do Zanigrada, v dolini Dragonje pa na Steni, Sv. štefanu in na Briču.
Večino znanih nahajališč v Sloveniji. ki so v literaturi ali pri herbarijskih
primerkih v Herbariju ljubljanske univerze (v preglednici LJU) navedena vsaj
tako natančno. da je zanje mogoče ugotoviti ustrezen kvadrant srednjeevropskega kartiranja flore, je upoštevan ih v preglednici, vsa nahajališča pa
so tudi označena na arealni karti. V seznamu so upoštevane tudi vse
avtorjeve potrditve, ki so dokumentirane bodisi s herbarijskimi primerki bodisi
s fotografskimi posnetki.
9947/1

ooa. 712
004811
014714
014812
014813
014813
014914

0149/4
0248/1
0248/2
0249/2
0349/1
0449/1
0449/1
0449/3
044914
0547/2
054811
054813
054911
0549/2

Partide pri Golem Brdu, Goriška Brda: Dakskobler (v tisku)
Sabotin: Kra~an 1865. Dakskobler 1995, 1997
Lijak: Krašan 1863. Pospichal1898, LJU 1968 (T. Wraber), Dakskobler 1995,
1997
Brestovica pri Komnu: M. Wraber (iz Goga la i 990), Martini 1 Poidi ni 1990,
Brus 1996, Dakskobler 1996
Čuk nad Branikom: Jogan 1998 (ustni vir)
Klanec pri Komnu: LJU 1979 (T. Petauer)
Temnica- SpodnJe gmajne: Seliškar in sod. 1996
Gradišče nad Vipavo: Pospichal1898. Paulin 1907, Tomažič 1928,Brus
1998 -prva potrditev po 70 letih
Podskala. izvir Vipave: Pospichal1898
Brje pri Komnu: Brus 1998- novo nahajališče
Veliki Dol: Brus 1998 -novo nahajališče
Raša pod Grižami: Pospichal1898, Piskernik 1965, 1991, Dakskobler 1996
Orlek pri Sežani: Marcheselti 1896/97
Osp: Stefani 1895, Marchesetti 1896/97, Pospichal1898, LJU 1967 (M.
Wraber), LJU 1973 (T. Wraber), Piskernik 1991, Brus 1996
Mišja peč: Kaligarič 1992
Loka - Be2ov\ca: Piskernik 1991, Kaligaric 1992
Hrastovlje ·Zan igrad: Piskernik 1991, Kaligaric 1992
Stena: LJU 1974 (T. Wraber). T. Wraber 1975, Brus 1996
Novi Brič: Brus 1998 -novo nahajališce
Sveti Štefan: M. Wraber (iz Gogala 1990). Kaligarič 1990, Brus 1997
Veliki Badin: Križan 1Turk 1992, Brus 1996
Veliki Badin: Križan 1Turk 1992. Brus 1996
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Preglednica 1: NahajaliSča terebinta (Pislacia terebinthus L.) v Slo·
veniji po kvadrantih srednjeevropskega kartiranja flore
Table 1: Locations of ferebinth
(Pistacia terebinfhus L.) in
Slovenia (Central European Flora!
mapping grid)
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3 MORFOLOŠKE IN EKOLOŠKE ZNAČILNOSTI
3 MORPHOLOGICALAND ECOLOGICAL CHARACTERISTICS
Terebint je poleti zelen grm ali nizko. do 8. izjemoma do 14 metrov visoko
drevo, ki doseže prsni premer celo do 1 m. Sko~a je sprva gladka in temnorjave do sivkaste barve. pozneje pa mrežasto razpoka. Brsti so razmeroma
veliki, jajčasti in topo zašiljeni, največkrat rdeči. včasih tudi zelenkasti. Listi
so 9-16 cm dolgi,lihopernato (odtod ime lihopernata rujevina, ki ga pri nas
včasih uporabljajo) sestavljeni iz 7, včasih do 11 podolgovato jajčastih in
na koncu pogosto zaokroženih, usnjatih , zgoraj temnozelenih in svetlečih.
spodaj pa svetlozelenih, 3-6 cm dolgih lističev. Ti so zgodaj spomladi, ko
se še razvijajo, rdečkaste barve . Po rdečkastem mladem listju je spomladi
vrsta lahko prepoznavna že na daleč. medtem ko jo je pozneje, ko listje
postane zeleno, z nekaj večje razdalje kaj lahko zamen jati z malim jesenom.
Terminalni listič je po obliki in velikosti podoben stranskim, zmečkani listi
pa oddajajo oster vonj po terpentinu. Je dvodomna drevo in pri nas pogosto
cveti že v aprilu še pred olistenjem. Pokončna socvefja obeh spolov so
rumenozelene barve in so si nekoliko podobna . Moška socetja so dolga do
1Ocm in široka do 4 cm, cvetovi so posamezni ali združeni v skupinah po
2-3, posamezni moški cvetovi imajo 3-5 sedečih prašnikov z velikimi prašnicami. ženska socvetja so dlakava, do 20 cm dolga in do 15 cm široka.
posamezni ženski cvetovi imajo okroglasto plodnico s kratkim trodelnim
vratom. Terebint se oprašuje s pomočjo vetra. Koščičasti plodovi, ki so sprva
zeleni, nato rdeči in nazadnje ~avkasti ali modrikasti, so okroglasti do jajčasti
in nekoliko ploščati. vsebujejo po eno sploščeno kosčico. v premeru merijo
do 6 mm in so združeni v latasta soplodja.
Opisanih je nekaj različkov terebinta : Pistacia terebinthus L. var.
macrocarpa Zoh ., katerega značilnost so 9 mm debeli plodovi z mesnatim
osemenjem. Pistacia terebinthus L. var. oxycarpa Zoh., ki ima koničasto
zašiljene plodove {M . ZOHARY 1952) in Pistacia terebinthus L. var.
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angustifolia Lee. & Lamte .. ki ima podolgovate lističe in o katerem so poročali
iz okolice Verone (MAZZOLA in sod. 1995). Razmeroma pogosta so tudi
poročila o spontanih hibridih med terebintom in drugimi vrstami rujevine,
zlasti s Pistacio lentiscus in Pistacfa vera.
Terebint je svetloljubna vrsta, ki naj raje raste v grmiščih, na zaraščajočih
se površinah in v drugih nesklenjenih sestojih, kjer ima dovolj svetlobe in
prostora za rast. Največkrat raste na osončenih, toplih, suhih, kamnitih
rastiščih in je razmeroma dobro prilagojen na sušo. Ker je izrazito kalcifilna
vrsta, je apnenčasta matična podlaga za njegovo rast skoraj pogoj; le
izjemoma ga najdemo tudi na flišnih tleh. pa še to raje tam, kjer je flišu
primešanega nekaj apnenca. Na apnenčasti podlagi razvije korenine, ki
prodrejo globoko v razpoke med skalovjem. Nizkih temperatur ne prenaša
dobro, prav tako se izogiba premokrim tlem.
Običajno se pojavlja v družbi še drugih toploljubnih vrst. Njegova prisotnost je značilna za asociacije iz zvez Quercion ilicis in Orno-Ostryon. Pri
nas ga ponekod najdemo kot sestavni del evmediteranske združbe Omo~
Quercetum ilicis, kakršna je na primerfragmentarno razvita na Steni, v Ospu
in nad Sv. Nikolajem (v zadnji terebint ne nastopa), na Sabotinu in nad
L11akom je sestavni del združbe Ostryo-Quercetum pubescentis
quercetosum ilicis (DAKSKOBLER 1997), drugje, na primer nad Bezovico
ter pri Zanigradu, pa terebint s črnim gabrom in puhastim hrastom raste v
združbi Ostryo-Ouercetum pubescentis pistacietosum terebinthi.

4 GOSPODARSKI POMEN TEREBINTA
4 THE ECONOMIC IMPORTANCE OF TEREBINTH
Terebinta pri nas ne uvrščamo med gospodarsko pomembne drevesne
vrste, drugače pa je v nekaterih drugih delih Sredozemlja, kjer je običajnejša
in pogostejša vrsta. Z zarezovanjem debel skoraj v vsem Sredozemlju
pridobivajo dišeči terpentin, ki vsebuje eterična olja in smolo in s katerim
so že stari Egipčani lakirati krste za mumije. Čeprav ga danes večinoma
pridobivajo iz različnih vrst iglavcev, je zelo dolgo samo terpentin, pridobljen
iz terebinta, veljal za pravi terpentin. V Mezopotamiji so terebint sadili v
palačah asirskih kraljev in tako zagotovili zadostne količine sveže in dišeče
smole. Ta ima več zdravilnih lastnosti, med drugim umirja in pomaga pri
izkašljevanju. Ker krepi dlesni, so jo nekoč uporabljali kot žvečilni gumi.
Skorja terebinta vsebuje kar 25% čreslovin, še več, kar do 60% čreslovin,
uporabnih v usnjarski industriji, pa je v rožičem podobnih tvorbah, v takoimenovanih judovih rožičih. Ti so zelo pogosti in so v bistvu listne šiške,
nastale zaradi vbodov listne uši Aphis pistacia. Judove rožiče so v deželah
Orienta nekoč uporabljali za barvanje svile in drugih tkanin ter vina. Po
barvanju vina s terebintovimi šiškami so bili svojčas znani tudi na Maqžarskem. Terebintov les sestavljata rumenkastobela beljava in kostanjevo rjava
jed rovi na, slovi pa kot eden najtrših in najtežjih lesov nasploh. Gostota lesa
v absolutno suhem stanju (p 0 ) je 930 kg/m 3 . Razmeroma dobro se obdeluje
in še zlasti dobro polira, zato je pravzaprav nenavadno, da ga razen za
izdelovanje tobačnic in še nekaterih podobnih drobnih izdelkov uporabljajo
le še za kurjavo. Uporabni so še drugi deli rastline. Dišeči in nekoliko grenki
plodovi so sicer užitni, vendar nismo zasledili podatka, da bi jih pri nas kdo
jedel. Zelo radi pa jih jedo ponekod v Grčiji in Turčiji, na Cipru jih celo
uporabljajo kot dodatek pri peki posebnega kruha. Ponekod v Sredozemlju,
na primer na Siciliji in v južni Turčiji, uporabljajo avtohtoni terebint kot
podlago, na katero cepijo pravo pistacijo (Pistacia vera).
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5 RAZPRAVA IN SKLEPNE UGOTOVITVE
5 DISCUSSION AND FINAL CONCLUSIONS
Večina današnjih terebintovih nahajališč je že dolgo znanih, saj so mnoga
med njimi navajali že v prejšnjem stoletju. Vsa dosedaj znana nahajališča
so bila izključno na rastiščih na apnenčasti mat\čni podlagi, tako tudi edini
dosedaj znani lokaciji v dolini Dragonje. Novo nahajališče terebinta v srednjem delu doline Dragonje je prvo pri nas na flišu, vendar njegovo odkritje
niti ni tako presenetljivo. Zanimivo je, da CUPIN ŠIŠKOVIČEVA (1957) v
svoji diplomski nalogi ne omenja terebinta na Steni, čeprav jo je očitno
poznala, saj z nje navaja črničevje, širokolistno zelenika in mnoge druge
evmediteranske vrste: terebinta pa ni našla niti nikjer drugje v dolini Dragonje. Vendar je avtorica povsem pravilno predvidevala, da bi vrsta Pistacia
terebinthus lahko rastla tudi na toplih rastiščih pod Koštabone, saj naj "bi
bili tu pogoji zanjo (nevtralnost ali celo ponekod bazičnost tal in visok procent
kalcijevega karbonata v tleh) poveljni". vendar vrste proti pričakovanju ni
našla. Novo nahajališče, odkrito 40 let pozneje, pa leži v neposredni bližini,
takorekoč le na nasprotnem bregu Dragonje (še vedno v Sloveniji), kjer je
fliš prav tako obogaten z apnencem. Prav to dejstvo pa skupaj z zavetno
lego in bližino morja verjetno ustva~a mikrorastiščne razmere, primerne
tudi za rast terebinta. Podobne razmere omogočajo tudi uspevanje jagodičnice (Arbutus unedo), še ene evmediteranske kalcifilne drevesne vrste,
na njenem edinem slovenskem nahajališcu, prav tako fiišnem, na severozahodnem robu rta Ronek nad Zalivom sv. Križa. Tudi novi nahajališči pri
Brjah in Velikem Dolu bi težko opredelili kot posebno noristično presenečenje, saj se nahaja!a razmeroma blizu že dolgo znanih nahajališč v dolini
med Brestovica in Gorjanskim, podobno pa velja za pred kratkim odkrito
nahajališče v Goriških Brdih (DAKSKOBLER, v tisku). ki leži v neposredni
bližini že od prej znanih nahajališč na italijanski strani meje. Se iz začetka
stoletja sta namreč znani navedbi terebinta pri naseljih lbana in Kras na
severozahodnem vznožju Goriških Brd ob reki Idriji (GORTANI/ GORTANI
1905).
Čeprav nekatera dejstva nakazujejo tudi to mo:žnost, je vprašanje, ali
so današnje skupine terebinta pri nas res ostanki nekoč številčnejše populacije . Po hipotezi. ki jo zagovarjata HUNTLEY in BIRKS (1983), naj bi
bil terebint ob Severnem Jadranu nekoč pogostejši kot danes . Iz JUŽne
Grčije. kjer je imelledenodobna zatočišča, se je pred približno 10.000 leti
po jadranskih obalah začel razširjati proti severozahodu in severnojadranske
obale naselil pred približno 6000 leti. Iz tega obdobja so tudi zabeležene
najvišje koncentracije njegovega cvetnega prahu, ki so dosegle do 5 %.
Pozneje je po podatkih Huntleja in Birksa koncentracija vzporedno s postopnim razširjanjem vrste proti zahodu počasi padala, vzrok La to pa so
lahko klimatske spremembe ali, ta razlaga se zdi bolj verjetna, razširitev
drugih, konkurenčno sposobnejših vrst.
Navedena hi poteza je v precejšnjem nasprotju z ugotovitvami domačih
palinologov. Analiza sedimentov v dolini Dragonje in v Škocjanskem za toku
(CU LI BERG 1995, ŠERCELJ 1996) je namreč pokazala, da je bila prvotna
oziroma spontana vegetacija Krasa (in prav tako današnjega Primorja) vse
prej kot (sub)mediteranska, še več, bila je skoraj enaka kol v notranjosti
Slovenije. Pred približno 9.000 leti naj bi tam prevladovala združba Abieti~
Fagetum, pozneje so ji menjaje se sledile hrastove, bukove in leskove faze,
v nobenem od pelodnih diagramov pa ni omenjen rod Pistacia . Pred
približno 6.000 leti prevladujejo Quercus. Fagus, Carpinus, Abies in drugi.
To dejstvo pa bi lahko bolj podpiralo hipotezo, da je bil terebint nekoč na
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Terebint (Pistacia
L.} na nahajališču v
bližini Brestovice pri Komnu
Figure 1: Terebinfh (Pistacia
terebinthus L.) near Brestovica pri
Komnu
Slika

1.

ter~binfhus

Krasu in v PrimorJu še redkeJši kot danes 1n omejen le na na1toplejša in
najbOlJ :zavarovana rastišča, morda pa ga sploh ni bilo. Popolna degradacija
vegetacije na Krasu, do katere je prišlo približno pred 200 leti, je povzročila
sušne razmere in s tem množično naselitev nekaterih značilnic submediterana, kakršen je npr. Cotinus (ŠERCELJ 1996). Povsem mogoče je, da
je lako prišlo tudi do večje razširitve terebinta, ki je, kakor kaže njegova
arealna karta, danes v submediteranu vendarle razmeroma pogosta in
stalno prisotna vrsta. Zmotnemu prepričanju o njegovi redkosti pa slej ko
prej botruje tudi dejstvo, da smo nanj le malokdaj dovolj pozorni. Kljub
današnji razmeroma veliki pogostnosti pa je skoraj gotovo, da bo vzporedno
z vsemi spremembami, ki jih prinaša ponovno zaraščanje Krasa, tudi terebintovih rastišč vse manj, :zaradi česar se bo njegova številčnost v prihodnosti najverjetneje :zmanjševala.
Slika 2: Terebmtov1 plodovi 1n
lihopernato sestavljeni lis1i
Figure 2: Terebinth fruits and compound feaves
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DISTRIBUTION ANO CHARACTERISTlCS OF TEREBINTH (Pisracls reroblnthus L.) IN
SLOVENIA

Summary

''tne

Arnong ll>e 10 spec•estncJuded tn the genus Prslacra IM terebonth (Pistacia 16rebinthvs l )
only apec1e1 natr.e co Slove<>la. The at te porta of the spec.es on the Northern AdtialiccoaslgG bae~t
10 1772 whon il was ropottoO neer 04Yin by 1A Scopoli With lhe ptasenl day boundaries of SloV<!noa_
ol NI& bean conaUinlly tepolled slnoe the mld·191h century by botanists Fleischmann (1844), lo..er
( 1860). Kr~&M 11863 1865}, Slef&nl ( 1895), Marchesetll (1896197), Pospichal (1898), Paulin (1907)
Toma!•t [1928) eno otneta Among tho most oftcn mMtione4locations were Osp end IM slopes above
l~e V1pava v•lley """' VIpa va ~nd Gonca All repor1ed locaiiOI\S we<e slluated on llmostone paren!
tock ln the P nmorska reg~on vnth 1ubmedlterranean climate. ln some locatlons h Is present •n the
eumf'ldllerranean associahon Orno·Ouerf:e tum Wei$ and ln aome ln the a-ssociation O$tryo-Ouarcetum
ouMscenf!s /)ls!aciotosum webmth1
Recentlv three new loahlles w ero dlacovered ln Slovenia The soulhem $lopo of No;i Brič ln ltte
mld · Dragonj a v alley os the fl•alloceloon tn Slovenia on "lsh parenl roclr (0548/l . Leg. & Del R. Bnn &
Z. Sad•r. 26. 1O 1997) Ha•elhtllltebtnlh growa logether wltll o !het lernlOI)hytus vegetation, of whic:ll
we menrion only Jumperus o•Y"d!IIS and lhe American m1!tle!Ge AICIURt>OOium o~ living on ots
branches Two other naw locellont are a~uated ln Kras. Mar Brje pri Komnu (0248/1 , Leg & Del. R
Brus. 10 7 1998: and ne•• Velik i Dol (02• at2. Leg & Del R Brus 10 7 1998) ~nih i3 groW11>9 on
aouth·wulem tluotl on ilmeatone parenl rock bei'Neen !he altllude$ 240 1nd 260m Terebtnlh was
s Iso tound on 1ne ilmestone sloPU neat GrltdltU by Vipava !h15 is llw firal conrlrmatk>n ol the spe.
c•u '" th•s •~llon lor 70 years (0 14914 Leg & DeL R BNa & 1 Rer>et. 5.10 1997)
111s not clei\r It toda{s groups ol ~bonih ln Slovenil~ are lho romalns olaonce mo<e dense popu·
lahon. A::cord1ng to Hu~dey ano Blrlta (1e83) the 1ertbi11lh's pr&aenoe ort IM IIOfll>em Aonatk coas1
wn 1\~<jhssl about 6000 BC when 11 rucheO lhlll regoon on tne way lrom glaaal refugoa m S()tlll).eastern Europe From tnen e>n. 111 lleque"'y hal t>een deeteating conalantly On !he other hand, pollel>
analyses o l sedome nts '" O...O""i• vaJey nur S~e and near Kopel have revealed no palinological
evodente or ~~ pasi pre.~n<.. 111 thol reg-on Preva•1ng fo<•sl twmahon al that IVne was most probabty
AI>HI!r·Fogelwm (CU LIBERO 1D9S. SERcaJ 111961 il la pawble lhalt.""bU\Ih became mcrelrequent
Mu eh lalet Wllr the 4etoreJIDloOn Qtl Kr111 wljch ~tne soreed ot •eric specoes i ke Col~t~us C099)'9rl8
and Oll>ell
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Slika 3: žensko socvelje
Figure 3: Female flowers

Slika 4: Moško socvetje in razvijajoči se rdeči listi
Figure 4: Male flower.c> and developing red /eaves

Slika 5: Rdečkasti terebintovi brsti
Figure 5: Red terebinth buds
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Sirka 6: Judovi rožiči- v bistvu šiške, nastale zaradi
vbodov listne uši Aphis pislacia

Slika 7: Debelce z značilno skorjo
Figure 7: The stem with the caracteristic bark

F1gure 6: Juda comides -in fact gal/s, ca used by biles
l5fTtreirrseci Aphis pistacia

Slika 8: Terebint (Pista cia /erebinthus L.) na Steni ob Dragonji v začetku
aprila 0Jse foto: Robert Brus)
Figure 8: Terebinth (Pistacia terebinlhus L.) on Stena ob Dragonji at the
beginlng of April (All photo by: Robert Brus)
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Gozdarstvo v

času

in prostoru

Sedanjost in prihodnost vegetacijske znanosti- 41. simpozij lAV S v Uppsali
na Švedskem
V zadnjem tednu julija l998 se je zbralo v Uppsali
na Švedskem okoli 400 strokovnjakov s področja preučevanja vegetacije, ki delujejo pod okriljem Internati on al Association far Vegetation Science (lAV S).
Simpozij je bli posvečen praznovanju treh pomembnih
jubilejev: 50-letnice oživitve organizacije, 75-\etnice
švedskega fitogeografskega d111štva in J OO-letnice Oddelka za ekološko botaniko uppsalske univerze.
Večina simpozijskega dogajanja se je odvijala v
prostorih znam eni te up psa Is ke univerze, kije naj starejša skandinavska univerza (ustanovljena leta 1477).
Na njej je v 18. stoletju deloval tudi znameniti naravoslovni polihistor, botanik in zdravnik Carl Linne_
Svoje bogato živUenje je kronal z mnogimi deli, v
katerih je razvrstil dotlej znane rastline v t. i. "seksualni" sistem. Linnejev sistem razvršča rastline v 24
razredov (classes) v skladu s številom in razporeditvijo prašnikov. Razrede deli na redove (ordines) na
osnovi ženskih spolnih organov- pestičev_ Redove je
razdelil na rodove (gem1s) in te na vrste (species). Za
poimenovanje rastlin je uvedel dvojno latinsko poimenovanje. Prav tako je po njem dobila ime tudi človeška
vrsta- Homo sapiens. Na njegovo osebnost in delovanje spominja kar nekaj muzejev in zgledno vzdrževan Linnejev botanični vrt v Uppsali.
Predstavitve prispevkov 41. simpozija IAVS so potekale znotraj štirih vsebinskih področij:
- Teorija vegetacije in dinamika
- Ekologija in klasifikacija vegetacije
- Ekologija vegetacije v povezavi z gospodarjenjem
- Rastlinske združbe in ekologija populacij.
Šti1je vsebinski sklopi so bili razdeljeni na 16 raztem, ki so zelo na široko pokrivale problematiko
vegetacije. Simpozij je poudaril nekatera novejša, aktualna vprašanja kot so npr.: biodiverziteta in ohranjanje vegetacije, ekologija populacij, dinamika vegetacije pod vplivam zu nanj ih dejavnikov, ekofiziologUa
itd.
Prispevki so precej poudarjali razvoj in uporabo
novejših metodoloških pristopov, ki temeljijo predvsem
na multivariatnem ekološkem obravnavanju vegetacije
ličnih

in uporabi GIS tehnik za prostorsko obravnavanje vegetacije_
Predavanja in posterske preds(avicve so jasno izražale trend približevanja dveh izrazi(ejših polov organizacije IAVS_ Raziskave vegetacije iz srednjeevro[Jskega prostora dodajajo ustaljenim metodološkim pri~
stopom, ki temeljijo predvsem na florističnem konceptu Braun-Bianquetove šole, vse več multivaria(nih
pristopov in ekološke vsebine. Ostali del, ki je najmoč
neje zastopan v anglo-ameriškem in skandinavskem
območju (delno tudi Japonska, Avstralija), pa dodaja
bo ga ti tradic ij i eko 1oš ko-ek osi stemskega obra vna va nja
vegetacije vse bolj tudi standardni srednjeevropski
floristični pristop.
V okviru simpozijskih aktivnosti je bilo organiziranih tudi šest ekskurzij v širšo okolico Uppsale. Ekskurzije so predstavljale široko paleto raz! ičnih vegetacijskih tipov tega območja: gozdove iglavcev, boreonemora!ne gozdove 1ista vcev, suha travišča, barja, priobalno vegetacijo in gozdove v poplavnem pasu reke
Nedre Dalai ven.
Slednja nas je vodila v Naravni rezervat Gysinge.
Reka predstavlja sevento mejo arealov razši~jeoosti
nekaterih rastlinskih vrst in je ekološka severna meja
za dob (Quercus robur). Približna v tem pasu se proti
severu ustavijo tudi navadna leska (Corylus ave/lana),
veliki jesen (Fraxinus excelsior), lipovec (Tilia
cordata) in goli brest (Ulmus glabra).
Poleg različnih vegetacijskih tipov na obroQjU reke
Nedre Dalalven so nam pokazali tudi raziskovalne.
ploskve za preučevanje pomlajevanja doba na njegovi
meji areala razšitjenosti. Rezultati raziskav kažejo, da
dob lahko uspešno preživi poplave, ki trajajo tudi več
kot mesec dni. Ugotovili so tudi, da se gozd na rečnih
morenah zelo uspešno obnavlja v sestoj nih vrzelih, ki
so nastale zaradi vetrolomov.
Simpozij je prinesel nekaj pomebnih novosti v pogledih na vegetacijsko znanost. Poleg tega je dal obilo
možnosti za spoznavanje novih dosežkov na področju
preučevanja vegetacije in za koristno druženje s strokovnjaki s celega sveta.
Mag. Lado Kutnar
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Ali je to narodno gospodarno in strokovno modro?
f-ranc PE RKO*

C\'OD

Gozdovi imajo v energetsko in surovinsko revni
Slovcllij i, kot obnovljivo naravno bogastvo, poleg ekološke in socialne tudi pomembno proizvodno vlogo.
Vse večji pomen ekološke in socialne vloge gozda ne
zrnanjšuje njene lesnoproizvodne funkcije, postavlja
jo le na nove, zahtevnejše temelje, ki zahtevajo bolj
strokovno poglobljeno, načrtno in mnogo bolj naravi
pril;1gojeno delo z njim, ne pa prepuščanje stihiji (z
izgovori, da ga prepuščamo naravi).
V zadnjih letih se slabšajo rezultati gospodarjenja
z dfiavnimi gozdovi (FERLIN 1998, WINKLER/
MARENČE 1998), hkrati pa se v njih ne izvaja več
načnovani obseg gozdnogojiNenih del (GRETZ l998),
primanjkuje pa tudi sredstev za gradnjo in vzdrževanje
gozdnih prometnic. Poleg številnih ujm, ki povečujejo
sh·oske gospodarjenja, pa k nega1ivnim trendom prav
gotovo nekaj doprjnesejo tudi nizke sečnje, ki v gozdovih zaostajajo za nač11ovanimi z območnimi gozdnogospodarskimi načrti za obdobje 199 J -2000.
2 GIBANJE SEČENJ V ZADNJIH ŠESTDESETIH
LETIH

Za obdobje zadnjjh petdeset (šestdeset) let so na
r<Jzpolago dovolj zanesljivi podatki o gozdnih fondih
in poseku v slovenskih gozdovih. Mogoče je prav ob
relativno nizkih sečnjah v zadnjih letih primemo pogledati v preteklost in gozdarski javnosti predscaviri
nekaj podatkov o tem.
Turk ( 1959) navaja podatek, da se je v zadnjem
desetletju pred drugo svetovno vojno na območju sedanje Slovenije sekalo okrog 3,000.000 do 3,200.000
bn1to kubičnih metrov lesa, kar je pomenilo približno
J lO do 115 % prirastka.
Med voj oo naši gozdovi niso bili pretirano izkorišca11i. Hitro se razvijajoči par1izanski odpor je preprečil
ali vsaj močno otežil predrano izkoriščanje gozdov.
Edino gozdovi ob glavnih prometnih žilah in ob okupatorjevih postojankah so toliko bolj trpeli. Ocena je,
dn v medvojnem obdobju posek ni presegal prirastka
gozdov. V pxvih dveh letih po vojni, 1945 in J946leta,
v obdobju prve povojne obnove, eksploatacije gozdov
• Mag. F. P.. dipl. inž. gozd., Slivice 34, Rakek, SLO
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Pregledni ca l: Sečnja \' Sloveniji v bruto m1 in odnos poseka do
prirastka in lesne zaloge za določena obdobja (leta). Za leta 1939
rer 1945 do 1954 so podatki povzeti po Turku ( 1955)
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ni omejeval ali narekoval neki od zgoraj vnaprej postavljeni plan, kakor je bilo ro v poznejših letih. Odločilna momenta sta bila na eni strani potreba, na drugi
pa možnost in razpoložljiva sredstva. Pomanjkanje
delovne sile je bila omejitev ne ie pri izkoriščanju
gozdov, ampak tudi pri predelavi in uporabi lesa. Nagla
potreba po lesu je narekovala poseganje v gozd na
najbolj dostopnih mestih. ne glede na načela pravilnega
gozdnega gospodarjenja, v težnji pri ti čim hi treje in
laže do prepotrebnega lesa, kije ob pomanjkanju drugega gradbenega materiala mašil vse vrzeli, pogosto
tudi ne glede na smormost uporabe.
Temu obdobju je sledilo obdobje petletke (administrativno-plansko gospodarstvo), ko je bilo vse togo
predpisano in načrtovano, to je tudi obdobje, ko so
morali naši gozdovi za obnovo plačati najvišjo ceno.
V teh novih pogojih je bilo potrebno dobiti pregled
o vseh gozdovih, ne glede na karegorijo posesti. Brez
tega ni bilo mogoče sestaviti niti osnovnih proporcev
za petletni plan in za letne plane. Zato je bila leta 1946
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ob inventarizacijah 1946 in 194 7 ter v letu 1952 podcenjene (na to kažejo podatki ugotovljeni z gozdnooo::modarskimi načrti v prvi povojni ureditvi), se je
~k;Jo mnogo več kot so naši gozdovi priraščal i predvscnl 111ed leti 1946-1952. Ob pomanjkanju strokovnega gozdarskega kadra, za današnje razmere slabi
odp:·tosti gozdov z gozdnimi prometnicami, bi bile
lnhko posledice za gozdove, ki so bili s sečnjo obr~
menjcni lahko še večje. Turk ugotavlja ( 1955), da je
bilo,. ~10\: enskih gozdu vih leta 1954 le 1.934 km gozdnih cest, tako je bi la tedaj gostota cestnega omrežje
2.1 nl/ha . Še leta 1965 je bila gostota gozdnih cest le
okr0g 6 nvha, ob koncu osemdeselih let pa je zaradi
inrenztvne gradnje narasla na IS m/ha.
3 C-l BANJE POSEKA MED LETI 1994-97
Po letu J 990 se pri eno (evidentirane) seč nje zmanjšcv<~ti in med leti 1994-1997, to je v obdobju ko deluje
Zavod za gozdove Slovenije, kot javna gozdarska služba, dosežejo povprečno letno le še 2,311 milijona kubičnih metrov. Hkrati pa se naglo povečuje obseg varstveno-sanacijskih sečenj. saj v zadnih štirih letih doS(;žcjo že skoraj polovico vsega evidentiranegn poseka
v Sloveniji. Načrtnih (negovalnih sečenj in sečenj za
umerno obnovo) je v zadnj ih štirih letih le še dobra
polovica (55 odstotkov) posekanih količin. To kaže na
veliko prizadetost (ogroženost) naših gozdov, na dmgi
m:-~ni pa tudi na to. da s strokovnimi in načrtovanimi
posegi v vse manjši meri usme1ja111o razvoj gozdov.
Ob izredno nizki intenziteti (evidentiranega) poseka
(40 odstotkov prirastka in le 1, i odstotek lesne zaloge
letno) in velikem deležu varsrveno-sanacijskega poseka
d~j;msko ne usme1jamo več razvoja gozdov gozdarji.
tenweč le spremljamo in beležimo njihovo razvojno
(P::mwno) por. K tem ugotovitvam pripomore nekaj tudi
neizvrševanje načJiovanih in potrebnih gojitvenih del
\· (predvsem) privatnih gozdovih v zadnjih le1ih .

odtne

1

Etali (možni posek) v gozdovih Slovenije za obdobje 1991-2000 zaostajajo za posekom količin v obdobju
l970-l989 . Kljub relalivno visokim sečnjam v letih
1970-1989, so se lesne zaloge in prirastki tudi v tem
obdobju povečevali. Podatki v preglednici 3 kažejo na
velik mzkorak med etati iz območnih načrtov za obdobje 1991-2000 in poseki med Jeri 1994 in 1997. Tako
velike razlike so strokovno težko rammljive in utemeljene. Vsakoletna poročila Zavoda za gozdove Slovenije
kažejo, da se močno povečujejo tako lesne zaloge kot
prirastki, kar bi omogočilo prej večnnje etatov in poseka ne pa njihovega zmanjšanje.
P r~gkdnica 4: Odnos elata (na osnovi odločb območnih načnov
za obdobje 199!-2000) in prirastka, ter poseka med k ti J994-1997
in prirastka iz območnih načrtov 1991-2000 (v%) za vse gozdove
Slovenije.

Slovenija (v%)
Etat/prirastek
Posek 1994/ prirastek
Posek 1995/ prirastek
Posek 1996/ prirastek
Posek 1997/ prir-astek

55

40

35
38

42

Naglo večanje lesnih zalog (in posredno tudi prirastka) omogočajo zelo nizke intenzirete poseka v odnosu na pri ra~aek, saj se poseka v gozdovih v Sloveniji
v zadnjih letih v povprečju manj kot polovico prirastka.
Intenzitete poseka pod polovico prirastka imata med
držav<llni Evropske unije Je ltaliJa in trska, ki pa imata
bistveno nižje lesne zaloge kot državni gozdovi v Sloveniji. V večini dntgih držav Evropske unije pa se
gibljejo poseki med 60 in 80 odstotki prirastka .
P rcgl cJ n h.:~ -l Odnos letnega etnta (n.1 osno~.-i odločb območnih
nacnov z.a obdohjt 1991-2000) in lesne znloge, 1er poseka med
leti 1994-1997 in lesne zt~loge v določenem letu (v%) za vse goz.linve Slovenije.

Slovenija
P 1·~ g.l~dn1 il,~ :
p o.s~ k

Etat za obdobje 1991-2000 (območni !lačni) ter
med leti 1970 in 19S9 ter leti 1994-1997 (m·'/ha) za vse

);OLdove

Slovenije.

Posek 19 70-1989
Etat 1991-2000
Posek
Posek
Posek
Posek

1994
1995
1996
1997
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Etau' zaloga
Posek 1994/ zaloga
Posek 1995/ zalog~

SlovcnUa (m1/ba)
3,1

2.7 (2. 9)
2.1
J,9
2, t
2,3

Posek 1996/ zaloga
Posek 1'997/ zaloga

1,4

1.0
0,9
1,0
1,1

4 ZAKLJUČEK
Slovenski gozdovi bi kljub poudarjanu dntgih vlog
gozdov lahko dajali tudi več lesi:l. Na to kažejo tudi
prime1jave z gozdarstvom v držav<th Evropske unije
(POG AČN 1K 1998 ), kjer smo s proizvodnjo okroglega
36 1

S ta

· šča

in odmevi

lesa okrog 2m 3/ha, na repu držav Evropske unije, kljub
remu, da imamo nadpovprečne lesne zaloge.
To prav gotovo ni narodnogospodarsko modro, pa
tudi posebej strokovno ne. Država, ki prevzema vse
večje stroške financiranja in sofinanciranja dejavnosti
gozdarstva in vlaganj v gozdove. mora s primernimi
vzvodi doseči, da bodo gozdovi opravljali tisto lesnoproizvodno vlogo, ki so jo ob zagotavljanju vseh drugih
splošnokoristnih vlog, tudi zrr.ožni .
S sečnjami , ki dosegajo intenzitete Je okoli 1Oodstotkov lesne zaloge v desetih letih, gozdov ni možno
negovari ter usmerjati njihovega razvoja (redčenja,
usmerjanja v obnovo, sproščanje in oblikovanje pornlajeni.h površin). Če upoštevamo, da je od vsega poseka
že med tretjino do polovice sanitarnih sečenj (ujme,
sušenje, škodljjvci, bolezt1i, in drugo), pa z veliko
verjetnostjo lahko ugotovimo, da gre razvoj gozdov po
svoji poti, z zelo majhnim vplivom gozdarske stroke.
Ko človek gleda te številke, bl mogel dobi vtis, da je
odkazilo v gozdovih Slovenije, v vse prevelikem deležu
namenjeno iskanju »razlogoV« zaradi katerih bi lahko
določeno drevo posekali, ne pa nekim postavljenim
ciljem in iz njih izhajajočih usmeritev.
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Delavnica: Poklici v gozdarstvu

včeraj,

Delavnica je bila spremljajoča prireditev ob 1.
državnem tekmovanju gozdnih delavcev Slovenije,
ki je bilo 8. in 9. maja letos v Postojni, ln ena prvih,
ki bodo potekale ob petdeseti obletnici gozdarskega
srednjega šolstva v Sloveniji. Delavnico je organizirala komisija za izobraževanje pri Zvezi gozdarskih društev Slovenije v sodelovanju s Srednjo
gozdarsko in lesarsko šolo v Postojni (SGLŠ) io z
Gozdarskim društvom Postojna, ki je bilo tudi organizator gozdarskega tekmovanja.
Pričujoči povzetek temeljnih ugotovitev delavnice
je deloma povzet iz vodilnih prispevkov avtorjev : dr.
Iztoka \Vinklerja, mag. Pavla Kum ra, mag. Mirka
Medveda in Pavla Vrtovca, deloma iz izredno razgibane razprave, v ka te ri je sodelovala večina prisotnih . Prvotni namen organizatorja je bil, da v Gozdarskem vestniku objavijo vse štiri vodilne prispevke in
posebej temeljne ugotovitve iz razprave. Žal so možnosti Gozdarskega vestnika omejene, zato smo se pri
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danes, jutri, Postojna, 8. 5. 1998

komisiji za izobraževanje odločili, da strnemo celotno
razpravo v skupen povzetek.
Delavnice so se udeležili predstavniki večine vabljenih, ki v Sloveniji delujejo na področju gozdarskega
poklicnega izobraževanja ali so nanj kakorkoli vezani
ali zanj zainteresirani. Skromna je bila predvsem udeležba predstavnikov gozdarskih izvajalskih podjetij in
drugih izvajalcev v gozdarski operativi, sindikatov in
lastnikov gozdov- tistih torej, ki jih poklicno izobraževanje najbolj živo zadeva. Nekateri so svojo odsotnosi opra vi či li. Žal je rudj odsotnosr va bljeoih gotovo
en izmed kazalcev stanja, v katerem se je v zadnjem
desetl~tju znašla gozdarska stroka v Sloveniji. Odsotnost je po svoje okrni la tudi samo pestrost razprave
m predstavitev zornih kotov različnib pogledov in interesov.
Namen delavnice gotovo ni bil sprejemanje nekakšnih dokončnih in obvezujočih sklepov; nasprotno delavnica naj bi vzpodbudila slovensko gozdarsko
GozdV 56 (1998) 7-8

Stališča
.stroko k prebujenju iz predolgega mrtvila in jo
pov:1b ila k dialogu ob sicer nadvse nujni in pereči
razpr::~vi o prihodnji nomenkJaturi poklicev v gozdarstvu ter temu prilagojenemu poklicnemu izobra·/.e,·anju ~olajoče se mladine in odraslih.
Oil bi razmišljanja na temo o poklicih v gozdarstvu
ne izzvenela preveč suhopamo, dajemo bralcem v premislek nekaj misli, ki so jih v svoj ih prispevkih zapisali
nvtorii vodilnih prispevkov:

Osnova za opravljanje katerekoli dejavnosti v
življenju je wm1je.
f'cstrosl poklicev in naeinov izobraževanja zanje
je,. Evropi zelo velika in rawolika, ustrezno tudi za
gozdarske poklice. Tudi v Sloveniji moramo
gn;darske poklice približati duhu časa ter izvbraže''anje zanje prilagoditi potrebam in interesom tako,
du homo obenem primerljivi tudi z oswlo Evropo.

Za hkratno zagotavljanje vseh vlog gozda je
izobraževanja za ravnanje z gozdovi ključen.

sis~e~n

Gozdarji smo v službi davkoplačevalcev, rako
loxtnikov gozdov koi o.~ tale javnosti in ne le v službi
gozdov.
Samo ustrezno poklicno izobraženi delavci so
lahko dejansko izvajalci strokovnega dela in nosilci
osnovnega udejanjanja gozdarske stroke.
Gozdarskim poklicemje potrebno zagowvljati
takšno veljavo, da bodo lahko motivirali mlade
kandidate za poklicno gozdarsko izobraževanje.
Vsako tretje gospodinjstvo v Sloveniji
ima v lasti gozd.
Vsak osmi prebivalec Slovenije je lastnik gozda.
Vsak dvajseti opravlja dela v gozdu.
Ali gozdarji hočemo, da so Lastniki gozdov
opremljeni z znanjem?

Ali lastniki

hočejo

biti opremljeni z znanjem?

Kakšen je i11teres države?
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- Zveza gozdarskih društev Slovenije je tisti povezovalni dejavnik v slovenskem gozdarstvu, ki lahko
pomembno pripomore k preseganju sedanjih dokaj
kritičnih razmer in pomaga sooblikovati obnovo gozdarskega poklicnega izobraževalnega sistema v Sloveniji.
- Narava gozda in pogoji gospodarjenja z njim zahtevajo razmeroma malo fonnalnih gozdarskih poklicev,
vendar njihovo logično izobraževalno in poklicno
vertikalo ter njihovo medsebojno vertikalno in horizontalno prehodnost ter možnosti stalnega dograjevanja in posodabljanja poklicnega znanja. Celovito
poklicno izobraževanje zatorej v celoti vključuje tudi
vse ustrezne oblike izobraževanja odraslih.
- Poklice, tudi pri nas, določajo ustrezni zakoni in
predpisi, izobraževanje zanje pa ustrezna šolska zakonodaja, ki je poenotena v okviru izobraževalnega
sisrema za sicer različne scopnje izobrazbe in različne
pok! ice ter panoge. V sedanjem slovenskem gozdarstvu razlikujemo potrebe po treh poklicnih in izobraževalnih skupinah - stolpih za:
-lastnike gozdov,
- gozdno proizvodne dejavnosti,
-javno gozdarsko službo.
Ob takšni temeljni razdelitvi potreb je treba upoštevati tako potrebe rednega izobraževanja mladine
kor izobraževanja odraslih, skladno s splošno veljavnimi standardi za temeljno poklicno izobraževanje
ter potrebe in možnosti, bodisi za ustrezno dograjevanje in nadgradnjo znanj bodisi za dopolnjevanje
znanj tistih, ki prihajajo iz drugih šol in poklicev.
- Pri lastnikih gozdov prevladujejo predvsem potrebe
na področju izobraževanja odraslih pri izgrajevanju
njihovih splošnih in temeljnih gozdarskih znanj.
- Na področju izvajalskih gozdno gospodarskih dejavnosti ugotavljamo zlasti izrazito staranje sedanje populacije proizvodnih delavcev. Le še 17% zaposlenih
ima ustrezno celovito poklicno izobrazbo gozdarja,
njihov delež pa še upada. Že v nekaj letih lahko pričakujemo izrazito pomanjkanje kvalificiranih gozdnih delavcev.
- Poklicno in izobrazbeno definirane ter kadrovsko
ustrezne, zato rudi razmeroma jasne in stabilne so
razmere v javni gozdarski službi, ki pa zaposUuje
oziroma bo v prihodnje zaposlovala predvsem delavce z višjo poklicno izobrazbo in z akademskimi izobrazben imi profili.
-Potrebujemo univerzalni poklic gozdnega delavcagozdarja, ki ga bomo lahko do izobraževali in speci363
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alizirali v skladu s potrebami in mu omogočili n::~
predovanje do gozdarskega mojstra.
- Tudi v prihodnje bomo potrebovali popolno srednješolsko gozdarsko izobraževanje - gozdarskega tehnika. Področje zaposlovanja gozdarskih tehnikov bo
predvsem organizacija in vodenje del v gozdni proizvodnji ter samostojno podjetništvo in obrt, podpreti
pa bo treba tudi ustrezne možnosti pri l)ada!jnjcm
izobraževanju tehnikov v poklicni vertikali pa tudi
horizontalno v sorodnih dejavnostih, zlasti na področju oaravovarstva. Poklic tehnika ostaja primerljiv
tudi z redefiniranimi enakovredni mi poklici v drugih
panogah.
- Pri fakuttetnem izobraževanju v gozdarstvu so cilji
prenove že doseženi. V bodoče bomo potrebovali
predvsem več aktivnega sodelovanjll z gozdarsko
operativo na področju praktičnega pouka študentov.
- Interesi stroke se glede poklicnega izobraževanja
sicer morajo oblikovati skladno z njenimi dejanskimi
kadrovskimi interesi 111 potrebami, vendar ne bre2 in
mimo temeljnih normativnih zahtev, ki jih določa
država. Država mora pri tem zagotoviti potrebne finančne in materialne pogoje izobraževanja, srroka pa
mora storiti bistveno več kot doslej za ustrezno anilllacijo rer vzpodbujanje interesov za vse potrebne
oblike poklicnega izobraževanjt~.
- V Sloveniji poreb prenova izobraževalnih programov. Predpogoj za posodobitev i7obraževalnih programov v gozdarstvu je posodobitev nornenl<lature
poklicev v skladu z zakonom o poklicnem in strokovnem izobraževanju (UL RS št. 12/96) in skladno
z dejanskimi potrebami. Nomenklarura poklicev izhaja iz Srandardne klasifikacije poklicev in predsravlja povezavo med sfero dela in sfero izobra7.evanja
~ Z novo nomenklaturo poklicev ni več mogoče odlašati. Večina panog je novo nomenklaturo poklicev že
pripravila in l.lstrezni izobraževalni programi so že v
prenovi. Goz.darstvo s svoJimi predlogi dejansko že
zamuja.
- Kritični padec vpisa v srednje gozdarske izobraževalne programe kakor rudi zaposlovanje tega kadra
smo doživeli po letu 1990.
- Socialni pannerj i: država, delodajalci in del ojema\ci,
morajo na področju poklicnega izobraževanja v gozdarstvu določiti, zagotoviti in spodbuditi:
-vlogo in cilje poklicnega izobraževanja,
-interese za vpis kandidatov v go2dafske izobraževalne programe,
-ustrezno prenovo izobraževalnih programov.
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· Soglasnost interesov države pri poklicnem izobrazevanju in zaposlovanjn mora biti i2ražena z ustrezninl
sodelovanjem med: Mmistrstvom za šolstvo in šoort
Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in preh 1:ano'
Ministrstvom za delo in družino ter ustreznimi insti~
tuc1jarni: Zavodom za šolstvo, Centrom za poklicno
izobraževanje, Zavodom za gozdove. Z zakonsko
regulativo je treba zagotoviti potrebne oblike poklicnega izobraževrmja v gozdarstvu, zagotoviti zakonitost pri zaposlovanju ter us(rezne materialne \'Zpodbude delodajalcem in delojemalcem pri pospeševanju
izobraževanja.
·
- Država zagotavlja prenovo izobraževalnih programov
preko Strokovnega sveta za poklicno in strokovno
izobraževanje in preko Nacionalnega kurikulamega
sveta za poklicno izobraževanje, za gozdarstvo posebej preko Programske kunkulame komisije za gozdarstvo, lesarstvo in capetnišcvo.
- Delodajalce prcdslavljn Gospodarska zbornica Sloven[je, na področju gozdarstva Splošno združenJe
gozdarstva Slovenije. Naloga Sptosnega zdmženjaje,
da poskrbi za sta11dardno klasifikacijo poklicev v
gozdarstvu ter pripravi novo nomenklaruro poklicev.
DelodaJalski partne1ji morajo zagotoviti tudi ustrezne
možnosti praktičnega izobražev<:~nja ter kadrovske
naloge, ki naj omogočijo vključevanje kandidatov v
gozdarske poklice.
- Organ GZS in Splošnega združenja gozdarstva oziroma njegovega izvršnega odbora je njegova komisija
za izobraževanje. Ta pa vključuje le naloge prenove
gozdarskih poklicev za potrebe poslovne gozdarske
dejavnosti. V ta okvir ni posebej vključena zasebn11
poslovna dejavnost v gozdarstvu niti ta ni neposredno
vezana na .soodločanja glede procesov gozdarskega
izobrazevanja. Sedanja Standardna klasifikacija go7.darsk ih pok lic ev je zastarcla in ne ustreza več. Izvesti
je treba njen popravek (uredba v Ul RS št. 28/97).
- Delojemalci morajo tudi sami izražati svoje interese
za izobraževanje, saj je znrmje osnova za učinko
vitejše, kakovostnejše in varnejše delo. Svojo zelo
pomembno nalogo ima pn vzpodbujanju teh interesov
in pravic delavcev panožni sindikat.
- Nižje poklicno izobraževanje (do dve leti ali tri z<:~
učence, ki niso uspešno končali OŠ) je bilo pri nas
odslej omogočeno le preko USO programov za odrasle. Posebnega zanim11nja ze te programe v pretektesli ni bilo. Tudi v bodoče naj bi bilo rovrstno izobraževanje namenjeno le odraslim. ki izpolnjujejo
ustrezne predpogoJe.

GozdV 56 (1998) 7-8

Stališča
~Temeljni

gozdarski izobraževalni program naj bo ll1di
v bodoče program za poklic gozdarja, bodisi za sekača a)i za gojitelja ali za gozdnega odpremnika ipd.
za :e poklice imamo že doslej dovolj dober srednješol~kt triletni izobraževalni program, ki ga bo treba
posodobiti.
_ Podobna izhodišča veljajo tudi za štiriletni program
go 1 dC~rskega tehnika. Potreba po ohranitvi poklica
rehnika presega zgolj okvire gozdarske stroke, Prenovi.! programa mora upoštevati zahteve po razširitvi
strokovnih teoretičnih in praktičnih znanj in omogoči t 1 ustrezne oblike doizobraževanja in specializacije
P·' !lidi večjo prehodnost v horizontali in v vertikal i.
_ Obstoja tudi možnost poklicnih tebjev za srednje~olce in gimnazUce, ki naj bi trajali od 6 mesecev do
l let<L Teh tečajev ne smemo enačiti z bistveno kraj.5nni tečaji usposabljanja, ki nimajo veljavnosti pridobitve izobrazbe.
~ Ra:dikovati bo treba med izobrazbenimi in delovnimi
poklici (zaposlitvami). Na takšni osnovi naj temeUi
naveza: poklic- kvalifikacija- delovno mesto. Namen
poklicnega izobraževanja je usposabljanje za strokovno, učinkovito, racionalno, odgovomo, zdravo in
VZ\rno delo, voditi mora k uveljavUaJ\ju posameznega
poklica. Za takšno izobraževanje je potrebna ustrezna
motivacija, k njej pa sodita tudi stimulativna izobraževalna horizontala in vertikala.
- Pri uveljavljanju poklicev in poklicnega izobraže''aoja v gozdarstvu bo rreba posebej poskrbeti za
regul<Jtivo, ki bo preprečevala, da bodo nižje izobraženi poklici izpodrivati popolnejše oblike poklicnega
izobraževanja. Takšni primeri se lahko v praksi zaposlovanja uveljavijo le na škodo strokovnosti in
kakovosti del. Slovenska gozdarska stroka na obnavljanje takšnih razmer ne bi smela pristajati, saj bi to
pomenilo razvrednotenje same stroke, strokovnega
del8, gozdarskih poklicev in zanemarjanje sodobnih
zahtev po učinkovitosti in strokovnosti dela.
- Imamo bogate, več desetletne izkušnje na področju
gozdarskega izobraževanja. Te nam zelo prepričljivo
zapovedujejo, kaj vse moramo upoštevati pri bodočem poklicnem izobraževanju. Pri izobraževanju gozdnih delavcev moramo še posebej upoštevati, da so
to dela, ki so psihofizično naporna, s povečanimi
nevarnostmi za poškodbe, često zdravju škodljiva,
zato so jim resnično dorasli le psihofizično usposobUeni delavci.
- Potrebna je zakonska opredelitev zahteve, da je za
poklicno opravljanje gozdarskih del primeren le poklicno usposobljen delavec.
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-Po Pravilniku o varstvu pri delu v gozdarstvu (3. čl.
-UL SRS, št. 15179) se večina del v gozdarstvu šteje
za dela s povečano nevarnostjo. Tega dejstva sedanji
Zakon o gozdovih nikjer ne opredeljuje. Zakon glede
ustreznosti usposobitve za opravljanje del v gozdarstvu tudi ne razlikuje med pravnimi in fizičnimi osebamj oziroma med posameznimi kategorijami lastnikov gozdov.
-Zasebno lastništvo gozdov je slovenska tradicija. Pri
lastnikih gozdov, predvsem pri tistih, ki sami opravljajo dela v svojih gozdovih, (eme lj no vprašanje nista
poklic in formalna poklicna izobrazba. temveč objektivno teoretično in praktično znanje. To pa ne pomeni.
da ne potrebujemo ustreznih gozdarskih poklicev in
jzobraževalnih programov, ki bi bili ustrezni tudi za
lastnike gozdov, zlasti še za kmete .
-Jasno moramo opredeliti, ali je izobraževanje lastnikov gozdov potrebno ali ne. Kako so problem tovrstnega izobraževanja doumeli oblikovalci Zakona o
gozdovih in Programa razvoja gozdov, je razvidno iz
obeh dokumentov samih. Jz Programa tudi sledi, da
naj bi se raznih obltk izobraževanja lastnikov gozdov
udeleževala po 3.450 udeležencev letno. Glede na
število lastnikov gozdov bi ob načrtovani dinamiki
izobraževanja prišel vsak lastnik na vrsto po 70 ati
80 letih. V tem času se dejansko zamenjata po dve
generaciji lastnikov.
- V zadnjjh letih so se dobro uveljavile različne oblike
neformalnega izobraževanja lastnikov gozdov, ki pa
še ne dosegajo niti navedenega načrtovanega obsega,
Potrebe in z<1nimanje zanje močno presegajo doslej
ponujene možnosti, tako programsko kot finančno in
kadrovsko - izobraževalsko.
- Z ozirom na število lastnikov gozdov ter lastniško
strukturo gozdne posesti so pri nas potrebe po temeljnem gozdarskem izobraževanju lastnikov gozdov izredno velike, narašča pa tudi interes za takšno izobraževanje pri samih lastnikih.
- Primerjave z nekaterimi gozdarsko razvitimi državami Evrope nam povedo, da današ1~e razmere glede
izobraževanja lastnikov gozdov pri nas z nj ihovi mi
niso primerljive, ne kar zadeva sisteme izobraževanja, ne glede denamih in materialnih sredstev namenjenih izobraževanju, ne glede državnih spodbud,
ne glede deležev delovnih nesreč in njihovih posledic.
Vlaganja v strokovno izobraževanje lastnikov gozdov
so v tujini neprimerljivo večja, kot so pri nas. Znani
in utemeljeni so cilji izobraževanja, ponudba programov je pestra in aktualna, izobraževanje je primerno
podprto tudi z državnimi stimulacijami.
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- Redno in formalno poklicno gozdarsko izobraževanje
za potrebe lastnikov gozdov predstavlja pri nas le
manjši delež izobraževalnih potreb, interesov in možnosti, bo pa tudi tovrstnim programom treba posveciti
več skrbi ko[ doslej. Te potrebe pa ostajajo nedorečene in nedodelane. Zlasti pri formalnem izobraževanju odraslih lastnikov gozdov poznajo v svetu
ustrezno stmkturirane in sekvenčne organizirane oblike izobraževanja. Z njimi pridobe udeleženci tudi
ustrezna potrdila o izobrazbi in kvalifikaciji.
- Povečan interes za izobraževanje lastnikov gozdov
je v Sloveniji posledica na novo definiranih pravic
in obveznosti lastnikov gozdov. Današnja tehnologija
dela p1i gospodarjenju z gozdovi terja od lastnikov
gozdov znatno več znanja ter ustrezno praktično usposobitev, kar presega dosedanje tradicionalno domače znanje.
- V Sloveniji so se v zadnjih letih dobro uveljavile
različne oblike neformalnega izobraževanja lastnikov
gozdov (nad 2.000 udeležencev letno). Potrebe in
zanimanje zanje močno presegajo doslej ponujene
možnosti, tako programsko kot finančno in kadrovsko
- izobraževalsko.
- Pri neformalnih oblikah izobraževanja (osveščanja,
usposabljanja, svetovanja) lastnikov gozdov ima, na
podi agi zakona o gozdovih, nepogrešljivo vlogo Zavod za gozdove Slovenije. Pri zavodov)h izobraževalcih je čutiti predvsem pomanjkanje pedagoškega
znanja, creba pa bo dodelati tudi ustrezne izobraževalne programe. V ta namen bo k sodelovanju treba
pritegniti kar najširši krog izobraževalcev in strokovnjakov, izobraževati pa bo treba tudi izobraževa\ce
same. Treba bo okrepiti tudi izobraževalsko ekipo na
SGLŠ v Postojni ter sodelovanje med Zavodom za
gozdove in šolo. Potrebno ba izobraziti in zaposliti posebej usposobljene učitelje- i.nštmktmje za odrasle.
- Pri vseh oblikah neformalnega izobraževanja lastnikov gozdov se bo treba prilagajati dejanskim potrebam in interesom lastnikov samih. Za izobraževanje
se zanimajo predvsem mlajši lastniki, bolj za dela.
ki so ekonomsko zanimivejsa ali jih sri mu \ira država.
Velika večina lastnikov nima za dela v gozdu nikakršne ustrezne izobrazbe. Pri srednje velikih in večjih
lastnikih gozdov je delež ustrezne izobrazbe nekoliko
višji kot pri manjših lastnikih. Interesi za izobraževanje praviloma naraščajo rudi z velikostjo gozdne
posesti.
- Država se očitno ne zaveda dejanskega stanja znanja,
tveganj in posledic nezgod pri delu v zasebnih gozdovih. Stanje je dejansko katastrofalno in v celoti
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primerljivo z alarmantnimi razmerami, ki so donedavna vladale v cestnem prometu.
- Da bi pri nas prišli do ustreznih rešitev na področju
izobraževanja lastnikov gozdov, bodo potrebni ustrezni zakonski, finančni in motivacijski ukrepi države,
Potrebna bo zlasti dopolnitev zakonodaje na področju
izobrazben ih pogojev za lastnike gozdov in vse tiste.
ki delajo v zasebnih gozdov ib v lastnikovem imenu:
Država in družba, kakor tudi lastniki sami, lahko
pričakujejo pozitivne učinke tovrstnega izobraževanja, ki se bodo pokazalj pri uspešnosti gospodarjenja
(stroških), odgovomosti in varnosti ljudi v odnosih
do varovanja okolja,
-V Sloveniji imamo Pravilnik o minimalnih pogojih,
kij ih morajo izpolnjevati izvajalci del v gozdovih.
Pravilnik ima za izvajalce samostojne podjetnike,
dn1žbe in zadruge (l. čl. - UL RS, št. 3.5/94), vendar
so nedvomno izvajalci del tudi vsi tisti, k[ sami nepoklicno opravljajo gozdnogospodarska dela v svojih
ali sosedovih gozdovih. V ta namen bi država morala
zagotoviti kontroliran proces, ki bi usme1jal v:
- usklajeno politiko socialnega, pokojninskega in
nezgodnega zavarovanja,
- sistem2.tično urejanje minimalnega potrebnega
znanja ki ga zahtevajo nevama dela v gozdu.
- Pri obl iko vanju ustreznih rešitev bo morala v imenu
interesov lastnikov gozdov korismo pannersko vlogo
odigrati rudi Kmetijska zbornica, ko bo ustanovljena
ali kakšno drugo interesno združenje lastnikov.
- Miniscrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
ugotavlja, da bo moralo iz razpoložljivih proračun
skih sredstev namenjati več dena1ja za izobraževanje
lastnikov gozdov, Pri fonnalnih oblikah izobraževanja bodočih lastnikov gozdov se zavzema zlasti za
oblike dvopoklicnega izobraževanja na kmetijskih
šolah, vključno s temeljnim gozdarskim. V ta namen
bo treba doseči ustrezno zakonsko podlago, pri pripravi in izvajanju izobraževalnih programov pa ustrezno sodelovanje med pripravlja lei programov in
samimi šolami. Ministrstvo podpira certifikatni sistem izobraževanja lasmikov gozdov in sistem državnih vzpodbud, predvsem za izobraževanje malih in
srednje velikih lastnikov gozdov.
-Zavod za gozdove Slovenije ima zlasti pomembne
naloge pri neformalnih oblikah izobraževanja lastnikov gozdov, Pri svojem delu 2 ljudmi na terenu
ugotavljajo delavci zavoda nenormafne razmere v
slovenskem gozdarstvu nasploh, tako pri lastnikih
gozdov kot pri profesionalnih izvajalcih gozdnogospodarskih del. Ustrezno izobraženi ljudje iz gozdar-
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stvil predvsem odhajajo, novih zaposlitev za ustrezno

izobrnžene in usposobljene ljudi skorajda ni. Nenorma\nc razmere vplivajo na dogajanja v gozdni proizvodnji, na kakovost opravljenih del in na odnose do
gozda. vplivajo na dogajanja v zasebni gozdni proizvodnji, na nezakonitosti pri zaposlovanju in opravljanju del, so vzrok za sivo ekonomijo, tatvine in
druge nezakonitosti v gozdovih. Država stori premalo
za spoštovanje zakonov in podzakonskih ahov na
področju gozdarstva, zlasti ko gre za področje poklicne izobrazbe in zaposlovanja.
_ ZGS ugotavlja izredno zanimanje lastnikov gozdov
za različne oblike izobraževanja. Potrebe so spričo
n?.d 250.000 lastnikov gozdov izjemno velike, sedanje možnosti pa letno komaj presegajo 2.000 udeležencev pri različnih tečajih. Ovira za povečanje obsegi1 izobraževalnih dejavnosti zavoda so ne le denarne,
rcmveč rudi v izobraževalskih zmogljivostih delavcev
zavoda, tako glede števila izobraževalcev kot glede
njihovega pedagoško - andragoškega in komunikolo~kega znanja.
- Poudari[i je rreba, da je SGLŠ v Postojni edina poklicna in strokovna srednja gozdarska šola v državi.
V preteklih letih je šola vlagala izjemne napore, da
bi posodobila in ohranila gozdarske izobraževalne
programe in zagotovila vsaj minimalni vpis vanje. Pri
1skanju ustreznih, tudi novih rešitev, je ostajala sama,
brez ustrezne podpore stroke. Edina opora ji je bilo
razumevanje Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano, kije šoli predvsem pomagalo pri pokrivanju nadstandardnih izobraževalnih stroškov. Skrajni čas je, da za ohrani tev in posod ob itev gozdarskih
1zobraževalnih programov in izobraževaln ih dejavnosti v okviru stroke dosežemo ustrezno soglasje in
dolgoročno skladnost interesov. Popolno soglasje morata p1i tem doseči tudi stroka in Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.
· Stroka se mora zavzeti, da na SGLŠ ohranimo in
zagotovimo ustrezne gozdarske izobraževalne programe in šolo naredimo kar najbolj primerno današnjim
in prihodnjim potrebam. Poleg prenove izobraževalnih programov ter izdelave usrreznih novih je treba
šoli zagotoviti popoln štiriletni gozdarski program in
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podpreti zadosten vpis v njene programe. Šola naj
končno prevzame vse osrednje izobraževalne naloge
za po[rebe slovenskega gozdarstva, za kar ima že
nekatere kadrovske in materialne osnove, druge pa
ji bo še treba zagotoviti. Takšne rešitve bodo tudi za
državo in za stroko najracionalnejše in naj kakovostnejše. H kakovosti izobraževanja sodi tudi ustrezno
sodelovanje šole z Oddelkom za gozdarstvo in obnovJjive naravne vire pri Biotehniški fakulteti Univerze
v Ljubljani, z Gozdarskim inštitutom Slovenije, z
Zavodom za gozdove Slovenije, s kmecijskimi šolami v Sloveniji in z gozdarskimi šolami v tujini. Med
materialnimi pogoji za nadaljni razvoj gozdarskih
programov na šoli je tudi pridobitev šol~kega gozdnega revirja.
- Pestrost ponudbe rednih izobraževalnih programov
v gozdarstvu, kakor tudi fonnalnih in neformalnih
oblik izobraževanja odraslih, naj bo čim večja, času
in potrebam primerna. Programi naj bodo ustrezno
verificiran i.
- Nomenklarura poklicev v gozdarstvu in ustrezna prenova gozdarskih izobraževalnih programov zaJHevata
tudi ustrezno podporo v kadrovski in zaposlovalni
politiki delodajalcev v gozdarstvu ter njihovo motivacijsko podporo, kar naj prispeva k ugledu gozdarskih poklicev in zanimanju zanje.
- Temeljna motivacija za vsakršno izobraževanje, tudi
poklicno, je boljše znanje, zato boljša storilnost in
uspešnejše gospodarjenje. Slednje bi moral biti temeljni interes delodajalcev pa tudi tistih, ki se izobražujejo za poklic ali se v njem izpopolnjujejo.
- Država mora zagotoviti popolno spoštovanje zakonov
in predpisov pri zaposlovanju v gozdarstvu. Zlasti pri
samostojnih podjetnikih (SP) inšpekcije ugotavljajo
popolno anarhičnost razmer. Treba je doseči upoštevanje in spošrovanje hierarhije poklicev in izobrazbenih pogojev pri zaposlovanju, v osnovi že preko
Upravnih enot, pa preko ustreznih inšpekcij in dodatnih predpisov, če dosedanji ne zadoščajo.
Povzetek temeljnih ugotovitev delavnice sta
pripravila Pavel Vnovec in mag. Mirko Medved.
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GDK: 411.16 : 172.8 Pollacia balsamlferae (J. J. Davis) More1et : (497 .12}

Topolov škrlup v Ljubljani
Du.S.nn JURC*. Majn JCRC' ' *
1

Redko lahko vidimo tako lep prikaz uničujoče moči
zajedavske gi ive, kot se je to zgodilo v Ljubljani spomladi leta 1998. Mladi poganjki in listi posameznih
topolov so poč meli, tako, da so topoli izgleda li koi bi
bili ožgani (slika 2). Nekateri so spraševali na Gozdarski inštirut Slovenije ali je vzrok poškodovanosti
topolov onesnaženi zrak., drugi so sumili sol za pasipanje cest. Na Tomšičevi cesli 12 (vrt pri PEN klubu) ~
v parku na Zaloški cesti, na Savski cesti in še kje so
odrasla topolova drevesa spomladi lepo odgna]<J, ko pa
so bili poganjki dolgi l 0-20 cm so nenadoma počrneli ,
oveneli in se upognili navzdol (slika l ). Tudi listi so
dobili črne pege, zvijali so se in večina se jih je posušila. Vendar so bila opisana znamenja opazna samo na
nekaterih ropolih, sosednji so bili lahko popolnoma neprizadeti. Vzrok je lastnost glive povzročiteljice bolezni , da okuži in se razvija le na določenih vrstah
topolov.
Z mikroskopskim pregledom dne 3.7.1998 smo
nt~šli na listih nespolna trosišča z 2n<1čilnimi konidiji
glive Po/lacia balsamiferae (J. J. Davis} Morclet(slika
3). Staro. v literaturi pogosro uporabljeno ime te gllve
je P. elegons Servazzi. Teleomorf je Ven tu ria popu/ma
(Vuill.) Fabric, pri nas pa je poznana kot topolov škrlllp
(MAČEK l983).
Gliva spomladi oblikuje pcritecije z aski in askosporami na l<~ni okuženih poganjkih. Ob odganjanju
brstov v maju askospore okt1ž ijo bl i:žnje mlade liste.
kjer se zelo k1nalu prično oblikovllti nespolni trosi
(konid1ji). Ti ob ugodnih vremenskih razmerah še v
začetku junija povzročajo nove okužbe poganjkov in
listov. Poganjki počrnijo, se znt~čilno upognejo navzdol, postanejo krhki in odpndajo. Bolezen lahko uniči
prllklično vse poganjke tekočega lela, ne more pa prodreti v starejša tkiva drevesa. Pol~ti gliva preneha
oblikovnti konidije in v okuženih delih se oblikujejo
zasnove spolnih trosišč, ki dozorijo naslednjo pomlad
(SINCLAIR in sod . 19R7).
Drevesa, ki jih pogosto prizadene topolov škrlup.
imajo značilno šopasto razporejene poganjke, kar lepo
opazimo tudi v zimskem času . ~opasta razrasr vej je
posledica ponavljajočega se odminmja poganjkov tekočega leta in naknadnega oblikovanja drugotnih poganjkov. ·
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Nespolna trosišča opazimo na počrnel ih delih topola
kotolivnorjave žametne prevleke, komaj vidne s prostim očesom, ali pa so te velike celo več kot 2 cm.
Konidiji so olivnotjavi , podolgovati in običajno tricelični, srednja celica je večja kot ostali dve. Na seprah
(pregradah med celicami) so konidiji rLlhlo zažeti. v
literaturi navajajo precej različne podatke o njihovi
velikosti: 23-39 X 9-14 11m (SlVANESAN 1984), 3238 X Il pm (BUTIN 1957), 30-40 X 8-12 J.Jm
(LANI ER in sod. 1978), 23-39 X 9-14 ).Im
(BRANDENBURGER 1985}. iz vzorcev pri nas paje
50 konidijev povprečno merilo 33,6 X J 0,9 ~m. variabilnost pa je bila 24-42 X 8-IJ JllTI .
Gliva lahko okuži le topole iz skupine balzamskih
topolov (sekcijfl Tt.zcamahaca Spach) in črnih topolov
(sekcija Aigeros Duby) ter njihove križance. Navajajo,
daje bolezen nevama tudijagnedi (Populus nigra var.
italica /Mnch./Duroi), vendar letos teh topolov v Ljubljani ni prizadela. Po simptomih in mikroskopskih
značilnostih anamorfa topolovemu škrlupu zelo podobno bolezen pa povzroča sorodna gliva Venturia
tremt~loe Aderh. (anamorf Po/lacia mdiosa /Lib./ Bald.
& Cif.), ki pa lahko okuži le bek topole in trepetlike
(sekcija Leuce Duby). To bolezen imenujemo trepetlikov škrlup. Ob letošnji močni okužbi topolov v Ljubljani lahko prizadetost zaradi topolovega škrlupa uporabimo celo v taksonom!'ke namene, s<lj že od daleč
vidimo p01javele krošnje topolov in za re lahko rečemo,
da spadajo med čme ali balzamske topole.
Tako močne okužbe s topolovim škrlupo!ll, kot so
bile v le1u 1998 v Ljubljani, so redke. Odrasla drevesa
bodo pognala dru gotne poganjke in bodo ponovno ozelenela. Enkratna močna okuiba ne more ogroziti drevo 1
vsako letno sušenje pogan jkov pa povzroči defonnacijo
krošnje in hiranje drevesa. Okuženim topolom v drevesnicah in mladih nasadih svetujejo obrezovanje počrnelih poganjkov in njihovo sežiganje rer škropljenje
z bakrovimi ali di tiokarbnmatnimi pripra\'ki (MAČEK
1983).

VIRI
BRANDENBURGER, W.. J 985. Parasitischc Pi1ze an
GefaOpll:~nzen m Europa- Gu~tav F1scher, Verlag, Sturtgart,
New York, 1248 s.
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Shh :i 1: Poganjki tn listi se su~ijo zaradi lopolovega ~k rl upa (Foto:
M. J;nd

Phuw 1: Shools and leaves are dying off because ofw?nturia leaf
liwot bligl1f ojpoplar (Phoro by: M. Jurt)

11 ud

,· hka 2: Pogled no oku2cna topola na Tomšičevi cesti v Ljubljani
{6. 6. 1998) (Folo: D. Jurc)
Photo!: View o1t infi!cted pop/m-s on Tom šičeva street in ~jubljnna
(6'~ .June J99R) (Photo br D. Jurc)
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SI ik.a 3: Konidiji gi ive Po/lacia hlllsmniferoe, obMvani z
Jaktofeno!-bombažnirn modrilom (Folo: D. Jurc)
Photo 3: Konidio ofthe frmgns Pol/new balsami(erae in Iactoj(molcol/on blue (Photo by: D. Jun)
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Kadri in izobraževanje
Novi magistri v gozdarstvu
MA REN cE, Jurij
IZBOR IN GOSPODARNOST PRILAGOJENIH TEHNOLOGIJ PRIDOBIVANJA
GOZDNIH LESNIH SORTJMENTOV V ZASEBNIH GOZDOVIH (SELECTION AND
OPERATING EFFlCJENCY OF ADAPTED LOGGING METHODS IN PRIVATE FORES IS).- Magistrsko delo. Ljubljana, Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek
za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire, 1997, XI, 141 s., 30 preg., 22 graf., 7 skic, .S pri!.,
79 ref.
Mentor: prof. dr. Iztok Winkler
Člana komisije: prof. dr. Marjan Lipoglavšek, doc. dr. Boštian Košir
GDK (FDC) 923.4: 31: 32: 375.1: 375.4: 66: (043.2)
Izvleček

Študija obravnava tehnologije in delovna sredstva, ki sodijo v posebne delovne razmere v zasebnih gozdovih. Prikazuje
opremljenost in različne tehnologije v pridobivanju lesa. Obravnava pogostost pojavljanja teh tehnologij, v zvezi z
izkoristkom pa ugotavlja njihovo primernost in gospodarnost v različnih delovnih razmerah.
Ključne besede.: kmečki gozd/ pridobivanje lesa/ gozdarski stroj/ gozdarska oprema/ gospodarnost

BOŽIČ, Gregor
GENETSKA VAR(ABfLNOST DVEH SUBPOPULACIJ DOMNEVNO AVTOHTONE
SMREKE (Picea abies (L.) KARST.) NA POKLJUKI (GENEnC VARlABILITY OF TWO
AUTOCHTHONOUS SUBPOPULATlONS OF NORWAY SPRUCE (Piceo abies (l.)
KARST.) ON POKLJUKA).- Magistrske delo. Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta,
Oddelek za agronom ijo, 1997, X lf L 83 s., 16 pregl., 2 graf, l 1 sl., 3 pri l., 78 ref.
Mentorica: prof. dr. Branka Javornik
Člana komisije: doc. dr. Hoj ka Kraigher in dr Mitja Zupančič, znan. svetnik

GDK (FDC) 174.7 Picea abies L. Karst. (497.12 Pokljuka): 165.3-- O16.4: (043.2)
hvleček

Raziskava opisuje populacijsko strukturo domnevno avtohtone smreke (Picea abies (l.)
KarsL) na Pokljuki, na osnovi analiz rnorfološke in genetske variabilnosti. Analizirali smo d\'e morfološke različni
subpopulaciji smreke z njenih naravnih rastišč na avtomolfnih in hidromorfnih tleh. Genetsko variabilnost smo ocenili
na 17 polimorfnih izoencimskih lokusih (85 %) in sicer ACO-A, GDH-A, GOT-A, GOT-B, GOT-C, IDH-A, LAP-A.
MDH-B, MDH-C, MNR-A, MNR-C, PGI-B, PGM-A, S KOH-A, 6-PGDH-A, 6-PGDH-B in 6-PGDH-C. Subpopulaciji,
ki se razlikujeta v morfoloških znaki.h po dolžini in volumnu iglic, višini dreves in premeru sta genetsko sorodni. Značilne
razlike med alelnimi frekvencami smo ugotovili na !okusu LAP-Bin i\tfNR-A, kar nakazuje na možnost posrednega ali
neposrednega vpliva razlik v rastiščnih pogojih na frekvence alelov obeh izoencimskih \okusov.
Ključne besede: Picea abies /izoencimi 1genetska struktura 1genetska variabilnost 1morfološke značilnosti /Slovenia
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Kadri in izobraževanje
čAS,

M1ran
VPLIV SPREMINJANJA GOZDA V ALPSKl KRAJINI NA PRIMERNOST 1-IABITATOV
DIV'JECiA PETELINA (Tetrao wogal!us L.) (THE INFLUENCE OF CHANG ES lN THE
FOREST IN THE ALPINE LANDSCAPE ON THE SUITABILlTY OF HABITATS OF
CA p[RCAILLIE (Tctrao uro gallus L.).- Magistrsko delo. Ljubljana, Univerza v LjubUani,
Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo. 1996, XVTL 139 s., 42 pregl., 2 kor. matr.,
2obra?"' JO graf., 1 karta, 7 skic. 4 pril., 88 ref.
McntM: prof. dr. Miha Adamič
Reccllzenta: prof. dr. Marijan Kotar in prof. dr. Boš~ an Anko
GDK (FOC) 148.2 Tetrao urogallus L.: [51 :153:156.2:182.21 :228.8:902:913:(497.12* !OlJ 1)
[7.\'le(ck

ProHcevalj smo vpliv spreminjanja kulturne krajine in avtohtonih bukovo-jelovih gozdov v alpskem prostoru severne
Slovcn1je (Koroška-30.358 ha) na vzhodu Karavank in vzhodu Kamniško- Savinjskih Aip v obdobju zadnjih dve sto
let 071 mn1a vpliv zaraščanja obsežnih višinskih pašnikov z gozdom smreke (Picea abies) in macesna (Larix decidua)
Il ?o ~ b•1nje številčnosti populacije divjega petelina (Te11·ao uro gallus L.) po letu 1874. Ugotavljamo vpliv na večanje
popubcijske go:;tote divjega pe tel ina do optimuma leta \933 in 25- do 28-\etno nihanje. Po tretjem optimumu nihanja
populacijske gostote \era 1961 ugotavUamo močno upadanje vse do minimuma leta 1982 in ponovno rast.
Raziskovali smo razporeditev rastišč in številčno moč subpopulacij divjega petelina na karbonatni Peci (2.126 m n.v.)
in n:1 nekarbonatnem Smrekovcu z Mozirskimi planinami ( 1.685 m n.v.) od 1980 do 1995 kot indikatorja spreminjanja
in o\nanjenosti naravnejših struktur gozdov. Do leta 1995 se je števi Ič nost na gorah izboljšala skladno s trendom.
Popul<lcijska gostota na gorah se ne razlikuje (0,9 ptice/km 1); izrazito pa se razlikuje nad inverzijskimi plastmi nad
1.1 OO m n.v. v korist Smrekovca (2,8 ptice/km'). Gostota je podobna kot v optimumu area la v borealnih gozdovih
Estoni_ie in pragozda Pecora pod Uralom.
N;1 o~novi analize kartnega dela Jožefinskih meritev iz obdobja 1784-1787 (DMR-100) smo proučevali vpliv trajno
ohranjenih gozdnih powšin na Peci (Il % gozdnatost) in Smrekovcu z Mozirskimi planinami (34 % gozdnatost) s
skupno 26% gozdnatostjo na površini 30.928 ha na razporeditev rastišč divjega petelina v zdajšnJi sekundarni gozdni
krJjini iglavcev iz !era J 990 z okoli 80% gozdnatos~o. Na obeh gorah se na rastiščih divjega petelina v polmeru 500 m
od centrov z naraščanj etn deleža prekrivan ja z ohranjeni mi gozdni mi površinami iz obdobja l 784-1787 veča primernost
habitn!ov; kar se značilno odraža v zmanjševanju razdalj med rastišč[ (p<O,OO 1): od okrog 1500 m pri O% deležu do
700 m pri 80 % deležu. Na nekdaj bolj gozdnatem Smrekovcu z Mozirskimi planinami so povprečne razdalje med
r<lstišči divjega petelina v zdajšnji gozdni krajini značilno manjše (969 ±272m) kot razdalje med rastišči v gozdovih
nil zaraščeni Peci ( 1272 ± 292 m).
Ključne besede:
divji petelin (Tetrao urQgallus L.), številčna dinamika, razporeditev rastišč, Slovenija, Vzhodne
Karavanke, Vzhodne Kamniško-Savinjske Alpe
1

GozdV 56 (1998) 7-8

371

Predstavljajo se
50 let pod,jet.i a SEMESADIKE
Kratek zgodovinski pregled
Podje~e

Podjetje danes

je bilo ustanovljeno leta 1948. Glavna naloga pojetja je bila oskrba slovenskega gozdarstva s
sad1karni za pogozdovanje, nabiranje gozdnega semena
zase in za potrebe ostalih chevesnic. Sprva je imelo
podjetje 40 drevesnic po celi Sloveniji. Zaradi razdrobljenosti je postala proizvodnja kmalu neproduktivna,
zato so jih začeli počasi ukinjati . S povečanjem proizvodnih kapacitet na področju semenarstva je podjetje
kmalu postalo glavni dobavitelj semena za jugoslovanske drevesnice, veliko semena in okrasnih storžev
paje tudi izvozilo. Prav tako je določeno količino sadik
prodalo v druge republike.
Osamosvojitev Slovenije je podjetje postavila pred
težko preizkušnjo . Izguba jugoslovanskega tržišča je
povzročila zmanjšanje proizvodnje semena iglavcev za
95 %, spremembe v slovenskem gozdarstvu pa zmanjšanje po teb po sadikah za 70 %. Sledilo je lastninjenje
podjetja, hkrari z njim pa problemi vračanja zemljišč
na podlagi denacionalizacijskih zahtevkov.

Danes je podjetje organizirano kot delniška družba
v mešani lastnini. V njem je trenutno zaposlenih 70
delavcev: 4 gozdarski inženirji, 2 gozdarska tehnika,
nekaj V11na1jev, ostalo so delavci v drevesnici in upravi.

Hl<ldllntca za seme

Sadike bukve - drewsn1ca

372

Semenarstvo

Kot vedno je tudi sedaj naša naloga oskrba slovenskih gozdnih drevesnic s semenom za kon[inuirano
proizvodnjo gozdnih sadik . V sodelovanju z Zavodom
za gozdove in Gozdarskim inštitutom organiziramo
zbiranje v izločenih semensk)h sestoj ih . Ker se je struktura sadik krepko obrnila v prid lisravcem, zahteva to
zbiranje znatno več dela. Včasih smo ob dobrem obrodu smreke zbrali dovolj tega semena, ki je, shranjeno
v hladilnici, zadostovalo za potrebe tudi desetih let.
Skladiščenje semena listavcev je zelo problematično.
v hladilnici ga imamo labko naJveč eno leto, semena
hrastov in bukve pa še toliko ne, Obrodi so razpršeni
tako časovno in lokalno, kar zahteva znatno več časa
za iskanje in tudi obiranje.

Marl((~vci
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Preds tavljajo s e
Ni!jveč zllsluži semenarnLJ z izvozom semena na
zahod.no tržišče. To je v glavnem seme listavcev, ki je
n<HJl~njcno za vzgojo sadik za okras, parke, ozelenjevanjc avtocest, cepljenje. Proizvodnja semena iglavcev
je z;icnkrat postala zanemarljiva, zato tudi sroržev, ki
so p1 ihajali iz te proizvodnje in so bili namenjeni za
prod:qo kot okras. ni več. Ker je potreba po teh storžih
še ,·edno velika, organiziramo zbiranje odprtih odpadlih ~toržev po tleh.

veejem številu sadik listavcev je pogojevala uvedbo
novejših tehnologij, povečanje zaščite pred živalmi in
večjo nevarnost uničenja pridelka zaradi slane itd.
Določeno število sadik še vedno izvozi mo, v glavnem
zopet za okrasne namene. Letno proizvedemo za
prodajo okoli 4 milijone sadik.

Hortikultura
Proizvodnja in prodaja okrasneg<~ drevja in grmiurejanje oko! ice hiš. ozeleojevanje avtocest- vse
to so dejavnosti, ki so podjetju pomagale prebroditi
[ežke čase ie1 še danes predstavljajo pomemben vir
prihodka. To vrsto proizvodnje vedno bolj razširjamo,
tako da smo danes eden največjih ponudnikov okrasnih
sadik v Sloven ij i.
čevja,

Drc,·e'in ičarstvo
S;~dike proizvajamo v drevesnicah v Mengšu,
Ra(J\·anju pri Mariboru, Markovcih pri Ptuju in Tišini
[>fi \.·Jurski Soboti. Skupna površina drevesnic je 68
ha. Sadike za pogozdovanje v Sloveniji vzgajamo po
poln~bnh, ki jih določa Zavod za gozdove. Potreba po

Naj debelejši

domači

Jani Bele, dipl. inž. gozd.

kostanj v Sloveniji

Na pobudo Zavoda za gozdove Slovenije Krajevne
enote Radeče in predlog Zavoda za naravno in kulturno
deJi~čino (ZNKD) iz Celja je Občinski svet občine
Radeče na 35. redni seji 2. lnarca 1998 sprejel Odlok
o razglasitvi kulturnih spomenikov in naravnih
znamenitosti v Občini Radeče ter z njim razglasil za
dendrološki spomenik: GAŠPERJEV KOSTANJ na

tom Lili domačim sokom ter posladkali s potico. Naropa lahko rudi narezek iz domačih suhomesnatih
dobrot in še kaj. Velja pa se prej napovedati -Gašper
Ki šek, Moči Ino 26, tel. 060 l 81 877. Veseli vas bodo.
čite

Jože Prah

Močilnem.

V okvini tedna gozdov so gozdarji iz Radeč s pomoejo ZNKD iz Celja postavili dve obvesrilni tabli o
rej znamenitosti ter v sredo, 27. 5. 1998, pripravili slavnostno otvoritev obeležja pri kostanju. Zbwlo se je
nekaj več kot sto ljudi.
Morda bi radi videli najdebelejši domaei kostanj v
Sloveniji?
Pravimo mu Gašperjev kostanj in raste blizu Radeč
n;; 1v!oči 1nem, pri Gašpcrjevi domačiji (danes se pišejo
K1šek). Iz Radeč se popeljemo po dolini Sopote, mimo
to\'arne Radeče papir in 800 m pred Gostiščem Jež
zavijemo levo ter še dva kilometra naprej mimo domačije Oskarja Jahna dospemo do veličastnega očaka
na nadmorski višini 475 rn.
Njegova veličina nas bo prevzela. V prsnem premcru je obseg drevesa 1O, 71 m. Drevo je razvej eno v
~tiri debla z obsegi: 5,67; 4,07, 3,85 in 3,71 m. V višino
mel'i 18m. Po pripovedovanju gospe Kiškove še vedno
rodi, čeprav ne kaže ravno najboljšega zdravstvenega
st~nja (odmiranje posameznih vej, votla debla).
ln če boste obiskali Gašpe1jev kostanj jeseni, se
boste lahko najedli pečenega kostanja, odžejaJi z mošGozdV 56 (1998) 7-B

Gašperjev kostanj na

Močilnem

(Folo: Jože Prah)
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je nnogljlvo terensko volilo s 3 ali S vrati (s petimi alf sedmimi sedeži) in turbodiesel intercooler
motorjem prostornine l476 ccm s 100 KM in 252 Nm pri 1150 o brJmin. Opremljen je lahko z
ABS, klimatsko napravo, z:račno vreto, merilci temperature, nadmorske višine in nagiba volila,
delno zaporo diferenclala, avtomatsko pesto, servo volanom, aluminijastimi platišči, pnevmatikami
235/75 R 15, centralnim mklepanjem, elekbičnlm pomikom stekel in zunanJih ogledal, radlo-kasetofunom, digitalno uro, toniranimi stekli in zadnjim brisalc&m.

Dobite p

že za 3.619.000 SIT

D-71336 WEIBLINGEN
rROFESIONALNA MOTORNA
~AGA MORA ZAGOTOVITI:

, varno delo
i nizke obremenitve s hrupom in tresenjem
, ergonomsko obliko in nizko težo
, močan motor
. ekonomičnost
. majhne prekinitve med delom
dahko zaganjanje
prijaznost do okolja
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Nezgode in tveganje pri poklicnem in nepoklicnem delu v gozdu
Accidents and Risk at Professional and Non-professional Forest Work
Mirko MEDVED~
Izvleček:

Medved. M.: Nezgode ln tveganje pri poklicnem in nepokli<':nem delu v ~ozd u. Gozdarski ves_tnik, št. 9/1998. V slovenščini

s povzetkom v angleščini, cit. lit. 23.
Avtor obravnava nezgode pri poklicnem in nepoklicnem delu v gozdu. Primerja podatke za vse in za smrtne ne~gode
pri delu v gozdu med Avstrij0 in Slovenjj0 Gd leta f9SO do leta 1995. Pri p>oklicnem opravljanju dela se je pogostngst vseh
nezgod v obeh državah precej zmanjšala, število smrtnih pa stagnira. Pri nep0klicnem opravljanju dela je v Avstriji
z1 a njševanje nezgod manj izrazito ko! pri poklicnem. V Sloveniji, kje~ ni evi den<> o vseh nezgodah ~a ne~oklicno delo v
gozdovih, so,znani le podatki o smrtnih nez§'0dah. ki so pri nepaklienem delu nekajkrat po!!Jostefse kot v Avstriji. Prime~alha
ocena tveganja pri sečnji kaže, da je pri nepoklicnem delu tve.ganje tako visoko, da so uKrepi nujlllo petrebni. Med
analizirani mi dej<:~vniki: organizacUa- tehnika- človek, je človešk i dejavni k za t ega nje naj ~0membnejši.
Ključne

besede: nezgode, Elelo v gozGu, poklicne del0, ne poklicno delo, ocena tvega r:\ja, Slovenija. Aystrija.

Abstract:
Medved, M.: Accidents ane Risk at Professional a d Non-professional Forest W0rl<. Gozdarski vestnik, No. 9/1998.ln
Slovene with '<1 swmmaey in English. l"it. <:JUOt. 23.
The au thor treats accidents in forest we rk involving professional and non-professional persons. Comparative study
comprises d.ata for Austria and Slo:venia regarding all accidents - including fatal ones - within the period from 1980 to
1995. ln professional foFest worl<, the frequency of all aGcidents smows a mafl<ed d0wntt~rn in both countries, while the
frequeney of fatal accidents stagnates. 1n non-p!rofessional work in Austria. on the other hali'ld. the decreasing t[end in the
frequency of accidents is less Aoticeable than in pfofessi_onal forest w(:)rk . Ih Slovemia, reglsters for aceidents in nonp~ofessional work in the forests inelude only f~tal accidents. ln non-professional wer~J Slovenia' s frequency of fatal accidents is severa! times highe~ than that of Austria . A cE>mparative risk assessment at felling wolik shows tlilat the risk <at
non-pr0fessienal work is as high as t0 impose Ur!!Jent measures. Among the analyzed inOuencing faet0rs: l!>rganisatio.n,
technolqgy and human, th~ human faetor regarding risk become the most imponant.
Key words~ accidenlS. forest work. professi,onal work. no -professional work, evaluation of risk, Slovenia, Austria.
----~

1 UVOD
INTRODUCTION
Tveganje se pojavlja pri vsaki dejavnosti, kjer Je za dosego cilja potrebno
premagovati nevarnosti. Tam kjer je nevarnosti več, je tudi tveganje večje
in obratno. Tveganju se nikjer ne moremo popolnoma izogniti, zato ga
poskušamo z različnimi ukrepi zmanjševati. Pomanjkljivo obvladovanje nevarnosti se odraža v nezgodah, telesnih poškodbah, zdravstvenih okvarah
in matenafn1 škodi ter škodi v okolju.
Večino del v gozdu uvrščamo med dela s povečano nevarnostjo oz.
tveganjem. O tem največ povedo dolgoletne evidence nezgod, ki kot verodostojen kazalec uvrščajo gozdarstvo med najbolj rizične dejavnosti. Spremljanje in analiziranje nezgod za isto panogo in za daljše časovno obdobje
kaže. kakšni so trendi varnosti. Manj kot je nezgod pri enaki količini opravljenega dela. bolje obvladujemo nevarnosti in manj tvegano delamo
Dela v gozdu ne opravljaJO le poklicni gozdni delavci, ampak tudi lastniki
gozdov, njihovi svojci in znane!, ki niso poklicno usposobljeni. Za nezgode
redno zaposlenih delavcev vodimo natančne evidence, za ostale pa, vsaj
v Sloveniji. teh evidenc ni. Poškodbe lastnikov gozdov in ostalih, ki se
nepoklicno ukvarjajo z delom v gozdu, se v statistiki nezgod vodijo skupaj
z nezgodami v prostem času (dom, šola, šport, siva ekonomija).
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Slika 1: Pomanjkljiva oprema in
znanje - ali je vredno tvegati?
(Foto: M. Medved)
Frgure 1: Lack of knowledge and
protection means - is il worth to
take a risk? (Photo by· M. Medved)

Kako pomembna Je varnost v nekaterih državah tudi med zasebnimi
lastniki, zgovorno pričaJo rezultati raziskave na švedskem. Na Švedskem
kjer je nezgod tako med poklicno kot nepokficno (amatersko) usposobljenimi
malo, so v začetku tega desetletja preučevali nezgode v zasebnih gozdovih
z majhno posestJO (ENGSAS 1993). Rezultati raziskave so bili osnova nacionalnemu cilju zmanjšati nezgode med nepoklicno usposobljenimi izvajalci
del za 50%. Stroški za tolikšno zmanjšanje nezgod so bili ocenJeni na 5,5
mrd. SIT letno (60 milijonov DEM}.
V gospodarstvu, predvsem pa v širši družbi, sta varnost in zdravje še
vedno premalo poudarJena ekonomska kategorija, ki vpliva na uspešnost,
konkurenčnost in boniteto podjetij ter vitalnost države in državljanov kot
celote. Kljub temu, da direktiva 89/391/EEC o uvajanju ukrepov za dvig
ravni varnosti ln zdravja delavcev pri delu prinaša sodobnejše integralno
pojmovanje in vrednotenje varnosti, še vedno ostaja odprto vprašanje
mehanizmov za dvig "kulture varnosti" v prostem času .
V obdobju od teta 1985 do leta 1996, ko v Sloveniji beležimo povp rečno
1.220 nezgodnih smrti na leto, predstavljajo nezgode med rednim delom
le 3, 1 %. Samo v kmetijstvu in gozdarstvu pa jih je bilo v t. i. "prostem času"
najmanj dvakrat toliko. Razkorak med nizko stopnJo varnosll z visokim1
stroški nezgod in majhnimi vlaganji v varnost za poveča nje stopnje varnost\
je pri nas še vedno tako velik, da bi ga lahko imenovali kar prepad. Zmanjševanje teh nezgod mora v nacionalni politiki "kulture varnosti'' dobiti prednost pri obravnavanju. Dovolj zgovoren dokaz, da je z ustreznimi ukrepi
možno vplivati na varnost. je uvedba novega zakona o varnosti v cestnem
prometu, saj se je v obdobju maj - avgust 1998 število smrtnih žrtev zmanjšalo za 28 %glede na lansko leto.
V Slovenrji poškodbe zunaj rednega delovnega časa (poleg bolezni) prevladujejo med vzroki za Invalidnost. Nezgode pri delu in poklicne bolezni
imajo na invalidsko upokojevanJe manjši vpliv (Statrstičru letopis 1996, s.
170}. Odsotnost redno zaposlenih zaradi bolniških le v desetini primerov
povzročaJO nezgode pri delu. Ostalo predstavljajo bolezni, nega, spremstva
in seveda nezgode v prostem času. Ocenjujemo, da k velikemu število teh
nezgod v Sloveniji poleg prometa, športa in raznih aktivnosti v domačem
okolju veliko pnspevaJO tudi nezgode v kmetijstvu in gozdarstvu. Te predpostavke bomo lahko potrdrh ah ovrgli le, če bo država tudi za te poškodbe
zunaj rednega delovnega časa uvedla metodologijo spremljanja poškodb
po vzrokih in mestv nastanka, kar bo osnova za raziskovanje, analiziranJe
in strokovno argumentirano preventivno ukrepanje {MEDVED 1998).

2 METODA DELA
2 METHOD OF WORK

Slio<a 2 Zaščitna oprema 1n usposobljenost .;:manJŠUJeta tvegan,e, a
ga ne odpravljala. Posledica nezgode. zlom noge v gležnju. (Foto
P. Kumer)
Figure 2. Protection means and
knowledge decrease the nsk bur
they do not eliminale it. Consequence ofthe accident: broken leg.
(Photo by: P. Kumer)

Tveganje pri delu je vzrok za nezgode. Obravnavati smo nezgode med
poklicnim ln nepoklicnim delom v gozdarstvu. Primerjali smo podatke o
nezgodah pri delu v slovenskih in avstrijskih gozdovih v obdobju od leta
1980 do teta 1995, ločeno za poklicne in nepokllcne izvajalce del. Pri tem
smo uporabili uradne podatke državne statistrke za obe državi, za Avstrijo
iz letnih poročil za gozdarstvo (Waldbericht}, za Slovenijo pa iz podatkov
statističnih letopiSOv. Nezgode pri nepoklicnem delu v slovenskih gozdovih
smo ocenili s pomočjo rezultatov dosedanjih raziskav (MEDVED 1991,
MEDVED 1998}.
Z ustreznimi ukrepi na področju organizacije, tehnike, okolja in človeških
virov lahko vplivamo na tveganje pri delu. Glede na dejstvo. da bodo delo-
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daJalci v prihodnje dolžni pripraviti ocene tveganja za vse udeležence
delovnega procesa, smo kot primer poskušali ovrednotiti tveganje pri secnji
za poklicne in ne poklicne izvajalce del. Pri tem smo se zgledovali po primeru
v 1leraturi (GSPAN 1998). Izhodišče za takšne analize predstavlja direktiva
89/391/EEC, ki jo posredno vključuje tudi predlog novega zakona o varnosti
in zdravju pri delu. Podrobno je metoda predstavljena v 4. poglavju, ker se
neposredno navezuje na rezultate ocene tveganja.
1

3 NEZGODE KOT KAZALEC TVEGANJA
3 ACCIDENTS AS AN INDICATOR OF RISK
Analiziranje nezgod predstavlja osnovo za odkrivanje vzrokov nastanka
in s tem določitev ukrepov za preprečevanje oz. zmanjševanje nezgod.
Analize za daljše časovno obdobje nam pokažejo, ali so naši ukrepi uspešni.
Primerjave nezgod pri delu med različno usposobljenimi za opravljanje
enakega dela so osnova za pojasnjevanje vpliva stopnje in pomena izobrazbe za zmanjševanje tveganja_ Primerjave med nezgodami v enakih
panogah in različnih državah pa pokažejo, kako uspešni smo pri varovanju
zdravja v mednarodnem merilu_

3.1 Osnovni podatki o nezgodah pri delu v gozdu
3.1 Basic data about accidents at forest work
V preglednici 1 prikazujemo osnovne podatke, ki smo jih v nadaljnjih
poglavjih uporabili za primerjave in analize.

3.2 Skupni obseg nezgod pri delu v gozdovih v Sloveniji in
Avstriji
3.2 Total amount of accidents at forest work in Slovenia and Austria
Podatke iz preglednice 1 smo za poklicno in nepoklicno usposobljene
združili in izračunali pogostnost pojavljanja vseh nezgod ter smrtnih nezgod
p1·i delu v avstrijskih in slovenskih gozdovih glede na obseg proizvodnje.
Pogostnost pojavljanja vseh nezgod smo izrazili s kazal cem "število nezgod
1 10.000 m3", smrtne pa s kazalcem "število smrtnih nezgod Ji milijon m3".
Pogostnost nezgod glede na obseg proizvodnje bomo v nadaljevanju na
kratko imenovali pogostnost. Ta termin je sicer v uporabi za kazalec razmerja
med številom poškodb in številom zaposlenih.
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Grafikon 1: Pogostnost nezgod
glede na obseg proizvodnje pri delu v gozdu v Sloveniji in Avstriji od
l. 1980 do f. 1995 te( na Finskem
od l. 1985 do l. 1995 (A-Avsttija,
SLO-Slovenija, F-Finska)
Graph 1: The frequncy of accidents
at forest work in Slovenia and Austria from 1980 to 1995 and in Fin/and from 1985 to 1995 (A-Austria,
SLO-Slovenia, F-Finland)
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Za primerjavo smo uporabili tudi podatke o pogostnosti nezgod na
Finskem (grafikon 1). Čeprav je stopnja varnosti na zavidljivi ravni, podatek
skoraj ni primerljiv s Slovenijo in Avstrijo, saj so razlike v tehnologiji pridobivanja lesa bistvene (velik delež strojnega dela na Finskem}. Podatek o
nezgodah na Finskem. z linearnim trendom v upadanju pogostnosti nezgod
(R" 0,95) kaže, da si kljub sorazmerno visoki stopnji varnosti stalno
prizadevajo zmanjševati nezgode in da so pri tem vsekakor uspešni.

=

3.3 Nezgode pri poklicnem delu v gozdovih
3.3 Accidents at professional forest work
Pri pogostnosti nezgod med poklicno usposobljenimi za delo v gozdu
so razlike med driavama bistveno manjše. Pri vseh nezgodah, ki v obeh
državah kažejo izrazit trend zmanjševanja in tesno korelacijsko odvisnost,
Slovenija v povprečju ves čas zaostaja, v letu 1995 pa se skoraj izenači z
Avstrijo. Velika nihanja so pri smrtnih nezgodah v obeh državah, še posebej
v Sloveniji, kjer kar v šestih letih nismo imeli nobene smrtne nezgode med
poklicni mi gozdnimi delavci. V Avstriji je bilo v celotnem obdobju 1,92
smrtnih nezgod 1 1 milijon m3 , v Sloveniji pa 1,12. V celotnem primerjalnem
obdobju so smrtne nezgode med poklicnlmi delavci v Sloveniji manj pogoste
(razmerje 1 : 1.7). vse nezgode pa so v povprečju pogostejše (razmerje
1 : 0,7).
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Grafikon 2: Pogostnost nezgod pri
poklicnem delu v gozdu v Sloveniji
in Avstriji od l. 1980 do l. 1995
Graph 2: The Frequncy of accidents at professional forest work in
Slovenia and Austria from 1980 to

1995
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Za primerjavo navajamo podatke za nemško deželo Hessen, kjer so imeli
v državnih gozdovih v obdobju od leta 1989 do lela 1994 naslednjo pogostnost nezgod 1 10.000 m3 poseka: 6.7-4,0- 7,1 -8,2-8,4- 6,2 (Jahresbericht 1995). V primerjavi z deželo Hessen so podatki za Slovenijo in
Avstrijo dokaj ugodni.
Razlike v pogostnosti nezgod med poklicno usposobljenimi v Sloveniji
in Avstriji so majhne. vendar pri skupnem obsegu nezgod (poglavje 3.2)
velike. Zato lahko sklepamo. da so te predvsem posledica pogostnosti
nezgod v zasebnih gozdovih oz. prl nepoklicnem opravljanju dela v gozdovih .

3.4 Nezgode pri nepoklicnem delu v gozdovih
3.4 Accidents at non-professional forest work
Nezgode pri nepoklicnem delu v Avstriji, tako smrtne (R 2 = 0,37) kot vse
nezgode (R 2 0,26}. kažejo na rahlo, a neizrazito upadanje. To pomeni, da
se rezultati ukrepov za zniževanje števila nezgod v zasebnih gozdovih

=
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pokažejo po precej daljšem obdobju kot pri državnih. Ta ugotovitev je
pomembna zaradi tega, ker smo za vse nezgode v Sloveniji uporabili kon.
stanto, saj ne razpolagamo z natančnimi podatki po letih. Pri tem verjetno
nismo naredili velike napake, saj sistematičnega usposabljanja za nefor.
mal no izobraževanje lastnikov gozdov še nismo imeli. Brez ustreznega izobraževanja in ozaveščanja pa ne moremo računati, da bi posledice nevarnosti- nezgode· kazale ugodnejše trende.
Dokaz, da pri nas na tem področju ne gre na bolje, so tudi podatki
raziskav med lastniki gozdov leta 1990 in leta 1995 (preglednica 2). Ker so
nezgode pri delu v gozdu pri posameznikih redke, smo jih vprašali, koliko
in kakšne poškodbe so imeli v zadnjih desetih letih. Pri obeh raziskavah se
je izkazalo, da je pozabljanje lahko neugodna človeška lastnost. Za pet let
nazaj so navedli enkrat več nezgod kot za obdobje 6- 10 let. To si lahko
razložimo le s tem. da so na določene poškodbe pozabili, saj ni utemeljenih
razlogov, da pri poškodbah ne bi veljale enakomernejše porazdelitve med
primerjan/mi obdobji.
Preglednica 2: Pogostnost poškodb pri delu v gozdu med zasebnimi lastniki gozdov v Sloveniji

NezgQ"dev
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Table 2: The frequency of accidents at forest work between private forest owners in Slovenia
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V raziskavi leta 1990 smo ugotovili, da je imelo nezgodo v zadnjih petih
letih 12,1 %anketiranih, v zadnji raziskavi pa je bilo takih 13,3 %. Podobno
se v obeh raziskavah ujemajo tudi podatki za obdobje 6 do 1Olet nazaj, ko
je pri prvem anketiranju imelo poškodbo 6,6% vprašanih in pri drugem 7,2

%.
V preučevanem obdobju 1980 -1995 so imeli v Avstriji 4,56 vseh nezgod

110.000 m3 poseka, pri nas pa 11,98 nezgod /10.000 m3 , oz. 2,6-krat več.
Podobne razlike so pri smrtnih nezgodah, v Avstriji so jih imeli 3,22/1 milijon
m3 , pri nas pa je bilo 9,32 smrtnih nezgod, oz. 2,9-krat več.
Podatek za nepoklicno delo v Sloveniji, 11,98 nezgod /10.000 m 3 , je za
10 % nižji, kot smo jih za prikazovanje pogostnosti nezgod v zasebnih
gozdovih uporabili v nekaterih prejšnjih prispevkih. Tokrat smo računali, da
posek v celoti opravijo lastniki sami s pomočjo svojcev in znancev. Na ta
način smo izenačili osnovne podatke za primerjavo z Avstrijo, za katero ne
vemo, kolikšen delež proizvodnje opravijo lastniki sami.
V povprečju je bila pogostnost nezgod med poklicno usposobljenimi v
Sloveniji in poklicno neusposobljen imi v Avstriji (4,02: 4,56 vseh nezgod 1
10.000 m3 ) precej podobna. Ta ugotovitev nas bi lahko zavedla, češ da so
nepoklicni izvajalci del v Avstriji enako "uspešni" pri delu v gozdu kot pri
nas poklicni delavci oz. da delo opravljajo z enako stopnjo tveganja. Predpostavljamo pa, da je evidentiranje predvsem lažjih nezgod pri poklicno
ne usposobljenih (lastniki gozdov v Avstriji) manj pogosto, medtem ko je pri
poklicno usposobljenih evidentiranje nezgod obvezno in zato vključuje tudi
lažje nezgode.
·
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Grafikon 3: Pogostnost nezgod pri
nepoklicnem delu v go2du v
Sloveniji ln Avstriji od l. 1980 do l.
1995

Graph 3: The frequncy ofaccidents
at non-professional forest work in
Slovenia and Aus/ria from 1980 to
1995
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4 OCENA TVEGANJA
4 EVALUATION OF RISK
Pri poskusu ocene tveganja za poklicno usposobljene in poklicno neusposobljene se postavlja osnovno vprašanje, ali ni tveganje za vse enako.
Analize o pogostnosti nezgod glede na obseg proizvodnje nas navajajo na
zaključek, da razlike so, vprašanje pa je, ali so pri samem tveganju tudi
lako velike kot pri nezgodah.
Oceno tveganja, ki je mera za velikost nevarnosti in škodljivosti, smo
naredili za delovno mesto sekača z motoma žago, ki je najbolj značilno,
delovne nezgode pa so najpogostejše. Tveganje smo ocenili tako, da smo
določili negativne vplive na delavca pri sečnji in opredelili nevarnosti zaradi
delovnih sredstev in predmetov dela. Pri celotni metodi izračuna smo se
zgledovali po primeru v literaturi (GSPAN 1998).
Tveganje (R) smo izračunali za vsak negativni vpliv posebej po enačbi :

R =v* Š, pri tem pomeni:
R -tveganje je mera za velikost nevarnosti in škodljivosti
v -možnost (verjetnost), da dogodek (nezgoda, poškodba) nastane
š -velikost nevarnosti in škodljivosti
Vrednost v smo izračunali po enačbi :
v= (O+ T +Z)* t /3 ,

pri tem pomeni:

O -možnost dogodka zaradi organizacije dela (kriterij je število izpostavljenih oz. obveznost uporabe zaščitnih sredstev)
T -možnost dogodka zaradi tehnike dela
Z -možnost dogodka zaradi delavca
t -trajanje izpostavljenosti negativnim vplivom in nevarnostim v delovniku (8 ur)
Velikost nevarnosti in škodljivosti smo določili glede na možne posledice:
Posledice
O, 1-0,2 nezgoda brez poškodbe
0,3-0.4 majhna nezgoda z nepomembno poškodbo (modrica,lažja ureznina)
0.5-0,6 večja ozdravljiva poškodba (raztrganina, zlom, opeklina l. st.)
0,7-0,8 resna trajna poškodba (amputacija, kronično obolenje)
0,9-1,0 trajna invalidnost, smrtna nezgoda

Točk
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nevarnosti . Tveganja zaradi zdravstvenih okvar kot posledice dolgotrajne
izpostavljenosti negativnim vplivom na delovnem mestu so pri poklicnem
opravljanju dela bistveno vetja kot pri nepoklicnem .
Razlika v povprečni oceni tveganja za poklicno in nepoklicno delo pri
sečnji je relativno majhna (1 : 1,23). Kljub temu, da smo oceno tveganja
priredili le za sečnjo, pa si poglejmo, kakšna so ta razmerja pri poškodbah
Upoštevali smo povprečja za celotno analizi rano obdobje od leta 1980 do
leta 1995. V Avstriji je razmerje v pogostnosti vseh nezgod (poklicno :
nepoklicno delo) v razmerju 1 : 1,62, pri smrtnih pa v razmerju 1 : 1,68. V
Sloveniji pa je pri vseh nezgodah razmerje 1 : 2,98 in pri smrtnih 1: 8,32.
Helativna razmerja pri tveganju, čeprav le za sečnjo , in pri nezgodah kot
posledici tveganja so v Avstriji med poklicnim in nepoklicnim delom v gozdu
podobna . Zelo pa se razlikujejo v Sloveniji. Na žalost je razmerje največje
ravno pri smrtnih nezgodah in nekoliko manjše pri vseh nezgodah .

5 ZAKLJUČEK
5 CONCLUSION
Nezgode kot posledica tveganj pri delu v gozdu so pogoste v Avstriji , še
bolj pa v Sloveniji . Podatki za daljše časovno obdobje (od leta 1980 do leta
1995) kažejo. da se je z različnimi ukrepi precej zmanjšala pogostnost vseh
nezgod pri poklicnem opravljanju dela, pogostnost smrtnih nezgod pa
stagnira.
V Avstriji se kaže določena stopnja napredka v varnosti dela tudi med
nepoklicnimi izvajalci gozdnih del v zasebnih gozdovih . Čeprav je trend
zmanjševanja pogostnosti nezgod precej manjši kot med poklicnimi , je
gotovo rezultat prizadevanj, da bi lastnike gozdov z različnimi oblikami
izobraževanja čim bolj usposobili za delo v gozdu.
Povsem obratna je slika v zasebnih gozdovih v Sloveniji, kjer ni trendov
v zmanjševanju pogostnosti nezgod pri nepoklicnem opravljanju dela, predvsem pa je pogostnost nekajkrat večja kot v Avstriji. Na osnovi nekaterih
rezultatov bi lahko sklepali , da se pogostnost nezgod povečuje. Ker nimamo
razvitega sistema evidentiranja nezgod med nepoklicnimi izvajalci del, pa
je to zgolj ocena. Kljub temu pa nekaj ni ocena, ampak dejstvo: v Sloveniji
smo v preučevanem obdobju za vsakih sto tisoč kubikov pridobljenega lesa
iz zasebnih gozdov "žrtvovali " eno človeško življenje. Tristo smrtnih žrtev v
dvajsetih letih je za nekatere malo, za večino pa brez dvoma preveč .
Primerjalna ocena tveganja pri sečnji je pokazala, da so pri nepoklicnem
izvajanju del nujno potrebni ukrepi za zmanjševanje tveganja . Podrobna
analiza metode za izračun ocene tveganja pokaže, da je izmed vseh vplivnih
dejavnikov: organizacija -tehnika - človek slednji najpomembnejši. Tudi
ocena tveganja za poklicne delavce kaže , da je tveganje na tisti meji, kjer
so priporočeni ukrepi za zmanjševanje .
Finski podatki o pogostnosti nezgod in njihovem vztrajnem zmanjševanju, ki so v prispevku obravnavani bo\j kot zanimivost, so tisti, za katere na
koncu prispevka svetujemo, da si jih še enkrat ogledate (grafikon 1). Celostni
odraz finske gozdarske politike vlaganj v znanje, izobraževanje na vseh
nivojih (formalno in neformalno) in raziskave se zrcali v drobni črti, ki je
zelo blizu ničle .
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Slika 3 Največje lveganje pri delu
predstavljajo saflacije posledic
ujm. (Fo1o: B. Košir}
Figure 3: The highest risk in forest
work are encountered during the
restoration of the stand after
storms. (Photo by: B. Koš1r)
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Slika 4: Ozko cestišče in neustrezna ban kina- tudi primerna poklicna usposobljenost ne
more vedno preprečiti nezgode. (Foto: P. Kumer)
Figure 4: Narrow road Jane and incorrect roadside - even proper professional trainning
can not a/ways prevent the accident. (Photo by: P. Kumer)
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Varnost pri delu v avstrijskem gozdarstvu
Safety at Work in Austrian Foreslly
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1 UVOD
INTRODUCTION

Avstrija spada s 46 odstotki gozda med naJbolj gotdnate evropske ctržave. S pretežno drobno strukturiranim gozdom večinoma gospodari okrog
200 000 kmetov. lastnikov gozdov Na velikih gozdnih povr~in ah (velika
gozdna pc~~t - obrati z nad 200 ha gozdne površine) pa gospodarijo obrati
z testn~mi gozdnimi ~elavc1 ali v vedno večji meri zase~na obrtnl~ka podjetja
za ;cčn1o z najetim. delavci (pregledno<:.?. 1 ). Stopn1a mehanoztranosti je v
vehkrh obrat·h seve.j a vetja kol pri drobno gotdni posesh (kmet ka gospo·
darsh•a z manj kot 200 ha gozdne površine}. Vendar pa se t·Jdi v gozdovih
drol)ne gozdne posesu npr ob pospravljanJU lesa po ujmah (snegolomih,
oapadm lubadarjev), pri vporabi za več gospodarstev hkrati ah pri obrtniški
uporabi te oveljavljajo f&Žkl stfoji za setnJO ah le za izdelavo sortimentov
Ove tretjini gozdov sta v Avstriji ·~ zasebni lasti, sledijo ja·mi gozdo·1i s
prlblitno 20% 10 gozcovi ~kupnosti s priblizno 14% povr5ine (grafikonl).

2 NEZGODE V AVSTRIJSKEM GOZDNEM GOSPODARSTVU
2 ACCIDENTS IN AUSTRIAN FORESTRY

• H. S , cipl Int . Vamo)Otn:
svntnvnnjtt, Znvod za $0dalno
l8VtHOvt.,,1fJ '<rNiov Ov"il
~oo

Oba pristojna nosilca nezgodnega 1a·,aro11<1nja - Splosni za·1od za nezgOdno zavarovanje (AUVA) za delavce ir\ Zavod za socialno zavarovanje
~metov (S'JB) in družinskih t.lanov. ~i jim pomagajo - že dlje tasa vcd~.a
statistiko o nezgodah na svojem delo•mem področju
Pregl ~dmca2 pnkaLJ;e ! tevilo vseh i~ posebeJ smnnih nezgod ~n l<metih
lri QOZdmh delaVCih Ugotavllamo. da 1" uend V~h gozdarskih nezsoo ;>n
delv pooaJOč. Delež nezgod p1i delu. i<i jih u:rpijo gozdni delavci. je bi:s1veoo
manjA, oo dnln1a nP.zgod kmetov (1990 je bilo visoko ~tev.lo nezgod pri
delu zaradr vetroloma)
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Stevilo gospodarstev
No. ofproperlies
~tevilo 1No.
%

Velikost posesti

Property size

Pod 2 ha /IBetfiJW 2 ha
~ 79.544
~ 60.022
2 do pod 5 ha 12 t0bel0w §ha
57.242
5 do pod 20 ha 15 to befow 20 ha
1 ~..94'&
20 ckifpt>d 50 ha 12(!) to belaw 50 ha
4.377
sodo poo 200 ha 150 to b.6lGw-2aO ha
- 1.333
200 ha in več t 200 ha and m~re
65~
o d tega drža'<'nih goždov
Of whieh state forests
214._464 ~ [
SkuP>aJ 1 Total

For:estarea
%
ha
2,4

37,1'

77:565

28,0

19~0·84

6~0

26,7

~ 547.45"6

1q,9

5,6
2 ,0

356A19
401 :893

12,4

0,6

1,660.717

51,3

0,0

568:552

15,1

1 00,Q~ 3,236:8~

1_~0,0

~ 1.0

Zasebni gozdovi

Cerkveni gozdovi

Private forests

Church fcrests

>50 ha
26,3%

Preglednica i :Velikostna sestava
gozdne posesti v Avstriji
Table 1: Struclure of forest properlies in Austria

PG~ršina g0zdov

4,2%
Občinski

gozdovi

__-U>mnnunal foresls

2,6%
Deželni gozdovi
Province forests

1,1 %
Državni gozdovi
State forests

15,8 c/o
Zasebni gozdovi

Grafikon 1: Sestava gozdov po
lastništvu v Avstriji
Graph 1: Forest s according to ownership in Aus/ria

Private forests

$so ha
39,1%

Statistiko nezgod pa moramo vedno povezati s kazal nikom stor.ilnosti,
kot so opravljene delovne ure, proizvedena količina lesa ipd. Za obe skupini
skupaj imamo uporabne podatke o količini posekanega lesa. Grafikon 2
prikazuje razvoj skupnega obsega sečenj in števila nezgod. Očitna je rastoča
tendenca obsega sečenj ob hkratnem upadanju števila nezgod.
Preglednica 2: Nezgode lastnikov
gozdov in gozdnih delavcev (povprečno letno)
Table 2: Ar.cidents of forest owners and forest workers (average
peryear)

3 ZAKONSKO UREJENO NEZGODNO ZAVAROVANJE KMETOV
3 FARMERS' ACCIDENTS INSURANCE REGULATED BY LAW
Avstrija ima visok socialni standard, ki nam ga zavida mnogo držav. Socialno
zavarovanje v Avstriji se je zgodovinsko razvijalo, obvezno je za vse, ki poklicno

~evilo nezgod pri delu -Letno 1Number of accidents 1)81 year
Ste-viJe nezgoo 1mit m3
Ne. Q/ ac.aidents 1mifl. rn3
Gozdni delavci
Vsi-sltup.aj
Kmetje -lastniki s-o-zdov
Smrtne
A/Ue'gether
FarmeFS- forest owners
F-Gre..sJ warl<e-rs
V/se
ne---zgacte
vse
Smrtne
Smrtne
Smrtne
nqdde
Vse
v~
Allaooid. Fata/ aJ:(f}jd. A/lael!td. Fa(ata-cGid Alla:cejd. FaJal accid. Allaecid. Patalaooid.
2,82
14
419
5.021
2.476
20
2:545
34

ObdOOje
Period
1977.,81
1982-86

2.708

1987-91

3.9~1

11

2.229

1(

1992-S6

1997

''
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2.1'65
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1._896

13

4 ~843"

16
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9
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3.5~4

975

2.~467

r
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31

415

2,6-9

:iS

373
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delajo in je stanovsko organizirano kot korporacija javnega prava . Socialno
zavarovanje obsega nezgodno, zdravstveno in pokojninsko zavarovanje .
Nezgodno zavarovanje za kmetijstvo obstaja od leta 1929. torej že skoraj
701et.
Zavod za socialno zavarovanje kmetov skrbi za vse tri veje socialne
varnosti in je pristojen za vodje kmečkih gospodarstev in njihove družinske
člane, ki delajo na kmetijah . Imamo okrog 300.000 nezgodno zavarovanih
kmečkih gospodarstev.

1998

Je("
Slika 1:

Proračun

socialnega
zavarovanja kmetov (v ATS)

Figure 1.· Budget of social insurance of farmers (in ATS)

20,3 Mrd
Pokojninsko
zavarovanje
Pension
insurance

..L
4.2 Mrd
Zdravstveno
zavarovanje
Health insurance

\
1,4 Mrd
Nezgodno
zavarovanje
Accident
insurance

\.!
2,1 Mrd
Denar za pomoč in
postrežbo
Money for nursing

4 STATISTIKA NEZGOD (NEZGODE PRI DELU IN POKLICNE
BOLEZNI)
4 ACCIDENT STATISTICS (ACCIDENTS AT WORK AND PROFESSIONAL DISEASES)

Nezgode pri delu in poklicne bolezni je treba v Avstriji obvezno prijavljati.
To pomeni, da mora vodja kmečkega gospodarstva ali gozdnega obrata vsako
392
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nezgodo ali poklicno bolezen, do katere pride v okviru dejavnosti obrata ali
jo tam ugotovijo, prijaviti pristojnemu zavodu za nezgodno zavarovanje.
Iz teh prijav nastane statistika nezgod. Za nezgode dobimo absolutne
številke, objektivne vzroke nezgod in dejavnosti, ki so jih povzročile.
Preglednica 3: Nezgode kmetovlastnikov gozdov pri delu v gozdu
leta 1997
Table 3: Accidents offarmers- forest owne rs at forest work in 199 7

Za raziskavo nezgoo je potrebno, da poznamo tudi okoliščine in vzroke nezgod.
Do tega vedenja pa lahko pridemo le z usmerjenimi raziskavami. že leta ustvarjamo banko podatkov o nezgooah oz. vzrokih nezgod. S standardiziran imi šifranti
strokovno osebje (svetovalci za varnost osebno) zbira podatke o nezgodah na
kraju nezgod, podatke računalniško obdela, rezultate pa analizira in objavi.
Za gozdarstvo smo leta 1980 pNič raziskali nezgode z motornimi žagami,
leta 1984 nezgode pri delu v gozdu in leta 1991 ponovno nezgode z motornimi
žagami.

5 ZAKONSKE OSNOVE VARNOSTI PRI DELU
5 SAFETY AT WORK BASED ON LAVI/
Varstvo delojemalcev v Avstriji je danes urejeno z zakonom o varstvu pri
delu, ki je začel veljati leta 1995 in že predstavlja konformno uresničitev ustreznih
sme mic EU. To je zvezni zakon in velja za delavce na celotnem območju Avstrije.
Kmetijstvo in gozdarstvo pa sta pri tem izvzeta in sta urejena z zakonom o
delu v kmetijstvu (1948/84). Uresničevanje tega zakona poteka preko devetih
različnih zakonov zveznih dežel. Trenutno zakon o delu v kmetijstvu prenavljajo,
da bi ga uskladili s predpisi EU.
Za kmeta -lastnika gozda ta zakon trenutno ne velja, velja pa za družinske
člane, ki delajo na kmetiji.
Poleg predpisov za varstvo delojemalcev obstaja cela vrsta tako imenovanih
predpisov za proizvajalce, kot recimo uredba o varnosti delovanja strojev
(uresničevanje smernice EU o strojih) ali varnostna uredba o osebni varovalni
opremi (smernica EU). Tudi standardi vedno bolj uveljavljajo vidike, ki so bistveni
za varnost (evropske norme-EN, avstrijske norme- 6NORM), npr. ONORM EN
608 za motorne žage.

6 IZOBRAžEVANJE IN POSREDOVANJE ZNANJA ZA VARSTVO
PRI DELU
6 EDUCATION AND EXTENSION FOR SAFETY AT WORK
Izobraževanje za posamezne poklice je urejeno z zakonom, tako tudi v
kmetijstvu in gozdarstvu. Za gozdne delavce lahko poteka po različnih poteh.
Vendar pa je vedno vezano na uk ali pa na opravljanje ustreznega poklica, ki
GozdV 56 (1998) 9
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mora trajati določeno minimalno obdobje. Z ustreznimi teoretskimi tečaji in
praktičnim poukom oz. vajami, ki jim sledi teoretični in praktični izpit, je tudi
mogoče pridobiti kvalifikacijo za poklicnega delavca v gozdarstvu. Za tem je
možna tudi mojstrska kvalifikacija za gozdarstvo.
Zanimivo je, da vedno več kmetov, lastnikov gozdov, opravi izobraževanje
za gozdnega delavca in mojstrski izpit. To izobrazbo je mogoče pridobiti v obeh
vsedr7avnih gozdarskih izobraževalnih ustanovah v Osojah (Ossiach) in v Ortu
pri Gmundenu ter v vrsti deželnih izobraževalnih zavodov in strokovnih šol.
Tisti, ki si ne prizadevajo za strokovno kvalifikacijo, imajo možnost dopolnilnega
imbraževanja z obiskovanjem tečajev, ki trajajo različno dolgo, oz. z obiskovanjem
informativnih prireditev in predavanj. Znanje in sposobnost sta zlasti pri delu v
gozdu najpomembnejša pogoja za uspešno in varno delo.

7 OSEBNA VAROVALNA SREDSTVA
7 PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENT (PPE)
Čeprav je uporaba osebne varovalne opreme z zakonom predpisana, je pri
kmetih odvisna od starosti, izobraženosti in motivacije.
Starejši kmetje- večinoma brez izobrazbe, vendar pa s številnim i izkušnjami- redko nosijo varovalno čelado z mrežico in varovali sluha, varovalne hlače,
rdeče sijoče gozdarsko obleko 1n rokavice .
Pri mladih, izobraženih kmetih pa je drugače . Med izobraževanjem so si
morali priskrbeti to varovalno opremo in jo tudi uporabljati. Glavni spodbudi za
uporabo sta najve~elneje določena navajenost ter zavedanje, da je osebna
varovalna oprema nujno potrebna .
Ne smemo pa zamolčati, da ima ta varovalna oprema tudi neugodne vplive.
kot so teža , obremenitev zaradi vročine, neudobnost pri nošenju ipd.
Ob ujmi zaradi vetroloma v letu 1990, ko so bila prizadeta pretežno področja
z visokim deležem gozdov v lasti kmetov, je zavod za socialno zavarovanje
enkratno finančno podprl nabavo opreme 7.a osebno varstvo in sicer popolno
opremljene čelade in zaščitnih hlač . To je bila dobra priložnost za uvedbo osebne
varovalne opreme pri širokem krogu kmetov, lastnikov gozdov, in z njo so se
kmelje seznanili neposredno pri praktičnem delu. Ugoden vpliv se je pokazal v
stalnem upadanju števila nezgod z motorno žago (grafikon 3}.
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Ur~ič, C .. Fatur- Videtič.

A.: Reševanje delovne in zaposlitvene problematike invalidnih delavcev v gozdarstvu

denarja za socialne transfere, na primer za storitve s področja socialnega
varstva, aktivno politiko zaposlovanja, pokojninsko in invalidsko zavarovanje
itd). Seveda so v skupini prebivalstva, ki jo take 'strukturne' spremembe
najbOlj prizadenejo, v večini prisotni prav invalidi (poleg žensk, starejših
delavcev ipd)'

2 POLOŽAJ INVALIDOV NA TRGU DELA V SLOVENIJI IN
'NACIONALNI' PROGRAM USPOSABLJANJA IN ZAPOSLOVANJA INVALIDOV
2 EMPLOYMENT OF PERSON S WITH Dl SABI UTI ES IN SLOVENIA AND
'NATIONAL' PROGRAM FOR VOCATIONAL TRAINING AND EMPLOYMENT OF PERSONS WITH DISABILITIES

2 1 Oris stanja v Sloveniji
21 The situation in Slovenia
V Sloveniji predstavljajo invalidi približno 8% vsega prebivalstva. Zaposlenih je, po podatkih iz leta 1996, približno 24.000 invalidov (kar pred~
stavlja med 4% in 5% vseh zaposlenih), od tega skoraj osem desetin v
gospodarstvu. Delež invalidov po posameznih dejavnostih je zelo različen,
daleč največji je ravno v gozdarstvu (skoraj 11 %), sledijo pa industrija in
rudarstvo ter gradbeništvo (5,4% oziroma 4,7 %). Po podatkih Republiškega
zavoda za zaposlovanje je bilo konec lela 1997 10.897 brezposelnih invalidov, to je 8,5% vseh registrirano brezposelnih oseb. Medtem ko se je število
vseh brezposelnih oseb (primerjava december 97/96) povečalo za 4,5 %,
se je število brezposelnih invalidov povečalo kar za 25,7 %. Iz zaključkov
raziskave o ekonomskem in socialnem položaju brezposelnih invalidov
(URŠIČ et. al. 1996a) povzemamo, da so možnosti za zaposlitev invalidov
slabe. kar potrjuje na primer podatek, da jih je več kot 1 leto brezposelnih
skoraj devet desetin (med vsemi brezposelnimi je bilo takih nekaj manj kot
60 %).
Večina invalidov je zaposlenih pod splošnimi pogoji, približno 15% pa
jih je v invalidskih podjetjih. Teh je bilo avgusta 1998 v Sloveniji 130. V njih
je zaposlenih okoli 7.500 delavcev, med njimi je polovica invalidov (velika
večina s statusom delovnega invalida) .

2
2

'Nacionalni' program usposabljanja in zaposlovanja
invalidov
'National' program for vocational training and employment of persans with disabilities

Delovna skupina, ki jo je imenovalo Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, je konec lanskega leta pripravila Program usposabljanja in
zaposlovanja invalidov v Sloveniji (Ministrstvo za delo 1998). V nadaljevanju
bomo predstavili, seveda v zelo skrajšani obliki (gradivo ima brez prilog
skoraj 70 strani), najpomembnejše poudarke iz predloga, ki sedaj Uesen
1998) čaka obravnavo na Vladi R Slovenije.
Temeljne razvojne usmeritve na področju usposabljanja in zaposlovanja
invalidov so naslednje:
-stopnja brezposelnosti med invalidi ne bo višja, kot je pričakovana stopnja
brezposelnosti med aktivnim prebivalstvom;
- invalidi so prisotni v strukturi aktivnega prebivalstva približno enako, kot
so zastopani v celolnem prebivalstvu;
GozdV 56 (1998) 9
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- zagotovi se pogoje, s katerimi bomo povečali možnosti zaposlovanja, tako
da se invalidom omogoči, da si sami lahko izberejo poklic oziroma zaposlitev. ki ustreza njihovim interesom in sposobnostim oziroma z možnostim·
- delodajalec kot tudi invalid ne smeta trpeti finančnih neugodnosti zaradi
sklenitve pogodbe o zaposlitvi!
Ukrepe, ki naj bi udejanili zapisane temeljne razvojne usmeritve. je
delovna skupina v programu razporedila v šest področij:
-ocenjevanje invalidnosti (z vidika sposobnosti in zmožnosti za delo),
- usposabljanje za delo in poklic,
-zaposlovanje (pod splošnimi pogoji, v invalidskih podjetjih in nove oblike
vključevanja invalidov v delo),
- informiranje, statistika in raziskovanje,
-izobraževanje oseb, ki sodelujejo v procesu usposabljanja in zaposlovanja
invalidov.
Predvideni ukrepi so že operativno razdelani v tezah zakona o usposabljanju in zaposlovanju invalidov_

3 INVALIDI V GOZDARSKIH DRUŽBAH
3 PERSONS WITH DISABILITIES IN FORESTRY COMPANIES

Slika 1:Administrativno delo - oblika zaposlovanja invalidnih delavcev v gozdarstvu

Figure 1_· Administration - emp/oyment opportunity for the disabled in foreslty
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V Sloveniji je bilo po podatkih Republiškega zavoda za zaposlovanje v
gozdarstvu leta 1996 nekaj več kol2.500 zaposlenih, od tega približno 275
oziroma 11 % invalidov (Ministrstvo za delo 1998). Da bi imeli popolnejšo
sliko o lastnostih te skupine zaposlenih v gozdarstvu in na tej osnovi lahko
predlagali določene posebne ukrepe za reševanje njihove delovne oziroma
zaposlitvene problematike, smo za potrebe tega članka pripravili obsežen
vprašalnik s 23 vprašanji odprtega in zaprtega tipa . Vprašanja so bila
naslednja: koliko je vseh zaposlenih v družbi in še posebej koliko je invalidov;
kakšne so njihove osebne lastnosti (spol, starost, i2obrazba, delovna doba
in vzrok za njihovo invalidnost); kako se v družbi odzivajo na naraščanje
invalidske problematike (ukrepi za zmanjšanje bolniškega staleža, razporejanje invalidov na primerna delovna mesta, ali je bila narejena analiza in
zdravstvena ocena delovnih mest, na katerih delajo invalidi, ali družbe
izvajajo kakšne posebne ukrepe za zmanjšanje bolniškega staleža med
invalidi, kdo pomaga reševati invalidom njihove probleme); na koncu pa
smo družbe vprašali tudi, ali vidijo rešitev v ustanovitvi invalidskega podjetja .
Vprašalnik smo poslali 23 . julija letos 14 gozdarskim družbam (v nadaljevanju : GD) in 3 invalidskim podjetjem (v nadaljevanju: IP), ki so jih (so)ustanovile te družbe- skupaj torej 17 družbam . Vrnjenih smo dobili 14 (82 %)
vprašalnikov, od tega v celoti izpolnjenih 13. Tri vprašalnike ( 1OO %vprašalnikov) so nam vrnila IP, 11 (71 %) pa GD - eden je bil pomanjkljivo
izpolnjen, zato za analizo (razen pri številu zaposlenih) neuporaben . Uvodoma želimo opozoriti, da smo vključili v analizo tudi odgovore, ki nam jih
je poslalo IP Recinko iz Kočevja, ki po svoji organiziranosti (več ustanoviteljev!). glavnih dejavnostih (tudi tekstil in kmetijstvo) in strukturi zaposlenih
odstopa od drugih dveh IP, ki sta jih ustanovili Gozdno gospodarstvo (GG)
Postojna in GG Slovenj Gradec- vendarle pa se nam zdi rayno to podjetje
'model dobre prakse', ki bi ga bilo smotrno uporabiti še kje drugje.
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3.1 Analiza odgovorov
3.1 Analysis of questionnaire
SJayjlQ zaposlenih in število zap_oslenih invalidov ter kategorija
iiJy..afu:Lnasli.; V 14 družbah. ki so nam vrnile vpraša Ini k. je skupaj zaposlenih
1. 766 delavcev, od katerih je 83 % moških. Največje je podjetje. ki zaposluje
248 delavcev. najmanjše pa le 9. IP zaposlujejo skupaj 330 delavcev, kar
Je nekaj manj kot 20% vseh delavcev v gozdarstvu. Vsa gozdarska podjetja
so skupaj naštela 348 invalidov (20 %od vseh delavcev), od tega jih je
zaposlenih v IP 4 7%. Med invalidi prevladujejo delovni invalidi s 3. kategorijo
invalidnosti -le teh je 88 %.
Starost izobrazba in delovna doba·. V starostni strukturi - skupaj in
posebej v IP- prevladujejo invalidi. starejši od 40 let. Teh je skupaj kar 82
%(v IP 79 %), med njimi je starejših od 50 let 32% (v IP le 9 %). Podatki o
izobrazbi nam povedo, da ima 71 % invalidov (ne)končano osnovno šolo
oziroma osnovno šolo in tečaje (v IP 61 %). Invalidi imajo v veliki večini že
veliko delovnih izkušenj, saj jih ima 82% več kot 20 let delovne dobe- med
njimi 44% več kot 30 let (v IP je invalidov z več kot 20 let delovne dobe 76
0
/c. oziroma z več kot 30 let 25 %).
Y'zrok jnvalidno.s!L V vseh družbah prevladujejo bolezni, v IP sledi visok
delež invalidov s priznano poklicno boleznijo, v GD pa sledi delež invalidov
zaradi poškodb pri delu, nato je skupina invalidov, ki so utrpeli poškodbo
izven dela. Z uradnimi statistični mi podatki (Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije 1998), ki sicer niso specificirani za področje
gozdarstva, se ujema le ugotovljeni vodilni delež bolezni kot vzrok invalidnosti. V ostalem so razlike velike glede na to, da so v letu 1997 invalidske
komisije pri Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije pri
novih invalidih kot vzrok invalidnosti ugotovile: poškodbo izven dela v 5,75
%primerov (podatek iz ankete je 10 %), poškodbo pri delu v 2,6% primerov
(v IP recimo 7 %, GD pa 15 %) in poklicno bolezen le v 1,03% primerov (v
IP 23%, ostali GD 4 %).
TraiaJJje bolniškega staleža in ukrepi za njegovo zmanjša nj~ V letu 1997
je bilo v 1P odsotnih z dela 127 inva! idov ali 69 %vseh, v GD pa 11 Oinvalidov
oziroma 67%. V GD so prevladovali invalidi, ki so bili odsotni večkrat vsaj
po 30 dni, v IP pa so bile najpogostejše večkratne kratke odsotnosti z dela.
Praktično vse družbe so ocenile bolniški stalež kot problematičen! Zato smo
postavili tudi vprašanje, katere ukrepe so v družbi že sprejeli za zmanjševanje bolniškega staleža. V odgovorih GO prevladujejo možnosti v smislu
večjega sodelovanja z osebnimi zdravniki, poostrenega nadzora delavca v
času trajanja bolniškega staleža in poizkus obnovitve postopka ocene na
invalidski komisiji. Le eno podjetje je navedlo možnost pogovorov z invalidi
in njihovo prekvalifikacijo, dve pa sta navedli možnost reševanja tega
problema z večjim prilaganjem dela invalidnim delavcem. Med lP je Je eno
navedlo ukrepe in vidi možnost v prilagajanju dela invalidnim delavcem.
Drugi ukrepi s področjg.zdravstvenega varstva za izboljšanje dela..iffi.ia:
~Humanizacija in oblikovanje dela sodita med naloge aktivnega (preventivnega)zdravstvenega varstva vseh delavcev pri delu (MODIC 1983).
Mednje sodi tudi analiza in zdravstvena ocena delovnega mesta. Iz odgovorov povzemamo, da imajo za delovna mesta, na katerih delajo invalidi,
tovrstno analizo narejeno v 4 ali 40% GD in le v enem od treh IP. Oblika
aktivnega zdravstvenega varstva je tudi izvajanje preventivnih zdravstvenih
pregledov delavcev. Od podjetij, ki so odgovorila na vprašalnik, jih izvajajo
vsa tri lP in 8 (80 %) GO, v časovnem razponu od 6 mesecev do dveh let.
Na vprašanje, kako skušajo še pomagati invalidnim delavcem, je največ
GozdV 56 (1998) 9
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GO (50%) navedlo, da zmanjšujejo obremenitve na delovnem mestu, 30
%jih organizira svetovanje invalidnim delavcem, 20 %jih daje denarno
pomoč za zdraviliško zdravljenje in 20 % ima organizirane druge oblike
pomoči. IP so v odgovorih popolnoma heterogena in se v glavnem odločajo
za eno obliko pomoči. Izbrani specialist medicine dela, prometa in športa
lahko prispeva pomemben delež pri obvladovanju negativnih kazalcev
zdravja. Anketni odgovori kažejo, da ima tako sodelovanje organizirano le
5 ali 50% GD in le eno IP. Končno družbe zagotavljajo, skladno s panožno
kolektivno pogodbo, invalidom tudi dodatne dneve dopusta. 3 GD imajo
določen razpon (upoštevajoč kategorijo invalidnosti) od 2 do 5 dni, ostale
GD in IP pa določajo število dodatnih dni dopusta za vse invalide enako.
Anauz.a ostalih od~~L'LOLQ.'L:. Vse družbe (GD in IP) ocenjujejo, da so
delovni rezultati invalidov v povprečju slabši od rezultatov 'zdravih' delavcev.
Na vprašanje, ali so imeli v letu 1997 posebne težave pri razporejanju
invalidov na primerna delovna mesta, so vsi odgovorili z pritrdilno, kot razlog
pa ravno tako v skoraj vseh primerih navedli, da narava delovnega procesa
ne ustreza oviranosti invalidov. Ravno tako so vse družbe v letu 1997
izvajale ukrep 'čakanje na domu'. Tako je bilo skoraj četrtina invalidov
določen čas 'doma'- mnogi tudi celo leto! Izstopa podatek enega izmed IP,
da na ta način invalidi niso delali skupaj kar 1.300 delovnih dni. Na koncu
smo družbe tudi vprašali, kdo spremlja invalidne delavce in jim pomaga
reševati njihove probleme. V 1 IP skrbi za to področje zunanja strokovna
institucija s svojim strokovnim timom delavcev s področja poklicne rehabilitacije (socialni delavec, psiholog, tehnolog), v 2 IP pa sta to poslovna
sekretarja. Med GD prevladujejo različni vodstveni delavci (direktor. vodja
obrata, ipd) s 60% ali varnostni inženir oziroma služba za varstvo pri delu
(40 %), v 1 GO pa je to interdisciplinarna skupina strokovnjakov. Zadnje
vprašanje se je glasilo: Ali vidite rešitev za delovno problematiko invalidnih
de! avcev v ustanovitvi invalidskega podjetja- in zakaj? 80% GO je odgovorilo pritrdilno, ravno tako vsa tri IP. Navedli so več razlogov: večja skrb
za invalide, finančne olajšave za IP s strani države in zaradi tega lažje poslovanje ter oblikovanje ustreznejših delovnih mest.

4 PRIPOROČILA IN PREDLOGI
4 RECOMMENDATIONS AND SUGGESTIONS
Upoštevajoč ugotovitve in spoznanja, do katerih smo prišli v analizi
vprašalnikov, poslanim gozdarskim družbam v Sloveniji, kot tudi v drugih
raziskavah, ki smo jih opravili v zadnjih treh letih na področju usposabljanja
in zaposlovanja invalidov v Sloveniji (URŠ IČ et al. 1997, URŠ IČ et al. 1996a,
URŠIČ el al. 1996b), oziroma upoštevajoč usmeritve iz predloga 'vladnega'
programa usposabljanja in zaposlovanja invalidov, lahko na koncu zapišemo
najprej naslednje:
- delež invalidov, zaposlenih v dejavnosti gozdarstva, je bistveno višji od
državnega povprečja;
- osebne lastnosti invalidov z vidika reševanja njihove zaposlitvene problematike niso ugodne- njihova izobrazbena raven je nizka, ravno tako
je izrazito neugodna starostna struktura te skupine zaposlenih;
-vzrok invalidnosti invalidnih delavcev (visok delež poškqdb pri delu in
poklicnih bolezni) je bistveno različen od 'uradnih' statističnih podatkov
z.a celotno Slovenijo;
-vse družbe ocenjujejo bolniški stalež invalidnih delavcev kot zelo problematičen;
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_ družbe izvajajo različne posamezne oblike aktivnega zdravstvenega varstva, največ jih skuša zmanjšati obremenitve pri delu. IP je skupno le to,
da vsa izvajajo preventivne zdravstvene preglede, vendar v različnih
časovnih obdobjih;
_ strokovnih delavcev, ki bi imeli ustrezno znanje za celovito svetovanje
1nvalidom in delovnemu okolju, nimajo zaposlenih praktično nikjer.
če upoštevamo še 'stereotipe', ki so po naših ugotovitvah prisotni praktično pri vseh delodajalcih (URŠIČ in sod. 1997), ugotavljamo, da velja:
-invalidi so obravnavani kot homogena skupina. vendar različna od ostalih
zaposlenih. Ta domneva pre zre dejstvo, da se invalidi med seboj razlikujejo
tako glede na vrsto invalidnosti kot tudi stopnjo oviranosti, ravno tako pa
spregleda tudi to, da je vsak posameznik specifičen (glede na njegove
sposobnosti in zmožnosti, interese) ter da lahko vsak zaposieni postane
invalid;
-večina invalidov po končani rehabilitaciji ne potrebuje nobene pomoči več,
kar med drugim pomeni, da so enako produktivni kot njihovi ne-invalidni
sodelavci in ne potrebujejo nobene nadaljnje podpore- torej naj ne bi bili
obravnavani nič drugače kot drugi zaposleni;
-probleme, povezane z delom in zaposlitvijo, se rešuje predvsem z rehabilitacijskimi ukrepi, ki se tičejo posameznika, in ne s spremembami delovnega okolja;
- odnos 'laissez-faire' delodajalca, ki misli na primer, da se mora invalid
sam vključiti v delovno okolje oziroma mu bodo pri tem pomagali sodelavci
na osnovi njihove dobre volje.

Slika 2: Enostavna ročna dela so
primerna tudi za invalide (Vse
foto: C. Uršič)
Figure 2: Simpfe manual works

are suitab!e a/so for person s with
disabiiities (Ail photo by: C. Uršič)

Za preseganje sedanjih razmer lahko priporoči mo naslednje:
- z vidika reševanja trenutnih problemov zaposlovanja invalidov, kot tudi z
vidika vodenja dolgoročne politike, mora država čim prej sprejeti program
usposabljanja in zaposlovanja invalidov v Sloveniji;
- (ustrezno in učinkovito) reševanje problematike zaposlovanja invalidov v
gozdarstvu zahteva. da to problematiko vključimo v projekte kadrovskega
in programskega prestrukturiranja gozdarskih družb -v konkretnem primeru je zaradi obsega in zahtevnosti reševanja potrebna pomoč in podpora (finančna, kadrovska) s strani države in lokalnih skupnosti;
- kljub temu, da področje gozdarstva poznamo le na osnovi analize vprašalnika, pa vseeno priporočamo še naslednje: za učinkovitejšo vključitev
1nvalidnih delavcev v delovni proces bi bilo vsekakor smiselno razširiti in
uskladiti izvajane oblike aktivnega zdravstvenega varstva invalidnih delavcev v vseh gozdarskih družbah (vključno z IP), ki naj bi združevala
varovanje zdravja in varno delo, ergonomijo in organizacijo dela, promocijo
zdravja, izvajali pa naj bi te programe za to ustrezno izobraženi in usposobljeni strokovni delavci! Nadalje priporočamo, da se, če je to možno, v
povezavi z drugimi podjetji oziroma lokalno skupnos~o, razmisli o oblikovanju posebne družbe (IP ali v prihodnosti novih oblik, ki naj bi jih omogočal
novi zakon o usposabljanju in zaposlovanju invalidov), ki bo zaradi svojega
posebnega poslanstva in specifične državne podpore zagotavljala invalidom in drugim zaposlenim delo in zaslužek. Seveda na koncu ne smemo
pozabiti. da če želimo izboljšati prakso v podjetjih potrebujemo znanja,
informacije in veščine, in to tako vodilni delavci, kot tudi strokovni delavci,
k1 se pri svojem delu srečujejo z invalidi!
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Razprave
Lymska borelloza
Lyme borreliosis
F1Jn<: STRLE"
l:'llKek:
SLr'-, F.: lymsU boretioza. Goz.3arski ve~n ik , š.t 9/ 19'98 V slove-n~čiflJ s povzetkom v angleščini. dt 'lit. 56.
Podo~no kcl v ZDA in v večini evropskih držav j<J lymska borttioza ludi v Sloveoip nalpos<l$1ej~a bOle>en, ki jo prona~1<>
kli :pot Prizadene &lev•flll orgal\ske SISteme •n wna zelo 5-~mefl~tv pote~. Kadar je fzražena_v celoti {to je izjemno), stede
vbodu kli»a kotne spremembe (eryllletna mogrons, borciijski limfocil<>rn). lem prizade!oslsrea ln/all živčevja, §• po:t11eje
pe ,, ,...,o pride do kron .tne pr1zadetosU.sklepov.. do ka $n~~~h ko inil'\ sprememb {&croderrnatitis chronlca alrophicansflnl
11•co PfiZadelosO ~a afl pfrdernega žrvčevja. ZdravlJenJe z antibiotiki je smiselno v vseh stadij ih lymske borefioze,
n~JSpe!ntJJ~8 pa ,e v ZQO<kl}ef'rl. ia'Pr&p(e~~anjo nam .tdaj pomagaj<) sttrno nespecifični'z~šč.ilni uklepl, saj va·~ega m
uč.:~koV'I'lega cepi·,ra proh ~·mUcJ borelioz_i za l}udi v Evropi le ni

Kljotno b.es•de: lytnska borelioza, klopi, klinična slika. zdravlJeni•. prepre(evanje
AbJtrACI:

SU1e, F.: Lyme borrelios.s. Gozdorsl) veslnik, No .,9/J99~ . ln Slovere wilh o s~'l'maty in English. Ol, quo!. 56.
l ~e botr~iotls •s me most common ticlt·borne disease ln the USA, in the majority of European counlries and also i:n
SM>venla. It Bff&e'5 sevetal organ S>·slerns, al\t! has a remafkably \lariabl~ clioical wurse. Wllen the clinic~! pictur~ is
""' "Pia<e. aliln ohanges appearafte• a Ucli bito (eryiMmo migrans. bQtl1!1ial lymphoeytoma). lollowed by the hearlandlor
lhf'l nllutolog'c system and later on by joirna belng atfK t&d. La te -in the course oi the illness. the joi'ri!S and the certtraJ andl
or petlpheral t\M\Iqus system,; c;f'rM tt<ai'Y affecled M wt:ll 0$0,& skin ~howing chtotlic d'lang~s {aQ'Odermautis chroniea
a:roohicans) Troatmet'lt otl ymo boneUos•s )s rcasonable in any-stage of the dfsease. however,tlle efficacy is the highest
e11rly in lho courso nf the lllness. Only non-specifiC preventive measures are availabte; an &ffedive and sare vacan• lo
;)rove nt Eufopeao Lyn1e bofre!iosis h1 hurnans has 001been dtweloped yel
Koy wordt: tymo tiOifetiosis. hcks. clinical feature.&. tre3tment. prevention

1 UVOD
INTRODUCTION
lyms~ll bQrelloZII)'! ~0b1 la Ime pu ~ra1u ''okrožJU Lyme v ZDA. kJer so
se pred 00b111m 20 lel• začeli P<>IRVIiall ool~•kl z dollel neznano bo1ezni1o
:STEERE et al 197e;•. '"po ooreiiJ' lo 1e b a~teriji , ki bolezen povzroča
Podobno kOl v ZDA oo v vetlnr ev<opskln dria>· le lymska bol'er.oza tudi

:··ri nas najbolj pogosta boleze~ ki JC prena~alo klep• (CIESIELSKI et al
1988. STANEl( et at 1993, STRLE e1at. 1989) Pnzadene slevilneorgai\Ske
~·S leme·~ Ima zelo ra~nQj•k potek Kadar mažeM,. celoti (to ;e izJemno).
•'e~e v~odu klOpa ko!ne spremembe. tem prizAdelos< srca inla~ 1•·..-čeVJ3.
s~ cozne1e lahko pt~de do ()n<adetostr sklepov. Zna~e so lud• okvare otr.
nl:vrototke spremembe '" poxne1~a P<•Z<lc!elost kože; 0~>-are drugoh lkl\•
:-uiroma organov so reokejše (STEERE 1989)

,e

Lf"'SkOborel•oxopnvzroča vet. bort!l•jsk•h,·rst. ~ ;h sslrup~>m n1enom
~tnačuje mc ~ol

Borrel:a burgdorftm {BURGDORFER el al. 1982.
BARANTON et A' l'l91) Po·.m ot•IP.'p oolom•"" zelo p(><lnhr>o povzroc•e•u
>·l·hso Tuef, po:ek oee~ bolezr.l je precej codobe1. preno~ pa se se•e<la
ruli~ uJ<! slt'~s ~ ~PQIM nlr.. iba. lymsko ho<elln1o pa p<P.MSaJOp<P.<t.-sem
klop•. Poootno kot sMs :udi •)-msko bo<ehozo detmo v zgodnto., poz:-. o
<lkuthr>. 1g0dnj0 •• JOč>lsnvno o<neJena na Mjiii!Č P.no W.k~. pa~;<> Mfll'"'
ro zgo<Jrto IQI<a~zlrono (prvi sle~ij) "' zgo<Jnpdosemnr an.> lnlekojo (drugi
>1aclljllelezni) !STEE RE 1969)

• p,-.;)4 dr F S . Kl~k3 Z3 r.•
lt tc4tke botel ni i~ vroti'\ska
slan)O. J • *vc 2. I S?S LJubiJO"

r-..a.s...o

Strle, F.: Lymska borelioza

2 PRENOS BOLEZNI, ŽIVALSKI REZERVOAR
2 TRANSMITTAL OF DISEASES ANIMAL CARRIERS

Slika 1: 4 dni stare kožne spremembe, ki so se pojavile na mestu vboda klapa, 12 dni po vbodu,
in so se postopoma vačale
Figure 1_- 4 days old skin
changes, which appeared on the
loca/Jon of tick bile, 12 days after the bile and ha s gradually increased

Bolezen prenašajo klopi, v Evropi lxodes ricinus in tudi nekatere žuželke
(komarji, obadi), vendar v naravi razmeroma redkokdaj {STANEK et al.
1993). Pri nas je s povzročitelji lymske borelioze okuženih do 50% odraslih
klopov (veliki so 2 do 4 milimetra, samice so nekoliko večje, imajo rdečkast
zadek, samci pa črnega) in do 1/3 nimf (STRLE et al. 1995), to je zgodnejših
razvojnih oblik klopov, velikih za bucikino glavico. Doslej največji delež
okuženih klopov smo ugotovili na obrobju Ljubljane (STRLE et aL 1995).
Klopi se okužijo, ko pijejo kri inficiranih živali (največkrat malih gledalcev,
zlasti miši). Te se lahko okužijo, vendar v nasprotju s člove komi n nekateri mi
domačimi živalmi, kot so psi, konji in govedo, ne zbolijo.
V Sloveniji sta izmed bolezni. ki jih prenašajo klopi, najbolj znani in
pogosti lymska borelioza in klopni meningoencefalitis. Klopni meningoencefalitis je razširjen le v nekaterih predelih države, za lymsko boreliozo pa
varnega območja ni: kjer so klopi, tam je tudi lymska borelioza. Klopi pa so
po vsej Sloveniji, le da so v krajih z nadmorsko višino nad 1.000 m redki,
nad 1.500 m pa jih ni.
Vsak vbod klapa seveda še ne pomeni, da bo prišlo do okužbe ali celo
bolezni. Tudi če nas vbode klop, v katerem so borelije, je možnost za okužbo
oziroma nastanek bolezni razmeroma majhna. Eden od pomembnih razlogov za to je, da pride do prenosa praviloma šele potem. ko je klop prisesan
48 ur ali več (PIESMAN et aL 1987). Prvih 48 ur je torej razmeroma varnih.
če odstranimo prisesanega klapa v tem času, je možnost za prenos bolezni
majhna, na žalost pa ne zanemarljiva {STRLE et al. 1996). Vbod klopa je
praviloma neboleč; verjetnost, da ugotovimo, da imamo k lopa, je večja pri
velikih (odraslih) klopih kot pri nimfah, ki jih s prostim očesom komaj vidimo.
Male klope (nimfe) pogosto opazimo šele, ko se napijejo krvi in se zato
povečajo, ali ko nas po nekaj dneh začne mesto vhoda zaradi lokalnega
vnetja srbeti. Neredko so mali klopi prisesan i že več dni. pred en jih od krijemo. To je razlog, da so za prenos bolezni nimfe bolj nevarne kot odrasli
klopi, čeprav je okuženih precej več odraslih klopov kot nimf.

3 POVZROČITELJI LYMSKE BORELIOZE
3 SOURCES OF LYME BORRELIOSIS
V zadnjih letih so iz klopov in živali, ki predstavljajo rezervoar za lymsko
boreliozo, izolirali najmanj deset različnih vrst (species) borelij, iz materiala
obolelih ljudi pa le tri: Borre!io burgdorferi v ožjem smislu, B. afzelii in B.
garinii. Vse tri borelijske vrste so prisotne v Evropi (BARANTON et aL 1992,
MARIN-CANICA et al. 1993), v ZDA pa so doslej iz materiala bolnikov
izolirali le B. burgdorferi sensu stricto (ASSOUS et al. 1994, POST IC et al.
1994). Raziskave, ki so bile pred nedavnim opravljene na izolatih naših
bolnikov (PICKEN et al. 1996) in klopov (STRLE et al. 1995). so pokazale,
da so v Sloveniji tako v klop ih kot tudi v materialu bolnikov vse tri borelijske
vrste, vendar se njihov delež zelo razlikuje: v ki opih je relativno več B. garinii,
v koži bolnikov z erythema migrans pa prepričljivo prevaduje B. afzelii
(PICKEN et al. 1996). Poleg tega smo v koži in možganski tekoči ni nekaterih
naših bolnikov našli tudi borelijsko vrsto, ki se po fenotipskih in predvsem
genotipskih karakteristikah razlikuje od doslej analiziran ih borelijsl<ih vrst,
ki povzočajo bolezen pri ljudeh (PICKEN et al. 1996, STRLE et al. 1997).
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4 PATOGENEZA BOLEZNI
4 PATHOGENETICS OF DISEASE
Borelije pridejo v kožo ponavadi z vbodom okuženega klopa. Kožne
spremembe (slika 1 ), ki sledijo, so odraz lokalnega ši~enja povzročitelja
po koži. Nekaj dni do nekaj tednov kasneje vdro borelije pri nekaterih bolnikih
v kri in se razsej ejo v razna tkiva: možen je tudi razsoj preko lim fe (STEERE
1989), Klinični znaki take diseminacije so neznačilni, pogosto zabrisani,
včasih povsem odsotni. Po latentnem obdobju, ki lahko traja le nekaj dni,
večinoma pa več tednov ali mesecev, včasih celo več lel, se okužba lokalizira oziroma pokaže z znaki prizadetosti živčevja, srca, sklepov in/ali drugih
tkiv oziroma organov. Ni razjasnjena. zakaj in kako se uspe borelijam v
nekaterih tkivih prikriti in pozneje ponovno aktivirati, kakor tudi ne, zakaj
traja latenca v povprečju najkrajši čas (nekaj dni) pri sekundarnih obročastih
kožnih spremembah, daljši čas pri nevroloških in srčnih manifestacijah
(tedne do mesece), navadno še dlje pri vnetju sklepov (približno 6 mesecev)
in najdaljši čas pri poznejših kožnih spremembah (acrodermatitis chronica
atrophicans) (STE ERE 1989).
V začetnih obdobjih ima v patogenez\ bolezni nedvomno prevladujoč
pomen prisotnost mikroorganizmov v tkivih, pozneje pa vse bolj tudi imunski
mehanizmi, ki vsaj deloma prispevajo k posameznim kliničnim znakom in
verjetno odločajo, pri katerem bolniku se bo razvila kronična oblika bolezni.
Videli je, da lahko 8. burgdorferi sen su lat o pri genetsko sprejemljivih osebah
sproži imunski odgovor z znaki avtoreaktivnosti, ki traja še potem, ko je
mikroorganizem že uničen. To je verjetno eden glavnih razlogov, da zdravljenje lymske borelioze z antibiotiki ni vedno uspešno (STE ERE 1989, S IGAL
1992).

5 KLINIČNA SLIKA
5 CLINICAL SYMPTOMS
Za lymsko boreliozo zbolevajo tako ženske kot moški v vseh starostnih
obdobjih. Obolevnost je največja v otroštvu in med 30. in 50.1etom. Največ
okužb je pri ljudeh, ki so klopom najbolj izpostavljeni, to je pri gozdarjih.
lovcih, kmetih in pri vseh tistih, ki so mnogo v naravi (STEERE 1989). Ker
so najpomembnejši prenašale\ 8. burgdorferi sensu lato klopi lxodes ricinus, je pojav lymske borelioze vezan na aktivnost klopov (STANEK et al.
1993). V osrednji Sloveniji postanejo klopi aktivni spomladi. ko se otopli
(običajno aprila), in delujejo do jeseni (običajno do oktobra). Po pričakovanju
ugotavljamo najbolj izrazito sezonsko pojavljanje pri erythema migrans, to
je pri zgodnjem kožnem znaku bolezni, ki se praviloma pokaže nekaj dni
do nekaj tednov po vbodu klapa. manj izrazito pa pri manifestacijah bolezni,
pri katerih od vboda klo pa do prvih kliničnih znakov poteče dalj časa (STRLE
et al. 1995).
Za lymsko boreliozo zbolevajo ljudje in nekatere domače živali kot npr.
psi, govedo in konjL Pri ljudeh je potek bolezni zelo raznolik in le redki bolniki
imajo vse znake, značilne za bolezen. Več možnosti za pojav poznejših
znakov bolezni je pri bolnikih, pri katerih lymske borelioze v zgodnjem
obdobju ne prepoznamo in ne zdravimo: pri njih, izjemoma pa tudi pri tistih.
ki so dobili ustrezne antibiotike, se !ahko po več tednih, mesecih ali celo
letih pojavijo okvare živčevja in srca, prizadetost sklepov, poznejše kožne
spremembe, pa tudi druge manifestacije bolezni (STEERE 1989).
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Slika 2: Značilna obročasta kož~
na sprememba na mestu vbada
klopa slara B dni (nd vbada do

pNih kožnih znakov je preteklo 5
dni)
Figure 2: Typica/, 8 days old, ringshape skin change on the Joca~
tion of tick bile (first skfn changes
appeared 5 days after the bite)
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5.1 Prizadetost kože

5.1 Affects to the skin
Nekaj dni do nekaj tednov po vbodu okuženega klapa se na mestu vboda
pojavi rdečina, ki se postopno veča (slika 1}. Sprva je enakomerna , nato dobi
obliko obrača, ki se še naprej širi navzven, zato jo imenujemo potujoči izpuščaj
(erythema migrans- slika 2). Kožne spremembe trajajo brez zdravljenja nekaj
tednov do mesecev in lahko dosežejo velikost več 10 centimetrov (STEERE
1989, STRLE et al. 1995, STEERE et al. 1986, WEBER 1 NEUBERT 1986.
ASBRIN K 1OLSSON 1HOVMARK 1986, STRLE et al . 1994 ). Približno polovica
bolnikov navaja lokalne težave na mestu erythema migrans (srbenje, pečenje
in/ali bolečine), slaba polovica pa ima sistemske težave (slabo počutje, utrujenost, glavobol in/ali bolečine v mišicah in sklepih). Z izjemo utrujenosti so
omenjene težave praviloma intermitentne (STEERE 1989, STRLE etal. 1995,
STEERE et al. 1986, WEBER 1 NEUBERT 1986, ASBRINK 1 OLSSON 1
HOVMARK 1986, STRLE et al. 1994, WEBER 1NEUBERT 1BUCHNER 1993).
Pri tip1čnem erythema migrans je diagnoza klinična . Za zdravljenje se odločimo
na podlagi videza izpuščaja in ne čakamo na laboratorijsko potrditev okužbe
oziroma na izvide seroloških preiskav, ki so na začetku bolezni pri večini bolnikov
še negativni (STRLE et al. 1995, WEBER 1 NEUBERT 1986, ASBRlNK 1
OLSSON/HOVMARK1986, STRLE etal. 1994, WEBER/NEUBERT /BUCHNER 1993, STRLE etal. 1996}.
Kmalu po okužbi se lahko pojavi tudi kožna sprememba, ki jo imenujemo
borelijski limfocit om (slika 3). Gre za nekaj centimetrov veliko zatrdlino zaradi
gostega preiemanja kože m podkožja z limfociti . Pri otrocih se največkrat
pokaže v predelu ušesne mečice , pri odraslih pa na prsih , v predelu prsne
bradavice. Pojavi se nekoliko kasneje kot erythema migrans in traja dalj
časa (več mesecev) . Pogosto ga spremljajo drugi znaki lymske borelioze
(ASBRINK 1HOVMARK 1987, WEBER et al. 1985, HOVMARK/ ASBRINK
1 OLSSON 1986, ASBRINK 1 HOVMARK 1 OLSSON 1989, STRLE et al.
1992, HOVMARK et al. 1993, STRLE et al. 1996).
Acrodermatitis chronica atrophicans je poznejša kožna sprememba, ki
v nasprotju z erythema migrans in limfocitomom ne izgine spontano (slika
4). Največkrat se pojavi na akralnih del ih telesa, običajno na hrbtni strani
rok ali nog . Sprva je praviloma enostranska, pozneje lahko bolj ali manj
simetrična . PNe spremembe se pokažejo mesece ali leta po vnosu bore!ij
v organizem . Nekater'1 bolniki imajo pred pojavom acroderma1itis chronica
atrophicans druge znake lymske borelioze (erythema migrans, značilno
prizadetost živčevja , sklepov in/ali srca), drugi pa ne- acrodermalitis chronica atrophicans je torej lahko prvi in edini znak lymske borelioze . Zbolevajo
odrasli , največkrat ugotovimo to kožno spremembo pri starejših ženskah .
Spremembe trajajo, preden jih prepoznamo, vsaj nekaj mesecev, običajno
pa več let. Začetek je postopen, komaj zaznaven: poj;:wi se rdečemodrikasta
koža , največkrat na hrbtišču ene od rok, stopala ali kolena, ki se zelo počasl
širi . PNe mesece (do leta) je predel običajno otekel. Kasneje oteklina izginja,
zaradi atrofije postaja koža vse tanjša , se guba. skoznjo prosevajo žile, je
bolj ranljiva (ASBRINK 1 HOVMARK 1988, ASBRINK 1 HOVMARK 1 WEBER 1993). V predelih, kjer je koža spremenjena, je pogosten periferni
nevritis in so okvarjeni sklepi. Za diagnozo acrodermatitis chronica atrophicans je treba klinični sum potrditi s prisotnostjo borelijskih protiteles (litri
lgG protiteles so zelo visoki). Potreben je tudi histološki pregled kože najdbe so odvisne od trajanja in stopnje prizadetosti , pogosto pa je vidno
bolj ali manj izrazlto prežemanje kože (in včasih podkožja) z limfociti in
plazmatkami (ASBRINK 1 HOVMARK 1WEBER 1993) .
406
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Acrodermatitis chronica athrophicans je razmeroma pogosta kožna manifestacija lymske borelioze, ki često ostane nepre poznana. Veckrat jo spregledamo ali pripisemo posledicam motenj arterijske ali venske oskrbe, ozeblinam
ali starostno spremenjeni koži (ASBRINK 1 HOVMARK J WEBER 1993).

5.2 Prizadetost živčevja
5.2 Affects to the nerves
Prizadetost živčevja se pokaže običajno nekaj tednov do nekaj mesecev
po začetku okužbe (STEERE 1989). Za lymsko boreliozo je značilen trias:
meningitis, vne~e možganskih živcev in periferni nevritis (PACHNER 1
STEERE 1995). Kadar so prizadeti vsi trije, je diagnoza razmeroma lahka,
pri posameznih pa precej težja. Prepoznava močno olajšajo za lymsko
boreliozo značilne zgodnje obročaste kožne spremembe ali zanesljiv podatek o njih, vendar navaja take spremembe Je manjši del bolnikov.
Borelijski meningitis se pokaže z glavobolom in slabim poču~em. V možganski tekočini je zvečana število limfocitov in normalna ali zvišana koncentracija
beljakovin (STEERE 1989, PACHNER/ STEERE 1995, STIERNSTEDT et al.
1988). V ospredju so največkrat hude bolečine zaradi vnetja perifernih živcev_
Redkeje je prizadeto motorično ni~e z ohromitvami. Bolniki imajo večkrat občutek, da jih okrog prsnega koša ali trebuha stiska neviden obroč, ki je še
posebno hudo zategnjen ponoči. Neredko zaradi hudih bolečin, ki jih pogosto
tudi z močnimi zdravili zoper bolečine ne uspemo omiliti do znosne stopnje,
tudi po več tednov ne spijo (STEERE 1989, PACHNER J STEERE 1995,
PFISTER 1KRISTOFERITSCH 1MEIER 1993).
Prizadet je lahko tudi katerikoli možganski živec: največkrat pride do
ohromitve obraznega živca po perifernem tipu (STE ERE 1989, PACHNER
/STEERE 1995, PFISTER/ KRISTOFERITSCH /MEIER 1993). Pri približno
1O 0/o bolnikov, ki pravočasno niso dobili ustreznih zdravil, se kasneje razvije
slika diseminiranega encefalomielitisa (ACKERMANN et al. 1988, MARTINJ KOHLHEPP J MERTENS 1993), ki je lahko podobna multipli sklerozi.
Pogostejša je pozna prizadetost perifernega živčevja. Znana je tudi psihiatrična slika bolezni (STEERE 1989, STEERE et al. 1986, MARTINJ
KOHLHEPP J MERTENS 1993).

5.3 Srce
5.3 Affects to the heart
Običajno

se prizadetost pokaže prve tedne ali mesece po vnosu borelij.

Najznačilnejši so spreminjajoči atrio-ventrikularni bloki (vkjučno kompletni atrio-

ventrikulami blok). Okvare so ponavadi prehodne in trajajo od nekaj dni do nekaj
tednov(STEERE 1989, STE ERE etaL 1980, VAN DERUNDE/BALLMER 1993).
Srce je prizadeto mnogo redkeje kot živčevje. Bolniki pogosto nimajo večjih
težav, lahko pa se slabo počutijo, imajo nereden ali počasen srčni utrip in so
vrtoglavi. Huda prizadetost srca, ki lahko zaradi prehodnih motenj v prevajanju
električnih dražljajev po srcu celo ogrozi življenje, je na srečo razmeroma redka
(STEERE 1989, STEERE et al. 1980, VAN DER UNDE 1BALLMER 1993).

5.4 Prizadetost sklepov in mišic
5.4 Affects to the joints and muscelet
Prizadetost sklepov se pogosto pokaže pozneje kot o kva re živčevja in
srca. Sklepi sprva bol ijo, nato pa otečejo, neredko pa se otekli ne pokažejo
že kar v začetku. Največkrat so prizadeti veliki sklepi, zlasti kolena: bolnik
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se zbudi z bolečim oteklim kolenom. Koža je v tem predelu topla, ni pa
pordela. Težave oziroma spremembe trajajo nekaj dni, redkeje nekaj tednov,
izginejo in se nato spet pojavijo na istem ali kakem drugem sklepu. Do trajnih
okvar sklepnega hrustanca in kosti pride razmeroma redko (STEERE 1989,
STE ERE 1SCHOEN 1TAYLOR 1987). Bolniki pogosto tožijo zaradi bolečin
v mišicah. Dobro dokumentiranih primerov miozitisa v poteku lymske borelioze pa je malo (STEERE 1989).

5.5 Oči

5.5 Affects to the eyes
Poškodovani je lahko katerikoli del očesa (conjunctivitis, keratitis, iritis,
iridociklitis, uveitis, retinltis, panoftalmitis). Opisane so tudi oslepitve
(STEERE 1989, SCHOENHERR/ STRLE 1993).

5.6 Drugo

5.6 Other
Prizadeti so lahko tudi drugi organi oziroma tkiva. Pri nosečnicah je
možen prenos povzročitelja lymske borelioze preko posteljice in okvara ali
celo smrt ploda (MARKOWITZ et al. 1986, CHRISTEN 1HANEFELD 1993,
MARASPIN et al. 1996). Na srečo okvare živčevja, srca in sklepov ogrozijo
življenje le izjemoma, povzročijo pa lahko dokaj hude težave, ki močno otežujejo vsakdanje življenje in pri nekaterih bolnikih povzročijo trajno invalidnost. Poleg tega so bolniki pogosto utrujeni, se slabo počutijo, trpijo bolečine,
ki se spreminjajo po intenzivnosti in lokalizaciji, so nervozni, nepotrpežljivi,
sitni, slabo spijo; neredko so v napoto sami sebi in okolici (STEERE 1989).
Pogosto tožijo, da nimajo prave volje do dela in življenja, da se ne morejo
zbrati in da imajo težave z mišljenjem, Včasih se psihično spremenijo,
nekateri potrebujejo psihiatrično pomoč (STE ERE 1989, STEERE 1986).

6 DOKAZOVANJE LYMSKE BORELIOZE
6 EVIDENCE OF LYME BORRELIOSIS
Nekateri bolezenski znaki (npr. erythema migrans) so pogosto tako
da omogočajo dokaj zanesljivo prepoznava lymske borelioze, pri
večini bolnikov pa je za postavitev diagnoze potrebno borelijsko okužbo
potrditi z laboratorijskimi preiskavami (STEERE 1989, STEERE 1986).
Neposredno lahko dokažemo okužbo tako, da iz tkiv ali lelesnih tekočin
bolnika bakterije osamimo ali da z verižno reakcijo s polimerazo dokažemo
prisotnost njihovega genskega materiala. Prvi način, ki sicer predstavlja
najbolj zanesljiv dokaz boreltjske okužbe, je dolgotrajen in ima majhno
senzitivnost, poročila o primernosti in uporabnosti druge metode v vsakdanji
klinični praksi pa si močno nasprotujejo. Pri veliki večini bolnikov si v vsakdanji praksi pomagamo z določa njem borelijskih protiteles. Uporabljajo se
različne preiskave, ki pa (še vedno) niso standardizirane. Pri interpretaciji
rezultatov teh preiskav so številne nejasnosti in pasti, ki se jim je pogosto
zelo težko izogniti (STEERE 1989, STEERE 1986, WEBER J NEU BERT
1986, STEERE J SCHOEN J TAYLOR 1987). Takoj (prve dni do tedne)
protiteles navadno še ne moremo dokazati, kar onemogoča·laboratorijsko
potrjevanje borelijske okužbe. Nadaljna težava je, da z enkratnim testiranjem
ne moremo določiti, kdaj je do okužbe prišlo, saj v nasprotju s številnimi
drugimi infekcijskimi boleznimi pri lymski borelioz! prisotnost lgM protiteles
ne zagotavlja, da gre za svežo okužbo. Protitelesa se po okužbi zadrže v
značilni,

Slika 3: Borelijski limfocilom, 3

mesece po vbodu klopa in 2 meseca po začetku sprememb na
uhlju
Figure 3: Borreliallyphocytoma,
3 months after tick bile and 2
months after firs! changes on
earlap
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krvi različno dolgo, včasih tudi mnogo let. Zaradi tega in ker protitelesa lahko
dolgo ostanejo v krvi tudi po asimptomatskih okužbah, njihov dokaz v
serumu nikakor ne zagotavlja, da gredo (vse) bolnikove težave na račun
borelijske okužbe (STEERE 1989. STEERE 1986, WEBER 1 NEUBERT
1986, WEBER 1 NEUBERT i BUCHNER 1993, ASBRINK 1 HOVMARK 1
WEBER 1993, PFISTER 1 KRISTOFERITSCH 1 MEIER 1993, STEERE 1
SCHOEN /TAYLOR 1987).

7 ZDRAVLJENJE
7 TREATMENT
Lymsko boreliozo je mogoče z antibiotiki povsem pozdraviti, še posebno,
1 MARGET
1993, WEBER 1 PFISTER 1994 ). V času obročastih kožnih sprememb
zadostuje že zdravljenje z antibiotiki v obliki tablet ali kapsul, kasneje, še
posebno kadar je prizadeto os red nje živčevje. pa je potrebno dajati zdravila
parenteralno. Za zdravljenje erythema migrans običajno uporabljamo antibiotike penicilinske ali tetraciklinske skupine, cefuroksim aksetil ali azitromicin. pri poznejših manifestacijah bolezni pa cefalospmine tretje generacije
(praviloma cettriakson) ali kristalni penicilin (STE ERE 1989, MARKOWITZ
et al. 1986, WEBER 1 MARGET 1993, WEBER 1 PFISTER 1994). Večina
bolnikov z blagimi zgodnjimi oblikami lymske borelioze se lahko zdravi
doma, pri napredovali bolezni pa je ponavadi potrebno kratkotrajno zdravljenje v bolnišnici.
Zdravljenje z antibiotiki je smiselno v vseh stadijih lymske borelioze.
najbolj uspešno pa je na začetku bolezni (STEERE 1989). Erythema migrans se praviloma pozdravi spontano, brez antibiotičnega zdravljenja,
vendar je možno, da ostanejo v koži ali drugje .žive borelije, ki lahko mesece
ali leta kasneje povzroč\jo nevrološke, srčne ali sklepne okvare (STEERE
1989, STRLE et al. 1995, KUJPER et al. 1994). Z ustreznim zdravljenjem
kožne spremembe mnogo hitreje izginejo, in kar je še pomembneje, s
precejšnjo verjetnostjo preprečimo poznejše bolezenske spremembe
(STEERE 1989, WEBER 1 MARGET 1993). Podobni so razlogi za zdravljenje zgodnje diseminirane oblike borelijske okužbe. Tudi tu se pozdravi
večina bolnikov. 6e bolezen traja dlje, so učinki antibiotičnega zdravljenja
slabši: pozdravi oziroma prepričljivo izboljša se dobra polovica boln\kov z
vnetjem sklepov in majhen del tistih s poznejši mi nevrološkimi spremembami (STE ERE i 989, WEBER 1MARGET 1993, WEBER 1PFISTER 1994,
RAHN 1MALAWISTA 1991, WEBER 1996).
Pri posameznem bolniku je učinke zdravljenja težko predvideti. Pri ocenjevanju uspešnosti zdravljenja je potrebna previdnost, saj je naravni potek
bolezni zelo raznolik in nepredvidljiv, dokazovanje lymske borelioze pa ne
povsem zanesljivo (STEERE 1989).
če začnemo z zdravljenjem zgodaj (STEERE 1989, WEBER

8 PREPREČEVANJE
8 PREVENTION
Za preprečevanje lymske borelioze pridejo nedvomno v poštev nespecifični zaščitni ukrepi, pojavljajo pa se tudi prvi podatki o varnosti in učinko
vitosti cepiva proti tej za 1/udi (WORMSER 1995, STE ERE et al. 1998, S IGAL
et aL 1998, STEIGBIGEL 1BENACH 1998, WORMSER et al. 1998). Pred
nedavnim so v ZDA objavili rezultate dveh velikih kliničnih multicentričnih,
dvojno slepih, randomiziranih raziskav, v katere so vključili 10.936 oziroma
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Slika 4: Acrodermatitis chronica
atropicans: kožne spremembe

kas no v poteku lyr1ske borelioze
(Vse foto: F. Strle)
Figure 4: Acrodermatilis chronica atropicans: skin changes late
in the course of i/lness of the lyme
borreliosis (All photo by; F. Strle)
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10.305 preiskovancev (STEERE et al. 1998, S IGAL et al. 1998). Preiskovanci so dobili 3 odmerke cepiva oziroma place ba: druga injekcija je sledila
prvi po 1. mesecu, tretjo pa so preiskovanci dobili 12 mesecev po vključitvi
v raziskavo. V svojem poročilu Sleere in sodelavci navajajo (STEERE et
al. 1998), da je v prvem letu (po dveh injekcijah) dobilo lymsko boreliozo
22 oseb, ki so prejele cepivo, in 43 oseb, ki so prejele placebo (p = 0,009):
učinkovitost vakcine je bila 49 °ic. (95% interval zaupanja 15 do 69 %). v
dru gem letu (po tretji injekciji) je dob1lo zna ke lymske barel ioze 16 prejemnikov vakcine in 66 prejemnikov placeba (p = 0.001 ); učinkovitost vakcine
je bila 76% (95% inteNal zaupanja 58 do 86 %). Rezultati druge raziskave,
v katero so vključili 10.305 prostovoljcev, so podobni: učinkovitost cepiva v
prvem letu je bila 68%, v drugem letu (po tretji injekciji) pa 92% (S IGAL et
al. 1998). Posamezni prejemniki cepiva so imeli blage do zmerne lokalne
in/ali sistemske reakcije, ki so se pojavile v prvih 7. dneh po cepljenju in so
trajale do tri dni (STEERE et al. 1998, S IGAL et al. 1998). Avto~i '·manjše"
raziskave, v kateri so ocenjevali učinke cepiva proti lymski boreliozi pri 1.634
odraslih prostovoljcih, poročajo o nekoliko slabših rezultatih: v prvem letu
je bila učinkovitost 40 %, v drugem pa 37 %; zaščita je bila slaba zlasti pri
osebah. starejših od 60 let (WORMSER et al. 1998).
Rezultati so torej razmeroma vzpodbudni, vendar se je treba zavedati,
da so ti podatki iz ZDA in da so razmere v Evropi, kjer povzroča lymsko
boreliozo več borelijskih vrst kot v Ameriki, mnogo bolj zapletene. Poročil o
varnosti in uspešnosti cepiva proti lymski boreliozi v Evropi za zdaj še ni.
Ne glede na že objavljena in morebitna nova poročila o uspešnem cepljenJu
proti lymski boreliozi, ostajajo v veljavi priporočila glede nespecifičnih
ukrepov, s katerimi lahko vplivamo na pojavljanje lymske borelioze in tudi
na vse ostale bolezni. ki jih prenašajo klopi.
Ko gremo v naravo, je pomembno, da smo primerno oblečeni, tako,
da je telo čim bolj pokrito: hlače naj bodo dolge, s hlačnicami v obuvalu,
srajca z dolgimi, zapetim\ rokavi, oboje pa svetle barve, saj na njih klope
lažje opazimo.
Možna je tudi zaščita z repe lenti. Treba paje vedeti, da zaščita s sredstvi
za odganjanje mrčesa ni povsem zanesljiva, da deluje le kratek čas in da
so lahko ta sredstva ob pogosti in nepravi! ni uporabi zlasti za otroke potencialno škodljiva.
Najpomembnejše je, da se takoj ko pridemo iz gozda, pregledamo in
prisesane klope odstranimo. Če to naredimo dovolj zgodaj, možnost
okužbe močno zmanjšamo. Najlažje jih odstranimo s pinceto. Klapa primerno čim bliže koži in ga počasi izvlečemo. Potrebna je previdnost, da
klopova glava ne ostane v koži. Nekateri kanejo na klapa kapljico olja ali
sline. Če je klop prisesan sele kratek čas, bo odpadel kar sam. Pri ki opih,
ki so globoko zadrti, olje ne bo pomagalo.
Pregled pri zdravniku je potreben, kadar se po vbodu klapa pojavijo
vročina, glavobol in bruhanje (to so znaki meningitisa), če oteče jo sklepi ali
če se nekaj dni do ted nov po vbod u k lopa (redko po pi ku žuželke) razvije
rdečina, ki se širi, še posebno, če ima obliko obroča. Tak znak, ki ga nekateri
bolniki sprva ocenijo le kot "lepotna napako", je dokaz okužbe, ki pozneje
lahko postane hudo neprijetna in zelo resna. V času, ko opazimo obročasto
kožno liso, je zdravljenje najpreprostejše in praviloma vedno,uspešno.
Rdečina, ki se pojavi na mestu vbada klapa ali pika žuželke v prvih 24
urah in traja le nekaj ur do nekaj dni, je posledica alergične ali toksične
reakcije in ni znak borelijske okužbe.
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9 ZAKLJUČEK
9 CONCLUSION
Lymska borelioza je najpogostejša človeška bolezen, ki jo prenašajo klopi. Zelo pomembno je, da jo
prepoznamo, saj pravilna diagnoza omogoča vzročno zdravljenje, ustrezno zdravljenje na
začetku bolezni pa prinese večini bolnikov ozdravitev.
pravočasno
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Možnosti za boljše zagotavljanje varnosti pri delu v gozdarstvu
(v obdobju spreminjanja gospodarskega sistema)
Marjan LIPOGLAV~EK"
NEUREJENOST VARSTVA PRI DELU MED
PREDOLGJM PREHODOM

V obdobju, ko naša država prihaja iz samoupr<lvnega
sistema gospod<lljenja v urejeno tržno
(primitivno kapi talistično) gospodarjenje, se na novo oblikujejo tudi trg dela in odnosi med delodajalci in delojemalci. V obdobju prehoda se tako kot dmge vrednote
tudi varnost dela razvij Il in dobiva drugačen pomen in težo.
Žal na tem področju obdobje prehoda, ko sicer veljavnih
prejšnjih predpisov in mehanizmov urejanjLI nihče ne
upošteva, novih pa še nimamo ali niso uveljavljeni, traja
predolgo. Posledice te neurejenosti se kazejo v slabši
varnosti in zdravju pr! delu. V bitki Z3 dobički ali za
preživetje so mnogi poz.'lbili na dolgoročne cilje razvoja
dmžbe- med njimi tudi na ohranjanje življenj in zdravja
delavcev, državljanov, volivcev itd. Mnogi mislijo, da to
sploh nt njihova naloga, da se bo že samo uredilo, da bodo
že dtUgi poskrbeli za to. Gozdarstvo ima vse manjši delež
v bmto proizvodu države, zaposluje vse manj delavcev,
vendar se z delom v gozdu ukvada vse več ljudi. Čeprav
je gozdarsrvo majhna gospodarska dejavnost, je delovno
intenzivna in opravlja najnevamejša dela. Zato ima neurejenost varstva pri delu morda huj~e posledice kot drugod. Nekateri nepopolni podatki kažejo na večjo pogostnost nezgod, na več smrtnih ptimerov, na hujše nezgode
v zadnjih letih. Zato bi bilo nujno izkoristiti vse možnosti
Zl1 izboljšanje vamosti pri delu. Država, lastniki gozdov,
izvajalci del pa tudi vsi državljani bi morali biti ninteresirani, da ne bi prihajalo do poškodb in obolenj pri
delu, že zaradi tega, ker zmanjšujejo ptihodek posameznika in družbe ali gospodarsko uspešnost države. Prav
humano tudi ni, če delamo tako, da ljudje mladi umir(ljo.
postanejo invalidi ali obolevajo. Da bi postala varnost dela
poslovnil funkcija in poslovni interes vseh, so potrebne
vzpodbude. Očitno so najučinkovitejše tisre, ki povečujejo
dohodek in ne prizadenejo denamice (tekočega računa).
Strategija ali učinkovim zaporedje ukrepanja za preprečevanje nezgod je znano;
- izdelati, sprejeti zakonske predpise in rudi ustrezne
pravilnike (sodobne dmžbe se s pravnimi akti dogO\,.orijo o pnwilih obnašanja);
~ocialističnega

- organizirati učinkovito službo za varstvo pri delu, ki
deluje načrtno;
- preučiti dogajanja pri delu (nezgode, obolenja, vamost);
- sprejeti varstvene ukrepe injih dosledno izvajati.
Na takem zaporedju sloni mdi pravilnik o minimalnih pogojih, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci. Zahteva ustrezno usposobljenost, primema delovna sredstva in urejenost varstva pri delu. Manjkajo pa izvajanje in sankcije.
2 DOSLEDNO IZVAJANJE VELJAVNIH PREDPlSOV IN SPREJEM 1\'0VIH

Kje lahko iščemo možnosti za izboljšanje varnosti
pri delu v gozdarstvu - pa ne samo v gozdarstvu - v
tem neurejenem prehodnem obdobju?
Ker sodobne družbe ne delujejo dobro brez dogovorjenih in v zakonskih predpisih zapisanih pravil
obnašanja, je treba čimprej sprejeti izboljšan (ne samo
nov) zakon o varstvu pri delu. Ker ga ni mogoče izvajati brez podzakonskih aktov, bo treba hitro sprejeti
tudi pravilnike, navodila ipd. Postopki so očitno zelo
dolgotrajni in zato je treba do sprejetja upoštevati sedat~e veljavne predpise. Če so nekatera določila zastarela, jih je mogoče prilagoditi novim razmennn.
Inšpekcij<~ delil pa rudi gozdarska inšpekcija bi morali
v svojih pristojnostih (zakon o gozdovih. pravilnik o
minimalnih pogojih) bolje nadzorovati delo v gozdu
in izvajati svoja pooblastila. Nadzorovati bi morali vse
izvajalce del v gozdu in ne samo nekaterih. Republiški
inšpektor lahko po sedanj ih predpisih pooblasti za
posamezne naloge druge inšpekcijske službe ali od njih
prevzema zadeve v svojo pristojnost. Po načelu, da je
lastnina (lastnik gozda in proizvaj2.lnih- delovnih sredstev) odgovorna za varnost oziroma za povzročeno
škodo. bi bilo mogoče tudi pri medsosedski pomoči
pri delu v gozdu hitro najti odgovome pravne ali fizične osebe inj ih sodno preganjati. Kazni in dosojene
pravične odškodnine za poškodbe in zdravstvene okvare delavcev bi morale biti tolikšne, da bi pomenile

·Prof. dr. M. L dipl. inž. gozd., BF, Oddelek za gozdarstvo
in obno\·!jive gozdne vire, Vecna pot 83, 1000 Ljubljana. SLO
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resno groznjo za obstoj podjetij z neurejcnim varstvom
pri delu.
Uveljaviti bi bilo treba mehanizme za izvajanje
pravilnika o minimalnih pogojih za izvajanje del. Tisti
izvajalci, ki ne izpolnjujejo določil pravilnika, ne bi
smeli dobiti dela. Za to je potrebno bonitiranje izvajalcev po objektivnih kriterijih. Poleg mnogih drugih
(gospodarskih) bi mora 1 bili pomemben kri ter ij uspešno zagotavljanje vamosti pri delu. Kdo bi lahko naredil
tako bonitiranje? Lastnik gozda sam ali nekdo po njegovem pooblastilu ali pooblastilu države, na primer
javna gozdarska služba. Zasebni lastnik običajno že
izbere takega izvajalca dela v svojem gozdu, za katerega rnisli, daje boljši. Žal pa pogos[O, dokler ne pride
do nezgode, ne ve, da je varnost pomembna. Država
pa bi morala tiste, ki že tako nevamo delo v gozdu z
napačnim ravnanjem ali malomamostjo še povečujejo,
čimprej odstraniri iz gozda. Država, predvsem ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, bi morala
biti zainteresirana za varnost in zdravje v gozdarstvu,
saj poškodovani. oboleli in umrli državljani pomenijo
ogromno nepotrebnih izdatkov, stroškov. S predpisi in
inšpekcijo dela bi morala doseči, da bi imela vsa podjetjll- tudi zasebna in majhna, organizirano strokovno
varstveno službo ali strokovne delavce 1 kot je to treba
za delo s povečano nevamoscjo poškodb in zdravstvenih okvar_ Prenašanje teh nalog na službe zunaj podje~a v gozdarstvu ni ustrezno.
V zasebnih gozdovih dela veliko ljudi z malo znanja
in majhnimi učinki, pa z veliko nezgodami pri delll.
Tudi izdatke zanje bi morala država prihraniti davkoplacevalccm. Ni humano, da država sredi Evrope dopušča toliko mrtvih in poškodovanih v zasebnih gozdovih. Javna gozdarska sluzba je pravzaprav edini
državni organ, ki je v gozdu s svojimi revirnimi gazdalj i. Zato bi morala dobiti od države večja pooblastila
za zagotavljanje varnosti dela, zlasti v zasebnih gozdovih. Nova pooblastila pomenijo nove naloge in rudi
nova sredstva. Javna gozdarska služba bi lahko prevzela tudi evidentiranje in analizo nezgod pri delu v
gozdu, da bi bila potem sposobna ukrepati v imenu
države.
Država, zlasti pa zdravstveno in socialno zavarovanje, ne bi smela solidarnostno pokrivati stroškov
zdravljenja in invalidnosti, nastalih zaradi malomarnosti pri izvajanju varstvenih ukrepov. Tako kot zavarovalnica izterja škodo od voznika, za katerega se
izkaže, da je povzročil prometno nezgodo pijan, bi
morali povmiti stroške zaradi nezgod tisti, ki so jih
povzročili iz malornarnosti ali celo očitno napačnega
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ravnanja_ Na prvi pogled se zdi tako ravnanje zelo
nehurnano, \'endar bi se morda mnogi premislili delat)
v gozdu brez obvladanja tehnike dela, če bi morah sam.i
nositi morebicne stroške nezgode pri delu.
3 NUJNOST JZOBRAŽ[VANJA ZA VARNO
DELO

Za opravljanje nevarnih del. ki jih je v gozdarstvu
veliko, si je mogoče pridobiti potrebno znanje samo z
izobraževanj em. Dok [er pa znl1nje ne prinaša večjih
učinkov, večje varnosti, večjega profita, ni zanj interesa nikjer. Če izvajalci lahko opravljajo dela le s
priučenimi delavci (teh je v Sloveniji v gozdarstvu
velika večina), če jim ni treba skrbeti za varnost, saj
družba socializira posledice, tudi niso zainteresirnni
za poklicno čim boJje izobražene delavce. Za tiste z
malo izobrazbe pa je značilno, da si najmanj želijo
zvedeti kaj novega. Za upoštevanje številnih varnostnih ukrepov, ki so v gozdarstvu nujo i, je po[rebno
temeljito izobraževanje. Zato bi morali v gozdarskih
podjetjih zaposlovati in nagrajevati s1rokovno izobražene delavce, hkrati pa poskrbeti, da bo srednja gozdarska šola še naprej izobraževala delavce. Še toliko
bolj je potrebno izobraževanje lastnikov gozdov. Dvodnevni tečaji so pri tem mnogo boljši kor nikakršno
poučevanje, ne morejo pa dati dovolj znanja za vama
delo. Razumnim udeležencem lahko samo povedo, da
ne vedo dovolj; spodbudijo jih k širšemu izobraževanju. Ker je ravno med lastniki gozdov toliko žr1ev
nezgod, bi morali posvetiti izobraževanju kmetov še
mnogo več pozornosti. To velja za Zavod za gozdove,
pa tudi srednja Gozdarska in lesarsk<' šola bi jim morala ponuditi še števil nej še možnosti IZObraževanja. O
gozdarskem delu in varnosti pri njem naj bi učili gozdarji in ne drugi, ki ga ne poznajo. Vsakršen pouk (tudi
na primer o gojitvenih delih) mora vsebovati pouče
vanje o nevarnostih, ki pri tem delu pretijo, o vami
tehniki dela in o vamostnill ukrepih.
Kako pa vzpodbuditi interes za znanje o varnem
delu? Učinkovite bi bile SLimo konkretne vzpodbude.
Varno delo bi v podjetjih lahko premijsko nagrajevali,
kmetom bi država lahko zmanjšala kakšen prispevek,
če v nekem obdobju niso imeli poskodbe pri delu na
kmetiji ali v gozdu. Oprema za osebno varstvo bi bila
lahko oproščena kakšnega davka, če je ergonomsko
ustrezna. Naj ostrejša spodbuda bi bila:kot že rečeno,
ko bi država ali zavarovalnicLi odrekla kritje stroškov
nezgod, ki bi nastale zaradi neznanja ali opustitve
varstvenih ukrepov.
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VARNOST

Seveda se je mogoče nezgodno zavarovati. Prav
je mogoče zavarovati civilno pravno odškodninsko odgovornost podjetij in njihovih vodilnih deiavcev. Tudi dodatno nezgodno zavarovanje bi bi lo
!nhko z11 lastnike gozdov, ki opravljajo delo v gozdu,
obvezno. Podobno je urejeno v sosednji Avstriji, kar
med drugim omogoča tudi evidenco o nezgodah. VenliM pa bi morale zavarovalnice pri vseh zavarovanj ih
postaviti diferencirane premije: za tiste, ki imajo urejeno varstvo ali bonus brez nezgod, nižje. za tiste z
neurejenim varstvom pa bistveno višje. To bi lahko
vzpodbujalo podjetja za organizacijo dobre službe za
varstvo in dosledno varstveno ukrepanje, posameznike pa,
ela se ne bi lotevali nevamega dela brez znanja in opreme.
Služba medicine dela naj bi tudi po predlogu no\"Cga zakona o vamosti in zdravju dobila večji pomen
pri preprečevanju poškodb in zdravstvenih okvar, torej
večji poudarek na prevenciji. Podjetja bi morala dosledneje pošiljati delavce na predhodne in obdobne
zdravstvene preglede in jih potem upoštevati. ZdravIl iki bi morali bolje poznati gozdarsko delo, da bi laže
preusmerja li že deloma p1izadete delavce. Na poizkuse
predhodne rehabilitacije pred leti smo tudi povsem
pozabili: kot da današnja podjetja ne rab ijo zdravih in
učinkovitih delavcev. Pri lastnikih gozdov pa medicina
dela nima veliko možnosti. Morda bi s pregledi pred
zavarovanjem, podobno kot pri življenjskem zavarovanju, lahko vključili se kakšno preiskavo medicine
dela. Ostane pa vedno pomembno zdravstveno razsvetljevanje prebivalstva. tudi kmečkega, ki dela v gozdu.
Tudi mediji lahko pri tem, zlasti pri poročanju o nezgodah in obolenjih, odigrajo pomembno vlogo.
Poslovni interes vseh delodajalcev v gozdarstvu,
od države do zasebnega last11ika gozda, je dohodek.
Ta je lahko zelo močno pri zadet za radi posl ed ic nezgod. "Investicije" v varstveno službo in varstvene
ukrepe pa se hitro izplačajo, saj preprečujejo nezgode
in obolenja, zato nikakor niso samo strošek. Ko pa
delodajalec že izvaja varstvene ukrepe (jih plačuje),
mora zahtevati tudi od delojemalca (od vodilnega do
neposrednega delavca), da jih disciplinirano upošleva.
Neupoštevanje varstvenih ukrepov je hujša kršitev
delovnih dolžnosti. Če podjetje svojih delavcev ne
more disciplinirati, je bolje, da z njimi prekine delovno
razmerje, kot pa da bo kasneje plačevalo visoke odškodnine za posledice nezgod in zdravstvenih okvar.
Ta poslovni interes za varnost in zdravje bi morala
zastopati tudi združenja lastoikov in združenje izvar11 ko
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jalcev del. Stalno bi morala iskati metode za čim uspešnejše zagotavljanje vamosti. Skupne akcije vseh
članov združenj so tudi na področju varstva pri delu,
kot se je to pokazalo že v preteklosti, cenejše in uspešnejše. Združenja bi morala zaradi poslovnega interesa
članov podpirati tudi ergonomske raziskave, evidentiranje in spremljanje dogajanj ob nezgodah. Danes pa je
skoraj edini vir informacij črna lmmlka v dnevnem časopisju .
Na eni strani sindikati, na drugi pa združenje lastnikov gozdov bi morali spet zastopati interese svojih
članov in zahtevati od delodajalcev in države (njenih
ustanov, na primer Zavodr~ zr~ gozdove), da naredijo
vse za vam ost dela. Vsaj za varstvene ukrepe, določene
z zakonskimi predpisi (na primer certificiranje delovnih sredstev, kot se moderno reče listinam o varnem
delu), bi morali zahtevati, da jih delodajalci izvajajo.
Tudi država naj bi, podobno, kot skuša to s prometnim
zakonom, preprečila poškodbe in smrti pri delu v gozdu. Dokler pa so sindikati tako neenotni, dokler nimamo pravih zastopnikov lastnikov gozdov, ne moremo pričakovati veliko uspehov.
Možnosti za izboljšanje vamosti v slovenskem gozdarstvu je še mnogo. Navedena naj bo samo spodbuda
poklicanim, da na svojem področju delovanja kaj nnredijo. Tudi vsak posamezni varstveni ukrep, na primer
tehnično - organizacijski, je potreben izboljšav, na
novo izdelanih rešitev. Vendar je najprej porrebna voUa
vseh, da prepoznajo problem vllmosti dela in ga skušajo reševati.
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Varnost dela v državnih gozdovih Slovenije
Pavle KCMER"'
Stanje varnosti dela v gozdarskih organizacijah podjetjih, ki opravljajo proizvodna dela v državnih
gozdovih Slovenije- smo ocenili na osnovi podatkov
o delovnih nezgodah in s prime1javo obdobij od 1970
do 1989 in od 1990 do 1997 .
Podatki za obdobje 1970- 1989 so bili obdelani in
so na razpolago v !iteran11·i (LIPOGLAVŠEK 1993),
podatke za obdobje 1990 - 1997 pa smo zbrali s pomočjo strokovnih delavce\· varstva pri delu pri Sedanjih
gozdarskih podjetjih preko Splošnega združenja gozdarstva Slovenije. Vsem, ki so v tej nalogi sodelovali,
velja iskrena zahvala . Takoj mortlm tudi ugotoviti, da
vsi sodelujoči niso enako natančno usrregli nJši zamisli
in zato ima rudi opravUena primerjava nekatere pomanjkljivosti .
V prvem primer_ia!nem obdobju je nastala vrsta
sprememb na tehnološkem, organizacijskem in izobra7evalnem področju v gozdarstvu. Pri tem mislimo na
popolno uvedbo motornih žug pri sečnji, uvedbo trakwrskega spravila, mehaniziranJe nakladanja gozdnih
lesnih sorrimentov, dodelave na mehaniziranih skladiščih in na uveljavitev poklicnega izohra:ževanja gozdarskih proizvodnih delavcev. Temu razvoju in spre-

membam je nedvomno sledil tudi razvoj varstva pri
delu. Vamost in zdravje gozdarskih delavcev sta dosegla zadovoljivo stanje. V drugem obdobju med leci
1990- 1997 ni bilo na tehnološkem in izobraževalnem
področjll bist,•enih spl'ememh, zaradi dmgačne organizaciJe pa se je zmanjšalo Stevi\o zaposlenih delavcev
(preglednica 2) . Stanje varnosti dela in zdravja gozdllrskih proizvodnih delavcev bi zato moralo slediti
trendom preteklega obdobja in bitt ugodnejše, kakor
ob koncu obdobja 1970- 19S9. Z11radi nekaterih novih
možnosti nabave tehnološke opreme, ustreznih varovalnih sredstev in opreme, obstoječega znanja in izkušenj pri zagotavljanju vamosti dela in zdravja de/avcev v gozdarstvu je takšna podmena povsem upravičena.

Znano je, da šrevi lo delovnih nezgod in poklicnih
obolenj v neki delovni organizaciji dobro kaže stanje
vamosti in zdravje delavcev. Zaro smo najprej pri merjali pogostnost nezgod pri delu v prin,erjalnih obdobjih.
V obdobju 1970- /989 se je pogostnost nezgod v slovenskem družbenem gozdars!\'U (preglednici la in 1b)
pri večini gozdnih gospodarstev po~topoma valovito
zniževala. Podatki za obdobje )990 - !99 7 (preglednica

Preglednica !a; Pogos1nost poškodb dda1·cev po gozdnogospodarskih org~niz.acijah v obdobju 1970 · 1979 (%števila zaposlenih del;wcev)
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Preglednica ib: Pogostnost poškodb delavcev po gozdnogospodarskih organizacijah v obdobju 1980- 19891% stevlla zaposlemh delav<.:ev)
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3) nam povedo, daje pogostnost delovnih nezgod ostala
v povprečju enaka ali se je celo znižala. Toda če
<;lcdimo trendu, lahko ugotovimo, da v dmgem delu
zadnjega obdobja pogostnost delovnih nezgod izrazito
narlJšča. Ta ugotovitev pa povsem nasprotuje našim
pričakovanjem, da bi se moralo število delovnih nezgod
postopoma manjšati. Torej dejstva, da v obravnavanem
obdobju ni bi lo večjih sprememb pri gozdarskem protzvodnem delu, da so zaostrene delovne razmere povečale disciplino pri delu, da je bila možna oskrba z

9

9

6

~

-~

...,

8

ustreznimi varovalnimi sredstvi, da neposredni vodje
niso več opravljali nekaterih det, ki so jih odtegovala
od prisotnosti na de\oviščih, ni so pri pom og la k večji
vamosti gozdarskih proizvodnih delavcev. Zdi se torej, da so razlogi za slabšanje stanja varnosti pri
gozdarskem proizvodnem delu predvsem subjektivne nara ve. Za takšno stanje bi bllo treba ugotoviti
prave vzroke. Pri posredovanJU podatkov za ta prispe~
ve kje večina sodelujočih že poskušala odkriti razloge
za stanje varnosti v njihovem delovnem okolju.

Preglednica 2: St evi lo z~pos len ih po gozdorsk1h pOdjetjih v SlovemJ i v obdobju 1990-1997
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prispevek povezal naše interese in prizadevanja v prid
varnosti in zdravja gozdarskih delavcev in s tem izboljšal gospodarnost dela gozdarskih gospodarskih
d11.lžb.
VIRI

Gradivo varnostnikov gozdarskll1 podjcrij - Splošno zdruienje
gozdarstva Slo,·enlje: Bled· l. Jeklar; Bre2ice- B. Papac:
Celje - 8 . Jurko.: Kočevje - L. Poje; Kranj - V. Novak:
Ljubljana- 1. Žvab; Manbor- M. Verdnik: M. Sobota- J.
Kocet; Nazarje - S. Uzar: Novo mesto- A. Ka stelic: Postojna
- B . Ple s ničar; G. Radgona; Slovenj Gradec - E. Ruter;
Snežnik · R. Z:ldmk: Tolmin - R. Vončma .

LIPOGLAVŠEK, J..l. J 993 . Nezgode pri delu v družbenih gozdovih Slovenije.- Zbom ik gozd . m les , 41, s. 111-13 7.
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Zagotavljanj e varstva pri delu pri manjših pravnih osebah, ki izvajaj o
proizvodna dela v gozdarstvu
Bogdan PLESNIČAR*
UVOD

Gozdarska obrtna dejavnost je bila v preteklosti
slabo razvita. Lahko rečemo , da v organizirani gozdni
proizvodnji , izvzemši privatne gozdove, skorajda nismo poznali ob11niškega načina izvajanja gozdnih del.
Z velikimi družbeno - političnimi spremembami v Republiki Sloveniji po letu l991 se je stanje na tem področju bistveno spremeniJo. Nova uscavna in zakonska
podlaga sta omogočili hirer razvoj novih razmer na trgu
storitev in delovne sile na področju gospodarskih in
negospodarskih dejavnosti. Gozdarstvo se je že v začetku soocilo z velikimi organizacijskimi , ekonomskimi in socialnimi težavami, ki so se bliskov im zaostrovale in pripeljale slovensko gozdarstvo v položaj velikih racionalizacij, odhodov delavcev: ukinjanja nekaterih osnovnih dejavnosti in s tem povezanim padcem
gospodarske in ekonomske moči. K dokončni spremembi razmer ter novi ureditvi stanja na terenu je svoj
delež prispeval tudi novi Zakon o gozdovih (Ur.l. RS,
št. 30/93), ki je postavil nove okvire slovenskemu gozdarstvu in gozdarjem.
2 SPREMEMBE NA TRGU STORITEV IN DELOVNE SILE
Nekdanja Gozdna gospodarstva so se različno odzvala na nove razmere. Nekatera, žal je bi lo teh manj,
so sicer bisrv·eno zmanjšala :;voj obseg dejavnosti, vendar so v svoji osnovni ponudbi obdržala vsa tista področja dela, ~a katerih so bila dejavna tudi prej. Vzpo• B. P., var. inž ., Gozdno
Vojkova 9, 6230 Poslojnll. SLO
420

go~podars1vo

PostoJne d.d.,

redno tem procesom so na trgu dela in storitev začele
nastajati tudi nove samostojne proti tne enote- podjetja,
bodisi izpeljanke iz nekdanjih GG-jev ali njihovih
organizacij skih enot. Na drugi strani se je kot konkurenčen partner na trgu dela in storirev začelo pojavljati vse večje število manjših pravnih oseb, d.o.o. jev in samostojnih podjetnikov z registrirano gozdarsko
dejavnostjo. V Sloveniji je danes z gozdarsko dejavnostjo registriranih 49 pravnih oseb (vir: Agencija RS
za plačilni promet, maj 1998). Na področju gozdarstva
pa izvaja dela tUdi J25 samostojnih podjetnikov (Vir:
Gospodarska zbornica, maj 1998).

2.1 Pojav nelojalne konkurence in neurejen
nadzor nad novo nastalimi razmerami
Osnovni problem, ki se je oblikoval že na samem
ustanavljanja novih manjših podjetij in zasebnih
izvajalcev del v gozdovih, je bila pretrgana kontinuiteta
organiziranega zagotavljanja vseh tistih predpisanih aktivnosti, ki so v nekdanjih gozdarskih delovnih organizacijah
potekale. Če upoštevamo dejstvo, da je večina lastnikov
manjših zasebnih podjetij in samostojnih podjetnikov izšla
iz vrst nekdanjih delavcev Gozdnih gospodarstev, potem
je še posebej nerazumljivo to, da novo nastali nosilci dejavnosti niso znali ali hoteli sebi in svojim zaposlenim
zagotovili osnovnih pogojev in ukrepov s področja varstva
pri delu. Stanje na terenu je v času med leti 1993 do 1997
začelo postajati nevzdržno , saj je nelojalpa konkurenca
Gozdnim gospodarstvom povzročala velike težave pri
pridobivanju del.
Ustrezne državne institucije, ki bi morale poskrbeti
za ureditev razmer na vseh področjih poslovnega živzačetku
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ljenja, so na zatečeno stanje reagirale zadržano, brez
pravega načina odkrivanja, ukrepanja in stalnega nadzora na tem področju. Da bi razmere postille še bolj
dramalične. so bili z dejanskim st;mjem na \erenu seznanjeni samo gozda Lji, zaposleni v Gozdnih gospodarstvih. Ukrepanje zaradi evidentiranih nep ra vi 1nosti
je bilo glede na pristojnosti omejeno le na dobronamerno opominjanje in opozarjanje. Iz varstveno-tehničnega vidika bi zelo težko trdili, daje popolno opuščanje zagotavljanja določenih predpisanih varstvenih
ukrepov normalen pojav v nekem r;rehodnem obdobju.
Ze ničkolikokrat utemeljeno strokovno dejstvo, da je
med drugim temelj gospodarsko uspešnega podjetja
tudi urejeno področje varstva pri delu, je v lem primeru
naletelo na popolno aroganco.
2.2 fskanje ustreznih rešitev za nastale težave pri
zagotavljanju va rs tva pri delu

V nekaterih primerih so odgovome osebe za varstvo
pri delu v Gozdnih gospodarstvih uspele doseči kompromis med pogodbeni ma strankama pri oddaji in izvedbi del na ta način, da so pogodbe o izvajanju del v
gozdni proizvodnji sklepali le s tistimi zunanjimi izvajalci del, ki so dokumentirano izkazovali urejeno
.<=a~nje !Ul področju varstva pri delu. Izkazalo se je, da
Je bLI ukrep pozitiven, vendar pa to ni način za celostno
rešitev tega problem<J. Izvajanje del v gozdni proizvodnji je zaradi stalnega spreminjanja mikrolokacije
delovnega prostora specificnega 2načaja. Tudi velika
razpršenost delo\•išč v gozdnem proscoru, slabše prometne povezave ter težko dostopni gozdni predeli so
za neorganiziran ali slabo organiziran nadzor ovirajoči
pogoji, ki zelo otežujejo kontrolo nad izvajanjem del
v gozdni proizvodnji. V službah za varstvo pri delu v
okviru gozdnih gospodarstev po Sloveniji žat ugotavljamo, da je nadzor nad manjšimi pravnimi osebami
in samostojnimi podjetniki, ki izvajajo proizvodna dela
v gozdarstvu, zelo pomanjkljiv, oziroma ga v določenih
primerih sploh ni. Odgovomi v večjih gozdarskih dru?bah so pri evidentiranju kršitev ukrepov varstva pri delu
zasebnih izvajalcev del zelo omejeni.
Vzrokov za takšno stanje je več. Ne moremo mimo
ugotovitev, da je problem širši in večplasten in je kot
tak rešljiv samo s stalnim in koordiniranim sodelovanjem vseh. tistih strokovnih delavcev, ki se s to problematiko ukvarjajo profesionalno. V tem krogu bi morale poleg določenih drzavnih institucij, ki ponujajo
strokovne usluge iz varstveno-tehničnega področja,
inšpekcijskih služb, zavarovalniških hiš, večjih gospodarskih dmzb, ki zaposlujejo lastne strokovne delavce
GozdV 56 (1998) 9
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na podrocju varstva pri delu, tehnologije. projektiranja.
konstruiranja in servisi ranja, nedvomno imeti sta Ino
mesto vse vzgojno-izobražev(l]ne institucije, ki ljudi
izobražujejo in usposabljajo za varno delo v gozdu in
lahko že v osnovi podajo najboljše infonnacije o zahtevah delovnega področja.
3 ANALIZA PODATKOV IN UGOTOVITVE

Pri zbiranju podatkov, na osnovi katerih lahko vsaj
delno pojasnimo glavne vzroke za nezadostno in neuslrczno urejeno področje varstva pri delu pri "ečini
manjših pravnih oseb in samostojnih podjetnikov, smo
v ana] izo vključili vse tiste zasebnike, ki izvajajo dela
v gozdni proizvodnji (sečnja- spravilo) na postojnskem
gozdno gospodarskem območju in imajo z Gozdnim
gospodarstvom Postojna d.d. podpisane tudi pogodbe
o izvajanju del. Ugotovitve o stanju na tern območju
so seveda primerljive tudi z ostalimi slovenskimi gozdnogospodarskimi območji, saj je stanje zaradi kompleksnosti problema zelo poenoteno. Na pos1ojnskem
gozdnogospodarskem območju izvaja dela v gozdni
proizvodnji poleg Gozdnega gospodarstva Postojna
d.d. še 22 samostojnih podjetnikov in 4 dru2be z omejeno odgovornos~o. Na osnovi informacij in podatkov,
zbranih neposredno od zasebnikov, vključenih v to
analizo, je mogoce pojasniti večji del vzrokov za neurejeno stanje pri zagotavljanju ukrepov varstvLJ pri
delu.
Ugotavljamo, da pri večini zasebnikov primanjkuje
strokovnega znanja oziroma so o dolocenih strokovnih
spoznanj ih varstvene stroke neosveščen i. Še posebej
se ta neosveščenost kaže, ker ne poznajo novosti z
zakonodajnega, varstveno- tehničnega in tehnološkega
ter v poveznvi s tem tudi z ekonomsko-socialnega področja. Dejstvo je, da nihče izmed manjših pravnih oseb
in samostojnih podjetnikov ne zaposluje nikogar, ki bi
se forma! no vsaj del svojega delovnega časa poklicno
ukvarjal z varnostno problematiko in opravljal zakonsko predpisane aktivnosti. Nihče izmed evidentiranih
tudi nima zagotovljenega stalnega servisiranja predpisanih periodičnih varstvenih aktivnosti. Nosilci dejavnosti so v večini primerov tudi fizični izvajalci deL
Pri takšni organizaciji se postavlja vprašanje, kdo sploh
je nadzorni organ nad izvajanjem del in kakšne so
njegove pristojnosti.
Med zasebniki močno prevladuje delež nešolanega
kadra- priučen ih je kar 24 od 26 nosilcev dejavnosti.
Le v dveh primerih evidentiramo strokovno usposobi tev s končano poklicno šolo ustrezne smeri.
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O Priučen delavec
O Šolan delavec
Grafikon 1: lzobrazbena snukrura zasebnikov- I)Osilcev dejavnosti

Na najstarejših traktorjill so pogosti strojc!omi in
okvare. V kolikor teh poškodb ne odprllvljajo pooblaščeni servisi, je opaziti različne cenene improvizacije,
te pa večinoma niso v skladu s splošno veljavnim,
strojegradbenimi ter varstvenimi načeli.
Pri motornih žagah, drugih delovnih pripomočkih
in opremi ter ročnem orodju je slika drugačna. Predvsem zaradi finančno lažjega dostopa do novejših in
sodobnejših motornih :žag ugotavljamo, da v pretežni
meri uporabljajo profesionalne motorne žLJge različnih
proizvajalcev in tipov, ki niso starejše od 3 let.
Delež. v
%

Pri zasebnikih je število zaposlenih zelo majhno.
Velika večina zasebnih delodajalcev legalno ne zaposluje nobenega delavca. Le v 5 od 26 primerov evidentiramo skupaj 1Ozaposlenih in prijavljenih delavcev, kar pomeni, da zaposlujejo zasebniki od 1 pa največ do 3 delavce. Izobrazbena struktura zaposlenih pri
zasebnikih je zelo različna, prevladuje kader s strokovno pri učitvijo za de 1o, števi 1čno ne zanemarljivi so
tudi primeri nešolanih delavcev brez strokovne priučitve.

Z ani mi voje, da do ·prvega inšpek torjevega obi ska

ni na lastno iniciativo nihee v zakonsko določenem
roku opravil predpisanih periodičnih pregledov sredstev za delo, zdravniškega pt·egleda in preizkusa znanja
iz varstva pri delu. Nezadostno poznavanje pravne in
tehnično izvedbene urejenosti ukrepov s področja varstva p1i delu se kaže tucli pri zapletih v primeru nezgod
pri delu in tožbenih postopkov, ko med drugim igrajo
ključno vlogo rudi predpisani dokumenti in dokazila
kot dokaz o izpolnjevanju ukrepov varstva pri delu.
Ugotavlja se, da so sredstva za delo, delovne priprave
in naprave v lasti zasebnikov večinoma zastarela (preglednica 1) in pomanjkljivo opremljena, da so zelo
slabo vzdrževana, poškodovana in kot takšna ne zagotavljajo minimalnih pogojev za varno delo.
Preglednira 1: Stevilo !ralaotjev po
Zap.~t.

1

2
3

4

proizvaj11lcu in 1ipu

Proizvl\jalec in tip trakt01ja
!MT- 558
IMT- 560
JMT- 56\
TORPEDO TD - 75A

8

ZETOR 63.40
MASEY FERGUSON 375
BEl.T GV -70
BELT GV- 50

9

LKT-81

5

6
7

4 22

Skupno ~tevilo
2

12
3

80
60
40

20

o
Trakt orji
letnik
l975 in
st arej~i

T raki orji
letnik
1985 in
starejši

Graf1kon 2: Starost traktOrJev in

Traktorji
letnik

Traktorji
letnik

io

1990 in

]996

starejši

starejši

traktor~ke

opreme

3.1 Objektivni vzroki za nerazrešena vprašanja in
težave
Večina zasebnih izvajalcev del ter manjših pravnih
oseb se pri iskanju rešitev za ureditev stanja v skladu
z veljavnimi predpisi v prvi vrsti sreča s pomanjkljivo
infonnacijo o tem, kako, kje in kdo je sploh pristojen
za izvajanje predpisanih ukrepov s področja varstva
pri delu in ali je po strokovni plati dovol.i primeren ter
pozna področje gozdarstva in njegove posebnosti. 1zkazalo se je, da se pojavljajo večje težave tudi pri
nakupu sredstev za delo, ostale opreme in osebnih
varovalnih sredstev. Ker ne poznajo novih predpisov,
trgovci izrabljajo nevednost strank in prodajajo blago,
ki ne ustreza več določenim zahtevam. Ob nakupu
novih sredstev za delo je pogosto pomanjkljiva
spremljajoča dokumentacija, v določenih primerih je
sploh ni.

1
1

2

3
l

1

4 ZAKUUČEK
ponavljajoče se težave na tem
Zaradi kompleksnosti problema
bi bilo koristno in učinkovito oblikovati organiziran

Kot že

rečeno,

so

področju večplasme.
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t.cr poenoten pristop k njegovemu reševanju. Nedvomno imajo organizirane službe za varstvo pri delu v
večjih gozdnogospodarskih dmžbah ali podjetjih veliko
možnosti ter strokovne in materialne osnove, da bi
lahko z nudenjem svojih uslug dovoU kakovostno
opravUale dogovorjena dela in aktivnosti na področju

clomače

in tuje prakse

zagotavljanja predpisanih ukrepov varstva pri delu.
Nenazadnje pomeni strokovno povezovanje ma1~ših izvajalcev z večjimi tudi možnost za napredovanje in izpopolnjevanje kakovosti opravljenih storitev ter šitjenje strokovnega znanja s področja varstva pri delu ter
novih tehnologij.

GDK: 304 : 308 : 946.3 Zavod za gozdove Slovenije

Organiziranost varstva pri delu na Zavodu za gozdove Slovenije
Janez SLAVEC*
UVOD

Zavod za gozdove Slovenije (ZGS) je pravna oseba
s statusom javnega zavoda, ki ga je ustanovila Vlada
RS, in opravlja dejavnosti javne gozdarske službe v
vseh gozdovih Republike Slovenije.
Naloge večine delavcev ZGS so tako vezane na
terensko delo, ki ga štejemo med dela s povečano nevamostjo, to pa zahteva intenzivno vključevanje varstva in zdravja pri delu. Že od začetka delovanja Zavoda je bila področju varnega dela posvečena velika
skrb, zelo hitro je bil sprejet Pravilnik o varstvu pri
delu, ki natančno določa pravice, dolžnosti in odgovornosti ter organizacijo v zvezi z varstvom pri delu.
2 DELA IN NALOGE DELAVCEV ZGS
Večino

nalog delavcev ZGS je takih, da zahtevajo
stalno prisotnost na terenu, na prostem, v
gozdu, zelo malo del je izključno pisarniških, več pa
je "kombiniranih" pisamiško-terenskih del. l'v1edtem
praktično

20%

10%
pisamiška dela
70% terenska

ko terensko delo predstav Ua gibanje na prostem v zelo
različnih vremenskih, talnih, sestojnib in terenskih
pogojih, je pisarniške delo vezano predvsem na delo z
računalnikom.

Ne glede na delovno mesto oz. na vrsto del, pa
morajo biti vsem delavcem, v vseh pogledih zagotovljeni ugodni pogoji za varno in zdravo delo.
J

NEVARNOSTI IN NESREČE PRl DELU

Čeprav ZGS ne opravlja proizvodne dejavnosti, je
narava dela taka, da sta varnost in zdravje zaposlenih
precej ogrožena. Glede na nevarnosti, ki so tesno povezane z naravo dela, lahko delavce na razllčnih
delovnih mestih združimo v tri kategorije:
a) terenski delavci - gozdarji:
-padci- hoja po stnninah, brezpotjih, skalah, zmrznjenem snegu, mokrem in blatnem tere11u,
- napad divjih živali,
- piki žuželk in klopov, ki prenaša jo bo le zni,
- vremenske neprilike,
- sred st\'<~ za delo (avto), odkazilna sek iri ca, motoma
žaga, žičnica;

dcln

b) terenski delavci- lovci:

Grafikon 1: Struktura delovnih nalog
"'J. S., dipl. inž. gozd., Zavod za gozdove Slovenije,
pot 2, Ljubljana, SLO
GozdV 56 (1998) 9

Večna

- padci- hoja po stm1inah, brezpo~ih, skalah, zmrznjenern snegu, mokrem in blatnem terenu,
- n<~p<~d divjih živali,
- piki žuželk in klopov, ki prenašajo bolezni,
- vremenske neprilike,
- uporabe strelnega orožja,
- delo na višini,
- sredstva za delo (avto), motoma žaga, žičnica> kosilnica, ročno orodje;
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V pro~nuf1 dela Za•utlu .,~aku letu vkl1učujcmu

polt tanc 1n >l'rtnlm~ulll pmlpisane ukrepe rofi(.OS.•
rnetn•h pud1<>t1th \'·t~rt,~a

p, i

delu, ki jih sku~~m o p(J

Iz

d o rt~a(": e

in tuj e prakse

- obdobni zdravstveni pregled,
- specialni zdravstveni pregled.
- cepljenje proti meningoencefalitisu,
- cepljenje proti steklini,
- aktivnosri za uvrstitev borelioze med poklicne
bolezni,
- testiranje krvi za barel iozo.

zdravega dela izobraževanje in osveščanje delavcev na
vseh področjih dela ter doseganje discipline in odgovornosti pri delu, ne moremo mimo ukrepov, ka(erih
izvajanje je zelo odvisno od finančnih sredstev, ki se
jih skuša čim več rudi zagotoviti.

Požarno varstvo:
-opremljanje poslovnih zgradb in prostorov z gasilnimi aparati,
- izobraževanje,
- požarni red,
-pregled strelovodnih, električnih in dimnikarskih napeljav.

Pravice, obveznosti in octgovomosti v zvezi z izvajanjem varstva pri delu so natančneje opredeljene v
Pravilniku o varstvu pri delu. Za opravljanje strokovnih
nalog s tega področja pa je Zavod organizira 1posebno
Službo za varstvo pri delu, ki jo sestavljajo vodja in
po en pooblaščeni delavec z vsake območne enote ter
predsravnik gojitvenih lovišč. Vsak pooblaščeni delavec mora imeti najmanj višješolsko izobrazbo in strokovni izpit iz varstva pri delu. Naloga službe je, da na
podlagi zakonodaje, znanstvenih dognanj, tehničnih
dosežkov rer lastnih izkušenj in znanja izdela ln predlaga ustrezna pravila in tehnične rešitve s področja
varstva pri deht ter spremlja njihovo dosledno izvrševanje.
V procesu celovitega in uspešnega zagotavljanja
varstva in zdravja pri delu morajo aktivno sodelovati
vsi zaposleni, posebne obveznosti in naloge pa imajo
predvsem vodilni in vodstveni deiavci ter služba za
varstvo pri delu.

Zagotavljanje varnih sredstev za delo:

- predpisane omejitve - dovoljena je nabava in upora ba
delovnih sredsrev z ustreznimi listinami, navodili,
atesti ipd.,
- periodični rehnični pregledi,
- usposabljanje delavcev za delo s posameznimi
delovnimi sredstvi.
Osebno varst\•o:

-opremljanje delavcev z osebnimi
zaščicni čevlji in škomji,
ga maše,

zaščitnimi

sredstvi:

zaščitna oblačila,

zaščitna čelada,

repe lenti,
pincem za odsrnmjevanje klopov,
omarice in torbice s prvo pomočjo;
- izobraževanje o namenski rabi in vzdrževanju teh
sredstev.
Zagotavljanje varnega delovnega okolja:

-zagotavljanje varnega gibanja, ustrezne osvetlitve,
prezračevanja, ogrevanja, prepovedi kajenja s primerno izbiro in opremo delovnih prostorov,
- prepoved oz. dodatni ukrepi za delo v nevarnih razmerah,
-posebna navodila in organizacija dela za nevarnejša
dela,
- zagotavljanje stalne povezave, kadar delavec dela na
terenu sam.
Čeprav je res, da so najpomembnejši. najcenejši in

in

najučink.ovitejši
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5 ORGANIZACIJA VARSTVA PR[ DELU

Služba za varstvo pri delu je neposredno odgovorna direktorju, njena naloga pa je, da na področju
varstva:
- izobražuje delavce,
- spremlja in uvaja nova spoznanja,
- predlaga izboljšave,
- spremlja stanje in opozarja na pomanjkljivosti,
- raziskuje oesreče pri delu,
- izpolnjuje obveznosti do organov nadzora,
- pripravUa programe in poročila.

Vodilni delavci ZHoda (direktor, vodje oddelkov,
vodje območnih enot) so dolžni zagotoviti varne in
zdrave razmere za deta s tem. da odločilno vplivajo
na:
- organizacijo dela,
- oblikovanje delovnega okolja,
- nabavo delovnih sredstev,
- nadzor nad izvajanjem delovnih na log.
- sankcioniranje kršiteljev.

ukrepi za ngotavljanje varnega in

425

Iz

d(.) tJlač e i11

tuje prakse

Vodstveni delavci (vodje krajevnih enot) kontrolirajo izvrševanje obveznosti iz varstva pri delu ZCiposlenib v smislu:
- discipline pri delu,
- odgovornega izvajanja delovnih nalog,
- upoštevanja in izvajanja ukrepov varstva pri delu.
6 ZAKLJUČEK

je

Za vse zaposlene v podjerju je zelo pomembno. da
varstva in zdravja pri delu čim bolje

urejeno. Zavod za gozdove se vseskozi, od svoje
ustanovitve dalje, zaveda. da je potrebno svojim
delavcem zagotoviti dobre delovne razmere in da je
področje varstva in zdravja pri delu kljub temu, da
Zavod ne opravlja proizvodne dejavnosti, zelo zahtevno
in pomembno za uspešno delovanje. Zavedamo se, da
sedanje stanje varstva in zdravja pri delu še ni z<~do
volj ivo, je pa vsako leto boljše, čep ra v bo potrebno še
nmogo truda in denarja, da bomo dosegli željene raven,
ki bo v zadovoljstvo vseh delavcev Zavoda.

področje

GDK: 304 + 923.4 : (497.12)

.E videntiranje nezgod pri delu v slovenskih zasebnih gozdovih
Andrej KOTNJK*, Mirko MEDVED**
UVOD

Velik delež zasebnih gozdov v Sloveniji postavlja
de lo v zasebnem gozdu na posebno mesto, dodaten
pomen pa mu daje nova zakonodaja, ki v primerjavi s
preteklo nudi lastnikom več pravic in nalaga nove dolžnosti pri gospodatjenju z gozdom_ Zaradi navedenih
vzrokov in zaradi razdrobljene gozdne posesti ter velikega števila lastn1ko" gozdov se v gozdno proizvodnjo
vključuje ogromno ljudi, ki so za delo v gozdu različno
usposobljeni. Po veljavnih predpisih lastnik gozda za
delo v svojem gozdu ne potrebuje nikakršnih potrdil o
usposobljenosti, zato je tudi njegovo znanje za opravljanje gozdneg<~ dela vprašljivo. Posledice omenjene
problematike se kažejo v najbolj žalostni obliki - v
nezgodah pri delu v zasebnem gozdu. Za uspešno rešitev perečega problema je potrebno poznati obseg in
naravo nezgod pri gozdnem delu, evidentiranje nezgod
pa predstavlja v Sloveniji prvo oviro pri raziskovanju.
2 EVIDENTIRANJE

~EZGOD

Ko se v Sloveniji pripeti nezgoda v gozdu, veliko
nezgode ne prijavi in tudi ne išče pomoči pri zdravniku. Marsikdo, ki zdravnika obišče,
zaradi različnih razlogov ne pove, kje je do nezgode v
ponesrečencev

* A. K., dipl. inž. gozd., Zrrvod za gozdove Siovenije.
Območna

en01a Novo meslo, Guoceva 15, ROOO Novo mesto
•• Mag. ivL M., dirl. inž. gozd_, Gozdarski in~titut Slovenije,
Vecna pot 2,\000 Ljubljana, SLO
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resnici prišlo. Poncsrečenci, ki so se zglasili pri zdravniku in predstavili svojo nezgodo kot nezgodo pri gozdnem delu. so v zdravniški kartoteki vodeni v dveh
skupinah. Podatki o nezgodah nezaposlenih pacientov
ostanejo v kartoleki pri osebnem zdravniku, za zaposlene ponesrečence pa podatke pošiljajo na Inšritur
za varovanje zdravja Republike Slovenije. Omenjeni
postopek prikazuje, da je popolno evidentiranje vseh
nezgod v slovenskih zasebnih gozdovih preko
zdravstva onemogočeno že na samem zaeetku.
Na Inštitutu za varovanje zdravja RS razpolagajo s
podatki o zaposlenih ponesrečene ih, ti podatki pa so
urejeni na način, ki ne omogoča hitrega in ustreznega
dostopa. Z istimi podatki razpolagajo tudi pri Zavodu
za zdravstveno varstvo in Zavodu RS za statistiko. O
nezgodah zaposlenih na gozdnogospodarskih organizacijah, članicah Splošnega združenja gozdarstva, obstoja od leta 1974 do pred nekaj leti podrobna evidenca.
Zdt·avnikje v primeru smrti, težje telesne poškodbe
ali suma. da bi šlo lahko za kaznivo dejanje, o nezgodi
dolžan obvestiti Upravo za notranje zadeve. Delavci
Uprave po na logu preiskovalnega sodnika Okrožnega
sodišča ali državnega tožilca v sodelovanju z drugimi
strokovnimi službami opravijo potrebne raziskave in
po poročilu nezgodo primerno evidentiq1.jo. Tako so na
Ministrstvu za notranje zadeve RS zbrana vsa poročila
posameznih enot Uprave za notranje zadeve in na ta
način edini naslov, kjer je možno dobiti podatke o
nezgodah v slovenskih zasebnih gozdovih. Gre seveda
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3 POLICIJSKO OBRAVNAVANE NEZGODE PRI

DELU V SLOVENSKIH ZASEBNIH GOZDOVIll
V OBDOBJU OD LETA 1981 DO 1993
Od iera 1981 do 1993 se je v ~rijavljenih nezgodah
pri deiu v slovenskih zasebnih gozdovih (KOTNIK
1996) težje poškodovalo ali smrtno ponesrečilo 318
oseb. V povprečju je bilo letno prijavljenih lO nezgod
:) težjimi posledicami in 14.5 smrtnih primerov. Tri
četnine ponesrečen ih je umrlo na kraju nesreče. vsak
četrti p~ je umrl kasneje. Kako resen in 2askrbljujoč
je obravnavani problem. zgovorno prikazuje podatek,
da je v slovenskih zasebnih gozdovih za enak obseg
skoraj trikrar več smrtno ponesrečenih kot v avstrijskih.
dobrih cri krat več kot v nemških in devetkrat vec kot v
~vedskih zasebnih gozdovih. V primeJjavi z nezgodami
v slovenskih državnih gozdovih seje v obravnavanem
obdobju v zasebnih gozdovih zgodi lo skoraj šestkrat
več smrtnih nezgod glede na enak obseg dela.
V obravnavanem obdobju je število nezgod z rahlimi valovanji ostalo na približno enaki ravni (grafikon
l ), zato žal ne moremo govoriti o izboljševanju stanja
ne pri težjih telesnih poškodbah , ne pri smrtnih nezgodah . Skoraj polovica prijavljenih nezgod se je zgodila v obdobju odjanuatja do aprila, izrazit minimum
paje v poletnih mesecih. Že anketa med lastniki gozdov
(MEDVED t 99\ )je pokazala . da ljudje največ gozdnega dela opravijo v zimskih mesecih. Med tednom seje
ob sobotah pripetilo dva in pol-krat toliko nezgod, kot
- ···-·---·- - - --

ir1 tuje prakse

je bilo povprečje ostalih dni . Dnevna maksimuma pojavljanja nezgod sta okoli 11 . in 16. ure . V dopoldanskih urah so bile nezgode pogostejše ob koncu tedna ,
med deJavniki pa seje polovica nezgod zgodila v kratkern popoldanskem obdobju .
Delež ponesrečenih se povečuje s starostjo, kar je
verjetno kljub večjim izkušnjam starejsih posledica
zma1~ševanja psihičnih in fizičnih sposobnosti . Čeprav
se v gozdno delo boU vključujejo mlajši gozdni posesrniki (KOTNfK 1997), je število težjih nezgod med
mlajšimi manjše. Zaradi zmanjšane vitalnosti in odpornosti organizma so bile pri starejših poncsrečencjh
posledice tudi bolj tragične, prav tako pa je bi 1 delež
smrtnih primerov velik pri otrocih, mlajših od JO let.
V 5 % vseh prijavljenih nezgod so bile ponesrečene
ženske. Dobra četrtina nezgod se je pripetila v rujem
gozdu. obe anketi (MEDVED 1991, KOTNIK 1997) pa
ponujata podatek , da se v delo v tujem gozdu vključuje
vsak deseti anketirani in v povprečju letno naredi
trinajst dnin.
Dve petin i vseh pr ij av ljeni h nezgod sta se zgodili
takrat, ko sta v gozdu delal;:~ dva skupaj. Deležje sicer
ve lik, vendar smo ob prime1javi z rezultati obeh omenjenih anket med lastniki gozdov, kjer opisujejo najpogostejša organizacijo dela v gozdu, ugotovili, da sta
dva delavca skupaj najvarnejša organizacija dela. če
prav naj delavci ne bi delali v gozdu brez prisotnosti
vsaj enega sodelavca) se je skoraj vsaka lretja nezgoda
pripetila ravno takrat, ko je bil ponesrečenec v gozdu sam.
Analiza nezgod po delovnih fazah (grafikon 2) kaže,
da so najpogostejše pri sečnji . Največ jih je pri podiranju. kjer prevladuje udarec padajočega drevesa. Podiranje je gozdno delo, ki ga imajo po rezultatih obeh
anket lastniki gozdov za najnevarnejšega . Dokaj visokemu deležu poškodb, nastalih zaradi padajoče veje
ali vrha, bi se dalo izogniti z dosledno uporabo varnostne čelade. Anketa med lastniki gozdov (KOTNIK
1997) nudi podatek. da ima čelado le ena petina anketirancev, uporabljajo pa jo le polovico časa pri delu v

k za podatke o nezgodah s smrtnim izidom ali te:Z.jo
telesno poškodbo. Zavod za zdravstveno varstvo Slovenije in posamezne zavarovalniške družbe ne razpolagajo s podatki o nezgodah v gozdu.
Podatke po!icije spremljamo že od leta 1987
(MEDVED 1988, KOTNrK 1996) in jih v zelo skraj~anem povzetku predstavljamo v nadaljevanju prispevka . Obsežnejša analiza nezgod bo objavljena v Zborniku posveta "Varnosr in zdravje pri gozdnem delu".
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Grafikon 1: Srevilo prijavljenih nezgod v zasebn ih gozdovih po le1ih
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gozdu. Posebej velja omeniti nezgode, nastale pri
sproščanju obviselega drevesa, ki so predstavljale kar
četrtino vseh nezgod pri podiranju . Ankera z lastniki
gozdov na področju vse Slovenije (MEDVED 1991)
in anketa z lastniki iz novomeškega gozdnogospodarskega območja (KOTNIK 1997) kažeta, da ljudje v
večini primerov uporab1jajo pravilen način sproščanja,
zelo malo pa jih pri reševanju nastale situacije uspešno
podre drevo, na katerem visi obviselo drevo. Pogostost nezgod kaže ravno obratne rezultate, kar nazon10
kaže na nevarnost nepravilne tehnike dela. Pri spravi lu
lesa je bilo kar 82% nezgod pri traktorskem spravilu.
Najnevamejše delo je vlačenje hlodov s trakcmjem .
Tudi pri prevozu lesa je polna vožnja z naloženo traktorsko prikolico najnevarnejša. Anketi z lastniki gozdov prikazujeta, da itna le 3% t.raktOtjev, ki jilllastniki
največ uporabljajo za delo v gozdu, dodatno ojačano
kabino za gozdno delo. Dobra desetina trakcorjev nima
nikakršne zaščite nad glavo voznika. Na osnovi prijavljenih nezgod sklepamo, da so imele nezgode pri vožnji
in nakladanjulesa najbolj tragične posledice, najmanjši
delež mrtvih- v primerjavi s rež je poškodovanimi- pa
je bil pri spravilu .

Spravilo

Prevoz
12%

Ostalo
1%

ka, daje znanje o sečnji na rečajih ali od gozdarjev p1idobil
k vsak peti, znanje o spravi lu lesa pa vsak deseti lastnik.
Spravilo lesa je kljub številnim nezgodam zadnje na spisku
želja po pridobivanju novega znanja.
V prijavljenih nezgodah s [ežjo telesno poškodbo
ali smrtjo je bila v 42 °/() nezgod poškodovana glava, v
41 %trup in v }7% nezgod okončine. Slednje so bile
pri delavcih v državnih gozdovih najmočneje prizadete
(TRKMAN 1983, POTOČNIK 1988, ILEŠIČ 1991,
LIPOGLAVŠEK 1993 ). Razlika ne preseneča, saj so
bile v raziskavah za državne gozdove vključene tudi
lažje poškodbe~ podatki za zasebne gozdove pa vključujejo le težje [elesne poškodbe in smrti, ki pa jih
poškodbe okončin v glavnem ne povzročajo . V vseh
preučevanih trinajstih letih poškodba prstov ni predstavljala težje poškodbe.
Število smnnih nezgod v slovenskih zasebnih gozdovih opozarja na veliko nevarnost gozdnega dela.
Vendar pa se ne smemo prepustiti malodušju in predajanju usodi, da temu pač je tako. Na podlagi preuče
vanja narave nezgod in opremljenosti lastnikov gozdov
lahko upravieena zaključimo. da je mogoče ZCI povečanje varnosti pri gozdnem delu narediti marsikaj .
Z rednim in podrobnim spremljanjem nezgod v slovenskih zasebnih gozdovih, kar je pri nas zelo omejeno,
in s skrbno naČ!tovanim izobraževanjem lastnikov gozdov bi morali zmanjšati število nezgod pri gozdnem
delu v slovenskih zasebnih gozdovih vsaj na nivo diU~
gih evropskih držav.

VIRI
Sečnja

60%
Gr<.~fikon

2·. Prijavljeilt nezgode po delovnih fa2.a\l

Na osnovi analiz poročil o nezgodah ocenjujemo,
da se je le 1O% nezgod pripetilo zaradi nepredvidenega dogodka, vsem ostalim pa je bil vzrok človeški
fabor. Nepazlj ivosr in nepravi Ini postopek sta zastopana v enaki meri. V dosedanjih raziskavah o nezgodah
v državnih gozdovih (TRKMAN 1983, POTOČNIK
1988, ILEŠIČ 1991, LIPOGLAVŠEK 1993) je bil delež nezgod zaradi nepravilnega postopka okoli 20 %,
v zasebnih gozdovih pa je ta delež 46 %, kar je ve1jetno
posledica slabšega obvladovanja dela zasebnih lasmikov v primerjavi s poklicnimi delavci. Pri tej trditvi
moramo bir; previdni, kajti opisovalci nezgod se razlikujejo po poklicu, vedno paje ocena posameznikov
rudi subjektivna. Kljub temu pa sTa zaskrbljujoča padat428
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Varnost pri delu na sejmu Interforst 98 - Munchen
Marjan LIPOGLAVŠEK*
Vsaka štiri letll je Munchen prizorišče največjega
evropskega sejma gozdarske opreme. Tokratni osmi po
vrsti od 7. do 12. julija je bil še posebno velik, saj je
bilo na novem sejmišču na nekdanjem letališču Riem
na razpolago res vel iko prostora. Velik je bil zagotovo
wdi po števi!u razstavljavcev in obiskovalcev, kajti
njegov program je bi 1 zelo pester in celovit. Vsak gozdarski strokovnjak, lastnik gozda ali delavec je našel
kt~j zase.
Kongres pod okriljem nemškega gozdarskega društva je trajal dva dni. KJjučni referati piVega dne so imeli
bolj filozofske naslove in dogm<Jtično vsebino:
E. H. Pfleiderer (D): Regionalno gozdarstvo na
svetovnih trgih
H. R: Heinimann (CH): Log1stika- ključ do konkurenčne sposobnosti
H. R. Orto (D): Družbena sprejemljivost modemega
gozdarstva
Seminarji naslednjega dne so kot podiumske razprave pokrili skoraj vsa področja gozdarstva: Gozdnogaj itveni koncepti prihodnosti, Certificiranje, Organizacija gozdnega dela za bodočnost, Informacijska tehnologija v službi gozdnega obrata in njegove organizacije, Razumna uporaba sodobne gozdne tehnike.
Program je predvideval še 27 ekskurzU po Nemčiji in
drugod po Evropi.
V okviru posebne razstave na sejmujeKWF (Kuratorium ftir Waldarbeit und Forsttechnik) priredil še
nadalj1~e forumske razprave o posameznjh gozdarskih
problemih. V enem dnevu s skupno okvirno tematiko
se je razvrstilo v dveh ali treh, uro in pol trajajočih
razpravah, 8 do 13 referentov. Tudi za razpravljalce iz
občinstva je bilo dovolj možnosti. V tematiki teh forumov je bila poudarjena gozdna tehnika in njena uporaba ter zlas(i na začetku vamost pri delu:
- Delovna varnost in varovanje zdravja - človek
v središču pozornosti:
Veliko število nezgod pri gozdnem delu- nam ostane res samo resigniranosr?
Obremenitve zmanjšati- varovanje zdravja izboijšati ~
- Okolju prizanesljiva gozdna tehnika- parola ali
realnost:

"Prof. dr. M. L., dipl. inž. gozd., BF, Oddelek za gozdarstvo
in obnovljive gozdne vire, Večn<~ pol 83, 1000 Ljubljana, SLO
GozdV 56 (1998) 9

Izrabiti možnosti izboljšav.
Integralne rešitve varovanja okolja za gozdne obrate - zakaj in kako?
- Trendi gozdne tehnike- kaj se je uveljavilo, kaj
je novega 1 kaj se bo obdržalo:
Tehnika za pridobivanje lesa- nujnost in možnosti
razvajal
Delovni postopki za gozdni obrat, gozdarsko podjetje in za malega posesrnika.
Komunikacijska in infonnacijska tehnologija osvajata gozdarstvo.
- Gozdarstvo naših sosedov - trg in partnerstvo:
Sosedi na zahodu: Francija, države Beneluksa.
Vzhodni sosedi: Poljska in Češka.
Gozdne tehnike in gozdno delo v EU- perspektive
za bodočnost.
- Spor o bodočih opcijah gojenja gozdov in gozdne
tehnike:
Negovati gozd, uporabiti tehniko, zaposliti gozdnega delavca- je ali ni nasprotje?
Naj navedem nekaj ugotovitev iz razprave o varnosti
in obremenitvah delavcev. Šrevilo nezgod pri delu je
veliko, ker so n.evamosti pri gozdnem delu zaradi spremenljivih okoliščin dela, zaradi težavnosti dela in zaradi zahtev za doseganje visokih učinkov velike. Pri
pogodbenih prevzemnikih del je tudi nadzor izvajanja
varstvenih ukrepov preslab. Zaradi številnih dejavnikov, ki pripeljejo do nezgod, je težko dokazati, ali
način nagrajevanja vpliva na število nezgod, čeprav je
bilo že mnogo poizkusov dokazati negativni vpliv akorda. Zakonske osnove Evropske skupnosti na področju
izdelave varnih delovnih sredstev in vamosti delovnih
postopkov povsem zadostujejo, samo izvajati jih je
treba. Varnost mora biti cilj delovanja celotnega podjetja in ga je mogoče doseči s sodelovanjem vodij del
in delavcev. V Švici so imele diferencirane zavarovalne
premije (20 po boniteti podjetij; 1,8- 13 %) pri obveznem nezgodnem zavarovanju podjetij hkrati z drugimi
akcijami (SUVA) zelo dobre vplive na varnost
Obremenitve iz okolja se tudi pri klasičnem gozdnem delu z motorko počasi spreminjajo, čeprav so še
vedno številne in velike. Uporaba težkih strojev za
sečnjo (harvesterjev) odriva ročnega delavca v vse težje
delovne razmere. Nove obremenitve, kot so monotonija
dela in okvare gibal zaradi ponavljajočih se gibov, ki
429
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jih prinaša delo s težkimi stroji,je mogoče preprečevati
z oblikovanjem kabin, akt1vnimi odmori, spremembo
dela ali s skupinskim delom. Med poklicni mi obolenji
delavcev so še vedno kljub manjši uporabi motorke
pogosta obole11ja rok zaradi vibracij, okvare hrbtenice,
naglušnost. Bolezni, kij ih prenašajo živali, vse še niso
priznane kot poklicne. Povezanost medicine dela z
gozdarskimi šolami in podjetji lahko pripomore k večji
izobraženosti in motiviranosti delavcev in gozdnih
obracov za vamost dela.
Na posebni razstavi Vamost in zdravje pri gozdnem
delu - mehka gozdna tehnika je K WF s pomočjo šte·
vilnih institucij pokazal primerno orodje in opremo.
vodenje dela, uporabo srrojev, vame in zdrave načine
dela. Skoraj pri vseh prikazih so upoš1evali ergonomsko
prilagojenost in primemosr opreme in 1netod. Pri orodju in opremi so podrobneje prikazali naslednje teme:
zmanjšana škodljivost posebnih goriv za motorke,
obremenitve delavca pri različnih načinih obvejevanja
stoječega drevesa, reševanje iz krošnje drevesa, potrebne sile pri naganjanju, sproščanju in obračanju
drevesa z vzvodom, načini sadnje, ki ohranjajo koreninski sistem sadik, uporaba motornih žag za nego
rnladovja, preizkušanje uporabnosti orodja in opreme
(FPA). Pod naslovom Vodenje dela so prikazali: nevarnosti zaradi osamljenosti delavca pri delu, gozdarsko uporabo siscema GPS, simuliranje za učenje
uprav~janja scrojev, optirniranje vrednosti pri pridobivanju lesa, bre?.žičen prenos podatkov z osebnega na
strojev računalnik, izobraževanje in dopolnilno izobraževanje- zagotavljanje eksistence, mednarodni seznam
ponudb na trgu "gozdna tehnika", internet. V okviru
uporabe strojev so bile nadalje obravnavane naslednje
teme: racionaliz<~cija z večnamenskimi stroji (sečnja
in spravilo), zagoravljanje kLlkovosri in organizacija
dela pri visokomehanizir<~nem pridobivanju lesa, načini merjenja lesa, gozdarsko preizkušanje uporabnosti
strojev, varovanje okolja z oprimiranjem porabe olja
za mazanje in z varčevanj em energije v hidravliki,
zbijanje tal pri uporabi različne tehnike, povezave žič
nih vrvi, obdobno preizkušanje žičnih vitlov. Pod naslovom človek in zdravje so še posebej prikazali: nevarnosti sbkanja s traktOlja, radUski klic v sili, varovanje kože pri nošenju rokavic, prehranjevanje med
delom, oblikovanje odmorov in zavetje v prikolici,
preizkušanje osebnih varovalnih sredstev (podloga
hlač, čelada). Kljub številnim prikazom na tej posebni
razstavi prostor, ki ji je bil namenjen, ni bil velik,
nepregleden-pa tudi ne natrpan, tako da sije bilo raz-
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stav lj ene in dobro dokumenti rane prika ze prijetno ogledovati. Nasprotno paje bil ostali sejem ogromen, z zelo
številnimi razstavljalci, in različna gozdarska oprema
pa tudi ostali artikli, na primer maziva, obleke, strojno
orodje, peči, so bili precej pomešan-i med seboj. Tako
je težko ugotoviti razvojne usmeritve tehnološkega
razvoja. Prevladujejo stroji za sečnjo vseh velikosti s
sečno glavo na hidrav(ični roki (harvester). Vse manj
paje strojev samo za dodelava lesa, kjer so orodja na
ohišju stroja (procesor). Orodje in motorne žage imajo
Je manjše izboljšave. Trakt01jev za vlačenje je vse manj
ali pa im<~jo več namenov: na primer dvobobenski vitel
in hidravlični n<~kladalnik ali klešče hkrati. Tudi zgibne
polprikolice dobivajo še dodamo opremo, na primer
vitel. Vse kaže, da povsod razvijajo stroje, ki bodo v
vseh razmerah uporabni za popolno mehanizhanje pridobivanja lesa. Celo države vzhodne Evrope ne zaostajajo, saj so tudi Slovaki na LKT montirali hidravlično
roko z glavo za sečnjo. V razstavljeni ponudbi so prevladali manjši žični žerjavi z vse bolj avtomatiziran imi
vozički. klasičnih žičnic skoraj ni več videti. Vsi proizvajalci opreme in strojev poudarjajo ergonomsko
prilagojenost Najbo lje so ergonomsko dodelane kabi ne
strojev za sečnjo, kjer ostajajo strojni ku le še kreativne:
naloge, mnogo rutinskih funkcij pa prevzame raču·
nalnik. Spremembe in poenostavitve doživUajo že tudi
ročice joystick ob naslonjalih za roke. Oblika ohišja
in kabin strojev ni več oglata, ampak zaobljena, poudarjena je vidljivost. Ergonomske reši1ve niso vedno
najuspešnejše, nekatere so že zastarele, vendar ni več
strojev brez prilagojevanja človeku. Tako so mdi vse
večje tovarne hidrav]ičnih bmionskih nakladalnikov
izdelale zaprte kabine, ki se dvigajo in spuščajo po
stebru nakladaloika in jih je mogoče posebej naročiti.
Številni stroji so radijsko vodeni, na sejmu ni manjkalo
informacijske tehnologije, prilagojene gozdarstvu, pomožnih sredstev v gozdni proizvodnji, na primer goriv
in maziv. Tudi ··slovenski" zgibnik Woody s hidrostatskim poganom, radijskim vodenjem, vitlom in nakladalnikom je vzbujal zaradi svoje velike prilagodljivosti pozornost obiskovalcev.
Pri vsej razsežnosti sejma vedno znova preseneča
množica obiskovalcev, ki se dret~ ajo okoli razstavljene
opreme in se živo zanimajo zanjo. To so številni obiskovalci iz Evrope in sveta (Japonci), pa tudi domačih
kmetov, lastnikov gozdov, podjetnikov in delavcev je
res veliko. Seveda je bila največja gneča v šotoru, kjer
točijo bavarsko pivo.
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Raziskave mikorize v svetu
ICOM2 - Drugi mednarodni kongres o mikorizi~ ki je bil v Uppsali na Švedskem v jul iju
1998
V dneh od 5.-l l. 7.1998 je v mestu Uppsala ozi roma v
univerzitetnem središču Ulmna potekal 2. Mednarodni
kongres o mi kori zi z okoli 600 udeleženci z vsega sveta.
Pred kongresom je bi lo organiziranih tudi več delavnic,
med njimi Jdentiftkacija mikorize z molekulamimi meradami (29. 6. do 2. 7.) in Ekologija, fiziologija in vzgoja
užitnih mikoriznih gliv (3. in 4.7.1998).
Predavanja so potekala v nZ~slednjih sklopih:
~ ekspresija genov, transpot1ni proteini in regulacija
metabolizma,
- molekulama ekologija, biodive12iteta in populacijska
dinamika, funkcionalna ekologija in dinamika združb,
- rnikrobne interakcije v mikorizosferi, pretok hrani 1
in informacij, transportni proteini v end o~ in ektomikoriznih mrežah,
- ekologija in sistema tika endofitnih askomicet,
- stresna ekologija in praktična uporaba mikoriznih
gliv, mikoriza v biogeokemičnih ciklih, mikoriza in
spremembe klime, vloga mikorize pri tolerantnosti
rastlin na stres.
Največji napredek je na področju identifikacije in
diverzitete mikoriznih gliv, kamor se uvršča tudi naš
prispevek o tipih ektomikorize v Sloveniji, velik poudarek je na raziskavah interakcij z ostal imi mikroorganizmi v mikorizosferi ter na uporabi molekulam ih
metod za njihovo identifikacijo. Ponda1jene so bile
potrebe po razvojn metod, ki bi pokazale funkcionalne
aspekte teh zdmžb oziroma posameznih komponent v
njih. Uporabnost nekaterih indeksov raznovrstnosti in
dominantnosti je bila preverjena, podani so bili pomisleki o uporabnosti teh indeksov, ki ne povedo dosti
o dejanski prisotnosti posameznih vrst in njihovi vlogi
v gozdnih ekosistemih. Za zaključek smo na plenarnih
predavanjih o novih metodah v raziskavah rnikorize
pogledali amliize funkcionalnih aspektov mikorize,
npr. uporabnost nekaterih fluorescentnih barvil pri
mikroskopiranju, sprejem različnih vrst substratov (virov ogljika), možnosti kvantifikacije mikorize v koreninskih sistemih z uporabo laserskega konfokalnega
mikroskopa itd.
Praktični del predkongresne delavnice o Identifikaciji miko ri ze z molekularnimi metodami je obsegal
ekstrakcijo in analizo DNA iz ektomikorize in trosnjakov višjih gliv teru porabo baze podatkov, ki jo razvijajo na Oddelku za gozdno mikologijo in fitopatologijo
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v Ultuni ter primerjavo ]astnih rezultatov s to bazo. S
temi metodami smo tudi v Sloveniji že uspešno ~mali~
zirali več tipov ektomikorize (predavanje o tipu ekto~
mikorize Hydnwn n!fescens). Vsa oprema in metodologijaje v gozdarstvu širše uporabna, predvsem pri
genetskih raziskavah gozdnih drevesnih vrst, raziskavah bolezni gozdnega drevja in mikrobiološki[) ra~
zisbvah gozdnih taL Možna je rudi uporaba za raziskave
gozdne favne, saj se isti p1incipi molekularnih raziskav
in opreme uporabljajo npr. za ugotavljanje sorodnosti
medvedov v Evropi ali v gozdni entomologiji.
Na predkongresni delavnici o ekologiji, fiziologiji
in gojenju užitnih mikoriznih gliv je bil poudarek na
komercialnem aspektu gojenja in nabiranja užitnih
mikoriznih gi iv_ Največje zanim<1nje je še vedno za
gliv o' matsutake' (Trichofoma matsutoke), kije komercialno najbolj uspešna in zaradi katere je velika površina gozdov v Oregonu prilagojena čim večji produkciji
sorodnih gob. Sledi gojenje več vrsl gomoljik ( Tuber
spp.), mavrahov (Morche/fa spp.), mlečnic (Lactarius
spp.), lisičk (Cantharel!us dbarius) ter go banov (Srtillus
spp.), tudijurčkov (Boletus edu/is). Zanimivo je, da so
vse raziskave, vezane na gojenje in kontrolo mikOliznih
gliv, vezane na gozdarske raziskovalne inštitucije.
V manj fonnalnem de lu kongresa smo si ogledali Botanični vrt, katedral o, grad in Linnejev vrt. V Uppsali je
namreč delal Carl von Linne (Li1maeus), u(emeljitelj dvojne nomenklature rastlin (Systema naturae, l735). S pomočjo svojih učencev, kij ih je sistematično razposlal
na vse kontinente, je opisal in imenoval velik del vrst
rastlin in živali, manj pa gliv in nižjih rastlin. V UJ1psali
so razvili izredno prijazen in poučen način predstavitve
njegovega življenja in dela, saj seje eden od profesor~
jev botanike specializiral za zabavno-poučno naslopanje v imenu Linneja.
Na ekskurzUi z naslovom 'Gozdovi in gozdarstvo
na Švedskem' smo si ogledali sonaravni koncept gajenja po švedsko, vključno s forvarderjem pri delu ter
narodni park na področju poplavn!h gozdov ob spodnjem toku reke DaHilven.
Stroški udeležbe so bili kriti iz temeljnega projekta
'Koreninski simbionti in pc:Jtogeni razl!čn1h provenienc
smreke' ter aplikativnega projekla 'Rizosfera'.
Dr. Hajka Kraigher
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Kulturna krajina brez kulturne vsebine
Okolje in mi- TV Slovenjja I, 13. 9. 1998
Na prvem programu Televizije Slovenija smo 13.
septembra gledali oddajo Oko Ue in mi, v kareri je profesor dr. Dušan Mlinšek hudo grajal bohinjske gozdove
in gozdarje. Ker posnetka očitanega 'barbarstva' v
prispevku ni bilo mogoče videti, se profesorju lahko
le čudimo. Dejansko ne vemo, kaj je bil povod za tako
hude obtožbe, njegovi pogledi pi) so med nami zbudili
vrsto pomislekov.
Profesorju dr. Mlinšku se naša kulturna krajina ne
zdi kulturna, ker ni porasla z zrelim gozdom. Poljedelstvo je zanj kastriranje krajine, pohabljanje narave,
ropanje. Kultura naj bi bila tam , kjer ni človeka? Sprašujemo se ali se sam ni pripeljal po cesti? Ali profesor
res živi tako, kot sam razlaga kultumi odnos do okolja
-brez dobrin sodobnega sveta?
Bohinjski gozdarji trdimo, da pri nas pod zgomjo
gozdno mejo ni vse tako črno . V oddaji nismo videli
konkremega bohinjskega gozdarskega barbarstva razen
z mahom poraslega hudournika , kjer je prof. dr.
Mlinšek sedel. Da pa javno razglablja, da Bohinj ni
primeren za dopust, ta je pa res predebela, saj je v letu
1998 v telefonski anketi dosegel prvo mesto v priljubljenosti med turističnimi kraji v Sloveniji!
Podatki iz gozdnogospodarskih načrtov nam pokažejo, da je bohinjska krajina med najbolj gozdnatimi
pri nas , bohinjski gozdovi pa nadpovprečno zarasli, s
solidno lesno zalogo in številnimi drevesni mi velikani.
Opravili smo popis najdebelejših dreves v Triglavskem
narodnem parku, ki obsega skoraj vse Julijske Alpe,
in Bohjnj je očitno najbogatejše območje. Vodnik o
drevesih velikanih smo v Gozdarskem društvu Bled
izdali pred dvema letoma in je v prodaji.
Zanimiva je trditev prof dr. Mlinška ob koncu oddaje, da se je slovenski gozd začel razvijati pred petde-
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setimi leti, žal pa zadnja leta zopet propada. To se
povsem ujema s profesorjevo poklicno aktivnostjo V oddaji se je dobesedno znese 1nad stroko in
svojimi učertci . Da ni prof. dr. Mlinšek zamenjal žledoloma za redno sečišče? Če je 1o ujma naprtil
bohinjskim gozdarjem, potem je njegova krivda še
večja in težje opravičljiva .
Zakaj se gospod profesor ni pozanimal pri domačih
gozdarjih? Zaradi preteklih trenj pri izvajanju pretiranih sečenj na bohinjskem? Mogoče! Danes imajo
bohinjski gozdovi dosti manjša bremena. Škodljive
napake iz preteklosti je treba popravili. ln ne samo v
Bohinju! Precej je gozdnogospodarskih načrtov v Sloveniji, v katerih so po osamosvoji1Vi prvič lahko zmanjšali bremena. Ves čas 'barbarstva' pa smo varovali
študijske objekte, med drugim mdi tiste na Pokljuki.
Tudi tako je bilo v minulih pe1desetih letih~
Opravičljivo je, da je bilo Po ho lje poseka no , da pa
sta bili v Bohinju še konec prejšnjega stoletia dve železarni, ki sta preko petsto let topili rudo z bohinjskim
Jesnim ogljem, tega prof dr. Mlinšek noče vedeti, če
prav smo po njegovi želji objavili zgodovino bohinjskih
gozdov.
Vemo, daje profesorjeva zamera bohinjskim gozdatjem stara. Tudi zato, ker nismo za obliko gozdnega
gospodarjenja izbrali njegovega pojma. Naravni razvoj
gozda je preveč dolgoročna zadeva, da bi gospodarjenje
prilagajali vsakokratnemu profesorju . Načrtno gospodarjenje z bohinjskimi gozdovi paje precej starejše od
prof. dr. Mlinška.
časovno

Ivan Veber, dipl. inž. gozd.,
Tone Smukavec, dipl. inž. gozd.,
Lojze Budkovič , dipL inž. gozd .
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Kadri in izobraževanj€
Višješolske diplomske naloge, zagovarj ane na oddelku za gozdarstvo in
obnovljive gozdne vire v letu 1997
DONI K, Jernej
VZROKJ ZA UPADANJE ŠTEVILČNOSTI POPULACTJE POLJSKEGA ZAJCA (Lepus europaeus (Pallas))
NA DRAVSKEM POLJU.- Višješolska diplomska naloga. LjubUana. Biotehniška fakulteta. Oddelek za
gozdarstvo in obnov lj ive gozdne vire. 1997, 11, 31 s., 21 ref
EGART, Bojan
GOSPODARSKI NAČRT ZA BRNOŽ.EVO GOZDNO POSEST- Višješolska diplomska naloga. Ljubljana,
Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire. 1997, 11, 64 s., 8 ref.
HOSTNIK, Anton
PRESOJA SEDANJEGA STANJA CESTNEGA OMREŽJA NA OBMOČJU REVIRJA BOHOR JN
POGLED NA BODOČI RAZVOJ.- Višješolska diplomska naloga. Ljubljana, Biotehniška fakulteta, Oddelek
za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire. 1997, VIII, 38 s., 5 ref.
BRADAČ, Branko

VPLIV STAROSTI GOZDNE CESTE NA NJENE PREČNE PROFILE. PRIMER GGE SOTESKA.- Višješolska diplomska naloga. Ljubljana, Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo in obnov lj ive gozdne vire.
1997, VIl, 39 s., 9 ref.
HUDRAP, Franc
DEJANSKA IN POTREBNA VIŠINA SREDSTEV ZA OPTIMALNO VZDRŽEVANJE GOZDNIH CEST
V REVIRJU STROJNA.- Višješolska diplomska naloga. Ljubljana, Biotehniška fakulteta, Oddelek za
gozdarstvo in obnov lj ive gozdne vire. 1997, Vlil, 57 s., J 5 ref.
ZADNIK, Andrej
DENACIONALIZACIJA GOZDOV NA POSTOJNSKEM OBMOČJU.- Višješolska diplomska naloga.
Ljubljana, Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo in obnovlj ive gozdne vire. 1997. VU, 44 s., 7 ref.
KOMAC, Matjaž
SOCIALNO EKONOMSKE ZNAČILNOSTI LASTNIKOV ZASEBNIH GOZDOV NA OBMOČJU
GOZDNEGA REVIRJA RA ČNA GORA.- Višješolska diplomska naloga. Ljubljana, Biotehniška fakulteta,
Oddelek z.a gozdarstvo in obnovljive gozdne vire. 1997, V, 39 s., 12 ref.
GLAVIČ, Franc 1 ŽAGAR, Anton

PROGRAM VZDRŽEVANJA GOZDNEGA REZERVATA PUGLED- ŽIBEN.- Višješolska diplomska
naloga. Ljubljana, Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire. 1997, Xl, l OO
s., 22 ref.
MOHORIČ, Hinko 1 VEREŠ, Drago
VEČNAMENSKA VLOGA GOZDOV V GGE BRIGA.- Višješolska diplomska naloga. Ljubljana.

Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire. 1997, VII, 83 s., 24 ref.
HREŠČAK, Stanislav

SOCIALNO EKONOMSKE ZNAČILNOSTI LASTNIKOV ZASEBNIH GOZDOV NA OBMOČJU
GOZDNEGA REVIRJA JEZERŠČAK.- Višješolska diplomska naloga. Ljubljana, Biotehniška fakulteta,
Oddelek za gozdars(Vo in obnovljive gozdne vire. 1997, lX, 58 s., 5 ref.
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Kadri in izo braže vatlj e
MALJEVAC, Marko
PREDHODNA IZMERA KOLil:lNE lN OCENA SORTJMENTNE SESTAVE GOZDNE LESNE MASE,
TER NJENA ZANESLJIVOST.- Višješolska diplomska naloga. Ljubljana. Biotehniška fakulteta, Oddelek
za gozdarslvo in obnovljive gozdne vire_ 1997, VliL 23 s., 5 ref.
MIKLAŠIČ, Zdravko

VPLIV PARKLJASTE DIVJAD[ NA INDIREKTNO PREMENO SMREKOVU-I MONOKULTUR NA
MISLINJSKEM POHORJU.- Višješolska diplomska naloga. Ljubljana, Biotehniška fakulteta, Oddelek za
gozdarstvo in obnovljive gozdne vire. 1997, IX, 63 s., 21 ref.
PIRC, Stanislav
VPLIV IZBlRALNIH REDČENJ NA RAST, RAZVOJ JN KAKOVOST SESTOJEV V GGE BREZOVA
REBER.- Višješolska diplomska naloga. Ljubljana, Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarsrvo in obnov lj ive
gozdne vire. 1997. VIII, 72 s., 12 ref.
HORVAT, Dejan
POMEN GOZDNIH OSTANKOV V REVJRJU POLANA.- Višješolska diplomska naloga. LjubUana,
Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo in obnov lj ive gozdne vire. 1997, IX, 82 s .. 28 ref.
JANKO, Vojko
ZARAŠČANJE OPUŠČENIH KMETIJSKIH POVRŠIN Z GOZDOM NA OBMOČJU GGE GORIČKO

11.- Višješolska diplomska naloga. Ljubljana, Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo in obnov!jive
gozdne vire. 1997, IX, 43 s .. 12 ref.
POROČNIK, Milan
VLOGA REVJRNEGA GOZDARJA PRI GOSPODARJENJU Z GOZDOVI NA OBMOČJU GOZDNEGA
REVIRJA URŠ LJA GORA.- Višješolska diplomska naloga. Ljubljana, Biotehniška fakulteta, Oddelek za
gozdarstvo in obnovljive gozdne vire. 1997, IX, 82 s., 21 ref.
KONEČNIK, Matjaž.

OPREMUENOST LASTNIKOV GOZDOV ZA PROIZVODNJO LESA V REVIRill KOZJAK.- Višješolska
diplomska naloga. Ljubljana, Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire. 1997,
VIII, 78 s., 9 ref.
SEREC, Tomaž
POŠKODBE V SESTOJU PRI ZIMSKI SEČNJI IN SPRAVILO LESA Z ZGJBNIM TRAKTORJEM GT70
- WOODY.- Višješolska diplomska naloga. Ljubljana, Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo in
obnov lj ive gozdne vire. 1997, VIII, 39 s., 21 ref.
PODLOGAR, Milan
ČLOVEK IN MEDVED NA KRIMSKO-MOKRŠKEM POGORJU.- Višje~olska diplomska naloga.
Ljubljana, Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo in obnovlj ive gozdne vire. 1997, X, 74 s., 19 ref.
ŠTJFTAR, Stanko
GOZDOVI IN GOZDARSTVO NA SOLČAVSKEM.- Višješolska diplomska naloga. Ljubljana, Biotehniška
fakulteta, Oddelek za gozdarstvo in obnovlj ive gozdne vire. 1997, VII, 29 s., 9 ref.
MIRTIČ, Andrej 1 PRIMC, Jože

ZARASČANJE OPUŠČENIH KMETIJSKIH POVRŠIN Z GOZDOM V SUHI KRAJJNI.- Višješolska
diplomska naloga. Ljubljana, Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo in obnovUive gozdne vire. l 997,
Xl. 135 s., 9 ref.
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Kadri in izobraževanje
BOLCTNA, G"'gor
NAS'!ANEK. RAZVOJ TK PO~TEN GOZDARSKE:GA N.~ScU.'\ MA 51."!\.· \oiije<ol;kadiplomsl:a nalogo.
Lrublr••• Boolehno! ka fakuhcta. Oddelc~ 1<1 go><l.n>tvo or. obnovljiv• gozdne •irc. l'i97. X. OS s_ 50 r<f.

-.NTON( IC. .lan<Z
RAZVOJ POMLADKA V DINARSKEM JELOVEM BUKOVJU V ODVIS"OSTI OD \'PtiVA
RASTUNOJEOE DIVJADI lN STOPNJE Z.A.STRTOSTI TAI.7.DR.f:VESNIMI KJtOSNJAMI • V~jek~>lca
diplomsklt nalog.1.. l.jab!Jana. Riotehm~ka fakulteta., Odddd.: za gvzdarsl\'o in obnv\'l_:ive gozdne vire. 19'1i,
Xl, 59 s.. 1' ref.
KNAVS. BoJan i NOVAK, AIOJ2
IZDELAVA IZHODISt': IN NACRTOVA '<Jli'ESI'OTl/'<A ~IO!NI.· \'lsj<lulska dipiNn•h r.. l"!'•·
l.j\lbiJan.l, lliNchniška fokuhcla. Ck!delck za gozd3Cl>I\ O'" Ob:\OVIji\'C galdnr 'JOT< 1997 Xl 9~ <.,nul

MATKO. ~rane ' lCVZ, Sla\'ko
I'OM I.A.If- VAN.IF (;()ZI>() V NA KRAŠICI V SA\-'I NJ~KI I>OIINI.- Vo<je!olska diploon;ka NI"!'• ·
LJub lJa!la. Bimt.hll!.~ b (.aku!u:l:l, Oddck:k za gozdarsrvo mOOnovljivt gozdne dre '%7. XIV. Rl/ s.. 8 rd
lA KOJ>. iv;m • KOSMAC. Ljubo
GORNJ.~ GOZDNA MEJ.'\ NA JUžNEM POBOČJU R.WlJHE.· YisjtS..,Iska Joplooruko naloga Ljubljana,
B!olclmiška fakullcla, Otldcld:. LO gozdantt\l:o in <Jbn<l\.lii·le _RO.tt.lnt "·irc. 1997, Xlii . 98 :... l4 rt(.
G1adivo Oftd.IA
Mog. Teja Kole.-rovh

GOZDARSKI VESTNIK V LETU 1998
Anketa o pogledih naročnikov na revijo Gozdarski vestnik v letu 1998
Oktobra lelos J• minilo eno leto od prve ankete uredništva med narol:nlki GoLdarskega vestnika
Ceprav številčno skromen, je lakratni odziv predstavljal pomembno spodbudo za vsebinsko ln oblikovno
prenova Vesin ika, ki smo jo ozpeljab v izdanih devetih številkah letošnjega letnika.
Kot inlcialo~a sprememb, oblikovalca nove podobe in urednika revije me ob koncu letnika seveda
zanimo, no kokšen odziv so naletele spremembe med naoočnlki Veslnika. Bolj kot moja osebna
radovednost. pa je pomembeo ureanlski program za leto 19991er vsebinska in gralična podoba Vestnoka
v letu, ki priha1a. V ta namen smo pripravili podoben vprašalnik kol lansko leto, s kalerim se obračamo
na naročnike in bralce Vestnika. Prosimo. da Izpolnite priložen anonimni anketni vprol;alnok ln nam ga
najkasneje do S. de<:embra 1998 vrnele na naš naslov.
'ise vase pripombe bomo rasno prelehtali in po&kusill upošlevatl pri bodočem delu. Upamo, da bo
tokralni odziv šte,11 čnejši, zato se vsakemu, ki si ~o ~~<el desel minut časa za anketo. že vnaprej iskreno
zahvaljujem.
Urednik GozdarsKega vestnika
Mag Robert Robek

Mapovedujemo in vabimo
Zveza gozdarsltih društev Slovenije organizira posvetovanje:

VARNOST IN ZDRAVJE PRI GOZDNEM DELU
V Ljubljani, 26. 11.1998. začetek ob 9°0
dvorana Gozdarskega inštituta Slovenije

Vsebi na posveta
VAR OST V SLOVENJJI I P RI SOSEDIH
Andrej KOTNIK, Zavod za gozdove Slovenije OE Novo mesto, Težje nezgode pri delu v slovenskih zasebnih gozdovih
Pavle KUMER, Upok. predavatelj BF-gozdarst''O, Varnost dela v d ržavnih gozdovih Slovenije
Mitja FAVAl, Zavarovalnica Triglav Nezgod no zavarova nje oseb. ki opravljajo gozdarski poklic

Ivan MARTINlC, Šumarski fakultet Zagreb, Perica FRK.OVIC, Hrvatske šume, Va1·nost in zdravje pri gozdnem delu
v Hr vaškem gozdarstv·u
Heinrich STADLMANN, Socialversichenmganstalt der Bauern- Dunaj Varnost pri delu v avstrijskem gozdarstvu
Mirko MEDVED, Gozdarski inštitut Slovenije. Nezgode in tveganje pri poldiencm in nepoklicnem delu v gozdu
ZAGOTAVLJANJE VARST VA IN ZDRAVJA

Bogdan PLESNJCAR, Gozdno gospodarstvo Postojna Zagotavljanje ukrepov varstva pri delu pri n1anjših pravnih
osebah, ki izvajajo proizvod na del a v gozdarstvu
Andrej KASTELIC, Gozdno gospodarstvo ovo mesto Varstvo pri delu ua GG ovo mesto
Janez SLAVC, Zavod za gozdove Slovenije, Organiziranost varstvaa>ri delu na Zavodu za gozdove Slovenije
Rafael VONCINA, SGG Tolmin, Vidiki hu manizacije dela pr i posodabljanju spravila lesa z žičnicami
Marjan DOLENŠEK, Kmetijska svetovalna lužba Slovenije, Varnost pri delu v slovenskem kmetijstvu
MOŽ OST] 1 PRED LOGI ZA IZBO UŠANJE
Marjan LIPOGLAVŠEK, BF -Gozdarstvo, Možnosti za boljše zagotavljanje varnosti
Edvard REBULA Upok. prof. BF~Gozdarstvo, O mejevanje obremen itev seka ~a pri delu z motorno žago
Franc STRLE, Klinika za infekcijske bolezni in vročinska stanja, Lymska borelioza
Cveto VRšič, Andreja FATUR, Inštitut Republike Slovenije za rehabilitacijo invalidov R~evanje delovne in zaposlitvene
problematike i.J1validnih delavcev v gozdarstv u

Jurij BEGUŠ, Zavod za gozdove Slovenije, Vloga ZGS pri zagotavl,janju varnega dela \' zasebnih gozdo·vih
Z AKONODAJA lN JZOBRAŽEVANJE

Darko DELAKORDA. Ministrstvo za notranje zadeve, Vloga policije pri obravna\'anju nezgod v zasebnem sektorju
gozdarstva in kmetijstva
Milan SR..NA, MDDSZ- Urad za varnost in zdravje pri delu, Predpisi s pod ročja varnosti in zdr3Yja p ri delu v okviru
implementacije:: smernic EU
Tatjana PETRIČEK, Ministrstvo za delo, dmžino in socialne zadeve, Zakonodaj a s področja varnosti in zdravja
Miran KALČIČ, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, Zakonodaja s pod ročja pokojninskega in invalidslcega
zavarovanja
Pavel VRTOVEC, Srednja gozdarska in lesarsk-a ola Postojna, Osno"na poklicna izobnzba - pn'i pogoj za varno in
zdravo delo,. gozd ars tvu
Po ko n č an em posvetu (okoli J 7. ure) bo organizirano srečanje udeležencev posve.ta in otvoritev
fotografske razstave.
Vsi ki Vas vsebina zanima, se lahko prijavite za posvet na naslovu: Zveza gozdarskih dn .tštev Slovenije, Večna
potl-; Lju.bijana, tel:it6 1~343-:1COlizacaJa znaSallf.DO(fSTT.Lbormk z vsemi referati bo objavljen

po-

posvetu (5000 SIT).

Društvene vesti
Slovenski gozdni delavci med svetovno elito
(Avstrija 19. - 23. maj 1998)
Slo ...·enska ekipa v sestavi Bogdan Ambrožič
tekmovalec (Gozdarstvo Kras - Sežana), Mirko
Kuhar- tekmovalec (Gozdno gospodarstvo- Brežice)
in Emil Kovšca- tekmovalec (Gozdno gospodarstvo
-Postojna) pod vodstvom Adolfa Trebca (Zavod za
gozdove Slovenije - Območna enota Postojna) in
Marjana Vadnu (Srednja gozdarska in lesarska šola
Postojna) se je udeležila 23. Svetovnega prvenstva
gozdnih delavcev (23. Forstarbeiter- Weltmeisterschaft) v Avstriji od 19. - 23. maja letos.
V sredini maja, po uspešno izpeljanem l. državnem
tekmovanju gozdnih delavcev v Postojni (9. maja), smo
pri Gozdarskem društvu Postojna izpeljali še enotedenske priprave državne ekipe za svetovno prvenstvo. Na
pripravah so sodelovali štirje najbolje uvrščeni tekmovalci državnega tekmovanja. Priprave in odhod ekipe
na svetovno prvenstvo so podprli Gozdarsko društvo
Postojna, Sindikat gozdarstva Slovenije in Sindikat
delavcev Zavoda za gozdove Slovenije, Husqvarna iz
Kopra, Unicommerce- Stihl Ljubljana, Gozdno gospodarstvo Postojna, Planika Kranj, Kam ex '95 d.o.o. iz
Vrhpolja, Česnik Karlo d.o.o. iz Postojne. Zavod za
gozdove Slovenije ln Srednja gozdarska in lesarska šola
Postaj na. Stroške nastanitve ekip je krilo avstrijsko
gozdarsko ministrstvo ob pomoči proizvajalk motornih
žag Husqvarna in Stihl.
23. Svetovnega prvenstva gozdnih delavcev v
Avstriji se je udeležilo 83 tekmovalcev iz 27 držav,
večina evropskih z Rusi, Belorusi, Estonci, Litvanci,
tekmovali pa so tudi predstavniki Kanade, Hondurasa
in daljnega Čila.
Slovenija se je kot samostojna država prvič s svojo
ekipo udeležila teh tekmovanj, ki izvirajo že iz šesrdesetih let. Prej smo Slovenci sodelovali kot člani v
državni ekipi bivše Jugoslavije, vendar pa je zadnji
Slovenec nastopil že skoraj pred 15 leti.
V Gmunden (območje Salzkamrnergut) v Gornji
Avstriji smo prišli v ponedeljek dopoldan. Popoldne
so organizatorji na zanimiv način (s samostrelom),
izpeljali žrebanje startnih številk. zvečer pa je potekal še seminar za vodje ekip in sodnike.
Naslednji dan smo si ogledali turistične znamenitosti dežele Gomje Avstrije in prizorišče prvega preizkusa gozdnih mojstrov. Popoldan je sledila svečana
otvoritev tekmovanja na mestnem trgu v Gmundnu,
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kjer je kot slavnostni govornik nastopil avstrijski gozdarski minister. Otvoritev so v nočnih urah po časti 1i
še z velikim ognjemetom v parku kongresnega centra
Toskana, v neposredni bližini gozdarskega izobraževalnega centra (F orstliche Ausbidungsstatte Ort 1
Gmunden).
Prva preizkusna disciplina, podi ran je drevesa na
določen cilj, na količek, ki je postavljen 15m od debla
in prinese tekmovalcu največ točk, je potekel la v gozdu
družine Mayr- Melnhof, veleposestnikov in lastnikov
druge največje tovarne za izdelavo kartona iz starega
papirja na svetu, v bližini kraja St. Georgen v okrožju
Atter. Svečana razgl7lsitev prvih zmagovalcev je bila
v središču mesteca St. Georgen.
Drugi tekmovalni dan, ko so bili na vrsti preizkusi
obračanje meča in menjava verige, kombinirani
in preclzoi rez, so pripravili na mestnem trgu mesteca
Gmunden ob jezeru Traun.
Na strokovno-ruri S[i čni eks kur zij i smo si ogleda 1i
helikoptersko spravilo lesa z zmogljivostjo 2, 7- 3,5
kubičnega metra lesa na enem letu, spravi lo lesa z
žičnico in novo odprte terme Geinberg.
Zadnji preizkus je bi 1 kleščenje vej, ki prinaša
drugo največje število možnih točk. Zaključni preizkus

Slovenska ekipa (Foto: A. Trebec)
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se je odvijal na sejmiščncm prostoru mesteca Ried v
okrožju !nna .
Skupno se je Slovenija nvrstila na 21. mesto med
27. ekipami, kar ni ravno zavidljiv rezultat, je pa to
vseeno boljše, kakor zadnje mesto. Povem naj, da so
se za nami uvrsti le ekipe Rusije. Bolgarije, Kanade,
Belorusije in Hondurasa . Zmagala je ekipa
Nizozemske, kar je gotovo presenetljivo, saj vemo,
kakšna je njihova gozdnatost in kako nepomembno je
tam gozdarstvo. To je tako presenečenje, kakor je v
časniku "Delo·· že komentiral novinar Mil an Il ic, kot
če bi bila Slovenija svewvna prvakinja v morskem
ribolovu . Vendar se je treba zavedati in rezultati to tudi
kažejo , da ni pomembna samo gozdnatost dežele, tem~
več tudi celosten pristop ter razumevanje in podpora
širše javnosti, kot seveda tudi gozdarske stroke. Poleg
gospodarstva, proizvodnje in znanosti so pomembna
rudi gozdarska tekmovanja . Tu je hkrati veliko pri~
lažnosti za izmenjave izkušenj varnega dela in tehnike
dela . Navzoči so tudi vsi večji proizvajalci orodij in
strojev ter zaščitne opreme.
Na drugo mesto so se uvrstili gostitelji Avstrijci,
slede pa jim Finci, Švicarji, Švedi in na šestem mestu
so pristali Nemci. Razočarani domačini so sebe in vse
ostale tolaži IL, daje potrebno olimpijsko načelo "Važno

je sodelovati in ne zmagati! ", spoštovati tudi na goz,
darskih igrah.
Posamično so se od 83. sodelujočih gozdnih mojstrov uvrstili takole (3 Avstrijci so nastopali zunaj
konkurence}:
l. John van Kampen- Nizozemska
2. Arjan Essenstam- Nizozemska
3. Vesa Kurki- Finska
4. Hans Ranner- Avstrija
5. Herman Stocker- Avstrija
6. Gerhard Briechle- Nemčija
42. Bogdan Ambrožič - Slovenija
62. Mirko Kuhar- Slovenija
68 . Emil Kovšca- Slovenija
Razšli smo se z obljubo in nalogo, da bomo septembra leta 2000 na Norveškem uvrščeni v zgornji
polovici med najboljšimi .
Vsem, ki so nam stali ob strani, nas vzpodbuja li in
tudi finančno ter materialno podprli, bi se v imenu
slovenske ekipe na,iprisrčneje zahvalil in obenem pozval za pomoč za udeležbo na 24. Svetovnem prvenstvu
gozdnih mojstrov leta 2000 na Norveškem.
AdolfTrebec, dipl. inž. gozd.

Kraško gozdarsko društvo se predstavi
Kraško gozdarsko dmštvo je z zakonsko spremembo o preimenovanju društev iz leta 1996 nasledi lo dotedanje Drušrvo inženiljev in tehnikov gozdarstva Sežana. To društvo je bilo med p1vimi pobudniki usta~
novitve Zveze gozdarskih društev v Sloveniji in je štelo
več članov kot danes. Danes je v Kraško gozdarsko
društvo Sežana včlanjen ih 33 članov, od katerih je :
30 delavcev zaposlenih na ZGS OE Sežana in
3 delavci Gozdarstva Kras.
Glede na maloštevilnost svoj ih članov je bilo društ vo vsa leta zelo aktivno na različnih področj i h . Aktivno
se je udeleževala strokovnih srečanj, povezovalo z
drugimi strokovnimi službami. sodelovalo na kulturnih
in športnih priredi[vah ter skrbelo za popularizacijo
gozdarstva predvsem med mladimi .
Tudi dan,es društvo nadaUuje tradicijo, čeprav v
nekoliko okmjeni sestavi, vendar prav tako celovito
in hannonično, saj se njeni clani zelo angažirajo za
438

vsako dejavnost. Današnje aktivnosti društva so povezane predvsem:
- z izobraževanjem svojih članov ter širjenjem gozdarske in ekološke zavesti med mladimi . v vrtcih in
šolah. največkrat v obliki predavanj in strokovnih
vodenj po gozdu v okviru naravoslovnih dnevov,
- z organiziranjem večdnevnih izletov svojih članov po
Sloveniji in tujini,
- s sodelovanjem v Zvezi gozdarskih društev ter
- s sodelovanjem in povezovanjem z drugimi gozdar~
skimi društvi v obliki strokovnih in družabnih srečanj .
Kot majhno društvo bi radi svoje aktivnosti razširili
še na druga področja. Zato si v prihodnje prizadevamo
predvsem: udejstvovati se na športnih in drugih prireditvah, ki jih organizira Zveza gozdarskih društev,
poglobiti sodelovanje in izmenjavo izkušenj z drugimi
gozdarskimi društvi, prevzeti skrb za vzdrževanje gozdarske koče, okrepiti stike z obmejnimi, zlasti italiGozdV 56 {1998) 9
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janskim i gozdarji, ter pridobiti nove člane, rudi iz drugih sorodnih strok.
Vsak član Kraškega gozdarskega društva plačuje
članarino, ki letno znaša 6.000 tolarjev. To za majhno
društvo ni veliko, zato si tudi mi, kot vsa ostala društva,
pomagamo z zelo dobrodošlim sponzorstvom.

Vsi, ki bi radi sodelovali z nami ali se včlanili v
dntštvo. ste dobrodošli na naslovu:
Kraško gozdarsko društvo Sežana, Partizanska 49.
Sežana ali na telefon 067/32-461,067/32-490.

Branka Hvala

Popravki:
V prispevku: Biotska raznolikost kmetijske krajine v k. o. Kozana v Goriških Brdih (zahodna Slovenija), avtorjev J. Papež:, l.
Dilkskobler. M. Peru~ek, V. Čemigoj. objavljenem v GozdV 56 (1998) 7-8, se besedilo k sliki 5 pravilno glasi: Kostanj je za
t.luplarje klju~na dreves na vrsta (For wvity ne.> ten chestnut is n h')'Stvne specie.l"). Na sliki 6 so izpuščene nekatere črte, ki povezujejo
1ro lične odnose. Pravilna slika je:

Slika 6: Prehrambeni splet, ki omogoča krhko ekološko ravnovesje v
Spodnjih Brdih

Figure 6: Food web which supports
the fragile dynamic equilibrium in the
lower pari of Goriška Brda reg ion

V prispevku: Novi magistri v

Lesna
sova
Towny owl

Kanja
Buzzard

Drevje
Trees

Grmovje
Shrubs

gozdar~tvu

Kuna
be lica
Marlen

Lisica
Fox

Zelišča

Herbs

Trave
Grass es

je pomotoma izpadel pripis na koncu:
Gr<ldivo uredila

Mag. Teja Koler-Povh

Uredništvo
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KRKINA MOŠKA KOLEKCIJA

KOZMETI KA ZA MOŠKE

LJon Rock je potomec leva.
l<i je označil Ronhill,
najprepoznavnejšo dišavo
moškega 80-tih. Vsakega
izmed petih različnih vanjev
odlii<Uje l<ot skala trdna levja
moč in plemenitost. Lion
Rock je otrok 21 . stoletja.
zato priznava veljavo
najrazličnejšim vrstam levov,
kajti vsak moški lahko na svoj
način vpliva na svojo in tujo
usodo ter na življenje in svet
nasploh.
Kakšni so toreJ Krk.Jnllevl?
Levjo kolekcijo Lion Rock
tvori pet dišavnih linij. ki so
namenjene petim različnim
življenjskim slogom sodobnih
moških:

Llon Rock Black je
skrivnostni zapeljivec.
Mimoidoči moški, ki te z.ačara
lqerkoli. Obeta veliko, a skrito
pričakovanje . Njegova
notranjost in pravi jaz pa sta
v resnici narejena iz čiste
romantike. Takšna je tudi
njegova dišava- skrivnostna
in romantična .
Llon Rock Cool si drzne, zna
in gre. Ni je stvari, ki si je ta
moški ne bi znal narediti.
Najsi visi na elastik! nad
globokim prepadom ali z
balonom med oblaki - zmeraj
je hladen kot led in miren kot
škotski ovčar. Lion Rock Cool
vzame vse, kar lahko nudi
življenje. Je lev, ki mu ni
nikoli dolgčas.

Lion Rock Red je namenjen

moškim, ki prisegajo na
eleganco in verjamejo v
večno lepoto. S prijetnim,
klasičnim vonjem bodo zlahka
sporočali svoje videnje sveta.

Llon Rock Light je lahkotna
dišava, ki zapelje predvsem
mlajše. Izvrstno namreč
poudarja njihove dobre
lastnosti , kot so idealizem,

zvrhana mera upanja, svež.ina
in to. da se jim obetajo velika
dogajanja. Takšen levič ,
pravzaprav ž.e pravi lev,
zmore vse in vse poti so mu
tudi odprte.
Llon Rock Blue Sky je vonj
za dinamične. Osnovno
vodilo tega leva je svoboda,
živi kar se da sproščeno in ne
pozna meja, Njegovo
telefonsko številko lahko kar
pozabite, saj ga ni nikoli
doma. Njegov dom je ves
svet.

Posamezne linije kozmetike
Lion Rock vsebujejo vse
pripomočke z.a nego sodobno
urejenega moškega. Losjon
pred britjem, !osjon po britju,
dezodorant v spreju,
dezodorant v stiku, peno za
britje, kremo z.a britje, gel za
tuširanje, toaletno vodo in
balzam po britju .

SOŠKO GOZDNO GOSPODARSTVO
TOLWN d.d.
Bnmov drevored 13. 5220 Tolmin
lel. 386 6:i 18 11 300
faks 31!6 65 81 820

Z 51 LETNIMI IZKUšN.JAl\U
• OPRAVUAMO SEČNJO IN SPRAVILO LESASPEClAI.IZJRA,"'I SMO ZA žičNICA RSKO SPRAVLLO
TUDI 'lA NAJBOU ZAIITEVI\'1H TERENIH,

• IZVAJAMO NEGOVALNA IN VARSTVENADELA
GOZDOV,
• PROJEKTIRAl\110, GRADIMO IN V?.DRZUlliMO GOZDNE
CESTE IN VLAKE TER OPRAVLJAMO MINERSKA IN
DRUGA ZElv!EUSKA DELA,
• NUDIMO SERVISNTI STORlTVE ZA GOZDARSKE,
KMETUSKE IN GRA DR ENE STROJE,
• ODKIJPUJEMO LES NA PANJU lN NA K.AMlONSKl CESTI,

·

• PRODAJAlv10 GOZDNE L,ESNF SORTIMENTI!. RAZNIH
DREVESNIH VRST TN KAKOVOSTI TER DRUGE GOZDNE
PROJZVODE,
• OMOGOČAMO, DA TUDT VJ DOBITE R.EVfJO CENP.JE.
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Od zgoonje pomladi do poz1e jeseni smo v norovi, no ~prehodih , pri
šp:ttnih dejovnosilh olr p11 delu no vrt , v gczd•J. no plcninskih pa~n ikih ,
fXlSebno o'o vodr in proti večeru neusmiljeno izr:oslov!jeni pikom roz1 i čn i h
insektov i:-~ ugrizom klopov. Posledice nisCl samo skeleče in srbeče .
lernveč ~o prki rn ugrizi .:::.1ko tudr nevarno kužnr
Da klopi preno5op ~lopni meningrlrs, je že dolgo Z!lano. Nikakršne
novoslludr ni, do je rozsajolo no[pre1v krer iki, zadnjo lela po iudi pri
nos nevorM bo!ezen , ki jo žo l mnogi že poz~ojo lymsko boreliozo.
Prenokl1o jo klopr rn druge kNosesne žuželke. Po kuznem ugrizu se no
zoče!ku o~rog n1ego no koži zočr~o širili konce nlricni rogi, ki kmalu
izginejo. Ce okužbe ne opozrmo in je ne zd•ovi:r.o, se vg.,ezdr v tele~u
in pogoslo hudo prizadene sklepe, srce oli druge organe. Z~lirno bhko
ludi ~e-z nekcj lel po okužbi .
.
Mor lo pomen i. oo .1e moramo izogibolr gi·bonju rn delu no pr051ern2
Seveda nel Prov po ravnamo. če se zosblimol
lkrn'wvlla zo.ščllo ped mrčesom 1e upo:ooo iliseklicidov in :epelen·ov.
Kol vemo rr,seklrcrdi m1čes uniču j ej o Uporobl'cmo ·.. v pro~ orv oli no
prostem . Repelen1 1e skupek obmmb ~h 5novi pror. nodležnim žužel om;
nono~o o go r.o 'OŽO . Mrčesa ne vnr ču1e. marveč. go zorodr svo1ih
odbij o j oči 'oslnoslr odvrača . Po možnc~u že od do!efo. zogorovo JXl
od pikorrjo rn se~crrjo .

1C~ KRK~ KOZMETIK~

Repetenti iz Krke Kozmetike zor.esljrvo o::lgcnjojo ~orncrje. lopa,
obOde, mu~ic e in drug mrce~. D;o slo ., cbliki spreio rn en v oblrkr gela
v~i lrije pe .'>0 p1ijazni čbve u ir. okoi1u . Sprc:o delu:ero ro porrsnr plrn
in ne zvr~u1e1o ozona v o zmčj u. Nono.i.omo ph no nepokrile dele !eleY)
f\lo obra z vedno z roko , do nE bi repelent pri,Sel v uslo, nos olr očr
Pri merni so tud i zo zosč rlc otro~, vendcr noj jih uporobl1oio ro1e pod
r.adzorslvorn odraslih
Biban parfumiran i repelent sprej s pumpico z ekstra
dolgotrajnim učinkom rmo izredno vi5oko koncenlroci1o akl rvne
snovi. Uč i nKuje kor šesl do csem ur. Izvrstno varuje vse, ki ~e dlje
zadržujejo v okolju z veliko mrčesa: npr. ribiče, lovce, lurisle v eksotičnr~
krajih in druge.

Naravni repelent Biban bio ~.el 'l'S~buje !<o~binocijo sinlelične~o
repe!enlo z nor ovn1m repe;enlom Or!em crlroneie r~ Aloo Vero, kr kozo
fX)m irjo in vlaži. Biban bio gel je zomdi nezne seslove in n2govolnego
delovan ja idealen zo učinkovi:o zoW:o olroške cli občutljivej5e kože
odraslih pred insekli .

LETOŠNJA NOVOST Pips bio repelent je primeren za zaščito
ljudi , ki

!le

gibljejo v predelih, kjer je koncenhacijo insektov zmerno.

Učinkuje šliri do pel ur. Vsebuje naravnr repelenl olje cilronele, ki ima

izredno prijeten vonj . Di~krelno voruie pred mrče~om med večerjo na
terasi, no pikniku, no koncerlu no prostem in drugrh oblikah sproslilve
v naravi.
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Slovensko gozdarstvo ln Evropa
Lelo 1998, v kate~m smo VJtliko ston/J za llldju6nev Slovenije v Evropsko
Toje hkrati Telo, v lnlterem so vlade evropski/> drtav podprle
ldt/JO o oblikovanju slwpne gOldiiJ's~e polf~ke, ki /emelfi na tr~joostnem
(IOitiJC<Jerjenju l gozdovi Po sedBfllem raz.urnevanju seslavljajo !rajnostno
QOSpOd&rtlinje trije slebfl, HI h>()(BJO bili enakopravne obravnavani: SOC1alni.
ekonomtkl ln okoljski Socialni v•dik l1fJema moznost• zaposlovanta na
podf'OtJ/h gozdtrarvtl ln lovst:va l~r okoljskega in kmečkega lllnzma
Gospodltr$kl attW ~attvljiiJP ekonomski utlnltl gomov.lova. nelesmh gozdnih prolzvoaov
tar /man~no ovrtdnO/erv- ntiOSn•ll funkcij gozdoV Okots~t~srttbtr Obsega funkcije gozdoV z
vidika varovanfa mfrallruktwn•h t>bjoktov ln vodf>zb,mJ/1 obmoBj, za§tlte pred \'e!I0\0 .,
oblikovanje t/o'Je/tu pt1jtZ"IItJ' okolja. Nekateri el.me~~N trejnostnllt}a QOSI>Odarjettja ion8}0
&konoorsi<l zn.U,.dfiJQII bo polreb110 ovrodnclltl, da bl lehi«> OC<ltllk "'pre<lslavlipot'!*! gomov
t<Jdl zun!JI sttolrt Nt tzbonskJ konleret>Cl flpr'eJitla I'SteVIOOSka '""'ile ln kazelrn/u za trap10$ff'0
gospotf!!t/enf8 z gozd<M bodo pnmemt»n ~k u ob/el<tMIO pretoJO "' Pf'I'M~vO
goapodJII}en/A IVtli v ~tli)/,
Stovenl;a nikllkot'IW ~na uttdku prai<Ae ~ gospodarje{lja, VOhdar pa bo ne tej
pot• potrebno pre~Mg.U H mf!090 ovir Ena/rrned ow za klllr.DIKlifno ~po nasJfJ
m~liflaln rezdfobttM (IOldna pousL Povple{NJ pose$1 v uubnih gozDovih znM8 2..3ha..,
z ekonom!kii<Jalotd.lta 111 fteVlln~ gozdne~enttn8WJlfe tela.Lastnikigazd<Npogo.sto
mso reint•,_ rvrl ur,po$01>1~111/n O()(e~ ze delo v gotdU. rnro bo1r8M ul<repe gospodarske po/11J/<11 11$1M/l"vohNijan}t ln ~gordne pouSIJ ter vdv,g u~•
gozOnlh poa$tnl<oV Prof/nimi Vr,poSIOflnJII bodo mml b/11 OlplJI>Iz1t8nilaJn. dli bodo doset}f
(:Im Vf4 krog Ult>/lf('81n/loh gozdnih poNIInlkav F'r.v lllko I7>0fiiiiiO spodbujeb tdrolevahJe
Wtnlkovgozdlw da dlopnemo ~ ~ dM 111 «>ulemoop!Jtnalne e/lotlom$/Ce
<J6nQ Potrebni; bo Z"90/ovhl ptOre6JtlsJ<il ndJ/Ve Ul WIMltClten/& t&h ~
T$ko~la:llldrtlhvetl/fl la$b!OI<oYf/OldoiiSI)(flll m1Jd$J/Uirll.",.4"'- lobodo
{Xtcblil<rNaJ gozDarstvo za vstop ~v Evtopsl<o ~ Pont>vno moramo (JfeAbJ prronltte
progt8111B f/OldiWWI ostabhulrterx:w ne ~f/Oldltrsfv3, med lca/1118 S<>djo I1Jtli stdwancrJe
Uredbe S\<914 Ewope ~ ~nqe u rzvedbo delne lllls/ednjih podrol,Ur gozdt>o
~ POQOldovatye,
dala, fJ'ifdtPgozdtllh cest, ~gozdov.
vetsM> prM potetf. pomot ldnlttt~~tm lutnllaW gozdov ne nletku njl/lollflg8 deloval!fr> in
ptJrtrOt $WIOV!tbwn IJutbllrn. lJI pndob/tllv Nil flfldslltv bD po/rebno t»JiiH!o sodeloVBn}e vseh
$110k()'lnlh lflftltut;1J, loJ bodo 11'0'10/e pnpnv'IJ ptt".",. opetlltlvna naltte.
~ OfVall/Mie fiOZdove, 111so/eo tiiZWelflslJiuclie na podrotju lzobn!Zevan;a. 18ZJMOV8flJ8
., n~. taQ$!eJ~mo pa na f101fr04u ntebnlh gozdov, lnko Qle<felzOOrafevai'1/(J. u${Joseotw;.., povtzover!}ll ttutnlkovgozdov, ~Ol tudi pnlzkorl4<anju razpo/olfJIVelesne mase ln
pLulnlrfu gozdnih lo:sm/1 p!'lllttlodovnt trp Utwn, d& bomO neksjlell nalog 11$1J8!no re!III tudi
• ne~m It/It ob dos/ediNim upo4,.....fljll lllf».tt 111 ln8n0tll. JllVnlltJBintMeaa t•r lllt)lt•mnlh
1ntetesov lasJnlkov gozdov. VefJetno a. borno v mnfnjlh ve~ktalmzhll}sH. vender pa sem
p<eprilan, ~borno te razlike te!Ur s .!/l'ptllm in de/I>OI<fllt/tnlm pristopom.
Naj ff8 mnw zato/1m St&ltt<J iti ~Ino tiOYO /elO f 999 vsem, ki SI) ukvaiJllJO Zgozdorst:vom,
zaupajo v QOz~rsko ~rokom CIIn/jo gozdoYe kot na!e najve~je bogsst:vo.

unyo. se •zla/Ca

--fiOit--

Mal<lfmll/jan Moho~ dipl. iriL gozd

c ..crv66ti89CJ ,o
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1.1 Splošne

značilnosti

zgornje gozdne meje

1.1 Typical characteristics of the upper timberline
Mehanizmi razvoja ln ohranitve življenjskih združb delujejo v smeri prilagajanja naravnim pogojem, ko pa pogoji postanejo preveč zahtevni in so
prilagoditve nemogoče, združba izgine. Takšen kraj je tudi zgornja gozdna
meja. Gozd potrebuje za svoj obstoj neke minimalne pogoje, ki nad gozdno
mejo niso zadovoljen i. To so številni ekološki dejavniki in glede nanje delimo
zgornjo gozdno mejo na več tipov (MLINŠEK 1POČKAR 1STRITIH 1987):
1. Orografska gozdna meja nastane zaradi povsem neprimernih reliefnih
razmer za rast. Sem prištevamo prepadne stene, stalne plaznice in
hudourniške struge.
2. Edafska gozdna mej.a je pogojena z neugodnimi ta/nimi razmerami.
Nastane na robu močvirij, preveč skalovitih območij in melišč.
3. Klimatska gozdna meja je definirana kot črta, kjer gozd preneha rasti
zaradi neugodne klime. Ta meja naj bi bila potencialno najviše. Prava
klimatska meja je možna, kjer so edafski in orografski pogoji ugodni.
4. Antropogena gozdna meja nastopa na mestih, kjer se je človek vključil
v preoblikovanje okolja in s pašo in turizmom spreminja obliko naravne
gozdne meje.
Za preučevanje zgornje gozdne meje je osrednjega pomena klimatska
meja. Tranquillini (1979) opozarja na tri možne vzroke, ki določajo preživetveno mejo v gorah:
- negativna bilanca ogljika,
- zadržani fenološki cikli,
- nezadostna odpornost proti škodljivim dejavnikom.
Ključni dejavnik naj bi bila zimska izsušitev ali mraz na suša. Na določeni
višini je vegetacijska sezona prekratka, da bi poganjki oleseneli. To tudi
pojasnjuje, zakaj je zgornja gozdna meja tako povezana z izoterma 1O
(povprečna julijska temperatura), še tesnejšo korelacija pa dobimo med
zgornjo gozdno mejo in srednjo dnevno maksimalno temperaturo 11,1 °C
v rastni periodi. Kotar (1998) našteva dejavnike, ki negativno delujejo na
produkcijo biomase oziroma fotosinteze:
- nižja temperatura zraka in tal.
- krajša vegetacijska doba,
- nižja koncentracija co2,
- večji učinek fotooksidantov,
- večja nevarnost pozeb v rastni dobi,
- močnejši vetrovi.

oc

Postopno slabšanje ekoloških pogojev, potrebnih za uspevanje gozda.
se kaže v obliki prehodnega pasu nad sklenjenim sestoj em. Ta pas imenujemo prehodna ali bojna cona. Tranquillini (1979) v tem primeru razlikuje
tri meje:
- sestojno mejo,
- drevesno mejo,
- mejo pritlikavega drevja.
Obstajata dve teoriji. Prva trdi, da je postopen prehod posledica slabšanja
rastnih pogojev z dvigovanjem nadmorske višine. Drevesa lahko uspevajo
samo posamič, saj le tako dobijo dovolj svetlobe (FRANKHAUSER 1
TRANQUILLINI 1979). Druga teorija trdi, da kjerkoli rastejo posamezna
444
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drevesa lahko raste tudi sklenjen sestoj. Sestoj namreč oblikuje ugodno
mikroklimo. ki pomaga posameznim osebkom preživeti, osebki zunaj sestaja
pa hitro propadejo. (SCHARFETIER J TRANQUILLINI 1979). Novejše
raziskave govorijo v prid drugi teoriji, saj so skoraj v vseh primerih, ki so jih
raziskovali v Alpah, prevladovali ob zgornji gozdni meji strnjeni, deloma
zelo gosti sestoji (TRANQUILLIN 11979).
Klasična delitev govori o alpskem in dinarskem tipu zgornje gozdne meje.
Razlike naj bi pogojevala predvsem količina padavin. Zaradi atlantske klime
naj bi bila graditeljica dinarskega tipa bukev. kontinentalnejša klima Alp pa
pogojuje smreko in macesen. Na vzhodnem delu Alp je smreka primešana
macesnu, na zahodnem pa dominira nad njim (GAMS 1976, LOVRENČAK
1977). Po mnenju večine raziskovalcev naj bi bifa zgornja gozdna meja v
Sloveniji zaradi antropogenega vpliva za 200-400 m znižana pod naravno
gozdno mejo (CIGLAR J WRABER 1 PLESNIK 1 GAMS 1 DIACI1998).

1.2 Zgornja gozdna meja v Sloveniji
1.2 Upper timberline in Slovenia
Pestrost Slovenije se odraža tudi v pestrosti gozdne meje. Pestrim tal nim
in klimatskim dejavnikom se je pridružila tudi pestra zgodovina: različne
države, ki so vsakič zarisale nove meje in nove lastniške odnose. Slovenija
je izjemno pisana krajinska šahovnica in zgornja gozdna meja ni nobena
izjema. Kamniško- Savinjske Alpe so nekoliko drugačne kot Julijci, Trenta
nam kaže popolnoma drugačno podobo kot Bohinjski kot, nekaj popolnoma
drugega je zgornja gozdna meja na Trnovski planoti, na Snežniku ali na
Pohorju. Pregled nad tem mozaikom zgornjih gozdnih mej v Sloveniji je še
v povojih, potrebno bo še veliko dela, da bomo imeli pregled nad dogajanjem
na zgornji gozdni meji na območju Slovenije.

2 METODE DELA
2 METHODS OF WORK
Za analizo zgradbe bukovega gozda ter za spoznavanje razmestitve
dreves na zgornji gozdni meji smo na zahodni in severozahodni strani
pobočja Snežnika v strnjenem sestoju izbrali 4 raziskovalne ploskve. Ploskve so bile v horizontalni ravnini velike 30 x 30m in so se z zgornjo stranica
dotikale rušja. Na osnovi naklona terena smo korigirali dolžino stranic
posamezne ploskve. Za izhodišče koordinatnega sistema ploskve smo
vedno izbrali levi spodnji kot. S pomočjo vrvice smo ploskev razdelili na 9
kvadrantov velikosti 1Ox 1Om. Z merilnim trakom smo vsakemu drevesu v
kvadrantu izmerili koordinate X, Y. Nadmorsko višino smo dofočili na meter
natančno na vogalu kvadranta, potem pa glede na nagib interpolirali za
vsako drevo. Podatke po kvadrantih smo uskladili tako, da so ustrezali
koordinatnemu sis1emu ploskve. Vsakemu drevesu smo določili drevesne
vrsto, izvor, izmerili prsni premer ter določili socialni položaj po Kraftovi
petstopenjski lestvici in velikost krošnje (petstopenjska lestvica). Na osnovi
zbranih podatkov naj bl s pomočjo različnih statističnih testov in diskriminantne analize potrdili ali zavrnili hipotezo, da se sestoji na ploskvah na
osnovi opazovanih vrednosti (višina, prsni premer) med seboj statistično
razlikujejo. Zanimale so nas predvsem razlike v višinski in debelinski strukturi sestojev. Na osnovi zbranih podatkov smo izračunali tudi temeljnico,
oblikovno število in s pomočjo teh vrednosti še lesno zalogo. Zanimale so
nas tudi razlike v srednji in zgornji višini sestojev in ra:zlike v srednjem
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premeru. Na osnovi ocene socialnega položaja dreves smo določili število
in izvor dreves, ki tvori streho sestaja.
Ker na vseh ploskvah prevladujejo panjevci za katere je značilna polegla
rast in zelo različno število osebkov, ki rastejo iz istega panja, smo merili
tudi koordinate panjev.
Za potrebe prirastoslovnih analiz smo na vsaki ploskvi izbrali štiri drevesa
ter izvedli debelne analize. Zanimale so nas predvsem razlike v višinski in
debelinski rasti posameznih dreves znotraj šopa, ter razlike med panjevci
in semenovci. Pomembne pa so bile tudi razlike v starosti dreves na posamezni ploskvi. Individualne podatke posamezne ploskve smo združili in jim
priredili izravnalne krivulje.
Način razmešča nja osebkov smo določili z razdaljo od oseb ka do prvega,
drugega in tretjega soseda. Dejansko razdaljo in standardni odklon razdalje
od oseb ka do prvega, drugega in tretjega soseda smo primerjali s teoretično
razdaljo in standardnim odklonom pri sistematični razmestitvi. Na osnovi
te primerjave lahko sklepamo na način razmeščanja osebkov v sestoju in
osebkov znotraj šopa.

3 REZULTATI IN DISKUSIJA
3 RESULTS ANO OISCUSSION
3.1 Zgornja gozdna meja na Snežniku

3.1 Up per timberline on Snežnik
Po opisih rastlinskih združb na območju Snežnika v letu 1957 se ruševje
na nadmorski višini 1.550 m (MANOHIN 1957). Snežnik pokriva
širok pas rušja, ki je na južnem pobočju širok skoraj1.000 metrov, na severnem pobočju pa od 200 do 500 metrov. Pod pasom rušja imamo sestoj
skrivenčene bukve panjastega izvora. za katero je dolgo casa veljalo, da je
rezultat naravnih pogojev. Združbo smo uvrščali v skupino predalpske bukve
(Fagetum subalpinum). Vendar pa obstajajo bistvene razlike med do sedaj
proučevanimi naravnimi gozdnimi mejami in gozdno mejo na Snežniku.
Skupne značilnosti, ki veljajo za zgornjo gozdno mejo po Tranquillniju (1979)
so:
-Zaradi surovih pogojev, ki vladajo na zgornji gozdni meji, sestoj gradi
običajno le ena sama drevesna vrsta.
- Na zgornji gozdni meji prevladujejo strnjeni zelo gosti sestoji, brez
grmovnega in zeliščnega sloja.
- Obstaja ozka cona do 50 m, ki jo gradijo drevesne skupine, brez grmovne plasti. Med temi skupinami so mozaične krpe subalpskega pritlikavega rastja.
- Cona pritlikavega subalpskega rastja največkrat ne tvori strnjenega pasu
ampak v naravnih razmerah oblikuje le skupine, v katere se vrašča
vegetacija subalpskega travinja.
začenja

če primerjamo te ugotovitve s stanjem na Snežniku odkrijemo naslednja
razhajanja:
- Zgornjo gozdno mejo na Snežniku gradi bukev, smre~a. jelka, gorski
javor, jerebika, makovec in vrbe.
- Zeliščni sloj je dokaj bogat, na nekaterih mestih imamo celo pravcate
gozdne jase s skupinami rušja.
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- Gozdna meja je ostro zarisana, vanjo se ne zajedajo krpe rušja.
- Rušje tvori izjemno širok strnjen pas v katerega se posamično vrivajo
osebki smreke, jelke, bukve, jerebike in vrb. Vrivanje poteka kot nekakšna "kolonizacija" po celotni površini pasu rušja.
Kaže, da je gozdna meja na Snežniku umetno pomaknjena navzdol do
nadmorske višine, ki dopušča pester sestoj z bogatim zeliščnim slojem,
omogočeno pa je tudi postopno napredovanje gozdne vegetacije. Zaradi
antropogenega nastanka je gozdna meja zelo ostra, napredovanje pa se
zaenkrat kaže kot individualno pojavljanje dreves v pasu rušja.

3.2 Zgodovinski razvoj zgornje gozdne meje na Snežniku

3.2 History of the up per timberline on Snežnik
Snežnik je dobil svoje ime po svojem plešastem temenu, ki ostane
zasneženo še daleč v pomlad. Vrh Snežnika pokriva šaš (Carex alpinum)
z različnimi vrstami sviščev, planike in ostalega gorskega cvetja. Tu ni sledu
o kakšnem naseljevanju grmovja ali drevja.
V 17. stoletju so bili snežniški gozdovi v lasti družine Shčnburg-Walden
burg. Ker še ni bilo cest. je bilo izkoriščanje gozda omejeno na lov in servitutne pravice. Pastirji, ki so svoje ovce poleti iz Istre gnali na bolj sočne
pašnike, so s požiga njem povečali alpsko tra to na celotno pobočje Snežnika.
Za potrebe planine- ogrevanje in izdelava sira, so sekali bukov sestoj na
robu travnika, ki se je potem panjasto obnavljal Deformirana rast, ki je
značilna za subalpsko bukev. je v primeru Snežnika rezultat intenzivnega
izkoriščanja panjastega bukovega gozda na robu pašnika.
Leta 1848 so lastniki Snežnika po zemljiški odvezi prepovedali pašo.
Zaradi ureditve gozdnega gospodarstva so vse gozdove kartirali in postopoma opuščali pašo. Tako so pašo v revirju Snežnik opustili leta 1880, v
revirju Mašun reta 1889, v Go mancah pa so pasli še do leta 1900 (KINDLER
195 7). Rušje je začelo preraščati pašnik. Da je proces zaraščanja počasen
kažejo fotografije, posnete po prvi svetovni vojni, na katerih je pobočje
Snežnika še vedno golo. Proces zaraščanja je po 150 letih še ved no v teku.
saj so večje travnate krpe na grebenu še v fazi zaraščanja z rušjem.
Sestoj na meja je na pobočju Snežnika izrazita in lepo vidna. Sklenjen
sestoj prehaja v izrazitem in zelo kratkem prehodu v rušje. Pas ruševja je
širok do 1.000 m in poteka do vrha Malega Snežnika ter skoraj do vrha
Snežnika. V ruševju se po celotni površini vrivajo posamezna drevesa
bukve, smreke, vrbe in jerebike.
Prva in druga ploskev ležita na zahodnem pobočju malega Snežnika,
približno 600 mod vrha Malega Snežnika. tretja in četrta pa na SZ pobočju
Malega Snežnika, 150 m pod vrhom Malega Snežnika. Nakloni in skalovitost
je na vseh ploskvah velika. Druga ploskev se nahaja v zavetrni legi, prva,
tretja in četrta ploskev pa so na prepihu, s tem da sta tretja in četrta ploskev
najbolj izpostavljeni. Vse ploskve z gornjim robom mejijo na rušje.
Kaže. da je veter, ki je na Snežniku zero močan, pomemben. dejavnik, ki
oblikuje zgornjo gozdno mejo. Pod grebenom, kjer veter piha najmočneje,
je veliko poškodovanih debel, ovirana je rast v višino, sestoj ne nudi potrebno
mikroklimo za vznik novih dreves. V zave trni legi je omogočena rast v višino,
sestoj pa ustvarja potrebno mikroklimo, ki tako zagotavlja večji delež dreves
semenskega izvora.
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Slika 1: Subalpinsko bukovje na
Snežniku leta 1957 (Tregubov

1957)
Figure 1: Suba/pine beech st and
on Snežnik in year 1957 (Tregubov
1957)
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(3.389 dreves/ha). bi lahko sklepali, da gre za mlajši sestoj, vendar je starost
analiziranih dreves na tej ploskvi od 116 do 1561et (preglednica 6). Velik
delež panjevcev na vseh ploskvah zelo prepričljivo potrjuje domnevo, da ti
gozdovi niso naravnega, temveč antropogenega nastanka.
število dreves je v teh sestojih na zgornji sestojni meji veliko. Bukov
sestoj na dobrem rastišču in pri zmernem redčenju ima pri starosti 60 let
1.205 dreves/ha, pri starosti 1 OO let pa le še 405 (KOTAR 1986). Po dendrometrijskih analizah je starost analiziran ih dreves na ploskvah od 85 do
184 let (preglednica 6), število dreves/ha pa je od 3.944 do 1.989. Tako
veliko število dreves je posledica slabšega rastišča, ekstremnih razmer in
naravnega razvoja sestoje v v zadnjih 80 do 1OO letih. ko se je la gozd
razvijaL
Vse ploskve v nadmorski višini ležijo na pobočju Snežnika, na približno
enaki nadmorski višini (razlika med najnižje in najvišje ležečo ploskvljo
znaša le 31 m), zalo nas je zanimalo, če se zgradba sestojev na ploskvah
med seboj razlikuje . Primerjali smo debelinsko in višinsko strukturo med
ploskvami. Z Brand-Snedecorjevim testom smo ugotovili, da so razlike med
ploskvami v debelinski in višinski strukturi statistično značilne s tveganjem
p < 0.01 . V naslednjem koraku smo s 'T lestom medsebojno primerjali
ploskve . Pri primerjanju debelinske strukture ploskev je test potrdil razlike
med vsemi ploskvami. Pri primerjanju višinske strukture ploskev lest ni odkril
statistično značilnih razlik med 3. in 4 . ploskvijo. Diskriminantna analiza po
Fisherju je potrdila, da lahko populacije (v našem primeru ploskve) med
seboj razlikujemo na osnovi premera in višine (p < 0,05). z izjemo 3. in 4.
ploskve, kjer so razlike v višinski strukturi statistično neznačilne in višine
ne moremo uporabiti za ločevanje teh dveh ploskev (F = O, 158808; m1=
658).
Ploskve se po debelinski strukturi med seboj močno razlikujejo (grafikon
1). Za 1., 2., in 4. ploskev je značilna pozitivna asimetrija, oziroma veliko
število osebkov v nižjih debelinskih razredih . Podobno sliko kaže tudi višinska struktura (grafikon 2).

Grafikon 1: Debelinska struktura

dreves na posamezni ploskvi
Graph 1: Tree diameter sfructure
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Grafikon 2:Višinska struktura dreves na posamezni ploskvi
Graph 2: Tree height structure on
parlicular plots

Rezultati kažejo, da se razmere lahko na kratkih razdaljah močno spreminjajo in tako vplivajo na zgradbo sestojev. Višinska rast je bolj odvisna
od zunanjih dejavnikov, kar je potrdila tudi višinska struktura na tretji in četrti
ploskvi, ki imata zelo podobne naravne razmere (lega, naklon terena, izpostavljenost vetru).

3.3.1 Srednji pre mer sestojev
3.3.1 Stand mean diameter

Preglednica 2: Zgradba sestojev
gleda na prsni premer
Table 2: Strucfure of stands according to diameter

Pl0skev 1 1P/Qt 1
Ploskev 2 / Plot 2
Pleskev 3 / Plot 3
Ploskev 4.1 Plot 4

Videz gozda na sestojni meji velikokrat zavede k razmišljanju o enomernosti ali celo enodobnosti sestojev. Srednji premer, izračunani standardni odklon in koeficient variacija, kažejo popolnoma drugačno sliko (preglednica 2). Manjši je koeficient variacije, bolj sestoj leži k enomernosti glede
na prsni premer. če je koeficient variacije manjši od 10 %, potem imamo
sestoj za enomeren glede na prsni premer (KOTAR 1991 ). Zanimiv je tudi
srednji premer dreves, ki tvorijo streho sestaja. Ker je srednji premer v veliki
odvisnosti od gostote drevja v sestoju in od negovalnih ukrepov (KOTAR
1986), je pričakovati nizke srednje premere, saj sestoji niso negovani,
dreves pa je veliko.
Rezultati kažejo, da ne moremo govoriti o enomemosti glede na prsni
premer pri vseh drevesih na posamezni ploskvi, kot tudi pri drevesih, ki

KV%
Srednji premer
Standarenl od~leA
Coe'f/icient-efvariatiefil (%)
Mean diameter
Standard deviatkm
Vsadreve.sa 1., 2., 3. sec. raz. Vsaerevesa 1., 2., 3. S0C. raz. Vsaerevesa 1. 2 .. 3. see. raz.
Alf trees
1., 2,, 3. sec. class
All trees
1., 2., 3. soc, class Alltref!S 1.. 2.~ 3. soo. class
47,5
17,1
6,6
13,9
38,7
6,6
---,
23.,2
7,6
45,6
32,7
20,9
9,5
1r
11 ,6
5,5
48,2
13,7
40,1
5,6
52,9
10,1
10,4
53,6
5,6
5,3
1
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Pri ocenjevanju socialnih položajev nismo v 1_ socialni razred uvrstili
nobeno drevo. Naša odločitev je temeljila na dejstvu, da so sestoji na vide:z:
izredno enomerni, kar se sklada z našo oceno velikosti krošenj. Na vseh
ploskvah je veliko dreves v četrtem in petem socialnem razredu (grafikon
3). Taka razporeditev dreves po socialnih razredih je posledica velikega
števila tankega in podstojnega drevja, pretežno panjevskega izvora.
Nekaj teh dreves v 3. in 4. socialnem razredu je že semenskega izvora
(15,7 °/o na 1. ploskvi, 11 ,7% na 2. ploskvi, 9,2% na 3. ploskvi in 3,9% na
Grafikon 3: Porazdelitev dreves po
Kraflovih socialnih razredih na posamezni ploskvi
Graph 3· Distribution of trees on
plots according to Kraft's social

dasses
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4. ploskvi). Najmanjši delež (39 %) podstojnih dreves je na drugi ploskvi,
kjer je manjše število vseh dreves, le ta pa dosegajo večje preme re in višine.
Streho sestaja sestavljajo v večini drevesa panjevskega izvora, največji
delež semenovcev je na prvi (32 %) in drugi (30 %) ploskvi. Relativno majhen
Preglednica 4· Stevilo dreves, ki

Plbskve 1Plots

tvorijo streho sestaja
Table 4: Number of trees in st and
canopy

š tevilo dreves v 2. in 3. soc. raz./ha

Numeroftrees in 2. and 3. soc. elass/ha
% od vseh dreves 1 % of all trees

%-panjevcev v 2. in 3. soc. raz.
% of trees frCJm ceppice s}u.iJ@ts in 2. ane 8. soc: e/ass
% bulwe v 2. in 3. see. raz.
% heech in 2. and 3. soc. elass

1

2

3

4

1.356 1.222 1.322 1.633

40

61

34

68

70

88

48
88

88

99

97

99

delež dreves tvori streho sestaja, kar je lahko posledica napačne presoje
pri razvrščanju podstojn1h panjevcev z izrazito poleglo rastjo.
3.3.4 Lesna zaloga, temelj nica in oblikovno število
3.3.4 Growing stock, basal area and stem form
Rezultati meritev pot~ ujejo v zadnjem času že večkrat potrjeno ugotovitev. da sestoji na zgornjih sestojnih mejah dosegajo presenetljivo visoke
lesne zaloge, kar se je izkazalo tudi v primeru notranjskega Snežnika
(preglednica 5).
Največ debelejših dreves je na drugi ploskvi. kar se odraža tudi v najvišji
skupni temeljinici. Najnižja je temeljnica na 4. ploskvi, ka~ je posledica
velikega števila tankih, še pod merskih dreves. Podobna je tudi situacija pri
lesni zalogi, saj je na_ivišja lesna zaloga na 2. ploskvi (preglednica 5), kar je
glede na debelinsko in višinsko strukturo sestaja (grafikon 1, 2) razumljivo.
Najnižja je lesna zaloga četrte ploskve, zaradi številnih drobnih in nizkih
452
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Ploskev 1 1Plot 1
Proskev 2 / Plot 2
Ploskev 3/ Plot 3
Ploskev 4 1Plot 4

Temeljniea Lesna zalog FI
Oelež v skur>ni lesni zalogi (9/o) 1Share of grewing stock (%)
Basa/area Growing stock B~;.~kev
G. javor
Ostali listavei.,
PanjeV,ci
Kraft 1, 2, 3
mJ/ha
m2/ha
Beech Alpine maple other declduous
Trees from
Kraft cJasses
trees
coppice shoots
1, 2, 3
252,7
90,7
52,1
6,6
64,8
61,8
2.7
99,3
0,7
406,9
68,9
0;0
74,0
75,9
170,1
1,4
41,9
98.6
o
82,0
85,4
27,1
83,6
0,3
99,7
0,0
85,4
55,4

'Od ostalih listavcev se pojavljata le jerebil<a in makovec.
' Other deciduous trees are only rowan and whilebeam.

Preglednica 5: Lesna zaloga in
temeljnica na ploskvah
Table 5: Growing stock and basal

dreves, ki so večinoma panjastega izvora, kar potrjuje tudi velik delež
panjevcev v lesni zalogi. Bukev v lesni zalogi na vseh ploskvah močno
prevladuje, le na prvi ploskvi je nekoliko višji delež javorja in ostalih listavcev.
Na vseh ploskvah večji delež lesne zaloge prispevajo panjevci . Drevesa,
ki tvorijo streho sestaja, prispevajo večji delež k lesni zalogi na vseh ploskvah, z izjemo 4. ploskve , kar je zopet posledica zelo velikega števila
podstojnih dreves .
Za izračun lesne zaloge smo na podlagi debelne analiza izračunali
obllkovna števila dreves na ploskvi . Povprečno oblikovno število za vseh
16 dreves je 0,5 (oblikovno število se giblje od 0,4 do 0,6); to vrednost smo
uporabili za izračun lesne zaloge sestojev.

area on plots

3.4 Razmestitev dreves na ploskvah
3.4 Arrangement of trees on sample plots
Za ugotavljanje načina razmeščanja dreves na ploskvah smo izbrali
metodo, pri kateri se način razmeščanja dreves določa na osnovi razdalj
od oseb ka k njegovim prvim trem najbližjim sosednim osebkom . V primeru,
da je razmeščanje sistematično oziroma teži k sistematični razmestitvi, bo
srednja razdalja do najbližjega soseda večja, standardni odklon pa bo
bistveno manjši. Podobno je tudi z razdaljami do drugega in tretjega soseda

(KOTAR 1993).
Vsem drevesom na ploskvah smo izmerHi koordinate, zato smo lahko
dejanske povprečne razdalje do prvega, drugega in tretjega
soseda. Že pri delu na terenu smo opazili izrazito šopasto strukturo, ki je
bila najbolj izrazita na tretji in četrti ploskvi (grafikon 5), kjer je iz enega
panja raslo tudi do 1Odreves. Šopasta struktura bo v bodoče še bolj izrazita,
ker smo merili vsa drevesa na ploskvi, tudi tista pod merska. Na drugi ploskvi
(grafikon 4) je drevje večje in debelejše, zato ni več tako izrazite šopaste
strukture. Šopi z velikim številom drobnega in nizkega drevja so značilni
predvsem za zgornje dele ploskev (ob zgornji stranici ploskve).
Vse dejanske povprečne razdalje dreves do prvega, drugega in tretjega
drevesa so manjše od teoretičnih (preglednica 6). Tudi dejanski standardni
odkloni so manjši od teoretičnih , kar dokazuje, da se osebki na ploskvah
ne razmeščajo slučajnostno, temveč tvorijo šope. Ker so dejanski standardni
odkloni manjši od teoretičnih, lahko sklepamo, da so osebki znotraj šopa
razmeščen/ naključno. Taka razmestitev osebkov je lahko posledica dejstva,
da osebki, ki tvorijo šope izhajajo iz istega pa nja. Semenovci pa praviloma
rastejo sami in ne v šopih. Ker je opazen dvig povprečne razdalje od drevesa
do prvega in tretjega soseda lahko sklepamo, da je več šopov samo s tremi
drevesi. Največje razlike med dejanskimi in teoretičnimi povprečnimi razdaljami so na tretji ln četrti ploskvi, kjer je tudi največji delež panjecev.
izračunali
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Ploskev 1 1Plot 1
Teor./ Thoor.

/)

s{

n 1 ) a( n.' )

n,,
s(

n

) a(

n )

/)1

s( 1> ) cr( 1)1; )

Ploskev 3 1Plot 3
Dej./Act. Teor./ Theo!.

f>loskev 2 1Plot 2
Dej.!Act. Teor./ Theor.

Dej .I'Aet

Ploskev 4 1Plot 4
Dej./Act Teor./ Theor.

0,718

0,857

0.710

1,121

0,490

0,796

0,621

0,859

0,184

0,448

0,325

0,586

0,109

0,416

0,236

0;4489

1'111

1,28

1,198

1,682

0,775

1,194

0,959

1,288

0,251

0,467

0,455

0,610

0,166

0,434

0,370

0,468

1,442

2,75

1,546

2,102

1,089

1,483

1,291

1,610

0,357

0,473

0,512

0,618

0,404

0,439

0,450

0,474

Preglednica 6: Povprečne razdalje
od drevesa do njegovih pNih treh
sosedov ter pripadajoči standardni
odkloni za deJansko in teoretično
naključno razmestitev
Table 6: Average distance from any
tree to ils first, second and lhird
neighbour and corresponding
standard deviation for acfual and
theorelica/ random regu/ar arrangement

]),',

Povprečna

1•

razdalJa od drevesa do pNega soseda 1Average distance from any tree lo 1rs

first ne1ghbour

s( 1),: ) Standardni odklon razdalj cd drevesa do pNega soseda 1Standard devJa!ion of d1slanca
from any tree to !IS first neighbour
O,~

Povprečna

razdalja od drevesa do drugega soseda 1 Average disiBnce from any tree to

1ts second neighbour

s{

IJ,; )

Standardni odklon razdalj od drevesa do d11.1gega soseda 1 Standard deviation of dtstan':e from any tree lo its second neighbor

o,:·

Povpreena razdalja od drevesa do tretjega soseda 1Ave rage distance from any tree to ils
third nerghbour

s(

n;; )

Standardni odklon r2zdalj od drevesa do tretjega soseda/ Standard devi alion ofdisiance
from any tree fo ils th1rd neighbour

3.5 Dendrometrijska analiza dreves
3.5 Dendrometric analysis of trees
Na vsaki ploskvi smo analizirali 4 drevesa. Ker so nas zanimale razlike
v starosti dreves znotraj šopa ter razlike v starosti semenovcev in panjevcev,
Grafikon 4: Tloris prve ploskve
Graph 4: Ground plan of first plot
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A: Bukovi panjevci 1Beech -trees of coppice shools
B : Gorski javor 1Alpine map/e
C: Panji 1 Tree stump
D : Drugi \istavci ! Other brodleavs
E: Bukovl semenovcr 1 Beech- free s of seedling origin
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o

1

Grafikon 5: Tloris druge ploskve
Graph 5: Ground plan of second
plot
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OPOMBE 1NOTES
Bukovi panjevci 1 Beech -trees of coppice shoofs
B : Gorski javor 1Alpine maple
C: Pan)i 1 Tree stump
D : 8ukov1 semenovci 1 Beech -trees of seedling origin

A :

smo na vsaki ploskvi izbrali dva drevesa. ki sta rasla iz istega šopa ter vsaj
enega semenovca . Pri dendrometrijski analizi posameznih dreves smo pri
vsakem drevesu odrezali prvi kolobar na višini 0,3 m, drugega na višini 1,3
m nato pa smo določili enakomerno dolge sekcije debla na katerih smo
odrezali kolobarje. Ker so pašo prepovedali v drugi polovici prejšnjega
stoletja smo pričakovali, da bo starost panjevcev sovpada la s tem obdobjem,
medtem ko naj bi bila starost semenovcev nižja .
Izvor nas!ank~ analiziranega drevesa
$(!)tee 0/ 0rigin of anqjysed tree

1

Drevesna vrsta
Tree speaies
Bukev 1Beach
Bukev 1Beeeh

Semenovec 1 Tree of seedling origin
Panjevec 1 Trees from coppice shosts

1

Bukev 1Beech

Panjevec + 1 Tt:ees from coppice shoots +

1

Bukev t Beech
Bukev 1Beech

Ploskev
Plets

1

Preglednica 7: Osnovni podatki o
analizirani drevesih
Table 7: Basic data of anatysea·
trees

Premerd,,3 (cm) Višina (m)
Diam!3fet ri ,.3 (cm, Height(m}
11,8
8,3
9,4
10,8

Stamst
Age
140
105
154

8,8

9,3

Panjevec + 1 Trees from coppice shoots +

8,2
16,9
19,5

8,2
12,3

Bukev 1Beech

Panjevec 1Trees from coppice shoots
Panjevec + 1Trees from coppice shoots +

15,6

184
128

Bukev 1Beech

Panjevec + 1 Trees from coppice shGJots +

12,2

118"

2

Bukev 1Beech

Semenovec 1 Tree of seedling origin

14.4
11,6

10,5

94"'

3
3

Bukev 1Beech

12,4

8,7

117

Bukev 1 Beech

Panjevec 1Trees from coppice shoots
Panjevec + 1Trees from coppice shoots +

7,6

9,1

106

3

Bukev 1Beech

Panjevec + 1Trees from coppice shoot.s +

12,8

9,6

130

3

SemenoveG1Tree of seedlfng origin
Panjevec + 1 Trees from coppice shoots +

8,8

7,5

94

4

Bukev 1Beech
Bukev 1 Beech

11,5

6,9

4

Bukev 1Beech

Panjevec + 1 Trees from coppice shoots +

10,6

6,6

156
154

4l

Bukev 1Beech

Seme novec 1 Tree of seed!ing origin

4

Bukev 1Beech

Seme novec 1Tree 0f seedl;ng origin

18,6
15,7

9,5

2
2
2

6,9

104

128
116

Opcmbe 1Notes : +drevesa znotraj ploskve, ki rastejo v istem šopu 1 Trees from the same plot wflich grow fmm same stump
• Drevesa z gnilim jedrom na višini 0,3 m 1 Trees with rolf en core at the height of 0.3 m
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Premer se s starostjo povečuje, vendar pa odvisnost premera od starosti
ni velika (korelacijski koeficient r = 0,3168). Tesnejša je odvisnost med
višino in premerom (r 0,4861 ), najmanjša pa je odvisnost višine od starosti
anali2iranih dreves (r 0,0167).

=
=

3.5.1 Višinska rast
3.5.1 Height growth
Najpomembnejši faktor. ki vpliva na višino neke drevesne vrste je rastišče. Primerjali smo rast dreves med ploskvami in višinsko rast glede na

izvor- panjast ali semenski_
Drevesa potrebujejo precej časa, da prerastejo višino dveh metrov. Tako
na prvi ploskvi potrebujejo približno 40-60 let, na drugi ploskvi 30 let, na
tretji ploskvi prav tako 30 let in na četrti 35- 651et, ne glede na izvor. Tako
počasna rast v mladosti je lahko posledica zasenčenosti ali drugih ekstremnih dejavnikov (sneg)_ Bistvenih razlik med doseženimi višinami glede na
izvor drevesa ni.
V višinski rasti izstopa druga ploskev, krivulje prve in tretje ploskve se
skoraj prekrivajo_ Na četrti ploskvi so drevesa prvih 60 let rasla hitreje, nato
se je rast upočasnila_ Kaže, da so pogoji rasti na drugi ploskvi bistveno
različni od pogojev na ostalih treh. Panjevci rastejo nekoliko hitreje od
semenovcev. saj imajo prednost v že oblikovanem koreninskem sistemu.

3.5.2 Debelinska rast
3.5.2 Diameter growth
Debelinsko rast okolje močneje modificira kot višinsko. Primerjali smo
debelinsko rast dreves med ploskvami ter razlike glede na izvor- panj ast
ali semenski.
Debelinska rast na vseh ploskvah je počasna in brez skokov, kar nakazuje, da v sestoju zadnjih 150 let (od prepovedi leta 1848) niso gospodariti.
Na prvi ploskvi je debelinska rast semenovcev in panjevcev zelo podobna.
Tudi pri debelinski rasti izstopa druga ploskev s hitrejšo rastjo. Dinamika
rasti dreves na prvi in tretji ploskvi je v mladosti zelo podobna, kasneje pa
je debelinska rast na tretji ploskvi hitrejša kot na prvi. Najprej je debelinski
prirastek semenovcev nižji kot panjevcev, po letu 1908 pa postane višji in
strmo narašča. S primerjavo debelinske rasti po ploskvah ugotovimo sledeče: druga ploskev nudi sestoju najboljše, prva in tretja pa najslabše pogoje
rasti. Zanimiva je dinamika rasti četrte ploskve, ki je zelo podobna dinamiki
rasti semenovcev. Taka podobnost je lahko posledica izbora dreves, saj
smo na četrti ploskvi izbrali kar dva semenovca.
Na vsaki ploskvi smo izbrali dva panjevca, ki sta rasla iz istega šopa.
Dinamika rasti dreves v istem šopu je lahko zelo različna in ne nakazuje
skupnih zakonitosti. Primerjave višinske rasti glede na debelina kažejo
razlike med panjevci in semenovci. Semenovci rastejo počasneje kot panjevci. Razlike so očitne na prvi, tretji in četrti ploskvi, na drugi ploskvi pa je
rast bolj izenačena. Na drugi ploskvi so zaradi boljše lege, kjer veter ni bil
več omejitveni faktor, drevesa v šopih začela z razslojevanjem. Slabša
drevesa so odmrla, v šopu pa se je ohranilo le nekaj dreves. Tako imamo
praviloma na drugi ploskvi v šopu živo le eno do dva drevesa. 11a tretji in
četrti pa tudi do petnajst. Gostota dreves na drugi ploskvi je v 'primerjavi z
preostalimi ploskvami nižja, panjevci so v konkurenčnem boju za prostor
bolj izenačeni s semenovci, kar pogojuje podobno rast.
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4 ZAKLJUČKI
4 CONCLUSIONS

Slika 2: Sestoj na prvi raziskovalni
ploskvi (Foto M. Prosen)
Figure 2: Stand on first sample plot
(Photo by: M Prosen)

Gozdna meja na Snežniku je ostro zarisana, prehod med subalpinskim
bukovjem in ruševjem je izrazit. Ruševje tvori izjemno širok pas. ki sega do
vrha Malega Snežnika in skoraj do vrha Snežnika. V ruševje se posamezno
in v manjših šopih vrivajo smreka, jelka, jerebika, makovec, vrbe.
Raziskava obravnava rastne in razvojne značHnosti sestojev na štirih
raziskovalnih ploskvah. Na vseh ploskvah prevladuje bukev. Večji del dreves
je panjastega izvora, kar potrjuje, da je ta gozdna meja antropogenega
nastanka in da so jo oblikovali v preteklosti pastirji, ki so sekali bližnje
gozdove za kurjavo.
Glede na debelinsko in višinsko strukturo se ploskve med seboj razlikujejo. Na splošno lahko zaključimo, da so premeri in višine, ki jih dosegajo
drevesa na tej nad morski viši ni. majhne (srednji premer 1O,1 cm, sred nja
višina 7,1 m). Kljub temu pa lesne zaloge niso majhne, saj je število dreves
na hektar veliko (od 1.989 do 3.944). Glede na debelinsko in višinsko
strukturo ter glede na število osebkov, bi lahko pričakovali, da so sestoji
mladi, vendar pa je dendrometrijska analiza pokazala, da so drevesa stara
od 94 do 184 let. Najboljše ekološke razmere so na drugi ploskvi, ki je v
zavetrni legi, naklon terena je manjši. Na tej ploskvi so drevesa debelejša
in višja, število dreves/ha je najmanjše (1.989 dreves/ha), lesna zaloga je
največja (406.9 m3/ha), starost analiziranih dreves pa je od 128 do 184 let.
Najslabše razmere so na četrti ploskvi, ki je na izrazito vetrni legi, naklon je
največji, nadmorska višina pa najvišja (1.961 m n. v.). Na tej ploskvi je dreves
več (3.389 dreves/ha), večina dreves ima premer pod 9 cm (64 % vseh
dreves na ploskvi) in višino pod 6 m (55,5 %).lesna zaloga je majhna 83.6
m3/ha, starost analiziranih dreves pa je od 116 do 156 let. Razmestitev
dreves na ploskvah je šopasta, kar je potrdila tudi primerjava dejanskih
povprečnih razdalj dreves do prvega, drugega in tretjega sosednjega drevesa s teoretičnimi povprečnimi razdaljami.
Opravljena raziskava ni imela namena posploševati značilnosti gozdne
meje na Snežniku, pač pa opozoriti na veliko variabilnost sestoj ev na zgornji
gozdni meji, osvetliti nekaj ekoloških značilnosti teh sestojev ter opozoriti
na vpliv človeka na potek gozdne meje.

Slika 3: Sestoj na četrti raziskovalni
ploskvi (Foto: M, Prosen)
Figure 3: Stand on forth sample
plot (Photo by: M. Prosen)
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nizacijskih in ekonomskih ukrepih. Odkrito želimo razpravljati o težnjah v
razvitem svetu in pri nas ter premisliti o učinkih togih norm gozdnega reda
pri nas. V prispevku bomo pomen dobrega dela razširili, vendar bo težišče
predvsem pri tistih delih, ki jih morajo opravljati gozdni delavci v objektivizira nih in normiranih postopkih pri pridobivanju lesa. Ta dela so določena v
Pravilniku o izvajanju sečnje, ravnanju s sečni mi ostanki, spravi lu in zlaganju
gozdnih lesnih sortimentov (Ur. l. RS 1994 št. 55). Teh del je po količini in s
tem tudi po stroškovni plati največ, zato lahko pričakujemo, da bi dodajanje
novih ali opuščanje dosedanjih opravil imelo znatne ekološke in ekonomske
posledice. Iz izključno tehničnega vidika bi lahko pogojno trdili, da je mogoče
opraviti katerokoli delo v gozdu, vprašanje pa je racionalnost, ki ima, upoštevajoč tudi spremenljivost narave in tveganje, zelo veliko dimenzij. Vzpodbuditi želimo razpravo o vsebini obstoječih določil, saj se stvari lahko spreminjajo le z argumenti. Pogledali bomo -le na nekaj primerih, saj bi popolnejša študija terjala zelo veliko časa- kakšen je pristop ponekod v tujini.

2 VLOGA TEHNIKE V GOZDARSTVU
2 ROLE OF TECHNIQUE IN FORESTRY
Gozdarstvo je del biotehniških ved in naziv, ki ga daje visokošolski študij,
je inženir oz. diplomirani inženir gozdarstva. Veda razpolaga z mnogimi
tehniškimi znanji, ki so zajeta deloma v strokovni literaturi. deloma pa se
prenašajo s prakso iz generacije v generacijo in se s potrebami ter izkušnjami spreminjajo. Tehnična znanja so v gozdarstvu potrebna zato, da nam
omogočajo prak1ično delo v gozdovih in s tem doseganje zastavljenih ciljev.
Med ta znanja štejemo zlasti dela pri pridobivanju lesa, gojen ju in varstvu
gozdov ter pri gradnji in vzdrževanju gozdnih prometnic. Glede na to, da je
zelo pomembna povezava med načrtovanjem in izvedbo, pri kateri nastopi
tehnika, je obstoječa organiziranost, kjer sta ti dve funkciji nepovezani in
ločeni, zelo ranljiva. Zato je še toliko pomembneje, da se načrtovalci zavedajo možnosti tehnike v gozdarstvu in se z njo spoznavajo, čeprav jim je
zakonodajalec zelo otežil, da bi jo tudi suvereno obvladali.
Načrtovalci morajo upoštevati - in to je pomembna značilnost dela v
gozdarstvu- da se skoraj vsi gozdarski procesi odvijajo v naravnem, ranljivem okolju. Ohranjanje tega okolja je v nacionalnem interesu vseh prebivalcev, saj omogoča obstoj mnogih občutljivih in obnovljivih virov, ki so
bistveni za preživetje (npr. vodni viri). Tehnika mora biti takšna, da vse te
vire ohranja v največji možni meri oz. da so motnje kar najmanjše in čim
kratkotrajnejše, vendar mora pri tem dosegati svoje cilje z ustrezno dolgoročno ekonomiko. Uporaba katerekoli tehnike v gozdarstvu ima več vidikov.
Na tem mestu naj naštejemo le nekatere:
-tehniške-tehnološki vidik, ki pokaže, kako in s čim je nekaj mogoče narediti;
-ekonomski vidik, ki pokaže gospodarnost nekega dela;
- socialni vidik. ki opredeljuje vlogo človeka, kot tudi varstveni vidik. ki
poudarja različne varstvene ukrepe za zmanjševanje nevarnosti pri delu
in obremenitev delavca, njegovo usposobljenost itd;
-ekološki vidik, ki pokaže vpliv tehnike in učinkov nekega dela na okolje
ter določa omejitve ter preventivne in sanacijske ukrepe za zmanjšanje
nezaželenih vplivov.
Vidiki so med seboj povezani in ni mogoče trditi, kateri je v globalnih
razmerah važnejši.
Komu pravzaprav služi tehnika v gozdarstvu? Ali je kakovost dela v
gozdovih sama sebi namen, kot neka tradicionalna vrednota ali pa gre za
GozdV 56 ( 1998) 10
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konkretna pričakovanja posameznih družbenih skupin, ki se zanimajo za
rezultate gospodarjenja z gozdovi, četudi niso ekonomsko neposredno
odvisne od posameznega ukrepa? Po definiciji tehnika zajema tehnična
sredstva in z njimi povezane tehnologije ter zbir znanja o uporabi sredstev
pri doseganju ciljev, ki so praviloma materialni proizvodi- izdelki ali storitve.
V tem klasičnem opisu tehnike ni govora o omejitvah ali o vplivu tehnike na
okolje in na človeka. Odgovor moramo iskati pri interesih uporabnikov izdelkov in storitev. Če so nam znane njihove zahteve in pričakovanja, bomo
lahko odgovorili na gornje vprašanje. Za kakovost del v gozdovih so zainteresirani javna gozdarska služba, koncesionarji, raziskovalne in pedagoške
organizacije, okoljevarstvene organizacije, vodno gospodarstvo) prebivalstvo na hudourniško ogroženih območjih, lovske organizacije, turistične
organizacije, lesna industrija in drugi predelovalci lesa. odkupovalci gozdnih
plodov in gob ter drugih postranskih proizvodov, kmečko prebivalstvo ter
drugi lastniki gozdov kot tudi najširša javnost. Pri tem se med seboj razlikujejo predvsem v pogledih na to, kaj je minimalna raven kakovosti ter v
toleranci pri napakah pri izvajanju del. Naštete vidike vsaka od skupin
razume drugače -glede na primarni interes do gospodarjenja z gozdom.
Slika 1: Gozdne ceste na ekstremnih naklonih - ekstremne obremenitve okolja

Figure 1: Forest road on extreme
slopes- extreme impacl on environment
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3 PRAVILA ZA IZVAJANJE NEPOSREDNIH DEL V SLOVENIJI
3 REGULATIONS FOR PERFORMING WORKS IN SLOVENIA
Tehnika razpolaga z množico načinov, kako opraviti dela, ki se razlikujejo
med seboj po ekonomičnosti ter posledicah v okolju. Izvajanje del mora
zato imeti določila, ki opredeljujejo minimalno kakovostno raven zaradi
doseganja vseh ciljev gospodarjenja z gozdovi. Pravila so lahko obvezna
in neobvezna v obliki priporočil. Največ obveznih pravil) ki se nanašajo na
urejenost posameznega sečišča, je zajetih v Pravilniku o izvajanju sečnje,
ravnanju s sečnimi ostanki, spravilu in zlaganju gozdnih lesnih sortimentov
( 1994 ), po katerem bi morali gozdarji javne gozdarske si užbe preg led ati
vsako delovišče v Sloveniji, kar pa je v praksi nemogoče.
Smo država v prehodnem obdobju, z nastajajoče zakonodajo in vrednotami, ki se spreminjajo. S tem lahko razložimo, da še vedno nimamo vseh
podzakonskih aktov, ki so lahko edina osnova za prilagajanje dosedanjih
in za določanje novih usmeritev dobrega dela v gozdovih. Zbirka predpisov,
ki zadevajo gozdarstvo, bi morala biti osnova za sistematično prilagajanje
konkretnih navodil za delo in ukrepanje. Večina pravil, ki jih uporabljamo
pri nas, je razmeroma stara in potrebna preverjanja ter posodobitve. predvsem pa bi morala biti dostopna vsem, ki jih zavezuje zakon o gozdovih.
V nekaterih zapisanih pravilih, po katerih se ravna tehnika v gozdarstvu.
je ekološki vidik izvajanja del (KOŠIR 1992) še posebej poudarjen. v nekaterih pravilih pa ga skoraj ni, ker so namenjena izključno teh niškim in ekonomskim rešitvam. Tehnično-tehnološki vidik je po svoje specifičen za vsako
posamezno vrsto delovnega sredstva in je zajet v različnih navodilih za
uporabo določenih strojev in orodja oz. navodilih za opravljanje dela. Pri
spravi lu lesa z žičnicami je ta vidik zajet v Navodilih za montažo in demontažo žičnih žerjavov, ki pa je zastarel in obstaja le še kot spomin na nekdaj
bolj urejeno stroko. Sem bi lahko uvrstili tudi Smernice za projektiranje
gozdnih cest ( 1982), ki so prav tako zastarela in premalo upoštevajo ekološke vidike gradnje in vzdrževanja cest. Normativni del je zajet v Normativih
za izvajanje varstvenih in gojitvenih del ter v Normativih za pridobivanje
lesa. ki je še vedno predmet razprave. Ekonomski vidik je dovolj dobro zajet
v navodilih za kalkuliranje stroškov gozdnih del. Varstveni vidik je zajet v
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številnih navodilih za varno delo v gozdarstvu, čeprav so mnoga že pošla
ali so zastarela in bi potrebovala obnove. Sem uvrščamo še Pravilnik o
varnem delu v gozdarstvu in podobne dokumente.
Posledice opravljanja del v gozdovih lahko prizadenejo lastnika gozda
oz. koncesionarja pa tudi vso skupnost. Kakovost izvajanja gozdnih del
lahko presojamo predvsem po tem, kakšne posledice oz. motnje smo pustili
v gozdnem okolju po končanih delih. Za presojo tega lahko odmislimo vse
razen ekološkega vidika in presojamo samo po teh kriterijih. To seveda ne
pomeni, da pri predpisovanju preventivnih ukrepov ne razmišljamo o ekonomiki teh del, temveč le, da na koncu presojamo le materialne (poškodbe,
porušena stabilnost sestaja) in nematerialne (spremenjen estetski videz)
posledice našega dela. Ekološki vidik je vsaj deloma zajet v Pravilniku o
izvajanju sečnje, ravnanju s sečnimi ostanki, spravilu in zlaganju gozdnih
lesnih sortimentov, vendar to še zdaleč ni dovolj, saj zelo mlahavo opredeljuje preventivne ukrepe za preprečevanje poškodb tal in drevja in ne
daje meril in konkretnih napotkov za delo_ Ta pravilnik, ki je pri ocenjevanju
kakovosti izvajanja del najvažnejši, pa vendar določa nekatere pomembne
vidike urejenosti delovišča in predpisuje hkrati preventivne ukrepe pred
biotskimi škodljivci_ Njegova največja odlika je. da obvezuje javno gozdarsko
službo, izvajalce del in s tem tudi lastnike, če dela opravljajo sami. Tako
daje možnost gozdarski inšpekciji, da lahko reagira pri najhujših kršitvah.
Večina opisanih navodil ni dostopna širšemu krogu uporabnikov. Nekatere raziskave kažejo, da celo v uradnem listu objavljeni predpisi niso znani
lastnikom gozdov (ČRNIČ 1998), in kot kaže praksa. celo poklicnim izvajalcem_
V Sloveniji razpolagamo z napisanimi in nenapisanimi pravili dobrega
ravnanja z gozdom, vendar doslej vsega tega znanja nismo uspeli združiti
v enotnih pravilih, ki bi bila smernica tudi vse številnejšim nestrokovnjakom
za dela v gozdovih. Zglede za takšna navodila lahko najdemo drugod po
svetu. Predstavljajo zbirko praktičnih navodil in zahtev, včasih le usmeritev,
ki določajo meje dobrega gospodarjenja. FAO je npr. ponudil modelni kodeks
izvajanja del pri pridobivanju lesa, v Kanadi in ZDA obstajajo pravila dobrega
gospodarjenja (BMP - Best Management Practice ). pa tudi drugod razpolaga
stroka z enotnimi pravili, ki se iz leta v leto dopolnjujejo in predstavljajo
referenčno raven, ki opisuje sposobnosti današnje tehnike prilagajanju
okolju ter raven današnjega znanja. Ta pravila so nenehno pod drobnogledom raziskovalcev, ki preverjajo njihovo učinkovitost ter iščejo dodatne,
učinkovitejše možnosti varovanja okolja. Značilnost teh pravil je njihovo
dinamično spreminjanje, kadar pride do novih spoznanj, in ne togost ter
zastarelost, kar bi lahko trdili za naša. Takšna pravila so izkaznica stroke
pred lastniki gozdov in povečujejo njen ugled v javnosti. Omogočajo tudi
kritične poglede vseh, ki jih pravila zadevajo in to je tudi ena od njihovih
pomembnih vlog.

4 ZBIRKE PRAVIL DOBREGA DELA V GOZDOVIH
4 COLLECTION OF BEST MANAGEMENT PRACTISE RULES IN FORESTRY
Težnja po zapisanih pravilih, ki bi določala tehnično in ekološko dimenzijo
del v gozdovih, pri čemer bi bila v tehnični združena tudi varstveni in gospodarski vidik, je najstarejša v Srednji Evropi, ki je zibelka klasičnega
gozdarskega znanja. Že v učbenikih iz prejšnjega stoletja najdemo elemente
navodil, ki so ostali do danes skoraj nespremenjeni. V deželah novega sveta
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so takšna pravila nastajala v sedemdesetih letih in so danes dobila velike
razsežnosti. V ZDAje npr. pravila (Best Management Practice Rules) države
Idaho v sedemdesetih letih sprejel osemčlanski komite za gozdarstvo (člani
izmed lastnikov gozdov. izvajalskih podjetij, hidrologov in osveščen ih posameznikov). Komite je tesno sodeloval s številnimi organizacijami s področja varstva naravne dediščine in varovanja okolja, gozdarsko javno službo,
združenja kmetov, lastnikov gozdov in strokovnjakov s področja gospodarjenja z naravnimi viri. Pravila odtlej letno preverjajo in po potrebi dopolnjujejo.
V zvezi s tem preverjanjem je samo v tej državi več sto raziskovalnih poročil,
ki presojajo učinke posameznega določila in predlagajo ekološko in ekonomsko ustreznejše rešitve. Podobno velja za pravila države Wisconsin.
Minnesota in druge. Da bi učinke boljšega gospodarjenja preverili v praksi.
ponekod že dolgo poznajo učne ali modelne gozdove.
Pravila, ki so zanimiva za nas, so zajeta v poglavjih o sečnji in spravilu
lesa ter gradnji in vzdrževanju gozdnih cest. Tu je nad sto oštevilčenih in
povečini zelo konkretnih navodil. Podpoglavja se nanašajo na ohranitev
naravnih tal, položaj začasnih skladišč, vlak in požarnih presek, odvodnjavanje, obravnavajo različni odpadni material, zaščito vodotokov, ohranjanje
naravnih rastišč ter načrtovanje, gradnjo in vzdrževanje gozdnih cest. Nekatera navodila so še širša in zahtevajo od izvajalcev podrobno načrtovanje
vseh del (DYKSTRA 1HEINRICH 1995, HOLADAY 1995, Forest Practices
Code of British Columbia- Logging Plan Guidebook 1995).
Modelni kodeks FAO prav tako pokriva vsa področja gozdne tehnike in
se ne nanaša le na negova/na dela, snovanje sestojev in podobno. Izhaja
iz pod mene, da je gozd večnamenski in je predmet varovanja. Obravnava
pravila načrtovanja, gradnje in vzdrževanja gozdnih cest, sečnjo in spravilo
lesa. delo na pomožnih skladiščih v gozdu, prevoz lesa, načrtovanje sečenj
ter problem delovne sile v gozdarstvu. Mnoga določila med obema zbirkama
pravil so si zelo podobna. zato jih bomo obravnavali skupno, ne glede na
to, kje so nastala.
Bistveno za naštete primere je, da na državni ravni v skladu z zakonodajo:
- na enem mestu obravnavajo konkretne ukrepe v gozdovih) pogosto
v variantah;
- obravnavajo gozdarstvo kot celoto v okviru treh osnovnih procesov;
- so kratka in jedrnata, pri čemer je vsako določilo podprto s strokovnimi argumenti oz. rezultati raziskav;
- poskušajo biti ažurna in se zato postopoma dopolnjujejo v skladu z
novimi spoznanji;
-poskušajo biti v največji možni meri uporabna in razumljiva za
vsakogar;
- najbistvenejša določila iz teh navodil prehajajo v različna navodila
za delo, priročnike in kodekse, ki naj bi bili dostopni vsem poklicnim
in drugim izvajalcem del v gozdovih;
- pomembna komponenta je njihova izvedljivost, zato so rezultat sodelovanja različnih ved ter številnih zainteresiranih strank.
Pravila dobrega ravnanja bi se morala dotakniti vseh konkretnih ravnanj
v gozdu. ne glede na cilj nekega ukrepa, Za primer vzemimo določilo, po
katerem je potrebno odstraniti ostanke tehnologije pridobivanja lesa- enako
določilo mora veljati tudi za tehnologijo pri gojenju gozdov- npr. redčenju
letvenjakov in tanjših drogovnjakov, kjer uporabljamo motorno žago, ali pa
pri obžetvi in negi mladja, kjer lahko uporabljamo motorno koso. Takšnih
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primerov je zelo veliko, čeprav bodo očitno prevladovala določila, ki bodo
uravnavala postopke pridobivanja lesa.
Ko je drevo izbrano za posek, je njegova usoda zapečatena. Od tega
trenutka dalje postane evidentirani predmet dela, material, ki ga obdelujemo,
spreminjamo in premikamo, skratka, postane del organizirane proizvodnje.
O drevesu vemo vse, kar je pomembno zaradi tehnoloških in ekonomskih
odločitev. Njegovo nadaljnjo pot"spremljamo na raznih obrazcih, podatki o
njem se pojavijo v kompliciranih informacijskih sistemih in nazadnje pridejo
v arh ive, kjer so predmet še mnogih kasnejših analiz.
Z izborom drevesa za posek pa nikakor ni določena usoda okoliških
dreves in okolja, v katerem je drevo raslo do sečne zrelosti oz. naše odločitve. da ga posekamo.ldealno bi bilo, če bi uspeli odstraniti izbrano drevo
brez vsakega sledu in s čim manjšimi stroški. Takšne tehnologije zdaj še
ni. Izbor tehnologije pridobivanja lesa, ki je na prvem mes1u v pravilih dobrega ravnanja, je pomemben zato, ker s posledicami, ki jih različne tehnologije
puščajo v gozdu, lahko merimo prilagojenost tehnologij naravnemu okolju.
Čeprav so merila za takšne ocene skrajno ohlapna, so ekstremi vsem
prepoznavni. Zahteve stroke. lastnikov gozdov in javnosti se bodo glede
tega vprašanja pogosto križala z možnostmi, vendar bodo v prihodnje le
še ostrejše.
Preden opišemo konkretnejše postopke, je potrebno zahtevati takšen
izbor tehnologije oz. metode dela, kot tudi oblike spravila lesa, ki bo prilagojena razmeram na delovišču - naklonu terena in talnim razmeram, da
bodo poškodbe tal ter erozija čim manjše. Na geološko nestabilnih tleh, na
tleh, občutljivih za zbijanje ter na povirjih naj ne bi svetovali traktorskega
spravila lesa- tudi goseničnih traktorjev ne. Priporočimo lahko tudi največji
naklon terena, do katerega naj bi uporabljali lraktorje v določenih razmerah.
Takšno določ!lo ima pomembne ekonomske posledice. Ta mejni naklon je
odvisen tudi od sistema traktorskih vlak in je povezan z določilom o največjem podolžnem naklonu traktorskih vlak. Oba naklona sta povezana
zato, ker pri danem naklonu terena in horizontalni razdalji med deloviščem
in gozdno cesto z naklonom traktorske vlake določamo razdaljo spravila
lesa- pri majhnih naklon ih vlak bo razdalja spravila lesa pač večja. če npr.
zapišemo, da je naklon traktorske vlake na stabilnih terenih lahko do 30%,
smo s tem - preko ekonomskega računa - posredno določili tudi naklon
terena. ki v takšnem primeru ne bl bil prav majhen. Če pa je priporočljiv
naklon traktorske vlake na občutljivih terenih okoli 15 %, bi posredno določen
največji naklon terena zagotovo ne presegal 40 %. Katere mejne naklone
bi izbrali kot priporočljive, je odvisno- zato pišemo pravila- predvsem od
ocene, do katerih naklonov terena so poškodbe zaradi gradnje vlak in
kasnejšega spravila lesa še v sprejemljivih mejah motenj.
S tem je povezano tudi vprašanje o določilih glede gradnje traktorskih
vlak. Nekdanja gozdarska praksa je imela izdelane smernice, ki so bile plod
izkušenj in tedanje ekološke osveščenosti. Za vse izvajalce gozdne proizvodnje je danes nujno določiti nekaj minimalnih priporočil ter postaviti zahteve, po katerih se bodo ravnali tudi gozdarji javne gozdarske službe, ki
odobravajo gradnjo vlak. Pri vlakah bi tako morali določiti še ciljno minimalno
širino 111 gostoto glede na sestojne in terenske razmere.
Posebnih določil, ki bi urejala mesto, videz in uporabo začasnih skladišč,
nimamo. Skladišča lesa v gozdu bi morala biti le na stabilnih odsekih cest
in ne blizu vodotokov, saj je velika nevarnost odnašanja zemlje in sečnih
ostankov v vodne vire. Enako velja tudi za položaj vlak, ki jih ne bi smeli
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graditi na občutljivih tleh. Za obstoječe vlake in skladišča bi moralo veljati,
da jih dober gospodar stabilizira s setvijo ali kako drugače.
Pri vsakem nasilnem spreminjanju uravnoteženega gozdnega ekosistema povečamo nevarnost erozije, ki ima lokalne posledice zaradi odnašanja tal ter daljnosežne posledice. če se odnešeni material znajde v vodotokih. Uporaba primerne drenaže in urejanja odtekanja vode je zato zelo
pomembna, tudi če se v vsem spoštujejo načela glede polaganja in gradnje
gozdnih vlak. Posebej bi veljalo poudariti, da je po določenem času (npr.
eno leto). ko so bili opravljeni vsi preventivni in sanacijski ukrepi, potrebno
preveriti njihovo učinkovitost.
Poseben problem so tudi sečni ostanki, ki jih pri nas obravnavamo v
posebnem pravilniku, vendar premalo diferencirano glede na veliko pestrost
naravnih rastišč. Pri tem morda manjka določilo, da se sečnih ostankov ne
sme zlagati znotraj ravni najvišje vode, ki jih lahko ob večjih nalivih odnese
s seboj. Glede varovanja vodotokov z vidika erozije je še več določil, ki bi
jih morali premisliti: npr. priporočilo, da prečkama vodotoke s čim manj
prehodi, določila, kako naj bodo prehodi urejeni, kje se sme začasno skladiščiti nevarne snovi (npr. sode z gorivom, maziva), ki lahko pridejo v
vodotoke itd. Podobna določila bi se morala znajti tudi v smernicah za
gradnjo in vzdrževanje gozdnih cest.
Računati moramo, da je v gozdovih vsak dan več izvajalcev različnih
del, ki nimajo z nekdanjo gozdarsko strokovno tradicijo in zavestjo nobene
zveze. Tudi ob najbolj pozitivnem odnosu do gozda ti izvajalci niso neobčutljiv\ na ekonomske učinke. Ob nevednosti o posebnostih dela v gozdu,
ob pomanjkljivem znanju o možnostih, ki jih imajo pri preprečevanju in pri
sanaciji motenj, je naglica, da jih opremi mo s potrebnim znanjem povsem
upravičena.

5 SKLEPI
5 CONCLUSIONS
Opoza~anje na tuja pravila dobrega dela v gozdovih nima namena, da
bi prevzemali takšna določila brez kritičnega vrednotenja in prilagajanja
našim razmeram. temveč da bi utemeljili potrebo po takšni zbirki pravil, ki
bi bila kompleksna in pravočasna. Tisto, kar v tem trenutku potrebuje stroka
za ohranitev lastnega obstoja in povečanja ugleda pri sto tisočih aktivnih in
pasivnih odjemalcih njenih uslug, je sodoben katalog praktičnih in uresničljivih navodil za kakršnokoli ravnanje z gozdom, ki bi zajemal vse temelje
gozdarstva, jih medsebojno povezoval in bil odprt za kritiko in spremembe.
Pravilnik o gozdnem redu bi bil pri tem le majhen, a zaradi količine vsebujočega dela zelo pomemben delček celote, vendar prav tako potreben
prevetritve in racionalizacije. Celota, ki jo gradimo, bi zato morala:

1. pokazati celovitost vseh vidikov praktičnega ravnanja z gozdom;
2. združevati in povezovati posamezna področja;
3. uravnoteženo določati minimalne in variantne ukrepe, upoštevajoč
interese lastnikov gozdov ter ostale družbe;
4. vsebovati le tehnično uresničljive in že preizkušene rešitve;
S. vsebovati program, ki bi bil tudi jasno finančno opredeljen;
6. biti usmerjena v prihodnost.
Vsa pravila, pa naj bo to prihajajoči pravilnik o varstvu gozdov (že naslov
pove, da gre predvsem za eno področje gozdarstva), je mogoče zgraditi le
postopoma in s precejšnjimi napori. Morala bi biti hierarhično urejena, pre466
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Košir, B.: Iskanje praktičnih pravil ravnanja pri trajnostnem ekološko-ekonomskem gospodarjenju z gozdom
gledna in jasno povezana s sedanjo zakonodajo . Sestavijo jo lahko le
skupine strokovnjakov na posameznih področjih gozdarstva z dovolj širokim
pregledom nad izkušnjami iz drug.lh dežel. To je pomembno tudi zato, ker
se bodo nekatere tradicionalne vrednote, temelječe na dosedanji praksi,
zelo kmalu morale prilagajati v procesu povezovanja z evropskimi deželami.
Pojavljale se bodo nove tehnologije in z njimi drugačne motnje v gozdnih
ekosistemih, a tudi nove možnosti za tehnične preventivne in sanacijske
ukrepe. Nove tehnologije bodo spremenile tudi ekonomiko dela in poslovanja. Čedalje pogosteje bomo priča konkurenčnim in ne več koeksistenčnim odnosom in prav kmalu bodo v igro vstopili tudi tujci.
Pripravljajo se merila za certificiranje v gozdarstvu (BERG 1998), ki bo
temeljile na dejanski praksi in ne na deklariranih nacelih gospodarjenja z
gozdom. Vse več razlogov je, da s pripravo pravil pohitimo.
Pa še nekaj: pri gradnji strokovnega gozdarskega portfelja bi morali
nehati premišljati špekulativne v smislu : bolje je več prepovedatl , da bo v
praksi dosežen vsaj minimum. Med izrecno prepovedanim oz. zahtevanim
ukrepom je pomembna razlika v gospodarnosti dela . Prvo lahko prihrani
veliko časa ali pa ne, če moramo delo opraviti po zamudnejši poti. Zahtevani
ukrep kratkoročno vedno pomeni večje stroške, lahko pa prihrani velike
težave v prihodnosti. Vsekakor pa je med prepovedan im in dovoljenim široko
polje , prostor za različna priporočila in smernice, ki so lahko v danem
primeru odlična osnova za presojo kakovosti dela posameznega izvajalca .
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GDK: 904: 181.45: (437 Krušne gore)

Vtisi s posveta ''Krušne hory 1997 workshop"
Franc BATIČ *
Češki gozdarski inštitut (FGMR-Strnady, PrahaZbraslav) je v lanskem septembm ( 15.- 18. 9. 1997) v
sodelovanju z nekaterimi češkimi vladnimi organizacijami in univerzami ter lokalnimi gozdnimi gospodarstvi organiziral posvet o stanju gozdov na širšem
področju Sudetov. Posvet je potekal v vasi Kovarskti,
na platoju Kl-ušnih gor. Poleg domačih gozdarjev in
čeških raziskovalcev s širšega področja gozdars(va in
nekaterih okoljevarstvenih organizacU, ki so s svojimi
raziskavami delovali na tem področju, so bili na posvet
povabljeni še gozdarji iz Zvezne republike Nemčije,
iz deže! Saške in Bavarske in zainteresirani posamezniki iz dmgih evropskih držav.
Posvet je obsegal enodnevno ekskurzijo in dvodnevno predstavitev raziskav v obliki predavanj in
posterjev z zelo živahno razpravo, katere zaključki naj
bi pomagah pri reševanju izredno slabega stanja gozdov na tem območju. Prvi dan posveta je bil namenjen
ogledu poškodovanih gozdov na terenu na območju
Krušnih gor, ki so nam jih še dodatno predstavili s
šrevi lkami in opisi gozdarji gozdnih uprav Teplice,
Klašterec na Ohi'i, Litvi nov in Janov, to je treh najbolj
prizadetih območij na Krušnih gor<~h (Sudetih).
Pojem "Sudcti" obsegli več gorstev na severu Češke
republike. Začnejo se s Krušnimi gorami na meji med
Češko in Saško v Zvezni republiki Nemčiji. To je hkrati
najdaljša gorska veriga na Češkem, dolga okrog 130
km, široka 15 do 30 km, bolj plato kot pravo gorovje,
ki se dviga na [evem bregu Ohi'e dokaj strmo do nadmorske višine 800 -900, največ do 1,200 n1 (Klinovec
l .244m), nato sledi plato, ki se dokaj blago spušča na
saško stran. V širšem smislu spadajo k Sudetom še
Jizerske hory, Krkonoši, Sudetske mczihory, Orlicke
hory in H ruby Jesenik, ki nada ljuj ej o gorsko verigo ob
češko-poljski meji vse do !romeje s Slovaško. Vsi deli
spadajo med stara kri stalinska gorstva. Na posvetu smo
se v največji meri seznali s problemi, ki tarejo gozdarje
na območju Kmšnib gor, ki ga je do sedaj onesnaženje
zraka najbolj prizadelo. Zgodovina rabe pokrajine na
tem območju še najbolj spominja na naše Pohorje, le
da je staJ~e pri nas bistveno boljše.
Krušne gqre so bi le pose lj ene v 12. in 13. stoletju,
ko so v teh predelih začeli kopati kositrovo in železovo
·Dr. F. B., Biotehniška lakulteta, oddelek za agronomijo
in Gozdarski Inštitut Slov:!nije, SLO
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mdo in s tem pričeli močneje izsekavati gozdove. Husitske vojne so kolonizacijo prekinile, vendar se je po
njih rudarstvo hitro okrepilo, tako na Češkem kot na
Saškem. Hiter razvoj te dejavnosti je bil povezan z
veliko porabo lesa za proizvodnjo oglja. za gradnje in
ogrevanje. To je vzpodbudilo tudi ustanovitev gozdarske uprave za bolj načrtno in za tedanje razmere
pravil nej šo rabo gozdov. Leta 1587 je gozdar Kryštof
Wolf izdal Gozdni kodeks za Gozdarsko upravo v Chomutovu, v katerem so bile opisane gozdnogojitvene
mere, predvsem za zaščito mladja in bolj ekonomične
izvedbe posekov) v glavnem golosekov. Pomankanje
lesa za gori vo je vzpodbudilo iskanje drugih energetskih virov- predvsem premoga, kar pomeni drugo
obdobje v razvoju teh krajev. Razvoj premogovništva
in celotnega območja je delno zavrla 30-letoa vojna,
med katero je bila tudi poraba lesa manjša in so se
gozdovi delno opotnogli.
Od druge polovice 17. stoletja naprej so lastniki
gozdov stremeli po čim večjih profitih iz gozda. Les
so prodajali rudnikom, železarnam in ga tudi veliko
izvažali na Saško. Po orjaškern vetrolomu leta 1724 je
mejne gozdove na obm.očjn Žatca obiskala inšpekcija
Cesarske gozdne uprave z Dunaja in ugotovila porazno
stanje gozdov na območju Krušnih gor. Izvoz lesa je
bil prepovedan. domača poraba racionalizirana. Pou·eba po gorivu je zaradi tega še bolj vzpodbud ila razvoj
premogovništva na tem območju, predvsem kopanje
rjavega premoga. Nastali so premogovniki na območju
Tep lic in Biline in so omogoči li kasneje razvoj industrije v teh krajih.
V drugi polovici 18. stoletja je bil le manjši del
Krušnih gor poraščen z odraslimi sestoji, večina so bili
goloseki, mladja in gošče. Velike poškodbe po vetrolomih so bile pogoste zaradi nepravilne sečnje in napačnega spravila lesa. Zato so leta 1754 osnovali nov
gozdarski kodeks za izboljšanje stanja gozdov. Tega
je narekovaJa potreba po boljšem gospodarjenju z vidika pridobivanja lesa in z vidika obnove gozdov. Gozdar
Ignac Jan Ehrenwertb, ki ga je novi las.rnik posestva
Červeny Hradck zaposlil v začetku sedemdese[ib let
18. stoletja, je postal kasneje slaven zaradi zglednega
gospodarjenja z gozdovi po novih načelih. Leta 1773
je v Blatim pri Chomutovu ustanovil tudi prvo
gozdarsko šolo na tem območju. Po opisih iz tega časa
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( T(>zdarstvo v {:astt i11

prostoru

je razvidno, da so na Krušnih gorah rastle drevesne
vrste (navadna smrcka (Picea abies IL./ Karsten.), bela
jelka (Abies alba Mili.), navadna bukev (Fagus
sylvotica L.) in hrasti (Quercus sp.)) v tem obdobju še
v naravnih mejah svoje razsitjenosti, kar je trajalo še
v prvo polovico 19. stoletja, čeprav so že v tem obdobju
pričeli z umetno obnovo z rdečim barom, smreko in
macesnom. Od 40. let 19. stoletja naprej so začeli
vnr~šati eksotične vrste, kot so zeleni bor ( Pi11us
strobus L.). bela smreka (Picea glauca (Moench.)
Voss), navadna robinja (Robinia pseudoocacia L.),
platana (Platonus x hispanica MilJ. ex Muench.),
balzamska jelka (Abies halsamea (L.) Miller) in še
nekatere druge.
Industrijski razvoj 20. stoletja je povzročil tako veliko onesnaženje zraka na območju Krušnih gor, da je
prirastek lesa začel stagnirati. propadati so začela posameznn drevesa in kmalu celi sestoji. Škodljive snovi
iz dimnikov tovarn in tennoelektnun so negativno vplivale na stanje tal, kar je razmere za rast gozdov še
poslabšalo. Krušne gore in z njimi Sudeti so postali
svetovna atrakcija, primer uničen~ga okolja in mora
za gospoda1jenje z gozdovi na tem območju. Ta negativni razvoj u.dnjih 50 let lahko razdelimo na več faz,
v katerih se je z naraščanjem onesnaženja zraka sranje
gozdov postopno slabšalo:
l. V obdobju 1947-65 se pojavijo prvi simptomi
propadanja na iglavcih. Na koncu tega obdobja je po-

škodovanih večina smrekov ih sestojev, kar se je odražalo v osutosti krošenj, v k<"llamitetah, ki so jih povzročali zalubniki, in invaziji trav v podrasti. Leta J 957
so bile sprejete "Osnovne direktive za regeneracijo in
revitalizacijo gozdnih sestojev na Krušnih gorah". Območje je bilo razdeljeno na dva dela: cona A ("nepoškodovana") z norm<'llnim režimom in cono B ("poškodovana zaradi onesnaženega zraka"), kjer so bile le
sanitarne sečnje poškodovanega drevja. Na izpostavljenih legah so začeli pogozdovali z brezo, zeleno, sivo
in črno jelšo ter jcrebiko.
(l. V obdobju 1966-77 so poškodbe gozdnih sestoj ev zaradi naraščajočega onesnaževanja ozračja še napredovale, v glavnem zaradi graditve novih termoelektrarn, postavljenih zaradi cenenega rjavega premoga
iz dnevnega J.:opa. Sprejete so bile "Smernice iz Janova", ki so se od prvih razlikovale po tem, da je bilo
dovoljeno na prizadetih območjih sekati le mrtva (suha)
drevesa, vend <Jr je bi la na vadn<J smreka še vedno glavna
vrsta za umetno obnovo poškodovanih sestojev. V nasprotju s smem icami iz leta 1957 so te smemice (1966)
predvideva le, da sta breza in jercbik<l "ciljni vrsti" pri
obnovi sestojcv in ne k preventiva oz. melioracija
degradiran ih rastišč. Leta 1973 _je bil« izdelana "KlaA
sifikacija gozdnih sestojev, poškodovanih zaradi vplivi'l
onesnaženega zraka, in sistem con (območij) ter njihove ocenitve''. ki je v povezavi s "Smcrnican1i za
gospodarjenje z gozdovi na območju Krušnih gor" uki-

SI ika 1: Iz platoja Krušnih gor se lepo vidi jezero onesnaženega
zraka v dolini s posameznimi viri onesnaženja.

Sli ka 2: Poleg onesnaženega zraka rovzrocajo propadanje
gozdov 1udi eks1remne vremenske ra2mere, ki so po propadu
prvotnih sestojev vse bolj pogoste. No:~ slikJ je po~kodovan ml <td
vršni poganjek bodičilste smreke. sicer odporne na onesnažen
zrak (Pia([ pungens Engelm.).
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Slika 3: N<ljnovej.še po~kodbe breze še niso rnzJaSnjcnc, vendar

"2naki sušenjn kažejo na biotske

dejt~vuikc.

Sli ka 4: Sestoje popolnomn St1hi11 starejših sestojev. imenovane "skelete" , le šc redko vidimo, ker so jih\" glavnem posekali ,

nila ''Smernice iz JanovCl", Razlog zn ro je bilo spoznanje, da odpornost navadne smreke, s katero so še
vedno pogozdovali, v praksi ni bila potrjena in dejstvo,
da se je proces propadanja gozdnih sestojev in t~l se
stopnjeval. Ocenjena je bila vrstna sestava obnovljenih.
tako imenovanih "nadomestnih sestojev", z zgoraj
omenjenimi vrstami, zadrževanje vode v gozdnem sistemu je bilo· postavljeno kot prioriteta. V ogroženih
conah A io B so opustili pogozdovanje z navadno smreko in jo nadomestili z eksotičnimi vrstami (bodičasta
470

s1nreka (Picea pu11gens Engelm. ). Pinus contorta
Loud.), macesen, breza in je.rebika so bili ponovno
pocrjeni kot ciljne vrsce.
JII. V obdobju l978-R7 so poškodbe sestoje v dosegle višek, tudi polucijska obremenitev je kulminirala
v letih J 982-84 . V povezavi s pogostimi inverzijami
so se pojavi le izredno veli ke koncentracije polutantov
(urne koncentracije SO, so dosegale vrednosti 8501.400 mmg SO)m 3), kar je povzročilo dramatično propadanje smrekovih sesrojev nod 600 m nadmorske višine. Okrog 60 % sesrojcv, na površini 12.1 OO ha, je
bilo popolnoma poškodovanih. Po\Tšina gozdov se je
zmanjšala iz 72,1 %(l. 1977) na 4R,9% (L l987). Pri
(cm je bila pri gojenju gozdov usmeritev v snovanje
"nadomestnih", "prehodnih" seslojcv, ki edini lahko
uspev<~jo na najbolj prizadetih ra.stiščih.
IV Za obdobje po letu 1988 je značilno prizadevanje za gojenje in obnovo "prehodnih" sestojev. ).{ed
njimi sta dve r<~zlični skupini -prva , v glavnem boljši
brezovi sestoji,je sposobna zadostiti tako ekološki kot
proizvodni ful)kcij i gozdov, in druga, v glavnem skupi na mešanih ses10jev slabe kvalitete, ki ima lahko le
ekološko funkcijo . Preživeli, mlajši avtohtoni sestoji
so se Ztičcli obn~vljati in novi nasadi smreke, bukve in
jelke :;o se zdeli uspešni.
V. V obdobju po letu J 993 so bili do takrat še vitalni
mladi in zreli smreko vi sestoji vedno pogosteje poškodovani v zimskem obdobju, in to celo v "zatišnih" legah. V
pomladi 1997 so se pojavile obsežne poškodbe "nadomestnih" ("prehodnih") in "ciljnih" brezovih sestojev.
To je le kratka kronologija nastnnka in pojavljanja
poškodb in gozd11rskih ukrepov, povezanih z naraščanjem onesnazenja ozračja na Krušnih gorah, ki tlarn
je bila predstavljena pred odhodom na ekskurzijo. Pot
je vodila najprej s platoja, kjer smo stanovali, v dolino
Ohre mimo številnih termoelektrarn, tovarn in odprtih
kopov rjavega premoga skozi Klašterec na Ohri.
Chomntov, Most, Bilino do Teplic . Od tam smo se v
spremstvu domačih gozdarjev ponovno povzpeli na
plato (Cinovec) in si ogledali stanje gozdnih sestojev
(mlajših,"nadomestnih'' in preostanke starejših avtohtonih) in vire polucije v dolini. Vreme je bilo jasno
in izredno lepo je bi la vidna temperaturna inver-zija z
jezerom onesnaženega zraka v dolini, )<ise ob razgra ditvi razširja na masiv Kmšnih gor in drugih gorstev,
vzhodno od tega mesta v verigi Sudetov. Emisija SO,
naj bi na tem območju leta 194 7 znašala' 80 .000 t so~~
leta 1960 250 .000 1, v obdobju 1970-1990 cca
l.OOO .OOO r SO)leto in danes še vedno cca. 700.000 t
SO) Ieto . Zaradi poškodb z žvep!ovim dioksidom je
lett{i posek na območju upr~vc Tepi ice 50.000 m"' lesa,
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kar je petkraten letni etat. površinsko je to cca 1.200
ha letno, v večini goloseki. Poleg one~maženega zraka
pripomorejo k poškodbam tudi klimatski ekstremi
(mraz. veter, led, suša) in biotični agensi (zalubniki).
Po delnem zmanjšanju emisij v začetku devetdesetih
Jer se je pokazalo rahlo izboljšanje stanja gozdov, kar
je gozdarje navdnlo z optimizmom, vendar so se po letu
1995 poškodbe ponovno pojavile in tO celo v sestoj ih,
ki so preživeli. Te smo si lahko ogledali na območju,
kjer smo videli vse- nadomestne sestoje eksot, breze,
jerebike in ruševja. kot tudi močno prizadete starejše
smrekove sestoje. Zelo očima so najbolj prizadem najbolj izpostavljena mesta nad ()00 m nndmorske višine in
predeli na platoju. V vznožju so še ohr;mjeni srarejši
sestoji, v bterih najdemo še s.amoniklc drevesne vrste,
predvsem bukev s primešane snu·eko in macesnom rer
rdečim barom, ki so ve1jetno že vnešeni. Največje razočaranje v oh·im naraščajočih mlajših poškodb je propadanje brezov ih nasadov, ki so bi li osnova ni na naj bolj
prizadetih območjih v melioracivne ali celo ciljne namene.
Vzrok propadanja brez še ni popolnoma zmm. Znaki sušenja kažejo na glive in žuželke, vendar je še vedno vprašanje, kaj je vzpodbudilo šitjenje teh ~kod lj ivcev.
Pot ekskurzije nas je nato vodila po platoju nazaj
do izhodiščne ročke in imeli smo priložnost videti in
doživeti obsežnost procesn propadanja gozdov. V primerjavi z razmerami tam, so naš Že1jav, Trbovlje>
Zavodnje in drugi znani primeri propadanja gozdov Je
miniature, vendar zlovešči opominjevalci procesa, ki
bi se nedvomno zgodil, če se emisije skodljivih snovi
v zrak ne bi zmDnjš~le. Popolnoma suhe sesroje, tako
imenovane skelctc, so v glnvnem pospraviti, zato na
plcnoju le se redkokje naletimo nll odraslo drevje. Kjer
paje, je izredno močno poškodovano, predvsem redke
bukve, ki so me močno spominjale na stanje gozda pri
nas v o kol ici Trbovelj pn~d izgradi tv ijo dimnika. Večina
sestojcv je mladih, prevladujejo različni nasadi glede
na zgoraj omenjene strategije in smernice: od že S[arejših smrekovih, ki v velikem številu že propadajo,
do močno na novo poškodovanih brezovih sestojev,
med katerimi so relativno vitalni nasadijelš,jerebike
in bodičaste smreke. Ponekod so tudi dokaj vitalni
nasadi bukve in gorskega javotja. Večina teh nasadov
je visokih od l m do 10m in Ic redko več metrov. Le
starejši nasadi smreke so višji, a kol rečeno že v stadiju
ponovne kalamitete. Izredno je opazen tudi pomen
mikrolokacij, saj so ponekod poškodbe bistveno manjše, drugod pa nobena pogozditev ne vzdrži in površina,
porasla s travami, se siri. Celotna pokrajina daje dokaj
apokaliptičen videz, še posebej, če so prisotni še skeleti
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odmrlih starejsih smrekovih sestojev. Očitno je nlljbolj
poškodovan osrednji in vzhodni del Krušnih gor, torej
območje neposredno n<~d dolino tennoclektrllrn mcd
Ostrovom in Tepticami. Zahodni del nad Karlovimi
Vary je bistveno manj prizadet, kar se pozna že na
najvišjem vrhu, t.j. Klinovcu. Tudi severna stran, ki
se spušča na saško stran. je manj prizadeta oz. vsaj
videti je bilo tako. Kot so kasneje poročali referenti,
se poškodbe nezadržno širijo na vzhod verige S udetov
in sušenja starejših smrekovih sestojev so pogosta že
na izpost<wljenih legah v Krkonoših, Orlickih in Jizerskih gorah. Med ekskurzijo smo videli tudi sedaj že
slavne "listopadne" smreke, o katerih je v svojih predavanjih poročal kolega Hardy Pfanz, ki je opravil prve
ekofiziološke meritve smrek na terenu na Krušnih
gorah povsem ilegalno. Razne pokazatelje vilalnosti
smrekovih iglic (velikost netofotosinteze. stomatarna
prevodnost, sposobnost karboksilacije. vsebnost pigmentov, itd.) je meril v proti lu iz B11varske na Češko,
od Fichtel Gebirge do Klinovca v Krušnih gorah. Med
večletnimi meritvami je opazil, da na ue katerih mestih
obdržijo smreke iglice le eno lew. Te preko zime odpadejo in "prezimijo'· le brsti, ki naslednjo pomlad
producirajo novo, edino generacijo igJ ic. Na takšen
način se lahko nekateri osebki smrek ohranjajo več let
in dosežejo velikost nekaj metrov (2 - 3 m največ).
Nekatera drevesca imajo poleg takšnih vej tudi normalnejšc veje z več letniki iglic v zaščiri rrave ob dnišču
debel. Glede na dejstvo, da je ekskurzija potekala v
drugi polovici septembra, to je po obdobju manjšega
onesnaženja, in tudi v času, ko se začenja drevje pripravljati na zimo, akutnih poškodb ni bilo opaziti.
Močno poškodovani listi/iglice so že odpadli ali paje
poškodbe marsikje prekrilo že jesensko obC~rvanje.
Tudi znakov rumcnenja (kloroze) je bilo relativno
malo, pač pa smo lahko opazovali vse vrste osutosti
iglavcev in listavcev kot rudi motnje v n.tzraščanju
lisravcev. Kot 1išajeslovec sem na celotnem območju
lahko op<1zovalle masovno pojavljllnje na onesn<1žen
zrak naj bo lj odporne s korj aste vr s te kolačkarja
(Lecanoru conizaeoides NyL ex Crombie), ki km
sivočrna prevleka prerašča debla in veje drevja. Nekaj
akutnih poškodb, ki bij ih lahko z veliko verjetnosrjo
pripisati škodljiv emu delovanju žvep levega dioksida,
sem opazil na gorskem brestu, ki še uspeva na bolj
zatišnih legah, ki niso neposredno izposravljene delovanju onesnaženega zraka. Na sicer močno poškodovanih drevesih sem na 1isrih mlajših poganj kov lahko
opazoval značilne medžilne kloroze in nekroze zaradi
delovanja 7.veplovegfl dioksida na _sicer še popolnoma
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zelenih listih. Ve1jemo je nedererminatna rast bresta v
poznem poletju omogočila nastanek novih listov, na
katerih je bilo možno opazovati te poškodbe, ker listi
še niso prešli v obdobje senescence in s tem jesenskega
obarvanja. Takšnih poškodb nisem uspel videti na
brezi, kije po podatkih iz literature znana kot občutljiva
vrsta za delovanje velikih krarkotrajnih koncentracij
žveplovega dioksida. Kot je že omenjeno. je brezam
večina listov že odpadla, mnoge sploh niso odgnale,
preostalo listje pa je bila močno pOJjavelo, kar je zabrisalo značilen videz poškodb, nastalih zaradi zračnih
onesnaževalcev. Podobno je bilo tudi stanje ostalih
listavcev z izjemo črnejelše, kije imela še dokaj zelene
liste in ni kazala poškodb.
Ekskurziji sta sledila dva dneva predavanj in razprav. Kronologijo propadanja gozdov na tem območju
in s tem povezane gozdarske ukrepe je podal starosta
čeških raziskovalcev na tem področju, dr. Jan Matema.
Še bolj podrobno, kot je že opisano zgoraj) je predstavil
časovni potek pojava in vsa prizadevanja gozdarjev za
sanacijo stanja. Pri tem se mi zdi potrebno omeniti, da
je razpolagal z dolgimi časovnimi nizi podatkov, tako
s področja spremljanja sečenj, prirastkov, sadnje, gojitvenih ukrepov, kot rudi z ;:~nalizami tal in zraka. Sledili
so prikazi o me1jenju vnosa onesnaževalcev v gozdnL
ekosistem v letih po 1990, rezultati anaiiz meteoroloških parametrov, gozdnih tal, analize iglic, pojavljanja škodljivcev in bolezni. Vsi pomembnejši prispevki
bodo povzeti v posebni številki r~vije Lesnictvi. Iz
poročil je bilo zelo očitno, da je glavni vzrok propadanja velik vnos kislih onesnaževalcev v gozdni ekosistem. Taje tudi po delni sanaciji nekaterih emitentov
v dolini (Češka je zato dobila dokaj ugoden kredit
Svetovne bcmke) še vedno zelo velik, ~aj naj bi celokupen vnos ("bulk precipitation'') kationov še vedno
znašal 1,64 keq/ha leto, an ionov pa 1,52 keq/ha leto,
pri čemer pri kationib odpade največ na H7 , med ani oni
pa na su!fatni ion, so4-. v obdobju 1993-1995 seje
samo na področju Kmšnih gor odložilo cca 24 mi lj ono v
ton SO:, 3 - 4 milijone na zahodnem delu, ostalo na
vzhodnem. Za leto 1988) ko je onesnt~žcnje zraka z žveplov im dioksidom doseglo višek, je celotna Češka emitirala 58 milijonov ton žvepla letno. Povprečno se je
letno na tem območju odložilo cca 5 t žvepla na kvadratni kilometer, pri čemer je vir tega žvepla 78 %
češki, 19 % nemški (bivša Vzhodna Nemčija) in l ,9
%poljski. Po delni sanaciji v devetdesetih letih so
koncentracije žveplovega dioksida v zraku na tem območju še vedno zelo velike, saj maksimalne ume, pogosto tudi povprečne dnevne koncentracije presegajo
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3.973 mmg SO/m \v lem 1994 so bila pozimi l4 dnevna povprečja običajno nad 400 mmg SO)m-\ pri čemer
je treba omeniti, da so tudi koncentracij-e drugih polutantov zelo velike (F-, OJ' organski polutanti, itd.) in
da vseh ne merijo, še manj pa ugotavljajo njihove
vplive na rastlinstvo. To je le nekaj številk, ki dodatno
pojasnjujejo vso režo problema in vzroke za stanje
gozdov na tem območju.
Prikazu velikost\ vnosa polutantov v ekosistem in
meteorloških parametrov so sledili natllčni prikazi obsega in ~topnje poškodovanosti gozdov na tem območju
in analize pojavljanja bolezni in škodljivcev, ki dodatn.o
poškodujejo prizadete gozdove. Poškodovanost gozdov
je ocenjena po podobnih metodah, kot jih poznamo pri
nas, saj je bila skupina zbrana okrog dr. Materne dolgo
časa koordinator za skupino "Vzhod" v okviru ICPForest, pri ugotavljanju vplivov onesnaženega zraka
na gozdove. Poleg te melode, ki temelji na ugotavljanju
osutosti in poškodovanosti iglic/listov gozdnega drevja
ter motenj v razraščanju, so češki gozdarji na območju
Sudetov razdelili poškodovane gozdove še na več con,
ki ponazatjnjo časovno preži vetje smreke v intervalih
po dvajset let, kar je povezano z izredno velikim onesnaženjem zraka in evidenriranji propadanja gozdov v
zadnjih 50 letih na tem območju. Ekotizioloških raziskav, ki bi obravnav<~ le onesnaženje zraka kot okoljski stres, povezan z ekstremnimi klimatskimi razmerami
skorajda ni. Zato so na srečanje povabili že omenjenega
prof. H. Pfanza, kije še pred padcem beri inskega zidu
ilegalno opravil te meritve na srnreki v profilu
Oxenkopf (Fichtelgebirge)- Klinovec (Krušne hory).
Meritve na tem profilu še potekajo in obsežni rezultati
bodo v kratkem predstavljeni v skupni češko-nemški
publikaciji pri založbi Springer Verlag, Lastne,
modeme ekofiziološke raziskave gozdnih ekosistemov
na Češkem je na tem srečanju predstavila skupina privatnih raziskovalcev in inštitutov Češke akademije
znanosti in umetnosti za področje Beskidov. Njihov
glavni ra7iskovalni problem ni samo vpliv SO,, ampak
n1di modemi izzivi, kot so vpliv tople grede (povečanje
co2 in drugih plinov), ozonske luknje (povečano sevanje UV-8) in drugih podnebnih sprememb, ki nastajajo zaradi dejavnosti človeka. Skupina je vključ
ena v mednarodne raziskovalne programe, predstavila
je lepe in zanimive rezultate, a žal na zelo neprimeren
način. Svojih raziskav niso dovolj smiselno povezali s
še vedno najbolj perečim problemom tega območj<~, to
je z onesnaženjem iz tennoelektrarn in iz tega izvirajočimi gozdarskimi problemi, čemur je bi lo srečanje
namenjeno, pač pa so hoteli poudariti večjo "moder-
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nost"' svojih raziskav, tako z vidika problematike, opremc, mednllrodne povezanosti in odmevnosti, kar pa ne
vzdrži realne presoje. Na sploh sem ob tem pomislil
tudi na stanje vri nas. kjer je zaradi majhnosti raziskovalne sfere povezl!va gozdarskih, bioloških, meteoroloških. kemijskih in drugih raziskovalnih institucij še
relativno boljša, čeprav ne zgledna. Tu pa sem lahko
opazoval veliko tekmovanje med posnmeznimi institucijami in precejšnje zapiranje v strokovne kroge.
Čeprav je to do določene mere nujno zaradi strokovne
narave dela, nekateri problemi presegajo ozke okvire
stroke in propadanje gozdov je nedvomno takšen problem. Kot že nmogokr<lt prej, meje presenetilo, d<:~ niso
na srečanje povabi li raziskovalcev, ki se že več let
ukva~ajo z hioindikacijo problema propad<mja gozdov.
S tem mislim predvsem na področje stresne ekofiziologije, ki ima izredno bogato in močno tradicijo v
Pragi (izdajajo svetovno priznan časopis Photosynthetica), v Brnu (Gozdarska fakulteta), Českih BudejoviC<lh in še kje. Raziskave epi fitov, mikorize in pedofavne
prav tako niso blle predstavljene, čeprav so širšemu
krogu, ki se ukvatja s to problemaciko, dobro znane.
Kot se zdi je tudi tu vzrok v zapiranju v strokovne in
it,stlrucionalne kroge, br prevlada dejanske probleme.
To se je na srečanju še enkrat pokazalo v ~poru med
gozda tj i in prisotnimi meteorologi in h idrogeologi, ki
del3jo na državnih institucijah. Tudt tu me je situacija
spominjala na stanje pri nas. Klimarologi in hidroge-

ologi so gozdarjem očitali ·'nepravilne ukrepe v preteklosti in sedanjosti", kar .se je nanašalo največ na
predolgo vztrajanje na pogozdovanju s smreko v preteklosti in na vztrajanju na pogozovanju s "prehodnillli", meliorativn i vrstami danes (breze, jc\še, ckzote,
itd.), ko ponekod tudi te propadajo. Po njihovem je
neumno vztrajati povsod za vs<Jko ceno pri gozdu, saj
bi ponekod lnhko pustili "stepo", travinja in se s tem
odpovedali velikim stroškom (in tudi zaposlitvam) v
gozdarstvu. Niso pa se izjasnili, ali so meritve onesnaženja neživega okolja (zrak, vode) tudi nepotrebne.
Kdor pozna stanje pri nas, bo našel podobnosti. Tudi
pri nas so vzpostavljene cele službe ali pa stalno potekajo r<lziskovalni projekti za spremljanje stanja neživega okolja (vode, zrak, tla); za spremJjaJ~c stanja
živega okolja. predvsem učinkov onesnaževalcev pa
je bistveno težje pridobiti sreclstva. Zato aktivnosti
nimajo potrebne kontinuitete in je vedenje nezadostno.
PJimer tega so prizadevanja za financiranje spremljanja
propadanja gozdov na različnih rcl\meh, kjer se jeM inistrstvo za okolje premalo angažira lo, čeprav je vseskozi dobi val o podatke.
Zanimivo je bilo poročanje saških gozdarjev. Po
združitvi Nemčij so na najbolj onesnaženem območju
bivše DDR sanirali večino emitentov žvep!ovegfl dioksida. Mislili so, da se bo po tej sanaciji stanje okolja
in gozdov kmalu izboljšalo. Analize vnosov polutantov.
analize tal in mineralne prehranjenosli gozdnega drevja

Slika 5: Izredno redk1 so preostanki od~slih nanwnih scstojev.
predvsem bukovih. V večini primerov so to posamezna, močno
poškodovana drevesa z značilnimi motnjami v razr3Ščanjtt vej in
slabo o!islano krošnjo.

Slika 6: "Listopad ne" smreke so posledica izred11o velikega in dolgotrajnega onesnatenj;t z žveplovim dioksidom. lglice ne preživijo niti
prve zime. Živi oswncjo le brsri, ki spomladi poženejo v nove poganjke z edino generacijo iglic. Pojav je hkrati odri'Lz izredne prilagoditvene sposobnosti navadne smreke ekstJemnim razmeram.
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žal še ne kažejo tega trenda. Nasprotno, stanje je ponekod še sltlbše. Vzrok je v tem, da so s sanacijo emisij
so~ odpravili tudi emisije alkalnih prašnih delcev,
emisija SO, ni bila v celoti odpravljena, predvsem ne
nJ Češkem-in Poljskem. Temu je potrebno dodati še
velik vnos nirr<~tov in drugih polutantov iz kmetijskih
površin in prometa v gozdni ekosistem ter postopno
sproščanje polllranrov iz organskega del<1 močno onesnaženih gozdnih tal.
Povzetki posveta bodo v celoti obj<1vljeni v reviji
Lesnictvi, najvažnejši so naslednji:
-Za rešitev stanj~ gozdov na tem območju je potrebno še bolj zmanjšati emisije iz velikih virov. predvsem
termoe lekrrarn. Dos ed anj c zmanjšanje ne Z(}došča.
• Pri obnovi gozdov je potrebno v največji meri upoštcvoti narL!vnc d<.~nosti in temtl primemo izbrati drevesne vrste.
- Natančneje je potrebno preučiti vzroke najnovejšega
propadanja "nadomestnih sestojev", predvsem brezovih, in preučiti možno~ti pogozdovanja s samoniklimi in tujimi dreves nimi in gnnovni l\1 i vrstami
pri sanaciji najbolj ogroženih r?.stišč.
- Pri raziskovanju vzrokov propadanja in iskanju možnosti obnove gozdov na tem območju ostaja še veliko
nerešenih vprašanj. ki jih lahko razreši le interdisci-

pi inarni prislop v ekosistemsko naravnanih raziskavah in gozdnogojitvenih ukrepih.

Slika 7: b delovanje velikih koncenlracij žvcplovegil dioksidil na
rt~slline so značilne poškodbe "medžilne klorozc". To so c.leli listne
povrsine med žilmni. kjer ,ie propndcl klorofil. površina J~ lahko
bledo rumenil do belkaW\, ali pa pride do tvorbe ;mtociano\· in
fcnolov, knr ta meslfl obarva rdeče riavo.

Gozdna tehnika se pripravlja na IUFRO kongres
Ma1jan LIPOGLAVŠ EK*

Od 12. do 15. julija 1998 je bil v Ziirichu ~es tanek
koordinatmjev vseh raziskovalnih skupin (research
group) in njihovih pomočnikov oddelka 3 IUFRO (Division 3)- gozdno delo in tehnib. To je sesmnek, ki
ga med dvema kongresoma skličejo koordinatorji posameznih oddelkov, da pregledajo dotedanje delo in
načrtujejo delo elo kongresa in na njem. Naslov sest<mka je bil: lUFRO D3 Mid Term Meeting. Sestanek
v Zl.irichu je s sodelavci organiziral prof. dr. Hans. R.
Heinimann. koordinator raziskovalne skupine 3.06
(Gozdno delo v gorskih razmerah), profesor na ETHšvicarski tehnični univerzi. Na sesranku je bilo 26
udeležence,. z vseh celin razen Avstralije. Program je
vseboval večerno srečanje v univerzitetnem gozdu n;-~d
Zi.irichom, dva dni razgovorov o n"'daljnjem delu in
• Prof. dr M. L.. dipl. inž. go7.d., BF Oddelek za got:darst1·o
in obnovljtve vire. Vctna pot 83. Ljubljana. SLO
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gozdarsko strokovno ekskurzijo v srednjo švico (kanton Schwyz). V okvim dvodnevnih razgovorov smo po
sprejetem dnevnem redu govori 1i o:
- zadevah iz prejšnjega sestanka v Tampereju,
- počastitvah in nagradah IU FRO,
- načrtih za delo na 21. kongresu leta 2000 v Kuala
lumpULjU,
- imenovanju koordinatorjev za obdobje 2000- 2005.
Na koncu sta bi la predsravljena dva prostovoljna
(nevabljena) referenta in nekatere raziskovalne skupine
z več udeleženci so imele šc svoje ločene sestanke, rncd
njimi tudi 3.07 Ergonomija.
Po kongresu v Tampereju seje uvelj<wilo novo oštevilčenje raziskovalnih skupin. Ker vsem še ni povsem
jasno, da so prejšnje raziskovalne in projektne skupine
(S in P) zamenjale le raziskovalne skupine 2 novi mi
številkami, je koordinator DJ dr. Dennis Dykst ra predGcz.dV 56 11998\ 10
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stavi 1 novo poimenovanje raziskovalnih in delovnih
skupin. K<1sneje je prestavil tudi možnosti delovanj<~
članov DJ v interdisciplinarnih nalog<1h IUFRO (Task
Forces).
Po kongresu \' Tampereju so uvedli tlldi IUFRONet in skupina D3 je večinoma popolno izdelala domače strani posameznih raziskovalnih skupin. Potrebne so še manjše dopolnitve in zamenjave nekaterih
moderalorjev Web.
Pomočnica koordinatotja 03 in predsednica komiteja IUFRO za nagrade A. M. Furuberg-Gjedcjernetje
predstavi la spret-r1embe pri vrstah nagrad in njihovem
podeljevanju. Spremenjene ali nove so: Outstanding
Doctoral Research Award, Scien ttfic Achievement
Award in Best Poster Award. Prva nagrada je namenjena novim (ne samo mladim) doktorjem, ki znnjo rezultl\te svoj ih raziskav tudi uveljavi ti, drugo je možno
podeljevati tudi za življenjsko raziskovalno delo, tretja
nagradil pil je povsem nova in naj vzpodbudi izdelavo
res kakovostnih posterjev in hkrati izbiro za kongres,
saj bo njihovo število omejeno po oddelkih IUFRO.
Ugowvila je, da je bilo iz oddelka gozdnega delt~ in
tehnike P3 doslej predlagano in podeljeno relativno
zelo malo nagrad in zato je vzpodbudila vse, naj poiščejo !(ste raziskovalec, ki bi nagrado zaslužili, in jih
pravočasno predlagajo komiteju.
21. kongres IUFRO "Gozdovi in družba - vloga
raziskav·· bo od 7.-12. avgust<~ 2000 v Kuala Lumpmju
(Malezija). Trajal bo od ponedeljka do sobote. Vsak
dan razen srede, ka so predvidene krmke ekskurzije
~c začenja s ključnim govorni kom. Na vsebin o njegovega govora nnj bi se navezala tematika treh subplenarnih panel nih razprav s po več govorniki. Programirane so že okvirne teme posameznih dni in posameznih
panelov (vendar bo izvr~ilni odbor o programu znova
razpravljal):
l, Trajnost rabe tropskih gozdov
2. Gozdovi in družba
J. Raznolikosc kultur pri upravljanju gozdov
4. Spremembe v okolju, tehnologiji in družbi
5. Predvidevanje pri hod nos ti

Ker za oddelek Gozdno delo in tehnika ni bilo predvideno sodelovanje pri oblikovanju nobenega od J 5
subplenamih zasedanj, smo oblikovali vrsto predlogov
za preoblikovllnje njihovih naslovov pri posameznih
podtemah iz 2., 4. in 5. vsebine zgoraj navedenega
programa. Tudi popold<inski program naj bi bil na naslednjem kongresu omejen n<l 20 paralelnih sestankov
raziskovalnih skupin. V Tampereju jih je bilo prevečGozdV 56 {1998) 1O
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namreč 35. Oddelek 03 upll, da se bo naše 1prostor za
eno samostojno popoldansko zasedanje vsake od njenih
9 raziskovalnih skupin. Mnoge skupine bodo imele tudi
skupna zasedanja. Zaradi teh omej itev bodo na kongresu Je referati, kijih bodo morali koordinatorji izbrati
izmed vseh poslanih. Podobno bo tudi pri posterjih 20 v oddelku DJ. Prva obvestila in vabila bodo izšla v
jesenskih "IUFRO- News". Izvršilni odbor predlaga,
da bi v vsaki raziskovalni skupini pred kongresom
izdelali poročila o stanju znanja na svojem področju
za znanstvenike (lO stran.i) in za javnost ( 1 - 2 strani).
Predsednik IUFRO J. Burley je llldi predlag<~l spremembo imena JUFRO, kjer naj bi besedo forestry zamenjali s forest. kar bi pomenilo razširitev možnosti
za člsnstvo v organizaciji. Ker referati 1\a kongresu ne
bodo publicirani, smo se dogovorili, da bi jih za cel
oddelek D3 ali po posameznih skupinah kot doslej
publicirali na elektronskem mediju ali na papirju. Tudi
o seznamih in nas!ovih članov skupin na internetu je
bilo govora.
V programu sestankov raziskovalnih skupin v letih
J 99R in 1999 srno predlagali številne popravke, dodatke in nave podatke. Skoraj dokončno smo se dogovori li, da bodo tri raziskovalne skupine (3.04, J .06 in
J.07) skupaj organizirale sestanek na Hrvaškem v
Opatiji od 27. -JO. septembra 1999. Ugotovili smo,
da je program sestankov, zlasti v jeseni, zelo natrpan,
in predlngali, da ga do kongresa ne razšiJj.:llno več z
novimi prireditvami, čeprav je bilo že nekrtj novih
pred logov. Raziskovalci namreč ne morejo več wko
pogosto potovati, več je tudi možnosti za izmenjavo
znanj po i ntemetu.
Prof. dr. Heiniman je predstavil spremembe, ki nastajajo zamdi vse več strojnega dela pri orgllniznciji.
zlasti vodenju dela v gozdarstvu. lz teh rrlllnišljanj je
sledil njegov pred!og za reorganizacijo raziskovalnih
skupin v okviru Division 3. ki ga bo še dodela lo nekaj
vodij skupin:

3.02 Snovanje in nega sestojev
3.05 Gozdno delo v posameznih ekoregijah (trapi,
boreal)
3.0 l Gozdno delo n<1 prevoznem cerenu
3.06 Gozdno delo v gorskih predelih
3.04 + .3.09 Vodenje proizvodnje in delovnih postopkov
3.07 Človeški f'<1ktor pri delu
J .l 1 Vodenje cie Ja sklaci no z oko ljem
Strinjali smo se, da D. Dykstra še naslednjih 5 let
po kongresu koordinira delo oddelka 03. Za njegove
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smo poleg dosedanje A. M. FurubergGjcdtjernet predlagali še H. R. Heinimana inE. De
Sousa. Raziskovalne skupine so razpravljale o svoj ih
vodjih za obdobje 2000-2005. V skupini Ergonomija
smo ugotovili, da sta koordinator in pomočnik že
izkoristi la dva možna mandata in je treba najti nova.
Oba referata sta vzbudila živo zanimanje udeležencev: Ris to Lauhanen je predstavi) rezultate razi skav
vplivov mineralnih in bio olj na sadike v manjših in
večjih količinah iz zraka in iz zemlje ter prednosti bio
olja za gozd in delavca. Stanislav Sever je ob predstavitvi hrvaškega gozdarstva poskušal definira ti tehnologijo in njeno tranzicijo ob koncu [isočletja.
Ekskurzija nas je vodila v osrednji švicarski kanton
Schwyz. Tamkajšnji gozdar nam je predstavi 1 zgodovino in današnjo problematiko pri gospoda1jenju z
gozdom. Pojasnil je, da je restriktivn i švicarski zakon
o gozdovih nastal že zelo zgodaj, ker so med industrializacije zelo uničili gozdove in jih ZCitem zaradi številnih hudourniških poplav ?avarovali. Predstavil je
številne funkcije, kijih mora v Švici gozd izpolnjevati.
Zu radi zahtev zakona o ohranjanju gozdll in opuščanja
paše se površina gozda povečuje. Problem so visoke
lesne Zel loge, ki ne zagotavljaJo dovolj stabilnih gozdov
in njihove varovalne vloge. Razložil nam je, daje treba
gozdove tudi za varovalno vlogo negovati, vendar ukrepajo le toliko, kot je nujno, oziroma kolikor je sredstev.
Podobno smo slišali že na gozdarskih študijskih dnevih
o gorskem gozdu v Logarski dolini. Za zmanjšanje
lesnih zalog skušajo tudi vzpodbujati večjo rabo lesn,
na primer v gradbeništvu z lepljenimi konstrukcijami.
PokazJli so nam spravilo navzgor z žičnim žerjavom

Koller 303 in sicer spravilo tanke bukove oblovine iz
je bi lo nujno za ohrani tev sta bi 1nosti gozda na strmin i. Na zgornji postaji je les odnaša\
izpod žičnega žerjava bager s kleščami. Ob cesti so
izdelali nekaj hlodov, večinoma pa nacepili s cepilnim
strojem prostorninski les, ker so v tisti dolini (Moutata!) tako navajeni. Pokazali so nam še spravilo lesa s
helikopterjem iz gozda na zelo strmem pobočju, ki im<:~
proizvodno in varovalno vlogo. V Švici spravijo letno
že okrog 500.000 mJ lesa s helikopterji. Uporabljajo
posebne lahke helikopte1je, v katerih je prostor samo
za pilota in so narejeni samo za transport tovorov no
vrvi. Raziskave so pokaznle, da je tako spravi to smotrno samo, če traja posamezen ciklus spra vi 1a manj kot
J minute. Zato pa mora biti organizacija dela pri pripenjanju, odpenjanju tovora in na livllnju goriva izredno
učinkovita. Pri spravi lu so večinoma cela debla pripenjati na treh mestih na nedostopnem skalovitcm po·
bočju in odl<tgali n<~ travnik ob cesti. J<~vno cesto so
morali vsakih nekaj minut zapreti za promet. Vsi del;wci so med sabo in s pilotom povezani z radijsko
zvezo. Helikopter ima sicer rosebno stransko okno,
skozi katero pi 1ot opazuje tla pod seboj, vendar je veliko časa v neugodnem zasukanem položaju. Rešitev
bi bila prozoren po~ pilotove kabine. V okviru ekskurzije je bil še turistični ogled ene od obal Vien.valdstaterskega jezera in mesta Luzem. Brez po izkušanja
švicarskega fondija tudi ni šlo. Tako strokovna ekskurzija, izmenjava mnenj kot mdi n1Zprave o načrtih gozdnega dela in tehnike do kongresa in na njem so bile
zagotovo zanimiva nova izkušnja, iz katere se je možno
marsikaj nauči ti in uporabi ti pri našem delu.
redčenja. Redčenje

Mednarodni sejem lesarstva v Celovcu
Od 3. do 6. sep tem bra 1998 je v Celovcu poteka 1
45. mednarodni sejem lesarstva. To je bil strokovni
sejem strojne tehnike za gozdarsrvo in žagarstvo, industrije dobaviteljev pol izdelkov, trgovine z lesarskimi
proizvodi in obrti za predelavo lesa.
Predstavilo se je preko 300 razstavljalcev, predvsem
proizvajalcev lesarskih strojev za obdelavo lesa. Nezanemarljiv delež so tokrat preds[avUali tudi ra2stavljalci gozdarskih strojev, vozil, orodja, opreme, merilne
tehnike, spe~ializirane računalniške programske in
strojne opreme, vkljueno s storitvami in proizvajalci
strojev za primarno predelavo lesa. Poleg gozdarstva,
476

zagarstva in predelave lesa so bila predstavljena tudi
druga strokovna področja:
- transport lesa (vozila, orodja, dvižne in manipulacijske storitve, logistika - cesta, železnica~ ladja);
- kondicioniranje lesa (preskusna in merilna tehnika,
sušilne naprave);
- ekološka tehnologija in varnostn<J tehn,ika;
- obdelava podatkov (vnos, priprava, uporaba);
- pridobivanje energije;
- šolanje in nadaljnje izobraževanje;
- les kot osnovni element (izolacijski in tesni ln i sistemi, uporaba okroglega lesa);
GozdV 56 (1998) 10
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-ohranjanje vrednosri lesa (restavracijska tehnika, zaščitna sredstva in orodja);
- lesni izdelki in polizdelki;
- trgovina z lesom.
Opazen je bil poudarek na pridobivanju energije iz
lesne biomase. Tako ekonomične in ekološko sprejemljivejše peči v zasebnih kuriščih kot tudi sistemi daljinskega ogrevanja in pridobivanja električne energije so
na velikem pohodu.
Predstavljeni so bili stroji 2a p1ipravo leme biomase
za kurivo (peleti, sekanci, polena),lokalno transportiranje kuriva do kUJišč in same kurilne naprave z nov)mi
tehničnimi in ekoJoško ter ekonomsko podprti mi izboljšavarni, vključno s sistemskimi rešitvami za predelavo in izrabo energetskega lesa, kot so uporaba
drobnega lesa, ki nastane pri redčenju in bi sicei ostala
v gozdu; nastanek trga les1\e biomase za energetske
namene, kar je med drugim tudi spodbuda za izvajanje
redčenj; povezovanje lastnikov gozdov; uporaba sečnih
ostankov in ostankov primarne predelave lesa: subvencioniran_je individualnih kurišč na lesno biomaso in
izolacij stanovanjskih objektov; izraba sončne energije;
tehnika predelave odpadnega lesa in drv ild.
Spremljajoče prireditve, zasedanja, simpoziji in
doda tne razstave

Organizatorji so se potrudili in priredili številne
zanimive obsejemske dejavnosti, povez<Jne z gozdarsrvom. lesarstvom, trženjem, izobraževanjem. ter kultume in d111žabne prireditve . Med odmevnejše sodijo;
- mednarodni gozdarski in lesarski simpozij na temo
"Gozd in žaga - poti k partnerstvu na globalnem tržišču'';

- dan gradnje z lesom;
- mednarodni dan rezanega lesa: rastoči trend uporabe
lesa. položaj okroglega in rezanega lesa na evropskih
in na svetovnih tržiščih;
- dan koroških gozdarsko usme1jenih kmetij na temo
razpetosti evropskega gozdarstva med odločitve,
sprejete na dmgih področjih, in mednarodnimi razvojnimi težnjami k stabilnosti;
- mednarodno tekmovanje za {esarje;
- predstavirvc nagrad za trženje lesa, nagrade Sklada
za podporo raziskav obrtnega gospodarstva in inovacijske nagrade za gozdarstvo;
- predstavitve strokovnih šol Hal lein in Kuchl ter gozdarskega izobraževalnega centra Osoje;
- razstava "Gozd prihaja v mesto";
-predstavitve žagarskih združenj, drvarskih podjetij
in lovskih organizacij.
GozdV 56 (1998) 10
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Nekatere novosti sejma
Na sejemskem prostoru, dobro razporejenem po
gozdarskih in lesarskih področjih, smo lahko videli
nekaj novosti :
- Tirobatec, naprava za obdelavo podatkov podjetja
Latschbacher ponuja poleg "Touch~screen-displaya"
tud1 izboljšano tipkovnico za lažji vnos podatkov in
ohiš.je, ki prenese najtežje vremenske pogoje in mehanske obremenitve.
- Pro Forst, program za vodenje stroškov, kalkulacije
in ekonomske primerjave, gozdne inventure, goz~
dars ke smem ice in modelirnnje v gozdarstvu. podjetja
PRO DV
- Računalnik Psion z novo, uporabniku prijaznejšo obdelavo podatkov.
-Mobilne tračne žage z nižjimi investicijski stroški,
enostavnejsim upravljanjem, lazjimi motorji in večjo
hi tros tj o rezanja.
- Elektronski razdaUemer podjetja Leicll z avtomatskim horizontiranjem, samodejnim laserskim naslavljanjem na cilj in vnosom podatkov, ki omogoča nadaljno obdelavo na CAD- ali drugih geodetskih računalniških programih.
- Novosc pri spravilu lesa je samoodpenjalni kavelj za
privlačevanje lesa podjetja Crosby, :\istemi za pravilno navijanje jeklenih vrvi na gozdarskih vitlih
firme Gantner, usmerjevalni škripec podjetja Swissrope, ki se odlikuje po nizki teži 4,3 kg, njegova
rušilna sila pa je 35 t.
- Za obvejevanje drevja je Interforst predstavil t. i.
''plezalno epico" pri obvejevanju iglavcev in nove
modele zaščitnih oblačil in opreme gozdnih delavcev.
- Podjetje Rendl je preds(avilo Pellimat Komfortpaket,
varčno ogrevalna napruvo na lesne pe lete za eno- ali
dvodružinsko hišo in možnostjo avtomatskega transponi ranja kuriva na razdalji 20 m.
-Za prevoz lesa po železnici je podjetje Rai lCargoAustria pred~tavilo nov način pokrivanj<~ !esa med
prevozi, ki omogoča enostavno nakladanje in r<lzkladanjc .
Kaj pa Slovenija?
Žal se je potrdila trditev predsednika sejma W.
Dennutha v letošnjem 32. zvezku časopisa Holzkurier_
daje sosednja država Slovenija zadržana in vase zaprta
in da obenem od Hrvaške pričakuje pozitivne gospodarske znLike. Dejstvo je, da smo opazili na sejmu le
tri slovenske razstavljalce (Tajfun in šc dva proizvajalca tračnih žag)- videli nismo niti gozdarskega traktorja Woody, ki bi bil dobra altenativa Timberjackovim
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orjakom. Predstavi la se ni nobena izmed številnih slovenskih lesarskih sol, na tekmovanju tesatjev med
desetimi zastopanimi narodi ni visela slovenska zastava, visele pa so zastave vseh drugih, Avstriji sosednjih
držav_ Dejstvo je. da se ni predstavilo nobeno slovensko
gozdorsko podjetje, izobraževaln<l ali znanstvena ustanova. Temu ne moremo več reči samokritičnost slovenskih gozdarjev in lesarjev, ampak prej nezainteresiranost in brezvoljnost . ln če ponovim za W.
Dennuthom: "Še naprej bodo potrebni veliki ne1pori,

Obisk južnotirolskih

da izrabi mo bližino Italije. Slovenije in Hrvaške. Vprašujemo se, če slovenski gozdatji nimamo nobene ideje,
zaradi katere bi bilo vredno izrabiti in negovati medsosedske odnose z Avstrijo. Morda bi komu koristile
tudi naše gozdarske izkušnje: rni pa bi, če ne drugega,
vsaj promovirali Slovenijo in slovensko gozdarstvo.
Jaka Klun,
Mag. M.i.rko Medved,
Mag. Robert Robek

hudourničarj ev

Ko sem pred leti mojemu stanovskemu kolegu in
prijatelju dr. Alois-u Karner-ju iz Južne Tirolske povedal, da im<m1o tudi mi v Sloveniji podjetie za urejanje
hudoumikov (PU I-l) z vrhunskimi gozdarskimi strokovnjaki- hudourničatj in ga ob tem vprašal, če je za to,
da se južnotirolski in naši hudourničarji enkrnt letno
izmenjaje obiščejo, je bil takoj za~
Moram povedati. da v pretežno gorat\ in avtonotnni
pokrajini na severu {(alije -Južni Tirolski, nač11no
urejajo hudournike že od leta 1884, to je 115 let.
Firma, v kateri delujejo južnotirolski hudoumičarji,
ima širši obseg dela, saj se ukvatja še z izkoriščanjem
gorskih porokov in rek v energetske namene, ~krbijo
za pitno vodo in podobno (nemški naziv finne: Sonderbetrieb fUr Bodenschutz, Wi ldbach und Lawinenverbaung).
Ko je bil vzpostavljen osebni in pismeni stik med
obema firmama. :;o $trokovni obiski stekli. Dogovorila
sva se, da se po možnosti enkrat letno obiščejo (manjša
skupina za eu osebni avto). Takšen obisk ali ekskurzijo
je razmeroma lahko organizirati, stroški in priprave
niso veliki, v~i udeleženci, go~titelji in gostje pa v treh
dneh veliko zanimivega vidijo in se pri tem marsičesa
naučijo. Pogovori tečejo pravzaprav od z1.1jtrka pa vse
do takrat, ko gredo udeleženci spat.
Do sedaj so se hudournib1ji obiskali že trikr1.1t,
letošnji program pri nas od 6. do 9. maja pa je bil
takšen:
Prvi da.n smo štirijt1žnotirolske hudourničarje pričakali na mejnem prehodu Vič na Koroškem. Po kosilu
je sledil ogled. hudournika Suhodol nica, ki je leta 1990
in 1995 ob neurju odplavil gozdno ce:-to v dolžini 3,5
km. Problem so hudourničarji rešili z gradnjo zaplavne

pregrade. Med letoma 1980-81 se je tudi uredilo sotočje
hudoumiških potokov Suhodol nice in Jenine. Pred tem
posegom je voda ob vsakem večjem deževju zahla
stavbe v Podgorju.
Drugi dan so se udeleženci ekskurzije odpravili v
Gomjo Savinjsko dolino. Ogledali so si hudourniško
dol ino od Luč do Podvolovljeka, kjer je hudournik
Lučnica leta 1990 naredil ogromno škodo. V dolini so
si ogledali sta~o zaplavno pregrado, ki še danes dobro
služi svojemu namenu, v Podvolovljeku pa sistem konsolidacijskih pregrad. V močnem neutju je zemeljski
plaz v dolini Lučnice leta 1990 popolnoma zaprl dolino. za naravnim jezom pa se je nabralo okoli 2 milijona mJ vode. Danes o hudi naravni kLitaso·ofi skor<1j
ni več sledu.
Kasneje smo si ogleda li sanacijo '·S]apnikovega
plazu" pod Raduho, ki je bil J ,5 km dolg in 80-200 m
širok, imcl p<~ je okoli 1,5 mi lij ona m~ zemeljskega
materiala. Tudi ta zadeva je uspešno sanirana.
Da pa se ne bi pogovarjali samo o stroki (saj ro ni
bil izključni namen), so si popoldan gozdarji pod vodstvom našega kolege Avgusta Len~r-ja ogledali v lepem
sončnem vremenu šc Logarsko dolino.
Zadnji dan obiska v Sloveniji so južnotirolski
hudoumiča1ji preko Črne in Mežice. kjer so si ogledali
muzej- rudnik, odporova li proti Mariboru, na Gozdno
gospodarstvo. Pred tem paje goste z imenitnim kosilom
in lepimi darili pogostil župan Črne, gospod Franc
Stakne.
Upam, da bodo spoštovani kolegi tudi v bodoče
imeli dovolj časa, energije in volje, da bodo s takšnimi
srečanji nadaljevali.
Branko Štampar
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Posebnosti pri prometu z gozdovi
Jan ko BOSTJANČIČ *
1 UVOD

Živahnejši promet z gozdovi, ki ga opažamo v zadnjem času v Sloveniji kot posledico clenacionalizacije
in vse večje deagrarizac ije l)<lS sili v ro, da spoznamo
osnove in posebnosti postopkov prometa z gozdovi.
Zaradi občih koristi gozdov in zagoravljanja optim~l
nega delovanja gozdnih ekosistemov, so namreč postavljene številne omejitve pri prometu 7: njimi.
Z izr<Eom promet z nepremičninami zajamemo vse
pravne posle, s katerimi nastajajo, se sprcminjnjo ali
prenehajo p~emoženjske pravice na nepremičninah.
Najpomembnejši so:
- prenos lastninske pravice,
- ustanovitev zastt~vne pravice (hipoteke),
- nstanovitev služnosti)
- ustanovitev najemnega oz. zakupnega razmerja.
2 PRAVNI VIRI, KI UREJAJO PRO!\'IET Z GOZDOVI

predpisov tudi posebna ureditev. Za promet z gozdovi
bistvena n<'slednja podrobna predpisa:
-zakon o gozdovih (ZG- Ur. l. RS J0/93);
- znkon o kmetijskih zemljiščih (ZKZ - Ur. l. RS
59/96).

sta

Poleg vsega tega pa na režim obsega in vsebine lt~st
ninske pravice ter posledično tudi na pravila, ki določajo način odvijanja prometa z gozdovi, vplivajo še
naslednji predpisi;
- zakon o varst\'U okolja - Ur. l. RS 3 2/93, 44/95;
- zakon o zemlj iš kem katastru- Ur. l. RS 16!74, 42/
86;

- nkon o i7vršilnem poscopku- Ur. l. SFRJ 20/78;
-zakon o dent~cionaliznciji- Ur. l. RS 27/91, 31/93~
- zakon o VJrstvu naravne in kulturne dediščineUr. l. SRS 1/83.42/86, 8/90, 26/92. 75/94.
Že sam obstoj posebnih predpisov, ki urej<1jo nekaže, daje za presojo pravnih
razmerij v zvezi z nepremičninami odločilnega pomena
btegorizacija nepremičnin glede na vrsto rabe. Kategalija zemljišča se v praksi praviloma določa po zemlj iš kem katastru. Njegova neažLHllOSI ob l<lko incenzivnih procesih spreminjanja vrste rt~be predswvlja
veliko pomanjkljivost.
premičninsko področje,

Promet z nepremičninami se dotika razi ičnih pravnih področij in zato razum lj ivo ni enotno urejen v enem
predpisu. Najpomembnejši pravni viri, ki urejajo področje prometa z nepremičninami so naslednji predpisi:
- zakon o temeljnih lastninskih razmerjih (ZTLR Ur. l. SFRJ 6/80);
- zakon o obligacijskih razmetjih (ZOR- Ur. l. SFRJ
29178);
- nkon o zemljiški knjigi (ZZK- Ur. l. RS 33/95);
- zakon o nepravdnem posmpku (ZNP- Ur. l. SRS
30/86).
Navedeni viri veljajo za celotno nepremičninsko
predpisi ne določajo drugače. Ob tem velja
pripomniti, da je v RS v reku reforma ci vi \nega prava
in dl"l se v kratkem pričakuje sprejem novegn zakona o
lastnini in drugih srvamih pravicah, ki naj bi zamen_ial
ZTLR in obligacijskega zakonika, kot nadomestilo za
področje, če

ZOR.

Gozdovi spadt"ljo po naši zt~konodaji med tiste kategorije nepremičnin, za katere velja poleg splošnih

• J. B.. dipl. inž. gozd .. Gozdno gospodars1vo
Vojkova 9. 6230 Postojnr., SLO
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3 POSEBNOSTI PRT PROMETU Z GOZDOVI

Omej itve in po:;ebne določbe, ki veljajo za pravni
režim prometa z gozdovi, so predvsem posledica javnega interesa držllve v zvezi z izrabo tal in jih lahko
zdru:Zimo v tri .skupine.
-prepoved drobljenj<l zasčitcnih kmetij;
- rn~dkupna pravica;
-odobri tev upravne enote.
3.1 Prepoved drobljenja

zaščitenih

kmetij

Prepoved drobljenja zaščirenih kmetij izhaja iz 2.
o dedovanju kmetijskih gospodJrstev. Le
izjemoma se lnhko namreč proda posamezno kmetijsko
ali gozdno zem lj išče, kije se sta vni del takšne kmetije.

člena zakona

Postojn::~.
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3.1 Predkupna pravica

Predkupna pravica je pravica predkupnega uprado prednostnega nakupa stvari.
Republika Slovenija ima predkupno pravico pri
nakupu varovalnih gozdov in gozdov s posebnim namenom. Pri slednjih lahko preide predkupna pravica
na lokalno skupnost, na območju katere ležijo gozdovi.
če je izjemna poudarjenost funkcije zaradi katere so
bili gozdovi razglašeni za gozdove s posebnim namenom v interesu loka Ine skupnosti. Razen v primeru
varovalnih gozdov in gozdov s posebnim namenom,
daje zakon o gozdovih predkupno prllvico lastniku,
katerega zemljišče meji na gozd, ki se prodaja. če ta
prednostne pravice pri nakupu ne uveljavi. ima predkupno pravico drug lastnik, katerega gozd je najbližje
gozdu, ki se prodaja. Zakon je ru nedorečen, saj ni
nedvoumno jasno, kaj naj raztJmemo pod besedo "najbližje". Ali je to samo drugi mejaš, ali pa je to tudi
lastnik gozda, katerega gozd je oddaljen morda nekaj
kilometrov daleč?
Prodajalec mora svo_jo ponudbo za prodajo gozda v
treh i7vodih izročiti upravni enori. Ponudba mora obvezno vsebovati zemljiškoknj ižno označbo zemljišča
in ceno. Upravni organ ponudbo objavi na oglasni deski. Zainteresirane osebe jo lahko sprejmejo v roku
trideset dni. Iskanje predkupnih upravičencev bi za
prodajalca predstavljalo veliko breme, tako pa obj<wa
na oglasni deski ustva1ja publiciletni učinek. Pogodbo
s tretjo osebo se lahko sklene sarrw, če predkupne
pravice ni uveljavljal nobeden od predkupnih upravičencev. V primeru, da se na ponudbo javi več predkupnih upravičencev je odločilen vrstni red predkupnih
pravic. Nadzor nad izvajanjem določb o predkupni
pravici opravlja upravni organ v postopku izdaje odobritve javnega posla. Neupoštevanje predkupne pravice
ali vrstnega reda predkupnih upravičencev je razlog
za zavrnitev ponudbe.
Predkupno pravico na naravnih in kuhumih spomeniki!\ ter znamenitostih določa zakon o varstvu naravne in kulturne dediščine v 40. členu. Predkupno
pravico imata občina in država, pri čemer se mora
ponudbo najprej izstaviti občini in če ta pravice v tridesetih dneh ne izkoristi, še državi, ki ima na voljo
šestdesetdnevni rok.
vičenca
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Tudi zakon o varstvu okolja (20. člen) določa predkupno pravico na nepremičninah., ki so na s statusom
zavarovanem območju, v korist države ali občine.
3.3 Odobritev upravne enote

Pridobitev lastninske pravice s pravnimi posli med
živimi na kn1etijskih zemljiščih in gozdovih je možna
le z odobritvijo upravne enote. Upravna enota ne izda
odobritve v primerih, ko je prišlo do:
- nespoštovanja določil ZKZ glede postopka prodaje;
- neusposobljenosti rridob[telja za kmetijsko oz. gozdno proizvodnjo ali obstoj okoliščin, ki kažejo, da bo
pridobitelj razpolagal s kmetijskim oz. gozdnim zemljiščem v nasprotju z namenom;
- neustreznosti prodajne cene:
- nastajanja veleposesti:
- pndobivanja z namenom preprodaje.
Postopek za pridobitev odobritve se začne z vlogo
pri upravni enoti, kjer leži nepremičnina. Vlogi je !reba
priloži ri podpisano neove1jeno pogodbo, zemljiškoknjižni izpisek in mapno korijo za obravnavane parcele
ter potrdilo o državljanstvu kupca. V vlogi je treba tudi
navesti vrsto dejavnosti s katero se nameravll kupec
ukvarjati in št evi !ke zemljiškoknjižnih vložkov s katastrskimi občinami kupčeve posesti. Upravna enota
odloči o odobritvi v tridesetih dneh od prejemll popolne
vloge. Molk upravne enote po zakonu ustvatja domnevo, da odobritev ni danll. Če upravna enota pravnega
posla ne odobri. ni mogoča overitev podpisov na pogodbo, s tem pa je onewogočen tudi prenos lastninske
pravice, saj je za vknjižbo lllstninske pravice pridobite lja v zemljiško knjigo potreben overjen podpis. Te
odločbe se uporabljajo tudi za sklepanje zakupnih pogodb, saj mora tudi zakupnik pridobiti odobritev upravnega orgllna.
4 ZAKLJUČEK

Poseganje države kot nosilke javnega interesa v
promet z ne premični nami je pri gozdovih zelo izrazi to.
Z Jlaraščanjem pomena splošnokoristnih funkcij gozdov pa lahko pričakujemo le še intenzivnejše poseganje
države v tovrstni promet.
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Erozija verodostojnosti
V letošnjih Šlevi lkah Gozdarskega vestnika so trije
tnoj i prispevki povzročili od zi v bra [cev. Na vsebinski
ravni nisem videl razlogov za oglašanje, saj sem iz
načina odmevanja ugotoviL da tega pravzaprav nihče
ne pričakuje. Avtorji se namreč niso posvedli vsebinski
razpravi, ampak so predvsem izražali svoja stališča,
ki jih bom v nadaljevanju analiziral z vidika verodostojnosti.
Najprej se je oglasil diplomirani inženir gozdarstva
Alojz Pucko (Rezultati anke1e o poznavanju gozdov
in gozdarstva v javnosti, GozdV, 3, 1998). Odgovoril
je na moje pripombe na njegov prispevek o rezultatih
ankete o poznavanju gozdov in gozdarstva v javnosti.
V svojem odmevu sem namreč pokazal na metodoh~ke
napake pri izvedbi javnomnenjske ankete, ki jo je
Pucko vodil in zaradi katerih so rezultati in zaključki
skoraj neuporabni. Tudi napačni rabi pojmov in spornemu navajanju zakonodaje se v svoji kritiki nisem
mogel izogniti. Kolega Pucko ni polemiziral z mojimi
vsebinskimi ugotovitvami, ampak je odgovor!l, da so
se pomanjkljiv osti
ki sem jih omenil' za ved ali že
pred izvedbo ankete, vendar so po njegovem mnenju z
anketo dosegli svoj namen, saj so z objavami v časopisu
in radiu 'razburkal[' laične javnost. Nekoliko nenavadno je, da državni uslužbenci zavestno 'razburkajo'
la ično javnost s podatki, ki so jih dobili z vnaprej znano
nepravilno rabo metod. Malo manj prizanesljivi mediji
bi to ravnanje lahko celo imenovali zavajanje javDosti.
Na srečo je bila Puckova akcija v tedaDjem času politično vsečna (polemika o vračanju cerkvenih gozdov),
pa so jo (dokaj pristranski) mediji hvaležno nekritično
uporabili. Vseka kor pa se ob Puckovi h stališčih poraja
najmanj vprašanje o razumevanju vloge stroke v njegovem delovnem okolju. Jn s tem seveda verodostojnosti stroke in kar je lahko še pomembneje, organizacije, ki je akcijo izpel_ia\a.
Drugi oclmev je prispeval magister Franc Ferlin
(Uspesnost novega sistema sonaravnega gospodarjenja
z gozdovi v Sloveniji, GozdV. 4, 1998). Oglasil se je
na mojo kritiko njegovega članka o oceni uspešnosti
novega sistema sonaravnega gospoda~jenja z gozdovi
v Sloveniji. V svojem prispevku sem utemeljil vrsto
metodoloških pomanjkljivosti in napačno rabo pojmov,
ki zelo omejujejo uporabno vrednost prispevka. V svojem odgovoru je magister Ferlin navedel vrsto stališč,
med kar.erimi je za opis njegovega razumevanja razis-

e),
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kovalnega dela najpomembnejše tisto, ki se nanaša na
moje pripombe o sporni rabi vzročno -posledičnih
zvez. Vprašal se je, ali bi mordLl morali zaradi morebitnih togih kriterijev strokovno-znansn~ene analitike
v obravnavi prezreti ekološki del (pri katerem so vzroč
no posledične zveze najmanj razisbne). Namesto tega
naj bi premišljeno (!) uporabljali podatke, ki so na
voljo. Zdaj se lahko tudi mi vprašamo, katere metode
uporabljajo raziskovalci, ki niso zavezani uporabi 'togih' raziskovalnih metod, ki po definiciji opredeljujejo
raziskovalno dejavnost. V medicini imenujejo del medicine, ki zavrača 'toge' znanstvene metode (ortodoksne, uradne) medicine alternativna medicina. Imamo
torej v Sloveniji alternativno gozdarsko raziskovalno
dejavnost, ki ne priznava meril znanosti kot svojih
edinih meril? Kak~naje verodostojnost 'alternativnih'
raziskovalcev v gozdarstvu? In stroke, ki bi uporabljala
njihove izsledke.
Tretji odmev, ki sem ga bil deležen, je prispevek
diplomiranega inženi1ja gozdarstva Boštjana Pihle1ja
(Pismo poglavarja Seattla in okoljska etika, GozdV, 56, 1998). Oglasi 1se je v zvezi z moj im prispevkom, v
katerem sem pokazal, kako okoljevarstveni ki zlorabljajo tradicijo in kulturo severnoameriških Indijancev
za manipuliranje z ljudmi in doseganje svojih ciljev.
Zdi se, da ga niso motile trditve, da domnevno pismo
indijanskega poglavaJja ni avtentično. Naspromo, z
vprašan jem je cel o iz razi 1 s ta !išče, da ni nič narobe,
če z razširjen imi robmi sprejemamo indijanske misli.
In pri tem je v podkrepitev svojih stališč, meni nič tebi
nič, celo navedel misel iz izmišljenega pisma indijanskega poglava1jll. Očitno je, da mu dejstva niso pomembna. Spri:lšujcmo se, illi bodo okoljevarstveniki
(gozdarski strokovnjaki?) začeli navajati misli, ki jih
je svojim Indijancem v usta položil Karl May, če se
bodo le vključevale v 1.1strezne projekte? Ali modrosti
staroselcev z Ljubljanskega barja. ki jih je v Bobrih
upodobil Janez Ja!en'J In spet se srečamo z vprašanjem
verodostojnosti avtolja in dejavnosti, ki sprejme tak
pristop.
Trikrat smo se srecali s pojmom verodostojnosti.
ki je opredeljena (Nastran Ule, M., Temelji socialne
psihologije, !997) kot lastnost posredovalca infonnacij
(komunikatorja), ki mu jo podeljuj ejo prejemniki sporočil zaradi prepričanja o resnico[jubn.o..s.t.i., dobri in formiranosti in zanesljivosti njegovih virov infonnacij.
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Prejemniki in fonnJc ij pričakuj ejo od verodos tajnega
komunikatorja '.fa.ir.arg.u.Dllil.le ·pri predstavljanju stališč. Komunikatorji posredujejo infonnacije. ker pričakujejo določen učinek. Uspešen komuniklltor pripravi prejemnike svojih sporočil, da mu sledijo in s
tem spreminja družbeno ali fi zi čno okolje, kar je enll
izmed osnovnih opredelitev dejavnosti politike. Verodostojnost pa ni edina značilnost uspešnega komunikatOJja, nrnpak so to še privlačnost, jasnosr njegovih
namer in soci<llna rnoč, ki mu jih podeljuje prejemniki,
npr. javnost. Razmerje med vsemi komponentami je v
vsakodnevnem komuniciranju različno. Poli tiki uporabljajo predvsem privlačnost in socinlno moč, pom<:~nj
kanje resnicoljubnosti paje javnost .sprejela že za skoraj samoumevno. Tukaj naj bi nastopi li strokovnjaki,
od katerih se pričakuje predvsem verodostojnost, saj
naj bi se vključevali v družbeni dia log zaradi posredovanja dejstev in resnice. Ostala področja so prepuščena
politikom. V gozdarstvu opažnmo vedno večji poudarek na privlačnosti (všečnosti) vsebin komuniciranja
in rabi socia Ine moči. ki jo imajo gozdarski strakovnja ki za radi f01mnl ne izobrazbe in sev edn social nega
položaja v procesu odločanja. Iz odgovorov C~vtorjev,
ki sem jih navedel, je opazen zavesten odmik od resnicoljubnosti kot tudi prizadevanja za zanesUivost trditev.
Ne morenw pa jim oporekati trenutne privlačnosti idej
v javnosti, pa naj si bo to ali prizadevanje za javni
interes, poveličevanje sonaravnega ravnanja ali etno
(eko) romanticizem. Na kratek rok je tako mogoče
doseči določene ci lje. dolgoročno p<l pomeni erozijo
verodostojnosti, kijo politiki z ustreznimi prijemi lahko
popravijo do n<Jslednjih volitev. stroka pa na mnogo
daljši rok.

S spremembo političnega si sterna v Sloveniji po
koncu osemdesetih Jet se je spremen il sistem odločanja,
v katerem bi morflli imeti politika in stroka ločeni vlogi,
če želimo preglednost in primerno strokovnost odločitev. Vlogi se seveda dopolnjujeta, vendar je odgovornost točno opredeljena. Politiki so odgovorni za
politične odločitve, ki po že omenjeni definiciji povzročajo (ne)spreminjanje družbenega ali fizičnega
okolja, strokovnjaki pa za liStrezno posredovanje in
rabo dejstev in znanstvenih spoznanj. Tudi za rabo v
poll!ičnih odločitvah. Strokovnjaki se bodo morali
odloči ri, ali bi bili radi strokovn_iaki, držllvni uradniki,
raziskovalci, znanstveniki (in se torej podredili zgolj
in izključno stroki in spoznavnim metodam znanosti)
ali pa politiki oziroma ideologi (in bodo uporabUali
metode politike). Ne morejo pa biti politiki, ki se skrivajo pod imenom stroke- znanosti, prav to bi le~hko
dolgoročno a1i cel o krna lu pri pel ja lo v erozijo ZClup<mj <1
v gozdarsko stroko.
Opomba: Gozdarstvo ni edina stroka, ki bi lahko
imelil težave z verodostojnostjo. Vse, ki jih zanima
problem verodo~tojTJosti raziskava lr1ega in posredno
tudi strokovnega dela vabim. da si preberejo prispevke
Prnvica do subjektivnc presoje zgodovinskih dejstev
(A. Bajt) in Le relevantni eksperimenti in podatki (J.
Zupan) v prilogi Znanost čnsnika Delo 11. novembra
1998. Oba prispevka je povzročila zah teva nekaterih
zgodovinarjev do pravice subjektivne presoje zgodovinskih dejstev in sta začetek zanimive in koristne
polemike, ki se je nadaljevala tudi v vsaj naslednjih
treh številkah omenjene priloge. Polemika je poučna,
ker ni omejena zgolj na zgodovinsko področje.
Mag. Milan Šinko

Društvene vesti
Gozdovi in gozdarstvo Slovenije
Že dalj časa seje kazala potreba po publikaciji, v bteri bi tujcem predstavi li slovenski gozd, Ker bo Slovenija
ob koncuj(l.nuatja in začetku februarja 1999 gostitelj Evropskega gozdarskega tekmovunja v nordijskem smučanju
- EFNS) smo nas gozd in gozdarstvo udeležencem iz Evrope rudi dejansko obvezni predstaviti.
V černi številki letošnjega letnika Gozdarskega vestnika je bil tako objavljen natečaj za fotografijo za zgibanko
Slovenski gozd. Prispeli so številni posnetki gozda in gozdnate krajine in za tisk jih je bilo izbranih trideset.
KUub ponovnim pozivom in iskJnju) so bila določena območja zelo skromno zastopana (Stajerska, Koroška 1
Prekmurje). Kritika naj bo vzpodbnda fotografom iz teh območ~ za v bodoče. Poleg vsebine je bila pri izboru
pomembna tudi kva li te ca posnetki\. Avtorji fotografij bodo o izboru obveščeni z izidom knjižice. Namesto zgiban ke
bo v decembl1l letos izšla knjižica Gozdovi in gozdarstvo Slovenije nll 24 straneh formata A4.
AO.,._
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Društvet'le vesti
Poglejmo si poglavja publikacije: naravna pestrost: rllstiščne razmere in ohranjenost ter pestrost gozdov, kratka
zgodovina načrtnega ravnanja z gozdovi v Sloveniji; rezultati načrtnega strokovnega dela z gozdovi: motnje, ki
zmanjšujejo biološko in ekološko S[ab11nost gozdov; lastništvo gozdov; ustanove. in organizacije, ki skrbe za
gozdove v Sloven ij i. V tekstu so tudi številni grafični prikazi.
V kartnih prikazih, kij ih je pripravil Zavod za gozdove Slovenije so predstavljeni: maska gozda po višinskih
pasovih; fitogeografska delitev Slovenije (Biološki inštitut Jovana Hadžija ZRC SAZU); prikaz strukture gozdne
posesti vseh oblik lastništva; prikaz mešanosti gozdov; gozdni rezervati in varovalni gozdovi; pregled in obseg
varstveno-sanitamih sečenj v zadnjih letih; prikaz objedenosti mladovja po popisu iz leta 1996; prikaz lokacij
gozdnih učnih poti in kana organiziranosti Zavodt~ za gozdove Slovenije.
Tekst dopolnjuje trideset barvnih posnetkov iz vseh predelov Slovenije. Tekst je trojezičen: slovenski, angleški
in tlemški.
Knjižico je finančno podprlo Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, ki je skupaj z Zvezo gozdarskih
društev Slovenije tudi izdajatelj in založnik.
Zveza gozdarskih društev Slovenije pričakuje, da bodo knjižico naročile vse inštitucije s področja gozdarstva
in tudi varstva okolja, ki imajo stike s tujci, in bi jim želeli naš gozd in gozdarstvo predstaviti ter hkrati tudi
promovira ti.

n1ag. Franc Perko

Rezultati fotografskega natečaja 'Človek in gozd'
Na letošr~em natečaju 'Človek in gozd', s pomočjo katerega smo izbirali fotografije za naslovnice Gozdarskega
vestnika v letu 1999,je sodelovalo 9 avt01jev s skupaj 82 fotografskimi posnetki. Med rJi tni je bilo 75 diapozitivov
in 7 barvnih fotografij forma!a 13 x 18 cm. Čepr<tv je bilo število prispelih del skoraj za polovico nižje kot na
podobnem natečaju lani, komisija ugotavlja, da je večina dcl ustrezala razpisani temi. Še vedno pa mnoga dela
niso ustrezala osnovnim meri lom kakovosti (ostri na, os vet 1itev, barve, kompozicija), tako da je komisija lahko
izbrala le 7 fotografij, ki ustrezajo razpisani temi in zadovoljujejo osnovne kakovostne kriterije. Dodatna
omejevalna okoliščina pri izbiranju fotografij je bilo tudi dejstvo, da Gozdarski vestnik izhaja vse leto, Z<"radi
česar se je z motivom na naslovnici potrebno pri lagajati letnim časom. Zlasti občutno je bilo pomanjkanje
kakovosmih fotografij iz zimskega obdobja.
Komisija v sestavi dr. Boš~an Košir, mag. Robert Robek, Barbka Tišler, Borut Urankar, Aleš Fevžer in mag.
Robert Brus se je sestala 3. ll.l998 in se odločila:
1, Nagrodo n fotografijo leta 1999 prejme mag. Lado Kutnar za fotografijo z naslovom 'Drevo v Logarski
dolini'. Fotografija bo odkupljena za 15.000 SIT, avtor pa bo dobil tudi možnost samostojne razstave v Galeriji
GIS v letu 1999.
2. Poleg fotografije leta je komisija za naslovnice Gozdarskega vestnika v letu 1999 izbrala še 6 fotografij
naslednjih avto1jev: Janez Konečnik (3 fotografije). Lado Kutnar (2 fotografiji) in Edo Kozorog ( 1 fotografija).
Fotografije za naslovnice bodo odkupljene po 10.000 SIT bruto.
3. Izmed drugih fotografij, prispelih na razpisano temo, uredništvo Gozdarskega vestnika ne bo odkupilo
nobene.
Vsem nagrajencem

čestitamo!

Mag. Robert Brus
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OBMOCNA ENOTA SLOVENJ GRADEC,
181.: 0602 '05 611 n.c. ;
OBMOČNA ENOTA KRANJ,
Lel.: 064 26 90 n.c..;

OBMOCNA ENOTA KRSK<l,

OBMOČNA ENOTA MARIBOR,

OBMOČNA ENOTA NOVO

tel.: 0608 24 18 200 n c.;
OBMOCNA ENOTA WUBWAIU.,
tel.: 08 t t7 47 600 n..::.;

lel.: 062 ?.22 438 n.c.;
OBMOČNA ENOTA MURSKA SOBOTA,
lel.: <l69 IS 10 n.c.;

I~L :

066 324 000 n.c.;

OBMOČNA ENOTA POSTOJNA,

tei.: 067 282 200 n.c..;

J) rttštver1e vesti
Poletna mednarodna delavnica za študente gozdarstva
D111šrvo šrudentov gozdarstv<~ je letos med 24. julijem in 2. avgustom organizira lo Poletno delavnico za
štndcntc gozdarstva pod naslovom ''lv'aravni parki in
rezervati". Podobne delavnice je društvo prirejalo pod
imenom "Tabor'' tudi v preteklih letih, tako da je bila
letošnja že 6. po vrsti. Poletne delavnice imajo mednnrodni značaj, saj organiz~tOlji povt~bimo študente
gozdarstva iz vse Evrope. Glavni namen je predstaviti
tujim šrudentom Slovenijo, slovenske gozdove in gospodarjenje z njimi, izmenjava znanja. izkušenj in
spoznanj ter predvsem naveznva stikov, ki nam lahko
v prihodnje vsem koristijo.
Od 2Oprijavljen ih šGidentov iz tuj ine se je delavnice
udeležilo 12 iz štirih evropskih držav: ltalije, Nemčije.
Poljske in Avstrije, kar je zagotovilo dovolj veliko
pestrost idej in znanj. Pri organizaciji paje ~odelovalo
nekaj več kot 1Oslovenskih študentov gozdarstva.
Letošnja tema je bi lil povezana z za va rov animi območji v gozdu in gozdna tem prostoru. V desetih dneh.
kolikot· smo jih imeli na voljo, smo svojim gostom
prikazali problematiko naših zavarovanih oh moč ij z
različnimi rezimi zavarovanja. Najprej smo obiskali
Triglavski nModni park. V dolini Radovne in Vrat smo
šteli vozi la in anketirali obiskovalce. CiU ankete je bil
ugotovici odnos obiskovalcev in prebivalcev do parka.
Z analizo prometa pa smo dobi li približno sliko prometne obremenjenosti obeh dolin. Pokazali smo jim
novi Informacijski center TNP v Trenti in pod strokovnim vodstvom dipl. inž. Mertelja z Jesenic gozdni
rezervat Malt~ Pišnica z najstarejšim slovenskim macesnom. Na naši fakulteti smo pripravili seminar o
naravnih parkih, kjer so udeleženci govori 1i o problematiki zavarovanih območij v njihovih drža vah. SJedi 1
je obisk regijskega parka Škocjanske jame in gozdne
učne pot v Sežani, kjer so nam prijazni uslui:benci
tamkajšnje krajevne enote predstavili zgodovino go~poda1jenja z gozdovi na Krasu. Na poti rroti Kočevju
smo se usravili še v Rakovem Škocjanu in na Cerkniškem jezeru. V Kočevju nam je dipl. inž. Harrm~m
predstavil idejo o Kočevskem naravnem parku, razkazal pragozdni rezervat Rajhenavski Rog in gozdni
rezervat Pugled-Žiben, skupaj pa smo izdelali predloge
za predstavitev rezervarov javnosti. Za konec smo obiskali še krajinski park La hi nja.

GozdV 56 (1998) 10

SIika l: Ekskurzija udeležencev v gozdnem rezerva ru M2la Pisnica
z dip!. iuž. J. Merteljnom (roto: K. Konečnik)

Ugotovili smo, da se povsod po Evropi srečujemo
s podobnimi problemi na podrocju gozdarstva, varovanja narave in zaščite kraj ine. Eden glavnih problemov, s katerim se srečujejo vse uprt~ve zavarovanih
območij je usmerjanje obiskovalcev, katere dele odpreti
za javnost, katere pa pustiti nedotaknjene. Velik problem še vedno ostajajo domačini na zavarovanih območ
ji b. Že res, da sije potrebno prizadevati za uresniči tev
slogana "Parki za življenje", vendar to ni vedno
mogoce. Vprašanja ostt~jajo povečini se vedno odprta,
njihovo reševanje in nadaljevanje bo naloženo nam km
prihodnji generaciji gozdarjev.
Vsi naši gostje so bili presenečeni nad ohranjenostjo
naših gozdov in kriljine nasploh, lepote Slovenije so
jih očarale in zagotovili so nam, da se bodo zagotovo
še vrnili, saj konec koncev Evropa sploh ni tako velika,
kot se zdi, mi pa smo jim morali obljubiti, da pridemo
pogledat tudi k njim.
Ob tej priložnosti bi se radi zahvalili vsem, ki so
pomagali pri izvedbi naše delavnice: MinistrstvlJ za
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Zavodu zagozdove Slovenije in njihovim zaposlenim na območnih enotah Jesenice, Bled, Sežana in Kočevje za strokovni program in nastanitev v gozdarskih kočah, upravi Triglavskega narodnega parka, Ministrstvu za znanost in tehnologijo, zavodu Park Škocjanske j"me, GG Bled, Bfoddelku za gozdarstvo in obnovljive gozdna vire za
uporabo prostorov in njihovo moralno podporo,
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Kadri in izobraževanje
Vključenost

revij v zbirko Science Citation Index in faktor vpliva revij primer za področja gozdarstva
Ameriški inštitut za znanstveno informiranje ISlje
že v sedemdesetih letih razvil metodo za vrednotenje
uspešnosti raziskovalnega dela, ki se je uveljavila tudi
pri nas. Leta 1961 so zgradili zbirko SC[, ki je
vključevala 613 revij, do danes pa se je precej razvila
io je razdeUena v nebj multidisciplinamih zbirk, dopolnjena pa je še s specializiranimi zbirkami. Najpomembnejše mnltidisciplin<lrne zbirke so Science Citation Index, ki obsega 4.623 revij s področij naravoslovja, teh ni ke, biotehn i ke in medi ci ne; So cia 1 Sciences Jndex obsega več kot l .400 revij s področij
družboslovja, Arts & Humanities Citation Index
vključuje dobrih 1.1 OO na področjih humanistike vodilnih svetovnih revij in CompuMath Cit:ation Index, ki pokriva 500 vodi ln ih svetovnih revij za področja računalništva in maternatike. Od leta 1991 gradi
ISI tudi pet specializiranih podatkovnih zbirk, ki so
dostopne samo v računalniški obliki. Te so: Biochemistry and Biophysics Citation Index, Biotechnology
Citation lodex, Chernisrry Citation Index, Materials
Science Citation Index in Ncuro:.cience Citation Indcx.
Za analizo citiranja publikacij in za oceno odmevnosti revij tudi v Sloveniji uporabljamo zgoraj omenjene multidisciplinarne zbirke. Za naravoslovje in biotehniko ustreza zbirka SCL Dosegljiva je na kompaktnih diskih in v tiskani verL'iji (ta zajema okrog 3.300
revij) in v online informacijskem sistemu, ki zajem::~
še dodatnih l.900 revij, vključenih predvsem zaradi
potreb specializiranih zbirk fSI.
Odmevnost revij v svetu in s tem verjetnost kvalitete
objavljenih č Jankov izraža fak lor vpliva 1F (lmpact
Factor). "To je povprečna citiranost č]Clnkov v posamezni reviji, izračunana iz števila člankov in števila
njihovih citiranj v revijah v Zlldnjih dveh letih."
(ADAMIČ 1997, s. 42). Vključenost revije v zbirko
SCT priča o kvaliteti revije. Faktor vpliva paje uporaben predvsem za klasificiranje revij, vključenih v SCL
Vsako leto objavi ISJ pregled revij in njihovih faktorjev
vpliva v publikaciji SCl Journal Ciration Repo1t (JCR).
Ta vključuje tudi tako imenovane le-citirane (cited
only) revije, ki jih ser ne pokriva. Zanje ne velja_io
tako strogi kriteriji za vključevanje, vključene prl so v
zbirki Currelll Contents, namenjeni sprotnemu
spremljanju literature. Doseg lj iva je elektronsko ali kot
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publikacija. Tudi to gradi !SI z enako skrbnostjo kot
SCI. Kljub temu, da Current Contents vključuje lecitirane revije, je teh več kot v zbirki SCL zaradi
podobnih kriterijev pri izboru revij paje vredno, da se
kot posebno kategorijo upošteva tudi te revije.
Za raziskovalce gozdarstva naroč<1mo poizvedbe po
zbirki SCI na Centralni tehniški knjižnici v Ljubljani,
kjer izvajajo poizvedbo na kompaktnem disku in jo
dopolnijo z zadetki poizvedbe, opravljene online. V
prihodnosti bomo z dostopom do strežnikov
Pregledn ica i: V zbirko SCl vključene reviJe s področij gozin nj ih o\' faklor vpliva (JF) za leto 1996. ve/javen v lel li
1998 in deino v 1999

darstv:~

N;tslov revije
l. Tree Physiology

Faktor
vpliva (IF)
/.740

2. Agriculfural and Forest Mereorology

t,670

3. Joumal ~f Vegetation Science
4. Trees - Strucmre and Fzmclion
5. Canadlan Jouma/ oj Forest Research
6. Holzforschung
7, Wood Science and Technology
8. ForeSt Ecology and Management
9. Scmulinavian Joumal of Forest Research
10. Forest Science

1.485

IJ . Vegetat"io

12. Forestry

13. Annales des Scieoces Forestieres
14. European Joumal of Forest PClfhoiogy
15. Jmmwl ol Foresoy
16. Silvae Generic:a
17. Natural Areas Journal
18. Wood Sci~nce
19. lawa Jeumal
20. Bio)llass & Bioenergy
21. F.oresJ Products Journal
Agroforestry Systems
2J. Allgemeine Fm:.N- und Jtlgdz_eillwg
24. International Journal ofWildland Fire
25. For-estry CJ1ronide
26. Forstwisseoscluifilichf$ Clntralblall
27. Al Ap_plicatrons
28.11lahee

n.

0.936
0,884
0.831
0,741
0,701
0,616
0,608
0,601
0,571
0,556
0,53S

0,508
0.491
0.486
0,456
0.409
0.390
0.387
0,345
0.314
0,277
0.239
0,200

0,189
0,038
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infonnacijskih virov na CTK in NUK lllhko poizvedbe
na kompaktnih diskih opravljali snmi .
Velik problem pri vključevanju revij v zbirko

ser

pomeni neenakovrcdna z?ostopanost vseh znanstvenih
ved in disciplin znotraj omenjenih področij, ki jih
zbirka pokriva . Vsebinska področja so določena v ser
JCR . Tt1 problem rešuje Ministrstvo zn znanost in tehnologijo z uvedbo mediane vrednosti (X) za revije
znotraj istega vsebinskega področjCI. Objavo v reviji s
faktorjem vpliva pod vrednostjo X vrednoti pravilnik
MZT s 5. točkami, objavo v reviji s faktorjem vpliva
nad vrednostjo X pa z 8. točkami. (PRAVILNIK o
uporabi ..., 1994).
V n<ldllljevanju prispevka so prikazane vrednosti
fakto1ja vpliva za revije, vkljllčene v zbirko SCl v
sklopu vsebinskega področj3 gozdarstvo (preglednicn
l) in vrednosti faktorja vpi iv(l za revije, dosegljive v
Gozdarski knjižnici (preglednica 2). V preglednici l
so revije, ki so dosegljive tudi v Gozdarski knjižnici,
nlltiskane ležeče .
V preglednicah navedene vrednosti so veljavne Zil
leto 1998 in 1999 oz . do izdaje novih.
Za večino revij opažamo povečanje vrednosti fakrorjll vpliva v primerjavi s prej veljavnimi vrednostmi.

VIRI
ADAMIČ. Š.,

1997. Ciriranosrpublibcij in faktor vpliva revij.Raziskovalcc 27, l-2, s. 42-43.
BRADAČ", J.l STOPAR. K., 1997. Vrednotenje kakovosti znansr ven ih in strokovnih revij . Analiza citiranja- Science Citarion Index (SCI).- Sodobno kmcrijstvo 30, 6, s. 284-287.
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Pregkd11icil 2: Revije, noseglj ive v Gozdilrski knjižn1c 1, vk lj uv zbirko S Cl . in njihov faktor vplh·<! ( lf) za kro 1996.
ve lj<l\"110 ~· )eltl j l)l)l<

čene

Naslov revije

Faktor vpliva (IF}

l. Agricultural Engineering

2. AMBIO
3. Anzeiger ffir Schadlingskunde
4. Cnnadian Joumal of Botany
5, Conservation Biology
6, Eeology
7. Ecolqgical Applications
8. Forest Ecology and Management
9. Journal of Ecology
l O, Joumal of Wildli fe Management
11. Wildlife Mqnographli
12. Landscape Ecology
l). Molecular Ecology
l4. New Scientist
15. S.cienrific American
16. New Phytologist
17. Zeitscbrift fii~ Jagdwisst<nschaft

0,077
1,492
0,182
0,773

2,189
3,438
2.378
0,701
3,040
1.075
2,000
1,648
2,799
0,496
1,609
2,208
0,361

SCI Journal Citntion Rc::ports. Key Figurcs from the journal
fllnkings. 1995. PhyJ:.drlphia, IS!.
Pr11vilnik o ttpornbi kvt~ntitativnih kriterijev za razvršč11nje v
znanstvene, ~trokovno-r~zisk ovn Inc in razvojne na zi ve.Uradni lisi RS ~t. 75-4280/1994.

Mog. Teja Koler-Povh
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Zanimivosti
Medved na Bovškem
Populacija rj<weg~ medveda v Sloveniji velja za
najzahodnejšo stobil no populacijo te divjadi v Evropi.
Ohranila se je predvsem zaradi ustrezne zaščite v prereki osti in razmeroma neokrnjenega okolja. Posamezni
medvedi se iz različnih bioloških razlogov selijo iz
osrednjega življenjskega. prostora nn Kočevskem in
Notranjskem na druga območja Slovenije, zlasti proti
severu in ~everozahodu v Alpe. Tako je na sta la tudi
mikropop\llacija medvedov v Zgornjem Posočju. V
Avstriji in Traliji upajo. da se bodo medvedje iz Sloven ije razširi li wdi k nj im; ob finančni podpori Av st rije
in Nemčije poteka v Sloveniji že od leta 1993 projekt
z naslovom Ekologija in varstvo rjavega med1 1edo F
Sloven !ji. Na videz se zdi, da medvedje in ljudje živijo
pri nas v nespornem sožitju. VendCir še zda leč ni tako;
zlasti na področjih, kjer so se medvedje ponovno naselili, imajo prebivalci z t~imi hude nevšečnosti.
Tako kot drugje v Alpah naj bi tudi na Bovškem
medved stalno živel še pred dobrimi 1OO leti> kasneje
pa naj bi bil iztrebljen oziroma izrinjen Zflr?.di živinoreje. Živinorejci (pastirji) in medvedi so pllč stalni
in nepo mi rij ivi nasprotni ki 1 Nekako do sedcmdese tih
!er tega stoletja seje včasih sicer priklatil kakšen medved tudi na Bovško, vendar so bila srečanja z njim silno
redka. ZadrJih 20 let, se posebej v tem desetletju, pa
je njegova prisotnost vse večja; vse pogosteje se dogaja,
da posamezni medvedi na Bovškem prezimijo, opažene
so bile celo medvedke z mladiči (Marenče 1998).

Slika 1: Medved JC na ograjenem pašn 1ku v Lczsoči v noči s 5.
na 6. julij 1998 raz1rgal tri ovce, na sliki so ostanki ene od
(Xlkončanih zi vali. Od aprila do začetka julija so medvedi na
Bovškem raztrgal! že 42 glav drobnice (Fo1o: l. Mlekuž).
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Vzporedno s povečano prisotnostjo medveda so se povečale tudi nevšečnosti, ki jih povzroča domačemu
pre bi val st vu - obnovi la so se stara, ne pom irljivo nasprotja med živinorejci in medvedi. Do leto~nje pom1adi je bi la škoda, ki jo je na čredah drobni ce občasno
po vz roči 1 111edved, še v nekih znosn ih mejah -običaj no
je šlo za 1Odo 20 raztrgC~nih in izgubljenih ovc. Letos
pa se je zgodilo tisto, kar je bi lo glede na vse večjo
prisornost medveda pravzaprav za pričakovati: v dobrih
dveh mesecih so medvedje na Bovškem raztrgali 38
ovc in 2 kazi ter poškodova 1i 2 ovc i. Vsa ta drobni ca
se je pasla na primerno ograjenih pašnikih v neposredni
bližini naselij. Najbolj prizadeti ovčalji so bili celo ob
polovico svoje črede. Ministrstvo z<.~ kmetijstvo, gozdnrstvo in prehrano je sicer dovoljlo odsrrel 2 medvedov ( 1 od obeh je bil že uplenjen), vendar prizadeti
ovčarji dvomijo, da bo zarndi tega škoda v bodoče
m"njša. Čeprav bodo za ra:mg<me in izgubljene živ<1l i
dobili odškodnino, vsi po vrsti poudarjajo. da drobnice
ne mislijo rediti Z<l medveda.
Ne SCinlO ovčtuji, tudi drugi prebivalci in turisti so
letos doživeli vrsto bolj ali m<~nj neprijetnih srečanj z
medvedi. Opazili so jih v neposredni bližini 1\aselij,
ob turističnih poteh in celo v reki Soči.
Dejstvo je, da je medved na Bovškem že stalno
prisoten , čepr<~v zanj skromne življenjske razmere v
Alpah niso ugodne. Zato je razumljivo, da si hrano išče
na pašnikih, v bližini naselij, na odlagališčih odpadkov
in se ne boji človeka, Kakršnokoli sožitje (sobivanje)
domačinov in medveda na Bovškem je malo vetjetno,
pa naj si ga lovci, gozdatji, naravovarstveniki ali
Evropa šc tako želijo; če se odločimo za medveda,
moramo računati s stalnimi in nepomirljivjmi konflikti
z domačini. Živinoreja v Alpah in medved ne gresta
skupaj! V bližnji prihodnosti tako lahko pričakujemo
vsaj enako. če ne še večjo škodo, ki jo bo na drobnici
povzročal medved, s tem v zvezi pa tudi vse bolj žolčne
reakcije ovčatjev ter ostalih domačinov. Tistim gozdarjent in lovcern, ki se v Zgornjem Posočju ukvarjajo
z lovstvom in še posebej z 111edvedom, se gotovo obetajo pestri časi.
Iztok Mlekuž
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Predstavljajo se
Motorne verižne žage STIHL tudi med slovenskimi gozdnimi delavci
ponovno na "pohodu''!
Zakaj šele zdaj? In ponovno? Zato, ker s svojimi
profesionalnimi žagami, zlasti s tipoma 044 in046
STIHL, dosega podobne ergonomske rezultate, kor so
jih v določenem preteklem obdobju dosega le nekatere
"švedske'' motome žage. Današnja svetovna konkurenca ne dovoli več zaostajanja (v ergonomskih pomanjkljivostih) glede varnosti in zasčite. pa tudi vrhunskih
učinkov pri delu v profesionalni sferi gozdarstva.
V preteklih letih se je z vprašanji uvajanja motornih
verižnih žag znanstveno ukvatjal gozdarski oddelek
Biotehnične fakultete v Ljubljani. V Ljubljani je tudi
delovala Komisija za gozdno mehanizacijo pri Splošnem zdmženju gozdarstva Slovenije, kjer so se rezultati
preizkusov teh strojev v gozdarstvu verificirali in so
se taki stroji uvajali,
To je bi! razlog. da so prodrle v slovenski gozd za
Stih tom ·'švedske" žage in "švedske" delovne tehnike,
saj je Stih! po letu 1992 malo ''z<tspal'', vsaj kar je bi! o
povezano s takratnimi ergonomskimi novitetami in
rehnologijo dela z motornimi verižnimi žagami,
Danes je Stih!, to sve!ovno podjetje, zopet v ''sedlu".
Že dvakrat ima svetovnegrt prvaka na tekmovanju gozdnih delavcev. Ob tem je treba povedati, da imajo tek.Jnovalci na svetovn)h tekmovanj ih pravico sami odločati, s katero žago bodo tekmovali. Torej drugače, kot
je bilo letos pri nas v Sloveniji, kjer je vsem tekmovalcem žago (konkurenčno) določili organizator, k<:l r
se v bodoče najbrž ne bo več obneslo.
Žage STIH L Contra iz leta ! 952 že zdavnDj ni več.
Takratni odnos med težo Ž<ige in močjo 2.77 kg/1 kW
je daleč presežen. Danes nudi Stih] pri žagi Stih! 044
za profesionalce že razmerje teže in moči 1,55kg/l kW
(5,9/3 ,8 kW) oziroma pri profesionalni žagi Stih! 046
l ,58kg/l kW (6,5kg/4, 1kW)_
Ob nllvedenem nudita ti dve žagi šc:
-avtomatsko zavoro Stihi-Quickstop,
- protivibracijski sistem s štirimi območji dušenja tresljajev in učinkovit izpušni dušilec,
- nov sistem mazanja Sri hi Ema tie, kjer je tudi do 50
% prihranka olja,
- enostavno, stransko napenjanje verige,
- Sriht kompenzator podaljšuje čas, ko je treba čistiti
zračni filter,
-dekompresijski ventil Stih\ Elasto STAR za lažje
zaganjanje motonte žnge,
- model 046 C je opremljen tudi s karalizatoJjem izpušnih plinov.
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Zavod za gozdove Slovenije- Oddelek za tehnologijo
dela in gozdne prometnice (vodja g. Jurij Beguš, dipl. ing.
gozd.) se je letos odločil seznaniti svoje gozdarske strokovnjake iz vseh enot, na kolegiju in tudi na Gozdarsko
kmetijskem sejmu v Kranju z novimi proizvodi Stih la, ki
ima v Sloveniji podjetje Unicommerce, d.o.o, Ljubljana,
Celovška 47, ki z veseljem posreduje vse tehnične in
komercialne podatke o 93 proizvodih podjetja Stih!, od
katerih je 53 po Zakouu o varscvu pri delu tudi v Sloveniji
(česar mnogi nimajo)!
Program podjetja Stih] je širok in obsega proizvodnjo motornih verižnih žag za kmete in profesionalce,
motorne škropi!nice, električne žage, motorne rezatnike betona, vrtalne naprave za sadno drevje, šbrje
in reza!nike za živo mejo, motorne kose in obrezo\ialnike ter čisti lce, pihalnike in razprševalnike, sesalnike
in aparate za čiščenje prostorov z mrzlo in toplo vodo.
Stihl želi v Sloveniji preko Unicommerca, d.o.o.,
Ljubljana ponovno vzpostaviti poslovno sodelova11je
z gozd~rstvom Slovenije - danes tudi z izvajalskimi
gozdarskimi podjetji. Za svoje stroje bo še razširil
mrežo servisov pa tudi prodajnih mest za oskrbo
kllletov, gozdarjev, komllnalcev. ribiških in lovskih
družin, vrtnarjev itd. Čeprav ima Unicommerce že
danes v Sloveniji 27 pogodbenih trgovcev in 20
pogodbenih servisov.
Cene strojev so enake za vso Slovenijo. Pod ročnim
trgovcem odswpa Unicommerce, d.o.o., Ljubljana prodajne rabate po lestvici uspešnosti. Cene servi~nih
uslug v garancijskem roku so s servisi pogodbeno
usklajene. Oskrba z rezervnimi deli je računalniško
vodena, enako kot celotno poslovanje firme. Stroški
komercialnih informacij kupcev nosi posrednik, pogodbeni trgovci in servisi pa se morajo kupcem rribližati
skoraj pred njihova vrata!
Stroji Stih! niso najcenejši na tržišču, zato pa fmni
Stih! in Unicommerce, d.o.o, Ljubljana zagotavljata
vrhunsko kvalitero svojih strojev in hitro servisiranje
ter oskrbo z rezervnimi deli preko 2 7 pooblaščenih
trgovcev in 20 servisov.
Veljalo bi, da se gozda1ji potmdijo tudi preveriti na
vseh svojjih strokovnih nivojih in v operativi, ali vse
to drži.
Drago Pogorevc
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************************
Vsem poslovnim partnerjem ln bralcem Gozdarskega
vestnika želimo uspešno novo leto 1999.

